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 به عنوان مقدمه: از دالیل ورود به بحث سوژه:

 

اند، پرداختهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مسألۀ سوژه و سوژگی شاید اگر به انتشار حجم چشمگیر متونی نظر بیافکنیم که به

. این نوشته از سوژه و سوژگی آور، اما چندان غریب و غیرمنتظره نباشدانتشار یک مطلب دیگر در این مورد، هر چند کسالت

در چند سال اخیر « سوژه»دوچندان است؛ « سوژه»از نظر نگارنده ضرورت بررسی عمیق مفهوم  گوید اما به قصد نقد آن.می

طور شفاف چپ و راست را از هم تشخیص داد. ضمن آنکه توان به سادگی و بهرده که دیگر نمیچنان گرد و غباری به پا ک

اند. بر کسی فراوانی را به سمت خود کشیده« حقیقت»شوند چون سرابی تشنگان مباحثی که حول یا با استناد به سوژه طرح می

لب برگشته، الزم است که دیگران را اگر نه قانع به بازگشت، تشنهکه با پای سر به امید آبی زالل تا این سراب دویده اما ناامید و 

 آب آگاه کند.  ۀالاقل از دروغین بودن وعد

شد، الزم نیست سر کالس ی و سر کدام پیچ تاریخی وارد گفتار چپ برای اینکه خاستگاه سوژه را بیابیم و بفهمیم از کِ

را دوره کنیم. کمترین آشنایی با فلسفه کافی « ماتریالیسم»و « آلیسمهاید»درس تاریخ فلسفۀ غرب بنشینیم، و تقابل دیرینۀ 

آلیستی است. تاریخ فلسفۀ غرب به نوعی تاریخ سوژه بوده است. هر فیلسوفی است که بدانیم این مفهوم، هستۀ مرکزی تفکر ایده

آلیستی، سوژه . در فلسفۀ ایدهکند تبیین اش را با ابژهبه نوبۀ خود، به نوعی تالش داشته حد و حدود سوژه را مشخص و رابطه
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شناخت است، اما برای این امر باید خود بیرون از تجربه باشد. بیرون از تجربه بودن به معنای مقدم  ۀفاعل شناخت و مجزا از ابژ

ترین نوع این بینش، معروف است. در رادیکال« اولیت ذهن بر عین»آن همان حکم  ۀبر جهان بودن است. معنای کاریکاتورگون

« من»شود؛ چراکه اول بار این شروع می« من»شود، بلکه همه چیز جهان از نه تنها به مثابه مرکز ثقل جهان تعبیر می« من»

« من»بیند الی خودش را. نقطۀ شروع جهان میبیند، او همۀ جهان را از زاویه چشم خود است که همه چیز را گرداگرد خود می

 . یابدش میمسلط بر جهان پیرامون خود را بیرون و در عین حالاو اینگونه  1و حدود جهان حد دید اوست.

حال جهان تغییر است که بنا به حالش « ایمن روانشناسانه»آید همان ترین نگاهی که از این درک برمیو مبتذل سطحی

شود. کافی است خندد، اگر هم خلقش تنگ باشد، عرصۀ جهان بر او تنگ میوب و خرم باشد، جهان به رویش میکند: اگر خمی

عمل کند تا همه چیز از بیخ و بن زیبا « ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم»گوید مشفقانۀ شاعری که می ۀکه به توصی

ط اجتماعی را روابط حاکم است( که روابۀ کم است )به این دلیل که نگاه طبقبر جوامع طبقاتی حااین نگاه به کنار، نگاهی  شود.

ایم که القامه شنیدهچیزدان متوسطهای همهه کرات از رجالهبیند. بمی« من ژنریک» ۀداند و جهان را از زاویبا هم می« هامن»

وق یکدیگر را رعایت آقا جان! اگر سطح فرهنگ باال برود، اگر این اخالق و آداب مردم درست بشود، اگر مردم یاد بگیرند که حق»

« شود...گلستان می ع و قانع، جهانیف و مطیرکارگر شکنند، اگر دموکرات بشوند، اگر کارفرما مهربان و بخشنده و منصف باشد و 

شان دیتیشن، نان خوبی از قِبلهای اخالق مِهای شیک و باکالس و کالسیریهخهای حقوق بشری و از همان اراجیفی که دکان

ازی ، پس نی«فعالین حقوق بشر و حیوانات و نباتات»کشند: . خوشبختانه که این قماش نام خود را با افتخار به یدک میخورندمی

 شان اصرار کنیم. نیست در رد نظریات

دانیم که د؟ میننهادهای بورژوایی باشفروشان وابسته به ها و قلمخوار دولتروشنفکران جیرهچه باک وقتی که طرف بحث 

اما با . شانآلیستی در اختیارشان قرار داده برای طبیعی جلوه دادن برتری طبقاتیکند که فلسفۀ ایدهآنها مضامینی عرضه می

نامند اما در دفاع از مضامین فلسفۀ می« مارکسیست»دارند و خود را صراحتاً یا کسانی که شهامت بیشتری « روشنفکران چپ»

 نیا یو نظر یتراوشات فکر لیبه خ اند، چه باید کرد؟خودْ گوی سبقت ربوده« هماوردان روشنفکر لیبرال»آلیستی حتی از ایده

هم  نیکه کشف ا دید دیخواه د،یشان را دنبال کنمواضع د،یرا بخوان شانیهاهیانیب د،یاندازینگاه ب« دموکرات یهاستیمارکس»

گرایانه در های انسانهای حقوق بشری، مدح کنشتبلیغ و ترویج کنش: ستیآنقدرها هم سخت ن برالیل نیبا متفکر شانییسو

راه بودن -همسایه بودن و -اند، عین هممدنی، که همگی مبتنی بر مفهوم آزادی انسان ۀچارچوب دموکراسی و حمایت از جامع

. اما به راستی جای سؤال و تعجب دارد که چرا و چطور این نوع درک تحت لوای ایدئولوژی مارکسیستی، هاستآنها با لیبرال

روشنفکران چپ و »این قبیل در دستور کار و مفاهیمی از « آزادی انسان»، «شأن انسانی»، «حقوق دموکراتیک»دفاع از 

                                                            
 به خوبی نشان داده است. رجوع شود به:« من، سوژۀ فلسفی»مسأله را حبیب ساعی در مقالۀ درخشانی با عنوان  این 1

http://idoun.org/من،-سوژۀ-فلسفی-منِ-دروغین،-سوژۀ-خ/ 

http://idoun.org/من،-سوژۀ-فلسفی-منِ-دروغین،-سوژۀ-خ/
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اینکه امروز چپ ما چنین  اند؟روشنفکران متمایل به چپ، گفتار جامعه مدنی را اتخاذ کردهچرا ؟ گرفته استقرار « کمونیست

دهد را صرفاً باید انحرافات فلسفی دوستان دانست یا آن را در رابطه با مختصات عام تمایالت دموکراتیک از خود نشان می

شود دلیل واقعی این انحراف نیست، اما اگر نچه از این شباهت ظاهری نتیجه میهر چند آطبقاتی در ایران  درک کرد؟  ۀمبارز

به هر حال  کند؟طبقاتی در نظر گرفت باید فهمید چه چیزی این همسویی را ممکن می ۀمبارز ۀت گفتاری را یک داداین شباه

هایی که به گذاریم و به سراغ کمونیستبه حال خود میاند هایی که به تازگی دموکراسی را کشف کردهاین دست مارکسیستما 

تئوری بوده است نگاه  ۀهای اخیر متاع پرفروشی در عرصبه مفهومی که در سالویم؛ راند میتازگی نقد دموکراسی را کشف کرده

عنوان اخیر به  ۀگزاف نیست بگوییم که این مفاهیم در این چند سال«. رهایی ۀسوژ»، «سوژۀ تغییر»، «سوژۀ سیاست» بیاندازید:

 شود. یکی از محورهای نظری اصلی مبارزه علیه نظم موجود در نظر گرفته می

سوژۀ فلسفی شناخت بنا به تعریف نه محصول شرایط و زادۀ روابط مشخص که عنصری بیرون از دنیای واقعی است. 

ای که از واقعیات را درنیابند. سوژهتر از آن هستند که تناقض عیان سوژۀ خارج روشنفکران چپ وفادار به ماتریالیسم اما باهوش

استعالیی است و نه فاعل  ۀکند، نه سوژای است که در همین اوضاع و احوال زندگی میزنند، سوژهایشان سنگش را به سینه می

دهد. زند، و با عمل خود جهان پیرامونش را تغییر میآید و دست به عمل میشناسا. بلکه کسی است که از دل واقعیت بیرون می

است؟ اگر آری، این دگردیسی از کی « سوژه»خواند. آیا اینجا صبحت از دگردیسی می« سوژۀ سیاست»فلسفۀ معاصرْ او را به نام 

« فرایند سوژگی»، «سوژه»قبیل م، پس اصرار بر کاربرد اصطالحاتی از رو هستیهرخ داده؟ اگر نه و ما با یک پدیدۀ کامالً جدید روب

کنیم و دانیم، کمی جسارت میانگاری نمیها این تشابهات را صرفاً نشانۀ سهلست؟ از آنجا که ما مالنقطیدر چی« سوژه شدن»

رویم تا ناغافل پرده از رویش برداریم و مطمئن شویم پشت این سوژه همانی پاورچین پاورچین به سمت این سوژۀ جدید می

 پنداشت.دنیای واقعی مینیست که ادعای شناخت جهان را داشت و خود را منفک از 

ادعا، در آشپزخانۀ روشنفکران چپ به فراوانی پخته شده، و ما و شما هم وقت و اشتهای های بیاز آنجا که این دست سوژه

پختشان بیش از سایرین باب های اخیر دسترویم که در سالپردازانی میتوضیح بیشتر به سراغ نظریهچشیدن همه را نداریم، بی

اند. ابتدا مختصری در مورد سوژۀ تهیه کرده« فعالین چپ و کمونیست»عملی لذیذی برای -ا افتاده و خوراک نظریطبع چپ م

اند را های آنان روی آن ایستادههایی که سوژهبعد پایهزنیم، گوییم و سپس سری به مطبخ بدیو میشده توسط رانسیر میطبخ

 یا«ییرها»داد که راه  میو دست آخر نشان خواه ن برهه از تاریخ خواهیم گفت،از دالیل ظهور سوژه در ایمختصری یابیم. می

 شود! یبر استثمار منته یو روابط مبتن یطبقات ۀبه محو جامع تواندیبه سمت راست است و هرگز نم دیمایپیکه سوژۀ چپ م

در « سوژۀ سیاست»تحت نام  آلیست خود راایده متفکرانِ امید ما این است که بتوانیم نشان دهیم چطور سوژۀ شناختِ 

توان برای تاریخ ای ندارد، و تنها در صورتی مییابد، و در نهایت بفهمیم چرا تاریخ هیچ سوژههای اندیشمندان چپ بازمیتئوری

 آلیستی تطبیق داده باشیم. مان را با بینش ایدهنگاه ،سوژه قائل شد که پیشتر



4 
 

 رانسیر کیست؟ « رهایی ۀسوژ»

 

زند ای است که آزادانه و از روی میل و اختیار و با آگاهی دست به کنش میآلیستی، که قائل به سوژهبر خالف فلسفۀ ایده

شود؛ در واقع او سوژه شدن ظاهر می« سیاست»و وجودی پیشینی نسبت به تاریخ دارد، سوژۀ رانسیری تنها در عرصۀ آنتاگونیک 

 le processus duپروسۀ حکومت »نام دارد که  «پلیس»یکی از این دو پروسه،  داند:را حاصل برخورد دو پروسه می

gouvernement ها به صورت جماعت و تنظیم کردن توافقات آنها، و بر است و مبتنی است بر نظم دادن به گردآمدن انسان

یا « فرآیند برابری»است که نام  «ستسیا»دیگری «. ها و کارکردهای افراد در جامعه استوار استمراتبی جایگاهتوزیع سلسله

به بررسی شده توسط پیشفرض برابری همگان با هم و دغدغۀ های هدایتدر بازی کنش»است. این پروسه « فرایند رهایی»

 Le politique  «امر سیاسی»ناهمگن و نامتجانس با یکدیگر  ۀاز برخورد این دو پروس«. گیردن شکل میآ vérifier گذاشتن

(. در واقع تنها بعد از امر سیاسی است که سوژه به وجود ۱۱۳-۱۱۲ژک رانسیر، ص. ، های امر سیاسیدرکنارهآید )میپدید 

رو نیستیم، بلکه صحبت از آلیستی، اینجا با یک سوژۀ حاضر و آماده که سازندۀ تاریخ است روبهآید، پس بر خالف اندیشۀ ایدهمی

 است.  شدن سوژه در فرایندِ

شود. از نظر او سیاست به عنوان گسست در سیاست است که افراد به سوژه تبدیل می ۀکند که به واسطتأکید میرانسیر 

شناسد ای که توسط آنها حاکم ایشان را بازمیهای اجتماعیدهد که از نام دقیق، هویت و جایگاهنظم اجتماعی به افراد اجازه می

توان که امکان ثبت شدن در نظم اجتماعی را ندارد است که می« هویت غیرممکن»یک سر باز زنند. به عبارت دیگر، با برساختن 

کسانی که از حساب دولت شوند، های سیاست میهستند که سوژهنامان عبارت بهتر، بیاز سوژه شدن افراد صحبت کرد. یا به 

در سیستم فکری رانسیر، یک  .اندانده شدهر اند و به حاشیه وضعیتنبرده« توزیع امر محسوس»بیرون گذاشته شده، سهمی از 

 l’état de minorité« وضعیت صغارتِ»پوست، و در کل هر کسی که در اوراق هویت، یک زن، یک رنگینکارگر، یک فرد بی

که حاکم برآنها گذاشته تن بزنند؛ « نام دقیقی»اجتماعی قرار دارد، همگی امکان سوژه شدن دارند، به شرط آنکه بپذیرند که از 

ای که پلیس با آنها دارد، قادرند گرچه ابتدا به ساکن هیچکدام سوژه نیستند، اما به خاطر رابطۀ حذفی «صغیرهای اجتماعی»

زند که پای انتخاب های سیاست حرف میانسیر جایی از سوژهر .های سیاست بدل شوندبه سوژهفرآیند سوژگی را طی کنند و 

زمان خاص، -علیه یک سیستم و نظام سیاسی و شرایط اجتماعی مطرح است. جاری شدن سیاست در یک فضا "کنشگری"

آید. در ت فعلی او به حالت تعلیق در میشود که هویها ندارد. در واقع، سوژه زمانی ظاهر میکمترین ارتباطی به هویت سوژه

، بلکه «نیست "فالن و بهمان"بازشناسی به عنوان »یا برای  "خود"زند، مبارزه بر سر ای که رانسیر از آن حرف مینتیجه رهایی

تمام  مراتبی رانسیر که در(. این دقیقاً هم جهت است با نگاه ضد سلسله۹۰)همان. ص. « رهایی خروج از یک صغارت است»

 نظریاتش جاری است. 
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اند، های انسانی شکل گرفتهسوژه volontéآلیستی که بر خواست و اراده یدهرسد برخالف نظریات ادر اولین نگاه به نظر می

گفتن به  "نه"گیرد. در شکل می "نخواهندگی"مستتر است، و سوژه حول این  "نخواهندگی"در مفهوم سوژۀ رانسیری نوعی 

آورد: دو نیروی همیشه نابرابر در صحنۀ سیاست رودرروی یت و در گسست از یک وضعیت است که سوژه سربرمیادامۀ یک وضع

است به  یکدیگر هستند، یکی به قصد حفظ وضعیت و دیگری به قصد برهم زدن آن. به عبارت دیگر، سوژه شدن هر کس منوط

نوعی خواستن است، یا به  ازشناسی شود. اما این نخواستن هم خودکند، باینکه نخواهد با آن نام دقیق که حاکم او را خطاب می

 داشدنی نیست. جاز فرایند سوژگی « خواست و اراده»نخواستن باید خواست. در ادامه خواهیم دید که چطور  عبارت بهتر، برای

می با انسان به عنوان نصشده در محاسبات حاکم است که هیچ ای جامعه، فراموشتا به اینجا سوژۀ رانسیری فرد حاشیه

ه فرایند سوژگی سوژۀ شناخت، انسان آزاد و فاعل سازندۀ تاریخ ندارد. سوژۀ سیاست حتی یک سوژۀ فردی نیست، به این معنی ک

آلیستی بیرون بکشد، تواند به صورت جمعی صورت بپذیرد. پس رانسیر در صدد این نیست که انسان را از گور فلسفۀ ایدهتنها می

نمایاند؛ یار جذاب مینقشی را بدهد که پیشتر مارکس از او گرفته بود. عالوه بر این تعبیر رانسیر از سوژه و سوژگی بسو به او 

ات سندیکایی مخصوصاً برای کسی که کمترین اعتمادی به مبارزه علیه وضع موجود از طریق اشکال رسمی، یعنی تحزب و مبارز

رسد به چگونگی تغییر شرایط فکر کند. وانگهی، به نظر می« سوژه»دهد که در قالب می و صندق رأی و از این دست ندارد، امکانی

برند به دنبال شناساندن خود به عنوانی که امروز با آن توسط که رانسیر با گفتن اینکه کسانی که در وضعیت صغارت به سرمی

مبارزه برای رهایی را از مبارزات برای حقوق  نیستند، و غیره(،« اوراق هویتفرد بی»، «کارگر»، «زن)»شوند حاکم شناخته می

