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مارکس در پيوند با شرايط تاريخی آلمان و وضع اسفناک دانشمندان و پژوھش گران علم اقتصاد در آن کشور و در 
ناتوانی دانشمندان آلمانی در نتيجه وارد کردن علم اقتصاد ھم چون کااليی ساخته و پرداخته شده از انگلستان و 

بيان نظری آنچه در واقعيت زندگی خارجی ميگذشت در دست : "خود ميگويد" بومی"کاربست اين علم بر شرايط 
شد که معنای آن را به مقتضيات دنيای خرده بورژوايی اطراف خود ] تبديل[مجموعه ای از عقايد متحجر ] به[آنان 

  . 1#"تفسير و بالنتيجه تحريف ميکردند
ايرانی آن ھا " ھمتايان"قصد من از بيان جمله فوق، شبيه سازی بين شرايط ذھنی آن روزگار دانشمندان آلمانی و 

ايرانی تبديل به چيزی عاميانه " دانشمندان"است؛ به اين معنا که متدولوژی رشد يافته در کشورھای ديگر در دست 
  . آن را تحريف می کنند ،اجتماعی کشور خودو متحجر می شود که با کاربرد آن در شرايط سياسی 

با روزنامه ی توقيف شده ھم " روزگار سپری شده روشنفکران چپ"عباس ميالنی در مصاحبه ای که تحت عنوان 
ھژمونی  ،او در اين گفتگو. به موضوع ھاى متعددی به طور نامنظم و غير مستدل پرداخته است ،انجام داده 2ميھن 

ان را برای دوره ای نسبتا طوالنی بررسی کرده؛ به ھمزاد بودن اصطالح روشنفکر و چپ در ادبی چپ اير - فرھنگی
جامعه ايران پرداخته؛ روشنفکر چپ ايرانی را کمابيش ھمچون پديده ای نسبتا ھمگن و ارتجاعی خصلت بندی نموده 

در عرصه ادبي، ھنری و  و از جمله به گرايش ھاى موجود در آن مانند استالينيسم، روحيه حذف صداھای ديگر
  . خصلت استبدادی آن اشاره کرده است

مرداد اشاره داشته و  28او در عين حال به بررسی تاريخ جديد ايران پرداخته و به ويژه به پديده مصدق و کودتای 
اد و يافته ما ھمواره بايد آماده بازبينی تاريخ خود در پرتو اسن ،اعالم کرده است که با کاربست متد نوتاريخی گري

  . ھاى جديد بوده و از اخذ نتايج قطعی در باره تاريخ چشم بپوشيم
سرانجام اين که ميالنی دست به يک تبارشناسی روشنفکر چپ ايرانی زده و به شيوه پست مدرن ھا با ايجاد يک تقابل 

ی را به قطب به بين روشنفکر نوع روسی و نوع فرانسوي، روشنفکران چپ ايران Binary Oppositionدو گانه 
روشنفکرانى از آن دست که . اصطالح پرھيزکار مرتاض پيشه ى افسرده حال و يقه چرکين روسی وصل کرده است

ھمواره خود را در برابر قدرت حاکم تعريف کرده و آن چنان با قدرت مسلط مرزبندی کرده اند که منجر به نوعی ترور 
  . شدن آن ھا به حوزه قدرت مستقر جلوگيری به عمل آورده اندروشنفکران ديگر گشته و بدين ترتيب از وارد 
سياسی روشنفکران را نيز  –و پايان تعھد طبقاتی ) anachronistic(البته او برافتادن اين نوع روشنفکرى نابھنگام 

است که  ھزار وبالگ نويس به چنان بلوغی دست يافته 70نويد می دھد و می افزايد که جامعه ايران به يمن فعاليت 
در اين جا صحبت ھای ميالنی يادآور سخن سرايی رايج در غرب (نيازی به روشنفکر و اتوريته اخالقی ذھنی او ندارد 

است که مطابق آن فرد در  1990و تعرض سياست مداران راست غربی به انديشه ورى چپ فرھنگی در اواخر دھه 
و با عقل سليم خويش بھتر در  ،تران ھمه چيز دان چپ نداردجامعه اطالعاتی و علمى نيازی به متخصصان و از ما بھ

مى يابد که چگونه فرھنگی داشته باشد؛ چگونه وقت آزاد خود را اداره کند؛ با پول و زندگی خود چگونه رفتار کند و 
ه خالصه کالم اين که فرديت کور خودخوا. از ميان انبوه داده ھای اطالعاتی و فرھنگی چه چيزی را گزين کند

  ). بورژوايی در تقابل با ھر نوع جمع گرايی مترقی به شدت تقويت و تبليغ می شود
توجه ام را جلب کرد، ارجاع او " تجدد و تجدد ستيزی در ايران"سرانجام آن چه که در مصاحبه و در مقدمه کتاب او 

مثال (در برخورد با تاريخ  است که ظاھرا ھم چون متدولوژی او" نوتاريخی گری"به شاخه ی نقد و مطالعات ادبی 
اين . به کار گرفته شده است) مرداد و يا مقوله ى روشنفکر چپ ايرانی 28پديده تجدد در ايران و نگاه او به كودتاى 

نکته مرا واداشت تا در مطلبی کوتاه به تاريخچه نوتاريخی گري، بستر پيدايش آن، دستاوردھا و نقدھايی بپردازم که 
ست؛ و در عين حال سعی می کنم به چگونگی کاربست آن در دست ميالنی و به ويژه در بررسی او به آن ايراد شده ا

  . از چپ ايران اشاره ای داشته باشم
او به عنوان يک چپ سابق، نقدھا و پرسش ھايی . آن چه که ميالنی در مصاحبه خود گفته بی شک حائز اھميت است

انگيزه شناسی و يا روانکاوی  ،به گمان من. لحاظ نظری به آن ھا بپردازدرا طرح کرده که چپ ايران بايد بتواند به 
ميالنی و کند و کاو در گذشته او، و يا چگونگی و ميزان روابط او با کشورھا و نھادھايی معين کمک زيادی به بحث 

يعنى مى ). نند باشندگرچه آن چه او کرده يا می کند و آن چه می گويد بی ارتباط به يک ديگر نمی توا(ما نمی کند 
نبايد جاى خالى نقد محتوايى  -كه ممكن است در جاى خود الزم و مفيد باشد–خواھم بگويم واكنش ھايى از اين دست 

  . آراى ميالنى را پر كند
طبقه يا اقشار معينی بررسی کرد که در پی پيش برد ھدف ھا و " روشنفکر ارگانيک"اگر بتوان ميالنی را به عنوان 

نيز بايد به " اقشار مقابل/ روشنفکران ارگانيک طبقه"در اين حالت  ،طبقاتي، سياسی و اجتماعی معينی استمقاصد 
در اين جا قصد من اساسا شناسايی انگيزه ھای شخصی او در . جدال نظری با او پرداخته و به نقدھايش پاسخ دھند



دن پايه ھای نظری جدل او و ھم چنين چپ حمله به سنت روشنفکری چپ در ايران نيست، بلکه ھدف من روشن کر
  . مارکسيست است

به اين معنا تالش می کنم متد نوتاريخی گری را در باره ى خود نوتاريخی گری به کار بسته و علل و زمينه ھای 
ميالنی و نوع سپس اين متد را در مورد خود . تاريخی پيدايش آن را ھرچند کوتاه و مختصر مورد بررسی قرار دھم

بررسی او از چپ ايران و سنت روشنفکری منتسب به آن به کاربسته و به اين ترتيب به بيان مصطلح در خود اين 
ھدف از اين کار آن است که . تاريخی خود قرار دھم) contextualization(آن ھا را بر متن و زمينه ی ،شاخه ادبي

پست مدرنيسم خوانده می شود قابل بررسی است و سپس نشان دھم نشان دھم نو تاريخی گری در متن وسيع تری که 
  . اين متد در دست ميالنی چگونه به چيزی مبتذل و عاميانه بدل شده است

به بيان ديگر نگريستن (در آن چه که در زير می آيد من به طور خالصه، خاستگاه نوتاريخی گری را شناسايی کرده 
انتقادی آن را معرفی می کنم و در  -و رويکرد ادبی) ی بر زمينه تاريخی آن"نمت"به اين جريان نقد ادبی ھم چون 

و در آخر تالش می کنم نشان دھم که ميالنی به . ادامه نقدھايی را طرح می کنم که به اين رويکرد ادبی ايراد شده است
  . رويکرد مورد نظر خود وفادار نبوده است
  . ضوع در آرای عباس ميالنی بپردازدمطلب پيش رو در ابتدا قرار بود به سه مو

  
بررسی متد نوتاريخی گری و رابطه آن با پست مدرنيسم يا به عبارتی زمينه ھای پيدايش نوتاريخی گری و ھم . 1

چنين انتقادات وارده به آن؛ به عالوه بررسی چگونگی کاربست متد نوتاريخی گری از سوی ميالنی در پيوند با تجدد 
  . ش آن در ايرانو زمينه ھای پيداي

  ارائه يک چارچوب مفھومی مثبت از روشنفکر چپ و پاسخ به نقد ميالنی از چپ . 2
  و بالخره درک او از مساله تجدد  -3

اين مطلب بيش از ھر چيز روی نکته اول متمرکز گشته است و نگارنده اميدوار است که در آينده بتواند در نوشته 
  . نيز به بحث بپردازد ھايی جداگانه حول نکات دوم و سوم

  
  نوتاريخی گری و پيوند آن با تحوالت سرمايه داری متاخر و پسامدرنيسم 

ھای فکري، ادبی و روشنفکری در ارتباط جدايی ناپذير با بستر ¬اگر بپذيريم که پيدايش ايده ھا، افکار و مکتب
جدا از آن بستر و شرايط اجتماعی  فرھنگی واقتصادی خود قرار دارند و چيزی مقدم بر و يا ،سياسي ،اجتماعي

نيستند در آن صورت بايد پيدايش نو تاريخی گری را نيز در بستر اجتماعی رشد و پيدايش آن بررسی کنيم که در 
از آنجا که نو تاريخی گری را می توان ھم چون شاخه . ميالدی برآمد کرده است 1980و اوايل دھه  1970اواخر دھه 

لذا بجا است که ابتدا تعريف بسيار مختصری از پست مدرنيسم و زمينه ھای تاريخی  3ی کردای از پسامدرنيسم بررس
  . رشد و پيدايی آن ارائه شود و سپس در پرتو اين دانسته ھا به موضوع نو تاريخی گری بپردازيم

که واقعيت از تکثر  روی اين فرضيه بنا شده اند"آن گفتمان ھا و پراتيک ھايی را پست مدرن می داند که  4آدام کاتز
پست مدرنيسم نوعی اقتصاد سياسی موقعيت ھا و . نامحدود اشکال و پديده ھای ناھمگن و مختلف تشکيل می شود

جايگاه ھای متفاوت و ناھمگون است که منجر به بازتوليد حوزه ھايی از دانش و پراتيک می شود که به تفاوت و 
ه فوکو، دلوز، دريدا، الکان، ليوتار، بودريار و گواتاری و نظاير آنان در افرادی از جمل... ناھمگونی ارجحيت می دھد 

به نظر کاتز وجه مشترک ھمه اين افراد اين است که آن ھا بخش موضعي، محلی و )2000:10" (اين طيف می گنجند
کنار ھم قرار داد و خاص را بر کل ترجيح می دھند و باور ندارند که اين دو را بتوان در ساختارھا و پروسه ھای کلی 

  . ارتباطی اندام وار ميان آن ھا برقرار کرد
  

  : به طور کلی سيمای مسلکی پست مدرنيسم را با الھام از انديشه الن ميکسينزوود می توان چنين صورت بندی کرد
تاريخ را ى جھان و  شمول درباره ى جامع و جھان پسامدرنيسم ھر نوع به اصطالح فراروايت و نظريه: شک گرايی. 1

پست مدرن را به منزله بی اعتقادی و عدم ايمان به فراروايت ھای بزرگ توصيف می ... من"به قول ليوتار. كند رد مي
   5)54:1380" (کنم
  

. از نظر آن ھا وجود دعاوی متنوع در تاريخ تفکر علمي، خود گواھی می دھد که به ھيچ حقيقتی نمی توان دست يافت
از ديدگاه آن ھا صرف اعتقاد به . ا نمی توان به پلوراليسم باور داشت اما نسبيت باور نبودبه عالوه از منظر آن ھ

به . ، تنوع و صورت ھای ديگر از انديشه وری را از بين می برد و آن ھا را يک دست می سازد"روايت ھای بزرگ"
منتھی می شود؛ و اين امر چھره زعم آن ھا نفی انديشه ھای مخالف ضرورتا و ذاتا به سرکوب انديشه ھای مخالف 

  . جھان را بی ريخت، زشت و ناپسند تبديل می کند
بينند، کل را به اجزای آن فرو می کاھند و ھر  آن ھا جھان را اساساً تكه تكه و نامعين مي: عليه کليت و ذات گرايی. 2

از نظر آنان بحث . نائل آيد) توتاليتی(را نيز انکار می کنند که می تواند به شناخت کليت , نگر  تماميت,نوع گفتمان 
يا ھمان پديدار و نائل آمدن به شناخت " سطح"ذات نيز بحثی بيھوده است و به نظر آنان امکان فرارويی از  - پديدار



آن ھا دستيابی به حقيقت را ناممکن می دانند و به نحوی توانايی عقل و خرد . واقعيت يا ذات پديده ھا ممکن نيست
. می دانند" روايتی از واقعيت"در شناخت پديده ھا انکار می کنند؛ حتی حقيقت را ھم، در بھترين حالت انسانی را 

. شود سطح ماھوی آن ھا مي, تحليل على,پسامدرنيسم در عمل منكر وجود روابط ذاتی ساختارھا و پديده ھا و امكان 
  . وندش ھا مي ھا و احتماالت جانشين ساختارھا و علت در عوض پراكندگي

تنھا . وجود ندارد, قوانين حركت,با ھويت معين و ) دارى مثالً سرمايه(در اين نگاه چيزى به عنوان يك نظام اجتماعى 
نظير , ھاى بزرگ روايت,در اين نگاه نه تنھا . وجود دارد, گفتمان,انواع متعدد و متفاوت قدرت، سركوب، ھويت و 
ى  ى وجود عليت و فرايند قابل فھم تاريخي، و ھر گونه انديشه ونه ايدهمفاھيم پيشرفت در عصر روشنگري، بلكه ھر گ

يا بايد (از نگاه پست مدرن ھا ھيچ فرايند ساختارمندى وجود ندارد كه دانش انسان . انكار می شود, ساختن تاريخ,
و غيرقابل توضيحى  ھاى آشفته، نامرتبط صرفاً تفاوت. قابليت دسترسى به آن را داشته باشد) پذيرفت كه عمل انسان

  . وجود دارند
را امری مطلق می پندارند اما خود، عاليق سنتى به زعم آن ھا , گفتمان,پست مدرنيست ھا زبان، فرھنگ و . 3
از (, شمول جھان,ھاى  و ارزش, گرا تماميت,ھاى قديمى به اقتصاد سياسي، دانش  مشغولي چپ و دل, اكونوميستى,

ھاى عام برابري، خواه ليبرالى و خواه سوسياليستي، مفھوم  ، ايده,)خردورزى(عقالنيت ,جمله، مفاھيم غربى 
ى بسيار  ھاى ويژه آن ھا بر ھويت. را ھم چون امری مطلق مردود می دانند) ماركسيستى رھايى عمومى انسان

سيال و متمايز  ھاى خاص و متمايز؛ ماھيت ھا و ستم مبارزه  متنوعى نظير جنسيت، نژاد، قوم و گرايش جنسي؛ تفاوت
سازند كه به  آن ھا ماھيت آدمى را چنان متغير، نامطمئن و شكننده مي. ، تأكيد می کنند,ى نامتمركز سوژه,نفس انسان 
ى ھم بستگى و كنش جمعى است، و بر مبناى  توان به نوعى آگاھي، كه شالوده توان دريافت كه چگونه مي سختی مي

و رد , حاشيه,ى مشترك و منابع مشترك دست يافت ـ يعنى تجليل از  تجربه ،)نظير طبقه(اجتماعى مشترك , ھويت,
  . ھاى ماركسيستى تاريخ ھاى غربى پيشرفت و از آن جمله نظريه ، نظير ايده"ھاى بزرگ روايت"
به نظر آلکس . ى جديد پسامدرنيته وجود دارد ى بسيار عجيب، تناقض مھم ديگرى است که در انديشه نكته. 4

