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  زندگی روزمره و فرهنگ اشیاء
  )به سوی صورت بندی مسأله ( 

  بوریس آرواتف
  ی وحید ولی زاده ترجمه

  ) کریستینا کیایراز برگردان انگلیسی(
  
  

  شیء و فرهنگ پرولتری -1
  

بیشتر مارکسیست هایی که به مسأله فرهنگ پرولتاریایی می پردازند، آن را در سطوح 
ا حداقل ایدئولوژی را به عنوان نقطه عزیمت بررسی  و یکردهکامال ایدئولوژیک بررسی 
در درون قلمروی مارکسیستی دیدگاه های مسلط درباره . های خود به کار می برند

هر زمان که رفقا به تبیین . فرهنگ با ایدئولوژی گرایی خاصی مشخص می شوند
زش های فرآیندهای اجتماعی و از جمله فرآیندهای فرهنگی می پردازند، از تولید ار

با این حال به محض اینکه تالش می کنند پیوند سازمانی میان . مادی می آغازند
 متفاوت فرهنگ را توضیح دهند، موضع معمول مادی گرا و تاریخی گرای شکل های

 از یدر نتیجه از نظر آنها آگاهی اجتماعی به مثابه شکل. خود را کنار می گذارند
رد، در حالیکه فرهنگ مادی فرعی تلقی می فرهنگ در جایگاهی رفیع قرار می گی

 تنگ نظرانه ی جامعه را تنها در معنای تکنیکی آنها نظام ،در افراطی ترین موارد. شود
معنای یعنی . استروابط اقتصادی شکل دهنده ی نظامی تحلیل می کنند که 

  .محدودی از نظام روابط اقتصادی به مثابه نیروی محرکه جامعه
ا یک موتور محرک تکنولوژی صرف آشکار را نادیده خواهیم گرفت که ما این واقعیت

.  اجتماعی نیز هست که این موتور درون آن حرکت می کند-نیست بلکه فرمی مادی

که تمام تولید » فرهنگ مادی « اما بایست با قاطعیت تأکید کنیم که مفهوم 
بل مالحظه ای از مفهوم  و توزیع و  مصرف آن را در بر می گیرد، به طور قاتکنولوژیک
 ، یک جامعهفرهنگ مادیِ. ، بویژه در تفسیر متعارف آن، گسترده تر استتکنولوژی

 مادی اجتماعا سودمندی که فرم هاینظامی عمومیت یافته از اشیاء است، یعنی 
فرهنگ .  طبیعی آفریده شده اندفرم هایتوسط انسانها و از طریق دگرگون کردن 

از دیدگاه فرهنگ مادی، هر .  ارزش های مادی استصرفِمادی هم تولید و هم م
.  را بیان می کند و هم فرم مصرفی و روزمره راتکنیکی هم فرم تولیدی و ،ماشینی

 به مثابه یک کل، هم ابزار و هم شرایط کار اجتماعی است، شرط فرمال و تکنولوژی
  . روزمره آن

، بلکه کل تکنولوژینه تنها از آنجا که پدیده فرهنگ را بررسی می کنیم، بایست 
تنها چنین تحلیلی . تمامیت اشکالی که اشیاء می توانند به خود بگیرند را تحلیل کنیم

آگاهی اجتماعی و زندگی روزمره در جامعه در فرآیندهای تولید . می تواند کامل باشد
 مصرف اجتماعی مقدم فرم هایبدیهی است که . مادی و مصرف مادی شکل می گیرد

 می شوند، اما بدون مطالعه مستقیم آنها، فهم فرهنگی معیند بلکه توسط تولید نیستن
 هم جهان آتی ، واسطهبه صورت بیآنها . سبک جامعه به مثابه یک کل ناممکن است

 نسانهاتیپ فرهنگی ا. جامعه را و هم مهمتر از آن، جهان ادراک آن را متأثر می کنند
اخته می شود، درست همانطور که تیپ توسط تمام چیزهای مادی پیرامون او س

  .مادی آن ساخته می شودی فرهنگی جامعه توسط کل سازه 
  ی مهم ترین و تعیین کننده ترین رابطه،رابطه افراد و اجتماع با اشیاء، بنیادی ترین

اگر . این تز مستقیما از نظریه ماتریالیسم تاریخی استخراج می شود. اجتماعی است
طه انسان ها با اشیاء شناخته نشده و یا تنها به صورت جزئی و به تاکنون اهمیت راب

عنوان رابطه با ابزار تولید شناخته شده است، به این دلیل است که تاکنون 
 حوزه یاین جهان به دو .  اشیاء را شناخته اندمارکسیست ها تنها جهان بورژواییِ
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شیاء روزمره تجزیه و  و قلمروی اتکنیکیشدیدا مرز بندی شده ی قلمروی اشیاء 
قلمروی دوم به عنوان اشکالی ایستا و فرعی کامال بیرون از قلمروی . تقسیم شده است

 به عنوان جهانی از صرفادر نتیجه جهان اشیاء نه . مالحظات علمی قرار گرفته است
. نگریسته نشده است های مادی فرمفرآیندهای مادی، بلکه به عنوان جهانی از 

 بنابراین.  نیز مورد توجه قرار نگرفته استی تکنولوژیروزمره / فرمالدرنتیجه ویژگی 
 مارکسیست ها، کل قلمروی آگاهی اجتماعی و بسیاری از جنبه  بسیاری ازدر اذهان

از جهان )  نهادی، هنری و روزمره -یعنی کنش های اجتماعی( های کنش اجتماعی 
ولید بسیار دور و روبنایی مالحظه پیوند اشیاء با ت. اشیاء منقطع و در هوا معلق اند

واقعی میان آنها که در اشکال مادی مصرف ی شده، در حالیکه رابطه ی بی واسطه 
مولد و مصرف محض تجسم یافته است، چندان مالحظه نشده و یا اصال مورد توجه 

  . قرار نگرفته است
ورت به صو  فرهنگی که توسط طبقه کارگر یعنی ساخت ( فرهنگ پرولتریساخت

 گسست میان اشیاء و انسان ها از میان برداشتن نیازمند )می یابدآگاهانه سازمان 
 بنای دیدگاه ،این آفرینشپیشفرض بعالوه، . است که ویژگی بارز جامعه بورژوایی است

 که کل جهان اشیاء را همچون شالوده ی فرم سازِ مادی استروش شناختی واحدی 
عمل و نه در عرصه ی این دوگانگی اشیاء را نه در جامعه پرولتری . فرهنگ می شناسد

برعکس، این جامعه به لحاظ بلکه . آگاهی به رسمیت نخواهد شناختعرصه ی 
بنابراین تا زمانیکه این تزهای . ایدئولوژیک از ژرف ترین معنای اشیاء آکنده خواهد شد

 از فرهنگ فرم هاییعمومی و نیز تحقق مادی آنها خاموش می مانند، بایست با آن 
. مادی که در گذشته توسط بشریت متحقق شده است به صورت نقادانه مقایسه شود

با شناخت انواع روابط موجود میان انسانها و اشیاء، با شناخت بستر تاریخی این روابط، 
قادر خواهیم بود حتی به صورت بسیار کلی گرایشات در حال رشد فرهنگ مادی 

  . پرولتری را پیش بینی کنیم

 ، مادی فرهنگ، دقیقا به مثابه فرم هافرم های. این چشم اندازها اهمیت بسیاری دارند
 جدا از هم هستند، بازنمایی کننده ی نیروی فوق بنیادینکه در واقع شکل بندی های 

شناخت . العاده محافظه کاری اند که با عنوان زندگی روزمره شناخته می شود
مادی به معنای توانمند شدن جهت ی روزمره گرایشات در حال تکوین در زندگی 

هدایت آنها و دگرگون کردن نظام مند آنهاست، یعنی تبدیل زندگی روزمره از نیرویی 
این مسأله به نوبه خود اصالح ترقی خواهانه دو عرصه . محافظه کار به نیرویی مترقی

  .ی کنددیگر زندگی روزمره یعنی عرصه اجتماعی و عرصه ایدئولوژیک را تضمین م
 فرآیند انحالل با تداوم.  استوجود ثابت و قالبی فرم هایزندگی روزمره شامل 

که در آن زندگی روزمره به مرحله  ( ساخت زندگی روزمرهی دگرگون،مرزهای طبقاتی
به ،  وجودهمراه با دگرگونی)  تحول می یابدای ارگانیک، مداوم و انعطاف پذیر 
. مرویی خاص از زندگی اجتماعی منتهی می شودبرچیدن زندگی روزمره به عنوان قل

 مفهوم زندگی روزمره در تقابل با مفهوم کار شکل گرفته دلیل این مسĤله آن است که
است، همانطور که مفهوم فعالیت مصرفی در تقابل با مفهوم فعالیت های تولیدی، و 

چنین . استمفهوم ایستایی اجتماعی در تقابل با مفهوم پویایی اجتماعی شکل گرفته 
 طبقاتی ممکن شده است که مشخصه -تکنیکیتمایزاتی تنها بر شالوده ی تمایزیابی 

در جامعه .  آنس تولیدأی نظام سرمایه داری است با کارمندان ارشد مدیریتی در ر
پرولتاریایی، و حتی بیش از آن در جامعه سوسیالیستی، که تولید مستقیما تمام جنبه 

کل می دهد، زندگی روزمره ی ایستای مصرفی ناممکن های فعالیت انسانی را ش
. پیش بردن این تحول وظیفه واقعی سازندگان فرهنگ پرولتاریایی است. خواهد شد

 مادی دنبال می ی زندگی روزمره فرم هایراه حل این مشکل تاریخی تنها از طریق 
ه در نوشته حاضر تالشی است برای روشن ساختن مسائل متعدد زندگی روزمر. شود

رابطه با مسائل فرهنگ اشیاء، با این نگاه که این مسائل نیازهای فوری ساختمان 
  .فرهنگی پرولتری است
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  اشیاء در دستان بورژوازی -2
  

در این بخش تالش خواهیم کرد تحلیلی شتابزده از فرهنگ بورژوایی اشیاء ارائه دهیم، 
شکل بندی با  همزیستی نیز درآنگونه که در میانه قرن پیش شکل گرفته و تا امروز 

  . های نوین فرهنگی در مقیاس وسیعی وجود دارد
خصوصی و خانگی شده ی ابزار تولید باعث عروج زندگی روزمره بر مالکیت خصوصی 

این مسأله نه تنها به استقرار تفاوت طبقاتی منجر شده، بلکه بیشترین تفکیکِ . است
به عنوان نظامی از  (ا از نظام مصرفر) به عنوان یک نظام جمعیِ ماشینی (نظام تولید

 عرصه ی توزیع وجود دارد که ،بین این دو.  به همراه داشته است)بهره گیری فردی
در نتیجه، هم .  درصد آن در مقام بازار خود به خود سازمان یافته عمل می کند90

  .جهان اشیاء و هم جهان انسان ها متمایز و منفک از یکدیگر شده اند
ه ویژه در آخرین مرحله سرمایه داری مالی، هیچ گونه تماس فیزیکی بورژوازی، ب

 است فرم هاییتماس آنها تنها با آن . مستقیمی با تولید ارزش های مادی نداشته است
در وهله نخست یعنی  –که اشیاء هنگام آرایش حوزه ی مصرف به خود می گیرند 

درنتیجه کاراکتر . د مصرف محض و تا حدی نیز آنچه مصرف مولد نامیده می شو
فرهنگی بورژوازی از این منظر کامال توسط نقش و کارکردی تعریف می شود که در 

اشیاء در زندگی روزمره ی خصوصی، ایفا ) اشیاء در بازار و ب) زندگی او از طریق الف
به سادگی می توان نشان داد که مورد اول اهمیت راهبردی دارد چرا که در . می شود

خصوصی شهری، زندگی روزمره ی مصرف محض، ی ، زندگی روزمره سرمایه داری
 .دقیقا تحت سیطره ی بازار و کامال به آن وابسته است

بورژوازی با اشیاء در وهله نخست و پیش از هر چیز در ظاهر آن به صورت یک کاال، 
 از این رابطه ی کاالیی با شیء نه تنها. به صورت ابژه ی خرید و فروش سر و کار دارد

مادی پیرامونی در میان -طریق کنش های خانگی، بلکه در تمام محیط اجتماعی

 خیابان شهر سرمایه داری، خیابانی است که در آن اشیاء خرید. بورژواها رشد می کند
خیابان قیمت .  کاالها استنمایشگرخیابان مغازه ها و ویترین های . و فروش می شوند

در .  که از آگاهی مصرف کننده پنهان استها ست، سرچشمه های رازآلودی است
در ظرفیت یک ارزش مبادله ی غیر . اینجا شیء بدل به یک مقوله انتزاعی می گردد

مادی پدیدار می گردد و در نظر تجار و صاحبان صنایع به صورت برهنه و در نتیجه به 
  .صورت ابزارهای انتزاعی انباشت پدیدار می گردد

 مادی بورژوایی شالوده ی روابط آن با اشیاء را یوزمره این خصلت کاالیی زندگی ر
شیء به عنوان یک مقوله ی غیر مادی، به عنوان مقوله ای از مصرف . شکل می دهد
 از جدا از پویایی های مادی خود، جدااز وجود آفرینشگر خود، جدا محض، شیء 

ستا و در نتیجه فرآیند اجتماعی تولید آن، شیء به مثابه چیزی تکمیل شده، ثابت، ای
  .مرده، این خصلت نمای فرهنگ مادی بورژوازی است

بورژوازی اشیاء را از بیرون، از جهان ناآشنا و در نتیجه برای او بی اهمیت واقعیت 
از نظر بورژوازی شیء تنها تا زمانی وجود دارد که او بتواند . تولیدی تصاحب می کند

.  سازمان دهی زندگی روزمره به کار بردسود از آن بیرون بکشد و یا آن را به منظور
مادی خویش تعیین می ی این مسأله روش های او را در شکل دهی به زندگی روزمره 

 ،»فضای پر اثاثیه«، »فضای خالی از تزئین«، »اتاق محقر«، »آپارتمان مجلل«. کند
د و اینها مفاهیم نمونه وار روزمره هستند که در زبان غیر رسمی صورت بندی شده ان

اما ویژگی مهم تر و حتی بنیادینی در زندگی . در میان بورژوازی گسترش یافته اند
یعنی مالکیت خصوصی یا رابطه مالکیت . روزمره بورژوازی درباره اشیاء وجود دارد

. برای بورژوازی اشیاء من و اشیاء اشخاص دیگر وجود دارد. خصوصی با جهان اشیاء
 -هایی مادی، بلکه به صورت مقوله های اجتماعیاشیاء من نه تنها همچون موهبت 

  .ایدئولوژیک نمودار می شوند
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مبارزه ی رقابتی مداوم و فردگرایی، هر عضو منفرد از این جامعه تمام ی در جامعه 
منابع خود را در جهت حفظ موقعیتش در جامعه به کار می گیرد و این منابع در وهله 

 به ابزاری برای ژست صرفا شخصی و نیز اشیاء اکنون بدل. ی نخست مادی هستند
شیء بدرون ساختار تشریفات روزمره به عنوان شالوده اصلی . نمایش طبقاتی می شوند

کالسکه «، » لوکساتاق نشیمن«، » لباس شیک«. خود، هسته ی خود، وارد می شود
این . اینها چرخش های کالمی در تشریفات بورژوایی اشیاء هستند.  و غیره»ی مجلل

سأله توسط کیش ارزش، کمیابی، و آنتیک بودن مصالح و فرم های عینی شکل م
گرفته اند، توسط تأثیر یک پوسته ی مادی بیرونی، یعنی توسط هر چیزی که قادر به 

شهر، (  اجتماعی افراد بورژوا یا اجتماع بورژواها -نمایش دادن آشکار قدرت اقتصادی
در تمام این موارد، معنای اجتماعی . باشد) دولت، بنگاه تجاری سرمایه داری و غیره 

کارکردی آن، و کیفیت تولیدی آن به وضوح گم شده -تکنیکیعینی اشیاء، هدف 
 مادی و هم به عنوان فرم هم به عنوان –معنایی دوگانه حمل می کنند  اشیاء. است
اعی ایدئالیسم اشیاء به عنوان رابطه ای خصوصی اما به لحاظ اجتم.  ایدئولوژیکفرمی

و روان شناختی مسلط، با جهان نشانه ی خصلت نمایی از ایده آلیسم بورژوایی در کل 
  .است

چنین رابطه ای با اشیاء غیر ممکن بود اگر بورژوازی وارد تماسی فعال و آفرینشگر با 
اما برای اینکه چنین شود، بورژوازی بایست به موجودیت خود به . جهان اشیاء می شد

برای طبقه ای که زندگی روزمره اش . ی استثمارگر و طفیلی پایان بخشدعنوان طبقه ا
در آپارتمان های خصوصی، دفاتر خصوصی، یا آنچه فضای بوروکراتیک نام گرفته، 

در چنین فضایی اشیاء تنها به . شکل می گیرد، فضایی برای آفرینش اشیاء نیست
 یکبار و برای همیشه تعریف و صورت ابژه هایی خودمختار، کلیشه ای و پایان یافته که

به این دلیل که . تثبیت شده اند متحقق می شوند و یا ممکن است متحقق شوند

زندگی روزمره ی خصوصی به صورت فردی شکل می گیرد، شکل آن به صورت ناگزیر 
  .تصادفی و آنارشیک، و همزمان پایان یافته و تغییر ناپذیر است

 حاضر آماده، تصاحب آنها تا حدی که قادر به در واقع بورژوازی با تصاحب اشیاءِ
رهبری اقتصادی آنها باشد، بی درنگ آنها را در زندگی روزمره ی خود مطابق سنت ها 

و در حد قابلیت های فردی خود آنها را ) مرتب می کند ( و سلیقه مستقر می چیند 
 یا شکلی از  به جز اثاثیه ی ضروری مادی ویاز نظر او یک شیء چیز. تغییر می دهد
بورژوای ما یا یک کارگر . او نمی داند چگونه با جهان اشیاء تعامل کند. نمایش نیست

 است و – و در اغلب موارد سازمانده مبادالت سهام -فکری، یا یک سازمانده انسان ها
، وارد تماسی می چیند را یهنگامی که برای مثال او آپارتمان. سازمانده تولیدیک نه 

) بیت ( این امر روی صحنه آوردن زندگی روزمره . اء درون آن نمی شودفعال با اشی
این مسأله بویژه در زندگی روزمره روشنفکران قابل توجه . مادی او را تکمیل می کند

اگر بورژوازی میانه حال امور را به گونه ای اداره می کند که به صورت عملی . است
اشیاء سروکار دارد تا حد زیادی یک موجود سازمان یافته باشد، روشنفکر زمانی که با 

او اثاثیه خود را تنها به صورتی که به او عرضه شده اند می . بی امید و ناسازگار است
 .پذیرد و یا به سادگی آنها را نادیده می گیرند

. بیگانگی مصرف از تولید به صورت ریشه ای رابطه ی اشیاء را تحت تأثیر قرار می دهد
این .  این رابطه عمیقا ذهنی، ایدئولوژیک و متعین از سلیقه می شود این معنا کهبه

هر دوی این . دسبک گرایی و مُ. مسأله به دو پدیده ی به هم مرتبط منتهی می شود
پدیده ها در غیاب رویکردی جمعی و مولد به جهان اشیاء و در نیاز پیش رفتن از 

آنارشی زیبایی شناختی . یاء دارندمعیارهای فردی و کامال صوریِ ستایش یا انتخاب اش
 محافظه کاری تقلیدی زیبایی شناختی در جامعه ی بورژوایی نوسان می کند و تا  یاو

دلیل اصلی این است که این .  روزمره و مادی آن را تعیین می کندحد زیادی ساختار
این تکنولوژی که در چهارچوب سرمایه فردی . تکنولوژیِ تولید مالکیت خصوصی است
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) شیوه تولید در اغلب کشورها حتی تا امروز ( و یا سرمایه ی شرکت سهامی متوسط 
یعنی اشیائی که به یکدیگر محدود است، اشیاء را برای مصرف فردی تولید می کند، 

تولید برای بازار عمل .  راکاال ها-مرتبط نیستند و از یکدیگر جدا هستند یعنی شیء
می کند و در نتیجه نمی تواند خصیصه های منحصر به فرد ملموس مصرف را به 

وادار شده در ساخت اشیاء از الگوهای موجود نظمی و حساب آورد و از آنها آغاز کند، 
نتیجه، پایان یافتگی و محافظه کاریِ تمام . ی آغاز کند تا آنها را تقلید کندصرفا صور

 .عیار و سکون فرم هاست
سازمانیابی اشیاء در زندگی روزمره ی بورژوایی فراتر از چیدمان مجدد اشیاء و یا 

در . نمی رود) مبلمان خصلت نماترین الگو است ( توزیع ابژه های حاضر آماده در فضا 
فرم شیء تغییر نمی کند بلکه یکبار و برای همیشه دقیقا به همان شکل باقی نتیجه 

تحرک ناپذیری شیء، فعال نبودن آن، . کارکرد آن نیز یکسان باقی می ماند. می ماند
  همه ی اینها رابطه ای (instrumentality)غیاب هر گونه عنصری از ابزارمندی 

آن، از نقطه نظر یک ) توانمند ( ولد کیفی با آن می آفرینند که از طریق آن سویه ی م
و یا از نقطه نظر ) اشیاء زیبا یا زشت : معیارهای زیبایی شناسی یا سلیقه( فرم عریان 

در نتیجه شیء . سنجیده می شود) دوام شیء ( مقاومت آن در برابر تأثیرات بیرونی 
نوان تحقق شیء به ع. کاراکتر چیزی را به خود می گیرد که ماهیتا منفعل است

قابلیت های فیزیکی ارگانیسم برای کار، به عنوان نیرویی برای کار اجتماعی، به عنوان 
بی دلیل . یک ابزار و به عنوان یک همکار، در زندگی روزمره بورژوایی وجود ندارد