 تمایز کرده است. م -کوشد خود را به همین عنوان اثبات کنداجتماعی می ۀکه در آنها هر دست-دموکراتیک 

ها کنیم در طول بحث به آنکند، سعی میاما در پس این سه نکته نکات دیگری نهفته است که برداشت اولیه ما را وارونه می

آخر شروع کنیم )رهایی به معنای خروج از وضعیت صغارت و ارتباط آن با حقوق دموکراتیک(: رانسیر از  ۀبپردازیم. ابتدا از نکت

دارد. کسی که از فلسفی خود پرده برمی-نامه فکریطور ضمنی از شجرهبه« وج از صغارت استخر ی،رهای»قضا با گفتن اینکه 

یی و بدون هدایت فرد دیگری ناتوان است صغیر است و همیشه نیاز به یک قیم دارد؛ این را رانسیر بکارگیری فهم خود به تنها

خروج انسان از وضعیت صغارت » ۱۷۸۴آلیست عصر روشنگری در ترین فیلسوف ایدهگوید! کانت، این بزرگگوید، کانت مینمی

2 die Unmündligkeit (، و رانسیر ۴۳ص.  روشنگری چیست؟نام نهاده بود )« روشنگری»را « که او خود مسئول آن است

                                                            

است. کانت وضعیت صغارت  «ژاکوتو»در این بین یک نکتۀ جالب وجود دارد و آن خویشاوندی بسیار نزدیک کانت با آموزش جهانشمول  2

تر خواهیم دید که ژاکوتو هم نیاز به توضیح آموزگار را نتیجۀ تنبلی و انسان است؛ پایین« تنبلی و بزدلی»داند که حاصل را وضعیتی می

عنی صغیر، در به م mineurمعادل  unmündligدر زبان آلمانی است: واژۀ صغارت تر، خود داند. از این هم جالبآموز میکاری دانشکم

مقایسه محروم است. جامعۀ انسانی تواند سخن بگوید و بدین ترتیب از ورود به بسته است. کسی که نمیالفظی به معنی دهانترجمۀ تحت 

واهیم ها با هم نزد ژاکوتو و به تبع آن نزد رانسیر خکنید با آنچه در ادامه در مورد نقش و اهمیت سخن گفتن در اثبات برابری ذهنی انسان

 گفت. 
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ای در شباهت این دو ایده نامد )راستی چرا رهایی و اصالً رهایی از چه چیزی؟(. هیچ چیز تصادفیمی« رهایی»آن را  ۱۹۹۰در 

کند و یکی را صغیر، یکی را در جایگاه ای که یکی را قیم میبا هم نیست؛ سرمنشأ هر دو جایی است که از شرایط عینی و ذهنی

ترین آورد و از یکی ارضای اساسیدهد و یکی را فرودست، برای یکی امکان رشد مادی و معنوی به ارمغان میفرادست قرار می

مراتبی خود را با ارهای سلسلهشود انسان بود و فارغ از مناسبات طبقاتی و ساختکند، انتزاع شده؛ گویی مینیازها را دریغ می

همچون بارون مونشهَوزن  رغم آن،تفاوت به شرایط و اوضاع و احوال مادی و معنوی و بهشود بیدیگری برابر خواند یا می

Münchhausen قوی و عزم جزم خود  ۀهای روان خارج کرد، با یک ارادکه خود و اسبش را با کشیدن موهایش از دریای شن

ای شرط مادی و معنویساز بیرون آورد! خروج از وضعیت صغارت، جز آزادی و برابری، هیچ پیشط نابرابر و نابرابریرا از رواب

از خرد که  در عموم ۀگذارد )برای این روشنگری چیزی جز آزادی الزم نیست ]...[. استفادانگشت میآزادی خواهد: کانت بر نمی

پای  برابری( و رانسیر بر ۴۵)همان. ص. « آوردها میست که روشنگری را به میان انسانهمیشه باید آزاد باشد، این تنها چیز ا

 (.۱۱۵. ص. های امر سیاسیکناره)« برابری هر هستی سخنوری است با هر هستی دیگری. نودزمآرهایی،  ۀپروس»فشارد می

خواهد آرمانی را که انقالب بورژوایی که او میکند، این است با این حال، آنچه در این بین رانسیر را قابل نقد و نکوهش می

بار نه به عنوان آرمان یا چیزی که در انتهای ها با هم، در دستور قرار دهد، اما ایندر تحقق آن شکست خورد، یعنی برابری انسان

که اثبات برابری )ذهنی( مراتبی است. دریغ سلسله ۀمبارزه باید به آن رسید، بلکه به عنوان راهی که پایانش نابود شدن جامع

سازد! اینجاست نیاز از استثمار شدن نمیاش بکشد و دومی را نیز بیکند که دست از سرمایهکارفرما و کارگر، اولی را قانع نمی

از وضعیت صغارت خویش، یا به عبارت دیگر، اینکه در پی بازشناسی خود به این یا آن « محذوفین»گوییم که تن زدن که می

بورژوایی نیست:  ۀگرایاندارانه با محتوای آرمان انساننباشند، چیزی غیر از پر کردن برابری صوری در مناسبات سرمایهعنوان 

  مراتبی گشته و اتفاقاً خود این مناسبات موجب صوری بودن آنهاست.اش منجر به مناسبات سلسلهآرمانی که تحقق

تر سوژۀ تر و عمیقجا هم شروع نشده است. برای شناخت دقیقهمین شود، چنانچه ازجا ختم نمیاما داستان به همین

 جست. «معلم نادان» رانسیری باید به عقب برگشت و سرگذشت او را در کتاب دیگری از رانسیر، با عنوان

کند به کند. ژاکوتو یک معلم فرانسوی است که سعی مییاد می« ژاکوتو»رانسیر در این کتاب از تجربۀ شخصی به اسم 

بیند داند. در انتهای کار در کمال ناباوری میای هلندی نمیآموزان هلندی، زبان فرانسه یاد بدهد در حالی که خود کلمهدانش

اند. او بعداً این تجربه را در اشکال دیگر و ن برخالف انتظار او، فرانسه را به درستی آموختهآموزاکه نتیجۀ کار مثبت است و دانش

رسد که بدون داند و نهایتاً به این نتیجه میپردازد که خود چیزی از آنها نمیکند و به آموزش دروسی مینزد افراد دیگر تکرار می

ستند، حتی آموختن آنچه معلم بر آن نادان است. بر مبنای این تجارب، ژاکوتو آموزان قادر به آموختن هوجود توضیح معلم، دانش

 کند. ریزی میرا پایه« آموزش جهانشمول»شیوۀ 
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ای که در آن آموزش و آموختن بیش از هر چیز به شیوۀ آموزش جهانشمول نقطۀ متقابل شیوۀ آموزش سنتی است؛ شیوه

آموزان کشد که در غیاب توضیحات معلمی دانا، دانشین تصور سنتی خط بطالن مینیازمند است. ژاکوتو بر ا« توضیحات معلم»

رسد که سرانجام شیوۀ آموزش کهنه یا قدیمی، در نهایت چیزی جز خنگ کردن قادر به یادگرفتن نیستند. او به این نتیجه می

خواننده، یا به عبارت بهتر، ذهن نویسنده و ذهن آموزان نیست؛ چراکه این شیوۀ رایج، با شروع از این نقطه که متن کتاب و دانش

اند و فاصلۀ بین این دو سطح فقط با توضیحات معلم پرخواهد شد، معلم را در مقام دانایِ آموز در دو سطح نابرابر قرار گرفتهدانش

معنی، توضیحات معلمْ دانش مکتوب  ستاند. به اینای را از او مینشاند و هرگونه ابتکار و خودانگیختگیآموز میکلْ فراتر از دانش

ماند و ذهن او به آموز میکند: بدون توضیح معلم، متن کتاب همچون رازی سربسته برای دانشآموز سرازیر میرا به ذهن دانش

وز آمدانش« رهایی ذهنی»تنهایی قادر به کشف رموز کتاب نیست. برعکس، این تنها شیوۀ آموزش جهانشمول است که راه را برای 

افراد »، یا «ها از هوشی برابر برخوردارندتمام انسان»گشاید. رهایی ذهنی بنابراین مستلزم پذیرش این پیشفرض است که می

؛ بنابراین ژاکوتو قاطعانه ضرورت وجود «ها یکسان استتوان ذهنی انسان»، یا «انسانی از لحاظ ظرفیت ذهنی هم برابر هستند

مراتب به معنی عدم نیاز به معلم نیست. در اینجا کند. اما پذیرش این پیشفرض و رد سلسلهرد می مراتب را در امر آموزشسلسله

معلم به جای اینکه نقش دانای کل را بازی کند که هم از مراحل یادگیری و هم از هدف آگاه است، نقش یک راهنما را دارد که 

کند و خود حرکت می نیاز و خواستآموز بدون اجبار، تنها بنا به انشخبر است. دآموز باید بپماید بیحتی از راهی هم که دانش

آموز باشد، مراقب آموزد. و معلم به جای اینکه نگران نتیجۀ کار دانشهر آنچه را الزم باشد، یا بهتر بگوییم، نیاز داشته باشد، می

حواسش را معطوف به یادگرفتن کند. بنابراین، است که او در پژوهش خود تنبلی نکند، دقت الزم را به کار گیرد، و شش دنگ 

معلم اینجا نیست که نتیجۀ پژوهش او را بسنجد و قضاوت کند. در واقع با برداشتن توضیح شفاهی، نقش میانجی یعنی معلم 

و یادگرفتن کند. دیگر بین فهمیدن آموز بدون فیلتر ذهنِ معلم با متن ارتباط برقرار میشود و دانشدهنده برداشته میتوضیح

 تواند خود متن کتاب را بفهمد و یادبگیرد.آموز میای نیست. و دانشفاصله

دارد و کند این است که تمایزی را که آموزش کهنه بین یادگیری و فهمیدن قائل است، برمیدر واقع کاری که ژاکوتو می

آموز را در واقع، فاصلۀ ذهن نویسندۀ کتاب و دانششود؛ با برداشتن توضحیات معلم، اینگونه مسیر یادگیری و فهمیدن یکی می

تواند بدون توضیح معلم متن را بفهمد؟ آموز میرسد، بر چه مبنایی دانشرسد. با این حال این پرسش به ذهن میبه صفر می

گوید این . او میآموز یک انسان است، و متن پیش چشمان او نیز اثر و نوشتۀ یک انسان استچون دانش دهد کهژاکوتو پاسخ می

خواهند به خواهند آن را بازشناسند و میآموزان[ خطاب شده، که آنها میسخن انسانی به آنها ]دانش»کار ممکن است چراکه: 

(. و رابطۀ معلم ۲۲، ژک رانسیر، ص. معلم نادان)« آموز یا آموزگار، بلکه به عنوان انسانآن پاسخ بدهند، نه به عنوان دانش

از آنجا که هر دو  رابطۀ دو انسان است با یکدیگر.آموز نادان، بلکه آموز نه رابطۀ یک معلم دانا با یک دانشا دانشبخش برهایی

ای است که امکان رهایی . تنها به مدد قرار گرفتن در چنین رابطهاست برابر ایرابطهارز هستند، این رابطهْ سر این رابطه هم
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آموز بنا به میل و خواست خود و بنا شود. در این رابطه خبری از جبر استاد و زور نیست، دانشآموز فرآهم میذهنی برای دانش

اند، هر گیرد. همانطور که همگان بدون توضیح احدی، زبان مادری خود را تنها به مدد تقلید و تکرار یادگرفتهبه نیازش یاد می

خواهند است که بخواهند، و باور داشته باشند که محتوای آنچه می چیز دیگری را هم با این روش یادخواهند گرفت، تنها کافی

شود آن را یادگرفت؛ چراکه او هم مانند خالق اثر، یادبگیرند، حاصل کار یک انسان همچون اوست، و درست به همین خاطر می

 ءناپذیری ذهن انسان جزیمپذیر نیست. این تقستر تقسیمها به هوش برتر و هوش پستیک انسان است و هوش یا ذهن انسان

 تعریف انسان است، ذاتی اوست. 

خود را آماده  ۀای که رانسیر بر مبنای آنها سوژهای ژاکوتو بیرون کشید دو نکتههایداز ای پایه ۀشود دو نکتدر واقع می

اذهان انسانی با هم  ۀناپذیر است؛ بدین ترتیب ذهن برتر و ذهن کهتر وجود ندارد و هم. قدرت ذهنی انسان تقسیم۱کند: می

انسان است. انسان با استفاده از سخن گفتن قدرت ذهنی برابر خود با همگان را به  ۀعنصر برسازند . سخن گفتن۲ْبرابر هستند. 

 ها تعلق دارد. دهد که به جماعت انسانگذارد و بدین ترتیب نشان مینمایش می

سر گذاشت، در اولین تجربۀ آموزش جهانشمول را با موفقیت پشت تقریباً بیست سال بعد از اینکه ژاکوتو ۱۸۴۱در سال 

را به رشتۀ تحریر درآورد. او در این مقاله در مورد « جوهر مسیحیت»اش، خارج مرزهای فرانسه، فوئر باخ فیلسوف آلمانی مقاله

بژه داشته باشد: ابتدا خودش تواند همزمان دو اشعور میگوید که انسان به عنوان یک هستی ذیتفاوت انسان و حیوان می

سازد. از این رو، انسان برعکس حیوان یک زندگی دوگانه که او را از حیوان متمایز می« خاص خودش ۀگون»)احساس از خود( و 

اش، با جوهرش اش با گونهاش در رابطهیک زندگی بیرونی. زندگی درونی انسانْ زندگی ویک زندگی درونی دارد »دارد او 

حرف  با خودکند و اندیشد، با خود رابطه برقرار میزمانی که انسان می»تفکر از نظر او اثبات این زندگی درونی است: « باشد.می

گوید که اندیشه و سخن کارکردهای نوعی هستند . فوئرباخ می(۶۱، گردآوری و ترجمه از آلتوسر، ص. مانیفست فلسفی)« زند.می

گوید است کند و سخن میکند. به عبارت دیگر، انسان از آنجایی که فکر میکه انسان بدون نیاز به نفر دیگری از آنها استفاده می

هست. و به همین خاطر نیز  être génériqueعام  محض نیست، بلکه یک هستی Individualitéکه مانند حیوان فردیت 

 ۀباشد. نزد فوئرباخ تفکر و سخن تمایزدهند« تو»و « من»زمان های دیگر بگذارد و همتواند خود را به جای انساناست که می

اند، هر انسانی حتی در غیاب تمام اند؛ این دو کارکردهای نوعی انسان هستند؛ چراکه در نوع بشر مشترکمیان انسان و حیوان

و  شناسانه فوئرباخ به نوع دیگر توسط ژاکوتو تکرار شده است،بینیم که این نگاه انسانتواند فکر کند و حرف بزند. میمی هاانسان

 رانسیر در این نگاه غیر تاریخی به انسان با فوئرباخ همداستان است.