س پسامدرنيته، از سويی بر نفى تاريخ استوار است؛ چون نه تاريخى وجود دارد كه بتوان آن را مورد تحليل کالينيکو
دارند،  ھاى مختلف آن را شناخت كه بر ما ستم روا مي ى قدرت توان ريشه على قرار داد، و نه نظامی غالب است که به 

دارى يا حتى اعتراض  وعى رھايى عمومى انسان از سرمايهتوان خواستار نوعى مخالفت يك پارچه و ن ترديد نمي و بي
ھايى جداگانه و  توان به مقاومت حداكثر مي. ھا معموالً بدان باور دارند عمومى به آن شد، آن سان كه سوسياليست

  . خاص اميد بست
 1970ايان دھه اکنون در پ: مسئله در طرح جايگزينی ناب برای نظام نيست:"از ھمين رو است که ليوتار ميگو يد

ھمه ما می دانيم که ايجاد چنين جايگزينی به نظامی می انجامد که شبيه ھمان چيزی است که می خواھد جانشين آن 
   6).19:1383:برگرفته از کتاب کالينيکوس " (شود

به . كند بخش ـ را رد مي شمول رھايي ھاى جھان شمول ـ و حتى طرح چنين، ھر طرح سياسى جھان اين ديدگاه ھم.5
. شود به نفع مبارزات خاص عليه انواع متنوع و خاص ستم، كنار گذاشته مي, بشر  رھايي,ھاى عام  سخن ديگر، طرح

كنند تا ھر چيز خوبى كه در طرح روشنگرى وجود داشته ـ به خصوص تعھد آن به  ھا ما را ترغيب مي پسامدرنيست
گرى که از خود برجا  ھا را به خاطر نتايج ويران ند كه اين ارزشخواھ آنھا از ما مي. رھايى جھانى بشر را ـ دور بزنيم
دربرابر "و به قول ليوتار با زمان ھماھنگ و با گردش ايام ھم سو شويم؛ چرا که. 7گذاشته مورد سرزنش قرار دھيم

م نمی ديدگان انسان پست مدرن، ديگر نشانی از افق تعميم بخشي، کليت بخشي، جھانی شدن و رھايی عمومی به چش
   8.  38:137:برگرفته از کتاب مارشال برمن "(خورد

چنان که مالحظه کرديم پست مدرنيست ھا کليت، ارزش ھای جھان شمول و عام، روايت ھای بزرگ تاريخی و امکان 
شناخت عينی را رد می کنند؛ نسبت به حقيقت، وحدت و پيشرفت بدبين اند؛ و نسبيت گرايی فرھنگی را ھمزاد 

و مفھوم مفصل بندی . و عدم تدوام و ثبات و تجانس و به طور کلی تنوع را ترجيح می دھند پلوراليسم
)Articulation ( نيز وسيله خوبی برای پست مدرنيست ھا است تا تکه پاره ھای مختلف و متنوع مفھومی را از اين

  . راه با ھم ترکيب کنند
پست مدرنيست ھا محبوبيت دارد و برای جمع آوری به نظر آدام کاتز اساسا خود مفھوم مفصل بندی که نزد 

دلبخواھانه و ترکيب بی برنامه و غير تئوريک عناصر و تکه ھای پراکنده از سيستم ھای مختلف نظری بکار بسته 
می شود، بايد ھم چون نوعی گريز از مشکل در صدور احکام قطعی در دست يابی به عليت و تالش برای حل آن ديده 

فصل بندی را مانند شيوه ای غيرتقليل گرايانه برای بررسی رابطه بين حوزه ھای مختلف اجتماعی و آن ھا م. شود
فرھنگی و مقابله با اعالم يک راه حل نھايی می بنند و آن را وحدت بين تفاوت ھا می نامند که حاوی ھيچ گونه 

  . سلسله مراتبی در بيان علت ھا يا رده بندی جايگاه ھا نيست
  

خود را در چرخش زبانی و  9ه ی بارز ديگر نزد اين جريان ايده آليسم آن است که به نظر مارگارت آرچروجه مشخص
به نظر آرچر پست مدرن ھا ھمه چيز اجتماعی را به امری . واقعيت نشان می دھد) Discursive(گفتمانی کردن

  . فرھنگی تبديل کرده اند



سرايی روی آورده اند و به ويژه بزرگ ترين ¬ھای توضيحی را رد کرده اما خود به داستان "پردازیافسانه "آن ھا 
روايتی که به خورد بسياری داده اند ھمان روايت فرارويی از چيزی ھمگن به نام مدرنيته و جايگزينی آن با چيزی 

  . است" پست مدرنيته"ناھمگن به نام 
والنند که در سايه سياست آن ھا ھزاران گل خواھد شکفت و به ھمين دليل تکثر را پست مدرن ھا می خواھند به ما بقب

بايد بر يگانگی ارجحيت بخشيد و به ما اندرز می دھند که درجه تحمل خود را در برابر تفاوت و ناھمگنی افزايش 
دی متعالی انديشه ورزان آرچر به درستی می افزايد که به يمن نابرابری ھای شديد در سطح جھاني، وضعيت ما. دھيم

" تکه پاره ھای ذھنی خود بازی کنند"فرانسوی به گونه ای است که به ايشان اجازه اين را می دھد که بنشينند و با 
).1998:193 (  

راست می گويد که اتفاقا با وجود اصرار پست مدرن ھا روی ) After Theor(ايگلتون در کتاب پس از تئوری 
ھای پست مدرن اما معموال با تقابل ھای دو سويه غير منعطف ¬تجانس و ناھم گوني، تئوری  چندگانگي، تفاوت، عدم

تفاوت، چندگانگی و اصطالح ھايی نظير آن ھا در يک سو ايستاده اند و آ نچه که با آن ھا مترادف نيست . کار می کنند
پست مدرن ھا به نظر ايگلتون . ديگر يعنی اصطالح ھايی مانند يگانگي، يک ساني، کليت و جھان شمولی ھم در سوی

ارتدوکس (ژست گرفته اند اما خود به ھمان اندازه ی " آن ديگری"با آن که ظاھرا با آغوش باز برای در بر گرفتن 
راست کيش ھايی که از سانسور، سرکوب و انحصارطلبی شان شکوه می کنند؛ به سانسور و سرکوب دست می ) ھايی
از انسان می توان حرف زد اما نه از ذات انساني؛ از جنسيت می توان حرف زد اما نه از نزد پست مدرن ھا . "زنند

" طبقه، از بدن می توان حرف زد اما نه از بيولوژي؛ از پست کلونياليسم می توان حرف زد اما نه از خرده بورژوازی
)2003:26 .(  

  
تب فرانکفورت و بدبينی آن ھا نسبت به در يک بستر کلی تر می توان پست مدرنيسم را با چرخش فرھنگی مک

تک ساحتی و غير "پرولتاريا نيز گره زد که ناشی از فاجعه جنگ دوم جھانی و شکست انقالب در آلمان و تئوری 
ھمان طور که مارکوزه به تاسی از ھورکھايمر و آدورنو سرانجام به اين نتيجه بدبينانه . آنان بود 10" ديالکتيکی

از درون متالشی نخواھد شد پس تنھا نيروھايی ) بر تناقضات خود غلبه کرده(سرمايه داری  رسيد که چون جامعه
، پست مدرنيست 11اند)سرمايه داری پيشرفته(قادر به حمله به آن ھستند که جزء حاشيه و ادغام نشدگان اين جامعه 

تا به زعم خود صداھای ناشنيده  ھا نيز در پی کشف گروه ھای مطرود حاشيه ای و اقليت ھای موجود در جامعه اند
آن ھا به درون " راه داده شدن"يا " درونی کردن بيرونی"اما کشف اين مطلب ھدفی در فراسوی . آن ھا را طرح کنند
برای واژگون " بيرونی"و " درونی"ھدف يافتن و ايجاد پايه ھای ھم دستی بين گروه ھای . سيستم موجود ندارد

  . سازی وضع موجود نيست
  
اما در حالی که ليبرال . ھا به بيان ايگلتون ھم بستگی را يک دست شدن می دانند و وفاق را بيدادگرانه می خوانند آن

از راه طرح فرد آزاد و مستقل مقابله می کنند، حاال برخی از پست مدرن ھا ديگر به فرد " دست شدن¬يک"ھا با اين 
" يک دست شدن"ھا را نيروھايی می دانند که در برابر خطر  نيز باور ندارند و به حاشيه رانده شدگان و اقليت

که منحرف، خاطی ، ھرزه و فاسد ناميده  - از نظر پست مدرن ھا ھمه ی آن حاشيه رانده شدگان. اجتماعی ايستاده اند
) ای¬ زندگی غير حاشيه(زندگی ھمگانی و جاری . به لحاظ سياسی موثرترين نيرو به شمار می روند - می شوند

ھا با آن ¬نای زيادی برای پست مدرن ھا در بر ندارد و اين باز ھمان نظر يک سان گر و يک سويه ای است که آنمع
  . نزد مخالفان شان مقابله می کنند

  
  

  : اگر بخواھيم جوھر نظر پست مدرنيست ھا و نسبی گرايان را خالصه کنم بايد بگويم
و ھمه چيز را نسبی می پندارند ؛ اما درست با صدور ھمين  پست مدرنيست ھا با روايت ھای بزرگ مخالف اند -1

  . حکم آن ھا يک قاعده عام و جھان شمول ارائه می کنند و تناقض خود را به نمايش می گذارند
  
پست مدرنيست ھا مخالف درستی يا نادرستی گزاره ھای معرفتی و به طريق اولی گزاره ھای اخالقی اند و ھيچ -2

آدمی در شگفت می ماند که آن ھا چگونه به درستی و صدق . نه يا ارزشی را معتبر نمی دانندگزاره شناخت شناسا
ھمين احکام صادره باور دارند؟ اگر اين حکم صحيح باشد، آن ھا به ناگزير از مفھومی عام دفاع می کنند که با پيش 

  . فرض ھای شان تناقض دارد
اشت اما نسبيت باور نبود، در حالی که می دانيم پلوراليسم نه تنھا با از منظر آنھا نميتوان به پلوراليسم باور د -3

چرا که روايت ھای . اعتقاد به روايت ھای بزرگ تناقض ندارد بلکه از اجزای تشکيل دھنده آن محسوب می شود
به . می بخشد بزرگ بنا به تعريف روايت ھای خرد را در بر می گيرد و با ادغام آن در نظام خود، به روايت خود ترنم

عالوه کسی که می گويد فردی می تواند به پلوراليسم اعتقاد داشته باشد که به نسبيت گرايی باور داشته باشد دانسته 



يا نادانسته دارد پيش فرض خود را زير سئوال می برد؛ چرا که اين گزاره، چيزی جز يک گزاره ی مطلق به شمار 
  . نمی رود

تناقض ھا و محدوديت انديشگی تحليل ھای پست مدرنيستی را در تبيين يک مورد معين اکنون بگذاريد يک نمونه از 
 1960با اين مثال می خواھم چگونگی برخورد پست مدرنيستی با تاريخ دھه ھای . از نزديک مورد بررسی قرار دھيم

دانشگاھی فراھم آورد و  را نشان دھم که زمينه را برای ظھور از جمله نو تاريخی گری به مثابه يک جريان 1970و 
برای اين منظور من تحليل کاترين . در ادامه برخورد مارکسيستی با ھمان پديده را به طور بسيار مختصر بحث می کنم

  . را انتخاب کرده ام 1970و  1960از شرايط تاريخی دھه ھای  12گاالگر
از دل گسست از مارکسيسم بيرون ) رھنگیچپ ف(گاالگر در بررسی خود اين امر را نشان می دھد که چگونه چپ نو 

آمده و سلسله مراتب در حوزه ی عليت ھا و تقدم شيوه توليد و بازتوليد مادی جامعه در توضيح پديده ھا را رد کرده 
گاالگر می . و نوعی مرکزيت زدايی و عدم قطعيت در عرصه ی عليت در مباحث اجتماعی سياسی ايجاد کرده است

بندی عليت ھا برای تعيين نھايی اين که کدام تضاد خصلت اصلی و کدام خصلت فرعی دارد وداع گويد چپ نو با رده 
گفت و در ضمن گسست از سياست نمايندگي، ھم چنين موجب آن گشت که فعال روشنفکر نيز از ادعای نمايندگی گروه 

برای خاطر رھايی خود آن ھا  فعاالن چپ نو حاال ديگر به شورش گری فرد و گروه. "ھای سرکوب شده دست بردارد
اھميت می دادند و اھميت اين مبارزات را در اتصال آ ن ھا به نام و منافع يک طبقه ی کلی و عينی جستجو نمی 

   1998)48" : کردند
او در ادامه به توجه چپ نو به توضيح منطق مرکزيت زدايی می پردازد که به معنای عدم سياست نمايندگی گروه ھای 

به اين معنا ھر گروھی به نام خود صحبت کرده، خود . سرکوب شده از سوی ديگر گروه ھای اجتماعی استضعيف و 
را نمايندگی می کند و گرايش ھا و حرکت ھای اعتراضی مختلف ھمه عليه سيستمی حرف می زنند که ھمه را سرکوب 

سياه ھا و مردان حق نمايندگی زنان و در دل چنين سياستی اين نکته مطرح است که سفيدھا حق نمايندگی . می کند
  . روشنفکران طبقه متوسط حق نمايندگی طبقه کارگر را ندارند

  
تنھا چيزی که برای . از نظر گاالگر البته اين امر به معنای از بين رفتن ھم بستگی بين گروه ھای سرکوب شده نيست

مبنای . عوض شده بود مبنای اين ھم بستگی بود 1930در مقايسه با راديکال ھای مثال دھه  1960راديکال ھای دھه 
به جای تعريف خود با يک طبقه عام، حاال مبنای ھم بستگی درک سرکوب "اين ھم بستگی به نظر گاالگر اين بود که 
پس به خاطر اتکای خود به گروه ھايی خارج از طبقه کارگر سنتی سازمان . مشترک در عرض تقسيمات طبقاتی بود

خش ھای اجتماعا متحرک رو به باالی زنان ، سياھان و دانشجويان، بخش مھمی از چپ نو شکلی يافته، نظير ب
  . راديکال از ضد نمايندگی را در فعاليت سياسی خود رشد داد

  
شخص ديگر نيازی نداشت که علت فعاليت خود را به طبقه کارگر ربط دھد بلکه ميتوانست باور داشته باشد که 

محلی و تعدادی از تناقضات خرد می توانند روی ھم منجر به يک بحران سيستمی و يک درگيری ھای موضعی و 
در امريکا اين بوده که آ ن ھا نيز در مطالعات "مخالف"تاثير اين چرخش ھا روی نقد فرھنگی . اتصال انقالبی شوند

ممکن می شد که ارزش ديگر ضرورتی نداشت و اساسا غير . و کارھای خويش روی نفی و عدم قطعيت تاکيد کردند
  ). 47: 1998" (مثبت معين و خاص ھر گروه مخالف سيستم را تعيين کرد

به اين شکل که تکيه اصلی در تقابل با مارکسيسم از . اين رويکرد افقی شامل بررسی تئوريک عنصر قدرت نيز گشت
ه شده؛ و مفھوم قدرت را به برداشت" محصور کردن قدرت به حوزه اقتصاد و سياست دولتی"روايت ھای بزرگ و يا 

حوادث و نيروھای عمده و مھم . ھمه عرصه ھا و از جمله عرصه ھای خرد زندگی روزمره نيز سرايت دادند
. سياسی سنتی حاال جای شان را به مردم و پديده ھايی می داد که زمانی کامال بی اھميت به نظر می آمدند -اقتصادی

از نظر . ھا و گفتمان ھای جنسي، فستيوال و بازي، از ھر نوعی اھميت می يافت زنان، بزه کاران، ديوانگان، فعاليت
به اين سو  1960با ظھور نوتاريخی گری انجام شد در واقع ادامه ھمان تالش ھای دھه  1980گاالگر آن چه در دھه 

ی و نمايندگی شدن، بين برای بررسی و بی ثبات کردن تمايز و تفکيک بين سيستم نشانه گذاری و چيزھا، بين نمايندگ
  . تاريخ و متن بوده است

قبل از آن که به بررسی بيش تر رابطه بين پست مدرنيسم و نو تاريخی گری و اشاره به شباھت ھا و تفاوت ھای آنان 
و " روايت گونه"بپردازيم جالب است که ببينيم برخورد تجربه گرايانه گاالگر چگونه وقايع و گسست ھای گذشته را 