مصرف محض است، یا زندگی روزمره ای که صرفا بورژواها  زندگی روزمره ی نیست که
شرایط آن است، اما بدون ) شکل دهنده ی ( است، سازنده ی کار را احاطه کرده 

  ) برای مثال اتاق پژوهشگر، دفتر کار اداری و غیره ( هیچگونه پیوند عملی با آن 
  
  

  شیء در شهر صنعتی  -3
  

این . آخرین مرحله سرمایه داری، در پیشرفته ترین شکل آن، در آمریکا وجود دارد
نامیده می شود بیش » آمریکا گرایی«  لغت باب روز شکل از سرمایه داری که عموما با

این مرحله . از هر چیز با کلکتیویزه شدن پر طمطراق تولیدی جامعه مشخص می شود
بخش قابل مالحظه ای از بورژوازی را در بر دارد و خرده گروه خاص و گسترده ای را 

  . شناخته می شوندتکنیکیخلق کرده که با عنوان روشنفکران 
کلکتیویزه کردن تولید در صنایع، عرصه بعدی که در معرض کلکتیویزه سازی در پی 

عرصه ). تمام اشکال ارتباطات، توزیع و غیره(قرار گرفت عرصه ی مصرف تولیدی بود 
نیز ) آزمایشگاهی و غیره-دستگاه اداری، نهادهای علمی(ی فعالیت های نهادی 

 ی از زندگی روزمره محدودیبخش  -همزمان کلکتیویزه شدند، و تنها پس از آن
  .خصوصی

نظام های به هم -جدیدترین شهرهای سرمایه داری خود را به عنوان یک سری شیء
تا زمانیکه . مرتبط نمایش می دهند که کمابیش بصورت متمرکز اداره می شوند

بورژوازی مالی به حکومت بر این شهرها ادامه می دهد، این شهرها علی رغم انقالب 
گی که آغاز شده است تمام ویژگی های شهری نمونه واری را که در  فرهن-مادی

اما این انقالب روشنفکران . فصول پیشین تاریخ آن تصویر شده است حفظ می کند
به یمن کلکتیویزه شدن کار خود، .  را کامال تحت تأثیر قرار داده استتکنیکی

ع جدیدی جایگزین  اکنون زندگی روزمره ی قبلی خود را با نوتکنیکیروشنفکران 
زندگی روزمره ی دفاتر بزرگ، فروشگاه ها، آزمایشگاه های یعنی کرده اند، 

 اکنون نه در آپارتمان ،رابطه ی آنها با جهان. کارخانجات، نهادهای پژوهشی و غیره
های خصوصی، بلکه در قلمرویی کلکتیو، قلمرویی که با تولید مادی پیوند دارد، شکل 

کتیویزه شدن حمل و نقل و بسیاری از عملکردهای مادی زندگی بعالوه، کل. می گیرد
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به این مسأله می انجامد که قلمروی )  گرمایش، نور، لوله کشی، ساختمان ها(شهری 
 پیش تکنولوژیزندگی روزمره ی شخصی به حداقل خود محدود می شود و متأثر از 

 .برنده دگرگون می شود
از اشیاء که آنها را سازمان می دهد اما مالک  با زندگی در جهانی تکنیکیروشنفکران 

، اشیائی که کار او را مشروط می کنند، به تدریج رابطه ی مالکیت ندآنها نیست
در اینجا، ارزش گذاری اشیاء به . خصوصی قبلی خود را با آنها از دست می دهند

یء از ارزش گذاری ش. عنوان مقوله ای مبادله ای یا نمایشی دیگر امکان پذیر نیست
نیز تأثیر کمتری می ) دوام، عملکرد، کاربری(منظر قابلیت منفعالنه ی مقاومت آن 

 به عنوان گروهی از تکنیکیاین مسأله به این دلیل است که روشنفکران . یابد
 اجیر شده، تماس مداومی با اشیاء ملموسی که با آن و پیرامون آن کار می نسازماندها

در مورد اشیاء در زندگی روزمره در خیابان و در عرصه این مسأله حتی . کنند ندارند
  .نیز صحت بیشتری دارد) ماشین های خیابان، تلفن، راه آهن و غیره(ی ارتباطات 

آسایش، قابلیت حمل، راحتی، انعطاف : معیارهای ارزش دیگری جانشین می شوند
نده سازگاری ، پاکیزگی و غیره، در یک کالم هر آنچه که دربر گیرفایده مندیپذیری،

  .اشیاء، تناسب آن در موقعیتش و مونتاژ در جهت نیازهای کنش اجتماعی باشد
البته شالوده این تحول، تحوالت فن آوری و اصول استاندارد شدن و هنجارمند شدن 

 موتور اجتماعی این تحول اند و آن را به درون تکنیکیروشنفکران . مالزم آن است
 بدل به سازمان تکنیکیکم کم این روشنفکران . دزندگی روزمره هدایت می کنن

دهندگان ایده ها، انسان ها و اشیاء می شوند و مهارت هایی را که از قلمروی تولید 
 کلکتیو به یکسب کرده اند به قلمروی مصرف منتقل می کنند، از زندگی روزمره 

مل و نقل شناخت اشیاء و قابلیت فرماندهی آنها که در ح.  خصوصییزندگی روزمره 
عمومی، کارخانه ها، آزمایشگاه های فنی و نهادهای اداری بزرگ آموخته می شود در 

این شناخت تا جزئی ترین عناصر فرهنگ مادی گسترش می . این زمان فعال می شود
  . یابد

توانایی انتخاب یک جعبه سیگار، سیگار کشیدن، پوشیدن اورکت، کاله بر سر کردن، 
  وم این موارد پیش پا افتاده کیفیت خود را باز می یابندباز کردن یک درب، تما

معنای خود را در بیشینه کردن نیز  وفرهنگ خود را می یابند که فاقد اهمیت نیست، 
  .اقتصاد و دقت، در بیشترین همبستگی با شیء و هدف آن

در شهر آسمانخراش ها، روگذرها و زیرگذر های شهری، پیوندهای مادی مکانیزه شده 
 در -ان اشیاء، که در آن هزاران دستگاه انتقال نیرو جایگزین نیروی کار می شوندمی

چنین شهری ناتوانایی در مدیریت اشیاء به معنای امکان ناپذیری مطلق وجود خواهد 
جهان جدید اشیاء، که منجر به عروج جدید شخص به مثابه یک فرد روان . بود

این .  حرکت و فعالیت را دیکته کرده استشناختی شده است و فرم های ایما و اشاره،
روان نیز تحول یافته و . جهان برنامه روزمره خاصی از فرهنگ فیزیکی را آفریده است

صنایع متأخر تصور صرفا . هر چه بیشتر در ساختار پیوندی شبیه اشیاء شده است
 ابژه صوری، غیر مادی و سبکی از اشیاء همزمان با دگرگون کردن انقالبی اشکالی که

  .ند و جوهره سازنده ی آنها را عریان کرده اکرده ناپدید راها می توانند به خود بگیرند 
 و غیره دیگر با پوششی تزئینی پوشانده نمی شوند ، بتنشیشه، فوالد، مواد مصنوعی
مکانیزم یک شیء، رابطه ی میان عناصر یک شیء و هدف . بلکه خود سخن می گویند

به لحاظ عملی و در نتیجه تا  و انسانها را بر می انگیزد آن اکنون شفاف شده است
فرم به مثابه یک الگوی حاضر و آماده . روانی نیز، آنها را و فقط آنها را به حساب آورند

هماهنگی با فرم جای خود را به هماهنگی با کارکرد یک شیء و . دیگر دیده نمی شود
مبلمان جمع شونده، . ه استشیء پویا شد. روش های ساخت آن واگذار کرده است

پیاده روهای متحرک، درب های گردان، پله های برقی، رستوران های اتوماتیک، لباس 
شیء بدل . های دو رو و غیره مرحله نوینی را در تحول فرهنگ مادی شکل می دهند
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به چیزی کارکردی و فعال شده که همچون یک همکار با کنش انسان ها پیوند خورده 
پویا سازی به ماشینی کردن شیء و تغییر آن به یک ابزار کار + ه سازی مکانیز. است

 مصرفی که زمانی اساسا از شیء در تولید و یشیء زندگی روزمره . منتهی شده است
از ماشین کارخانه متمایز و ایستا و بی جان بود، اکنون از طریق روش های ساخت آن 

  .مولد قرار داده استو از طریق کارکرد آن، خود را تحت فرمان شیء 
در نتیجه فرم های مادی تولید به همان اندازه ی کلکتیویزه شدن جامعه، مونیسمی از 
اشیاء می آفریند که فرم های مادی مصرف را در تصویر خود به صورت مونیستی 

 تولید نه تنها به حذف موتورها از تکنیکی-بر عکس، تمرکز الکتریکی. سازمان می دهد
رخانه منجر می شوند بلکه به حذف شمار قابل مالحظه ای از تجهیزات کارگاه های کا

می توان گفت پیچیدگی فزاینده ی شیء در زندگی روزمره . متحرک منجر می شوند
نه تنها روش های تولید نفوذ به . موازی با ساده سازی آن در صنعت پیش می رود

ساخت فرآیندهای تولیدی زندگی روزمره را آغاز کرده اند بلکه تولید خود به سوی 
راحت تر از نقطه نظر شرایط کاری نیروی کار تحول یافته است، یعنی به سوی 

نمود و تبلور یافتن این دو گرایش هنوز قابل تحقق . آمیختگی آن با زندگی روزمره
تحقق کامل آن . در این زمان تنها این پیشرفت ها را به صورت جنینی شاهدیم. نیست

  .سم تصورپذیر استتنها در سوسیالی
*  

 اگر چه حامل فرهنگ واالی اشیاء هستند اما ریشه های طبقاتی تکنیکیروشنفکران 
. آنها مانع از آن می شود که به سازمان دهندگان یکپارچه ی جهان اشیاء بدل شوند

 که در حصار فردگرایی گرفتارند تنها از طریق برخی جنبه های تکنیکیروشنفکران 
درنتیجه قادر نیستند ارزش جوهره ی عینی . تولید پیوند خورده اندفعالیت خود به 

تولید به مثابه نظام . تولید و بیش از آن، فرم های مادی زندگی روزمره را دریابند
عظیمی از همکاری میان انسان ها و نیروهای خودانگیخته طبیعت، به مثابه فرم 

عی، که به سمت تسخیر تعریف کننده و هدایت کننده ی سازمان فعالیت اجتما
 انرژی های پر توان و بی نهایت گسترش یابنده ی مقهور شدن برپیروزمندانه و 

قلمروی مادی جهت گرفته است، برای روشنفکران فنی در این نقش عملی خود به 
در این شیوه، ). به استثناء برخی از بهترین نمایندگانش( مثابه یک کل وجود ندارد 

 مادی یز طبیعت می شود و از آن بیشتر، کل نظام زندگی روزمره تولید امری ایزوله ا
هم سویه ای » آمریکا گرایی«مفهوم . و تولید مصرفی به صورت حادتر ایزوله می شود

را ) یعنی بیگانگی از طبیعت( و هم سویه ای منفی )»شیء بودگی « یعنی (مثبت 
 طبیعت از مکان تولید، و شهرهای صنعتی معاصر، با ایزوله سازی هر روزه ی. داراست

این شهر که تا آخرین سانتی متر خود با (مکان تولید از مکان فعالیت سازمان بخش 
ماده ای زنجیر شده است که توسط انسان ها تغییر شکل یافته اند تا آخرین 

رابطه ای با شیء خلق می کند ) مشابهتشان با منبع خودانگیخته ی آن ناپدید شود
 -ساختار کاری. بسنده است که درون خود فرونشسته است-که گویی فرمی خود

در نتیجه هر دو . پویای آن و نیروی حیاتی آن هرگز به صورت همزمان حاضر نیستند
این مسأله به عطش خصلت نمای سرمایه داری نسبت به . می شوند» بی جان«

سد، یا طبیعت منجر می شود که گویا چیزی است که برخالف اشیاء زنده به نظر می ر
بر عکس، به نفرت از طبیعت و بت واره ساختن اشیاء که گویی بیرون از هر نوع رابطه 

آنچه تکنیک (ای با طبیعت قرار دارند و به صورت درخود ارزشمندند منجر می شود 
گرایی خوانده می شود و بسیاری از ستایندگان افراطی و متعصب آمریکاگرایی از آن 

  ).رنج می برند
نشان دادن شماری از شکل بندی های نوین در فن آوری و در زندگی اما اکنون 

روزمره امکان پذیر شده است که به سمت برچیدن گسست میان ابژه های مادی 
این موارد نخست و پیش از همه الکتریسیته و . جامعه و طبیعت حرکت می کنند

عالیت های رادیو هستند، سیستم هایی فنی که در آن ها فرآیند تولید در کار ف
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خودانگیخته و مستقیما مرتبطی متحقق می شود که توسط کار انسانی سازمان یافته 
در این جا، برای نخستین بار اشکال تولید و مصرف انرژی به شیوه ای مشابه به . است

کار می روند، طبیعت در شکل ناب خود به جامعه نفوذ می کند و به زندگی روزمره 
ابهی را می توان در سایت های مواد خامی مشاهده کرد که فرآیند مش. تبدیل می شود

همزمان با مسکونی شدن این مناطق و دگرگونی بر مبنای فرم های فرهنگی واال، 
در نهایت گسترش آرام شهرهای سبز که . محیط روزمره ی نوینی را کسب می کنند

دازه مشابه را به صورت نظام مند توسط انسانها مدیریت می شوند پیشرفتی به همان ان
  .هر چند بصورت جنینی می آزمایند

*  
 با رقابت شدید و فزاینده آن و شتاب تب –اگر این آخرین مرحله ی سرمایه داری 

 مرحله ی پویایی پیشرفته است، آنگاه بایست به خاطر بسپاریم که ما در -گونه اش
م را وادار نموده اقتصاد بازار مرد. وهله نخست با پویایی حرکت انسان ها روبه روییم

پویا شوند، اما این پویایی عمیقا فردگرایانه و در نتیجه هرج و مرج طلب است، پویایی 
  . شخصیت های جدا از هم و در حال پیکار با هم

تبدیل . وظیفه ی پرولتاریا آفرینش پویایی نظام مند و تنظیم شده ی اشیاء است
دی که از هم اکنون در عصر ما کردن شیء به یک ابزار، عمومیت بخشیدن به فرآین

، ابزارهایی که حداکثر صرفه )ابزار ها است -مثال جالب آن خانه( آشکار شده است 
تنها . جویی در انرژی و حداکثر امکانات سازمان یابی را برای جامعه فراهم می آورند

زمانی که نیروهای تولیدی انسان توسط مکانیک ها، تعمیرکاران الکتریکی، مکانیست 
 به عنوان ابزاری که –ها، رانندگان و مدیران به کار گرفته شود، فرمان روایی اشیاء 

مستقیما هم با انسان ها و هم با نیروهای طبیعت که آنها را فعال می کنند پیوند دارند 
  .  آغاز خواهد شد–
     

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

آرواتف . ه داردلئون تروتسکی اشار» رفیق مارکسیست« آرواتف به صورت خاص به 
 منتشر کرد که در آن نویسندگان متعددی از پرولت کولت آلماناکدر این مقاله را 

فرهنگ پرولتری و هنر « طریق مقاالتی به صورت آشکار به مقاله تروتسکی با نام 
 به عنوان بخشی از کتاب 1922مقاله تروتسکی که در سال . پاسخ گفتند» پرولتری

منتشر شد استدالل کرده بود که مفهوم فرهنگ » انقالبادبیات و «وی با عنوان 
پرولتری بی معناست چرا که دیکتاتوری کنونی پرولتاریا تنها مرحله ای کوتاه و موقت 
. از مسیری است که به تدریج به سمت جامعه بی طبقه کمونیستی پیش می رود

 پاسخ می آرواتف. جامعه ای که در آن فرهنگ پرولتری خاص بی کاربرد خواهد شد
جداگانه ای که تنها زمانی ساخته ) ایده آل ( دهد که تصور فرهنگ به عنوان هستی 

مونیسم حکم می کند .  دوآلیسم است،می شود که مبارزات مادی پایان یافته باشند
که تنها فرهنگ است که هم اکنون می توان سازماندهی مجدد آن را از طریق عاملیت 

  . ردسوسیالیستی آغاز ک» شیء « 
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  بابک سلیمی زاده             
  
  
  
  
  

از اینرو نباید . هنر پناهگاهی نه چندان پست برای بردگان است
. . .غرض بماند بی  

 ژان ژنه
  
  

سیاه . رود شده منقبض شده و در آن فرو می ی بومیایی ای است که سوژه سیاه نقطه
ی رهایی از خود در  آنجا که تمدنِ سفید برا1.نقطه یا نوکِ تمدن بومیایی شده است

توان  ی ژان ژنه را می ی سیاها نوشته نمایشنامه. ی گریز یک نقطه. رود آن فرو می
. ی بردگان ورزانه همچون نوشتار غرض. همچون مانیفستی برای آلودگی خوانش کرد

مطمئناً ژنه آنقدر احمق نبود که سیاه یا . ی سیاهان در برابر سفیدها نمایش اغواگرانه
گفت که این  ژنه خودش می. برایش خیلی تفاوت داشته باشد» پوست «سفید بودن

 یا به بیان دیگر علیه همان .، که علیه سفیدها نوشته استاننمایشنامه را نه له سیاه
 . شود که تمدن بومیایی شده بر روی آن ثبت می »های سفید بوم«
  

شما رنگ سیاه، رنگ تابحال برای ! . . . نگاه کنید خانم! نگاه کنید: فلیسیته «
آنچه . کند کشیشان بوده، رنگ گورکنان و یتیمان، اما حاال همه چیز تغییر می

شیر سیاه خواهد . یاه خواهد بودسمهربان است،  مالیم، خوب، دوست داشتنی و
  2» . . .شکر، برنج، آسمان، کبوتران، و امید سیاه خواهند بود. بود
  

 انقباض ی سیاه نقطه. شود  سفید ثبت میآفرینش بر روی یک بوم. خدا سفید است
یشه های دیوید لینچ هم شخصیتشدنِ . رود سوژه در سیاهی فرو می. بدن سوژه است

ی  نمونه» منطق احساس«ژیل دلوز در کتاب . شود از فرو رفتن آنها در سیاهی آغاز می
ن در یک کابیورد که در آن، کاکا سیاهی که آ جوزف کونراد میجالبی از داستان 

از بیرون بر روی دیوار حفر بیند که  کشتی حبس شده، سوراخ بسیار کوچکی را می
  : شود  می
  

 آن گذاشت و    یریخت به سمت سوراخ دوید، و لبهایش را رو           یآن کاکا سیاهِ ب   
اش را بـه آن فـشار         ؛ کلّه »ککم« که سخت شنیده میشد نجوا کرد        یبا صدای 

 اینچ پهنـا و سـه ایـنچ طـول           که ی داد و تالش کرد که از طریق این روزنه ک         
مان، با این عمـل بـاور    ما در آن حالت آشفته. داشت بگریزد و خود را رها کند 

  3. رسید یمهار کردن او غیر ممکن به نظر م. خود شدیم  بی او از خود ینکردن
  

های موضعی یا اسپاسم نشان داده  گوید که این در کار بیکن به صورت تشنّج دلوز می
بدنی که در تالش . ریختی یا سترده شدنِ یکی از اعضای بدن به صورت کج. شود می

و در جریانِ این رهایی، همان قسمتِ . رهایی از خود است از طریق یکی از اندامهایش
اش را از دست  شاید بتوان گفت صورت به معنای ارسطویی(شود  ریخت می اندامی کج

نشانی از عبور همین ای  ژنه ِ»دنسیاه ش« یا آن  وریخت شدن، این کج). دهد می
سیاه شدنِ شکر، سیاه شدنِ برنج، سیاه شدنِ . های موضعی است نیروها و تشنج

ی   همه»نصورتی شد«ها،  ی ساختمان همه» صورتی شدنِ«: پلنگ صورتی . آسمان
پلنگ صورتی حتی در بعضی جاها . زنی های چمن ماشینها،  اتوموبیلها،  خیابان
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. کند سفید ـ را هم صورتی می نی همان مرد چاق قد کوتاهِاش ـ یع »دیگری«
خواهند  مثل مرد سفید در کارتون پلنگ صورتی میی ژنه هم  سفیدهای نمایشنامه
این نمایشنامه توسط یک «نویسد که   می  چرا ژنه در مقدمه.همه چیز سفید باشد

ت در این ؟ چون قرار اس»سفید نوشته شده و به تماشاگران سفید اختصاص دارد
قرار است تماشاگر، : کند  نمایشنامه ژنه همان کاری را بکند که پلنگ صورتی می

  .»سیاه کند«ها و خالصه همه چیز را  شخصیت
  

ها نیست، حتی سیاهان  مخصوص به سفید» سیاه شدن«این آموزد که  ژنه به ما می
 ماسک، آرایش، همه چیز از طریق. »باید که سیاها سیا شوند« : نیز باید سیاه شوند

 و همه کس از . . . شود  شود، سیاه می  صورتی می.شود میسطل رنگ، و یا اسپری 
هایی   انیمیشنمثل. شود  در فرایندِ سیاه شدن میراه دهان، مقعد، چاهک دستشویی

شود و  باریک میکند و ناگهان  که در آن سوژه توی سوراخ کلیدِ در به چیزی نگاه می
آور، یک نقاشی و یک رقص  گوزی که یک جاز خفقانمثل . دگذر  می سوراخاز آن

کنند، از   نفوذ میفلیسیتهسیاها از هر جا که بخواهند در ! کند د میاجنایتکارانه را ب
شکافی در . دهد سفیدی که بدن خود را به سیاهی بسط می. گوش، از دهان، از مقعد

در نوکِ خود فرو قصری که . همچون شکافی در سقف قصر کافکا. نقطه یا نوک
  .رود می

ی که قبال سفید بوده؟ به همان یشود؟ به همان معنا اما همه چیز به چه معنا سیاه می
صورت / هیچ سیاه شدنی طبق منطق ماده . شده بوده؟ خیر معنایی که قبال بومیایی