مانندی نظریات این دو متفکر همسایه های شکلگیری فوئرباخ و ژاکوتو را لحاظ کنیم از همسانی و هبا این حال، اگر زمینه

فوئرباخ حاکی از روح زمانه بوده؛ درست  ۀهای ژاکوتو درست مانند اندیششگفت زده نخواهیم شد. باید به خاطر داشت که آموزه

سان های ایدئولوژیکش، مفهوم انجنگ اجتماعی است برای رشد خود و بنیان نهادن پایه ۀبورژوایی در صحن ۀدر زمانی که جامع
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است.  "آزاد و برابر"های جامعۀ جدید مبتنی بر روابط ریزی پایهیکی از داوهای اصلی مبارزه برای گسستن از دنیای کهن و پی

انگارانۀ رانسیر گیری سهلکند، وامزده میشود. آنچه ما را حیرتاش ممکن میبه بیان دیگر، درک نظرات ژاکوتو، در بستر تاریخی

برای انداختن  شانای هستند و بکار بستنویژه و حامل باری تاریخی سال پیش تدوین شده ۲۰۰تقریباً  از مفاهیمی است که

  !"نو"طرحی 

جهانشمول ژاکوتو، اصل سخن گفتن و  سیاسی خود را روی دو مبنای آموزش ۀهمانطور که گفتیم رانسیر دو پای سوژ

اجتماعی در وضعیت صغارت(  کاتگوریدر مورد رهایی کارگران )به عنوان یک  دهد. برای مثالناپذیری ذهن انسان، قرار میتقسیم

کند و عضوی از جماعت، این است که انسان اش را محاسبه میاتصال انسان و شهروند، اتصال فردی که زندگی ۀنقط»گوید: می

« است. نیادیبن ابدیسخنور که خود را با همگان برابر ب یبه مثابه هست نی: ااست un être de paroleابتدا یک هستی سخنور 

که آنها هم  کنندیکارگران با خطاب قرار دادن کارفرما به آنها گوشزد م ریاز نظر رانس(. ۹۵، ۹۴. ص. یاسیامر س یهادر کناره)

در نظر  یانسان ۀاز جامع یهمانند عضوآنها را  دیبا نیبرابرخوردارند که او و بنا یایهمانند او انسان هستند و از همان توان ذهن

اگر فرض را بر این بگذاریم که هر انسانی دارای هوشی برابر با هوش دیگران است، او باید بتواند این برابری ذهنی را نشان  .گرفت

پس عمل سخن گفتن «. انسان پیش از هر چیز یک هستی سخنور است»دهد. عمل سخن گفتن راه اثبات این برابری است: 

انسان »کند؛ چراکه ها داخل میرو هستیم بلکه این عمل انسان را در جماعت انساندهد که با یک انسان روبهتنها نشان مینه

آن با دیگر اعضای جامعه  ۀای است که کارگر یا فرد محذوف به واسطسخن گفتن وسیله«. دموکراتیک یک انسان سخنور است

جدید رهایی، طرح  ۀقلب این اید»شود: ای که به رهایی ختم میبرابر است، رابطه ۀط یک رابطکند و بنابراین شرارتباط برقرار می

، به مثابه پیشفرضی که هر  communautéهمبودو   intelligibilitéهاست به مثابه شرط مشترک قابلیت فهمبرابری هوش

رتیب پیوند بین رهایی فردی و جمعی مورد نظر (. بدین ت۹۵)همان. ص. « کس باید تالش کند به سهم خود آن را تحقیق کند

 شود.پذیر میرانسیر امکان

جواب هم  یفرد یزندگ ۀنوع آموزش در محدود نیچه بسا ا جهانشمول ژاکوتو نیست؛ غرض اینجا زیر سؤال بردن آموزش

وام  شود که رانسیر از این آموزشمیمشکل از آنجایی آغاز ، دریبگ ادی یزیمعلم دانا چ کی حاتیند بدون توضبتوا فردبدهد و 

توان در را نمی« رهایی ذهنی»شود که تجربۀ زندگی اجتماعی ترسیم کند. ژاکوتو متذکر می ۀگیرد تا راه رهایی را در عرصمی

ین مبنا کند و بر همتر و در سطح جامعه به آزمایش گذاشت؛ چراکه جامعه از قانون نابرابری میان افراد پیروی میمقیاس بزرگ

هاست. در که همانطور که گفتیم، نقطۀ شروع حرکت آموزش جهانشمول، پیشفرض برابری ذهنی انسانهم استوار شده، درحالی

کنند، پس به هستند که هر کدام از قوانین خاص خود تبعیت می incommensurableناپذیر قیاسواقع این دو، دو پروسۀ 

آید که قانون جامعه به حالت تعلیق شوند. شیوۀ آموزش جهانشمول جایی به اجرا درمیتوانند در یکجا جمع هیچ عنوان، نمی

با یادآوری تجربۀ ژاکوتو، به دنبال راهی است که بر این مشکل فائق ، «های امر سیاسیکناره در»درآمده باشد. رانسیر در کتاب 
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کند و برآن است که تجربۀ ژاکوتو را بسط دهد و از فردی بسنده نمی ۀبیاید. او تنها به تجربۀ رهایی ذهنی آن هم در یک رابط

شود مشکل اصلی، یعنی تجربه در سطح جامعه قابل اجرا شدن باشد. اما چطور میای بیاندیشد که این لحاظ نظری چاره

کوچکی در فرمول ژاکوتو. به پیشنهاد دهد: با ایجاد تغییر ناپذیری دو پروسۀ یادشده، را از میان برداشت؟ رانسیر پاسخ میقیاس

 faire کرده معیوبپلیس برابری را »کند، باید بگوییم که رانسیر به جای اینکه بگوییم که جامعه از قانون نابرابری پیروی می

tort»، (۱۱۳ ص. ،همان).  زمان به وجود نابرابری که جامعه ایم و همبه این ترتیب پیشفرض برابری میان همگان را حفظ کرده

شود این عیب را گوییم که: میطور ضمنی میکند، اذعان داریم. اما با این نوع بیان، بهه و عمل میآن شکل گرفت بر مبنای

شفرض اولیه که همان برابری میان همگان است. پی به بررسی گذاشتنشود این عیب را رفع کرد. اما چگونه؟ با کرد، می« درمان»

که برای رهایی باید کرد. او با پیشفرض گرفتن برابری همگان با هم، صورت  این برابری همان کاری استبه بررسی گذاشتن 

کند. مسأله دیگر این نیست که چطور باید برابری را در جامعه پیاده کرد یا چطور باید بر مسأله و در نتیجه راه حل را عوض می

خواهد شد نیست، یا هدفی که باید برای تحقق آن  نابرابری ساختاری جامعه فائق آمد. ایجاد برابری وضعیتی که در آینده ایجاد

 شده و غیرطبیعی است. تالش کرد، بلکه برعکس باید نشان داد که این نابرابری است که وضعیتی تحمیل

گذارد؛ کارگر برای مثال از نظر او انسان رانسیر به این صورت پایۀ تئوری سوژه را روی مفهوم آنتروپولوژیک از انسان بنا می

 ۀهرم جامع ۀاش او را به قاعدشدهگرفتهمجردی است که نه جایگاه او در روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی که برابریِ نادیده

ا برای رداری سوق داده، پس برای برهم زدن این نظم تحمیلی، او کافی است این برابری را یادآوری کند و اینچنین رهایی سرمایه

 خود به ارمغان آورد.

گردیم، به زمانی که رانسیر در گسست از گیری خود اطمینان حاصل کنیم، دوباره به عقب بازمیاما برای اینکه از نتیجه

کشد. در واقع رانسیر در این های استاد سابق خود را به نقد میایده «درس آلتوسر»خط سیر آلتوسری خود، در کتابی با عنوان 

مورد بلکه خالف و برندۀ تاریخ نه تنها بیبه عنوان عنصر پیش "انسان"مت آلتوسر با کند نشان دهد که خصوکتاب تالش می

خورد در حالی که تنها در فضای نقد سوژه به چه دردی می»نویسد: حتی به ضرر مبارزۀ کارگران است. در همین کتاب می

گرایی پرداخت، زمانی که فقط کارگران د انسانآید. و چرا باید به نقدانشگاهی و آکادمیک است که از سوژه سخن به میان می

کند که در آنجا کارگران برای دفاع از های متعددی از مبارزات کارگران ارائه میسپس مثال 3«زنند؟هستند که از آن حرف می

 اند.منافع و حقوق خود، تشدید را بر انسان بودن و صاحب حق بودن خود گذاشته

قرن بیستم  ۷۰کارگران در دو زمان حال و گذشته سرگردانند، برخی به مبارزات دهۀ های رانسیر از مبارزات مثال

های رانسیر حاکی از دید غیرتاریخی اوست که البته اتفاقی مثال آناکرونیکقرن نوزدهم. انتخاب  ۳۰گردند، برخی به دهۀ برمی

                                                            

 افتد.شان نمیپیوندد که کلمۀ سوژه از دهانطنز ماجرا اینجاست که رانسیر خود چندی بعد به جمع این دانشگاهیان می 3
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د که تمام این مبارزاتْ خارج از ظرف مکان و زمانی گویهم نیست. در واقع دید منجمد و الیتغیر او نسبت به تاریخ به ما می

تفاوت به شرایط توان رانسیری دید و بیتأثیر بوده است. میخاصی صورت پذیرفته و شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی بر آنها بی

در ادوار مختلف تاریْخ ساختاری مبارزه و آنچه شکل و محتوای مبارزه را به وجود آورده است گفت که تمام مبارزات کارگران 

هیچ شویم. تاریخ بینیاز میبوده است. تنها در این صورت است که از نگاه تاریخی به مبارزۀ طبقاتی بی« انسان»حول محور 

ها به عنوان ها( مفروض شود. در واقع، ذکر این مثالشود وقتی که نقطۀ حرکت، انسان )و نه روابط بین انسانتعارفی غیرالزم می

 است.  "انسان"شناسانه( او به عیاتی ثابت و الیتغیر از مبارزۀ طبقۀ کارگر، بیش از هر چیز حاکی از نگاه آنتروپولوژیک )انسانواق

شوند، داران به آن متوسل میرانسیر با پای کوفتن بر اینکه این انسان است که کارگران در مبارزۀ خود علیه تعدی سرمایه

ه اندازه نظرات آلتوسر از واقعیت مبارزۀ کارگران به دور است، و در نتیجه باید کلّ دستگاه فکری بنا دارد نشان دهد که تا چ

پس »نویسد: کند و در ادامه میعمل میان به مثابه سالح علیه کارفرما آلتوسری را به دور انداخت. از نظر او انسان برای کارگر

بطی به انسانی که بورژوا و پرولترها در مبارزۀ روزمرۀ خود به آن ارجاع کند هیچ رانسانی که آلتوسر نزد جان لویس افشا می

فلسفۀ آلتوسری باید برای مثال توضیح دهد چرا در مبارزه بین کارفرماها » طلبد:و سپس آلتوسر را به مبارزه می« دهند ندارد.می

(. آلتوسر اما پیشتر جواب این سؤال اخیر را در ۱۵۳، ژک رانسیر، ص.درس آلتوسر)« و کارگران، انسان در کنار کارفرماهاست.

کرد، برای اینکه اینْ عزیمت  عزیمتتوان از انسان یک چیز قطعی است: نمی»اینگونه داده است:  «اسخ به جان لویسپ»کتابش 

ک نقطۀ عزیمت مطلق )= یک جوهر( به فلسفۀ انسان، به عبارت دیگر ایدۀ یعزیمت از ایدۀ انسان است، و از یک ایدۀ بورژوایی 

کرد همچون یک نقطۀ عزیمت مطلق مبنای تمام ایدئولوژی بورژوایی « عزیمت»بورژوایی تعلق دارد. این ایدۀ انسان، که باید از آن 

رانسیر چندان غامض است که این سخن آلتوسر آیا (. ۳۳)ص. « است. یمعظاقتصاد سیاسی کالسیک  خودِ است، این ایده روحِ

داری بر این دلیل ساده که استثمار سرمایهبه : گوییممیما به زبان غیرفلسفی در این صورت،  فیلسوف قادر به درک آن نیست؟

داری شود و بدون وجود چنین حقوقی جدایی کار از شرایط کار ناممکن بود. شرط وجود سرمایهاساس حقوق انسانی انجام می

 .داری هستندپایۀ نظام سرمایه یعنی اصول حقوق انسانیْ بریر بازار است؛ آزادی و براوجود انسان از دو سو آزاد د

های شود که محض تأیید حرفبررسی برخورد رانسیر با استاد سابقش آلتوسر برای ما لطف دوچندانی دارد، زیرا باعث می

پاسخ به خود او بشنویم. در کتاب مورد نقد رانسیر، ها را از زبان رانسیر هم که شده، خودمان سری به آلتوسر بزنیم و این حرف

مبارزۀ طبقاتی به مبارزات دموکراتیک را به نقد بکشد. در  لگرایانه از مارکسیسم و تقلینسانآلتوسر بنا دارد درک اجان لویس، 

اومانیسم به -لنینیسم برخالف نظر مارکسیسم-گوید تزهای مارکسیسمنتیجه انسان به مثابۀ سوژۀ تاریخ را هدف قرار داده و می

ها نیز سوژۀ های مرکب از انساننه تنها انسان سوژۀ تاریخ نیست، بلکه تودهدهند. زی نمیبه عنوان فاعل تاریخ جای با "انسان"

آلیستی نسبت به . در واقع قائل شدن به سوژه برای تاریخ مبتنی بر درک ایدهتاریخ نیستند؛ تاریخ فرآیندی بدون سوژه است
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ایند است. سر دیگر این نگاه به دنبال هدف و غایت است، تاریخ است، که همواره به دنبال سرمنشاء و دلیل و خاستگاه یک فر

 4حال آنکه تاریخ را نه سرآغازی است و نه سرانجامی: تاریخ فرایندی است بدون سوژه و بدون غایت.

 

 

 مبارزۀ طبقاتی: تاریخی بدون سوژه، بدون غایت:

 

این عبارت از قضا «. سازندد که تاریخ را میا هستنهنانسا»درست را دارد: به ظاهر کمتر کسی جرأت شک کردن به این تز 

ها با اندیشمندان لیبرال است. تمارکس؛ عبارتی دم بریده که سرمنشاء پیوند نامبارک مارکسیس «هژدهم برومر»ای است از جمله

آتش گدازان  رشوند بآیند، آبی میگرایی است. اما جمالتی که بعد از آن مینخواهی و انسابیتِ غزل انساناین جمله شاه

اند، در اوضاع ناصری که آزادانه انتخاب کردهاما آنها آن را بر اساس عسازند، تاریخ خاص خودشان را می اهنانسا»گرایان: انسان

بینند، واسطه در مقابل خود میطور بیبه در اوضاع و احوالی که بلکه -سازندو احوالی که توسط آنها انتخاب شده باشد، نمی

کند، ایی که مارکس از آنها یاد میه)تأکید از ماست(. انسان «اوضاع و احوالی که داده شده و از گذشته ]به آنها[ به ارث رسیده.

چه رسد به اینکه  اشد دیگر انتخاب نیست!(انتخابی که آزادانه نب کنند، )همگی موافقیم کههیچ چیزی را آزادانه انتخاب نمی

ای که در کنند، آن هم نه به دلخواه خود بلکه درون شرایط تاریخیبخواهند تاریخ را بر اساس انتخاب خود بسازند! آنها عمل می

ستگی ای از افراد باند، شرایطی که پیش از آنها موجود بوده و تغییرش به تصمیم یک فرد و یا حتی تصمیم مجموعهآن قرار گرفته

 ندارد.

شان بر ها در حرکت تاریخ وجود ندارند و یا اینکه اعمال و افعالاما مراد از حذف سوژۀ انسانی تاریخ این نیست که انسان

-ها در تاریخ هستند و عاملین تاریخی هستند کمترین شکی نیست. حتی آلتوسر آنتیتأثیر است. در اینکه انسانحرکت تاریخ بی

تاریخ تحت تعین اشکال موجود روابط تولید و  درونتاریخ و کنشگر  درونسوژه -افراد عامل»یست هم بحثی ندارد که اومان

شود، نقد او متوجه بینشی است دانسته می سوژۀ تاریخپیکان نقد او رو به انسانی است که  بلکه (،۹۵، ص. همان)« بازتولید باشند

                                                            

آلیسم را به مثابه قطب مخالف و ضروری ماتریالیسم های دیگری قادرند ایدهچه ویژگی»آلتوسر در جای دیگری در پاسخ به این پرسش که  4

ت، یعنی مسألۀ اصل عقل که به آلیسم را بر اساس مسألۀ واحدی که آن را دربرگرفته بازشناختوان ایدهمی»گوید: می« بندی کنند؟خصلت

توان فراتر از این رفت: مسألۀ کند. میطور طبیعی به غایت اشاره میگردد. وانگهی، خود مسألۀ منشاء، بهتقسیم می اء و غایتمنشبخش دو 

شود. غایت )جهت جهان و جهت تاریخ آن، غایت جهان و تاریخ( با پیشنگری خود در درون و در مورد منشاء، بر اساس مسألۀ غایت طرح می

شود: )الیبنیتز( بدون ارتباط با ایدۀ مقصد غائی، غایت آنها، طرح نمی« منشاء رادیکال چیزها»یابد. هیچگاه مسألۀ س میمسألۀ منشاء، انعکا

هایی ماتریالیستی هستند که بخواهند از دهد فلسفهاو ادامه می«. خواهد غایات مشیت الهی باشد، یا غایات یک آرمانشهرحال این غایت می

ها به این این فلسفه»توان شناخت: گیرند میمنشاء و غایت می ای که از ایدۀماتریالیسم بگریزند، و آنها را در فاصله-آلیسماین جفت ایده

  (Telos) یا غایت (Sens)خواهد فلسفۀ وجود و سوژه باشد، چه فلسفۀ جهت ه میچ (Origine)دیگر منشاء  ترتیب از هر فلسفۀ مربوط به

 (.۴۱و ۴۰ص.  ،فلسفه و مارکسیسم) «هایی مختص دین و اخالق است و نه فلسفه.گردند، چراکه از زاویۀ آنها چنین موضوعمتمایز می
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اندیشد. از نظر او که خود را مجهز به بینش ماتریالیسم دیالکتیکی سوژه )با اس بزرگ( میآلیستی به های ایدهبنا بر فلسفه که

های اجتماعی( را درک کرد یعنی این توان تاریخ واقعی )تولید و بازتولید و انقالب شکلبندینمی»داند، موضوع روشن است؛ می

به یک خاستگاه، یک جوهر، یا یک علت )که آن علت انسان باشد(  ، به طوری که این تاریخ واقعی بتواندآورداندیشه دربه  راتاریخ 

)همانجا(. اگر هنوز برای کسانی که به قدرت انسان برای تغییر ایمان دارند کامالً « که از آن سوژه )با اس بزرگ( برآید، تقلیل یابد.

کنش او مسیر تاریخ تغییر کند، نقل قول معروف ای وجود ندارد که بنا به اراده و روشن نیست که چرا هیچ ذهن برتر و فراتاریخی

 «مسئول»علت کنیم: مارکس علیه ایدئولوژی هوگو و پرودن که عالقه داشتند فرد ناپلوئون سوم را به عنوان مارکس را یادآوری می

در  طبقاتی بارزۀمدهم که چطور من برعکس نشان می»گوید: کند و میبقبوالنند، اعتراض می« طبقاتی مبارزۀ»کودتا به جای 

[ حقیر و نخراشیده اجازه داده است، ۀخلق کرده است که به یک شخصیت ]بخوانید یک سوژ اوضاع و احوال و روابطیفرانسه 

های بزرگ (. یکبار دیگر باید گفت تاریخ روایت اعمال شاهان یا انسان۹۸و  ۹۷ص  )همان،« نقش یک قهرمان را بازی بکند.