توصيف کرده و از ) منظور تاريخ تئوريک و نوعی فلسفه تاريخ است" (تاريخ"کتيويستی بدون پرداختن به سوبژ
کنار عوامل اصلی دست اندر کار اين تحوالت تاريخی و چرخش ھای تئوريک سياسی و استراتژيک مالزم اين تحوالت 

ه و در ھيئتی ترس آور و مخرب برای ھستی در حالی که اساسا سرمايه روز به روز بزرگ تر شد. بی اعتنا می گذرد
کره ی زمين و بشريت ظاھر می شود، به تغييرات اين شيوه توليد و مراحل مختلف تاريخی آن و در نتيجه تحوالت 

به اين معنا آن چه برای ما توصيف می شود شکل . ناشی از اين دگرگونی ھای مھم کوچکترين اشاره ای نمی شود
  . و چرخش فرھنگی است، اما در تبيين ريشه ھای مادی آن سکوت می شود" ھويتی"ت گيری يک گرايش و سياس



يا " بيرونی"گسترش و نفوذ ھر چه بيش تر روابط توليدی سرمايه داری به حوزه ھای اجتماعی که تا به حال حالت 
نشده بودند، به عنوان حاشيه ای نسبت به ساز و کارھای سرمايه داری داشته و به طور مستقيم در آن جذب و ادغام 

زنان، مليت ھا و نژادھا و " (ھويتی"عامل ھم زمانی مبارزات . مکانيسم زيرين و مولد اين تحوالت طرح نمی شود
آن ھا نسبت به سيستم از سويی و بازتوليد گسترش يابنده سيستم و اجتماعی " درونی"و اعالم حضور ) نظاير آن

بدين سان چگونگی و ساز و کار . و رابطه آن ھا با يک ديگر ناگفته می ماندشدن بازتوليد نيروی کار از سوی ديگر 
ورود اقشار و گروه ھای جديد به نھادھای اقتصادی اجتماعی و فرھنگی نظم سرمايه داری حذف شده و از قلم می 

  . افتد
در ادامه و پيوند  اگر آن شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعی و مبارزاتی که منجر به بروز اين تحوالت گشت را
با آن که ابراز وجود . ناگسستنی با يک ديگر بررسی نکنيم درک جامع و درستی از بروز اين تغييرات نخواھيم داشت

گروه ھای جديد جمعيتی در نظم سرمايه داری و ورود آن ھا به عرصه توليد و بازتوليد اجتماعی و مطالبات 
تلقی می شود؛ اما  1970و  1960ردھای اساسی جنبش ھای دھه ھای دموکراتيک آنان بسيار مھم است و از دستاو

  . اگر اين حضور و مطالبات، در چارچوب يک تحليل کلی بازسازی نشود از فھم اين پديده عاجز می مانيم
ه به بيان ديگر در تحليل گاالگر ما نمی دانيم که ورود زنان سياھان و اقليتھای ديگر جامعه سرمايه داری پيشرفته ب

رابطه بين تحوالت سرمايه داری و به ميدان . حوزه توليد و بازتوليد سيستم چگونه و تحت چه شرايطی انجام شد
نيز در رابطه با يکديگر بحث نمی شود و " ھويتی"آمدن اين گروھھای جمعيتی و ھمچنين پيدايش سياست ھای جديد 

  . يگر ناتوان می مانيمما از درک کلی حوادث و تحوالت و بھم پيوستگی آنھا با يکد
در پيوند با موضوع ياد . به اين معنا برای شناخت عميق تر يک پديده بايد آن را در سطوح مختلف نظری بر رسی کنيم

، و از سوی ديگر به لحاظ ) 13بدوا درک منطق سرمايه(شده مثال بايد آن را از سويی به لحاظ ھستی شناسانه 
داری بررسی کنيم؛ و پس از آن در پرتو تعامل کنش ¬ت ساختاری و نھادی سرمايهتاريخی در پيوند با تغيير و تحوال

يعنی نشان دھيم که بر اساس منطق خودگستری . 14گران با ساختار بتوانيم تبيين مناسبی از آن پديده به دست دھيم 
در مرحله تاريخی  مداوم سرمايه و گرايش آن برای تابع کردن ھمه ی حوزه ھای اجتماعی در برابر منطق خود،

تغييراتی ) مرحله فورديسم يا گذار به پست فورديسم يا به ھر صورت مراحل بحران و جھش سرمايه داری(معينی 
ساختاری در سرمايه داری اتفاق می افتد که ديگر نمی تواند نسبت به حوزه ھايی که تا به حال خارج از نفوذ و 

يا صرفا تحمل شان کند؛ بلکه تالش می کند اين عرصه ھا را نيز به  گسترش منطق آن عمل می کردند بی تفاوت بوده
   15.سلطه خود درآورد

از سوی ديگر اين تغييرات تنھا به حرکت سرمايه وابسته نيست بلکه به عامليت گروه ھای مختلف اجتماعی و به 
ھای نظام سرمايه داری قادر به  ويژه مبارزات طبقاتی نيز ربط دارد که با مبارزات خويش در ھيراشی قدرت و جايگاه

مثال گسترش مبارزات مدنی سياھان و زنان در پيوند با گسترش دولت (احراز موقعيتی رسمی و تثبيت شده می گردند 
رفاه فورديستی در امريکا و نياز دولت به نيروی کار در سيستم بوروکراسی دولتی اداری بود که به طور عمده نياز 

تر پذيرفته ايم اما در ¬به اين معنا ما تعريف گاالگر را به مثابه نظری سطحی). اجتماعی داشتبه جذب نيروھای جديد 
عين حال با ربط دادن آن به ھستی اجتماعی و بررسی اليه ھای عميق تر آن به شناخت بيش تر و عميق تری نيز در 

تجربی ناميد اما کاری که مارکسيست ھا  رويکرد گاالگر را می توان نوعی توصيف يا تحقيق. اين حوزه دست يافته ايم
   16.با اين مشاھدات انجام می دھند تحقيق تئوريک و يا انتقادی است

يعنی ما نشان داده ايم که مطالعات فرھنگی اساسا نتيجه تحوالت و تناقض ھای درونی سرمايه داری از سويی و کنش 
سوی ديگر، و در ھم تنيدگی اليه ھای متفاوت ھستی ھای مبارزاتی و مقاومت بازی گران متفاوت درون سيستم از 

  . شناسی و معرفت شناسی است که با مقوالت تجربه و ھويت به شکلی ناکافی بيان شده است
البته اين امر که مفاھيم طبقه، شيوه توليد و سرمايه به تدريج از فرھنگ واژگان پست مدرنيست ھا محو گرديده را 

ه درستی خاطر نشان می سازد به شکست جنبش طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی در بايد ھمان طور که ايگلتون ب
   17.اروپا مرتبط دانست

تحوالت سرمايه داري، اجتماعی شدن گسترده تر بازتوليد نيروی کار، شکست سياسی جنبش  –اما علت ھر چه بود 
داری از مرحله فورديسم به پسا فورديسم  سوسياليستی و تغييرات سريع در ساختار طبقه کارگر سنتی و گذار سرمايه

و اساسا گرايش ھای به اصطالح پست مدرنيستی قادر " مطالعات فرھنگی"در ھر صورت  - يا توليد الغر و نظاير آن
نشدند که فصل مشترکی برای ھمه اين ھويت ھا و مبارزات جستجو کنند تا مھم ترين جنبه فرودستی آن ھا و مھم 

  . رت و فرادستی را به چالش بطلبند که ھمانا منطق خودويژه و خودگستر سرمايه استترين سلسله مراتب قد
آن جا که مفھوم طبقه به نفع ھويت کنار گذارده می شود، اخذ اين نتيجه گيری که يک تغيير سياسی می تواند بيش تر 

ه سياست ھای ھويتی يا چرا ک. از ديگر تغييرات سياسی ضرورت داشته باشد نيز کامال ناديده گرفته می شود
بھبودھای موقتی و موضعی در جايگاه گروه ھای متفاوت مثال زنان يا گروه ھای حاشيه ای در درون نظام موجود در 

  . مقابل کنار گذاردن نظام موجود می تواند قرار گيرد
اقشار مختلف پرولتاريا در بنا بر اين به جای اين که مطالبات برابری طلبانه اقشار مختلف مزدبگيران مانند مطالبات 

آنان را مانند مطالباتی صرفا فرھنگی و ھويتی می بينند  18عرصه ھای گوناگون زندگی اين طبقه سازمان داده شود



به اين معنا مطالبات زنان و گروه ھای قومی فرودست و اقشار حاشيه ای  8.که در محدوده معينی محصور می ماند
  . دا از مطالبات عمومی طبقه کارگر ديده می شودمانند چيزی در تقابل با و يا ج

طبقه کارگر يا پرولتاريا در اين حالت مانند چيزی مجرد و جدا از اجزای تشکيل دھنده خود ديده می شود که پيوندی 
انداموار بخش ھای مختلف آن را به يکديگر متصل نمی کند و در نتيجه نبرد بخش ھای مختلف آن نيز به سوی يک 

  . ص نمی رود که ھمانا فرارويی از نظم موجود استھدف مشخ
آن ھا در ضمن فراموش می کنند که علت اھميت پرولتاريا در مارکسيسم به مثابه بازی گر اصلي، به اين خاطر نيست 
 که رنج بيش تری می برد بلکه از آن رو است که پرولتاريا می تواند به مثابه طبقه سازمان يافته حاکم از توان نيروی

، کاتز 2003لبوويتز (مولده سوسياليزه شده به نفع جامعه ای آزادتر دموکراتيک تر و برابرتر بھره برداری کند 
2000 .(  

فرد : نقطه قوت پسامدرنيست ھا از نظر کاتز و ايگلتون اين جا است که مبنای اومانيسم ليبرالی را زير سئوال می برند
را به مثابه سوژه نظم دموکراتيک و ) ھنوز مقوله ای معتبر می نمايد 19که البته در نگاه ميالنی(آزاد عقالنی 

را می نھند؛ يعنی اگر سوژه مبدا و بنياد نيست )  Signification( تکثرگرا نفی کرده و به جای آن مقوله معنا رسانی
وصيف پديده ھای اين جامعه اما از آنجا که در سطح ت. پس بايد آن را مانند تاثير روابط به ھم تنيده ی سيستماتيک ديد

می مانند و از آنجا که فقط مقاومت موضعی و محلی را توصيه می کنند، نمی توان با آن ھا بر سر يک استراتژی 
  . واحد سياسی يا چشم انداز مشترک به توافق رسيد

زی آن ھا واقعيت به علت اين که شيوه تئوری پردا. جايگزينی توصيف با توضيح دارای پيامدھای سياسی معينی است
ھا موجود را ھم چون تفاوت ھای موجود می بيند و مقوله ھای مانند ذات و پديدار؛ علم به معنای شناسايی مکانيسم 

نزد ) و حتی طبيعی(ھای زيرين و گرايش ھای قانونمند؛ و اليه ھای مختلف ھستی شناسی و معرفت شناسی اجتماعی 
تضادھای اجتماعی و ظرفيت ھای موجود در تضادھا و نيروھای درگير  ، دراين حالت بررسی20آن ھا نفی می شود
  . ناممکن می شود

ساز و يگانه ای ¬ با اين وصف، با آن که فعاليت ھای اجتماعی در جامعه معاصر به طور عمده تابع منطق ھمگن
فراتر رفته و به فصل نمی توانند از تفاوت ھای خود " سيستم"می گردند؛ اما نيروھای درگير با ) منطق سرمايه(

چرا که تفاوت به خودی خود . مشترکی برای مبارزه با اين منطق کليت بخش و يکسان ساز پر تناقض دست يابند
  . محترم شمرده می شود و ھويت ھای مختلف مانند مرزھايی صعب العبور در برابر ھر گونه اتحاد کلی ديده می شوند

مت در برابر روندھای ھمگن ساز می فھمند؛ از منظر چپ اما سياست در حالی که پست مدرن ھا رھايی را مقاو
مقاومت در برابر ھمگن سازی عبارتست از مقاومت در برابر اين شيوه از سازمان دھی جامعه و ساختار تقسيم کار 

و يعنی به جای تحقيق در باره احتمال ھم زيستی بين فاعالن و عوامل متفاوت ). در سطوح محلی و جھانی(آن 
  . متضاد، می بايست روابط آنتاگونيستی حاکم بر جامعه را تشخيص داده و برای چيرگی بر آن تالش کنيم

به اين معنا نياز به يک تئوری منسجم داريم که مدام به بازبينی خود بپردازد و جدا از ترکيب ھای متفاوت قادر به 
چرا که يک ترکيب التقاطی از  21.اعی باشدشناسايی مکانيسم ھای آفريننده اين جامعه در سطح ھستی اجتم

در واقع تفاوت ھای ايدئولوژيک ) آن طور که ميالنی مثال ادعای کاربست آن را دارد(رويکردھای مختلف تئوريک 
. 2000کاتز، . (بين آن ھا را ناديده گرفته و به ايدئولوژی حاکم با کم رنگ کردن اين تفاوت ھا ياری می رساند

  ) مارکسيسم، نشر بيدار پوالنزاس، بحران
پست مدرنيسم به بيان ايگلتون بسياری چيزھا را از ريشه تکان داد؛ آن کسانی را که خيلی به خود مطمئن بودند دچار 

تشويش کرد و آن ھايی را که می خواستند به سرنوشت و ھويت خود آگاھی پيدا کنند در برابر طبقات و اليت حاکم 
  . کننده به ضرر استثمار شوندگان ايجاد نمود خلع سالح کرد و شکاکيتی فلج

پست مدرنيسم ديرپاترين و جان سخت ترين نھادھا را با نشان دادن اين که آن ھا چيزی نيستند جز قواعد و عرف و "
عادت ھای حاکم، راززدايی کرد و در عين حال با سر به درون سفسطه گرايی جديد سقوط کرد؛ از آن جا که ھمه 

ريچارد رورتی مدافع . عد دل خواھانه است پس می توان به ھمان ھا که مال جھان آزاد است گردن نھادعرف ھا و قوا
به قول ايگلتون چه کسی حوصله ی دقت و بحث پيرامون سياست ). 27:2003" (تازه نفس اين گرايش سياسی بود

گفتمان ھای اجتماعی کورند و غير ھای چپ را دارد وقتی که می توانيد با طمطراق و بزرگ نمايی بگوييد که ھمه 
  .با يقين و با اطمينان نمی توان حرف زد يا تصميم گرفت" واقعيت"قطعی و در باره 

ريچارد رورتی فيلسوف پست مدرن به ھمين دليل ما را از فرا رفتن از يک رفرميسم بی خون و ترسو برحذر می دارد 
ما پراگماتيست ھا " به شکست سوسياليسم و اتوپی ھای آن و در کتاب فلسفه و اميد اجتماعی می گويد با توجه 

   22 19997:17" .ترجيح می دھيم که سرمايه داری رفاه را به عنوان تنھا بديل برگزينيم
و سوژه ھايی نيز وجود  23وقتی که شناخت ھمواره غير قطعی و تصادفی و بسته به ارزش ھا و منافع ما است 

طبقه کارگر ديگر وجود ندارد آن چه ھست تفاوت ھويت ھا (ل راديکال برخوردار باشند ندارند که از ظرفيت ايجاد تحو
و تازه وقتی به نظر پست مدرن ھا خواست تغييرات کلی و راديکال در سيستم منجر به ) است و سياست عدم نمايندگی

ام و يا جنگ ويرانگر عراق کم آن ھا از تجربه ھيروشيما و ناکازاکی يا فاجعه ويتن(تجربه گوالگ و نازيسم می شود 
  . ، اصوال چرا بايد سيستم را تغيير داد)تر حرف می زنند



با لرزاندن پايه ھای طرف مقابل، زير پای خود را نيز خالی می کنند چرا که " مطالعات فرھنگی"اما پست مدرن ھا و 
يسم ايستادگی کرد و ايستادگی نيز می توان در برابر فاش) با کدام ادعای حقيقت عينی(ديگر دليلی در دست نيست 

  . نھايتا چيزی جز يک استغاثه رقت بار نمی تواند باشد
با اشاره به بستر کلی پست مدرنيسم و نظرات آنان به طور بسيار مختصر، حال می توان به ويژگی ھای نوتاريخی 

داتی را که از اين رشته پست مدرنيستی پرداخت و انتقا" مطالعات فرھنگی"گری به مثابه يکی از شاخه ھای 
اما قبل از آن الزم است اشاره کنم که نوتاريخی گری پديده ای . دانشگاھی شده است را نيز به طور خالصه مطرح کرد