ای نیست که به مواد  )یا صورت( معنا که سیاهی صفت بدین . گیرد ارسطو صورت نمی
سیاه شدن به معنای . فعلیتِ آن مستلزم هیچ صورتی نیست. اضافه شود) اچیزه(

ای به چیزها نیست، بلکه به معنای سرایت ویروسی به  اضافه شدنِ صفت یا خصیصه
ترتیب چون در اینجا یک  بدین. به معنای آلوده شدنِ آنها به یک ویروس. آنهاست

ی بر روی بوم سفید صورت ا یابی گونه صفت گیرد، هیچ ی ویروسی شکل می ماده
ی آنها بیرون  شده گیرد، بلکه سوسیو ارگاسمِ چیزها از خاللِ هستیِ بومیایی نمی

سیاه شدنِ برنج، به معنای بیرون کشیدنِ سوسیو ارگاسمِ برنج از . شود کشیده می
شکر همچون بیرون کشیدنِ سوسیو اش، سیاه شدنِ  شده ی هستیِ بومیایی زمینه پس

اش، بیرون کشیدن سوسیو  شده و گالریزه ی هستی بومیایی زمینه از پسارگاسمِ شکر 
و یا سیاه شدن اثر هنری همچون بیرون ها، و غیره؛  اتوموبیلزنی،  ارگاسمِ ماشینِ چمن

تواند  آیا این هنر می. شا ی موجودیتِ گالریزه زمینه کشیدن سوسیو ارگاسمِ آن از پس
چندان پست برای بردگان باشد؟ هنری که به گوید پناهگاهی نه  آنگونه که ژنه می

  . هنری که به ویروسی آلوده است. غرض نیست وجه بی هیچ
، در درون چیزی که ضدّ رود سفید همواره منقبض شده و در درون سیاهی فرو می

دزدها، ولگردها، ها،  صورتی، ها ای است که سیاه و آن سیاهی نقطه. خودش است
وقفه سیاه شدن  ها، و همـجـنسگرایان در آن دارند بیجزامیان، معتادان، کمونیست

که در جستجوی هویت یا مبدا خویش نیستند، بلکه  »هاسیا«دسته ای از . شوند می
دهند، که بر خالف بوم سفید، چیزی بر روی آن ثبت  را تشکیل می» بوم سیاهی«

دنی است ی ش ی گذار از نیستی به هستی نیست، بلکه بستر و لحظه  شود، لحظه نمی
شکر، برنج، آسمان، .  شیر سیاه خواهد بودو در آن لحظه . بلعد که تمدن را در خود می

  . . .کبوتران، و امید سیاه خواهند بود 
ترتیب با سرایت ویروسی به چیزها، هر چیز از طریق سیاه شدن یک اطوار  بدین
اش  کند و آلوده اش می اطواری که رفت و آمد در اطوار دیگر دارد و آلوده. شود می
مهای سفید، سیاه یک جنایتکار است، چرا که آلوده به  ی بو پالودهی  در جامعه. شود می

های آلوده  ی ژنه، این ابژه در نمایشنامه. کند ویروسی شده است و آلوده به ویروسی می
ز  و با تبدیل شدن به اطوار، با سیاه کردنِ هر چیز، تماشاگر را نیزنند با ماسکی که می

این را . شود ای در خون تماشاگر تزریق می جنایت و ولگردی ژنه. کنند سیاه می
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هنری که آلوده به چیزی است و آلوده به .  دانستویروسیتوان بواقع یک هنر  می
سوراخِ گرگها، غارِ هنری که . اش آئینِ اغواگری است هنری که آئین. کند چیزی می

  . هنر مسلّح  : استها  دزدها و یاغی
  
  
  
  
  

  :پانوشت
 و "بوم سفید"های این مقاله این است که خواننده با مفاهیمی چون  فرض یکی از پیش -1
برای من . ای است برای آن مفاهیم در واقع این مقاله ادامه. آشنا است "شدن بومیایی"

که های سفیدی مواجهیم  ما با بوم. شدن بوده است ی بومیایی ی جهان همواره مسئله مسئله
میل بر روی بوم سفید خانواده . شود  ما بر آن ثبت شده و بدین ترتیب بومیایی میهستی

) سفید ـ تخته سیاه ـ یا(موزشی آدانش ما بر روی بوم سفید نظام . شود ثبت می) تخت خواب(
و هنر بر . شود حضور اجتماعی مردم بر روی بوم سفید صندوق رای ثبت می. شود ثبت می

جهانی .  روبروئیمیهای سفید در یک گالر ما با تعدد بوم. شود ت میروی بوم سفید گالری ثب
ی گذار از  بوم سفید لحظه. که در آن، هر چیز تا زمانی وجود دارد که بر بوم سفیدی ثبت شود

و انسان بومیایی شده در . گیرد آفرینش بر روی بوم سفید صورت می. نیستی به هستی است
  .سایت مایند موتور / "شدن تا سوسیو ارگاسم ومیاییاز ب" به. ک.ن. گالری آفریده شد

  
  90ی عاطفه طاهایی ـ ص  سیاها ـ ژان ژنه ـ ترجمه -2
  

3- The logic of sensation – Gilles Deleuze – p.16 
  

  
  هامان نویدپور : ترجمه                                      
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اجع به تاریخ شخصیتان به ما بگوئید ؟  چه چیزی میتوانید کمی ر -1
  شما را به سمت فلسفه مارکسیستی کشاند ؟

  
 وقتی که سی ساله بودم ، یک مدرس فلسفه شدم و به حزب 1968در سال : آلتوسر 

  .  پیوستم PCF)(کمونیست فرانسه 
ست سیا. فلسفه یک عالقه بود و من تالش میکردم که آنرا به حرفه خود تبدیل کنم

  .یک اشتیاق شدید بود و من تالش میکردم که به یک رزمنده کمونیست بدل شوم
برای : عالقه من به فلسفه بوسیله ماتریالیسم و کارکرد انتقادیش برانگیخته و بیدار شد

 ایدئولوژیک، علیه " دانش "یک دانش علمی و علیه تمامی رازوری و پیچیده سازیهای 
القی اسطوره ها و دروغها ، برای انتقاد عقالنی و شدید عیبجوئی و اتهام زنی صرفا اخ

اشتیاق شدید من به سیاست ملهم از غریزه ای انقالبی بود، بینش، شجاعت و . آن 
جنگ و سالهای طوالنی اسارت . قهرمانی طبقه کارگر در مبارزه اش برای سوسیالیسم 

ا مبارزان کمونیست آشنا مرا به ارتباط زنده ای با کارگران و دهقانان کشاند و ب] 1[
  .ساخت

این سیاست است که برای همه چیز تصمیم میگیرد؛ نه سیاست به مفهوم کلی ، بلکه 
اول باید آنرا می یافتم و میفهمیدم که همیشه . لنینیستی-سیاست مارکسیست

این امر فقط از لحاظ دالیلی ، که با آنها آشنا . بینهایت برای یک روشنفکر دشوار است
[ نتایج پیروی از یک مکتب فکری : ، در دهه های پنجاه و شصت مشکل بودهستید 

و بحران ] 2[، کنگرهء بیستم  ]  مترجم – "کیش دینی"در معنای کنایه آمیز آن یک 
باالتر از همه ایستادگی در برابر گسترش ایدئولوژی . جنبش کمونیستی بین المللی 

  .اصر به مارکسیسم، آسان نبود معاصر و حمالت دیگر بورژوازی مع"اومانیست"
لنینیستی داشتم ؛ عالقه ام به فلسفه -هنگامی که فهم بهتری از سیاست مارکسیست

فلسفه : را نیز پی گرفتم و در نهایت تز بزرگ مارکس ، لنین و گرامشی را دریافتم 

تمامی چیزهایی که نوشته ام، چه در آغاز و چه در همکاری  .اساسا امری سیاسی است
 همرزمان و دوستان جوانترم، با وجود انتزاعی بودن مقاالتمان ، حول حول همین با

  .مسائل انضمامی میچرخد
  

چه چیزی بطور کلی خیلی دشوار است :  میتوانید کمی دقیقتر شوید -2
  تا در فلسفه یک کمونیست بود ؟ 

  
:  است لنینیستی بودن-کمونیست بودن در فلسفه ، پیرو و اجراگر فلسفه مارکسیستی

  .ماتریالیسم دیالکتیک] پیرو و مجری [ 
همانند دیگر روشنفکران ، . لنینیست شدن کار آسانی نیست-یک فیلسوف مارکسیست

وقتی که دهانش را باز میکند این . یک مدرس فلسفه هم یک خرده بورژواست
ایدئولوژی خرده بورژوایی است که سخن میگوید؛ زیرکیها و حیله هایش پایان 

بطور فردی، بعضی از . شما میدانید که لنین در مورد روشنفکران چه میگوید . رندناپذی
آنها ممکن است انقالبیون شناخته شده و اشخاص دلیری باشند، ولی بطور جمعی ، 

[ خود گورکی .  در ایدئولوژی ، خرده بورژوا باقی میمانند"اصالح ناپذیری"آنها بطور 
که استعداد او را تحسین میکرد ، یک انقالبی خرده برای لنین ، .]  م–ماکسیم گورکی 

 "و ) نزد لنین ( "ایدئولوژی پردازان طبقه کارگر"برای تبدیل شدن به . بورژوا بود
روشنفکران مجبورند که ) نزد گرامشی (  برای طبقه کارگر "روشنفکران ارگانیک 

النی ، دردناک و یک بازآموزی طو: انقالبی ریشه ای را در ایده هایشان صورت دهند 
ای دارد "غریزه طبقاتی"طبقه کارگر . دشوار ، یک نبرد پایان ناپذیر درونی و بیرونی 

اما روشنفکران .  طبقاتی پرولتاریایی کمک میرساند "موضع گیری"که به او در مسیر 
برعکس، یک غریزه طبقاتی خرده بورژوایی دارند که خشمگینانه در مقابل این تحول 

  .دمقاومت میکن
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موضع طبقاتی پرولتری چیزی بیش از غریزه طبقاتی پرولتری ِ صرف است و آن 
. آگاهی و پراتیکی است که با واقعیت عینی مبارزه طبقاتی پرولتاریا مطابقت میکند

موضع طبقاتی ابژکتیو و عقالنی است . غریزه طبقاتی ، سوبژکتیو و خودانگیخته است 
تاریا ، تنها به آموزش غریزه طبقاتی پرولترها نیاز برای رسیدن به موضع طبقاتی پرول. 

است ؛ غریزه طبقاتی خرده بورژوازی و بنابراین روشنفکران ، بر عکس ، باید منقلب 
این آموزش و این انقالب ، در تحلیل نهایی ، بوسیله مبارزه طبقاتی ِ پرولتاریایی . شود

. شود ، تعیین میگردد لنینیستی هدایت می-که بر اساس اصول تئوری مارکسیست
همانطور که مانیفست کمونیست میگوید ، دانش ناشی از این تئوری میتواند به برخی 

  .از روشنفکران مشخص کمک کند که به سمت موضع طبقاتی پرولتری منتقل شوند
( و یک فلسفه ) ماتریالیسم تاریخی ( لنینیستی یک علم -تئوری مارکسیست

لنینیستی یکی از -بنابراین فلسفه مارکسیست. ل میشودرا شام) ماتریالسم دیالکتیک 
مبارزان . دو اسلحه تئوریکی است که برای مبارزه طبقاتی پرولتاریا ضروری میباشد

انقالب . را تلفیق داده و بکار بندند) علم و فلسفه ( کمونیست میباید اصول تئوری 
و هم ) ریالیسم تاریخی مات( پرولتاریایی به مبارزانی احتیاج دارد که هم دانشمند 

باشند تا بتوانند به دفاع و انکشاف تئوری یاری ) ماتریالیسم دیالکتیک ( فیلسوف 
  . رسانند 

مشکل سیاسی : ساخته شدن این فیلسوفان دو مشکل بزرگ را پیش روی می آورد 
اول این است که یک فیلسوف حرفه ای که به حزب میپیوندد، از لحاظ ایدئولوژیکی 

 بورژوا باقی میماند؛ او باید برای فتح موضع طبقاتی پرولتاریایی در فلسفه، یک خرده
  . است"تعیین کننده"این مشکل سیاسی در این مورد . در تفکرات خویش انقالب کند

مشکل تئوریکی دوم این است که ما میدانیم که در چه جهتی و بر اساس چه اصولی 
ایی را در فلسفه تعریف کنیم ، اما ، ما باید باید کار کنیم تا موضع طبقاتی پرولتاری

فلسفه مارکسیستی را تکامل دهیم ؛ این کار از لحاظ تئوریکی و سیاسی ضروری است 

در تئوری مارکسیستی، فلسفه در پشت علم . امروز این کار وسیع و دشوار است . 
  .امروزه در کشورهای ما این مشکل مسلط و اصلی است. تاریخ وامانده است

  
  بنابراین شما میان یک علم و یک فلسفه در تئوری مارکسیستی تمایز -3   

قائل میشوید ؟ همانطور که میدانید این تمایز امروزه اغلب مورد نزاع قرار 
   .دارد 

  
بصورت خیلی شماتیک ممکن است .  داستانی قدیمی است "نزاع"اما این . من میدانم

مسئله سرکوب این تمایز توسط انحرافات گفته شود که در تاریخ جنبش مارکسیستی 
فقط علم ، : انحراف دست راستی فلسفه را سرکوب کرد . راست و چپ ابراز شده است

فقط فلسفه چپ : و انحراف دست چپی علم را سرکوب کرد ) پوزیتیویسم ( چپ است 
 بر این وارونه سازی وجود دارد ، ولی آنها " استثنائاتی") . سوبژکتیویسم ( است 

  .قاعده را تشکیل دادند و تثبیت کردند
رهبران بزرگ جنبش کارگری مارکسیستی ، از مارکس و انگلس تا امروز گفته اند، این 

برحسب . انحرافات نتیجهء تاثیر و تسلط ایدئولوژی بورژوایی بر مارکسیسم هستند
یک، بلکه به نقششان ، آنها همواره از این تمایز دفاع کرده اند ، نه تنها به دالیل تئور

کمونیسم " و "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم"به لنین در . دالیل واجب سیاسی
  .  بیندیشید، دالیل او بطور روشنی شفاف هستند"چپ

  
  شما چگونه این تمایز میان علم و فلسفه در مارکسیسم را توجیه -4   

  میکنید ؟ 
  

  : پاسخ خواهم داد من به شما بوسیله فرمولیزه کردن چند تز کلی و مشروط
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امتزاج تئوری مارکسیستی و جنبش کارگری واقعه مهمی در کل تاریخ  -1

: اولین نتایج آن ( مبارزه طبقاتی است ، حتی عمال در تمامی تاریخ بشری 
 ) .انقالبهای سوسیالیستی 

  
یک انقالب بی سابقه و بی نظیر را در ) علم و فلسفه ( تئوری مارکسیستی  -2

 .ندگی میکنددانش بشری نمای
  

بگذارید از یک مثال استفاده . علم تاریخ : مارکس علمی جدید را بنیان نهاد  -3
ومی که برای ما آشنا هستند در درون قاره های بزرگی استقرار عل: کنم 

قبل از مارکس دو مورد از این قاره ها بر دانش علمی مکشوف شد . یافته اند
و دومی بوسیله ) تالس ( اولی بوسیله یونانیان . قاره ریاضی و قاره فیزیک: 

 . قاره تاریخ : مارکس قاره سومی را بر دانش علمی گشود . گالیله 
  

این یک قانون . کشف این قاره جدید ، انقالبی را در فلسفه القا کرده است  -4
فلسفه با افالطون ، بر زمینه . فلسفه همواره به علوم مرتبط است: است 

گشوده شدن قاره ریاضیات متولد شد و با دکارت بوسیله گشوده شدن قاره 
 مارکس منقلب فیزیک دگرگون شد و اکنون بوسیله کشف قاره تاریخ توسط

تحوالت فلسفه .       این انقالب ، ماتریالیسم دیالکتیک نام دارد. شده است
بنابراین در ذات خود ، . همواره انعکاسی از اکتشافات بزرگ علمی هستند

این است دلیل اینکه فلسفه در تئوری . پس از این واقعه رخ داده اند 
ری نیز وجود دارند که دالیل دیگ. مارکسیستی پشت علم جا مانده است 

 .همه ما از آنها آگاهی داریم ، ولی در حال حاضر این دلیل عمده است

  
بصورت جمعی تنها مبارزان کمونیست میتوانند حیطه و گستره کشف علمی  -5

پراتیک سیاسی آنها توسط آن تغییر شکل یافته . مارکس را تشخیص دهند
وریکی در تاریخ معاصر و در اینجا ما به بزرگترین رسوایی تئ.   است 

توده روشنفکران برعکس ، حتی آنهایی که حرفه شان هم به آن . میرسیم
گستره بی همتای ) متخصصین علوم انسانی ، فالسفه ( مربوط میشود 

اکتشاف علمی مارکس را یا درک نکرده اند و یا از شناختن آن سرباز زده اند 
وم کرده و تحقیر و تحریف و هنگامی که در مورد آن بحث میکنند آنرا محک

 . میکنند 
استثنائات اندکی که کماکان بطور سرسری و بی مایه ای ، حتی امروز یعنی 

 اقتصاد سیاسی ، جامعه شناسی ، "کاپیتال ، در ] نگارش [ صد سال پس از 
 و غیره و غیره کار "قوم نگاری ، انسان شناسی ، روانشناسی اجتماعی 

دانان ارسطوئی ای هستند که پانصد سال پس از میکنند درست مانند فیزیک
. گالیله ، کماکان بطور سرسری و بی مایه ای در فیزیک مشغول به کارند 

ایدئولوژیکی هستند که با دوز باالیی از ] 3[تئوریهای آنها آناکرونیسم های 
  .زیرکیهای روشنفکرانه و تئوریهای اولترامدرن ریاضی سربرآورده اند

یک رسوایی نیست ، بلکه ] صرفا[رسوائی تئوریکی به هیچ عنوان       اما این 
یکی از نتایج مبارزه ایدئولوژیک طبقاتی است ؛ زیرا که این ایدئولوژی و فرهنگ 

روشنفکران ، توده . ژمونی خود را بکار میبردبورژوایی است که در قدرت است و ه
تثنائاتی در شامل بسیاری از روشنفکران کمونیست و مارکسیست ، بجز اس

بجز استثنائاتی ، . ایدئولوژی بورژوایی قرار گرفته اند نظریاتشان تحت تسلط
  .همین امر در علوم انسانی هم اتفاق می افتد
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چه کسانی انقالب . همین وضعیت فضاحت بار در فلسفه هم وجود دارد  -6
فلسفی متحیر کننده ای را که توسط کشف مارکس رخ داده است را فهمیده 

فیلسوفان حرفه ای بصورت .  فقط مبارزان و رهبران طبقه کارگراند ؟
آنها هنگامی که به . گروهی ، برعکس ، حتی در مورد آن هیچ گمانی ندارند 

مارکس اشاره میکنند ، بجز استثنائات نادری ، همیشه برای این است که به 
لیل برند تح] آموزه های خود [ او حمله کنند ، او را محکوم کنند ، او را در 

 .                                                                                                         ، از او سوء استفاده کنند و یا او را مورد تجدید نظر قرار دهند
کسانی مانند انگلس یا لنین که از ماتریالیسم دیالکتیک دفاع کرده اند ، با 

رسوایی واقعی این است که . ان فیلسوفان ناچیزی رفتار شده استآنها بعنو
 در برابر سرایت "ضدیت با دگماتیسم"برخی از فیلسوفان مارکسیست به نام 

تاثیر مبارزه : ولی در اینجا نیز دلیل همان است . این عفونت تسلیم شده اند
که در ایدئولوژیک طبقاتی ؛ زیرا این ایدئولوژی و فرهنگ بورژوایی است 

  .قدرت قرار دارد 
  

 :وظایف تعیین کننده جنبش کمونیستی در تئوری اینهاست  -7
  

لنینیستی را تشخیص -محتوا و گستره نظری و انقالبی علم وفلسفه مارکسیست -
  .دهد و بشناسد

  
علیه جهان بینی های بورژوایی و خرده بورژوایی که همیشه مارکسیسم را تهدید  -

اشکال کلی این .   ا اشباع کرده اند ، مبارزه کندمیکنند و امروز عمیقا آنر
 آن ایده "متمم معنوی"و  ) "تکنوکراسی"امروزه ( جهانبینی ها ، اکونومیسم 

اکونومیسم و ایده آلیسم اخالقی . هستند  ) "اومانیسم"امروز ( آلیسم اخالقی 

کل داده تقابلی پایه ای را در جهانبینی بورژوایی، از زمان پیدایش بورژوازی ، ش
اشکال فلسفی جاری این جهانبینی ، نئوپوزیتیویسم و متمم معنوی آن . اند

گونه عجیب و غریب و . پدیدارشناسانه هستند-سوبژکتیویسم اگزیستانسیالیست
  .ای است که ساختارگرایی نامیده میشود"ایدئولوژی"ویژه آن در علوم انسانی ، 

  
به یابد؛ باالتر از همه علوم اجتماعی بر اهمیت بیش از حد علوم انسانی در علم غل -

، که بجز استثنائاتی، بعنوان غاصب، قاره تاریخ را تصرف کرده است ، قاره ای که 
 . کلیدهای آنرا مارکس بدست ما داد

  
علم و فلسفه جدیدی را با همه جنگجوئی و تهور آن گسترش دهد و آنرا به  -

در تئوری ، .   قالبی پیوند دهدنیازمندیها و ابتکارات پراتیک مبارزه طبقاتی ان
 . لنینیستی -فلسفه مارکسیستی: حلقه زنجیر مستحکم کنونی این است 

  
 فلسفه اساسا -1:   شما دو تناقض آشکار و دو چیز مختلف را برشمردید -5

درک شما از ارتباط .  فلسفه به علوم مرتبط است -2. امری سیاسی است 
  این دو چگونه است ؟ 