میان ای از افراد نیست، بلکه محصول دگرگونی مناسبات و روابط واقعی یک فرد یا مجموعه نیست، تاریخ محصول کنش

ها( در کنش و واکنش با عوامل عینی در اوضاع و احوال مشخص، در حرکت و ها )سوژهست؛ تاریخی که درون آن، انسانهاانسان

کند و روابط جدید وقفه و متقابل درون تاریخ است که اوضاع و احوال تغییر میدرپی، بیهای پیجنبش هستند، و از همین کنش

 آورند. سربرمی

گر تاریخ ت دیسازد؟ یا به عبارندیم، چه کسی است که تاریخ را میحال که انسان به مثابه سوژۀ تاریخ را از صحنه بیرون را

تواند تودۀ کارگران، تودۀ مردم، تودۀ ستمدیدگان های ما. این توده میاب حاضر و آمادۀ مارکسیستها! جوودهراند؟ ترا به پیش می

باشد در یک چیز با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ تودۀ  هر چه هاه باشد. اما اختالف این تئوریسهمان و غیرنامان و بیو محذوفین، بی

ها و با اس کوچک(، ها )سوژهست. پس نه انسان )یعنی سوژه با اس بزرگ( بلکه انسان«هاانسان»متشکل از « هرچه شما بخواهید»

 سازندگان تاریخ هستند. اما این تز را نیز به سرعت رد خواهیم کرد )البته به لطف آلتوسر!(. 

؛ اگر چنین باشد باز با همان مشکلی که در باال «ها سازندگان تاریخ هستندتوده»تر بنگریم: این عبارت را دقیق بیایید

است، و نه اینکه چه کسی « ساختن تاریخ»کند فعل . در واقع، آنچه ایجاد مشکل میفاعل تاریخرو خواهیم بود یعنی هداشتیم روب

از فعل است نه از فاعل! استفاده از چنین فعلی الجرم نیاز به فاعلی دارد. بنابراین گفتن سازد؛ به عبارت دیگر، مشکل آن را می

توان جواب درست داد؛ وقتی پرسیده سازند، به هیچ عنوان منطقاً غلط نیست. به سؤال غلط نمیها تاریخ را میاینکه انسان

ه شده است: تاریخ کار طبیعت الشعور نیست، تنها موجود تقریباً همۀ پاسخ پیشاپیش دادسازد؟ شود چه کسی تاریخ را میمی

 هاها به این سؤال چه انسان باشد، چه انسانبنابراین این جوابهاست! یا انسان شعور هم انسان است، پس تاریخ کار انسانذی

 نادرست نیستند، بلکه کالً صورت سؤال است که غلط است. 
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کنند. باور می عملتاریخ  درونها هم سازندگان تاریخ نیستند! سوژه هاسوژهندارد، اما  سوژهپس تا اینجا دریافتیم که تاریخ 

ی که انسان محور تحلیل است، و انسانیت هدف ها از ایدئولوژی بورژوایی، جایدهد و ما را فرسنگبه این امرْ کلّ ماجرا را تغییر می

کند. اما هنوز کارمان با انسان، نه در مقام سوژۀ تاریخ، ، دور میهاستو آمال حرکت، آزادی معیاری برای سنجش اعمال و کنش

م انسان، ایدئولوژی بلکه در اشکال دیگر )سوژۀ انقالب سابق یا سوژۀ سیاست حاضر( تمام نشده. نشان خواهیم داد که در پس مفهو

تن تاریخ که دازیم: حال که تز ساخپرسش منطقی حاصل از بحث باال بپریک طرح بورژوایی خوابیده است. اما پیش از آن به 

 شود؟ مستلزم پذیرش وجود سوژۀ تاریخ است رد شد، حرکت تاریخ چطور فهمید می

شود که عدم درک درک این جمله همانقدر موجب گشایش تحلیل و فهم واقعیت می ؛«تاریخ، تاریخ مبارزۀ طبقات است»

م ما از تاریخ اگر به درستی فهمیده نشود قفلی است بر فه« مبارزۀ طبقاتی»صحیح آن موجب مخدودش شدن فهم ما از واقعیت. 

 و اگر درست درک شود کلید آن. 

کدام است؟ مشکل فهم عبارت باال بیش از « طبقه»یعنی چه؟ چه چیز مبارزه است و از آن مهمتر « مبارزۀ طبقاتی»اصالً 

ای شرکت نکرده باشد، اما به هر حال تصوری آنکه به مبارزه برگردد به طبقات مربوط است. هر کسی حتی اگر خود در هیچ مبارزه

توان گفت؟ آیا کسی طبقه را لمس کرده است؟ یا شما کسی را سراغ دارید که طبقه چه می از مبارزه در ذهن دارد. اما در مورد

طبقه را با چشمان خود دیده باشد؟ هرکس ادعا کرد که روزی رفته و جایی طبقه را مالقات کرده، قبل از اینکه بخواهید ادعای 

کنید! طبقه مفهومی انتزاعی است که بناست تخاصم  اش شکاو را با استدالالت منطقی رد کنید، بهتر است به سالمت ذهنی

شناس طبقه را بیابد، از علمای جامعه واقعاًپیدا و پنهان در روابط اجتماعی را توضیح دهد، پس مطمئن باشید هرکس هم بخواهد 

معیارهای دقیق و ظریفی دارند، جلوتر نخواهد زد! ایشان مجهز به علم دقیق خود، چنان و که بر سبیل علم پوزیتویستی قدم برمی

رود! شناسایی طبقات کار چندان برند که مو الی درزش نمیبرای تخمین حد و حدود و چیستی و چگونگی طبقه به کار می

ای نیست؛ کافی است چند شاخص برای طبقه درنظر گرفت و گفت کسی که بیشترین شاخص فالن طبقه را دارد، در پیچیده

ترین کیفیات زندگی اجتماعی هستند: از نوع آرایش ترین و ظاهریناسایی طبقات هم بیرونیهای شفالن طبقه است. شاخص

نماید، اما خیلی شسته و رفته و سر راست می ظاهربهاین البته  5بگیر تا خورد و خوراک و نوع حرف زدن و سرگرمی و غیره.

                                                            

 «نقد اقتصاد سیاسی»که در سایت « فهم طبقه: تالش برای دستیابی به یک رویکرد تحلیلی یکپارچه»ای با عنوان برای مثال در مقاله 5

شود. ها و شرایط زندگیِ افراد درک میموم ِمردم، اساساً مطابق با ویژگیشناسان و هم عطبقات، هم از نظر جامعه»خوانیم: منتشر شده می

شان را داریم، از هایی همچون جنس، سن، نژاد، دین، هوشمندی، تحصیالت، موقعیت جغرافیایی و غیره، برای اموری که قصد تبیینویژگی

ها در هنگام تولد شوند. برخی از این ویژگیهایی بااهمیت تلقی میهای فرزندپروری، ویژگیسالمت گرفته تا رفتار انتخاباتی وکنش وضعیت

اند و متعاقباً ممکن شوند؛ برخی ثبات دارند و برخی دیگر به وضعیت مشخصِ طبقاتی فرد وابستهو برخی دیگر بعدها در زندگی کسب می

کنند: بندی کرد که در آن زندگی میای نیز طبقهتوان افراد را برمبنای شرایط مادیتغییرکنند. در رویکرد قشربندی، می است در طول زمان

[ ، gated communities] شدههای حفاظتشده در شهرکهای واقعهای دلپذیرِ حومۀ شهر یا عمارتهای شلوغ و زننده، خانهآپارتمان

های ازلحاظ اقتصادی بااهمیتی است که دریک اقتصاِد ناظر برآن ویژگی« طبقه»یا ثروت گزاف و غیره. بنابراین، بار، درآمد مکفی فقر مصیبت

های فردی توان صرفاً با ویژگیدهد. از این منظر، طبقه را نه میهای افراد و از این رو، شرایط مادی آنها شکل میها وانتخاببازار به فرصت
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و الیتغیر درنظر  ایستاای جامعه را همچون ابژهشده که مشکل اینجاست که نگاه پوزیتویسیتی نگاهی است منجمد و خشک

ر شرایط آزمایشگاهی تصنعاً های جانبی جدا کرد و دآورد که برای شناختش کافی است آن را از معرض کنش و واکنشمی

شود شده که میهم بافته بلکه جسدی است مومیایی شده به این یا آن وجهش پرداخت. جهان برای ایشان نه یک کلیت بهایجاد

علمی به تشریح روابط مکانیکی هر عضو با عضوی دیگر پرداخت. بماند که این نگاه  ۀاش کرد و با نگاه موشکافانقطعه قطعه

کند. غرض اینجا نه نقد این نگاه، بلکه درک باری تولید میگرایانه به جامعه، در عرصۀ سیاسی چه نتایج رفرمیستی فاجعهعلم

 ای آن وجود طبقات را تصدیق کرد. روشی است که بتوان به برمبن

                                                            
منظر این رویکرد،  پیوندی بین این دو. ازدی زندگی آنها تعریف کرد، بلکه طبقه راهی است برای سخن گفتن از همافراد و نه با شرایط ما

های شناسان عالوه بر این، بعضی از ویژگیویژگی فردی اصلی در جوامعِ توسعه یافته از نظر اقتصادی تحصیالت است، هرچند برخی جامعه

ها و شرایط متفاوت کنند. هرگاه این ویژگیهای فردی را نیز مالحظه میاطات اجتماعی و حتی انگیزهگذراتر همچون منابع فرهنگی، ارتب

به « طبقۀ میانی»نامید. دراین برداشت، « طبقات»توان ها را می[ قرار گیرند، این دستهclusterزندگی به شکلی گسترده در یک دسته ]

که به شکلی مبهم « رایج»توانند تمام و کمال در یک شیوۀ زیستِ ت و پول برخوردارند و میکسانی اشاره دارد که به میزان کافی ازتحصیال

به افرادی اشاره « طبقۀ فوقانی»شیوۀ زیستی که ممکن است برای مثال شامل برخی الگوهای خاصِ مصرف شود)، سهیم شوند.  تعریف شده(

« طبقۀ تحتانی»زندگی کنند؛ و « عادی»دهد که مجزا ازمردم ا این امکان را میشان به آنهدارد که ثروت، درآمد باال و ارتباطات اجتماعی

، نیز اشاره به افرادی دارد که فاقد تحصیالت و منابع فرهنگی کافی برای برخورداری از یک زندگی امن و باالتر از خط فقر هستند. دست آخر

های ابتداییِ الزم برای ۀ فقدان تحصیالت و مهارتواسط کنند و بهمیکسانی هستند که در فقر شدید زندگی [ underclass] «فرودستان»

  FR-vUft9https://wp.me/p« اند.اشتغالِ باثبات، ازجریان اصلیِ جامعه به حاشیه رانده شده

های اجتماعی یا مفاهیم تاریخی بپردازیم. اما روشن است که در اینجا نه قصدی و نه فرصتی هست که به نقد نحوۀ پوزتویستی فهم پدیده

ای را که هاست(، چندین مقالهشود وقتی که در همین سایت )که مورد وثوق طیف وسیعی از چپکار بیش از پیش روشن می ضرورت این

دهند شویم که در بهترین حالت نشان میرو میای روبهشناسانهنتشر شده ورق بزنیم؛ در اینجا با انبوهی از مقاالت جامعهدر مورد طبقه که م

به  تواندنمیداند و نه در چرایی آنها، ها میکه چطور نگاهی که از همان ابتدای وجودش رسالت خود را صرفاً در توضیح چیستی پدیده

که در « های اریک اولین رایتکنش طبقاتی: بررسی دیدگاه»ای با عنوان گیری مقاله. برای مثال به نتیجهنیانجامدتی بازتولید مناسبات طبقا

ها و مقاالت اخیرش ]رایت[، برخی از سخنرانی»شناسی به اسم رایت است و در همین سایت منتشر شده توجه کنیم: مورد نظرات جامعه

اند از رویکرد سنتی عبارت« سیاست کالن»دهد. دو رویکرد دارانه شرح میچهار رویکرد ضدسرمایهموضع جدید خود را با مشخص کردن 

اند که عبارت« رویکرد سیاست خُرد»دو «. داریمهارکردن سرمایه»دموکراتِ -و رویکرد سوسیال« داریدرهم شکستن سرمایه»مارکسیستیِ 

که به نظر «داریفرساییدن سرمایه»های فردگرایانه از نظامِ ]موجود[ و دوم جوییکناره، از طریق طیفی از «داریگریز از سرمایه»از نخست 

دارانه است. از نظر رایت، شیوۀ مکفِی رها از سلطۀ سرمایه« فضاهای»گرایش فکری مارکسیستی اتونومیستی به خلق رسد بازتاب می

داری درهم شکستنی نیست، دست کم اگر سرمایه»است: « داریرمایهپندار درهم شکستن س»داری بودن، مستلزم کنارگذاشتن ضدسرمایه

حداقل رساندن گیری و به حاشیه رفتن و نیز، با بهبخش باشید. ممکن است شخصاً بتوانید با کنارهای رهاییواقعاً خواهان ساختن آینده

تان مردم گزینۀ چندان جذابی نیست... اگر زندگی دیگران برایداری بگریزید، اما این برای اغلب مشارکت در اقتصاد پولی و بازار از سرمایه

داری تنها دارانه سروکار داشته باشید. مهار کردن و فرساییدن سرمایهمهم است، ناچارید به این یا آن روش، با ساختارها و نهادهای سرمایه

های های عمومی و نیز در پروژهی از طریق سیاستگذاریدارهای سیاسی برای مهار سرمایههای باقیمانده هستند. باید در جنبشگزینه

« بخش فعالیت اقتصادی، مشارکت کنید.های رهاییداری از طریق گسترش شکلاجتماعی اقتصادی برای فرساییدن سرمایه
QZ-https://wp.me/p9vUft 

طرفی یعنی در طرفِ در جنگ طبقاتیْ بی :ف را بیاد بیاوریدرومع« طرفی علمیبی»حیرت کردید، آن ادعای بار گیری فاجعهاگر از این نتیجه
 !نظم موجود بودن

https://wp.me/p9vUft-FR
https://wp.me/p9vUft-QZ
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رو نشده ای روبهشناسانۀ روشنفکران تیغ به دست، هیچ کس هرگز با هیچ طبقهواقعیت این است که برخالف ادعای جامعه

های شود، اما انکار وجودش هم حتی برای روشنفکران لیبرال ناممکن است. در تمام تحلیلاست. طبقه در هیچ کجا یافت نمی

شود اندازه گرفت و برایش معیار شود. حال که طبقه را نمیتی از برخورد طبقاتی، روابط طبقاتی و غیره صحبت میمارکسیس

 رک کرد، یا حتی قائل به چنین وجودی شد؟ توان وجود طبقات را دتعیین کرد، چطور می

بقه را طبر وجود طبقات صحه گذاشت؛ تنها راه شناخت طبقه چیزی است که تنها شاید با توسل به یک چیز بتوان 

ای دیگر طبقه استثمار یک طبقه توسط». است تضادی که استثمار ۀرابط، رابطۀ تضادکرده است: و آن چیزی نیست جز  طبقه

اضافه ر آلتوسر است. او در ادامه این نظ «مار پیشتر مبارزۀ طبقاتی است.دهد. چراکه استثاست که جدایی طبقات را شکل می

کند. شیوۀ مبارزۀ طبقات، شکل تاریخی تضاد )درونی یک شیوۀ تولیدی( است که طبقات را به طبقات تقسیم می»کند: می

« بخشد.دهد و صورت میشکل میتولید مبتنی بر کسب ارزش اضافه، شکل استثماری روابط تولیدْ است که مبارزۀ طبقاتی را 

ا ؛ یعنی پیش از خود طبقات. اینکه چنین فرمولی ر«باید مبارزۀ طبقاتی را در درجۀ اول قرار داد»دهد: و چنین ادامه می

؛ به این ده ندانیمحرکت تاریخ را که نتیجۀ تضاد است، تنها مرهون پراتیک طبقۀ استثمارشونبپذیریم، نیازمند این است که 

دهد و دیگری برضد آن عمل دیگری. که آگاه باشیم که در زد و خورد دو طبقۀ متخاصم است که یکی عملی انجام میمعنی 

  .دهد و این رابطه استثمار استای است که طبقات را شکل میپس فهم طبقات در گروی فهم رابطه

یعنی انسانی منتزع از شرایط و روابط و مناسبات اقتصادی و  6دانیم که انسانی از نوع رابینسون کروزوئهبه لطف مارکس می

ای است از مناسبات و روابطی که های منفرد نیست. جامعه بافتهاجتماعی وجود ندارد، به همین ترتیب جامعه هم جمع انسان

هرگز نه با یک طبقه یا طبقات  . مااین مناسباتْ طبقاتی هستندوقفه در حال بازتولید و در عین حال تغییر مداوم خود هستند. بی

ای الیتغیر در نظر بگیریم )کاری که ایستا و داده ۀرو هستیم. و اگر طبقه را همچون یک پدیدطبقاتی روبه مناسباتبلکه با 

برای مرئی کردن طبقه طبقاتی خود به وجود آمده است. « ویژگی یا شاخص»کند( نخواهیم فهمید چرا فالن شناسی میجامعه

. برای فهم بهتر، به مثالی که مبارزه میان آنهاست؛ این رابطه اش با سایر طبقات وجود ندارداهی جز بررسی کردن رابطههیچ ر