در بريتانيا و دو چھره برجسته " ماترياليسم فرھنگی"منحصر به فرد در امريکا نيست بلکه اساسا ريشه ھای آن به 
به ھمين خاطر بيش تر کسانی که در باره نوتاريخی . بر می گردد 24ز و ريچارد ھوگارت در اين حوزه ريموند ويليام

بررسی می کنند و من نيز در زير ھمان متد را پی خواھم گرفت " ماترياليسم فرھنگی"گری می نويسند آن را در کنار 
ام اين بخش به طور خالصه به پس از اتم. تا به شباھت ھا و تفاوت ھای اين دو شاخه نيز اشاره ای داشته باشم

شباھت ھا و تفاوت ھای نو تاريخی گری و پست مدرنيسم اشاره می کنم تا نشان دھم که نو تاريخی گری در برخی 
و زيبايی شناسی ) Discursive(حوزه ھا يک قدم به عقب تلقی می شود، عقب نشينی به حوزه ی زبانی و گفتمانی 

  . متن
   

  سم فرھنگیگری و ماتريالينوتاريخی
گری بدون صحبت در باره معتقدند که صحبت در باره پيدايش نو تاريخی  )25(و جرمی ھاوثورن) 24(جان برانيگان

فرھنگی  - ھای ادبیچون واکنشی در برابر جريانچرا که اين دو رشته ھم. ماترياليسم فرھنگی بی معنا خواھد بود
ی آمريکايی اين واکنش است جريان نسخه" گرینو تاريخی"ھا پديدار شدند و در حالی که مسلط بر دانشگاه

ھا ميالدی در دانشگاه 1980اوايل دھه   در  اين ھر دو. رودی بريتانيايی آن به شمار مینسخه" ماترياليسم فرھنگی"
و مطرح ھا نيز بدوا و به ويژه درپيوند با مطالعات رنسانس و بازنگری شکسپير و آثار او ھر دوی آن  ظاھر شدند

يافتن   پردازند در واقع خواھان بازگشت به تاريخ ھستند و به اين معنانقد ادبی می  اين دو گرايش که به. گشتند
بسترمند کردن (ھای تاريخی اجتماعی ادبيات و يافتن پيش زمينه) تاريخی کردن ادبيات(جايگاه تاريخ در متون ادبی 

  .ترين خدمت اين دو گرايش به ادبيات باشدنيز شايد بزرگھا است؛ که البته ھمين ، ھدف آن)ادبيات 
ھا يک مشغله مشترک دارند و آن بررسی رابطه بين ادبيات و تاريخ است؛ و به طور کلی ھمه ھر دوی اين گرايش

در  .اندھا شکل گرفتهدانند که در دل آنھای اجتماعی وسياسی میعناصر کارکردی آن نظام  متون را ھم فرآورده و ھم
در باره ادبيات بر   )شودچه که تحت عنوان اومانيسم ليبرال شناخته میبه ويژه آن(حالی که رويکردھای انتقادی قبلی 

دارای اھميت عام و حقيقت فرا تاريخی و جوھر (canon) " ماندگار"اين پيش فرض استوار بودند که متون ادبی 
از نظر . نگرندی مادی شرايط تاريخی معين و مشخصی میفرآوردهچون ھستند؛ اين دو شاخه، ادبيات را ھم  انسانی

ھای سياسی و گری ساختمان نظامميانجی  ھا از ھر نوع که باشند، ابزار سياسی ھستند؛ چرا که وظيفهھا متنآن
ھا، المثلضربشناسانه و ھای انسانھا، روايتھا، سفرنامهاين دو جربان قوانين، يادداشت. فرھنگی را به عھده دارند

-کنند يعنی نوعی گفتگو بين تاريخ و ادبيات راه میديگر بازخوانی میچنين متون ادبی ديگر را در رابطه با يکو ھم
نيست که قادر باشد   خارج از متن به نگارش در آمده  فاکت  از اين منظر، تاريخ يک دانش عينی، تعدادی. اندازند

  . متن ادبی را توضيح دھد
برای انعکاس دانش و شناخت تاريخی نيست؛ بلکه خود يک   ادبيات از نظر اين دو شاخه، ابزاری"برانيگان  به بيان

  ).1998:25" (ادبيات عاملی در بازسازی معنای واقعيت در فرھنگ است. بخش فعاِل يک فراز تاريخی معين است
 دھندهيعنی ديدن ادبيات به مثابه بخشی شکل. تاريخ است درتاريخ نيست بلکه ادبيات  وھا ادبيات موضوع مطالعه آن

ھا بر اين آن. ھای تاريخی استھا و تناقضو جدايی ناپذير از تاريخ که در نتيجه مملو از نيروھای خالق، گسست
  ه باباورند که ادبيات تاثير نيرومندی بر تاريخ دارد و و برتاثيرھای آن در ھر دو سو، يعنی چه در راستای مقابل

اين دو شاخه در اواخر دھه ) 26.(اندھا، توجه نمودهھای معطوف به تحول ساختاری و چه در سوی ترغيب آنسياست
کار منتقدان اين دو . ظھور کردند  زمان با پيدايی ريگانيسم و تاچريسمدر آمريکا و بريتانيا ھم 1980و اوايل  1970

ھايی را که جوامع قبلی که قصد آن بود که روايت  کسيسم بود به اين معناگری و مارشاخه الھام يافته از سنت تاريخی
ھا گذشته را مانند شيوه جامعه مورد نظر برای ساخت يعنی روايت. مورد بازبينی قرار دھند  اند،در باره خود نقل کرده

البته بايد توجه . (کندت میو پرداخت يک روايت و حکايت از خود بنگرند که به طرزی ناخودآگاه با منافع آن مطابق
ھا نيز ھمواره عبارت مبھمی است در حالی که مارکسيست" ھا جوامع قبلی در باره خودروايت"داشت که عبارت 

روايات "اند اما آن را تاريخ رسمی و ادبيات رسمی را با بدبينی به مثابه ابزاری به سود حاکمان و طبقات مسلط ديده
  ). اند بلکه آن را روايات طبقات حاکم دانسته اندندانسته در باره خود" جوامع قبلی

به ھر حال اين دو شاخه مطالعات فرھنگی ادبی در مقابل جريان برخورد فرماليستی به ادبيات ايستادند که در تفسير 
  . داشتنھاد و به آن توجھی مبذول نمیمتن، پيش زمينه تاريخی آن را کنار می

شاخه عالوه بر کشف پيش زمينه تاريخی متن، در عين حال درگير رديابی اھميت گذشته برای به نظر برانيگان اين دو 
دارند که در گذشته ای به بازتوليد و باز فعال شدن اشکال قدرتی مبذول میو به ويژه توجه ويژه. زمان حال نيز ھستند



که ھر يک ) (27(انند گرين بلت و سين فيلدبرای منتقدانی م. اند و ممکن است در زمان حال نيز ظاھر شوندعمل کرده
متون ادبی ابزار قدرت ھستند که ) گری و جريان ماترياليسم فرھنگی اندنماينده برجسته جريان نوتاريخی  به ترتييب
ھا حاوی ھمان قابليت برای اعمال قدرت و کند؛ چرا که آنھا را به موضوعات مفيدی برای مطالعه تبديل میھمين آن

به اين معنا متون . ساختاری ھستند که در کل جامعه وجود داردھای معطوف به تحول مقاومت و نمايش گرايشابراز 
ھای معاصر برای ابراز مقاومت در برابر قدرت اند و ادبيات در نزد اين دو گرايش شی کانونی در تالادبی يک نقطه

  .از سياست جدا نيست
" توصيف پر قوام"شناسی بوده و گرين بلت اصطالح تر تحت تاثير انسانگری بيشنوتاريخیدر ضمن بايد افزود که 
در حالی که برانيگان به . است به عاريت گفته است)29(که يک مردم شناس پست مدرن)28(را از کليفورد گيرتس

ی بيند تا بدين ترتيب به چون وارد شدن محقق به جزييات ريز متوصيف پرقوام را ھم روايت از نوتاريخی گری ھا 
ھا و به اصطالح، متد تر شود، مارتين ھاريس نوشتهفرھنگی اجتماع مورد نظر در گذشته نزديک -ھای زبانیجنبه

ای داند که فرھنگ را به پيکرهگری بی سرانجام و دشوارنويسی بی معنا و ميان تھی میگيرتس را نوعی ھنر التقاط
  ) 30.(کاھدای از عناصر متفاوت فرو میکيب خودسرانهھنجار و نامتجانس، و ترنابه

ھای او بر خود به تاثير تکان دھنده ريموند ويليامز و درسنامه) 31( يادگيری ناسزا گويیبا آن که گرين بلت در کتاب 
دازی اما بر خالف ويليامز و سنت مارکسيستی، در بازپر -زمانی که در انگليس شاگرد او بوده است - کنداشاره می

اما ماترياليسم فرھنگی گفته . تر اشاره خواھد شدمفھوم قدرت به شدت تحت تاثير فوکو است که در ادامه به آن بيش
اين اصطالح اولين بار از سوی ريموند . می شود که بيش از ھمتای آمريکايی خود تحت تاثير مارکسيسم بوده است

اومانيسم ليبرال از سوی او به کار   و در نقد" کسيسم و ادبياتمار"ويليامز نويسنده مارکسيسِت انگليسی در کتاب 
  .گرفته شد

تر طرفداران اين شاخه مطالعات ادبی توافق افزايد که بيشگری اشاره کرده و مینوتاريخی  گاالگر نيز به خصوصيات
کل گرفته است و در بررسی ھای تاريخی شدارند که اين جريان حول بازخوانی متون ادبی و غير ادبی به مثابه گفتمان

ھای قدرت، و تکوين ذھنيت به ھيچ سلسله مراتب ثابت و معينی از علت و ارتباط ميان متون مورد مطالعه، گفتمان
-گری در کنار مارکسيسم و فميينيسم تالش کرده تا متننوتاريخی. معلول باور نداشته و بشدت تحت تاثير چپ نو است

شوند نيز در مواد درسی گنجانده شود و توجه محسوب می  )ناماندگار(اکم غير برجسته ھايی که در گفتمان رايج و ح
  .داری در ادبيات جلب کنددانشجويان را به وجود امپرياليسم جنسيت و برده

ای انتخاب کردند که آثارش در مواد طرفداران ماترياليسم فرھنگی در بريتانيا شکسپير را به عنوان چھره برجسته
از سوی اومانيسم ليبرال برای توجيه وضع   دبيات انگليسی بايد خوانده شود تا نشان دھند که ھمان آثاری کهدرسی ا

مايه اعتراضی و واژگون ساز در خدمت نقد وضع موجود قرار تواند با تفسيری با درونشود میموجود استفاده می
ا بازخوانی متفاوِت آثار شکسپير، روابط قدرت در دوران مند بوده است که بتر به اين عالقهگری بيشنوتاريخی. گيرد

مستعمرات را برای خواننده امروزی  رنسانس و به ويژه برخورد و رويارويی ميان دنيای اروپای رنسانس و جھان 
    .قابل رويت سازد

نگی ادبی دارای گويد که به طور کلی ھيچ يک از اين دو گرايش فرھدر توصيف اين دو جريان می) 32(کيرنان ريان
گری با ماترياليسم فرھنگی چنان که در اما تفاوت نوتاريخی. اندمتد يا تئوری خاصی نبوده و در نتيجه يک التقاط کامل

نافذ بودن و رسوخ پذيری قدرت در . گری استباال گفته شد در تاثير مھم فوکو و مفھوم قدرت او روی سنت نوتاريخی
قدرت در ھمه جا ھست "باور دارند که   فوکو  ھا به اين گفتهآن. اندفوکو اقتباس کرده ھا ازھمه جا چيزی است که آن

 فوکو. " (گرددگيرد بلکه چون از ھمه سو جريان يافته و جاری مینه به خاطر اين که ھمه چيز را در بر می
ترين فصل مشترک برای ھمه چکگويند که کوھا با اقتدا به فوکو میآن ). 81998:  به نقل از برانيگان  1981:93

ھايی از قدرت ھستند و اين که چطور قدرت در البالی متن ھا به دنبال يافتن نمونهپس آن. اعمال انسانی قدرت است
جا که ھا معتقدند که از آنآن. کندراند و کنترل میرا به حاشيه می" آن ديگری"قدرت ابزاری است که . وجود دارد

ھای مردم شود که قدرت دارند بايد بتوان در البالی متن جزيياتی يافت که نظرگاهنوشته میادبيات توسط کسانی 
  . در آن منعکس شده باشد  "آن ديگری"معمولی يا 

تر اشاره خواھد شد به ترتيبی است که صدای مردم اما متد بررسی نوتاريخی گری که در ادامه مطلب به آن بيش 
مين ھ . ماندفوکويی محصور می) 33"(سراسر بين"در چنگال قدرت ) روھای مخالفيا ني" (آن ديگری"معمولی يا 

نه آن که اصال مقاومتی در کار . گری فضايی برای مقاومت موثر نبينندامر موجب آن شده است که مدافعان نوتاريخی
  . گيردنباشد اما اين مقاومت ھميشه در خدمت منافع قدرت قرار می

گری مدافعان نو تاريخی: "گری و ماترياليسم فرھنگی به قدرت می افزايدوت رويکرد نوتاريخیبرانيگان در باره تفا
کنند که قدرت چگونه حاوی پيرامون اين امر تامل می  کنند واساسا کارکرد و نمايندگی قدرت در ادبيات را بررسی می

مبارزه جويی، بی   ھانگرند که از طريق آنمی ھايیطرفداران ماترياليسم فرھنگی اما به شيوه. پتانسيل واژگونی است
تواند نمايندگی و عملی ھای تقابل سياسی میی شکلسازی، نارضايتی، مقاومت و ھمهاعتنايی به قدرت، واژگون

  ھدفش  گری ھدفش توصيف عملکرد قدرت در گذشته است، اما ماترياليسم فرھنگینو تاريخی  به اين معنا. گردد
شود گری بر روی ابزاری متمرکز میيعنی نو تاريخی. سازی قدرت استتاريخی معاصر برای واژگون تحقيق امکانات



رسد و ماترياليسم فرھنگی شرايط بی ثباتی ناشی از ھمين تناقضات که قدرت از آن راه به ھدف خويش می) تناقض(
  ).1111998:( توانند قدرت را به لرزه درآورندکند که میرا بررسی می

- توان به نفع وضع موجود تفسير کرد اما در عين حال میال از نظر ماترياليسم فرھنگی در حالی که شعری را میمث
ھای بازخوانی يک متن برای ماترياليست. توان آن را از منظر نارضايتی و ابراز مقاومت در برابر قدرت نيز خواند

معنای اين . ھای رقيب سياسی استبارزه برای ايدهدر نتيجه متن، يک ميدان م. فرھنگی يک فعاليت سياسی است
مند است اين است که جايی که چه ماترياليسم فرھنگی بدان عالقهتواند مورد منازعه باشد اما آنھا ھميشه میمتن

. شناسی و ھنری متن مد نظر استمنازعه وجود دارد نشانه آن است که چيزی بيش از قواعد و اصول زيبايی
شناسی و ھنری نيز خود قواعد زيبايی  حتی" افزايد که از نظر ماترياليسم فرھنگینقل از سن فيلد می برانيگون به

ھای سياسی، اخالقی، اجتماعی و باورھا ھستند و در ھا بازتاب ارزشچرا که آن. موضوع دعوای سياسی ھستند
- اين توانايی ابراز نارضايتی به قول سين. ندھای رقيب می شونتيجه ضرورتا منجر به بازتوليد منازعه بين ايدئولوژی

نارضايتی، نبايد   گرچه خصوصيات و شخصيت افراد را در درک و توان ابراز(فيلد ناشی از خصوصيات افراد نيست 
  ).1111996:( .بلکه در اساس ناشی از جدال و تضادھای درونی خود نظم اجتماعی است) ناديده گرفت
-و در مقابل زمينه) 34(ايستد که قدرت ھمه جا حاضر استگری مینظر از سوی نوتاريخیفيلد در مقابل اين يعنی سن

کند که امکاناتی را برای فعاليت ھای درونی نظم اجتماعی موجود را مطرح میھای جدال و کشاکش واقعی و تناقض
خارج از فضای قدرت توليد ای گری چيزی نيست که از بيرون و در حوزهنارضايتی و چالش. کندمخالفان ايجاد می