  
  :شما را با تزهایی کلی و مشروط خواهم داد بازهم پاسخ 

  
مواضع طبقاتی در مواجهه شان در مبارزه طبقاتی  توسط ایدئولوژیهای کاربردی    - 1
و جهان بینی ) مذهبی ، اخالقی ، قانونی ،   سیاسی ، ایدئولوژیهای زیبائی شناختی ( 

میشوند ؛ در ) ائی بازنم( نمایندگی  ) antagonistic( های گرایشهای آشتی ناپذیر 
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هر کسی بطور ) . پرولتاریایی ( و ماتریالیست ) بورژوایی ( تحلیل نهایی ایده آلیست 
  .  خودبخودی یک جهان بینی  دارد 

  
ایدئولوژیهای نظری ای که علم و + علم ( جهانبینی ها درحیطه تئوری  -2

سفه ، فل. بوسیله فلسفه بازنموده میشوند) دانشمندان را احاطه کرده اند 
بدین معنی فلسفه . میکند ) نمایندگی( مبارزه طبقاتی را در تئوری بازنمائی 

اساسا یک نبرد سیاسی ، نبردی )   kampfبقول کانت ( یک نبرد است 
هیچ کس بطور خودبخودی فیلسوف نیست ولی میتواند به آن . طبقاتی 

  .  تبدیل شود 
  
)  به معنای اخص کلمه (فلسفه ما به ازاء وجود قلمروهای نظری و علم  -3

. بدون علوم ، نه فلسفه که که فقط جهان بینی ها وجود دارند . وجود دارد 
شرط نهایی نبرد . شروط نبرد و میدان نبرد باید از هم تمیز داده شوند 

( فلسفی ، پیکار برای کسب هژمونی میان دو گرایش اصلی در جهان بینی 
 میدان جنگ اصلی در این نبرد ، .است ) یعنی ماتریالیسم و ایده آلیسم 

بنابر این پیکار فلسفی در درجه اول ، در . له یا علیه آن : دانش علمی است 
خط مقدم پیکار فلسفی میان اندیشه علمی و اندیشه ایدئولوژیکی قرار 

در اینجا فیلسوفان ایده آلیست ، که از علوم سوء استفاده میکنند ، . میگیرد
. یست که در خدمت علوم هستند ، مبارزه میکنندعلیه فیلسوفان ماتریال

در گذشته ، . نبرد فلسفی بخشی از پیکار طبقاتی میان جهان بینی هاست 
  . ماتریالیسم همواره بوسیله ایده آلیسم تحت سلطه بوده است 

  

علمی که توسط مارکس پایه گذاری شد ، تمامی موقعیتها را در قلمرو  -4
بنابراین . علم تاریخ :  یک علم نوین است این. نظری دگرگون کرده است 

برای اولین بار ما را قادر ساخته است تا بدانیم که فلسفه در تئوری بازنموده 
میشود ، ما را قادر ساخته است که فلسفه را بشناسیم و وسیله ای در اختیار 

مبارزه انقالبی هدایت (ما قرار داده است تا جهانبینی ها را متحول کنیم 
بدین ترتیب ، فلسفه بطور مضاعف ) .  ر اساس اصول مارکسیسم شده ب

 ، به "ایده آلیستی در تاریخ"متحول شده است ؛ ماتریالیسم مکانیکی و 
حاال : توازن قوا معکوس گردید .  ماتریالیسم دیالکتیکی تبدیل شده است

 ماتریالیسم میتواند در فلسفه بر ایده آلیسم تفوق یابد و اگر اوضاع سیاسی
شناخته شود ، میتواند مبارزه طبقاتی برای کسب هژمونی میان جهانبینی 

 . ها را بر دوش کشد
  

لنینیستی یا ماتریالیسم دیالکتیک ، نماینده مبارزه طبقاتی -فلسفه مارکسیست
وحدت ( در اتحاد تئوری مارکسیستی و جنبش کارگری . پرولتاریا در تئوری است 

جهان را " می ایستد تا همانگونه که مارکس میگوید فلسفه) نهایی تئوری و پراتیک 
  . انقالب : تغییر میدهیم ]  جهان را[ و به اسلحه ای بدل میگردد که با آن "تفسیر کند

  
آیا این دالیلی است که موجب شده است تا شما بگوئید که خواندن  -6

  کاپیتال اکنون ضروری است ؟ 
  

  : حیاتی و ضروری است بله ، خواندن و بررسی کردن کاپیتال اکنون 
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  برای اینکه تمامی جنبه ها و تمامی محتوای علمی وفلسفی آن را که مبارزان -   
کاراکتر انقالبی تئوری : پرولتاریا دیر زمانی است در یافته اند را واقعا درک کنیم 

  . مارکسیستی 
  
ه بورژوایی ، یعنی   برای اینکه از آن تئوری در برابر تمامی تفاسیر بورژوایی و خرد-   

/ تجدید نظرهایی که بطور جدی آنرا تهدید میکنند و در درجه اول دوگانه اکونومیسم 
  .  اومانیسم ، دفاع کنیم 

  
  برای اینکه تئوری مارکسیستی را گسترش دهیم و مفاهیم علمی ای را که برای -  

 است ، تولید تحلیل مبارزه طبقاتی ، امروزه در کشور ما ودر هر جای دیگر ضروری
  . کنیم 

  
باید اضافه کنم که خواندن و .  ضروری است که کاپیتال را بخوانیم و با دقت  بخوانیم 

با دقت خواندن لنین و تمامی متون بزرگ و مهم قدیمی و جدید که تجارب مبارزه 
طبقاتی جنبش بین المللی طبقه کارگر در آنها به امانت گذاشته شده اند ، نیز ضروری 

همچنین ضروری است که کارهای پراتیکی جنبش انقالبی طبقه کارگر را در . ست  ا
واقعیتشان و در مسائل و تضاهایشان مطالعه کنیم ؛ گذشته شان و باالتر از همه تاریخ 

. در کشور ما امروز منابع وسیعی برای مبارزه طبقاتی انقالبی وجود دارد . امروزینشان 
آنها بدون ارتباط . ه های استثمار شونده جستجو شوند ولی آنها باید در میان تود

. لنینیستی ، کشف نخواهند شد -نزدیک با توده ها و بدون سالح تئوری مارکسیست
 ، "نئو کاپیتالیسم" ، "جامعه صنعتی"تمامی تصورات ایدئولوژیک بورژوایی از قبیل 

 tutti( ه اینها  و مجموع"ازخودبیگانگی" ، "جامعه مصرفی" ، "طبقه کارگر جدید"

quanti (  ضد علمی و ضدمارکسیستی هستند و برای جنگیدن با انقالبیون ساخته
  . شده اند

برای اینکه واقعا بفهمیم که . از اینرو باید تذکری مجدد دهم که از همه مهمتر است 
چرا یک شخص باید این آثار تئوریکی ، سیاسی و تاریخی را بخواند و با دقت بخواند ، 

باید دو واقعیتی را که آنها بوسیله آن تعیین میشوند را در زندگی عینی اش شخص 
و واقعیت پراتیک مبارزه طبقاتی ) علم و فلسفه ( تجربه کند ؛ واقعیت پراتیک نظری 
بدین ترتیب تئوری ما را قادر میسازد که قانون .  انقالبی در ارتباط نزدیک با توده ها 

ران و نه حتی تئوریسین ها بلکه توده ها هستند که تاریخ تاریخ را بفهمیم ؛ نه روشنفک
این ضروری است که تئوری را بیاموزیم ولی در همان زمان و قاطعانه . را میسازند

  .ضروری است که از توده ها هم بیاموزیم
  

شما اهمیت زیادی به استحکام و دقت میدهید ، از جمله واژگان  -7
  دقیق ؛ آیا این چنین است ؟

  
کشیدن خطی منقسم  ":  کارکرد اصلی پراتیک فلسفی را خال صه میکند یک کلمه

اما همان .  میان ایده های درست و ایده های غلط ؛ این کلمات لنین است " کننده
کلمات یکی دیگر از عملکردهای ضروری در راستای  پراتیک مبارزه طبقاتی را نیز 

میان . بقات آشتی ناپذیر  میان ط"ترسیم خطی منقسم کننده": جمع بندی میکند 
است ؛ خط ] مستحکم و دقیق [ این همان کلمات . دوستان و دشمنان طبقاتی مان 

خط منقسم کننده . منقسم کننده نظری میان ایده های درست و ایده های غلط 
  . و دشمنان مردم ) پرولتاریا و متحدانش ( سیاسی میان مردم 

میکند ، و به مردم ) نمایندگی ( ئوری بازنمائی فلسفه،  مبارزه  طبقاتی مردم را در ت
سیاسی ، اخالقی ، زیبایی شناسانه و ( یاری میرساند تا درتئوری و در تمامی نظریات 
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مطابق اصول ، ایده های . میان ایده های درست و ایده های غلط تمایز بگذارند ) غیره 
ر خدمت دشمنان درست همواره به مردم خدمت میکنند و ایده های غلط همیشه د

  .مردم اند
واقعیتهای مبارزه طبقاتی توسط ایده ] زیرا [ چرا فلسفه بر سر کلمات مبارزه میکند ؟ 

( در استدالل علمی و فلسفی ، کلمات . ها بازنمائی میشوند و ایده ها توسط کلمات 
ابزارهای دانش هستند، ولی در مبارزه سیاسی ، ایدئولوژیک و ) مفاهیم و مقوالت 

بعضی . سفی ، کلمات همچنین اسلحه ، مواد منفجره  یا  فرونشاننده و زهر هستند فل
اوقات کل مبارزه طبقاتی ممکن است در مبارزه یک کلمه علیه کلمه دیگر خالصه 

دیگر کلمات . کلمات مشخصی در میان خودشان بعنوان دشمن مبارزه میکنند. شود 
مبارزه : برای مثال . ی نامعلوم هستندکه در محل ابهام اند در گرو نبردی قاطع ول

جامعه ایست که تمامی انسانها در آن ] بنا نهادن [ کمونیستها برای نابودی طبقات و 
ولی به هر حال تمامی سنت مارکسیستی کالسیک نپذیرفته است که . آزاد و برادرند

 ، واژه بگوید مارکسیسم یک اومانیسم است ، چرا ؟ به خاطر اینکه عمال و در واقعیت
اومانیسم توسط یک ایدئولوژی که آنرا برای جنگ یعنی کشتن یکدیگر استعمال 

: واژه صحیح و حیاتی برای پرولتاریا این است . میکند ، مورد استفاده قرار گرفته است 
   .  مبارزه طبقاتی

ه  ، همه چیز به تکنیکها و اسلحه و غیردر لحظه نهاییبرای مثال، انقالبیون میدانند ، 
وابسته نیست بلکه به رزمندگان و آگاهی طبقاتی و ازخودگذشتگی و شجاعتشان 

اما به هر حال تمامی سنت مارکسیستی کالسیک نپذیرفته است که . بستگی دارد 
 است که تاریخ را میسازد ، چرا ؟ بخاطر اینکه عمال یعنی در واقعیت ، "بشر"بگوید 

ه از آن برای جنگ و کشتن یکدیگر این عبارت توسط ایدئولوژیهای بورژوایی ک
عبارت صحیح و حیاتی برای . استفاده میکنند ، مورد بهره برداری واقع شده است 

   .توده ها هستند که تاریخ را میسازند: پرولتاریا این است 

در همین زمان ، فلسفه حتی در آثار طول ودراز ِدشوار و انتزاعی اش ، حول کلمات 
اختالفات "فلسفه حول . مبهم و دروغین ؛ برای کلمات صحیح میجنگد ، علیه کلمات 

 تنها مردم کوته نظر میتوانند در ": لنین میگوید .  میجنگد"و گرایشات عقیده 
. مباحثات حزبی تفکیک اکید بین عقاید مختلف را بیجا و غیرضروری در نظر بگیرند 

یکی از این سرنوشت و مسیر سوسیال دموکراسی روسیه ممکن است به تحکیم 
  ) چه باید کرد  ( ".گرایشات بستگی داشته باشد 

لنینیستی -فلسفه مارکسیست. جنگ فلسفی حول کلمات بخشی از نبرد سیاسی است 
فقط میتواند آثار نظری مجرد ، دقیق و سیستماتیک خود را در شرایطی که هم درباره 

و هم ...) زخودبیگانگی ومثل مفهوم ، تئوری ، دیالکتیک ، ا ( "عالمانه"کلمات خیلی 
میجنگد ، ... ) مانند انسان ، توده ها ، مردم ، مبارزه طبقاتی و( در باره کلمات ساده 

  . کامل کند
  

  :پانوشتهای مترجم 
  

آلتوسر با شروع جنگ جهانی دوم  بعنوان سرباز وارد ارتش فرانسه شد و پس از  -1
نگی آلمان بسر برد و در سقوط فرانسه اسیر شد و تا پایان جنگ در کمپ اسرای ج

  . همانجا بود که به کمونیسم گرایش یافت
  

اولین کنگره ای که پس از . کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی  -2
مرگ استالین برگزار شد و در آن خروشچف ، دبیر کل وقت حزب ، به انتقاد شدید 

پرداخت و حزب و افشای سیاستها و اقدامات انجام شده در دوران استالین 
  .کمونیست سیاست استالین زدائی را در پیش گرفت 

  
 . اشتباه در رعایت ترتیب تاریخی وقایع و ظهور اشخاص در تاریخ نویسی  -3
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  دستکاری
  محمد مهدی نجفی                                                       

  
  
  
  

طـور کـه      همان. دستکاری در نظر من مفهومی است تا حدودی مشابه با اغوای بودریار           
 توانـد  مـی  ابزاری باشد در دست زن بـرای رهـایی او، دسـتکاری نیـز       تواند  میاغواگری  

. ی فـرا دسـت      ی فرودست برای رهایی از مناسـبات طبقـه         ابزاری باشد در دست طبقه    
چـرا کـه تولیـد سـطح        . تواند اغوا را نیز در برگیرد       دستکاری مفهومی است که حتا می     

توانـد   شده می ی دستکاری یک چهره. اغواگر بر چهره به نوعی دستکاری در چهره است  
  ».ها استوار است نشانهی دستکاری  بازی اغوا بر پایه«. کند) اغوا(بیننده را دستکاری 

یعنـی کـسی کـه دسـتکاری        . دستکاری نیز همچون اغوا یک فراینـد دو سـویه اسـت           
. گیرد  چنانچه دستکاری یک سویه باشد، سرکوب شکل می       . شود  کند، دستکاری می    می

ها که همواره باری از سرکوب را با خـود بـه همـراه                مانند اغوای خدایان یا اغوای رسانه     
دهـد، اغـوایی یـک سـویه          ی که بودریار در مقابل اغوای گرم قرار می        اغوای سرد . دارند

  .آید است و تنها به کار سرکوب می
شـده   دستکاری از پیش تعیین. شده است ریزی  اما دستکاری سرد، یک دستکاری برنامه     

هـا را    هـا نیـستند کـه تـوده         تنهـا قـدرت   .  شده یک سویه اسـت      و چون از پیش تعیین    
ی خـود جامعـه و قـدرت را دسـتکاری             هـا نیـز بـه نوبـه         بلکه توده . کنند  دستکاری می 

حاکمـان بـا دسـتکاری      .  شـده اسـت     ریـزی   اما این دستکاری از پیش برنامـه      . کنند  می
تاثیرگـذاری احـزاب بـر      . ریزی می کنند    بینی و برنامه    ها را پیش    جامعه، دستکاری توده  

بنـابراین  . شـده اسـت     ریـزی   ی ما یک دستکاری از پـیش برنامـه          قدرت سیاسی جامعه  
  . همواره با سرکوب همراه است

اوج . ای بـه خواسـت اوسـت        هر دستکاری . قدرت همه چیز را از قبل تعیین کرده است        
یداهللا فـوق ایـدیهم، دسـتکاری       . ها  هولناک قدرت که بیشتر خیالی است در ذهن توده        

ریـزی کـرده    برنامهای را از قبل   او هر دستکاری  . ای احاطه دارد    خداوند بر هر دستکاری   
هـا بـه ویـژه        رسد، سیستم نوین ِ قـدرت       ی دیگری که حادتر به نظر می        و مسئله . است

کنـد و     هـا را دسـتکاری مـی        داری است که همواره با دستکاری در خـود، تـوده            سرمایه
  .همواره پیروز میدان است

  
هـا     آن توان به خدایان رودسـت زد و جـدا از پـیش بینـی               حاال با این وجود چگونه می     

قـدرت ِ   تـوان دسـتکاری ِ   دست به کار ِ دستکاری شد یا به عبارتی بهتـر، چگونـه مـی          
هـا   ، بر علیـه آن حاکم  مسلط را دستکاری کرد؟ آیا اصال امکان دارد که از سالح ِ قدرت 

  ؟کنیماستفاده 
   

  مردی که دستکاری شده است: زن
  

ری در خـود در واقـع مـرد را          ها بـا دسـتکا      آن. کنند  زنان همواره خود را دستکاری می     
ی سـالم     شـوند، یـک ابـژه       بنابراین وقتی که زنان تبدل به ابژه مـی        . کنند  دستکاری می 

  .اند شده ی دستکاری نیستند، بلکه یک ابژه
یعنی زن موجودی است مازاد ِ  بر مرد، و لذا او . ی چپ آدم خلق شده است       زن از دنده  

. چون او یک وجود مازادی اسـت      . ی که مرد دارد   فاقد آن چیز  . دانند  را همواره فاقد می   
در این صـورت    . چه چیزی از این بهتر که مرد را مرجع و مدل استاندارد هستی بدانیم             

اگـر مـرد را دسـتکاری    . ی یک دستکاری در مـرد     نتیجه. زن یک دستکاری خواهد بود    
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مـن از   پس  .  در واقع حاصل دستکاری در مرد است        شدن  زن. شود  کنیم، زن تولید می   
گویند مرد الگوی حیات انسانی است هیچ واهمه ای ندارم، بلکـه خوشـحال                این که می  

هـر الگـویی بـرای دسـتکاری        . می شوم مرد الگویی باشد که قرار است دستکاری شود         
دار اسـت و زن یـک         بـه عبـارتی دلـوزی، مـرد یـک رونوشـت بنیـان             . ساخته می شود  

هر دو ایـده یـا همـان امـر واقـع را دسـتکاری               بنیان، رونوشت و وانموده،       ی بی   وانموده
کارانـه اسـت و دسـتکاری ِ          کنند، اما دستکاری ِ رونوشت، یک دسـتکاری محافظـه           می

  .وانموده است که انقالبی و رهایی بخش است
آید، اما ناخواسته مرد بودن را دستکاری  آید، او مرد به دنیا می آری زن، زن به دنیا نمی     

شـاید  . کنـد    یعنی همین الگوی مردانه او را مجبـور مـی          ،جامعه. شود  کند و زن می     می
اما ما  . چون او قابلیت الگوی مردانه را در خود ندارد        . کند  خودش، خودش را مجبور می    

 زن شدنبه عبارتی (باید خواسته و آگاهانه الگوی مردانه را دستکاری کنیم و زن شویم        
حیاتی که به همـان      (. لزبینی ترک کنیم    انسانی را به نفع حیات     زندگیما باید   ). شویم

  .)اندازه که زنانه است، حیوانی است
  

هـا همـواره در حـال         آن. وجود زنان وجودی است که با دستکاری سرشته شـده اسـت           
قدرت ِ دستکاری در خویش تنها زمانی کـه آگاهانـه بـه کـار               . اند  دستکاری در خویش  

ن با آرایش کردن، با زیر ابرو برداشـتن،         زنا. تواند نویدبخش رهایی باشد     گرفته شود می  
بـا خـط    (تـر نـشان دادن        تر نشان دادن، لب را کلفت       ابرو را باالتر بردن، چشم را بزرگ      

خود را به بهترین نحو ممکن ... و ) با کفش پاشنه بلند(، قد را بلندتر وانمود کردن      )لب
دانشی کـه   . کند  میشده، دانش سوژه را دستکاری        ی دستکاری   ابژه. کنند  دستکاری می 

کند، دانشی تـوهمی و دروغـین اسـت، و نـشان       ی دستکاری شده پیدا می      سوژه از ابژه  
شناخت او یک   . در واقع دیگر سوژه نسبت به ابژه شناخت ندارد        . ی نادانی اوست    دهنده

  .دستکاری/ شناختشود؛ یک  جور دستکاری می

  
یـک  )  غیر زن است–تص یک زن یا به قول بودریار مخ   (دستکاری، انقالبی زنانه است،     

بنابراین از نظـر مـن فمینیـسم و مارکسیـسم دو            . انقالب اغواگرانه یک انقالب چریکی    
دستکاری همـواره   . دهد  سوی ِ یک شکاف هستند، شکافی که دستکاری در آن رخ می           

این تمایزهاسـت  . در شکافی که بین زن و مرد وجود دارد   . افتد  در یک شکاف اتفاق می    
در شکاف ِ بـین طبقـات اسـت کـه دسـتکاری             . کنند  دستکاری را فراهم می   که امکان   
در شکاف مولف و مخاطب، در شکاف مخاطب و اثر، در شکاف مولف و              . گیرد  شکل می 

 اغـوا نیـز همـواره در شـکاف          .اثر، در شکاف اثر و جهان بیرون، در شکاف ابژه و سـوژه            
  .آینه، در شکاف ارباب و رعیتدر شکاف زن و مرد، در شکاف چهره و . افتد اتفاق می

  
  دستکاری/شناخت

  
ی   جاست که سـوژه     و این . سوژه: گوید آگاهی به ابژه، آگاهی کسی است به آن          هگل می 

اگر کنش آگاهی توام با دسـتکاری باشـد، یعنـی اگـر آگـاهی و                . گیرد  شناسا شکل می  
 به یـک  تواند نسبت شده می   ی دستکاری   شناخت همان دستکاری باشد، تنها یک سوژه      