ها، حتی وقتی خود را مارکسیست گوید رفرمیستکند توجه کنیم: او میآلتوسر در نقد دید رفرمیستی به مبارزۀ طبقاتی مطرح می

گذرانند، ند که دو طبقه وجود دارد و این دو طبقه هر کدام در شرایط مادی خود زندگی میکننامند، از این فرض آغاز میمی

بدون اینکه کمترین اصطکاکی با هم داشته باشند. مثل دو گروه راگبی. اما یک روز بنا به میل و خواست خود، یا شاید هم از بد 

                                                            

6Robinsonnades   ست. مارکس به رابینسوناد به اابداع شده  ای بر اقتصاد سیاسیمقدمهدر  ۱۸۵۹اصطالحی است که توسط مارکس در

کند که افراد همیشه تحت تازد و روی این اصرار میکند، میوان تجمع رفتارهای فردی مستقل درک میعنوان بینشی که جامعه را به عن

 اند. رجوع شود به: مناسبات اجتماعی معینی« انقیاد»

 K. Marx, Introduction générale à la critique de l’économie politique, p. 446-447. K. Marx, L’Idéologie 

allemande, Éditions sociales, 1976. p. 61-62. 
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خطای نگاهی که وجود طبقات در واقع شود مبارزۀ طبقاتی! این می شوند وکند و با هم گالویز میروزگار، پرشان به پر هم گیر می

 .آوردگیرد، قابل مقایسه است با خطای نگاهی که انسان را وجودی خارج از مناسباتش به تصور درمیه وجود مبارزه میرا مقدم ب

نباید »گوید ای دو سر دارد و چنانچه آلتوسر به درستی میاین صغری و کبری چیدن برای آن بود که بگوییم که هر مبارزه

آنچه را در  در عین حالگذرد بسنده کرد، باید همچنین و تنها به در نظر گرفتن آنچه که در سمت طبقات استثمار شده می

ه واسطۀ مبارزۀ طبقۀ (. یعنی تصور حرکت تاریخ فقط ب۳۰)همان، ص. « داشت. گذرد در نظرسمت طبقات استثمارگر هم می

حبت کردن از صکارگر خطای محض است. بماند که خود واژۀ مبارزه گواه این است که ضرورتاً بیش از یک طبقه در کار است و 

 مودن است. کارگر بدون پرداختن به حرکت سرمایه به عنوان محرک جنبش آب به غربال پی ۀجنبش طبق

ای درکار نبود، تاریخی یعنی اگر مبارزۀ طبقاتی« تاریخ، تاریخ مبارزۀ طبقات است»ایم؟ هنوز جملۀ مارکس را فراموش نکرده

  ها!ها یا سوژهو نه طبقۀ کارگر، توده« راندتاریخ را مبارزۀ طبقات است که به پیش می»هم نبود! به زبان دیگر یعنی 

سپس این دو طبقه به جان همدیگر بیافتاند. یا بدتر از آن! از ابتدا تا انتها  کهتدا دو طبقه وجود ندارد کنیم: در ابخالصه می

طبقات را جدا از مبارزۀ طبقاتی فقط یک طبقۀ کارگر در کار باشد که حرکت تاریخ صرفاً منوط به کنش و خواست اوست. 

بارزۀ طبقاتی است که در م 7م.دریابیدهد وجود طبقات را ما امکان میبه  است که مبارزۀ طبقاتی. این شود به تصور درآوردنمی

داند؛ ها را سازندگان تاریخ می. واضح است که این تز رد تز اول است که تزی است که تودهدرجۀ اولی قرار دارد نه وجود طبقات

طبقات با یکدیگر. پذیرش این تز در  ۀمبارزبه این معنی که تضاد است که طبقات را به وجود آورده و تاریخ چیزی نیست جز 

کارگر ماهیت قائم به ذات  ۀطبقضمن به معنی رد باوری است که ذاتی انقالبی برای پرولتایا قائل است؛ چراکه با قبول اینکه 

قالبی شود، حرف زدن از خصلت ذاتی اناش با دیگر طبقات و در مناسبات تولیدی معینی تعریف میبلکه توسط رابطه ندارد

پرولتاریا، یعنی پرولتاریا را به مثابه سوژۀ انقالب یا طبقۀ کارگر به مثابه سوژۀ تاریخ در نظر گرفتن، خود به خود کان لم یکن 

 تاریخی ۀنگرند و فارغ از زمینگردد. پذیرش این تز از لحاظ روانی برای کسانی که همچون وحی منزل به سخنان مارکس میمی

زنند ساده نیست. پذیرش این تز اما برای کسانی که آن را مبنای اعتنا به تحول فکری مارکس به آنها چنگ میبروزشان و نیز بی

اند و شکند که رهبران بر روی آن رفتههای سکویی را میتر است. چراکه یکی از پایهاند سختهای سیاسی خود ساختهکنش

انقالبی خود را به آگاهی انقالبی ارتقا دهید ]البته  ۀغریز»دن کافی است کنند که برای انقالب کرخطاب به کارگران موعظه می

اما همین مارکس در ششمین تز از تزهای فوئرباخ که در واقع نقدی است به آگاهی پیشین خود به صراحت «. تحت رهبری ما![

                                                            

در اینجا باید باید متذکر شد که مبارزه صرفاً محدود به لحظۀ بروز انقالب یا شورش نیست، بلکه مبارزه از لحظۀ شروع استخراج ارزش  7

مبارزاتْ تنها نوک کوه یخی است  رؤیتقابل شود؛ انواع مبارزات اعم از خیابانی، پارلمانی، سندیکایی و... در یک کالم اشکال اضافه مطرح می

 بینیم.که از کلّ پروسۀ تولید و بازتولید مناسبات اجتماعی مبتنی بر استثمار می
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آلیستی که برای بینش ایده ۀن به ریشگفتن این حرف همانا و تیشه زد«. جوهر انسان مجموعه روابط اجتماعی اوست»نویسد: می

 انسان ذاتی فراتاریخی و خارج از مناسبات اجتماعی قائل است همانا! 

های واالیش برای برقراری اش و نه آرمانسازد نه فقر و نداری او، نه ذات انسانیانقالبی می منطقاً آنچه از پرولتاریا عنصری 

هنیت او را به ذو سرمایه را شکل داده  به صورت تاریخیای است که فردش در رابطهه طبقه، بلکه جایگاه منحصر بای بیجامعه

دارانه داند و نفعش در نابودی مناسبات سرمایههمچنان بر باور مرسومی که پرولتاریا را ذاتاً انقالبی میسرمایه تبدیل کرده است. اگر 

عمل انقالبی سر نزده است و کنش  اپرولترهبسیاری از از های تاریخی نگاهپابفشاریم به هیچ عنوان در نخواهیم یافت که چرا در بز

کنیم. پرولتاریا انقالبی نیست، بلکه صرفاً می اش یا نامناسب بودن شرایط منتسبطور مکانیکی به کمبود آگاهیاو را به ناچار و به

دهد که این رابطه را از میان می امکاندر عین حال به او سازد، ای که او را مولد سرمایه میانقالبی عمل کردن دارد؛ رابطه امکان

 بردارد.

 

 

 سوژه در فرآیند حقیقت:

 

گردد؟ سوژۀ سیاست نه سوژۀ شناخت دکارت برگردیم به موضوع خودمان سوژۀ سیاست. ظهور سوژه به چه زمانی برمی

در اینجا پیش از اینکه به تبارشناسی  8.خداوند در قرون وسطی و نه حتی سوژۀ سیاسی روسو ۀاست، نه سوژۀ اخالقی کانت، نه سوژ

باید بتوانیم  گرایی هستیمکه منتقد ذهنی اما ماعالقمند هستیم. « سیاست ۀسوژ»سوژه عالقمند باشیم به دالیل تاریخی ظهور 

حاظ تاریخی و با توجه به مناسبات کار و سرمایه توضیح دالیل ظهور یک مفهوم و بکارگیری وسیع آن را در دیسکور چپ از ل

 ۀسوژ»شاعرانه است: نیمه-فلسفیجات نیمهدیگری است که امروز نقل و نبات نوشته ۀنیاز این کار معرفی سوژ. اما پیشبدهیم

های آنها از دو مسیر متفاوت شکل رخداد بدیو بنا به نظر تئوریسین ۀرهایی رانسیر و سوژ ۀبدیویی. هرچند سوژ« کمونیسم

شود. اگر سوژه برای رانسیر در پروسۀ برخورد گیرند، اما با تعقیب همین مسیرها به زودی خویشاوندی آنها بر ما معلوم میمی

 جوید. هنر و سیاست( می عشق، علم،)« حقیقت ۀپروس»گیرد، بدیو اما مفهوم سوژگی را در پیوند با سیاست با پلیس شکل می

                                                            

های بین سده»گوید: منتشر شده می «فلسفه و مارکسیسم»ای که در کتاب آلتوسر در مورد ظهور سوژه در دیسکورهای فلسفی در مصاحبه 8

شود. استفاده می "سوژه" طور ویژه از مقولۀهای مرتبط به آنها، بهها و پراتیکای از ایدئولوژیح شمار قابل مالحظهچهارده و هژده، برای توضی

اش، به مثابه مالک های حقوقیحق ظرفیتسوژۀ داراندۀ آورد که در آن هر فردی، این مقوله از ایدئولوژی حقوقی، از روابط کاالیی سردرمی

( عرصۀ فلسفه و بعدتر عرصۀ ایدئولوژی اخالقی نزد کانت "کنممن فکر می"رود و غیره. همین مقوله با دکارت )سوژۀ میاموال، به شمار 

قرارداد  "سوژۀ سیاسی"ای بود که همین مقوله عرصۀ سیاست را، با کند. هم چنین زمان طوالنی( را اشغال می"آگاهی اخالقی")سوژۀ 

که قادرند  "دهدشکل می"هایی را کنیم: فلسفه مقولهمر نشانگر یکی از تزهایی است که ما از آن دفاع میاجتماعی اشغال کرده بود. این ا

 (۳۶و  ۳۵)ص. « های مربوط به آنها را یگانه سازند.ها و پراتیکبرخورد ایدئولوژی
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های برنامه ۀاش، در صفحایبدیو غورکرد؛ این فیلسوف را در تمام لحظات فعالیت رسانه ۀها در فلسفها و ساعتتوان ساعتمی

های گوناگون تعقیب فن سمینارهای مختلف و در کنفرانسوهای رنگارنگ و پشت میکرپسند و دفترهای مجلهتلویزیونی مردم

توان از ؛ میترین اظهار نظرهای او غافل نمانداهمیتها و جزوات او را یک به یک خواند و از کوچکترین و بیکرد؛ انبوه کتاب

 هستی و رخداد، تئوری سوژههای اصلی او توان منکر این شد که کتابکرد یا سرگیجه گرفت... اما نمی ظترواشتات ذهنی او ح

قد، ولو نقد دانشگاهی آنها هم خاطر غامض بودن تئوری او راه ناند و بهقشر دانشگاهی نوشته شدهاساساً برای  هامنطق جهانو 

رغم اینکه این حق ای، علیآید. ما هم در این بین نه ادعایی داریم و نه حتی عالقههر کسی برنمی ۀبسیار باریک است و از عهد

درآورد. آنچه به ما  های دانشگاهیبافییم که رزق خود را از این تئوریقائل هست« بزرگترین فیلسوف چپ زنده»را کامالً برای 

فرادی است که دل ا« ۀدخالتگری یا فعالیت یا مبارز» ۀواندهد، بخشی از نظرات اوست که پشتپرداختن به آراء بدیو را می ۀانگیز

 ست.ا« یسمافق کمون»شان معطوف به دارند و معتقدند که فعالیت« کمونیسم ۀاید»در گروی 

تنها این بله، نه»گوید: می« دانید؟پس شما همچنان کمونیسم را یک افق می»بدیو در جایی در پاسخ به این پرسش که 

وقت بلکه به نظرم مدنظرداشتن این افق خیلی مهم است. چون اگر هیچ ایده راهبردی نباشد آن ،افق برای من گشوده است

آورند.]...[ هایی ناامید به بار میشوند تأثیرات سوبژکتیو ویرانگر و سوژههایی که متحمل شکست یا ادغام در وضع موجود میجنبش

دهیم. های تاریخ به راه خود ادامه میخمورغم پیچخوریم همچنان بهیهای راهبردی مما باید بر این نظر باشیم که گرچه شکست

رود؛ نباید خیال کنیم راهی شاهانه به رهایی وجود دارد. خم پیش میوتاریخ نه در مسیری راست و هموار بلکه در راهی پرپیچ

نمایی داشته باشیم تا راه را اید قطبهای منفی هست، و به همین دلیل است که بها و جنبهها هست، ناخوشایندیبدبیاری

« کمونیسم ۀاید»، «راهبردی ۀاید»، این «نماقطب»این  9«کشد.نما کارمان به پیری و سرخوردگی مینشانمان دهد. بدون قطب

 است.

و  یک فرآیند حقیقت، یک تعلق تاریخی،»انتزعی است از سه عنصر اولیه،  که ای کلیطور عام مجموعهرا به« ایده»بدیو 

رخداد در تعریف بدیو یک امر  .ضروری است« رخداد»داند. برای سوژه شدن همیشه وجود یک می« یک سوژه شدن

های نوین، برای پیش انداختنِ آفرینش امکان»ناپذیر است، به همین خاطر است که داشتن یک ایده ناپذیر و محاسبهپیشبینی

یک ایده، همواره تصدیقِ این امر است که یک حقیقت نوین »چراکه  یر است،ناپذاجتناب« حداقل به صورت ایدئولوژیک یا فکری

« حقیقت سیاسی»، گشایش یک امکان نوین در وضعیت است، و «گیریغافل»هر رخداد یک «. از لحاظ تاریخی ممکن است

است: سوژه « سوژه»دهد یپیوند م« حقیقت»را به « رخداد»تالش برای تداوم و تحقق امکان گشوده شده در واقعیت. چیزی که 

توسل  صددرصد اخالقیاش ناچار است به یک مفهوم میانجی بین رخداد و حقیقت است. بدیو برای سرپا نگه داشتن تئوری

کنند که این یک مفهوم فلسفی است و نه اخالقی! جدل با اصحاِب مسلماً هواداران بدیو اعتراض می«. وفاداری به رخداد»بجوید: 

                                                            

9 http://www.madomeh.com/site/news/news/6001.htm 

http://www.madomeh.com/site/news/news/6001.htm
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برکفش پرداز و هواداران جانآلیست بودن این نظریهای نداریم، به زودی دم خروس ایدهه است، در ضمن ما هم عجلهفایدیقین بی

 زند.بیرون می

کمونیسم جایگاهِ یک ایده را دارد، یعنی این واژه بر اساس یک الحاق، و بنابراین از  ۀواژ»نویسد: او در مورد کمونیسم می

کند. از همین رو، بهتر آن است که این سیاسی، بر سَنتزی از سیاست، تاریخ و ایدئولوژی داللت میمند شدنِ درون یک سوژه

پس تا اینجا روشن است که کمونیسم مفهومی نیست که از درون مبارزات « واژه را به مثابه یک عملیات درک کنیم تا یک مفهوم.