شود و لزوما نيز منجر به واژگونی قدرت يا ھای خود قدرت و در درون آن ايجاد میشود، بلکه اتفاقا توسط مکانيسم
ای متناقض منجر به تقويت ھمان توان ديد که مقاومت و فعاليت ھای مخالفان به شيوهگاھی می. شودتغيير آن نمی
- ھا معتقد به امکان واژگوندر واقع ماترياليسم فرھنگی به شيوه پست مدرنيست. شودمیو ساختارھا   ساز و کارھا

يک تفاوت ديگر . گری پيش نرفته استسازی مقطعی و موضعی و محلی است و در بدبينی خود به اندازه نو تاريخی
ساز را اساسا و ھميشه در ونھای واژگگری گرايشبين اين دو سنت از نظر برانيگان اين است که مدافعان نو تاريحی

  . کنندھا و تناقضات موجود در سيستم را آن قدر موثر بررسی نمیترک خوردگی. بيندقدرت دولتی مستتر می
   
   
   
   

  گری و اشاراتی به ميالنیبه نوتاريخی  انتقادھای وارده
جا برای آن که به اما در اين. گيردربر میشود ماترياليسم فرھنگی را ھم دگری ايراد میالبته نقدھايی که به نوتاريخی

دانم به ولی قبل از آن الزم می. کنمتر بررسی میتر شويم، انتقادات وارده به آن را بيشگری نزديکموضوع نوتاريخی
  .گری با پست مدرنيسم بپردازمھای نوتاريخیھا و تفاوتطور مختصر به شباھت

تبيين "ز پست مدرنيسم به انکار سلسله مراتب علی و وجود حقايق عينی و ای اگری نيز به مثابه شاخهنوتاريخی
اين شاخه ادبی نيز مانند پست مدرنيسم به يک رويکرد توصيفی و آشفته . پردازدھای تاريخی میپديده" تئوريک

بدون در شمار در شکل افقی ی عوامل بیپايبند است که عبارت است از بررسی و آرايش سلسله) توصيف پرقوام(
ھا به معنای تقدم برخی عوامل بر بندی عمودی آننظر داشتن سلسله مراتب عوامل، که در نتيجه مانع از صورت

محصور کرده و به " سطح"خود را در " پديدار/ذات"گری نيز با رد مفھوم مارکسيستی نوتاريخی  .شودديگران می
ھا و يا سفه رئاليسم انتقادی يا آن گونه که از سوی مارکسيستآن گونه که در فل(بندی واقعيت و توضيح واقعيت اليه

می افزايد  تئوری ادبیدر کتاب   ايگلتون در اين رابطه. بند نيستپای) شودحتی علومی مانند جامعه شناسی بيان می
ر باره شناسی دگری که عمدتا روی مطالعات آثار دوران رنسانس متمرکز بود، نوعی شکاکيت معرفتکه نوتاريخی

تر يک حوزه تصادفی تر يک موضوع علت و معلول و بيشتاريخ کم. "حقيقت قابل اطمينان و قابل اتکا را دامن زد
گرديد و به مثابه چيزی ھا بايستی از سوی مشاھده گر تنظيم میتصادم نيروھا شد که در آن سلسله علت و معلول

ھا شد که که ھيچ يک از آنگمی از روايات پراکنده ديده میتاريح مانند کالف سردر. واقعی و مسلم تصور نمی شد
ھا و تمايالت امروزين تر از ديگری نبوده و ھمه دانش و شناخت ما از گذشته توسط منافع و عالقمندیلزوما با اھميت

م بين ھای تاريخی نبود و در واقع تقابل سخت و محکھا و کوره راهديگر تمايزی بين شاھراه. ما تحريف می شد
بررسی شده و از سوی " درون متن"ھايی محصور چون پديدهاز سويی حوادث تاريخی ھم. واقعيت و خيال محو شد

گويی تبديل شد که به پيش تاريخ نگاری به شکلی از روايت. کارھای ادبی مانند وقايع مادی ديده می شد  ديگر
پردازی سرايی يا تخيلد تاريخ نگاری نيز به نوعی سخنپرداخت و به اين ترتيب خوھای راوی میھا و مشغلهداوری

چه وجود داشت تنھا يک اختالف ھيچ حقيقت يگانه قطعی برای يک روايت يا واقعه معين متصور نبود آن. بدل گرديد
در  (1996:197) . "و کشاکش بر سر تفسير بود که نتيجه آن نيز نھايتا توسط قدرت و نه حقيقت تعيين می گشت

امری غير طبقاتی، غير تاريخی و  گری نيز ھمانند پست مدرنيسم قدرت رارابطه بايد افزود که نوتاريخیھمين 
قدرت به معنای فوکويی، قدرتی است که از ھمه جا ناشی شده و در ھمه جا جاری و فراگير . پنداردغيرمتمرکز می

تر است و يا برای برطرف و محدود کردن م فرعیتر و کدااست در اين نگاه بين انواع قدرت و اين که کدام نوع مھم



گری نيز بررسی برای نو تاريخی. کدام نوع قدرت بايد تالش کرد تا به رھايی بشر منجر شود تفاوتی وجود ندارد
در نتيجه تالش ادبی آن معطوف به جستجوی پژواک . است" درونی و بيرونی"ھای محدود به بررسی گروه  تاريخ

چون موجوديتی واقعا متضاد ھم" سيستم قدرت"از ھمين رو . صدای سرکوب شدگان در گذشته استمبھم و بی اميد 
در   گری با پست مدرنيسمترين تفاوت نوتاريخیاما مھم. شودبا قابليت متالشی شدن و تغييرات راديکال بررسی نمی

ھا به آن معتقد ست که پست مدرنيستای اھای موضعی و محلی و پراکندهی مقاومتاولی حتی از حوزه عقب نشينی
قدرت عمال با مشکل توضيح " سراسربين"گری با اقتباس مفھوم قدرت از فوکو و پذيرش خصلت نو تاريخی. ھستند

  . عامل و فاعليت فردی يا جمعی مواجه است
قادھای وارده به گری و تفاوت آن با پست مدرنيسم به انتھای نوتاريخیاکنون بگذاريد پس از توضيح برخی مشخصه

  .گری بپردازم که بخشا قابل تعميم به نظرات و روايات ميالنی نيز ھستندنوتاريخی
شود؟ آبشخور قدرت مسلط، ماھيت قدرت چيست؟ قدرت از کجا ناشی می: شودگری پرسيده میاز مدافعان نوتاريخی

بدبينانه است و به قدرت " ف پرقوامتوصي"گری يک جا که نوتاريخیايدئولوژی مسلط و فرھنگ کجا است؟ از آن
جا که قدرت، قادر است ھر گونه مخالفت و نارضايتی را از در ھمه جا حاضر فوکويی باور دارد؛ از آن" سراسربين"

انتقادی و - ی توضيحیگری به يک نظريهبنابراين نوتاريخی. ھا وجود نداردقبل خنثی کند، پاسخی برای اين پرسش
ھا و سلسله تواند جز انبوه توصيفگرايانه و توصيفی دارد که نمیبلکه يک متد تجربه) 35(تبخش مسلح نيسرھايی

  .ھای ما عرضه کند ھا چيزی برای پاسخ به پرسشھا و عليتپايان ناپذير و افقی عامل
ای ردھا اشارهای از اين دست برخودر ھمين جا الزم است که به بحث ميالنی در باره تجدد در ايران به مثابه نمونه

گويد که سرانجام معلوم به حدی آشفته در باره تجدد سخن می گفتار تجدد و تجددستيزی در ايرانپيشاو در . بکنم
داری سرمايه"گويد که مثال در حالی که وبر می). 36(داری کدام استنيست که تجدد چيست و رابطه آن با سرمايه

مباحثی در و خود ميالنی نيز در پيشگفتار کتاب ) 37(شکل دھنده جھان مدرن است" ترين نيرویترين و اصلیمھم
، ولی 1373:7)" (سرمايه داری يکی از ارکان اصلی تجدد بود"روی اين نکته تاکيد می ورزد که  باب تجدد در ايران

بررسی ناکامی ظھور تجدد  گويا اين تاکيد و اين اذعان قرار نيست در بررسی سير پيشرفت و تکامل جامعه ايران و يا
رويکرد ميالنی اساسا يک رويکرد فرھنگی و ادبی از آن دست می باشد که ايگلتون در باال . در آن به کار گرفته شود

ای نامنظم و از منظری پست به شيوه تجدد و تجددستيزی در ايران ميالنی در پيش گفتار کتاب . آن را توصيف کرد
-کند که بدون ارتباطی منسجم و درونی با يکعوامل متعددی را مطرح می" صيف پرقوامتو"مدرنيستی و با اتکا به 

وی در کتاب فوق با   .کاھدمانند، و در نھايت نيز تجدد را به فردگرايی فرو میديگر در شکل افقی و معلق در ھوا می
توان سلسله به ھم تجدد را می به گمانم: "گويدالھام از رورتی در توصيف و تعريف تجدد يا ھمان عصر مدرن می

ای از تحوالت اقتصادی، فرھنگی، مذھبی، زيبايی شناختی، معماری، اخالقی، شناخت شناسی، و سياسی پيوسته
تالی صالح اين فردگرايی پذيرفتن و رعايت حقوق طبيعی و . مايه مشترک ھمه اين تحوالت فردگرايی است. دانست

ن حال اقتصاد سرمايه داری، عرفی شدن سياست، تحديد مذھب به عرصه تجدد در عي. تفکيک ناپذير فرد است
ھا، رواج شک و تفکر خردمدار، مشارکت عمومی مردم در سياست و گسترش عرصه ھايی معنويات خصوصی انسان

  ).1381:6" (عجين است که خصوصی و خارج از دسترس دولت و قانون به شمار می روند
توانيم به رسش دشوار چگونگی و چرايی عقب ماندگی تاريخی ايران روبرو ھستيم نمیجا که ما در ايران با پاز آن

تاريخ ايران قبل از ھر چيز نيازمند مطالعات . به جايی برسيم" سلسله به ھم پيوسته عوامل"شيوه رورتی با ذکر اين 
اما پس از ذکر اين . رسی کنيمبھم پيوسته منظم و تجربی است تا پس از آن بتوانيم تاريخ خود را به شکل نظری بر

ما نيازمند دانستن اين ھستيم که آيا . کندنکته کوچک بايد افزود که توصيف رورتی نيز چيز زيادی به ما عرضه نمی
توان به يک توضيح منسجم و به ھم پيوسته دست يافت که نشان دھد کدام يک از اين انبوه عوامل فوق می  از ميان
ی بين اين ر پيش افتادن اروپا در امر تجدد گری و مدرنيته بازی کرده است و يا القل رابطهتری دھا نقش مھمعامل
توان تصادف محض و اتفاقاتی دانست که ھا ھست يا ھمه چيز را میای بين آنمتعدد چيست؟ آيا اصوال رابطه  عوامل

بيش از حد صورت مسئله نيست؟ حتی اگر  تجدد به فردگرايی آيا ساده کردن/قابل توضيح نيستند؟ فروکاستن مدرنيته
فرمول فوق را بپذيريم باز بايد بپرسيم که مبنای پيدايش اين فرديت به لحاظ تاريخی چيست؟ احتماال ميالنی خواھد 

ماند اين پرسش که اين ايده چرا مبنای جامعه مدرن، و باز می  ی فرد مستقل و آزاد به مثابه"ايده"گفت که پيدايش 
ھای تاريخی و اجتماعی برآورده شدند و ينی در اروپا و نه در جای ديگر پديدار شد و کدام پيش شرطدر عصر مع

فراھم گشت؟ آيا ايران نيز برخوردار از شرايطی مشابه " فرد آزاد عقالنی"ی ظھور چگونه برآورده شدند که زمينه
بيانی در نطفه خفه گشت يا اين که امکانات بود و تجدد در آن امکان ظھور عينی داشت و به عقب رانده شد يا به 

ای سرمايه داری است ؟ آيا ای متجدد در آن وجود نداشت که در دنيای امروز به معنای جامعهعينی گذار به جامعه
-بود يا حتی به طور پراکنده وجود میای ديگر که ھمان تجدد است فراھم میحتی اگر امکانات عينی گذار به مرحله

آن عصر در " منتقد"گشت؟ آيا واقعا درک متفکران داری متحقق میمين شکل از مدرنيته و تجدد سرمايهداشت آيا ھ
ھايی گردد که در اواخر قرون وسطی در غرب به تدريج ھای آنان می توانست شبيه ھمان ايدئولوژیآلايران و ايده
  پای گرفت؟ 



و قابل فھم " توضيح"کشد، قصد اين گرايش ا خود يدک نمیتئوری خاصی را ب  واقعيت اين است که نوتاريخی متد و 
ميالنی نيز . و در ھم آميزی مرز بين واقعيت و متن است  تمام ھنر آن در توصيف، التقاط. کردن تاريخ نيز نيست

. ھا را روشن کندزند بی آن که مبنای تاريخی و تئوريک آندھد بلکه دست به يک سری توصيفات میتوضيح نمی
تاريخ مانند کالف سردرگمی از روايات ) "نزد آنھا(طور که ايگلتون قبال در بررسی شاخه نوتاريخی گری گفت ھمان

تر از ديگری نبوده و ھمه دانش و شناخت ما از گذشته ھا لزوما با اھميتشد که که ھيچ يک از آنپراکنده ديده می
ھای تاريخی ھا و کوره راهديگر تمايزی بين شاھراه. ی شدھا و تمايالت امروزين ما تحريف متوسط منافع و عالقمندی

ھايی محصور چون پديدهاز سويی حوادث تاريخی ھم. نبود و در واقع تقابل سخت و محکم بين واقعيت و خيال محو شد
  .(1996:197) "کارھای ادبی مانند وقايع مادی ديده می شد  بررسی شده و از سوی ديگر" درون متن"

 "تکه پاره ھايی"دھد بلکه مرتب در حال توصيف و گردآوری ھا توضيحی ارائه نمیبه شيوه پست مدرن ميالنی نيز
تا بعد به ھم چسبانده شده و معنايی   ھا پرداخته شوداست که بايد در ادبيات ايران و در اشعار سعدی و ديگران به آن

  پردازد که نشانهب فوق به رواج مقاله نويسی در ايران میگفتار کتاميالنی در پاراگرافی در پيش. ھا افاده شوداز آن
برای دست . خوردپس از آن تجدد با خودشناسی و ذھن و زبانی نقاِد خودبنياد گره می. است  و علم گرايی  تجدد ادبی

انسان ھا ايده برابری "  که به ما توضيح دھد که" به زبان آوردن سعدی"يافتن به اين خودشناسی چه کاری بھتر از 
بيھوده "به بيان ھاريس . شده استھا يافت مینزد سعدی نيز در آن سده  "که سنگ بنای تجدد و دموکراسی است

ھا است تر از توليد اجناس مادی و يا ارائه سرويسھا توليد دانش در باره متون مھمنيست که در مسلک پست مدرن
  ). 1561999:". (فروشدکار است که کلمه می اين بھترين تئوری برای آن بخش از نيروی  چرا که

داری کدام است، و چرا ايران از سير پيشرفت اين بحث بسيار مھم که اصوال مدرنيته چيست، رابطه آن با سرمايه 
چيزی به نام ساختارھا و . يابدتاريخی عقب ماند ھمه به بررسی متون ادبی و گردآوری قطعات ادبی تقليل می

شود؛ بلکه شيوه صادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی و شيوه توليد در جامعه ايران بررسی نمیھای اقتمکانيسم
آن . نگارش و رويکردھای ادبی و نوشتاری را به مثابه نمادھای موافق يا مخالف مدرنيته يا تجدد بررسی می شود

ھا ی که ايران به طور واقعی از آنی خود می توانسته است ايران را به مدرنيته سوق دھد و امکاناتچه که در دوره
برخوردار بوده است و علل عدم تحقق اين گذار را تنھا در بررسی شيوه سازماندھی اقتصادی اجتماعی طبقاتی 
توان جغرافيايی فرھنگی و به طور خالصه تاريخ ايران آن عصر و ھمچنين در شيوه توليد و بازتوليد آن جامعه می

می توان به بررسی تاريخ ايده ھا و عقايد آن دوره نيز پرداخت و علت ظھور و شکل  در اين راستا است که. جست
ھای پس از بررسی و مطالعه تجربی تاريخ ايران و صورتبندی دوران. گيری يا فقدان ايده ھای تجدد خواه را بحث کرد

در عين حال اقتصاد "از رورتی  توان نظر داد که آيا تجدد که به نظر ميالنی به تاسیمختلف رشد و تحول جامعه می
ھا، رواج شک و تفکر خردمدار، داری، عرفی شدن سياست، تحديد مذھب به عرصه معنويات خصوصی انسانسرمايه