  .  برسددستکاری/شناختابژه به 
کند و حاصل دستکاری متون  ی خود را دستکاری می این که متنی اخیر، متون گذشته    

اند و  قبل از خود است، به این معناست که متون گذشته نیز آن متن را دستکاری کرده      
سـویه  فرایند دستکاری همواره دو   . ی متون ِ گذشته است      شده  آن متن، متن ِ دستکاری    

، تنها دستکاری در ابـژه      دستکاری/شناختبه این دلیل است که      . و دوجانبه بوده است   
ای که    ناگفته نماند سوژه  . ی شناسا نیز هست     نیست، بلکه به معنای دستکاری در سوژه      

ای   سـوژه . ی ناشناساسـت    او یک سـوژه   . ی شناسا نیست    شود، دیگر سوژه    دستکاری می 
  .نادان
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یـک فـراروی تـوام بـا     . تکاری باشد، فراروی از شناخت استشناختی که به صورت دس   
/ شـناخت حاصل شناخت، چیـزی جـز متافیزیـک ِ  دانـایی نیـست و حاصـل                  . خیانت

 شـناخت تنهـا در بـستر تئـوری اتفـاق      ،گذشـته از ایـن  .  نادانی محض است  دستکاری
. کنشی فراتر از مباحـث صـرف نظـری        .  یک کنش است   دستکاری/ شناختافتد اما     می
  .تکاری همیشه یک عمل استدس
  

  دستکاری در ابزار
  

داری یک سیستم هرجایی است، یعنی سیستمی اسـت           گوید سرمایه   وقتی که دلوز می   
تواند  داری با دستکاری در خود می  سرمایه.  است شکه دائما در حال دستکاری در خود      

ـ  . داری اسـت  ها را نیز دستکاری کند و این رمز پیروزی سرمایه        توده ا دسـتکاری  تنهـا ب
داری را    بایـد دسـتکاری ِ  سـرمایه       . داری مقابلـه کـرد      توان بـا ایـن سـالح سـرمایه          می

بـر  (دستی کرد، بایـد بـا دسـتکاری در خـود              داری پیش   باید از سرمایه  . دستکاری کرد 
بایـد  . داری را دسـتکاری کـرد       نظـام سـرمایه   ) شـده   خالف دستکاری ِ از پـیش تعیـین       

یگر ابزار برای پیشبرد اهداف کـارایی ندارنـد، چـون بـین     د. ها را دستکاری کرد    ماشین
تنها باید با دستکاری در شکاف ِ هدف و وسیله، آن دو            . ابزار و هدف فاصله افتاده است     

  .ی هم قرار داد را در ادامه
هـا را از چنـگ        در انیمیشن سه قلوهای بلویل، این دستکاری در ماشین اسـت کـه آن             

هـا ابزارهـا را       آن. ز این گذشته کار آن سه قلو، دستکاری است        ا. رهاند  داران می   سرمایه
ای بـرای سـرد    یخچال دیگر وسیله. کنند تا به آلت موسیقی تبدیل شوند      دستکاری می 

. همین طور جـاروبرقی و روزنامـه      . نگهداشتن غذا نیست، بلکه یک آلت موسیقی است       
بـرای شـکار قورباغـه بـرای     ای است  نارنجک، دیگر ابزاری برای نبرد نیست بلکه وسیله  

  .شام

  
از پـیش   «ایـن   . دهد  ها را تغییر می     ی آن   شده  دستکاری در ابزار، کارکرد از پیش تعیین      

آن چه از پیش تعیین   . گیرد  هاست که در دستکاری، هدف حمله قرار می       » تعیین شده 
ن ایـ . تـوان شکـست     این اراده را تنها با دستکاری می      . ی خدایان است    شده است، اراده  

شـود، تعمیـر    آنچـه تـسخیر مـی   . اراده تنها باید شکسته شود نه این که تـسخیر شـود   
بعد از دسـتکاری    . تنها باید موقعیت دستکاری را تسخیر کرد      . شود  شود؛ ویران نمی    می

هـا   دهند و در خدمت تـوده  ها ماهیت هژمونیک خود را از دست می    هاست که آن    رسانه
  .  که باید تسخیر نهایی صورت بگیرددر این مرحله است. گیرند قرار می

: قـرارداد . چه که دستکاری در پی دستیابی بدان است، جهـانی اسـت پـساقراردادی               آن
دستکاری در ابزار به نوعی بر ارزش       . ارزش مصرف : ارزش مبادله؛              پساقرارداد               

گونـه    ن را آن  تـا آ  ) دهیم  تغییر می (کنیم    ما ابزار را دستکاری می    . کند  مصرف تاکید می  
  . گونه که از قبل تعیین شده است آید مصرف کنیم، نه آن که به کار ما می

پرولتاریا، کسی است که    . تواند در طی فرایند تولید ابزار صورت گیرد         این دستکاری می  
البته با هر چه    . کند  کار ِ دست اوست که ابزار را تولید می        . در فرایند تولید درگیر است    

 شدن خط تولید، از قـدرت او، از قـدرت دسـتکاری و تاثیرگـذاری او در        بیشتر مکانیزه 
تواند با دستکاری در خط تولید و فرایند          اما اوست که می   . این فرایند کاسته شده است    

با دستکاری در هر چیز، در واقـع آن را بـه خـود              . تولید، کاال را به خود اختصاص دهد      
 امـا اکنـون ایـن وظیفـه بـر       .)دهیم  قرار می ی خود     آن را در ادامه   . (دهیم  اختصاص می 

  .شاید سایبرگ فضایی باشد مهیای ِ دستکاری ِ ما. هاست ی ماشین عهده
  

در . تواند هدف را صد و هشتاد درجه تغییر دهـد           یک دستکاری ده درجه در وسیله می      
دستکاری درست . انجامد تری می واقع دستکاری تغییر کوچکی است که به تغییر بزرگ      

  .اهرمی برای تغییر مناسبات تولید. کند  اهرم عمل میمانند
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  مارپیچ ِ دستکاری: مولف و مخاطب
  

وقتی کـه   . ی اجتماع و طبیعت بیرون است       گونه که ادامه    ی مولف است، همان     اثر ادامه 
شـویم کـه رسـانه        لوهان نزدیک مـی     ی مولف است به این بحث مک        گوییم اثر ادامه    می

ی جسم مـا هـستند،        طور که ابزار ادامه     و دقیقا همان  . ماستهای    تداوم جسم و توانایی   
جا وجود دارد این است که اثر هم          اما تفاوت ظریفی که این    . ی مولف است    اثر نیز ادامه  

جا تولید و ابزار هر دو یک چیز هستند           یعنی در این  . ابزار مولف است و هم تولید مولف      
های ادبی و هنری، اثر را یـا همـواره           ظریهدر طول تاریخ ن   . اند  که در در اثر خالصه شده     

  .هاست اما اثر هر دوی این. اند اند یا آن را تولید مولف به شمار آورده ابزار مولف دانسته
های   گوید رسانه پیام است و از طرف دیگر رسانه را تداوم جسم و توانایی               لوهان می   مک

  .است و هم تولید یا هدفلوهان رسانه هم ابزار  در نتیجه از نظر مک. داند ما می
هـای مولـف، تولیـد او نیـز           قدر که ابزاری است در جهـت خواسـته          اثر هنری نیز همان   

اثـر، مخاطـب را دسـتکاری       . آیـد   جاست که مفهوم دستکاری به وجـود مـی          این. هست
مولـف نیـز قـبال اثـر خـود را بـا             . کند  کند و مخاطب در مقابل، اثر را دستکاری می          می

دستکاری جهان یا واقعیت جهان، چیـزی کـه آن نیـز            :  آورده است  دستکاری به وجود  
گی مولـف یـا ابـزاری بـرای           منش ابزاری اثر همان ادامه    . مولف را دستکاری کرده است    

اما خاصیت تولیدی بودن اثر، بیـانگر جداشـدن اثـر از مولـف          . دستکاری مخاطب است  
ماهیـت  . گیـرد    مـی  ی مخاطـب قـرار      همین وجه تولیدی اثر است کـه در ادامـه         . است

کنـد و ماهیـت تولیـدی اثـر توسـط مخاطـب               ابزارگون اثر، مخاطب را دسـتکاری مـی       
  .شود دستکاری می

در مقابـل   مارپیچ دستکاری تا حـدی      . گیرد  بین مولف و مخاطب یک مارپیچ شکل می       
یـک دور در    . ی هرمنوتیکی یک دور ِ باطـل اسـت          دایره. قرار دارد ی هرمنوتیکی     دایره

ای از دوایـر      اما مـارپیچ ِ دسـتکاری مجموعـه       . ها  حرکت در عمق ِ اثر، در الیه      . یک بعد 

ی قبل، در موقعیت باالتری قرار گرفته         حلزونی شکل است که هر دایره نسبت به دایره        
این مارپیچ در یک فـضای سـه بعـدی بـین مولـف و          . شبیه فنر یا شیارهای پیچ    . است

وجه، نقب زدن در عمـق        ر امتداد آن به هیچ     و حرکت د   .شود  مخاطب و اثر، تشکیل می    
در . شـوند   نهایت سطح است که یکی پس از دیگری واقع می             نیست، بلکه لغزیدن بر بی    

هایی وجود دارد، اما نه به عمق، بلکـه بـه سـطحی               واقع در مارپیچ ِ دستکاری نیز نقب      
انی پیـدا   پوشـ   های واگـرا بـا هـم هـم          ها همان نقاطی هستند که رشته       این حفره . دیگر
  ). شوند یا به یکدیگر متصل می(کنند  می

آور، تنـشی     ای نـشاط    سـرگیجه . ی مـارپیچ اسـت      دستکاری سُرخوردن از یک سرسـره     
گـر خـواهیم      گاه یک تاویل    رسیم، آن   زمانی که ما در یک موقعیت به ثبات می        . پایان  بی
ی دیگـر     بـه الیـه   ای    گری که در یک نقطه ایستاده است، هر چند که از الیه             تاویل. بود
کند   او زمانی تاویل خواهد کرد که داوری کند، گزینش کند، و زمانی گزینش می             . برود

اما دستکاری تنها در وضـعیت ِ       . که به ثبات رسیده باشد، و در یک نقطه ایستاده باشد          
های مارپیچ ِ دستکاری، بر       دایره. گیرد  متزلزل ِ حرکت است که صورت می      ) ناموقعیت ِ (

اند، به نحوی کـه   ها در هم پیچیده شده اند، آن چ، حول یک محور منظم نشده     خالف پی 
کنـیم و   جاست کـه شـروع را انتخـاب مـی        آغاز آن . نقاطی به عنوان آغاز و پایان ندارند      

پایان و آغاز یک انتخاب است نه نقاطی  . کنیم  پایان، جایی است که اتمام را انتخاب می       
  .اند که از پیش تعیین شده

  
یک مخاطب خوب در مقابـل  . تن خوب متنی است که مخاطب را دستکاری کند یک م 

مـا بـا دسـتکاری    . کند ماند، بلکه او هم متن را دستکاری می    این دستکاری ساکت نمی   
و با به خود تخصیص دادن، آن چیـز را          . دهیم  هر چیز، آن چیز را به خود تخصیص می        

انـد،   ی هم ها ادامه نویسد آدم می زاده سلیمیوقتی بابک . دهیم  ی خود قرار می     در ادامه 
هـا   این بـه ایـن معنـی اسـت کـه آدم           . اند  ها تولیدات و ابزار هم      یعنی در عین حال آدم    
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ی  هـا ادامـه   آدم. کننـد  شوند و یکدیگر را دستکاری می همواره توسط هم دستکاری می   
 موقعیت در   مولف و مخاطب نه دو موضع در برابر هم، بلکه دو          . اند  ی هم   شده  دستکاری

  .اند ی هم ادامه
  

سازد، بلکـه آن را دسـتکاری         او معنا را نمی   . کند  یک خواننده، اثر ادبی را دستکاری می      
ی   نویـسش، مـتن و خـوانش، هـر کـدام عرصـه            . شـود   معنا خود سـاخته مـی     . کند  می

. کنـد   گیرد، آثار قبل از خود را دستکاری مـی          هر اثری که شکل می    . دستکاری هستند 
. دستکاری متون توسط متـونی دیگـر  . بینامتنی چیزی جز دستکاری نیستند مناسبات  

ی قابل توجه     نکته. افتد، تنها حدود آن متفاوت است       فرایند دستکاری همواره اتفاق می    
چـرا کـه تاویـل اوال       . این است که یک دستکاری همواره عاری از خشونت تاویل اسـت           

گـر، و     جایگـاه تاویـل   : افتد  اه اتفاق می  که تاویل از یک جایگ      یک سویه است و دیگر این     
امـا  . گـر اسـت     گـر یـک سـرکوب        تاویـل  – کند  این جایگاه است که تاویل را خشن می       

چرا که اقدامی چریکی، سیال و المکان است و لذا خشونت ِ            . دستکاری جایگاهی ندارد  
آن مانند خشونت انقالب است کـه از خـشونت مرکزگـرا و اسـتبدادی ِ تاویـل فاصـله                    

کنـد، امـا دسـتکاری، همـواره راه را بـرای              تاویل همواره از خودش دفاع مـی      . گیرد  می
اگر دستکاری موجودیت یابد، و یا بخواهـد از خـود دفـاع             . گشاید  دستکاری دیگری می  

 تاویل، خشونت یک محافظ کار است .کند و به ثبات برسد، دیگر دستکاری نخواهد بود
  .بخش اییو دستکاری، خشونتی است انقالبی و ره

  
ایـن تیــاتر بـا دســتکاری در خــود   . ی خــوبی از دسـتکاری اســت  تیـاتر برشــت نمونـه  

و فراتـر از ایـن دو، جهـان را دسـتکاری            . کند  ، مخاطب را دستکاری می    )گذاری  فاصله(
هنری که بنا به قول برشت مخدر و مسکن است، بنـا بـه تعریـف مـن هنـری              . کند  می

ز شده باشد یا اصال نخواهد که جهان را دسـتکاری           است که از دستکاری در جهان عاج      
  .کند

  
  منشا لذت: دستکاری در زمان

  
جا کـه زمـان دسـتکاری         آن. بنیان اثر هنری ابهام نیست بلکه دستکاری در زمان است         

ابهام، پنهان  . رسد  قدر آشکار که مبهم به نظر می        شود، آن   شود، همه چیز آشکار می      می
در . ای کـه انتظـار نـداریم    ی آشکار کردن است به گونـه داشتن چیزی نیست، بلکه نوع    

  .واقع ابهام، دستکاری در آشکار کردن است
  

زمـین در  ... ای  در روزگـاران دور در دهکـده   : آورد  همواره زمان، مکان را به وجـود مـی        
این زمان است که مکان     .... یکی بود، یکی نبود، جنگلی بود در        ... شش روز آفریده شد     

خواهـد کـه آن را بـه رسـمیت      کند و از ما می      آن را تایید می   . شناسد  ت می را به رسمی  
کسی که در یک چشم بر هم زدن، در         . سازد  زمان است که از مکان اندام می      . بشناسیم

شود، اندام مکان را در هـم شکـسته اسـت،             مکان دیگری با کیلومترها فاصله حاضر می      
.  بـا زمـان، همـان مبـارزه بـا مکـان اسـت              لـذا مبـارزه   . زیرا اندام زمان را درهم ریخته     

  .زمانی است مکانی، بی ی بی الزمه. دستکاری در زمان، همان دستکاری در مکان است
. وارگی زمـان همـان تـاریخ اسـت          اندام. مبارزه با زمان، مبارزه با انداموارگی زمان است       

وار   د، بلکـه دیوانـه    کن  آن را نفی نمی   . شده، تاریخ ِ مسلط     مبارزه با تاریخ ِ از پیش تعیین      
  . دهد تغییر می

هر قدرتی بـا    . گاه اندام نیست    گاه کامل نیست، در واقع هیچ       تاریخ اندامی است که هیچ    
کنـد، امـا نـه بـه صـورت       را کامل می سازد، یعنی آن روی کار آمدنش از تاریخ اندام می    

چـرا  . ی سـاخت  چرا که امکان ندارد بتوان از تاریخ اندام       . واقعی، بلکه به صورت تخیلی    
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هـا همـواره از تـاریخ انـدام           امـا قـدرت   . که تاریخ همواره در حال جریان و شدن اسـت         
ی پایــان تــاریخ و از ایــن قبیــل، تنهــا تــالش  ی منجــی، نظریــه اســطوره. ســازند مــی
امـا مارکسیـسم    . های خـویش    هاست در برقراری اندامی در تاریخ به نفع خواسته          قدرت

. خواهـد خـود را بـه قـدرت برسـاند      دام ساختن از تاریخ میای است که با ان  تنها نظریه 
اندامی که از قبل ساخته شده اسـت و چیـزی جـز             . پایان تاریخ، حکومت پرولتاریاست   

ای اسـت در تـاریخ بـرای          این تنها دسـتکاری   . یک دستکاری در تاریخ   . این نخواهد بود  
ساده که تاریخ در حـال      وجود چنین اندامی امکان ندارد، تنها به این دلیل          . تسخیر آن 

حتـا گذشـته خـالی از انـدام اسـت، چـرا کـه        .  در درون ِ آن،جریان است و ما در آنیم  
شدن ِ زمان حال بر آینده و گذشته سایه افکنـده           . شود  گذشته همواره دارد گذشته می    

این شدن است که بـرای      . شود  آینده نیز نخواهد شد، بلکه آینده همواره دارد می        . است
راهی برای سوار شـدن بـر زمـان، سـوار           . کند   دستکاری در زمان را فراهم می      ما امکان 

  . شدن بر نور
ی یک    رهایی به وسیله  . شکافتن ِ زمان و مکان    . سوار شدن بر نور، به شدت شدن است       

وقتی که ما با سـرعت      . دیگر تاریخ واقعا اهمیتی ندارد، زیرا دیگر قدرتی ندارد        . تشعشع
. شود  گذشته و حال و آینده در یک نقطه به نام شدن خالصه می            نور در حال جریانیم،     

  .دستکاری در زمان. یک سوراخ متحرک در زمان. ی متحرک یک نقطه
  

گذرد  زمان جمعی ثابت است و زمان فردی، زمانی است که متغییر است، گاهی دیر می
 همـین زمـان     .گیـرد   زمان درونی در برابر زمان بیرونی شکل می       . گذرد  و گاهی زود می   

زمـان درونـی، موجـب      . شود  درونی، تمایز واقعیت اثر را از واقعیت اجتماعی موجب می         
ی زمـان     شـود و مناسـبت و رابطـه         ی تاریخی بیرونی می     استقالل اثر از بیرون و زمینه     

. دهـد   ی اجتماعی نـشان مـی       ی اثر را با زمینه      درونی با زمان بیرونی، وابستگی و رابطه      
زمـان درونـی، زمـان بیرونـی را         . گیـرد    همین زمان درونی شکل می     این دیالکتیک در  

انسان با این دستکاری خود را قوی احساس        . و این منشا لذت است    . کند  دستکاری می 
امـا انـسان بـا    . توانـد بـر آن چیـره شـود       زمان تنها عنصری است که بشر نمی      . کند  می

 اما این پیـروزی یـک پیـروزی         .زند  دستکاری زمان، از تابعیت این عنصر نیز سر باز می         
ی نـسبیت     کند که نظریه    جا این پیروزی تحقق پیدا می       آن. کامال تخیلی و ذهنی است    

رهـد،    جاست که انسان از زمان هم مـی         آن. سوار شدن بر نور   . انیشتین تحقق پیدا کند   
  . گونه که از جاذبه رست آن
  

  دستکاری در خود: خاطرات فراموشی
  

. طرات، به نوعی دستکاری و تحریف در واقعیت گذشته اسـت          کنش به خاطر آوردن خا    
ای از  خاطره همیشه پـاره . ای را فراموش کنیم آوریم تا گذشته ای را به یاد می   ما خاطره 

این گزیـده   . ای از گذشته است     خاطره گزیده . واقعیت است، واقعیتی تحریف شده است     
یـک  . ی زمـانی اسـت    بـازه ی تصاویر منتخب از یـک  ی زمانی نیست، مجموعه   یک بازه 
اسـناد تـاریخی همـواره سـعی        . ی حاضـر وجـود دارد       واقعیت تنها در لحظـه    . سکانس

  .سازی کنند، اما واقعیت گذشته توهمی بیش نیست کنند واقعیت را دوباره می
  

آیا فراموشی به معنای نفی روابط بینامتنی نیست؟ یا شاید روابـط بینـامتنی ناشـی از                 
 گذشـته همـان دسـتکاری در متـون          واقعیـات / خاطراتتکاری در   فراموشی است؟ دس  

حتـا دسـتکاری    . چه این دستکاری عمدی باشد چه ناشـی از فراموشـی          . گذشته است 
. خاطرات مـن جـز خـاطرات فراموشـی نیـست          . عمدی به نوعی فراموشی عمدی است     

 پیروز میدان کیست؟ پیروز واقعی کیست؟ واقعیـت بـه         . خاطرات دستکاری در واقعیت   
عنوان ِ نظام تغییرناپذیر و مسلط جامعه یا من ِ فراموشکار؟ آیا خود ِ فرآیند بـه خـاطر                   
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پاره   خاطرات پاره . آوردن خاطرات، فراموشی نیست؟ فراموشی واقعیات گذشته و کنونی        
  . جز فراموشی ِ واقعیت نیستند

ی  چـه اندیـشه     آن. بـودن نیـست   ) زمـان   بـی (خـاطره     اما فراموشی مطلق چیزی جز بی     
فراموشـی تخریـب تمـامی      . کنـد فراموشـی مطلـق اسـت         ایلیاتی دلـوز را محقـق مـی       

تو باید خودت را تخریب کنی، تو با این کار قـدرت            .  تخریبی است  –خود  . هاست  ریشه
تنهـا بـا    . زیرا تو را همان قدرت با مناسـباتش سـاخته اسـت           . کنی  حاکم را تخریب می   
  .ا دستکاری در خودتنها ب. توان مبارزه کرد تغییر در خود می