او  سازد.کند و از او سوژه میفرد را به فرایند سیاسی ملحق می میان طبقات سربرآورده باشد، بلکه یک عملیات ذهنی است که

تواند عملی شود، سازمان یا سامانی است که یک سازمان جمعی متفاوت میکمونیسم این  ۀفرضی»نویسد: در جای دیگری می

تقال آنها توسط وراثت به های کالن و انکه در آن نابرابری ثروت و حتی تقسیم کار از میان خواهد رفت. تصاحب خصوصی ثروت

مدنی، دیگر ضروری به نظر نخواهد رسید. در یک روند درازمدت  ۀپایان خواهد رسید. وجود یک دولت سرکوبگر، مجزا از جامع

و ادامه «. تولیدکنندگان، دولت زوال پیدا خواهد کرد ۀاز تجدید سازمان ]اجتماعی و سیاسی[، بر اساس اتحاد و تعاون آزادان

 "ایده"شود. همان چیزی که کانت به آن ن احکام نظری بسیار کلی اطالق میبه خودی خود فقط به همی "کمونیسم"»دهد: می

( دارد. نادانی است اگر regulatoryگوید، یعنی چیزی که حالت برنامه و طرح عملی ندارد، بلکه فقط کارکرد تنظیم کننده )می

آرمانگرایانه بخوانیم. آنطور که ما این اصول را اینجا تعریف کردیم، آنها فقط الگوهایی این اصول کمونیستی را اصولی یوتوپیایی یا 

محض برابری،  ۀآیند. به عنوان ایدهای گوناگون به عمل در میفکری هستند که ]وقتی قرار شود عملی شوند[ همیشه به شیوه

ای در برابر سرکوب دولتی و به حض آنکه حرکت تودهکمونیسم بدون شک از زمان پیدایش دولت وجود داشته است. به م ۀفرضی

های کنند. شورشکمونیسم آغاز به پیدا شدن می ۀریزهای فرضیهای اولیه یا خردهطلبی قد علم کند، شکلنام عدالت و برابری

های عملیِ نمونهتوان مردمی ــ شورش بردگان به رهبری اسپارتاکوس، و شورش روستاییان به رهبری توماس مونتسر ــ را می

کمونیسم، عصر  ۀ( تلقی کرد. در انقالب کبیر فرانسه است که فرضیcommunist invariable« )امر ثابت کمونیستی»این 

 « کند.مدرنیتِ سیاسی را افتتاح می

ای است بر فراز تاریخ. از شورش برابری که اندیشه ۀشود به ایددر دید بدیویی فرو کاسته می« کمونیسم»بدین ترتیب 

کمون، انقالب فرهنگی چین تا  ۀشدداری تا قیام کنوها در شروع صنعتی شدن فرانسه، قیام سرکوبها در عهد بردهاسپارتاکیست

ن شورشیان و انقالبیون داری پیشرفته همگی کمونیستی بودند به یک دلیل ساده: ایدر سرمایه ۶۸انقالب پیروزمند اکتبر، تا مه 

ای باید نام کمونیسم خب در این صورت چرا چنین فرضیه«! فرض کردند که نوع دیگری از سازماندهی امر اجتماعی ممکن است»

بررسی مناسبات تولیدی که مفهوم کمونیسم را  ۀما فارغ از دغدغ« ماتریالیست»را به یدک بکشد؟ بر اساس چه چیزی متفکر 

ای فراتاریخی داری، استفادهدر بستر رشد سرمایه گرفتهتاریخاً شکل مفهومِ دهد که از یک دند به خود اجازه میدر خود پرورش دا
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برای بورژواهای انقالبی انقالب کبیر فرانسه با برابری برای بردگان روم باستان یا برای پرولترهای انقالب واقعاً کند؟ آیا برابری 

  اکتبر به یک معنی بود؟

هیچ دردسری به دست ما تی نظرات بدیو نیست، سرنخ مهمتر را خود او بیآلیسسرنخ ما برای درک کنه ایده ن تنهاما ایا

پردازیم، در موردی که ما به آن می» کند:اش بازی میدهد و آن هم نقش غیرقابل انکاری است که فرد در سیستم فکریمی

د که دریابد مشارکت او در یک فرایند سیاسیِ تکین )یعنی ورود او به یک امکانی است برای یک فر "ایده"خواهیم گفت که یک 

لق خود را به حرکت جدید، تع ۀبدنِ حقیقت(، نوعی تصمیم تاریخی نیز هست. از طریقِ ایده است که فرد، به عنوان جزئی از سوژ

پس بدیو برخالف ادعایش مبنی براینکه سوژه چیزی جدا از فرد است و فرد مبنای  کمونیسم(. ۀ)اید« بخشد.تاریخ تحقق می

ای از دست فرد خالصی ندارد؛ او در تالش است که فرد را با متقاعد کردن به خود لحظه 10شناسی لیبرالی است،تحلیل جامعه

ن عنصر سوژۀ جدید تعلقش را به جنبش تاریخ با ایده، فرد به عنوا»اعتبار و صحت ایدۀ کمونیسم به سوژۀ جمعی پیوند بزند. 

طور خالصه گفت شود بهاز اینجاست که می«. باید تن فرد را از تن دولت کسر کرد به تن حقیقت پیوند زد»یا « بخشدتحقق می

ترین برجسته» پردازیهدف و پایۀ نظریهاینجا هم  ،چرخد: فردمی فردورزی بدیو هم حول رغم خواست خود، پروژۀ اندیشهکه علی

 عصر ماست. « پچ ۀفیلسوف زند

سه شود. برای بدیو این عملیات مستلزم وجود گیری سوژه توضیح داده میاست که شکل« کمونیسم ۀعملیات اید» در این

توان آن را فاعل شدن ترجمه . برای فهم جزء سوژه شدن )یا سوژگی که میسوژگی ءتاریخی، جز ءسیاسی، جز ءاست: جز ءجز

که به مثابه حیوان _ گیری یک فردتصمیمبحث برسر امکان »او توجه کنیم:  ۀکرد( الزم است به این پاراگراف نسبتاً بلند از نوشت

برای بدل شدن به بخشی از یک فرآیند حقیقت سیاسی است؛  _ای است،شود و آشکارا متمایز از هر سوژهسادۀ انسانی تعریف می

مانیفست دوم تر در و به شکلی ساده هامنطق جهانل شدن به یک مبارزِ این حقیقت است. من در برای تبدی تصمیمبه اختصار، 

های ها، عواطف، بالقوگیو هر آنچه از اندیشه فردیکنم: بدن عمل گنجاندن توصیف می را به مثابه تصمیم، این برای فلسفه

شود، بدن حقیقت، وجودی مادی از شود، به عنصری از یک بدن دیگر بدل میکننده، و غیره، با خودش موجب آن میعمل

از حدهای )خودخواهی، رقابت،  تواندمیکه  کندفرد اعالم میایست که حقیقتی در حال شدن، در یک جهان معین. این لحظه

اند. او بر این عبور کردن ، هر دو یک چیز هستند( تحمیل شدهوانیتیححدهایی که به واسطۀ فردیت )یا ...( عبور کند، تناهی

ای جدید دن، به بخشی عملگر در سوژهگنجان ۀواسطماند، به تواناست، تا جایی که در عین اینکه همان فردی که هست باقی می

تر، یک سوژگی همواره جنبشی است که ای عمومینامم. به شیوهمی «سوژگی»را  تصمیم، این ارادهشود. من این نیز تبدیل می

                                                            

 شود.لیبرتر مدعی می-اش با میشل اونفری فیلسوف لیبرالچیزی که در مصاحبه 10
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شود، جایش را در یک حقیقت به نسبت وجود حیاتی خودش و جهانی که این وجود در آن گسترده می فردبه واسطۀ آن یک 

 ، تأکیدها از ماست(.۱۸۵و  ۱۸۴ کمونیسم، صفحات ۀبخش اید ،فرضیه کمونیستی)« کند.تثبیت می

تاریخِ یک حیات به »چراکه  شود که سوژه شدن منوط است به انتخاب، اراده و تصمیم فردی،قول باال روشن میاز نقل 

اند از: خانواده، کار، میهن، های کالسیک آن عبارتخودیِ خود، بدون تصمیم و انتخاب، بخشی از تاریخ دولت است که میانجی

سازد و بازتاب است که یک استثناء را برمی« قهرمانانه»یک عمل « تاریخ دولت»زدن از باز این سر«. مالکیت، مذهب، رسوم و... 

نیازمندِ آن است که با دیگران نیز به اشتراک گذاشته شود، نیازمندِ آن است که نه تنها به مثابه یک استثناء، بلکه به مثابه »آن 

گان فراد اطرافم، زن یا شوهر، همسایمتقاعد کردن ا»با  چگونه؟« نیز نشان داده شود.همگان یک امکانِ از این پس مشترک برای 

بندِی های در حال شدن نیز وجود دارد، و ما محکوم به قالبحقیقت ۀالعادران، به این امر که استثنای خارقو دوستان و همکا

 « های دولت نیستیم.وجودهایمان با محدودیت

، «ملحق شدن به فرآیند حقیقت»عوت از فرد برای اخذ تصمیم به افراد، د« متقاعد کردن»باید تأکید کرد که اقدام به 

اند. پیاده شدن تفکر بدیویی اشکال ضرورینیستند! اینها « راه رهایی»هایی دلبخواهی یا پیشنهادی برای هموار کردن روش

کمونیسم دانست و برای آن تبلیغ نکرد. و این یعنی تالش برای سوژه  ۀمبارزه را در گرو فهم ایدامر  طرفداران بدیوتوان مانند نمی

که در تبلیغ و ترویج این ایده سهمی نداشته باشند، جز حیواناتی « مبارزی»ساختن از افراد انسانی که اگر چنین نباشند، یعنی 

ند. واضح است که در پس ایدۀ کمونیسم هایشان نیستها و حقارتها و خودخواهیطلبیاز نوع انسان با تمام تمنیات و منفعت

آمیز نهفته است: انسانی شدنِ زندگی انسان، فرارفتن از جهان بدیویی، ایدۀ انسان رها از خصایص حیوانی آزادهنده و توحش

 اخالقی نشان دادن حرکت جوامع انسانی، از نقطۀ صفر حیوانیت به سمت نقطۀ اعالی! طبیعت و دست یافتن به کمالِ انسانیت

های بدیو است. گرچه در ظاهر از مفاهیم بازگشت به انسانیت انسان و یافتن ذات راستین در آثار و آراء بدیو کنه آموزه ،کمونیسم

گرا بودن به معنی تعریف انسان است که الجرم تعریف داند و معتقد است انسانگرا نمیخبری نیست و حتی او خود را انسان

کند پرده از بینش شان تأکید میانسان از حیوان روی ۀای که به عنوان تمیزدهنداما مفاهیم اخالقیغیرانسان را در خود دارد، 

دارند. او به عنوان فیلسوف ماتریالیست هیچ مایل به یادآوری این حقیقت به خود نیست که تمام مظاهر او برمی ۀگرایانانسان

است که حیات  مناسباتیشود، برآمده از ر مییبتع« غیر انسانی»و اخالقی و فرهنگ رقابت، خودخواهی و هرآنچه بد و زشت 

 انسانی ولو حیات موحشانۀ حیوان انسانی را ممکن ساخته است. 

بدیو و  ۀگرایانسم را در این نظریات اخالقیشان در کار است چندان دشوار نیست که رد پای لنینبرای کسانی که دست

عملی شدن آنها تبلیغ و ترویج و اقناع کردن را بیابند. جالب اینجاست که از دالیل اقبال به نظریات بدیو نقد  ۀمتعاقب آن نحو

خواهد و نه قابلیت این را دارد که دست به محتوا ببرد. این قرابت نظری سم بود؛ نقدی که صرفاً در شکل باقی ماند و نه مییلنین

 ۀگوید و ظاهراً از گفتدان بدیو غافل مانده باشد، اما او خود این قرابت نظری را فاش میمریبرخی  ۀسم شاید از دیدیبدیو و لنین
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هایی که حامل آن هستند کمونیسم برای سوژه ۀاساساً اید» نویسد:کمونیسم می ۀای در توضیح ایددر جزوهخود دلشاد است! او 

 چه باید کرد؟طلبی است. وقتی لنین در اثر مشهور خود فعتبخش اصوالً عاری از منبر این امر داللت دارد که سیاست رهایی

گوید: منافع دهد، دقیقاً همین را میآگاهی انقالبی، یعنی سیاست، را در مقابل آگاهی سندیکایی یا تردیونیونیستی قرار می

 ۀک سوبژکتیویتیک سیمای سیاسی برای آنها باشند، مگر اینکه وارد ی ۀتوانند به خودی خود برسازندکارگران نمی

لنین که در تقابل  چه باید کرد؟سپس به کتاب  «ای که خطاب و مقصود آن جهانشول است.طلبانه شوند، سوبژکتیویتهمنفعتغیر

 ۀکند، حرکتی که به واسطکمونیستی را تعریف می ۀاین حرکتی است که اید»: دهدادامه می و 11هاست اشاره کردهبا اکونومیست

بخش بدل شود. و این باز همان چیزی است که لنین در ای از کلّ مبارزات رهاییتواند به تکهآن هر اپیزودی از نبرد طبقاتی می

اساسی  ۀورزد. و این همان نکتتأکید می« خودیخودبه»صدد بیان آن است، هنگامی که بر عدم تطابق آگاهی سیاسی با آگاهی 

توان به درستی نتیجه اینجاست که می« .سوژه نیست« به خودیِ خود»فرد بندی شود: یز صورتگونه نتواند بدیناست که می

 12.در دوران ماستسم یاشکال کج و معوج لنینگرفت که تفکر بدیویی شکلی از 

                                                            

ها، هرگونه نمود عدالتیتواند یک آگاهیِ سیاسیِ حقیقی باشد اگر کارگران فرا نگرفته باشند که بر ضد تمام بیآگاهی طبقۀ کارگر نمی» 11

دموکرات -وسیالارغ از اینکه چه طبقاتی قربانی آن هستند، وارد عمل شوند؛ عملی که تنها از یک منظر سخودکامگی، ستم و خشونت، ف

کسی که توجه، روحیۀ مشاهده و آگاهی طبقۀ کارگر را منحصراً، یا حتی به مثابه ]انقالبی[ صورت بگیرد و نه از منظری دیگر. ]...[ هرآن

. برای شناخت درست خود، طبقۀ کارگر باید شناخت دقیقی از دموکرات نیست-ند سوسیالاولویت، به سوی خود طبقۀ کارگر معطوف ک

ی باشد. ]...[ چرا هنوز روابط متقابلِ جامعۀ معاصر داشته باشد؛ نه تنها شناختی نظری، بلکه شناختی که بیشتر مبتنی بر تجربۀ حیات سیاس

ها، در برابر کند، در برابر آزار و اذیتِ فرقهای که پلیس بر ضد مردم اِعمال میانهنمودِ فعالیتِ انقالبیِ کارگرِ روس در برابر خشونت وحشی

ترین ابتکارات فرهنگی، و در ضرب و شتم دهقانان، در برابر اِعمال مفرط و ننگینِ سانسور، در برابر شکنجۀ سربازان، در برابر ستیز با بدیهی

شود( تمام وقفه زیاد میگر انقالبی )شمار این کارگران بیدموکرات، کار-]...[ کارگر سوسیال برابر سایر موارد ]ستم[ تا این اندازه کم است؟

زند، زیرا او خواهد فهمید که و امثال آن را با خشم پس می« ی نتایج ملموسبا وعده»این استدالالت ارتجاعی دربارۀ مبارزه برای مطالبات 

 (چه باید کرد؟)لنین، « افه شدن یک کوپک به یک روبل!اینها چیزی نیستند جز شقوقی از قصۀ کهنۀ اض

رفت سراغ تی باشد باید به جای این همه باال و پایین رفتن یکراست میسیگوییم معوج چراکه اگر قرار بود به صورت سرراست لنینمی 12

ها وقت، با تزریق شود! باید زور زد و به قیمت سیاه کردن هزاران صفحه و گرفتن ساعتساختن حزب به عنوان آگاهی طبقۀ کارگر. اما نمی

رود. چرا؟ نه فقط به  ه تئوری لنینیستی پیشاهنگ آگاه رنگ و لعابی جدید بخشید به این امید که از گلوی زمانۀ ما پایینمفاهیم جدید، ب

کرد به داری که ضرورت حزب را ایجاب میای از رشد سرمایهاین دلیل که تجربۀ حزب شکست خورده، بلکه به این دلیل تاریخی که دوره

اند و ردهک دیدند تغییریمدر برابر سرمایه  خود را نیرویی عظیم و توانا به عنوان طبقهْکه در آن طبقۀ کارگر  اتمام رسیده است. مناسباتی

فهمند و نه های متقن میتسیمتعاقب این تغییر نوعِ بودن طبقۀ کارگر و الجرم نوعِ مبارزۀ طبقۀ کارگر تغییر کرده است. اما این را نه لنین

ها خجوالنه به دنبال زنده کردن ومیلشویکی همچنان تنها چارۀ کار است. اما دوها ساختن یک حزب برای اولی؛ ب«وفاداران به رخداد»

مراتبی نباشد، ضامن برابری باشد و به طور خالصه از تمام عیوب سازماندهی طبقه هستند در شکل دیگری که حزبی نباشد، یعنی سلسله

شود از یک چیز کیفیاتش را ستاند و انگار میسیاست، قدرت ابراز وجود حزب را داشته باشد. حزب برحذر باشد اما در عین حال در عرصۀ 

براى مثال رفیق رزا لوگزامبورگ »نویسد: رزا لوکزامبورگ به حزب لنینی می صوری. خود لنین در جوابی به نقدهای همچنان آن چیز را داشت

 .است "گرایی سرسختانهمرکزیت"شدیدترین و مؤثرترین نحو بیان شده است، شامل به  ن(عنى در کتاب م)یدرکى که در اینجا  :گویدمى

. اما در واقع چنین کنمپندارد که من از یک سیستم سازماندهى در مقابل سیستم دیگر دفاع مىبنابراین رفیق رزا لوگزامبورگ چنین می

کتاب من نه به  .امتصور دفاع کردهنها سیستم سازماندهىِ حزبىِ قابلدر تمام کتاب از صفحۀ اول تا صفحۀ آخر من از مبانى اولیۀ تنیست. 