مشارکت عمومی مردم در سياست و گسترش عرصه ھايی عجين است که خصوصی و خارج از دسترس دولت و 
گيری داشته است يا نه و بدين ترتيب دی و تاريخی برای رشد و پایدر ايران مبنای عينی ما" روندقانون به شمار می

ھمان اصولی ) "38(سياست و تاريخچرا که به قول آلتوسر در کتاب . چگونگی و چرايی ماجرا را ساده تر بحث کرد
 يعنی برای بررسی  ).23 :1972" (دھندرا نيز توضيح میدھند باورھای آنکه يک جامعه معين را توضيح می

باورھای يک جامعه معين مثال اين که درک سعدی از برابری چه بوده است بايد شيوه توليد و بازتوليد آن جامعه معين 
را بررسی کرد که ادبيات، ايدئولوژی، مذھب و اخالق عناصر درونی آن را تشکيل داده و ) جا ايراندر اين(تاريخی 

ديگر يان ديگر توليد مادی و معنوی در ارتباط ناگسستنی با يکبه ب. توسط آن جامعه شکل يافته و تغيير می کنند
مارکس در کتاب . ھای فراوانی انجام می پذيردگریسويه و انعکاسی نيست و با ميانجیای يکھستند گرچه اين رابطه

ين از دل يک نوع توليد معين مادی در درجه اول يک نوع مع: "دراين رابطه می گويد ھای ارزش اضافیتئوری
" آيدآيد و در مرحله دوم يک رابطه مشخص بين انسان و طبيعت به وجود میساختار اجتماعی پديد می

اين دو رابطه برای تعيين شکل دولتی، اشکال سياسی مبارزات طبقاتی، اشکال حقوقی و سرانجام ). 1987:285(
نبردھا و  اين مفاھيم بازتاب. ھستند ھای فلسفی و مذھبی مھممفاھيم ذھنی مانند مفاھيم سياسی حقوقی و تئوری

اند و چيزی نيست که در مخيله يک يا چند نفر بی ھای واقعی در ذھن کسانی است که در اين نبردھا شرکت جستهجدال
به اين معنا اين يا آن ايده که نزد متفکر يا ايدئولوگی . اندکردهارتباط به شرايطی شکل گرفته باشد که در آن زندگی می

ھا به مثابه که سعدی ابدا در اين سطح نيست او عقايد منسجمی را فرموله نکرده است که بتوان بدان(گيرد می شکل
و تصورات و تخيالت فرد او نيست بلکه يک محصول دسته جمعی و " ذھن"محصول ) ھا يا نظرات او پرداختآموزه

  .تری شکل می گيرداجتماعی است که در ذھن عده ای به شکل منسجم
گويم اين است که جستجوی تجدد و مدرنيته در البالی اشعار اين يا آن شاعر يا متفکر اجتماعی تنھا آن چه که من می
برخی سئواالت ھستند که . افتد که آن را در پيوند با شرايط معين تاريخی آن شاعر يا متفکر بررسی کردوقتی مفيد می

ھای تاريخی و بررسی ريز و جزيی شرايط آن يعنی يافتن انبوه داده. ھا پاسخ دادبدانتوان تنھا به شکل تجربی می
ھای رايج يا غير رايج آن دوره با شرايط دوره بايد انجام شود تا در مرحله ھای بعدی به بررسی رابطه بين ايده

بلکه ايده . نظر من نيست ای موردجا مشخص است که ھر ايدهالبته در اين. ھا پرداختگيری آنتکوين و شکل
آن در جامعه بورژوايی مورد نظراست که پايه دموکراسی و حقوق بشر محدود اما موجود  به شکل مدرن" برابری"



چه برای من مورد سئوال است اين است که آيا امکان دارد که سعدی به بيان ديگر آن. در جامعه مدرن بورژوايی است
ن بورژوايی نظر داشته باشد؟ پاسخ مثبت يا منفی به اين پرسش مستلزم بررسی مدر" برابری"در آن عصر به ايده 

بندی طبقات و مبارزات جاری و مطالبات اقشار و گروھھای مختلف تاريخ آن عصر و نوع سازماندھی جامعه و صف
قی سياسی دولتی شيوه توليد و بازتوليد زندگی مادی و معنوی و نوع سازمان دھی جامعه و ساختارھای حقو. باشدمی

گيرند و گيرند، چگونه شکل میھا اصوال شکل میو تقسيم کار اجتماعی است که در مرحله آخر تعيين می کند کدام ايده
  . يابندھا شکل غالب میکدام يک از آن

  به اين بيت شعر سعدی احاله داده تجددو تجدد ستيزی در ايران ميالنی در کتاب  
  د بنی آدم اعضای يک ديگرن 

  که در آفرينش ز يک گوھرند
ی دموکراسی در تجدد ھاست که رکن اصلی انديشهھمان اصل برابری انسان"اين : و آن را چنين تفسير می کند

-در شرايط نگارش گلستان چگونه با ھم برابرند اصوال بحث نمی" پادشاه"و " رعيت"اين که ) 1381:97".(بود
آن عصر پرداخته نمی شود بلکه به ناگھان آن را مترادف با معنای مدرن و به مفھوم برابری و تعريف آن در . شود

در جامعه مدرن بورژوايی از سويی به معنای برابری در مقابل قانون است که   برابری. امروزی اش قرار می دھد
عقايد ايدئولوگ ھا ھمين برابری صوری بورژوايی در مقابل قانون تنھا با مبارزات عديده طبقاتی و تقابل شديد آرا و 

از سوی ديگر اين برابری را بايد مانند . ی عينی و واقعی پيدا کرده استاين جامعه جنبه  و متفکران اقشار مختلف
يعنی اگر مطابق بحث ھای پيشين . جامعه مدرن سرمايه داری ديد که ھمان حوزه توليد است" ذات"از " پديداری"
قدم ) يا ھستی شناسی اجتماعی(ھستی شناسی سرمايه / مرحله اونتولوژيک به) بحث گاالگر در بخش پست مدرنيسم(

آزادی . بگذاريم انگاه علت اين امر را در می يابيم که چرا و چگونه امکان آزادی و برابری بورژوايی فراھم می شود
اجتماعی  در ضمن شرايط. آن يعنی حوزه توليد است" ذات"و برابری در اين جامعه صوری است، پديداری از 

آزادی و برابری فروشنده و خريدار نيروی  -در اروپا بر اساس برابری در حوزه گردش " برابری"استقرار تدريجی 
اين برابری حقوقی نيز خود در بستر روابط اقتصادی و اجتماعی   )39.(استوار گشت -کار برای انعقاد قرارداد کار 
  ) 40.(در اروپا تکوين و استقرار يابد ھا به طول انجاميد تانوينی پای گرفت که قرن

) و برابری(اين آزادی . ھا را به ارمغان آوردانسان" آزادی"با خود ) داریروابط سرمايه(به بيان مارکس بورژوازی 
و آزادی از مالکيت بر وسايل توليدی استوار ) و شاه(ھا از وابستگی شخصی به ارباب بر مبنای آزادی دوگانه انسان

نی شخص برای اولين بار در تاريخ جامعه طبقاتی صاحب جسم و جان و نيروی کار خود گشت و حق آن را يع. بود
در اين حالت کسی . ای بفروشد که مبلغ باالتری برای آن پرداخت کندرا به فروشنده" کاالی نيروی کارش"يافت که 

اما برای اين که اين آزادی . شغل شخص گردد توانست به لحاظ قانونی و حقوقی مانع آزادی تحرک و آزادی تغييرنمی
" آزاد"از مالکيت بر وسايل توليدی نيز " رعايا"در خدمت نظام توليدی جديد باشد الزم بود که ) و برابری حقوقی(

داری بدين ترتيب به جبر اقتصادی و به آن چيزی فراروييد که موشه جبر فرااقتصادی دوران پيشا سرمايه. شوند
آزادی از مالکيت بر . نامدسلطه مجرد ساختارھا و وابستگی شخص به ساختارھای غير شخصی می) 41(پوستون

چنين به معنای آن بود که دريايی شناور از نيروی کار متحرک و ارزان قيمت برای کسانی فراھم وسايل توليدی ھم
که در کنار نوعی از آزادی و برابری  يعنی آن. کردندھای خود متمرکز میشد که مالکيت وسايل توليدی را در دستمی

ھا اين برابری در حوزه گردش نوعی بندگی و عدم برابری نيز شکل گرفت و به ھمين دليل است که مارکسيست
نامند که ھمانا حوزه داری میسرمايه" ذات"ی از "پديدار"را صوری و ) رابطه برابر و آزادانه عقد قرارداد کاری(

  ) 42.(توليد است
تر واقعيت اجتماعی ی سطحیکند در اليهبينيم که آن برابری و آزادی که ميالنی از آن صحبت مین معنا میبه اي

تواند چيزی کامال رھايی متحقق گشته است و آزادی و برابری اگر به اليه زيرين واقعيت اجتماعی رسوخ نکند نمی
تواند بر خالف ھا، نمیتحقق آزادی و برابری کامل انسانداری به دليل عدم بنابراين سرمايه. بخش و واقعی تلقی گردد

  .تبديل شود  ھابديل يگانه انسان  گويد بهچه رورتی و احتماال ميالنی به تاسی از او میآن
پس از بررسی خصلت دو گانه برابری و آزادی در جامعه بورژوايی باز بايد از ميالنی پرسيد که آيا ما شاھد رشد  

ابط ساختارھا و مکانيسم ھايی و يا سير تاريخی و تکاملی مشابھی در جامعه ايران سده ھای ميانه جنينی چنين رو
نزد ) به شکل جنينی آن(برابری به معنای مدرن آن " ايده"ايم و آيا شرايطی در ايران وجود داشته است که بوده

چنان مستلزم بررسی دقيق تاريخ ايران در متفکران و منتقدان ايرانی شکل بگيرد؟ به نظر من پاسخ به اين پرسش ھم
ھای ھا و قابليتچرا که من تصور می کنم تعريف و تبيين ما از برابری و آزادی وابسته به امکان. باشدآن عصر می

رسد که به چنين بحث پيچيده و دشواری بتوان به نظر نمی. تاريخی، مادی و ذھنی ھر عصر و مردمان آن عصر است
  .ھای بعدی پيش بيايد که در آن بتوان به اين مباحث نيز پرداختاميدوارم فرصت. کوتاه پرداختدر اين مطلب 

سمبوليک " طلبانهبرابری"پس از اين توضيح کوتاه اما بايد افزود که واقعيت اين است که مذاھب نيز از اين جمالت  
  "ناسزاگويیيادگيری "گرين بلت در کتاب . ھای خود بسيار دارنددر البالی آموزه

 ) (Learning to Curse  در توصيف مجسمه يادبود دھقانان قتل عام شده در طی جنگ دھقانی آلمان) که انگلس
کند که در آن اعالم کرد که او اشاره می" فرمان"به لوتر و دوازده ) 43)(می نامد" در آلمان 1525انقالب "آن را 



دھقانان شورشی با استناد به اين آموزه لوتر . مسيحيان را خريده استھمه ) و برابری(مسيح با خون خود آزادی 
تمرد و سرکشی خود را در برابر اربابان توجيه کرده و آزادی خود از قيد روابط ارباب و رعيتی و در نتيجه برابری 

ايد که يا فراموش کردهاما لوتر به آنان پيغام داد که شما برادران دھقان من گو. طلبيدندحقوقی خود با ايشان را می
دار بودند و آزادی واقعی از آِن سرای باقی است در حالی که شما آن را ابراھيم و ديگر پدران مذھبی ما نيز خود برده

فشاری کردند لوتر رساله ھای خود پایاما وقتی دھقانان روی خواست. ايدبه چيزی کامال فيزيکی و زمينی بدل کرده
گرچه به . ود را نوشت و در آن قتل عام دھقانان را ثواب و جھادی واجب بر طبقه حاکم دانستمعروف رسوا و بدنام خ

بيان گرين بلت آنان نيازی به اين تبرک و دعای خير لوتر نداشتند اما اين لعن و نفرين دھقانان از سوی لوتر برای 
آزادی و برابری برادران " ايده"نوز بينيد که در رنسانس و عصر رفرماسيون مذھبی ھمی. آنان مثمر ثمر افتاد

گنجد که دھقان جرات شورش و خواست زمينی کردن شود و در مخيله لوتر نمیمذھبی به جھان آخرت احاله داده می
فراھم می " ايده"بايد مدتی ديگر نيز سپری می شد تا در آلمان شرايط تحقق اين . آزادی و برابری را طرح کند

  ) 44.(گشت
ھا به روی زمين خشک و سفت تا زمانی که شرايط مادی و تاريخی آن فراھم نشود از فراز آسمان  "ايده"پس يک 

ھای متفاوت تاريخی و نيز ھمان طور که در باال اشاره شد به قابليت" ايده"تفسير اين . واقعيات فرود نخواھد آمد
شرايط مادی الزم   ن ايده ھا و ھمچنينچگونگی پيدايش و ظھور اي . مادی در جوامع و اعصار مختلف وابسته است

  .دھدموضوع دعوای ما است که ميالنی به آن بھايی نمی" ھاايده"برای تحقق اين 
گری می شود اين است که آنان قھر تفسيری بر متون مورد مطالعه خود روا انتقاد ديگری که به مدافعان نوتاريخی

ای در اين رابطه مثال بد نيست که باز اشاره. کنندمتون استنتاج می داشته و تفاسير مورد نظر خود را دلبخواھانه از
  .به ميالنی و تفسير دلبخواھانه او از شعر سعدی داشته باشم

کن تا از دشمن  رحمت ضعيفبر رعيت "طلبانه اين بيت از شعر سعدی در خطاب او به پادشاھی که تفسير برابری 
  .آيدگری به روايت ميالنی برمیی نوتاريخیتنھا از عھده تفسير به رايی است که" قوی زحمت نبينی
و مطرح کردن صدای " ماندگار"سازی و نارضايتی در متن ھای گری، که بافتن قابليت واژگونبه شيوه نوتاريخی

و قابليت " آن ديگری"سرکوب شده که مردم معمولی است، و بعد نشان دادن اين که " آن ديگری"خاموش گشته 
توانم قرائت ديگری از اسير و محصور است، من می" سراسربين"اش در چنگال قدرت سازی و نارضايتیواژگون 

و " نابرابر"اين بيت شعر ارائه دھم و بگويم که سعدی در واقع در حال پند دادن به پادشاه است که با رعايای ضعيف 
توانی آنان را از قيد حيات حظه اراده کنی میخود که حق گرفتن جان و مال آنان بر تو مجاز است و ھر ل" ناآزاد"

محروم کنی، به انصاف رفتار کن چرا که در آن صورت اگر امکان انتقام گيری برای اين رعايا فراھم شود از آن 
. ھای مردم را کنترل کنددھد که قابليت نارضايتی در تودهبه اين ترتيب سعدی به پادشاه اندرز می. امتناع نخواھند کرد

تفسير "طور که قبال نيز گفته شد اين تر است اما ھمانگری نزديکنظر من تفسير فوق به کاربست متد نوتاريخی به
ھای توان يک متن و اثر تاريخی متعلق به دورانعرصه مناقشات ايدئولوزيک است و تا چه پايه می" بی پايان متن

توانيم ثابت کنيم که تفسير نه من و نه ميالنی ھيچ يک نمی. پيشين را با نگاه امروزی قرائت کرد خود جای ترديد دارد
مگر آن که ابزار تئوريک ديگری در دست گرفته و با آن به تحقيق تجربی و تئوريک . ما از اين شعر درست است

 تاريخ دوران مورد نظر پرداخته و شيوه زندگی، شيوه توليد، شيوه زمامداری، شکل سياسی حقوقی جامعه، ايده ھای
چنين جايگاه سعدی در اين ميان ھای مردم و ھمھای اعتراضی و شورشغالب در آن زمان، اشکال مبارزات و جنبش

در غير اين صورت بدون رويکرد تئوريک به تاريخ راه ھر . را بررسی کرده و به نتايجی کمابيش قابل اتکا دست يابيم
  .گونه مباحثه و استدالل بر ما بسته است

آنان در پی نقد و بررسی تاريخی متون . ھا بکار نمی بردگری را مطابق استانداردھای آنمتد نوتاريخی اصوال ميالنی
سازی ھای واژگونرديابی قابليت. اند تا يکپارچگی متن را بھم زده و در بافت آن چند صدايی را نشان دھند" ماندگار"