ای کـه بـه       با هر خاطره  . پذیرد  زندگی نومادی با کنش به یاد آوردن خاطرات تحقق می         
چرانـی در   به یـاد آوردن خـاطرات چـشم   . کنیم آوریم، در بستر زمان حرکت می یاد می 

. شـود   چرانـی در گذشـته، اغـوای تـاریخ در هـم شکـسته مـی                 بـا چـشم   . گذشته است 
کنـد و از      پـاره مـی     چرانی، کلیت را پاره     چشم. نگرانه است   زءچرانی دیدی کامال ج     چشم

چرانی و به یاد آوردن       شباهت چشم . کند  مبارزه می )  اغواگر –خدا  (این طریق با اغواگر     
شود، در اختیـار   پاره می وقتی واقعیت پاره. شود پاره کردن ناشی می خاطرات از این پاره 

  . پاره شود لطه دارد مگر پارهبر ما س) زمان(واقعیت . گیرد ما قرار می
پاره کـردن     رمان نو جز پاره   . این میل تصاحب زمان است که رمان نو را به وجود آورده           

در یـک زمـان    . شرحه شود   شرحه. باید اندام زمان شکافته شود    . رخدادها و زمان نیست   
ی   هچران هم از خـود و هـم از ابـژ            یک چشم . توان بدنی بدون اندام ساخت      وار نمی   اندام

شود و تمام بدن ابـژه        تمام بدن او در چشم خالصه می      . سازد  خود بدنی بدون اندام می    
مواد مخدر با دستکاری در زمان است که از معتاد بدنی بدون            . ی مورد نظر    در محدوده 
  .سازد اندام می

دهـد، بـه نـوعی معکـوس تکنیـک            چه که روی می     در کنش به یاد آوردن خاطرات آن      
گذاری چهارچوب خیالین اثر را بـا اسـتفاده از            تکنیک فاصله . برشت است گذاری    فاصله

کند امـا کـنش بـه یـاد آوردن خـاطرات، واقعیـات را دسـتکاری           واقعیت دستکاری می  
  . کند و در واقع امر خیالی بین واقعیت فاصله ایجاد می. کند می

، و نیز زمان حاضر دهیم در فرایند به خاطر آوردن، گذشته را به زمان حاضر انتقال نمی       
کنیم؛ بلکه تنها زمان حاضـر را بـا بـه یـاد آوردن زمـان                  را به زمان گذشته منتقل نمی     

شـویم،    ی زمـان مـی      تنها با این دستکاری است که متوجه      . کنیم  گذشته دستکاری می  
). ی خیـالی بـودن اثـر        متوجـه (کنـد     ی اثر مـی     گذاری ما را متوجه     طور که فاصله    همان
کند، و بـه یـاد آوردن خـاطرات           شت بین مخاطب و اثر فاصله ایجاد می       گذاری بر   فاصله

  ).سازد ی واقعیت ِ واقعیت می ما را متوجه(اندازد  بین ما و دنیا فاصله می
گوید اندیشیدن به زمان یعنی زمان را روایت کردن، امـا مـا تنهـا زمـانی بـه                     ریکور می 
ایت کـردن، سـعی داریـم زمـان را          ما با رو  . اندیشیم که آن را دستکاری کنیم       زمان می 

  .دستکاری کنیم
  

شد؟ بین تاریخ و افسانه تفاوتی نبـود،          چرا در روزگار گذشته تاریخ به افسانه تبدیل می        
ی  یک افسانه . شاهنامه یک افسانه است   . چیزی به عنوان حقیقت تاریخی وجود نداشت      

وقعیت سیاسی قرار   شاهنامه زمانی شکل گرفت که ایرانیان در بدترین م        . تاریخی است 
تاریخ . خورد  اگر شما سرکوب شده باشید دیگر حقیقت تاریخی به دردتان نمی          . داشتند

کنیـد و آن   تاریخ را فراموش مـی . کنید پردازی می شما تاریخ را افسانه . دشمن شماست 
پردازی است کـه شـما را بـه           همین افسانه . آورید  خواهید به خاطر می     گونه که می    را آن 

رستم افسانه بود، شخـصی کـه در آن موقعیـت ایرانیـان بـه آن                . کند  بوط می آینده مر 
  . خواستند که وجود داشته باشد، به وجود بیاید احتیاج داشتند و می

ای   چه فراموشـی اسـت، خـاطره        و آن . شدنی است به خاطر آوردنی است       چه فراموش   آن
ریشه، گسست از واقعیت     تداوم این خاطرات بی   . گردد  است که به هیچ واقعیتی باز نمی      

  . موجود است
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*  
حـضور خـاطره بـه      . ی توست و این لذت بخش اسـت         غیاب تو به معنای حضور خاطره     

ی تـو   تا زمانی که واقعیت تو حاضر باشـد، خـاطره  . معنای دستکاری در واقعیت توست    
ای که توسـط      خاطره. شود  ی تو حاضر می     تنها زمانی که تو نیستی، خاطره     . غایب است 

آورم، و از این رو       خواهم به خاطر می     گونه که می    من تو را آن   . ستکاری شده است  من د 
  . شود به خاطر آوردن تو لذت بخش می

تا واقعیت نمیـرد، دوبـاره زنـده        . کند  با به خاطر آوردن، واقعیت، زندگیِ دوباره پیدا می        
بعد از مرگ   . کشم تا حضور تو را در زمان متوقف کنم          به عبارتی من تو را می     . شود  نمی

ی خـاطرات مـن     »تـو «و آن توی دیگر همـان       . شود  توست که آن توی ِ دیگر زنده می       
ی دیگـر برابـر     »تـو «مطمئنا مرگ این    . سیال در زمان  . زمان است و سیال     است که بی  

نویـسم،   وقتی که مـن مـی    . مرگ همواره آغاز یک زندگی دیگر است      . است با مرگ من   
الی   خاطـب اسـت کـه زنـدگی ِ دیگـری در البـه             بـا مـرگ م    . کشم  مخاطب خود را می   

د، مـرا   یـ خوان   اثـر مـن را مـی       شـما در مقابل وقتـی     . کند  سطرهای من جریان پیدا می    
زندگی متن همان زنـدگی ِ      . شود  د و با مرگ من است که زندگی متن آغاز می          یکش  می

  . دیگر است، زندگی ِ خاطرات
کند؟ مگر آغاز این زندگی به بهای         یاما آیا این فاشیسم نیست که این زندگی را آغاز م          

غیاب تو به معنای فقـدان      . نیست؟ این غیاب به معنای فقدان نیست      » دیگری«کشتن  
طـور کـه      همـان . ای دیگر از حضور تو، حضور تویی دیگر         غیاب تو یعنی گونه   . تو نیست 

غیاب مولف به معنای فقدان او نیست، بلکه به معنای حضور دیگری است از او، حضور                
ی تشیع نیز غیبت منجی همواره به عنوان حـضور او از نـوعی                در فلسفه . از نوعی دیگر  

  .حضور خورشید از پشت ابر. دیگر تعبیر شده است
بـرای یـک ناسیونالیـست، گذشـته        . گونه اسـت    ی ناسیونالیسم هم با گذشته این       رابطه

گونـه کـه      د، آن ی آن را حیات بخـش       کشد تا خاطره    او گذشته را می   . همواره مرده است  

او . دهـد   ی دلخواه بال و پر می       بینی ِ خود را از راه تولید خاطره         او خودبزرگ . خواهد  می
همان اتفاقی که در . کند دهد، بلکه همه چیز را متغییر درک می هیچ چیز را تغییر نمی

چه هستند کـه در       عوامل بیرونی همواره در حکم تایید آن      . افتد   می ییداشخاص پارانویا 
ی گذشته همان     برای یک ناسیونالیست، خاطره   . افتد   اتفاق می  ییدون شخص پارانویا  در

تنهـا  . او بـه گذشـته احتیـاج نـدارد        . چیزی است که او بدان احتیاج دارد، نـه گذشـته          
  . کند ی گذشته است که او را تغذیه می خاطره

ینـی و   ب  این خـودبزرگ  . در این که نهایت ناسیونالیسم فاشیسم است هیچ شکی نیست         
بـه یـاد آوردن خـاطرات،       . آورد  خود برتر پنداری است کـه فاشیـسم را بـه وجـود مـی              

  . فاشیست ِ خود شدن است
  
*  
  

یـک  . تواند ما را بر علیه قـدرت قـرار دهـد            بر علیه خود بودن، این چیزی است که می        
کند، چرا که همواره بر ضد خود         ای خود حرکت می     ی توده   معتاد همواره بر ضد جامعه    

مـد، نظـامی اسـت کـه        . د کامال مشهود اسـت    ای که در نظام مُ      مسئله. کند  حرکت می 
نظام مد دائمـا خـودش را دسـتکاری         . اش در گرو دگرگونی دائمی خودش است        حیات
مد همواره بر ضد خـود اسـت، نظـامی          . یابد  اش استمرار می    کند و بدین نحو حیات      می

 نیـروی   .ر علیه خود وارد عمـل شـود       است که حیاتش به این وابسته است که همواره ب         
کند، از این روست که بر علیـه قـدرت دسـت              انقالب نیز همواره بر علیه خود عمل می       

  .شود کار می به
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Blue Dancers 
    پردیس پرتو                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنرمنـد  ) 1917 سـپتامبر  27 تـا  1834ی  جـوال Edgar Degas) 6ادگار دگـاس  
 وی به عنوان یکی از بنیـان        . بود معروف فرانسوی است که نقاش، مجسمه ساز و طراح        

اران امپرسیونیسم شناخته شده بـا اینکـه خـودش ایـن نکتـه را تکـذیب میکنـد و                 ذگ
وی به عنـوان یـک طـراح بـسیار          . ترجیح میدهد به عنوان یک رئالیست شناخته شود       

یشتر تحت عنوان رقص شناخته شده است و بیشتر از نیمی از کارهای وی بـا                عالی ، ب  
این موضوع نشاندهنده میزان سـلطه وی بـر نمـایش حرکـت در       .موضوع رقص میباشد  

نقاشـی هـای پرتـره وی بـه عنـوان اثـری زیبـا در هنـر محـسوب                    . سوژه هایش است  
ه شود مخصوصا که    ادگار دگاس آرزو داشت به عنوان یک نقاش تاریخی شناخت         .میشود

زمـانی  . در زمینه هنر کالسیک آموزش فراوانی دیده بود و تحصیالت آکادمیک داشـت    
که در سن سی سالگی بود روش خود را در زمینه سنتی از دیدگاه نقاشی تغییـر داد و                  

  .تبدیل به نقاشی کالسیک در زمینه زندگی مدرن شد

به طور سنتی مابانه ای با امپرسیونیست       دگاس  
ا همبــسته و هــم پیونــد اســت و از راه هــای هــ

. جدید برای ثبت زندگی مدرن طرفداری میکند      
ماننــد بــسیاری از هنرمنــدان روزگــار خــود بــه 
زندگی آسوده و تن پروری طبقه برژوای فرانسه        
توجه میکند و موضوع مورد عالقه وی از رقـص          
و مسابقه اسب سواری تـا کافـه و کارگـاه هـای         

کالسـهای رقـص    . اسـت آموزشی گسترده شده    
 دگـاس باله یک موقعیت ممتاز و وسیع را برای         

 را از نظـر     "بـدن انـسان   "فراهم کرد تـا بتوانـد       
موقعیت هـایش در فعالیـت و اسـتراحت مـورد           

وی همچینین یک عکاس بسیار مشتاق است که از لحظات          .بررسی و آموزش قرار دهد    
وی موقعیت های خالف عرف     . آنی و ناگهانی و موقعیت های دلخواه خود عکس میگرد         

وی همچینین بـه    . و نامنظم را تجربه کرد تا به تاثیرات مورد نظر خود دست پیدا کند             
مجسمه سازی روی آورد تا میزان اشتیاق خود را به فرم و حالتهای بدن انـسان نـشان                  

  .دهد
  

 Celestine فرزنـد  5  از در پاریس بـه دنیـا آمـد و بزرگتـرین فرزنـد      ادگار دگاس 
musson de gas و Augustin de gas  بانکدار بود که خانواده ثروتمنـدی را 

به عنوان یک فرد جوان نام خانوادگی پرمدعا و پرجلوه خود را کنـار                . (تشکیل میدادند 
-Lycee Louisدر سن یازده سالگی مدرسه خود را با نام نویسی کردن در  )گذاشت

le-Grand   شـروع  .بیـات فـارغ التحـصیل شـد     با مدرک اد1853 آغاز کرد و در سال
 سالگی اتـاق خـود را بـه         18در سن   . شکل گرفت او  جدی نقاشی در سنین جوانی در       
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یک استادیو نقاشی تبدیل کرد و شروع به کپی کاری در لوور کرد در حالی که پـدرش        
بر حسب وظیفه در رشته حقوق دانشگاه پـارس در          . اصرار داشت که وی حقوق بخواند     

 بـا   1855در  . ت نام کرد ولی در این زمینه تالشی از خود نشان نـداد               ثب 1853نوامبر  
Jean Auguste Dominique ingres  مالقاتی داشت و توسط او به کـشیدن 

 Ecoleدر آپریل همان سال اجازه ورود به . خطهای متعدد در نقاشی اش تشویق شد
des Beaux artsجایی که خواندن نقاشی را با .  را گرفتLois Lamothe آغاز 

 Ingresکرد و پیشرفت فراوانی در کارهایش حاصل شد و نتیجه اش پیروی از روش               
.  به ایتالیا سفر کرد و به مدت سـه سـال در آنجـا اقامـت گزیـد                  1856در جوالی   . بود

 و سایر   Titian و   Raphaelو      Michelangeloدرآنجا شروع به کپی نقاشی های       
ن بود که وی شروع بـه بررسـی در زمینـه هنـر              در همین دورا  . نقاشهای رنسانس کرد  

  آکادمیک و کالسیک کرد
  

نقاشی هـای لـوور ادامـه         به کپی     ادگار دگاس  1859بعد از بازگشت از ایتالیا در سال        
. وی یکی از کپی کارهای بسیار مشتاق و عالقه مند در آن دوره محـسوب میـشود    . داد

 Paulره کــودکی خــود یعنــی  بعــد از دیــدن یکــی از دوســتان دو1960در اوایــل 
Valpicon               در نورمندی شروع به آموختن روش کشیدن اسبها کرد و برای اولین بـار 

 برگزار کرد به علت اینکه توانسته بود توجـه          Salon نمایشگاهی را در     1865در سال   
Jury را به نقاشی Scene of war in the middle agesاگر چه .  جلب کند

 دیگر نقاشـی    ترتیب داد ،سالن سال نمایشگاهی در   5ول این   وی به طول ساالنه در ط     
 به Steeplechase- The Fallen Jockeyتاریخی نکشید و نقاشی وی به نام 

تغییراتـی کـه در هنـر وی    .عنوان یکی از نقاشی های هماهنگ با آن دوره شناخته شد          
ایـن  ار ادگـ .  بـر وی گذاشـت  Edouard Manetایجاد شد به علت تاثیراتی بود که 

بعد از حادثه جنگ فرانـسه      .  هنگام کار در لوور مالقات کرده بود       1864فرد را در سال     

 وی داوطلب سربازی شد در حالی که وزارت دفاع پاریس به وی مهلتی              1870در سال   
) در طـول جنـگ فرانـسه      ( در دوارن عقـب نـشینی       . در جهت اتمام نقاشی هایش داد     

 عمر این مشکل بینایی یکـی از معـضالت زنـدگی            بینایی وی دچار ضعف شد و تا آخر       
  وی شد

  
، یعنی  Neworleansبه اقامت در     تصمیم   ادگار دگاس  بعد از جنگ     1872در سال   

با اقامـت در خانـه      .  ساکن بودند، گرفت   ن و سایر اقوامش در آ     رنهئ  جایی که برادرش    
یش  وی کارهای متعددی انجام داد و در نقاشـی هـا  Esplanade Avenueای در 

یکی از کارهای وی کـه نـشاندهنده صـرافی کتـان بـود              . افراد خانواده را نمایش میداد    
توجه زیادی را در میان هنرمندان فرانسه به خود جلب کرد که این تابلو تنهـا اثـر وی                   

  .بود که در زمان حیات اش توسط موزه خریداری شد
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ن سال پدرش درگذشت و در بررسی       در هما .  به پاریس بازگشت   1873 در سال    دگاس
 در امر تجارت های متعددی که داشت        رنهدارایی ها و امالک مشخص شد که برادرش         

 مجبـور بـه فـروش       اوبرای حفظ نام و آبروی خـانواده        . بدهی سنگینی باال آورده است    
 کـه مجبـور بـه       تا حـدی  خانه و تمام کارهای هنری شد که به وی به ارث رسیده بود              

بعـد از آن بـه گروهـی از هنرمنـدان           .  هنری خودش برای کسب درآمد شد      فروش آثار 
اولین نمایشگاه آنها کـه بـه       . جوان پیوست که به دنبال نمایشهای اجتماعی آزاد بودند        

بعـد از آن تـا سـال        .  بـود  1874عنوان نمایشگاه امپرسیونیسم شناخته شـد در سـال          
 در ایـن نمایـشگاه هـا نقـش     اوه  هفت نمایشگاه دیگر از طرف آنها برگزار شد ک    1886

تنظیم کننده داشت و آثارش را در تمامی نمایشگاه ها به جز یکی به معـرض نمـایش                  
 و سایر نقاشانی که منظره را به        مونهوی از نظر سبک نزدیکی زیادی به سبک         .گذاشت

به علت رفتار اجتماعی محافظه کارانه ای که داشت، از رسوایی           . تصویر میکشند داشت  
 امپرسیونیـست   برچـسب گویی های حاصل از نمایشگاه ها نفرت داشت و همیـشه            و بد 

 Jean Francois و Jean Louis Forainهنرمندانی چون .بودن را رد میکرد 
Raffaelli                      در گروه مورد نظر عـداوتها و مـشکالتی را ایجـاد کـرد کـه باعـث از هـم 

  . شد1886گسیختگی آنها در سال 
  
قتصادی زندگی که به علت فروش تابلوهایش صورت گرفته بود، به به دنبال پیشرف ااو 

صورت افراطی به دنبال خواسته های خود در زمینه جمع آوری آثار هنری هنرمنـدان               
 و Cezanne و Pissarro و Monet و El Grecoمورد ستایش خـود از جملـه   

Gauguin و Van Goghکارهای سه تن از نقاشـانی کـه بـه شـدت مـورد     .  نمود 
 در مجموعه Daumier و Delacroix و Ingresستایش وی قرار میگرفتند یعنی 

 وی به عکاسی روی آورد و از بسیاری از دوسـتانش            1880اواخر  .او به وفور یافت میشد    
 Mallarme و   Renoirبه وسیله روشنایی چراغ عکاسی کرد مانند پرتره ای کـه از             

های برهنـه بـوده اسـت کـه منبعـی      سایر عکسهایش از رقص و زن   . به دست آمده است   
 از دیگـران    خود را با گذشت سالهای متمادی     .برای نقاشی های وی به حساب می آمده       

جدا کرد زیرا حس میکرد نقاشی باعث میشود که وی نتواند زندگی خـصوصی داشـته                
ولی در سنین کهنسالی وی به علت از دست دادن بـسیاری از دوسـتانش دچـار                 . باشد

 با استفاده از پاستل به نقاشی میپرداخت و تا سـال            1907 تا سال    سدگا.پشیمانی شد 
 هنگـامی کـه محـل       1912 نیز مشغول مجسمه سازی بود و در ظاهر در سـال             1910

وی هـیچ  . نی در شرف ویرانی بود، کار خود را متوقف کرد        اقامت وی در این مدت طوال     
قبل از اینکـه در سـال       . وقت ازدواج نکرد و سالهای آخر عمرش را در نابینایی سر کرد           

  . بمیرد، سالهای نارحت کننده و تنهایی را گذراند1917
  

 شناخته شده است که کارهایش قابل فهم ولی از نظـر            یبه عنوان امپرسیونیست  دگاس  
ــستند تو ــا هـــ ــیفی نارســـ . صـــ

 تا  1860امپرسیونیسم بین سالهای    
 در  . شکل گرفت و رشد یافت     1870

حالی که هنوز نقاشان پیرو رئالیسم      
 حضور  Courbet و   Corotمانند  
امپرسیونیست هـا واقعیـت     . داشتند

های زندگی و دنیای اطراف خـود را       
به وسیله رنگهایی با روشنایی خیره      

 و اصوال   .کننده به تصویر میکشیدند   
تمرکزشان بر تاثیر نور بود و امیدوار       
بودند که نقاشی هایشان بی درنـگ       

  .تاثر گذار و القا کننده باشد

The Dance Class / 1873-1876 
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 Frederickبا امپرسیونیست ها تفاوت داشت و همان طور که  از نظر تکنیکیدگاس 
Hartt               گفته است وی هیچ وقت از رنگهای نقطه نقطه ای امپرسیونیست ها اسـتفاده 

 به طور مستمر نقاشی ها و تمرینات آنها در فضای باز را نیـز تحقیـر                 ادگار. تنکرده اس 
وی اغلب از طرف منتقدان به عنوان یک مخالف امپرسیونیست شناخته میـشد             . میکرد

و همیشه این نکته را ذکر میکرد که هیچ هنری به اندازه هنر من خودانگیخته نیست،                
سی است که از القاشدن و وحی شـدن و          کاری که من میکنم نتیجه یک واکنش به در        

ــت    ــده اســــــــ ــن داده شــــــــ ــه مــــــــ ــودانگیختگی بــــــــ   .خــــــــ
با تمام این تفاسیر وی به عنوان یک امپرسیونیست شناخته میشود تـا اینکـه بخواهـد                 

مناظری که وی از زندگی پاریسی به تصویر        . طرفدار و پیرو سایر مکتبهای هنری باشد      
م به دست آورده است و دوستی وی بـه          کشیده است یا تجاربی که به وسیله رنگ و فر         