باید یک سیستم را حفظ کرد، از آن انتقاد تفاوت میان این یا آن سیستم سازماندهى، بلکه به این سؤال پرداخته است که به چه طریق مى

 «کرد و آن را تصحیح نمود بدون اینکه با مبانى حزب در تناقض بیافتد.
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روی پا « مر ژنریکا»یک صف و یک صدا شوند و برای « پارتیکولیرها»باری! تمام همّ و همینطور امید بدیو در این است که 

ی جز گذرند. اما مگر چنین چیزب« امر مشترک»خود بگذارند، از فردیت و حیوانیت خود به نفع  ۀهای خودخواهانحوائج و منفعت

های فنی فلسفی و توضیحات غامض بدیو یک کیه نفس ممکن است؟ در پس زبان نامأنوس و واژهزهای تها و خانقاهدر صومعه

ژه بسپارد؟ این پرسشی جمعی سو به تنِچرا یک فرد باید از فردیت یا حیوانیتش بگذرد و تن شود: پرسش ساده اما حیاتی گم می

گرایانه و ذهنی خواهد ، است؛ چراکه هر جوابی الجرم اخالقحقیقت سیاست ۀکم در مورد پروسبدیو، دست ۀخطرناک برای فلسف

روابطی که فردیت او  برخواهد داشت. هنگامی که فرد خارج از او ۀبود و در نهایت پرده از ادعای دروغین ماتریالیستی بودن نظری

گسلد سخنی به میان نیاید، هنگامی که اش میرا از فرد حیوانیو یمی که امهای مادی تصدهد تصور شود و از پایهرا شکل می

کند و مبارزه صرفاً یگیری هیچ ارتباطی به وضعیت مشخص یک فرد نداشته باشد، همه چیز به سطح ذهنی سقوط ماین تصمیم

داری اش در روابط سرمایهکند: ما دیگر با یک کارگر، یک زن، یک فرد با موقعیت خاص و انضمامیای انتزاعی و ذهنی پیدا میجنبه

های متعالی اخالقی دست به کنش رو هستیم که صرفاً برای خواستاز همه چیز روبه مواجه نیستیم، بلکه با یک فرد منفکِ

آید. آری! به خاطر همین نادیده داری برمیکنش او پایۀ مادی ندارد و صرفاً از درک او از چهرۀ کریه هیوالی سرمایه زند.می

کنیم که این برداشت ما از نظرات شود. تأکید میمی تصمیم و انتخاب فردیگرفتن شرایط انضمامی است که همه چیز موکول به 

کند؛ فرد خواند و آن را تقبیح میکانیکی میمرا که برای ارضاء منافع فردی باشد کنشی او خود در سمیناری کنشی  بدیو نیست،

 آید،سرهم می« باید اینگونه باشد»همه چیز با یک  باید نه برای منافع خود که برای یک آرمان دست به کنش بزند. بدین ترتیب،

 کیست؟ی خاصی ندارند. راستی این فرد ضرورت خود نیاز به دلیل ماد هچراکه دستورات اخالقی برای توجی

 

 

 منِ آگاهِ منتخِبِ مصمم: 

 

اشاره کردیم که یکی دیگر از وجوه شباهت نظریه سوژگی بدیو و سوژۀ « انتخاب و تصمیم»کننده و ناگزیر به نقش تعیین

گیری اوست؟ اگر زند، چه چیز داو تصمیمکجا دست به انتخاب میی و گرانقدر کِگر سیاست رانسیر است. اما این فرد انتخاب

 اش کدام است کار دشواری نخواهد بود. دانستن اینکه زمین بازی از روی شواهد ،بدانیم که او کیست

                                                            

اند و چون به تر بگوییم این شاگردان مخلص بدیو همچون خود او، در نقد صوری به سازمان و سازماندهی باقی ماندهها، یا راحتدومی این

رده کای شدنی بلکه ضروری باشند که آنچه امکان ساختن حزب انقالبی را در دورهگرایی گرفتارند، قادر به درک این مسأله نمیدرد ذهنی

حو مفهوم هویت طبقۀ مآن را زائد بلکه ناشدنی کرده است: و آن تغییرات ساختاری در مناسبات میان کار و سرمایه است که به  بود، امروز

ر و سرمایه را سازمان میالدی قرن بیستم رویارویی کا ۷۰کارگر به عنوان مبنا و دینامیک مبارزات کارگران در اواخر قرن نوزدهم تا دهۀ 

 یحات بیشتر به این مقاله مراجعه کنید: داده. برای توضمی

http://idoun.org/ای-قوم-به-حج-رفته-بیایید-بیایید/ 

http://idoun.org/%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF/
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است، )دست کم در ابتدا( « فرد»چپ و راست فهمیدیم که هر دو حول اینکه این سوژه یک  ۀنظرات حول سوژۀ از مقایس

چرخد، کائنات برای او گوید که این فرد همان است که عالم گرد او میهای فلسفی لیبرالیسم به ما مید نظر دارند. آموزهاتحا

های بورژوا از جبروت شود، هرچقدر که ایدئولوگآید... . اما این که نمیاند و او اگر بخواهد همه چیز تحت امرش درمیخلق شده

رویم که این فرد، این انسان، از جایی بیرون نیامده باشد، آخر او هم باید تن بزنند، ما زیر بار نمیو حشمت این فرد انسانی الف 

 شود. ایست و شکمش از چه راهی سیر میچه رابطه ۀاش نتیجو بدنی داشته باشد و هم دهان و شکمی! باید دید هستی

؛ بخش پنهان انتخاب کردن، منطقاً انتخاب دیگری بگیرد، یعنی تصمیم تواند تصمیم نگیردگیرد که میکسی تصمیم می

نکردن است، به عبارتی انتخابی غیر از انتخاب مورد نظر داشته باشد. در دنیای واقعی چنین کسی کیست؟ واقعیت چنان سخت 

یا ایران و  کنیم که در چیندهد! از واقعیت زندگی کارگرانی صحبت میو خشن است که مجال واقعی ندیدن واقعیت را نمی

رحم باشیم! همین واقعیت بی ۀجان بکنند. الزم است برای تحلیل به انداز بایدبنگالدش و... برای یک یا دو دالر دستمزد روزانه 

را محو یا حتی کمرنگ کند؟ هیچ! هیچ انتخابی برای کسی که انتخابی ندارد درکار  این اجبارتواند واقعیت چه تصمیمی می

های مختلف تصمیم بین گزینه« امکان»باید اتخاذ شود وجود ندارد! تنها کسانی  ضروتاًیمی هم جز آنچه نیست! پس هیچ تصم

از واقعیت زندگی « کمونیسم ۀتبلیغات اخالقی به نفع اید»داشته باشند، چقدر چنین « های مختلفیگزینه»را دارند که واقعاً 

ای سامسونگ کارگران چینی و کرههای آجرپزی در ایران، دی، کودکان کارگاههن ۀفروش سراسر دنیا، کشاورزان نابودشدزنان تن

های کارگر مهاجر محروم از همه چیز... بیگانه است. و اپل، کارگران معادن در آفریقا، کارگران اخراجی اروپایی، فرزندان خانواده

ای که سنگش را بر سینه درستی و حقانیت نظریه ۀهماند با ای از خود پرسیدههای بدیو در ایران لحظهواقعاً مبلغین آموزه

« تن حقیقت»جنبند و همگی به شدگان و بدبختان و فرودستان جهان نمیزنند، چرا این محذوفین و محرومین و فراموشمی

 گیرند که کمونیسم را محقق سازند؟ شوند و تصمیم نمیملحق نمی

کند، البته درست در دنبال کردن دالیل انتخابش ، حتماً آن را عملی میواقعیت این است که کسی که انتخابی داشته باشد

اش این انتخاب را پیش . هستی اجتماعیانتخاب او جزیی از بودن اوست ت.سانتخاب دیگری هم نداشته افهمیم که است که می

ها از کند. تمام انتخاباو تحمیل می گذارد و ایدئولوژی حاکم بر جامعه آن را به صورت تصمیمی فردی و آگاهانه بهپای او می

خواهد به ما بقبوالند کنند. این ایدئولوژی بورژوازی است که میای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک پیروی میمجموعه

د. چنین گیرنبسته است که در لحظات خاص می شان به تصمیماتیند و سرنوشتزناب میدست به انتخ« آزادانه»ها که انسان

آمیز و عجیب نیست. حال اینکه نگاه نظری از آنجا که ایدئولوژی طبقات فرادست و متوسط است برای این طبقات اصالً تناقض

اوضاع و احوالی هستند که در آن زاده شده و زندگی  محصولها گوید که درست برعکس، انسانتاریخی به ما می-ماتریالیستی

شان موافق با آن است. آنکه صرفاً بر انتخاب و تصمیم زندگی ۀکنند که برآمده از شیومی« انتخاب»کنند و همواره چیزی را می

  .گیردت نادیده میفرایندی که این انتخاب را پیش پای فرد قرار داده و اخذ آن را االزمی کرده اسفشارد، فردی پای می
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گیری، کنند بر این باورند که به یمن انتخاب و تصمیمشناس هم از آنجا که در ایدئولوژی بورژوایی تنفس میعلمای سوژه

امر »یا « تحقق رهایی»گرایانه به نفع هر فردی صرف نظر از جایگاهش در روابط تولید و بازتولید، قادر است سوژه شود و اراده

ر وضعیت دخالت کند، گرچه این وضعیت کمترین ربطی به نوع و شرایط زندگی خودش نداشته باشد؛ گویی فرد د« جهانشمول

آماده کردن  در حال وبزند تواند خود را از مجموعه روابطش بیرون بکشد، و همچنان خودش باشد، و دست به کار تغییر دنیا می

شد، بالفاصله ذهن به سمت تأسیس حزب و نقش می موعود باشد. در گذشته اگر از چنین وضعیتی صحبت ۀشرایط برای لحظ

و انقالبی  در کار باشدتواند ، نه اصالً حزبی میوجود داردرفت. اکنون اما که نه دلیلی عینی برای وجود حزب پیشآهنگ انقالبی می

 مفهوم حزب است: آکتیویسم.  ۀشدگرایی خفیفاین اراده ۀترجم، 13 عمل کند

انجام  activitéکند(، اما فعالیت می« گریمداخله»کنند )به قول دوستان ها با اینکه در روند امور دخالت میویستیآکت

ها شود قسمتی از زندگی او را به عنوان فعالیت از سایر بخشدهد. چراکه فعالیت از هستی تفکیک شدنی نیست؛ یعنی نمینمی

فعالیت پیشینش بوده، مثالً کارکردن  ۀر ادامدهد فعالیتی که دند، فعالیتش را انجام میکجدا کرد. یک کارگر وقتی اعتصاب می

کشاند جدا از هدفی نیست که او را به کار واداشته است؛ به عبارت دیگر، هدف از با فالن دستگاه. هدفی که او را به اعتصاب می

یا دانشجویی که در حمایت از « رگریفعال حقوق کا»در مورد یک  آید. اما این امردرونِ خودِ فرایندِ کار اوست که بیرون می

گیری اعتصاب دارد صادق نیست. آنها اگر در حمایت از کارگران هدفی بیرون از فرایند شکل پیوندد که قطعاًاعتصابیون با آنها می

ونیسم یآکسشاید  اند. پسانجام داده actionکسیون ای را تدوین کنند، آاعتصابی کاری انجام دهند، اعتراضی را هماهنگ یا بیانیه

منطقی  ۀگرایانه در روزگار ما باشد، برخوردی که ادامویسم برای تعریف این برخود ارادهیاز آکتتعبیر بهتری گرایی( )کنش

هی که آگا افول سندیکاها و محو احزاب است. پیشاهنگ آگاه به عنوان عنصر آگاه طبقه وظیفه داشت ۀدر دور« پیشآهنگی»

های مارکسیستی به آنها به سطح آگاهی انقالبی ارتقاء دهد و به مبارزات اقتصادی کارگران غریزی کارگران را با آموزش تئوری

کند، منتها در غیاب ویست امروز ما همین کار را مییسمت و سویی سیاسی ببخشد و در نهایت آنها را جذب حزب خود کند. آکت

که  ستین یگذارر نامد یتفاوت اساس کارگران یا زحمتکشان. باید توجه کرد که« ویت سوژگیتق»گذارد حزب و اسم آن را می

ویست. یکی را آکتیلکه تفاوت در دوران ظهور هر کدام است که یکی را پیشاهنگ کرده و ب ،کندیم زیمتما گریکدیدو را از  نیا

معنی گ طبقه بیوجود پیشاهن به عنوان طبقهکارگران  ۀمبارزمحتوای هر کدام در تطابق با شکل بروزشان است. در غیاب حزب و 

تواند باشد. واضح است که همانقدر که پیشاهنگ بیرون از ویسم نمییاست و کنش افراد بیرون از طبقه الجرم چیزی جز آکت

است که خطی میان  الزماً بر بینشی استوار« گریکنش»عینت زندگی کارگران قرار داشت، آکتویست هم بیرون از آن است؛ پس 

 نشاند. کشد و سوژه را فراسوی فرایندِ شدن میذهن و عین می

                                                            

 ایم. توضیح داده« از چه باید کرد؟ دیروز تا چه نباید کرد؟ امروز»ای با عنوان این مسأله را پیشتر در مقاله 13

http://idoun.org/صد-سال-پرسش-از-چه-باید-کرد؟-دیروز-تا/ 

http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
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http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
http://idoun.org/%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7/
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وژگان سیاست و رهایی و حقیقت و بسته روی پرچم این ستوان شعار نقشرا می« کنم پس هستمکنش می»بدین صورت 

« من»و فعالیت را شرط بودن ه بله این موضع ماتریالیستی است، چراکه کنش شود دل خوش کرد کدر ظاهر می غیره دانست.

الم عدکارت فرقی ندارد، چرا که کنش هم اینجا تکیه گاهی است برای ا« اندیشم پس هستممی»با  منطقاًکند. اما این اعالم می

که ا از سطح فلسفی بحث ام آلیسم حقیقی.چرخد که ایدهای میپس باز درِ این ماتریالیسمِ قالبی برهمان پاشنه«. من»اصالت 

است(  من را من کرده کل )مناسباتی که ،شود و نتواند از خالل آندوخته )من( نگاه به جزء بگوییم آنجا که که است  الزم بگذریم

گرایی است. واقعیت این تفارغ از اینکه فلیسوف و روشنفکر خود را ماتریالیست بداند یا نه، نتیجه افتادن در دام ذهنی ،را دریابد

افتد یا به اکتیویسم کور که در نهایت تنها پاسخی است بر گرایی مبتذل میانسان درِ سوژگی وارد شود یا به است که هر که از

 عنی منیتش. اش، امکانی است برای تصدیق من خودش، یهیجانات درونی

 خواست خود، که دقیقاً بههای مبارزین کمون برای مثال، نه ناشی از چشم فروپوشیدن از نیازها و به یاد بیاوریم که رشادت

ات یک مصلح اجتماعی، نه بنا به نظری ۀمشفقان ۀو منافع خودشان اتفاق افتاد. آنها نه به توصی خاطر زندگی، هستیخاطر خود، به

شان تا پای جان خاطر منافع مادی و معنویخاطر رعایت کرامت انسانی، بلکه بهدوست و آرمانخواه و نه بهیک متفکر انسان

 ده است. کمونیسم )!( بو ۀگیدند. این شیادی محض است که از کمونارها مبارزان حقیقت )!( بسازیم که محرکشان ایدجن

 

 

 هنرنمایی سوژه:  ۀسیاست، صحن ۀعرص

 

ناپذیر دیدیم که ظهور سوژه در دیسکور چپ، حاکی از نوعی دعوت به سیاست است. برای رانسیر سوژه بدون سیاست تعریف 

 14های رهایی مبارزین آن هستند.های حقیقت است که سوژهبدیو هم سیاست یکی از عرصهبرای و 

ها چطور محو شدن سوژگی، یعنی مستقر شدن سوژه در دل وضعیت را بعد از فروکش کردن فضای یک سؤال: این نظریه

از احزاب دست راستی و فاشیستی به های فراوان تاریخی حمایت کارگران و زحمتکشان را دهند. نمونهآنتاگونیک، توضیح می

                                                            

بینم. در واقع، فلسفۀ من از دل های معارض و عظیم دهۀ شصت میجنبشام را در مقام وارث من فلسفه »...گوید: ای میبدیو در مصاحبه 14

پسندید، یا مارکسیسم: ها ظهور کرده است. فلسفۀ من فلسفه تعهد است، فلسفۀ درگیری، فلسفۀ وفاداری به سارتر، اگر این طور میاین جنبش

متعهد شود یا جانب آنها را بگیرد. من در زمین این سنت  آنچه مهم است این است که روشنفکر درگیر سیاست شود و به مردم و کارگران

تواند )که همیشه هم ساده نیست( این فکر را زنده نگه دارد که جایگزینی واقعی برای سیاست کوشد تا جایی که میروم. فلسفۀ من میراه می

داری جهانی و دولت مبتنی بر از وحدت سرمایه مسلط وجود دارد و ما مجبور نیستیم دور اجماع مرسوم بگردیم که نهایتاً عبارت است

های بالفعل سیاسی است، با این هدف که در حیطۀ فلسفه ایدۀ امکان یا دموکراسی نمایندگی. پس کار من به تعبیری مشروط به وضعیت

رادیکال یا انقالبی هم نامید،  آن را سیاستتوان نامم اما میبخش میگشودن فضا برای سیاستی را زنده نگه دارم که آن را سیاست رهایی

 « اند.گر امکان سیاستی به غیر از سیاست مسلطاصطالحاتی که امروزه محل تردیدند ولی در عین حال نمایان

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=260 

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=260
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ای بدون اوراقی که در لحظهران کنیم؛ تکلیف کارگماند سؤال میگذاریم و صرفاً از واقعیت دیگری که معموالً پوشیده میکناری می

ود در بار خخود به زندگی مشتقت ۀاز به دست آوردن مطالبپس و  ایستندمیبرای بهبود شرایط خاص خود رودرروی نظم حاکم 

رود؟ در اینجا صحبت از میزان امکان سوژه شدن و سوژه شان از بین میشود؟ آیا سوژگیدهند، چه میمی ادامهدل وضعیت 

شدگان است، این مبارزات که غالباً در چارچوب حقوق و بهبود شرایط به حاشیه رانده« رفرمیستی»ماندن در مبارزات به اصطالح 

مبارزات روزمره و همیشگی را  ،تا کجا با این تعریف از سوژگی همخوان هستند، تا کجا این مفاهیمشوند، دموکراتیک دنبال می

سیاست همیشه ممکن است، »دهد؟ پاسخ رانسیر به این پرسش که آیا امروز سیاست هنوز ممکن است چنین است: پوشش می

درست باید این باشد: آیا امکان سیاست، یعنی تقابل اما این سؤال انحرافی است. سؤال «. هیچ دلیلی ندارد که ناممکن باشد

های اجتماعی و سیاسی رودرروی تر، تا کجا جنبشبرابری با پلیس، به معنی تقابل با سرمایه هم هست؟ یا بازهم دقیق ۀپروس

هایی نظیر جنبش شنگرنند، اصرار دارند که جنبهای اجتماعی میگیرند؟ کسانی که با نگاه رانسیری به جنبشسرمایه قرار می

امر »داری هستند. حال آنکه هر دسته از معترضین اجتماعی نه برای سرمایهعلیه برای مبارزه « هاییمیانجی»پناهندگان و غیره، 

زنند، یا منافع زندگی مادی خود دست به اعتراض می« امر جزئی»یا به زبان قابل فهم، برای مقابله با سرمایه بلکه برای  ،«کلی

 15.پوشانی نداشته باشد، حتی ضد آن هم باشدها همعی که شاید در بیشتر موارد با منافع دیگر دستهمناف

، نه 16مانند چرایی بروز یک جنبش در بستر تضاد سرمایه و کار و نسبتش با این تضاد استآنچه آنها از توضیح آن بازمی

ذهن چند فیلسوف و آکادمیسین هستند درکی  ۀکامالً سوبژکتیو و زادهای سوژگی از آنجا که تنها به این دلیل ساده که تئوری

                                                            

اغلب، برای مثال در پیکارهای ضداستعماری، »گوید: ای با رانسیر خطاب به او میاز مروجین بدیو است( در مصاحبه پیر هالوار )که گویا 15

گرایانه، در معنای مورد نظر شما، وجود دارد. لیکن این ای کلی [moment]در پیکارها برای حقوق مدنی در ایاالت متحده، لحظه یا سویه 

[ particularismeگرایی ]بایست دست به انتخاب زد: اتخاذ نوعی خاص..[ خالصه اینکه در واقعیت پیکار میپاید ].لحظه چندان دیری نمی

جهت بود! اما او به رسم تمام آمد، تمام نقدهای ما بر او بیترین مشکل برمیاگر رانسیر از پس توضیح این واقعی« یا پذیرشِ پایانِ قطعی کار.