اين وازگون سازی و نارضايتی و چند صدايی دست ساز  و نارضايتی در متن و سرانجام نشان دادن اين نکته که خود
تک صدايی " برابرھا"و گفتگوی " آن ديگری"است و در واقع زير اين چند صدايی يا انعکاس صدای " قدرت"خود 

" پوزيتيو"برد بلکه با آن به شکلی سعدی را به اين ترتيب به کار نمی" ماندگار"اما ميالنی متن . قدرت نھفته است
مردم معمولی در آن و محبوس بودن قابليت " نارضايتی"و شنيدن صدای " قدرت"کند و به دنبال افشای د میبرخور

قصد او يافتن رد پای تجدد در عصر سعدی است و آن را نيز از راه تفسير متن به   .نارضايتی در دست قدرت نيست
  . يابدطور دلبخواھانه می

  .شودپردازم که به جريان نوتاريخی گری ايراد میاز سعدی به نقد ديگری می اما پس از اين اشاره به تفسير ميالنی
ای رايج و گسترده شايد سرکوب و به حاشيه رانده شدن پديده  نقد ديگری که به اين جريان وارد است اين است که 

ی را از رنسانس به اين سو ھاياست که ھر متنی به نوعی آن را بيان کند اما کوشش پايان ناپذير ما برای اين که متن
ھا يا تصويرھا و منظرھای ارتجاعی برای معاصرين باشد باز خود منجر به نوعی گزين کنيم که بيان داستان نارضايتی

  . ھاشود و نه باز کردن آنھای دگرگونه تفسير و تاويل معنای متون میو بستن راه  سرکوب متن
گزينيم که بايد در معرض توجه و نقد و ما نوع معينی از متن را برمیانتقاد بعدی اين است که به محض اين که  

ھا ظلم را به حاشيه رانده و به آن  کنيم و بقيه متونھا کمک میبررسی قرار گيرند با ھمين انتخاب متن به اتوريته آن



مبنای استاندارد زيبايی شناسی قدرتمند اند چون   ھای معينیايم که متننشان داده  چرا که به اين شکل. داريمروا می
-شامل حال ميالنی نيز می  اين انتقاد). 1998، برانيگان 1996ھاوثورن (دھند و تفسير و توصيف ما را تشکيل می

  . دھدھا بقيه را مورد بی مھری قرار میشود که با ذکر تعدادی از منابع و آثار ادبی و برجسته کردن آن
اکنون مدتی است که ھم "گويد کند و میديگری به اين نکته به درستی اشاره میبرانيگان نيز در متن و نمونه 

ھا به آن. دھند که آنھا را چگونه قرائت کنيمھا آثار شکسپير را تدريس کرده و به ما ياد میکارھا و ھم راديکالمحافظه
اما ھمين . انده شکسپير تعبيه کردهاين شکل صنعتی پولساز و قدرتمند بنا کرده و ھزاران شغل در پس پشت ھيئت مرد
-نويسندگانی که نکته و داستان. اقدام باز صداھای به حاشيه رانده و سرکوب شده را مورد بی مھری قرار داده است

و در نتيجه توجه انتقادی   اندھای مھمی برای نقل کردن دارند اما به داليلی دارای اتوريته الزم فرھنگی و ادبی نشده
کنند که آن را نتيجه اين می شود که خود نوتاريخی گری ھا نه تنھا با اتوريته مبارزه نمی... شودبه آنھا نمیالزم نيز 

  ).1996،116( کنندبه نوعی تقويت می
   

  گریقدرت و نوتاريخی
   

گری پس چه کنند که پراتيک انتقادی نزد نوتاريخیھا سئوال میجا منتقدان نوتاريخی گری با بدبينی از آندر اين
کند، معنايی دارد وقتی که به ثبت و ضبط ذات ھمه جا حاضر و نفوذپذير قدرت پرداخته و بيھودگی مقاومت را فاش می

  دارد؟ ھای زبانی و ايدئولوژيک فاش میحبس شدگی ناگزير ما را در درون محدويت  مقاومت چه سودی دارد وقتی که
در کتاب  ھای نامريیگلولهگرين بلت در حکايت " پرقوامھای توصيف"در اين رابطه خوب است که به 

Shakespearean Negotiations )45 (ارجاع دھم زمانی که گزارش تاريخی توماس ھاريوت)چی مستعمره) 46
ھاريوت در گزارش خود در باره بيماری . کندرا توصيف و بررسی می) 48(از سرخ پوستان آلگونکيان)47(انگليسی
ھا در آن منطقه شيوع پيدا کرده و به علل رواج بيماری و آمار باالی مرگ و يسد که با ورود انگليسینوزايی میمرگ

    .پردازدھا و از ديد انگليسيان میمير بين بوميان از ديدگاه خود آن
شروع  جا رسيد مرگ و مير نامنتظره و وحشتناکی بين بوميانشان به آننويسد ھمين که انگليسيان پایھاريوت می
کردند که امری اخالقی بود انگليسيان اين طور تصور می  ھا و بوميان ھر دوجا که مرگ برای انگليسیشد و از آن

ھا را مجازات کرده و به اين ترتيب به قوم برگزيده چون بوميان در خفا عليه آنان مشغول توطئه ھستند خدا نيز آن
لت اين مورخ و يادداشت نويس ھم به اين امر باور دارد که انگليسيان با آن که به نظر گرين ب. رساندخود ياری می

پوستان نيز عالقمند چه به نظر او جالب است اين است که ھاريوت به نظر خود سرخقوم برگزيده خدا ھستند؛ اما آن
شود که يق متوجه میشود تا از نظر خود آنان مطلع گردد و از اين طرھا نزديک میو به اين خاطر به کاھنان آن. است
ميرند کنند و از اين که اين خارجيان خود نمیپوستان ميان بدبختی خود و حضور اين بيگانگان پيوند برقرار میسرخ

ھا از جنس خدا اند يا واقعا دانند که آيا آناند و نمیفرستند دچار شگفتی شدهولی با ورودشان آنان را به کام مرگ می
ھا کردند که که آنپوستان تصور میجا که بين اين خارجيان ھيچ زنی نبود سرخو از آن. بوميان ھايی نظير خودانسان

برخی . انداند پس بايد از روح مردگان باشند که به قصد به ھالکت رساندن بوميان بازگشتهاز شکم زنی زاده نشده
بخشد و که اراده خود را از طريق آنان تحقق میچيان را پذيرفتند که اين کار بايد کار خدا باشد ديگر نظر مستعمره

بينيم که اين مورخ روايات رقيب را خوانيم میگويد که وقتی اين گزارش را میگرين بلت می. مذھب آنان را پذيرفتند
جايش را به به " آن ديگری"دھد که گويا ميل از بين بردن و بيرون راندن نيز ذکر کرده و چنين تصوری به دست می

واقعيت شايد اين باشد که قدرت حتی در وضعيت استعماری خود نيز باز يک   اما. گفتگو ميان برابرھا داده است يک
کيفيت يکپارچه نيست و شايد يکی از کارکردھايش به موادی برخورد کرده يا چيزھايی را ضبط کند که بتواند کارکرد 

چاالکی، انعطاف، نرمش، ھوشياری و گوش به زنگ بودنش يعنی اين که قدرت به خاطر . ديگری را در آن تھديد کند
قدرت انگليس در . کندچرا که قدرت بخشا خود را در ارتباط با اين خطرات تعريف می. شوداست که کامياب می

از اين . وابسته به ضبط و ثبت و حتی توليد منظرھای مغشوش کننده و ناراحت کننده است) کولونی(ويرجينيای اول 
چون اين بخشی از "شود ھا در متن ھاريوت آورده میشود که چرا ضبط صداھای بيگانه و حفظ آنا معلوم میھنوشته
يابد و در نتيجه برای مطالعه، پوستان به مثابه يک فرھنگ تکوين میای است که توسط آن فرھنگ سرخپروسه

  .)371988:( "شودتنظيم، تصحيح و تحول آماده می
که پس بی ثباتی که به علت وجود صداھای ديگر در متن ھست در واقع خودش توسط قدرت ايجاد  افزايدگرين بلت می

اين طور ) ثبت صداھای ديگر در متن(در پايان علت اين امر . کندشده است که در نھايت امکان چند صدايی را نفی می
- يچ زحمتی نيروھای بيگانه را در بر مین قدر نيرومند است که تقريبا بی ھھای ما آيعنی ارزش"شود که ذکر می
  ).(1988:39" واژگونی ھست ھيچ پايانی برای واژگونی متصور نيست اما نه برای ما...گيرد

-قدرت خود حرکات و قابليت. در اينجا نيز، مطابق تفسير گرين بلت، ما با يک دور باطل گردش حوادث روبرو ھستيم
دانش و ) 49(در اين حالت به نظر لی پاترسون. کندرا در خود جذب میسازی را خلق کرده و بعد آن ھای واژگون

ھا و عمليات قدرت در متونی از ھر دست و ديدن ھمه متون مانند چيزی زنی حول طرحشناخت ما از گذشته به گمانه
تواند يخ میدر آن صورت تار. يابد که در حوزه مانورھای ايدئولوژيک قرار دارندمشکوک و مورد سوء ظن تقليل می



. گران را بيابدکند که منبع توطئه و يا توطئهگری حتی تالش نمینظر بيايد و نو تاريخی  گرانه بهھمچون امری توطئه
  .دست قدرت ھستندھا ھمشود که ھمه اسناد و مدارک ھمه حوادث تاريخی به طور ناگزيری از نظر آننتيجه اين می

ای در دست حکومت اليزابت بوده برای تقويت ورزند که شکسپير حربهر میاصرا گریوقتی مدافعان نو تاريخی
ھا ارائه ھا پاسخ مناسبی به اومانيسترسد که آنحکومت يا برای توجيه خشونت دھشتناک استعماری، به نظر می

ھا از آنريزی در سياست و امپرياليسم مصون است و دھند که گويا شکسپير در برابر ھر گونه کثافت و خونمی
اما وقتی ھمين متدولوژی به بيان ھاوثورن حرفی برای گفتن در برابر کسانی ندارد که وجود ھلوکاست . مستقل است

کشد که ھايدن جا میدانند کار به آنرا با توسل به ھمين متد انکار کرده و ھلوکاست را يک افسانه قدرتمند می
  . 76 :1998 ) بر گرفته از برانيگان(نامد گری مینو تاريخی  "مندیسفسطه متن"آن را ) 50(وايت

گويد که اند میگری آن را از او اقتباس کردهلی پاترسون در رابطه با برخورد فوکويی به قدرت که مدافعان نو تاريخی 
سئوال بردن تاثير و کارآيی عمل سياسی محلی چرا که با زير . شودزدايی از قدرت میمنجر به سياست"اين رويکرد 

و موضعی و وقتی ھمه زندگی ھمواره از ھمان آغاز کار درون ساختارھای سلطه و فرودستی حک شده و توسط 
شان نه به واژگونی و عناصر سرکوب شده بلکه به قدرت و و با معطوف کردن نگاه...قدرت از قبل تعيين شده

قدرت در ھمه جا حضورش به چشم  کار بدانجا می کشد که ...اساسا بدون نقد آنھا ساختارھای سلطه و فرادستی و
و اين نوعی نارضايتی خاموش و ساکت . نگرندگری به آن مینو تاريخی مدافعان چون تنھا چيزی است که... خوردمی

ھا را ناراضی نيستند پس آن ھای واقعاگرين بلت و ديگران به دنبال نمايندگان، مخالفان و فرھنگ. آوردبه وجود می
  . داندھا را مسئول بی حسی و کرخ گشتگی سياسی میپاترسون آن). 1996:96" (بينندکنند و نه مینه پيدا می

تواند نوعی واقعيت آن است که برخورد زيبايی شناسانه و تفسيرھای مداربسته مدافعان نوتاريخی گری در نھايت می
  .به حوزه زيبايی شناسی متن تلقی گردد) که لزوما نتايج سياسی دارد(ريخی عقب نشينی از حوزه تفسير تا

و البته ماترياليسم (نوتاريخی گری   ھا اشاره شد، از دستاوردھایطور که قبال نيز در رابطه با پست مدرنھمان
در " بيرونی"و " درونی"طرد شده و به حاشيه رانده شده و مقوله " آن ديگری"  يکی اين است که  )فرھنگی

گرايان، استعمار شدگان و مطرودين اجتماعی به ميان آمده مثال تصوير زنان، ھمجنس  .اندجامعه موجود را طرح کرده
-طور که قبال نيز گفتم اگر سياست شالودهاما ھمان  .اندکارانه اشاره کردهو به فقدان آن نزد تفاسير محافظه  است

آرايی شمولی انسانی و ايجاد ھويت مشترک ھمراه نباشد جز يک سحننوعی جھان با  ھای متعددشکنی و ايجاد ھويت
  آيد؟کاری می  تر به چهصرف و ايجاد شقه شقه شدن ھويتی بيش

-ترين عمل ما نيز وجود دارد و از قبل نيز ھر گونه مقاومتی را خنثی میاگر قدرت در ھمه جا ھست و حتی در کوچک
شود ھا منجر میبه قدرت نيز باز به سياست حذف و سرکوب بيرونی و درونی سوژه" آن ديگری"دستيابی کند و اگر 

- چه ثمری دارد آيا اين امر چيزی جز يک تکرار مکرر بی" آن ديگری"صورت کسب قدرت سياسی از سوی در آن
وقتی ما با يک توده بی شکل و  توانند قدرت را تصاحب کنندمی  ھا"آن ديگری"وانگھی کدام يک از   حاصل است؟

- نرم تن مواجھيم که ھيچ ھويت مشترک و ھيچ خواست يکسانی ندارد و به ھيچ نقطه معينی برای تغيير اشاره نمی
شدن و جای گرفتن در نظم موجود " درونی"فقط خواھان   ھای حذف شده مواجھيم که"آن ديگری"کند؟ ما با انواع 
تازه کدام قدرت؟ وقتی قدرت از ھمه سو جاری است و مرکزی ندارد چگونه . تندنيس" قدرت"چالش   اند و خواھان

پست مدرنيستی و " قدرت"ھايی با ھای متنوع نيز شباھت"آن ديگری"توان آن را شناسايی و فلج کرد؟ می
ھزار سر که   مواجه ھستيم" انبوه خلقی"ما با . گری بی شکل و بی شمايل و بی مکان و بی زمان دارندنوتاريخی

چرا که ھزار سری است که مانند خود قدرت پست مدرنی به ھر سو روان است و . ارزددارد و ھزار سرش به يک نمی
و " آن ديگری"گری با مشکل ديگر نوتاريخی. آورد و منطق خاص و ھدف معينی نيز نداردبه ھر سو روی می

گری ما را وا نوتاريخی. کندغير تاريخی بررسی میبه شکلی غيرديالکتيکی و   بودن آن است که آن را" بيرونی"
، طبقات متخاصم، و شيوه توليدی که ما را قادر به شناسايی ويژگی "پديدار"و " ذات"دارد که به جای مفھوم می

و " درونی"کند به مقوالت ناثابت و ناپايدار و شاخصه ھای اقتصادی سياسی و ايدئولوژيک آن می" قدرت"ھای 
ھای جمعيتی مختلف در در حالی که باال توضيح داده شد که درونی و بيرونی بودن گروه  .وجه کنيمت" بيرونی"

ھای به بخش" بيرونی"ھای داری نيست و با توجه به تحوالت تاريخی برخی از اين گروهسرمايه" ذات"داری سرمايه
بحث من در . منافع متناقض داده نشده استاند اما تغييری اساسی در وضعيت اجتماعی و سيستم تبديل شده" درونی"
بلکه بحث اين است که آيا با تمسک ) 51(تالش کرد" بيرونی"ھای جا اين نيست که نبايد برای بھبود وضع گروهاين

ترين خواھيم شد که در اصلی" قدرت"به چنين تمھيداتی ما ھرگز قادر به فرارويی از وضع موجود و به چالش گرفتن 
  قدرت و نظم سرمايه و نھادھای ملی و فرامليتی آن ھست ؟ شکل خود ھمان

کنم به بررسی برخی از ادعاھای ميالنی در رابطه با چپ ايران در قسمت زير که قسمت آخر بحث است سعی می
بپردازم و البته به مقوله روشنفکری تعريف شده از سوی او که چارچوب معين تئوريک نيز ندارد اشاره زيادی 

طور ھمان. چرا که بايد در مطلبی جداگانه به ارائه يک چارچوب مفھومی مثبت از روشنفکر ھمت گمارد نخواھد شد
داری نيز بايد به جای داری به سرمايهکه کاربست اين متد بر موضوعی مھم مانند گذار ايران از دوران پيشا سرمايه