 Mary یـا  Edouard Manetبـسیاری از افـراد کلیـدی امپرسیونیـست ماننـد      
Cassattاین نکته را ثابت میکند   

  
را در نقاشی داشت که نـشاندهنده احترامـی بـود کـه             دگاس سبک مخصوص به خود      

 Jean Auguste Dominique Ingres بزرگان نقاشی قدیم به خـصوص  رایب
 نقاشی های ژاپنـی بـود   گرد آورندگاناو یکی از . بود قائل Eugene Delacroixو 

که همین نقاشی ها نیز بر روی کارهای وی تاثیر داشت، همان طور که بر تـصویرگران                 
اگـر چـه   . تاثیر بـه سـزایی داشـت   Gavarni و  Daumierمورد توجه دیگری مانند     

بـا  اما او   رقص ها بـه شـهرت رسـید،        به علت نقاشی هایش در زمینه اسب ها و           دگاس
 شروع کرد، درحالی کـه رفتـار وی   The young Spartansنقاشی تاریخی مانند 

در اوایـل   . در برابر عناوین این چنینی به طور پیـشرونده ای حالـت دلخواهانـه داشـت               
یکـی از نمونـه     . کارش به نقاشی پرتره از افراد مشخص و یا گروهی از افرد میپرداخـت             

 تـا  1858 اسـت کـه در بـین سـالهای     The Bellelli Familyنقاشی هـا  های این 

 کشیده شده است که یک نقاشی تند روانشناسانه از عمه، شوهر عمه و فرزندان               1860
یکی از روشهایی کـه وی بـرای سـبک نقاشـی اش بـه کـار میبـرد در اوایـل                . آنهاست

 هـا بـه     سـوژه دا کردن   کارهایش که بعدها پیشرفت بسیاری در این زمینه پیدا کرد، ج          
  .طور ناهنجار و انتخاب دیدگاه های غیرمعمول بود

  
را از حالت ابتدایی به حالت تاریخی        نقاشی هایش    ادگار دگاس  1860در محدوده دهه    

مسابقات . تغییر داد که بر اساس مشاهدات عینی وی از همان دوره زندگی خودش بود             
ا بتواند اسبها و اسب سوارها را در حالت     اسب سواری موقعیتی را برای وی فراهم کرد ت        

وی شروع به کشیدن زنها در حالت کـار کـردن ،            . های مدرن و جدید به تصویر بکشد      
. کــاله فروشــی یــا شــست و شــو کــرد
Fiocre in the Ballet La 

Source        نمایشگاهی بـود کـه از وی 
 برپــا شــد و اولــین   1868در ســال 

کاربزرگ وی برای معرفی سبک ویـژه       
یدی که برگزیـده بـود محـسوب        و جد 

ــشد ــای   .می ــی ه ــسیاری از نقاش در ب
مربوط به رقصنده هـا کـه نـشاندهنده         
پشت صحنه یا جلـسات تمـرین بـود،         

 در این بود که رقصنده      Degasسعی  
ها را در حال انجام کاری حرفه ای بـه          

 .عنوان شغل نشان دهد
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 سـایر نقاشـان را      وی همچنـین  .  همچینین وی سعی در کشیدن زندگی کافه ای کرد        
. تشویق به کشیدن سبک جدید زندگی به جای زندگی به شیوه قدیمی و تاریخی کرد              

و بسیاری از صحنه های ادبی که توسط وی به تـصویر درآمـده اسـت دارای محتـوای                   
 نیـز  The R*ape که تحت نام Interiorبه عنوان مثال تابلو .مدرن و دوپهلو است

ئله معماگونه ای است که هنر تاریخ در برابـر منـابع            شناخته شده است نشاندهنده مس    
برخی از ناظران تابلو بر ایـن باورنـد کـه ایـن اثـر بـر اسـاس                   . ادبی با آن روبه رو است     

Therese Rauinبه تصویر کشیده شده است .  
  

تصویر دوست   محوکردن تناقض بین پیکرنگاری و به تصویر کشیدن زندگی روزانه         او با   
 را کـشید بـه   The Orchestra of the opera در Desire Dihauخـود،  

عنوان یکی از چهارده موسیقدان که به عنـوان تماشـاچی آثارشـان آنهـا را بـه تـصویر           
 در زمینـه نقاشـی پاهـا و         اوبعد از موسـیقدانها یکـی از نکـات مـورد توجـه              . میکشید

 Charles نام یکی از تاریخ نویسان هنر به .خالکوبی های رقاصان بر روی صحنه بود
Stuckey         در زمینـه رقـص بالـه ماننـد یـک       وی خاطر نشان کرده است که دیـدگاه 

تماشــاچی پریــشان اســت و 
نکته ای که وی را در رقـص        
جذب میکند حرکت رقـاص     
هاست یعنی همـان حرکـت      
چشمهای تماشاچی در طـی     
یک نگاه تصادفی، این نکتـه      

 ها  امپرسیونیستای بود که    
ــشان   ــاطر نـ ــز آن را خـ نیـ

  ساختند
  

ــد   ــال رش ــه اوروش در ح  ب
وســیله یــک رویــداد ناتمــام 

ــد  ــشهور ش ــشه . م وی همی
مشکالت چشمی کـه بـه آن       

دچار بود را بهانه میکرد برای عدم اتمام کارهایش در برابر شک و بـدبینی همکـاران و                  
 بیـان   Stuckeyهمان طوری کـه     . کسانی که جمع آوری آثار وی را به عهده داشتند         

ی وی توسـط سـایرینی کـه در زمینـه روش وی تبحـر نداشـتند بـه           کرده است کارها  
هنرمند روش دیگری را برای نشان دان رجحان و برتری خود در            . سختی قابل اجرا بود   

این زمنیه که از بین صدها چیزی که آغاز کرده و به پایان نرسانده پیدا کرد و آن عدم                   
  !ودتمایل آشکارای وی برای به پایان رساندن نقاشی ها ب

  
 بود که مهارت زیادی در امر نقاشی رنگ روغن بر روی پارچه پیدا کرد           1870در اواخر   

وسایل خشک که در کارهای بافت      . و به همان اندازه در استفاده از پاستل نیز ماهر بود          
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و الیه ای مورد استفاده وی قرار میگرفت، وی را از تطبیق دادن امکاناتش بـا رنگهـایی          
 وی دوباره به سمت قلم      1870در اواسط دهه    .وی بود، ناتوان میساخت   که مورد عالقه    

در حالی که به مدت ده سال بود که از این عمل غفلـت کـرده                . زنی و حکاکی برگشت   
این در حالی بود که نسبت به قبل تجارب اسـتفاده از وسـایل قـدیمی را کـاهش                   . بود

قه زیادی به ماشین حروف وی همچنین توجه و عال. داده بود مانند حکاکی روی سنگ    
  چینی از خود نشان میداد و بعد از مدتی دوباره به پاستل روی آورد

  
و وسـایل مـورد اسـتفاده صـورت میگرفـت تغییراتـی را در               این تغییراتی که در روش      

 شـروع بـه   او. هایی که بعدها وی در طـول زنـدگی اش کـشید بـه وجـود آورد               نقاشی
ود را خشک میکردند یـا موهایـشان را میبافتنـد یـا             خه  کشیدن زنهایی کرد که با حول     

مـدلها  . و همین موضوعات نقاشی های وی را قابل لمس تر میساخت          ! دوش میگرفتند 
طبیعـت گرایـی    .برجسته تر و چشم نواز تر و پس زمینه نقاشی ها سـاده تـر میـشدند                

در اواخـر   نقاشـی هـایی کـه       . وسواسی وی در جوانی به افزایش انتزاع راه پیدا میکـرد          
به هر حال   . زندگی وی کشیده میشدند با کارهای ابتدایی وی شباهت ظاهری داشتند          

این نقاشی هایی بودند که در اواخر زندگی وی کشیده میـشدند و بعـد از اوج حرکـت                   
امپرسیونیست ها کشیده شدند که در آنها از همان تکنیک رنگی امپرسیونیست ها بـه               

  ..طور آشکار استفاده میشد
  

 در تمـام طـول زنـدگی اش    اوویژگی مسلم و قطعـی کارهـای   به دنبال تکامل ادبیانه،     
وی همیشه در خانه نقاشی میکشید یا اینکـه تـرجیح میـداد در اسـتادیو                . پابرجا ماند 

پیکـره و  . خودش کار کند حتی زمانی که از حافظـه یـا از مـدلهایش اسـتفاده میکـرد            
نقاشی های منـاظر طبیعـی وی   .  بودندوینظر تندیس ها یادآور موضوعات اولیه مورد   

 عـادی   دگـاس بـرای   . از حافظه و یا در جریان مهاجرت های وی سرچشمه میگرفتنـد           

وی مدام نقشه ذهنی خود و . نبود که بخواهد یک موضوع را به طول مداوم نقاشی کند       
ن نقاشی های وی مبنی بر شور و تامل بود هما         .ترکیب بندی هنری اش را تغییر میداد      

نقاشـی هـای وی حـساب شـده و مجهـز و      :  میگویـد Andrew Forgeطوری کـه  
سـازگاری هـر    . پیشرفته در تمامی سطوح بود که از بخش های مختلف تشکیل میشد           

بخش با سایر بخش ها و نظم خطی موقعتی برای واکنشی نامحدود و تجارب بی انتهـا                 
  .بود
 

کارها و آثار هنری وی از تحـسین        برخورد عموم در برابر       ادگار دگاس در طول زندگی    
به عنوان یک هنرمند متعارف در بسیاری از سالهای . و ستایش تا اهانت گسترده میشد   

این کارها و آثار هنـری      .  پذیرفته شد  سالن در   دگاس، بسیاری از کارهای     1860بعد از   
 Pierre Puvis. را از آن خود کردنـد Pierre Puvis De Chavannesجایزه 

De Chavannes  جایزه ای بود که از طرف جامعه ملی هنرهای زیبا اهـدا میـشد  .
وی به زودی به جرگه ای در مقابل امپرسیونیست ها پیوست و قوانین سـخت و نخبـه                  

 کارهایی جدال برانگیز بود ولی در کل مورد تحسین          اوکارهای  . را نفی کرد   سالنساالر  
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 ترتیـب داد    1886د در سـال      خـو  Nudsنمایشگاهی که وی از کارهای      . قرار میگرفت 
 را از طرف منتقـدان بـه خـود اختـصاص            اتیکی از نمایشگاهایی بود که بیشترین نظر      

 La Petite Danseuse de. کلیه واکنـشها مثبـت و تحـسین برانگیـز بـود     . داد
Quatorze Ans  یا همان رقاص چهارده ساله ، یکی از جدال برانگیزترین کارهـای 

منتقدان آن را زشت تـرین کـار وی و برخـی آن را اوج               وی محسوب میشود که برخی      
  شکوفایی کار وی میدانند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اواخر عمرش به عنوان یک هنرمند مهم شناخته شد و یکـی از بنیـانگزاران                دگاس در 
اگر چه کارهای وی در بسیاری از مـوارد مـرز ادیبانـه را        . امپرسیونیسم محسوب میشد  

گی هایی که امپرسیونیـستها داشـتند و نمایـشگاه          ژ با سایر وی   میشکست، درگیری وی  
های آنها، نقاشیهای زنده و پویای وی و طرح هایی که از زندگی روزمره و فعالیت های                 
روزانه میکشید، و تجربیات رنگی وی، نهایتا وی را در مـسیر امپرسیونیـست هـا قـرار                  

نقاشی هـا، طـرح هـا،     .آن دوره کرد  میداد و او را تبدیل به یکی از بزرگترین هنرمندان           
مجسمه ها و کارهای هنری وی که در بسیاری از موارد حتی در نمایشگاه ها نیز آنهـا                  
را شرکت نمیداد، بعد از مرگ وی کشف شدند و در حـال حاضـر در بـسیاری از مـوزه        

 از نظر بینایی دچار مشکل بود،    دگاسبا اینکه   .های جهان در معرض دید عموم هستند      
نقاشی های بسیار زیبا و خارق العاده ای کشیده است که مـورد تحـسین و توجـه                  ولی  

.  قـرار گرفتـه اسـت   Mary Cassatt و Jean Louis Forainهنرمندانی نظیـر  
 Henri De Toulouseشــاید بتــوان گفــت بزرگتــرین تحــسین کننــده وی  

Lautrecبود .  
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  تقروش و حقی
  بحثی میان امین قضایی و فروغ اسدپور                           

  
  
  

چهار یادداشت زیر برگرفته از مباحثی میان فروغ اسدپور و امین :  توضیح
قضایی است که بر سر روش شناسی مارکسیستی و در کامنت ها و ایمیل های 

یادداشت اول از کامنتی است که فروغ اسدپور . میان این دو صورت گرفته است
ه ی امین قضایی، وبالگی مختص بازخوانی او از کاپیتال در وبالگ حادسرمای

مارکس، نوشته است و یادداشت های بعدی از مراسالت این دو بر سر موضوع 
  . مورد بحث گزینش شده اند

  
  
  

  فروغ اسدپور
ایده الیسم کانتی معتقد به وجود یک جهان عینی بیرون از ما هست و ایده آلیسم آن 

 همانطور که تو بدرستی میگویی احمق نیست یا وبر یا مطلق نیست و کانت حتما
ولی معتقد است که چیز در خود یا شئ  فی نفسه قابل درک و قابل شناخت .... دریدا

نیست و از این منظر ما به عنوان سوژه های داننده همواره با مقوالتی بقول تو از پیش 
 بیرونی دست می یابیم داده شده که ویژه ذهن ما هستند به شناخت این پدیده های

که همین جا (ساختار بین پدیدارها تابع مقوالت پیشینی ذهن ماست به بیان بهتر یا 
همین یک جمله تو را قدری باز ). بگویم پدیده ها با پدیدار ها فرق دارند که بماند

این مقوالت از کجا نشات می گیرند؟ این ...میکنم تا تناقضات آن را متوجه بشوی
 هستند؟ یعنی همه ما "انسان"شا داده ذهن ما چیزی ذاتی موجودی به نام مقوالت پی

به عنوان انسان دارای این مقوالت ذهنی پیشاداده هستیم یا آن که فقط عده ای از 
انسان های برجسته مثال کانت و وبر دارای این خصوصیات ذهنی هستند و میتوانند 

؟ اگر بگوییم همه انسان "بسازند"یان تو  یا به ب"خلق کنند"ساختار؟ بین پدیدارها؟ را
ها دارای این مقوالت ذهنی پیشا داده هستند باز باید روشن کنیم که علت آن 

؟ یعنی میتوان آنهمه را به ژنتیک و توانمندی "نوع انسانی"چیست؟ بیولوژی انسانی؟ 
های نوع انسان فرو کاست؟ یعنی کودکی که در یک جامعه معین به دنیا می آید 

ارای این مقوالت فلسفی الزم برای ایجاد این ساختار یا رابطه بین پدیدارها هست؟ د
یا آن که این مقوالت چیزی است که در طی جامعه پذیری ما و فرهنگ مند شدن ما 
رشد میکند؟ و چرا و چطور؟ چرا در جوامع خاصی و در انسان های خاصی این توانایی 

 باز چرا فقط در انسان های خاصی نمایان می های ژنتیک تا بدین پایه رشد کرده و
شود؟ یعنی مقوالت ذهنی فیلسوفان است؟ در آن صورت کدام فیلسوف میتواند ادعا 
کند که نظراتش یا مقوالتش درست تر است؟ ایا مالکی برای اثبات ادعای درستی 

 آنها "مقوالت ذهنی"اظهارات آنها در دست هست؟ آیا همه چیز را میتوانیم به 
حدود کنیم؟ منافع طبقاتی و شرایط تاریخی آنها است که مقوالت ذهنی آنهار ا م

شکل می دهد؟ پس همه چیز در عرصه معرفت شناسی نیز همانطور که هابس می 
 است یا آن طور که مطلبوییت گرایان می "جنگ همه علیه همه"گوید تابع قانون 

 گویند تابع منفعت های فرد یا یک گروه اجتماعی است؟
سرشت این مقوالت پیشا داده ....همین جا می بینی که بحث پیچیده می شود

   شرایط کسب آنها هستند؟جا نشات می گیرند؟ چه کسانی واجدچیست؟ از ک
 

 داده در چه زمانی در ذهن ما ایجاد شده اند؟ همیشه بوده اند یا تابع    این مقوالت پیشا
ا مدتها بشر تصور می کرد که شرایط خاص تاریخی و رشد دانش هستند؟ چرا ت

خورشید از شرق بر می آید و در غرب فرو می رود؟ و قادر نبود ارتباطی بین این 
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 این برخاستن و فرو شدن و گردش خورشید و زمین ایجاد کند؟ "ساختار"پدیدار و 
 این رابطه بین خورشید و زمین و چرخش زمین به دور "ساختن"اگر ما موفق به 
م آیا زمین از گشتن به دور خورشید بقول گالیله در هنگام محاکمه خورشید نمی شدی

به دور ...یعنی زمین..اش باز می ایستاد؟ مگر نه آن که چرخش جرمی با این عظمت
جرمی دیگر به نام خورشید نمیتواند فاقد قانون مندی و مکانیسم هایی باشد که مانع 

دها سال مستقل از ذهن ما و سقوط زمین در خورشید می شود؟ این قوانین میلیار
 آن عمل کرده است و حتی اگر تصور کنیم که ما نیز قادر به "مقوالت پیشا داده"
این قوانین علی و معلولی و علمی ) من کلمه کشف را بیشتر می پسندم ("ساختن"

نمی شدیم این حرکت ادامه می یافت و ما نیز نباشیم این حرکت تا مدتهای مدیدی 
اشت؟ مگر نه این که ترکیب هیدروژن و اکسیژن تحت شرایط خاصی ادامه خواهد د

آیا این ساختار ترکیبی واقعیتی عینی است یا آن که . منجر به تولید آب می شود
؟ در غیاب ما ایا این قانون شیمیایی فیزیکی از ..."ساخته اند"مقوالت ذهنی ما آن را 

کلمه ...کند"کشف " بود تا آن را ولی دیگر کسی نخواهد..عمل کردن باز می ایستد؟ نه
آری در غیاب موجودات هوشمندی . مناسب در این رابطه نه ساختن بلکه کشف است

به نام انسان ها که قادرند در البراتورهای علمی با استفاده از ابزار آزمایش خود شرایط 
خاصی محصور شده و بسته و ایزوله ای به وجود بیاورند و به طور امپریسیتی اتصاالت 

 طبیعت دست "قوانین علیتی"ایجاد کنند که در تجرید از جهان اطراف و تاثیراتش به 
 کند اما ترکیب "کشف"یابند، کسی دیگر نخواهد توانست راز پیدایش مولکول آب را 

 اینجا است که اتفاقا مبنای .قانونمند هیدروژن و اکسیژن به کار خود ادامه خواهد داد
سی و نقش فلسفه برای علم و تئوری شناخت و رابطه بین این اونتولوژی یا هستی شنا

فلسفه با توجه به دستاوردهای علوم مختلف که میدانی . دو حوزه مشخص می شود
جدا از هم و ایزوله از هم رشد می کنند و تقسیم کارشان به مخرج مشترکی ترجمان 

. فراهم می کندنمی یابد مبنای هستی شناسی برای توجیه نقش علم و تبیین آن 

فلسفه می پرسد جهان چگونه باید باشد که شناخت آن ممکن شود؟ و همنیجا نیز 
تفاوت بین فلسفه های ایده آلیستی با شدت و ضعف های خاص خود و فلسفه های 

ایده آلیسم خصلت های . ماتریالیستی باز با شدت و ضعف های خود نمایان می شود
 جهان عینی نمی داند و سوژه داننده را در ذاتی جهان عینی را پیش شرط شناخت

شناخت را منحصر به مقوالت ذهنی ما میکند و نوعی ایده ...مرکز جهان قرار می دهد 
ایده آلیسم به این جهت که هستی . آلیسم و اتمیسم در جهان عینی وارد میکند

یا پدیده شناس را به شناخت فرو می کاهد و اتمیسم زیرا که ما با جهانی از پدیدارها 
های بی ارتباط بهم روبرو هستیم یا اگر هم ارتباطی با هم دارند ما قادر به شناخت 

 .آنها نیستیم زیرا شئ فی نفسه قابل شناخت برای ذهن و ادراک بشری نیست
اما ماتریالیسم، شناخت و هستی شناسی را با هم مربوط میداند یعنی ماده و ذهن اوال 

دعوای لنین با . بر اساس اولی قابل شناخت و توضیح استبهم مربوطند و بعد دومی 
ایده آلیسمی که در حزب مد شده بود نیز بر همین اساس بود که او شناخت را 

با وجود نقدهایی که از تئوری .  واقعیت بیرونی می دانست و دیگران نه"انعکاس"
 حوزه شناخت او شده، اما برای تفکیک بندی بین حوزه هستی شناسی یا مادی و

ماتریالیسم شناخت . معرفت یا ذهنی که انجام داده است البته ستایش نیز شده است
را منوط میکند به خصلت های درونی و ذاتی جهان که امکان دست یابی ذهن ما بدان 
و در نتیجه ایجاد مقوالت و متدهای مختلف شناخت را ممکن می سازد که البته قوای 

در این راستا ایده آلیسم انتقادی اولیه روی باسکار . دذهنی و فکری ما انجام می دهن
که بسیاری از مارکسیستها از جمله آلکس کالینیکوس و رابرت آلبریتون و دیگران، 

 آن در خدمت "داربست فلسفی"مارکسیست ها را به بذل توجه جدی به استفاده از 
ای ساختار است مارکسیسم فرا خوانده اند، مطرح میکند که جهان به خودی خود دار