سیاست مستلزم آن است که هم امر کلیِ دیگران و هم خاص بودن خویش »دهد: تاب دادن به کالمش پاسخ میها بعد از کلی آب و فیلسوف

سازی ای پیش برانیم که هر یک در تضاد با دیگری قرار گیرد. این امر امکانِ مرتبط ساختنِ خشونت نمادینِ حاصل از یک جدارا تا آن نقطه

ماند؛ از یکسو، تن دادن به امر ی. مخاطرۀ دوگانۀ آنچه نام لیبرالیسم را بر خود دارد همچنان باقی مآوردبا دعوی مجدد به کلیت را فراهم می

گرا در آن مواردی که ورزند؛ از سوی دیگر، محدود ماندن در چارچوب یک منظر هویتشده به دست آنانی که سلطه میبندیکلی، صورت

، ده تز در باب سیاست)« نتوانسته است به تمامی از این دو مخاطره دوری کند. نبشی واقعاًشود. هیچ جعملکرد، این امر کلی دچار وقفه می

بافی برای توضیح یک امر ( خب در این صورت این همه تئوری۹۸و  ۹۷ص.  مترجم امید مهرگان. رخداد نو، ژک رانسیر،با دو پیوست. 

شان و شاگردان آنها نباشد، چه درد پردازانجات تئوریاز کتاب و نوشته بوهیای اگر جز برای اشغال یک پست دانشگاهی و فروختن انلحظه

 کند؟دیگری از کسی دوا می

گوید: در مورد جلیقه زردها. رانسیر ناتوان از یافتن دلیل بروز جنبش جلیقه زردها الجرم میبرای مثال نگاه کنید به یادداشتی از رانسیر  16

ها دالیل نظم هایی که معموالً در قالب آنکس، منطق دارند. و این منطق دقیقاً عبارتست از شکستن چهارچوبها دلیل ندارند. به عشورش»

« های کاربرد زمان و مکان هستند.ها پیش از هر چیز شیوهشوند. این چهارچوبی این دالیل ادراک مینظمی و صالحیت داوری دربارهو بی

کند، و از این طریقْ درک اینکه اش را از این طریق دنبال میخواهد، چرا خواستهچه چیز می کرده،چرا فالن جنبش اکنون و اینجا ظهور 

گذارد و... ابداً برای رانسیر محلی از اعراب ندارند. از همین روست که داری میای است و چه تأثیری بر عینت سرمایهجنبش چه طبقه
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 ترینسطحیاز حرکت سرمایه و جنبش واقعی کارگری ندارند، بلکه بیشتر به این خاطر که بسط و کاربرد مفهوم سوژگی صرفاً به 

  گردد.سیاست برمی ۀوجه تضاد، به حوز

های بروزش جدا نکرد. سرمایه چیزی جز روابط اجتماعی حساب شکلاما باز هم باید هشیار بود و حساب سرمایه را از 

داران و رویارویی با زحمتکشان بلکه برای ها نه برای دفاع از شخص سرمایهنیست. سرمایه مافوق وضعیت موجود نیست. دولت

توان آن را انکار کرد و میطبقاتی است. نه  ۀتنظیم حرکت سرمایه اینجا هستند. مبارزه با دولت شکلی از اشکال تجلی مبارز

اعتنا به بستر تاریخی بروزش، آن را در راستای امر جهانشمول انتزاعی تصور کرد. یعنی در بررسی نادیده گرفت و نه باید بی

 ۀخاص مبارز ۀ(، باید دید چرا در فالن لحظ17کنندهای ما میشان نیست )آن کاری که تئوریسینها، صحبت از حقانیتجنبش

ها آلیستگرا خارج است: برای ایدهنگاه سوبژکتیو سوژه ۀطبقاتی اینچنین و به این شیوه متبلور شده است؟ کاری که از عهد

تاریخی ظهور کرده، یا چنین جنبشی در چنین شکلی بروز یافته پرسشی نامفهوم  ۀتوضیح اینکه چرا فالن ایده در فالن لحظ

است که برای اینکه یک مبارزه پیروز شود باید از وجه خاص و جزئی خود جدا شده و به فهمد این است. تنها چیزی که او می

 18آید!فراتاریخی برمی ۀاستعالیی، یک سوژ ۀامر کلی و جهانشمول بپیوندد؛ غافل از اینکه چنین کاری تنها از پس یک سوژ

 

 

 

 

 

 

                                                            
تحلیلی و تأسف از آن است که این بی«. ها یکی استیل حرکت افراد با توضیحِ دالیل سکون آنتوضیحِ دال»کند: کمترین تردیدی اعالم میبی

 I8-https://wp.me/p9vUftشود تحلیل!  فیلسوفْ خود برای ما می

گوید با آن. او به صراحت می« فیلسوف کمونیست»یو این در همین ارتباط باز هم به جنبش جلیقه زردها نگاه کنیم و برخورد آلن بد 17

گویی چیزی این وسط در جلیقه «. برانگیزاند»یا بتواند او را « جالب باشد»، که برایش «خطاب کند»بیند که او را چیزی در این جنبش نمی

هایشان، بیانیه»ست و آن از این قرار است: آید و او را سرخورده کرده اما جور درنمی« فیلسوف کمونیست»زردها هست که با محاسبات 

خالقیت سیاسی )البته خالقیت مورد »که « شان، فقدان پذیرفتۀ اندیشۀ کلی و دیدی استراتژیکناسازمانیافتگی خطرناکشان، اشکال کنش

زند. قطعاً مسأله اینجا می« طبقۀ متوسط بودن»دهد و جنبش را با چوب او به مارکس ارجاع می«. نظر جناب فیلسوف( را محدود کرده است

گیری های ما با شکلبرای ما نقد جنبش یا دفاع از آن نیست، بلکه برجسته کردن برخوردی است که فیلسوف مورد وثوق بسیاری از چپ

د درست و ها و خوشایندهای او همخوان نیست حتی اقبال یک نقهای دوران ما دارد. برخوردی که چون با نُرمترین جنبشیکی از عظیم

با این نظرات « هایی جدیزاویه»رغم داشتن ما، برخورد رفقایی است که به« فیلسوف کمونیست»تر از برخورد یابد. جالبحسابی را هم نمی

 h.com/?p=3463http://manjanig  دهند! بدیو، به جای نقد آن و ارائۀ تحلیل خود آن را اشاعه می

توان مواره نزد آنانی میآیا این ایدۀ شما که کنشگر سیاسی، کنشگر جهانشمول را ه»جالب اینجاست که رانسیر این سؤال پیر هالوار را که  18

گذارد. چرا؟ چون اگر میجواب بی« کم فراتاریخی ندارد؟استعالیی یا دستای شبهجنبه آیند،یافت که در سازماندهیِ جامعه به حساب نمی

 تبدیل شوند،« امر مشترک»گرا باید به مبارزات برای بخواهد بگوید نه، باید توضیح دهد چرا و بر اساس چه چیزی مبارزات جزئی یا هویت

 د!را که ریسیده بود را خواهد ز« فرایند سوژگی»های شوند اشکال کار از کجاست؟ و اگر بگوید آری، تمام پنبهو اگر نمی

https://wp.me/p9vUft-I8
http://manjanigh.com/?p=3463
http://manjanigh.com/?p=3463
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 ؟تصاحب قدرتهای سیاست، یا خیز برای : پرورش سوژهبندیجمعبه جای 

 

اند ، یعنی کسانی باشند که توانسته19گویدهای مد نظر روشنفکران و قلم به دستان چپ، همانی نباشد که آلتوسر میاگر سوژه

از نقشی که حتی از پیش از تولدشان برایشان در نظر گرفته شده بجهند و با نظم موجود در بیافتاند، و آن کسی نباشد که 

گرداند، آن موقع زند، هی تو! او نیست که در جواب سربرمیشناسد، و وقتی صدا میایدئولوژیک دولتی آنها را بازمیهای دستگاه

جمعی که شرط وجود سوژگی برای بدیو و رانسیر است چیست؟ اینجا برخالف  ۀشان در غیاب سوژباید پرسید معیار سوژگی

 _اگر برای آن قائل به سوژگی باشیم–؟ آیا این تناقض است؟ این سوژگی رو هستیمهای منفرد روبههای جمعی با سوژهسوژه

 کند؟ دهد و بیان میچطور خود را توضیح می

میم ه مشارکت در امر جمعی، تصبم گیری صحبت کردیم، تصمیباالتر در مورد نقش اساسی آگاهی در انتخاب و تصیمیم

، مستلزم به کار ود و فکر کردن به امکان نظمی نوین و انسانی، و غیرهبه جدا شدن از تن حاکم، تصمیم به گسستن از نظم موج

شود، و عواقب  ادراک و شناخت است. واقعیات باید تجزیه و تحلیل شوند، درست و نادرست قضایا تشکیک و کنکاش ۀانداختن قو

گاهی صورت آمبتنی بر شناخت و و نتایج یک عمل سنجیده شود، و تمام جوانب تا حد ممکن لحاظ شود تا در نهایت انتخابی 

دهد؟ نقشی که بپذیرد. این همه را چه کسی در اختیار دارد جز روشنفکری که حاضر و آماده اینجاست تا همین کار را انجام 

 کنیم در سوژه شدن افراد انکارناپذیر است. در اینیاد می "آگاهی"طور کلی از آن به عنوان دانش و شناخت و اطالعات و آنچه به

شود! ولی این تنها نتیجه نیست، مهمتر این است که چنین درکی جای وسیعی صورت هیچ کس زودتر از روشنفکران سوژه نمی

های چپ سنتی نه در قالب احزاب سنتی، اما ها، گیرم امروز به لطف شکستکند برای نیاز به جایگاه رهبر و رهبری تودهباز می

 ی چپ. های فکری و معرفتها و حلقهسازمان

                                                            

ایه گذار هستی سوژه، یعنی به مثابه فرد در انقیاد یا ساختارهای پ ،منظورم از سوژه به مثابه نتیجۀ ساختارهای پیشنی»گوید: آلتوسر می 19

 لطساختاری تحت انقیاد ایدئولوژی مسطور ست که بها ایایدئولوژیک است.... به بیان دیگر کارگر سوژه گرفته توسطِ مناسبات اجتماعیشکل

عی که ساختارها یعنی هنجارها و ارزش های هژمونیک یا تحتانی یک جامعه است.... کارآیی این پذیرش ]پذیرش نقش اجتما ،یا غیرمسلط

ز پذیرش چنین نقشی خودداری کند[ توسط تواند هم اپذیرد و نمیبه خود می متعلقکند و فرد آن را به عنوان نقش برای فرد تعیین می

گیرد. این وجود اجتماعی برای شکل سوژه به مثابه وجود اجتماعی صورت می گیریشکلگردد که بر اساس آن فرآیند یای تضمین مشیوه

شود: سوژه خود  ، یعنی مشابه خود است، تا بتواند از این طریق با خویشتن خویش تعریف"دیگری"گرفتن نیازمند همسان شمردن خود با 

اجتماعی  ۀکند. تصویری که از زاوی( عمل میl’autre) دیگری در شناسد.را به مثابه موجود، از خالل هستی دیگری و تعریف خود با او، بازمی

د. کودک همین تصویر ی انتظار دارآید، از همان دورۀ کودکانواده از هر فردی که به دنیا میخ-و خانوادگی مطابق چیزی است که جامعه

ه به او فردیتش را کچیزی است  د. این همانگیراجتماعی، به عهده می ۀتنها امکان وجود، به عنوان سوژشده را به مثابه ازپیش ترسیم

 یک"، به رسمیت شناخته شود. اما، همین "کس"وژه مستلزم آن است که به مثابه فردیت، به مثابه واحد و به عنوان یک س-بخشد. فردمی

سمیت رهستی، به آنکه سوژه خود را همچون چیزی موجود و صاحب ت شناخته شود. برای یمبه رس "دیگری")سوژه( باید توسط  "کس

 «، الزم است."دیگری"اجتماعی تعریف خود با _بشناسد، یک ضرورتِ روانی
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یشتر شد، امکان بیشتری اش بهایش، اطالعات و سوادش و در مجموع آگاهیدانستی ۀدر چنین حالتی، فرد بعد از آنکه دایر

تواند تصمیم ای که بدان مجهز خواهد شد، مییابد. یعنی بر اساس آگاهیو بدین ترتیب امکان سوژه شدن می "گریکنش"برای 

نه. اگر همین خط را بگیریم و جلو برویم خواهیم فهمید تالش مضاعف این روشنفکران برای  بگیرد که دست به کاری بزند یا

پروری برای آنها به مطرح است و امکانی که این سوژه "پروریسوژه"خورد. در واقع، بحث ها از کجا آب میرسانی به تودهآگاهی

ای بلکه در مقام معلمین و شارحین رهبران حزب و انقالبیون حرفهبار نه در مقام آورد. روشنفکران انقالبی، اینارمغان می

ا با شنیدن پیام آنها سوژه شوند، سوژگی خود را بازیابند، یا بدانند هاند و امیدوارند که تودههای جدید، جلوی صف ایستادهاندیشه

نیم در اینجا هم عامل بیرونی، مسلط بر بیمی توانند انتخاب کنند که بشورند! چه آش در هم جوشی، چه خیال خامی!که می

قابلیت سوژگی خود را بازشناسند و در کنش « افراد انسانی»شرایط و حقایق عالم، خارج از گود واقعیات، باید درکار باشد تا 

متفکرین  ای که در فحوای حرفشد، سوژهدانست و همه چیز از او شروع میآلیسم اگر خود را مبدأ جهان میایده ۀدرآیند. سوژ

بیند: به این صورت باز هم همان خطای دوگانه دیدن و مجزا کردن چپ نهفته است، خود را مسلط بر اوضاع و احوال جهان می

 کند. سوژه و ابژه را تکرار می

تاز باز طور پنهانی و در حرکتی خزنده، میدان برای ابراز وجود نوع دیگری از عنصر پیشای، بهگرایانهبا چنین رویکرد نخبه

سنتی سعی در عبور  معاصر که در گسست با مارکسیسم فیلسوفانهای بار به مدد تئوریهای روشنفکر عزیز، اینشده است. سوژه

کرسی قدرتی که د به نبینند و چشم داراند، جای خود را در صف اول تدارک انقالب میمحور و رهبرساالر داشتهاز دیسکور حزب

  !دآیمی

 

 

  :نوشتپی

 

قطعاً بررسی کردن تمام گوشه و زوایای نظریات دو فیلسوف یادشده، ژک رانسیر و آلن بدیو نه در ابعاد این مقاله بود و نه  

مسالح « چپ»آن. غرض پیش از هر چیز نقد مضامینی در آراء این دو است که به دست بسیاری از روشنفکران  ۀقصد نویسند

های اجتماعی داده است. اما این نقد هنوز حرف آخر خود را نزده؛ چراکه ریخی از جنبشنامناسب برای تفاسیر ماتریالیستی و تا

مسأله  نیپرداختن به اها در دوران ما نپرداخته، از این رو باید آن را ناتمام دانست. گیری این دست تئوریبه بررسی دالیل شکل

   در عرصۀ مبارزۀ طبقات است.  نو تبعات آ پرداختن به حرکت سرمایه و تغییر شکل رابطۀ استثماری ازمندین

 

 ۱۳۹۸آبان 
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