 پدیدارهای امپریک و قابل "بروز"قوانینی دارد و مکانیسم هایی دارد که باعث 
که فقط علی (مشاهده می شوند اما از آنجا که این ساختارها و مکانیسم ها و قوانین 
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و دقیقا بهمین خاطر ذهن ... در رابطه ای دیالکتیکی با هم وجود دارند ) معلولی نیست
 رشد تئوری ها و مقوالت و روش های مناسب و مختلف برای درک انسانی قادر به

نیروی جاذبه زمین بخشی . خصلت های آن و بهره برداری از نیروهای طبیعت می شود
 و ساختار درونی زمین است، بخشی از ساختار آن است که در پرتو دانش ما "ذات"از 

ندان بر اساس این عامل ساخته می شود و محاسبات دانشم...از آن مثال هواپیما و 
ثابت استوار است تا بدانند که با چه نیرویی مثال هواپیما باید از روی زمین حرکت 

واقعیت عینی نه فقط دارای ساختار و قانون و نظم است ....کند تا بر این نیرو غلبه کند
ی در باره آب مثال دانشمندان فیزیک و شیم....بلکه ماهیتی الیه بندی شده نیز دارد 

روی ساختار اتم ها و الکترون های این مولکول و نوع واکنش های شیمیایی آن به 
عنوان ساختارهایی واقعی و ثابت و ناگذرا حساب میکنند و آن را مطالعه میکنند و 

در سطح یا الیه ."نمی سازند"ساختارهای آنها را کشف میکنند اما آن ساختارها را 
در مطالعات البراتوری و نظایر آن مولکول را به اتم اول آب به معنای کلی را داریم و 

آن و اتم آن را به الکترون های آن و بعد ذرات ریزتر تجزیه میکنند و الیه های زیرین 
شاید . یعنی وجود این ساختارها اجازه شناسایی آنها را به ما می دهد. را می شناسند

وفق به شناخت آنها نشده خصوصیات بسیار بیشتری نیز داشته باشند که ما هنوز م
باشیم و این امر فقط اثبات این مدعا است که این مولکول و اجزای آن حاوی الیه ها و 
خصوصییاتی هستند که در آینده با تغییر تئوری ها و دانش و ابزراهای ما قابل 

  .شناسایی خواهد بود
 

انواده و در سطح اجتماعی برای چه مارکس سی سال از عمر خود و زندگی و خ
خوشبختی و سالمتی فردی اش را برای نوشتن کتابی بنام سرمایه مصرف کرد؟ علت 

و برای همین . چیزی نبود جز شناخت ساختار و قوانین و مکانیسم های عمل سرمایه
از پدیدار آن یعنی کاال شروع کرد و به تدریج الیه های زیرین آن را شکافت و سرمایه 

 و مقوالت دیالکیتکی اش در کلیت آن توضیح داد اما این را به تدریج از راه تجرید
مقوالت پیشاداده ذهن او نبودند و خصلت هایی ذاتی ذهن مارکس نبودند بلکه به 

 و تاثیر واقعیت سرمایه بودند، گرچه سرمایه را در "بازتاب"طریقی میانجیگری شده 
. ش کند، مطالعه کردتجرید از بقیه روابط و پدیده هایی که میتوانست ذهن را مخدو

آری مارکس با استفاده از متد هگل و با بکار گیری متد تجرید، سرمایه را به عنوان 
. یک رابطه اجتماعی بس پیچیده بررسی کرد و قانون مندی حرکت آن را توضیح داد

حتی اگر مارکس نیز آنها را توضیح نمی داد یا موفق به چارت کردن آنها نمی شد باز 
اه خود در شکل مرموز و رازآلوده اش ادامه می داد و مبارزه با آن نیز به سرمایه به ر

 طبقاتی ادامه می داشت اما خصلت آن کشف "منفعت"دالیل اخالقی و هنجاری و 
 سرمایه افشا نمی شد و در نتیجه مبارزه با چنین بصیرتی که "ذات"ناشده میماند و 

اختار مند، بادوام، ناگذرا، و قانون خصلت س. اکنون ممکن گشته است قابل تصور نبود
. مند این شیوه تولیدی بود که مارکس را قادر ساخت تا آن را چنان توضیح دهد

یلکه مارکس آن را در سطح ... .مارکس نبود که قانون نرخ نزولی سود را ساخت
تجرید ذهنی ایزوله کرد و بدان واقف گشت یا به عبارتی به شناخت آن نائل 

 که شما نمی توانید مولکول آب را در دست های معمولی آدم غیر همانطور...شد
دانشمند بشکافید و ساختار و قانون مندی آن را کشف کنید بهمین شکل هم نگاه 

 و قانون مندی سرمایه نیست و ایده آلیسم "ذات"امپریستی هیومی قادر به کشف 
آری . ایه را فاش کندماهیت سرم "دیالکتیکی/علمی"وبری و کانتی نمیتواند به شیوه 

و ) نوع ماتریالیستی( سرمایه را با استفاده از متد دیالکتیکی هگل "منطق"مارکس 
این روش این متد . روش تجرید در ایزوالسیون از اطراف و تاثیرات دیگر بررسی کرد

شده بود و مارکس آن را به شیوه ماتریالیستی بکار  "اختراع"قبال از سوی کسی دیگر 
ایا این ...  آن را بدور انداخت"پوسته رازورزانه" را رشد و تکامل بخشید و گرفت و آن

ربطی به مقوالت پیشا داده ذهنی مارکس دارد؟ اگر شما نظر هیوم و یا امپریسیسم را 
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به طور کلی بپذیرید واقعیت را به سطح پدیدار فرو کاسته اید و بحث های مارکس در 
 کشف ذات آنها و الیه های زیرین آنها را غیر و "نفوذ به پس پشت پدیدارها"باره 

معتبر دانسته اید و به این معنا به دنیای پدیدارها اکتفا کرده اید و در نتیجه ادعای 
شناخت بهتر واقعیت را نیز نمیتوانید داشته باشید و بویژه نه در سطح منازعات 

ین پدیدار جامعه تمام ادعای مارکسیسم این است که بین پدیدار و ذات، ب. اجتماعی
سرمایه داری و هسته اصلی زیرین آن تفاوت هست و با روش دیالکیتکی میتوان به 

بین ظاهر بی آزار کاال و جهان درونی نهفته در آن که تمام یک . شناخت آنها نائل آمد
بین آگاهی روزمره . شیوه تولید را به تدریج میتوان از دلش بیرون کشید تفاوت هست

ر زندگی روزمره که منجر به بازتولید دائمی و ناخودآگاه جامعه مستقر و متعارف من د
آگاهی انتقادی من از راه راززدایی از .  من تفاوت هست"انتقادی"می شود و آگاهی 

این جامعه و کشف قانون مندی های آن رشد میکند و پس از آن میتوانم فقط از این 
ل گرانه بزنم و نظام اجتماعی مایه دارایی خود در رنج باشم و یا دست به عمل تحو

برای تغییر جهان باید آن را . رنجم را سعی کنم در عملی دسته جمعی تغییر دهم
خوب شناخت زیرا که در غیر این صورت کار و عمل و فعالیت ما بی نتیجه خواهد بود 

   .یا نتیجه آگاهانه اش موثر نخواهد بود
  

  امین قضایی
م در مورد روش شناسی مارکسیستی را با این گزاره شروع من نقطه ی شروع ایده های

کردم که مارکسیسم هیچ گزاره ی هستی شناختی ندارد و یا حداقل نباید اینطور 
یا مانند روش : اگر ابژه ی مطالعه ی ما جامعه باشد پس دو راه داریم . تعبیر شود

می توان قوانین و شناسی علم تصور کنیم که از این ابژه ی، مانند ابژه ی طبیعی، 
اصولی معتبر را استخراج نمود و یا اینکه به دنبال یک روش شناسی دیگری برای علوم 

روش شناسی مارکسیسم . مارکسیسم راه دوم را انتخاب می کند. انسانی باشیم

دیالکتیکی و تاریخی است و با روش شناسی علمی متفاوت است یعنی انتظار ندارد که 
 شیمیایی در مقابل محیطهای آزمایشگاهی و یا نظرگاه پژوهشگر جامعه مانند یک ماده

در . چنین تصوری ابلهانه است. یا تجارب ما، همیشه از قوانین مشخصی پیروی کند
چون پوپر تصور می کند . همین جا تکلیف مارکسیسم با امثال پوپر مشخص می شود

  .که می توان روش شناسی علم را در علوم انسانی به کار گرفت
مثال غلط است که بگوییم . تا همین جا نتایج خیلی خوبی می توانیم بگیریم

یکی از مشخصه های قانون تکرارپذیر . مارکسیسم قوانین تاریخی را کشف می کند
همچنین . بودن در اثر تجربه است و این با منش تاریخ و مفهوم تاریخ متضاد است

. ر طبیعت و جهان مادی برقرار استغلط است که بگوییم دیالکتیک قانونی است که د
در دیالکتیک ابژه از ذهن شناسنده . چون دیالکتیکی بودن با قانون بودن در تضاد است

در همین جا من مجبورم با . اما قوانین طبیعی و مادی چنین نیستند. تاثیر می گیرد
اب برخی از تصورات انگلس از دیالکتیک به مثابه قانون حرکت در طبیعت تسویه حس

مشخصا این یک انحراف است که شاید نتیجه ی سیاسی آن دترمینیسم . کنم
  . مکانیکی و برنشتاین باشد

بلکه در . وقتی می گوییم یک چیزی تاریخی است منظور این است که طبیعی نیست
بنابراین وقتی می گوییم . یک برهه ای از زمان حیات بشر شکل گرفته است

 تاریخی هستند منظورمان این است که هیچ هستی پدیده های پدیدارهای اجتماعی
شناختی خاصی ندارند و از هیچ قانونی در هستی تبعیت نمی کنند بلکه برساخته 

  . اجتماعی هستند
دوم اینکه وقتی می گوییم که جامعه در یک تکوینی دیالکتیکی است منظور این است 

. یط موجود آغاز می کنددر اندیشه ی دیالکتیکی ذهن از شرا. که قانون مدار نیست
یعنی از یک تز سوای اینکه این تز غلط یا صحیح باشد، تضاد های آن برکشیده و 

اما قانون همیشه بدون تغییر باقی می ماند و اگر تغییر . سعی در رفع آن ها می شود
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تضاد خود را در دل خود . قانون تغییر نمی کند. کند پس قانون از ابتدا غلط بوده است
کنش و واکنش میان ذهن و  قانون یک اصل در عینیت است ونه حاصل. وراندنمی پر
  . عین

 یک روش شناختی علمی  این تفاوت های عظیم همگی نشان می دهد که مارکسیسم
چون هیچ قانون و . ندارد و بنابراین گزاره ی هستی شناختی هم نمی تواند صادر کند

ان مادی و طبیعت کشف کند و بعد هیچ نظامی از عالم وجود را نمی تواند در جه
این تفاوتی با روش . توضیح دهد که چرا جامعه از این قوانین مادی پیروی می کنند

شناختی های متافیزیکی ندارد که سعی می کنند با درک نظام عالم وجود سپس علم 
بنابراین برخالف حرف .  و سیاست هم را تعیین کنند نفس و اخالقیات و حقوق

  .بله مارکسیسم جهان بینی مادی نداردآخوندهای ا
بیا نگاهی به انبوه مباحث مارکسیست های پیشین با مذهبیون بیاندازیم که یکی از 

به نظر . ماده و دیگری از روح، یکی از ماتریالیسم و دیگری از ایده آلیسم دفاع می کرد
 را من حتی بسیاری از مارکسیست های ایرانی سابق هم روش شناختی مارکسیستی

ماتریالیسم در مارکسیسم مفهوم دیگری دارد و به این معنا نیست . درک نکرده بودند
  .است.. که یک جهان بینی مادی  پشتوانه ی نظریات مارکس و 

  
  فروغ اسدپور

برای درک نظم و وضعیت جهان مادی و جهان اجتماعی ما معموال به یک فلسفه نیاز 
که کار زیرساخت . ک نوع اونتولوژی استداریم و فلسفه همیشه در خود حاوی ی

حال بی واسطه می رسیم به این . سازی یا داربست سازی برای علم را انجام می دهد
سوال که آیا مارکسیسم به عنوان یک تئوری اجتماعی انتقادی انقالبی تحول گر نیاز 

یر جهان به فلسفه و در نتیجه هستی شناسی دارد یا نه؟ هر متفکری باید برای کار تغی
بتواند آن را تحلیل کند آن را بشناسد و این امر جز از راه میانجی گری تئوری ها و در 

این مقوالت و مفاهیم روی یک موضع فلسفی و . نتیجه مفاهیم و مقوالت ممکن نیست
هستی شناسی مشغله اش . تلویحی یا تصریحی بنا می شوند موضع هستی شناسانه 

همه تئوری ها روی یک . ت و آنچه که وجود داردتحلیل خصلت وجود و هستی اس
هستی شناسی بنا می شوند و سوال اصلی آنها این است چه چیزهایی وجود دارند؟ 

معرفت شناسی از سوی دیگر  جهان و هستی از چه چیزهایی تشکیل می شود؟ 
مشغله اش دانش و شناخت است، روشن کردن خصلت و چگونگی آن و محدودیت 

پس  .  حول کسب شناخت و دانش از آنچه که وجود دارد می باشدتحقیق. های آن
اما با هژمونی . در رابطه نزدیک با هم هستند هستی شناسی و معرفت شناسی

 شروع شد مشغله اصلی فلسفه از موضوعات هستی شناسی 17امپریسم که از قرن 
 نتیجه این چرخش معرفت  .به حوزه معرفت شناسی عوض شد) سنت ارسطویی(
اما کنار گذاردن هستی .  این رابطه بود و شروع پوزیتیویسم ناسانه از دست رفتنش

شناسی به شکل اعالم شده ابدا به معنای آن نیست که موضوعات آن نیز از دستور 
  .گذارده شدند  تئوری کنار  کار
   

زیرا که هر تئوری جدی روی مفهوم خصلت و ذات واقعیت . این امری ناممکن است
فارغ از این  . و این یک هستی شناسی است لعه و تحقیق خود بنا میشود تحت مطا

مثال تئوری هایی که جامعه را و وجود . که شخص بدان آگاه باشد یا نباشد
اصل هستی شناسانه ذرات اتمی غیر  آن را نفی میکنند نظرات خود را روی "آّبژکتیو"

 هم این که هر مجموعه معرفت و بعد. متصل بهم یا افراد غیر متصل بهم بنا میکنند
شناسی یک تئوری در باره این است که چطور میتوان واقعیت را شناخت و روی این 

و چطور میتوان  پیش فرض بنا می شود که واقعیت مورد مطالعه از چه جنسی است
  امپریست ها و قانون تکرار پذیر بودن از راه تجربه آزمایشگاهی مثال. آن را شناخت
یعنی . قاعده مند و اتمیستی است) اپیسود( ستی شناسی رخدادها یحاوی یک ه
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پوزیتیویسم و امپریسم فکر میکنند که هستی عبارت است از حوادث و رخدادهای 
البته از این دیدگاه، قوانین از دل این آزمایشات .  آزمایش و حس قابل تجربه از راه

آلیسم سوبژکتیوسیتی کانت بهمین  ایده  .استنتاج شده و دانشمندان آنها را می سازند
برکلی است زیرا که او به شئ فی نفسه  اده آلیسم  از"رئالیستی تر" دلیل در درجاتی

کانت به بیانی دچار  .و استقالل آن از ذهن واقف است اما آن را قابل شناخت نمیداند
یک نوع پشتک زدن اونتولوژیک شد زیرا که اعالم کرد ذهن سوژه استعالیی 

جهان خارجی را ساختار می  رهای ابژه را می سازد یعنی ذهن سوژه استعالیی ساختا
سوژه برای "اما به قول استرن . کرد  "آبژه برای ما"را تبدیل به  "آبژه در خود"دهد و 

کانت دارای یک نقش مهم هستی شناسانه است زیرا که قوانین آبژه را به وجود می 
رچگی سوژه استعالیی یا بهتر بگوییم بر مبنای بر مبنای یکپا  یکپارچگی آبژه"آورد

خیلی ها   که آن را .یونیتی و یکپارچگی سازمان ذهنی سوبژکتیو بنا می شود
این همه به معنای آن است که .  نامیده اند"ساختار دهی آبژه از سوی سوژه  "

اختار دارای س )بی ساختار(دستگاه معرفتی سوژه داننده استعالیی مقدم بر تجربه آبژه 
است و بعد هم این که این ذهن چنان ساختاربندی شده است که آبژه را به طور  

یعنی آن را ( و نه به طوری آشفته و درهم و شلوغ قابل درک میکند  خاصی
از اینجا ایده آلیسم کانت و همه دیگرانی که با چرخش ). ساختارمند درک میکند 

 زیرا  .ناخت مطرح کنند روشن می شودزبانی و غیره سعی میکنند تقدم ذهن را در ش
چگونگی  و وابسته می شود به آنچه که باید شناخته شود منوط می گردد به، 

هستی شناسی را رد  او یعنی کانت  پس با این احوال می بینیم که  .شناسایی آبژه 
تا اینجا من فقط بسیار اندکی در . نکرده است بلکه نوع دریافت حسی را پذیرفته است

ره این موضوع توضیح دادم که حتما میدانی انبوه کتابهایی در این باره ها نوشته با
    .شده است

سنتز کردن معرفت شناسی ایده آلیستی به شکل باال و هستی شناسی امپریستی 
رئالیستی به شیوه هیوم وقتی به شکل فلسفه علم در می آید منجر به ایده آلیسم 

  . تی و وبریستی می شوداستعالیی یا موضع نئوکان
 آنچه که با دریافت مستقیم حسی قابل ردیابی و شناسایی نیست همچون  آنها

حوزه های مغناطیسی اتم ها و غیره را  مکانیسم های مولد آن،  ساختارهای آبژه، 
یعنی همه اینها میتواند . برای علم مفید قلمداد میکنند اما آنها را واقعی نمیدانند

وریک یه به قول وبر مدل ایده آل باشد که در نوع خود خوب و مفید پردازش های تئ
همین شبیه سازی در باره علوم اجتماعی نیز از . است اما ربطی به خود واقعیت ندارد

سوی آنها بکار می رود یعنی ما با حوادث ، رخدادها و وقایع سر و کار داریم همانطور 
 کنشگران نیز اهمیت "درک" و "هاکنش "اینجا البته . که در علوم طبیعی هست

قانون هیومی می گوید وقتی ایکس اتفاق افتاد آنگاه منجر به مثال ایگرگ می . دارد
  . این توسط پوزیتویستها هم در علوم طبیعی و هم اجتماعی بکار می رود. شود

  
 امین قضایی

و . فلسفه همیشه حاوی یک نوع هستی شناسی است: تو دو جمله ی خاص گفتی 
همه ی تئوری ها روی هستی شناسی بیان می شوند و سئوال اساسی انها : م اینکهدو

  این است که چه چیزهایی وجود دارند؟
 و نظام های ذهنی توصیفی  در واقع تفاوت فلسفه. دقیقا این دو جمله غلط است

 از سوی دیگر، درست در همین جاست که البته من این  ازیکسوی و فلسفه پراتیک
نظام .  از هم جدا می کنم"اراده به رهایی" و " اراده به حقیقت"دو اصطالح دو را با 

های توصیفی متافیزیکی تا پیش ازهگل همگی بر همین اصل استوار بودند که تمامی 
اما هگل دقیقا نشان . دانش و معرفت بر پایه توصیفی از نظم عالم وجود مبتنی است

ای کشف حقیقت نیست، اهمیت یک نظام داد که هیچ نیازی به این نظام توصیفی بر
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) البته برای هگل تاریخ ِ عقل است( فلسفی در این است که در یک پروسه ی تاریخی 
بتواند تضاد ها و تناقضات نظام های ذهنی قبلی را برطرف کند نه آنکه بخواهد مدعی 

این رهیافت هگل، پایه ای شد برای . شود توصیفی جامع از جهان فراهم می آورد
فلسفه پراتیک از نقد و . فلسفه پراتیک که به هیچ هستی شناسی خاصی نیاز ندارد

تغییر شرایط موجود برمی خیزد و سعی در رفع تضادهای یک وضعیت دارد بی انکه 
  . اصال کاری داشته باشد که این وضعیت چه پایه ی هستی شناختی دارد

راتیکی در این نیست که اولی تفاوت فلسفه نظرورز و انتزاعی با فلسفه پ: دقت کن
ذهنگرا و دومی عملگرا است بلکه درست در همین تفاوتی است که در فوق بیان 

یعنی اولی روش شناختی متافیزیکی و اراده به حقیقت دارد و دومی روش . کردم
  .شناختی دیالکتیکی و اراده به رهایی

واقعیت تحت هر تئوری جدی روی مفهوم خصلت و ذات "بعد هم که می گویی 
 دقیقا همین تصور ". و این یک هستی شناسی است مطالعه و تحقیق خود بنا میشود 

متافیزیکی از نظریه را بسط می دهی که به سادگی می توانم ثابت کنم متعلق به 
نظریه در یک نظام توصیفی، داده های خود را خصلت . منطق جامعه ی طبقاتی است

در  اما یک نظریه دیالکتیکی داده ها را . اد می کندذاتی و هستمند ابژه ی خود قلمد
  .یک پروسه تاریخی و در سنت بررسی می کند

به باقی مثال های تو در مورد کانت و تجربه گرایان نمی پردازم چون ممکن است از  
  : محوریت بحث خارج شویم اما یک اشاره الزم است بکنم 

یک نقش مهم هستی شناسانه است زیرا سوژه برای کانت دارای " اما به قول استرن "
   "که قوانین آبژه را به وجود می آورد

در مورد کانت باید گفت که سوژه جایگاه هستی شناختی ندارد و حرف استرن حداقل 
فقط در یک مورد و آن هم در استعالی مقوالت . به تعبیری که تو کردی غلط است

جز این نمی توانیم برای بحث کانت پیشینی حسی یعنی زمان و مکان است و گرنه 

هستی شناسی جز در نومن قائل شویم که هیچ گاه وارد حیطه ی معرفت شناختی 
  . نمی شود
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