داتی را به طور کوتاه بحث کنم که به نظر من بر آرای کنم برخی از انتقااما در اينجا سعی می. خود بحث و نقد گردد 
    .در پيوند با چپ ايران از سوی او وارد است) گریو کاربست متد نوتاريخی(  ميالنی



   
  چپ ايران و فرھنگ ھژمونيک

بر  ھای ويليامزنامهدر باره تاثير درس) Learning to Curse" ( يادگيری ناسزاگويی"ی کتاب گرين بلت در مقدمه
ھايی از اين دست که کند که شنيدن جمالت ويليامز در باره ضرورت طرح پرسشگويد و به اين نکته اشاره میخود می

ھا ھستند، صدای چه ھا و کارخانهکنند، چه کسانی صاحب زمينچه کسانی دسترسی به ماشين چاپ را کنترل می"
ھای اجتماعی در پس پشت شود کدام استراتژیسرکوب میکسانی در متون ادبی نمايندگی شده و صداھای چه کسانی 

ھا به تفسير متن چه حس و وارد کردن اين پرسش) 21990:" (شودھا دنبال میشناسانه متنتفسيرھای زيبايی
خورد که در دوران تحصيالتش در آمريکا چنين تجاربی زدگی و شعفی در او بيدار کرده و او افسوس میشگفت

  . نداشته است
و " طبقه"  ،"قدرت"ھای استاد را فراموش کرده و معنای در ھم تنيده نامهگذريم که گرين بلت بعدھا درسب

گيرد، اما ذکر آن در مقدمه کتاب فوق خود نشانگر اذعان ضمنی به معنای مورد نظر ويليامز را به کار نمی" مالکيت"
ن مفاھيم نزد ميالنی ناياب است و تحليل ھای او از تاريخ اشاره به اي. او به اھميت نکات مورد نظر ويليامز می باشد

حاکمه و نقش آن در شکل گيری " قدرت"و نوع   ايران که شامل چپ ايران نيز می گردد عاری از اشاراتی به خصلت
زمانی که گرين بلت در . می باشد که در ادامه بدان بيشتر پرداخته خواھد شد" مخالفان"و نوع " مقاومت"نوع 
-می نويسد و يا وقتی که با تفسير فوق)52"(ظھور طبقه مالک بورژوا در اثر نبرد با انبوه ھزار سر خلق"باط با ارت

-اسرارآميز، مبھم، زيبا و بدبينانه اش از بنای يادبود کشتار دھقانان در طی جنگ دھقانی آلمان در سال العاده ادبی، 
و نجبای آلمانی بر پا داشته شده است، از به اصطالح متد  سخن می گويد که به دستور شاھزادگان 1524- 25ھای 

و رديابی قدرت و " توصيف پرقوام"اما توصيفات او کيفييت ديگری از ھنر . بھره می گيرد" توصيف پرقوام"
" توصيف پرقوام"  گذارد که با کيفيتمحصور شدگی مقاومت در چنگال قدرت را در برابر ديدگان ما به نمايش می

ھا و اشکاالتی که در باال برشمرده شد گری با تمام ضعفاگر گرين بلت و گرايش نوتاريخی. قابل مقايسه نيستميالنی 
ساز ايرانی نو تاريخی گری دست  گذارندھای خود میزنیرا در دستور کار انتقادی و طعنه" قدرت"دست کم موضوع 

اند در دستور کار خود گذارده است و اگر اين ن ايستادهو تقبيح کسانی را که در برابر آ" قدرت"به جای آن تقديس 
دانم نام آن را چه ام تحريف متد نيست من نمیطور که در آغاز مطلب با ذکر نقل قولی از مارکس بدان اشاره کردهھمان

  .بايد گذاشت
گذر سياسی ديگر ھای زودبر اساس قضاوت" سال ديگر که  50  گويد پيش برويماگر به اين روال که ميالنی می

به قدرتمندان خودکامه و مستبد تاريخ ايران که نسل ھای پياپی روشنفکران و آزادی خواھان ايرانی " قضاوت نشود
نه تنھا به ھويدا که احتماال به خود شاه نيز . ھای افتخار تعلق خواھد گرفتھا و مدالجايزه  را به دار و درفش کشيدند

شود نام تاريخ روشنفکری ايران که نام آريان پور به عنوان يک زير نويس آورده می جوايزی تعلق خواھد گرفت و در
-حرف بديعی برای گفتن داشته"آيد که ميالنی و ديگرانی که تمجيدشان را گفته به عنوان رو نويس تاريخ ايران می

و " خواهانسان تحول"، " انسان مترقی"ايران مرز بين " پست مدرن"سال ديگر در دنيای  50به اين معنا ". اند
از سوی ديگر " جوانسان مماشات"و " طلبانسان عافيت"  ،"انسان مرتجع"از سويی و " انسان روشن انديش"

پور در برابر قدرت مستبدانه حاکم بھتر بوده است يا تواند بگويد که مقاومت آريانچه کسی می) 53.(شودمحو می
ھای پياپی و متعددی از آزادی خواھان و تواند بگويد که مقاومت نسلمیدست بوسی شاه از سوی ھويدا؟ چه کسی 

گر ايرانی عادالنه بجا و قابل ستايش است و مماشات ھای ايرانی در برابر دستگاه قدرت خودکامه و سرکوبچپ
ال رفتن از و با" صعود طبقاتی"طلبی، عافيت جويی، نرم تنی سياسی و جان به در بردن اقشاری که ھمواره خواھان 

اند در دستگاه قدرت به ھر قيمتی بوده" درونی شدن"نردبان خشونت بار ترقی اجتماعی و سياسی در ايران و 
گرايی پست مدرنيستی ليوتار تا انکار گويد که از نسبيتپسنديده و قابل ارج نيست؟ برای ھمين است که ھاوثورن می

مثال "رسد که در معرفت شناسی در تاريخ کار به جايی می  ی افراطیگرايبا نسبيت. جنايات نازيسم راه درازی نيست
 50شايد   يا ھيروشيما و ناکازاکی واقعا چه بودند؟). 211996:" (کندکسی مانند بودريار جنگ خليج را انکار می

گی که در يا ھمين جن. سال ديگر کسانی که بمب بر سر مردمان اين دو شھر ريختند به عنوان قھرمان ھلھله شوند
تواند جرات بررسی آن را به ترين و مصيبت بارترين شکلی در جريان است آيا کسی میھمسايگی کشور ما به شنيع

ھا خود داده و نظری قطعی در اين باره ارائه کند؟ ما به بيان ديگر شاھد از سرگيری جنگ قديمی ماترياليست
تر اين بحث در حالی که پيش. تر از ھميشه ھستيماوت و واضحھا اين بار در شکلی متفآليستو ايده) ھارئاليست(

توان واقعيت را مورد شناسايی قرار داد در شرايط کنون اما مطرح بود که چقدر با اتکا به عقل و اگاھی و شعور می
  .توانند اين کار را انجام دھندھا تا چه پايه میگويد که متنآليستی میمد جديد ايده

کنم برای آن که بگويم پرسش طرح شده از سوی ويليامز تا ر نقل قول گرين بلت از ويليامز را ذکر میمن يک بار ديگ
طور که ديديم ويليامز ھمان. چه پايه برای بک بحث جدی در باره بررسی تاريخ، ادبيات و چپ ايران ضرورت دارد

ھا و کند، چه کسانی صاحب زمينترل میچه کسی دسترسی به ماشين چاپ را کن"به اين که   گويد پرسش مربوطمی
شود کدام کارخانجات ھستند، صدای چه کسانی در متون ادبی نمايندگی شده و صداھای چه کسانی سرکوب می

بسيار حائز اھميت بوده و بايد به " دشوھای اجتماعی در پس پشت تفاسير زيبايی شناسانه متون دنبال میاستراتژی



مراد از ذکر اين نقل قول آن است که بگويم ميالنی انتقادش از چپ و بررسی تاريخ . ده شوددرون تفسير متن بازگردان
مطابق اين گفته او بايستی در ابتدای امر به بررسی اين نکته بپردازد که   .را به طور کلی وارونه شروع کرده است

دسترسی به چاپ و نشر ادبيات را ) عیھای اجتماعی کدام طبقه اجتماکدام گروه(چه کسانی   در دوره مورد نظر او
و در   بوده" ابزار توليد مادی"  ھای اجتماعی صاحب زمين و کارخانه و به طور کلیکدامين گروه. کردندکنترل می

چه . و قدرت مادی حذف صداھای ديگر را داشته اند) 54(برخوردار بوده " معنوی توليد فکری "نتيجه از قدرت 
در سيستم تحصيلی ايران در " ماندگار"گرفتند کدام متون ادبی و داستانی ی اجتماعی تصميم میھاکسانی و کدام گروه

برای تکوين اقتصاد (ملت يکسان يک زبان و يک ھويت  - البالی متون اجباری گنجانده شود تا به ھدف ايجاد دولت
گيرد مطابق ورد بررسی قرار نمیحتی اگر اين مسايل نيز م. کمک شود) مدرن ملی، بورژوازی و نيروی کار مناسب

بر موسسات " ماندگار"که قدرت مسلط به عنوان ادبيات  -توانست اين بخش از ادبيات را گری او میمتد نوتاريخی
برای بررسی و نقد خود برگزيده و در البالی خطوط متن، پژواک صدای قدرت در گذشته و  - کند آموزشی تحميل می

ھای واژگونی، نارضايتی، و مقاومت در دوران معاصر بازتاب دھد و امکانات و قابليت خاموش شده اعصار پيشين را
شدگان آن اعصار را انعکاس دھد و البته سپس نيز نشان دھد که اين صدای شدگان و سرکوباز سوی به حاشيه رانده

و ) 55(نھدا عمدا به کناری میاما ميالنی اين ھمه ر. نارضايتی در دست قدرت سراسر بين و جاودانی اسير بوده است
اگر با توجه . صداھای ناراضی و منتقد بودند را ھدف گرفته است) شاه(  "قدرت"ادبيات مخالفان که در مقابل   اتفاقا

گری و استراتژی آن گفته شده اين کاربست متد از سوی ھای فوق در باره متد نوتاريخیبه ھمه آن چه که در قسمت
  ) 56(نيست پس چيست؟متد   ميالنی تحريف

توان چنين نتيجه باز با رجوع به ھمان جمالت مشھور ويليامز در باال که گرين بلت نيز آنان را ذکرکرده است می
-ھا بوده و دسترسی به ماشين چاپ را کنترل میھايی خاص صاحب زمين و کارخانهگرفت که پس وقتی گروه يا گروه

ھا يا به بيان مارکسيستی آن رکوب قرار می دھند در اين صورت اقشار و گروهکنند و مخالفان خود را شديدا مورد س
ھا را به حاشيه آن" قدرت"ھا و ماشين چاپ از ايشان دريغ شده و ھا و کارخانهطبقاتی نيز وجود دارند که اين زمين

در منازعات طبقاتی يا سياسی و راند تا از دسترسی آنان به اين ابزار مادی برای نيرومند کردن خود و ابراز وجود می
ھای انسانی يا طبقات به بيان گرين بلت جا که اين گروهادعای حق و حقوق پايمال شده خود محروم باشند و باز از آن

و . تا ادعای حق کنند  شوندھستند و امکان شورش و نافرمانی دارند پس وارد ميدان مبارزه می" ايجنسی"دارای 
نيز   طبقات در توليد مادی جامعه دخالت مستقيم دارند پس قادر به توليد فرھنگی و ايدئولوژيکباز از آنجا که اين 

يا " اينتليجنسيا"داری، و ھمانطور که طبقات حاکم و باز مطابق تقسيم کار رايج در جامعه سرمايه. ھستند
ھا و نند تا جھان را برای خود آنکھا توليد میذھنی و معنوی برای آن  روشنفکرانی برای خود دارند که محصوالت

و در حد بضاعت   ديگر طبقات توضيح داده و قابل فھم کنند طبقات ديگر نيز از خود دارای نمايندگان فکری بوده
دھند تا جھان را به شکلی متفاوت از آن چه تاريخی و رشد سازمانی خود روشنفکران ارگانيک خويش را پرورش می

رود ات مسلط بازگو می کنند برای ايشان توضيح دھند و ريشه ستمی را که بر ايشان میھای ذھنی طبقکه فرآورده
به اين معنا قابل درک خواھد بود اگر بگوييم که پس فقط زمين ھا و کارخانجات نيست که مورد مناقشه . بررسی کنند

و ھر گروھی به ) 57(طبقاتی است ھای مبارزهادبيات نيز در اين راستا تابع مکانيسم  و موضوع منازعه طبقاتی است
کند که صدای خود را انعکاس داده و پيام خود را به گوش نمايندگی از طبقه يا طبقات و اقشار معين اجتماعی سعی می

آبادی، احمد محمود، احمد شاملو و ديگران سعی صمد بھرنگی، علی اشرف درويشيان، محمود دولت. جامعه برساند
سالگی راھی  15قدر مکنت و ثروت نداشتند تا در سن گان آن جامعه را که پدرانشان آنکردند جھان ستم ديدمی

منعکس " خلقی"و " کارگری"ھا توضيح داده و مسائل زندگی شان را در ادبيات شان سازند برای آنامريکای
" انگيزشگفت از لحاظ ساده کاری"داستان علی اشرف درويشيان که به بيان ميالنی  ھتاوزمانی که   .سازند
گرفت ھمان احساس ميالنی به آنان دست جامعه مورد مطالعه قرار می از سوی دخترکان طبقات تحتانی ) 58(است
ممکن   کرد که چگونهھايی طرح میدر ذھن آنان عالمت سوال  خطوط و داستان" سادگی شگفت انگيز"داد بلکه نمی

و او را بی ميل درونی خود به ازدواج پسر نوجوانی   ر دادهشوھ  ای را به چنين شکل فجيعیساله 9است دختر 
با . شد  درآورده و سپس با واداشتن آنان به برپايی شب زفاف زودرس موجب مرگ دخترک بينوا از شدت خونريزی

 اين داستان نويسی بسيار ساده سنت ھای کھنه و خطرناک آن جامعه نيز نقد شده و پيام ھای فرھنگی به زبانی بسيار
به اين معنا روشنفکران و نويسندگان چپ عالوه بر نقد قدرت خودکامه حاکم . ساده به مردمان آن جامعه القا می شد

که اصراری نداشت تا سطح فرھنگی توده ھای مردم ارتقاء يابد، سنن عقب مانده و پوسيده اجتماعی را نيز مورد 
اثر صمد  ماھی سياه کوچولوزمانی که کتاب   .موزش می دادندو در واقع توده ھای مردم را آ انتقاد قرار قرار داده 

-اش و به رغم بضاعت اندک کارھای فکریبه رغم بضاعت اندک کارھای ادبی"او  پسرک لبوفروشبھرنگی يا 
در  ماه سياه کوچولو  سرکشی، مقاومت و عصيان  شد،از سوی کودکان طبقه بی چيز اين جامعه خوانده می)59"(اش

ھای صمد را بايد در نوشته  شايد به نظر ميالنی  .انگيز بودجالب و ھيجان  چيزی شگفتی آور ،  ن آناننگاه و ذھ
حرف "به لحاظ ادبی و زيبايی شناسی متون قابل تحسينی نباشند يا شايد  سطل زباله افکند، شايد از نظر او اين متون 

ھنوز چيزی نشنيده " شکسپير"محروم آن جامعه که از  اما برای فرزندان طبقات". جديدی برای گفتن نداشته باشند
صمد  ھای قصه ھای ما بر بال. ھمچون سرزمينی ناشناخته و جذاب بود" بومی"ھای اين نويسندگان بودند قصه



طور که داستان زندگی ماکسيم گورکی و نقل داستان ھمان. کرديمھای دوردست پرواز میو به سرزمين  سوار شده
تر بود چرا از سوی او شايد برای ميالنی جذابيتی نداشته باشد اما برای ما از ھر کتاب ديگری جذاب من ھایدانشکده

و مقابل چشمان کنجکاو ما ھمچون کالف بھم پيوسته   که بيان زندگی خود ما بود که به شکل کتابی تنظيم گشته
به زير دستانش در اثر مکانيسم " درتق"حکايتی اسرارآميز گشوده می گشت و روحيه انزوای ناگزيری را که 

بلکه ظاھرا   بريمکرديم که تنھا ما نيستيم که رنج میبرد و درک میکند در ما از بين میاش منتقل می" سراسربينی"
ای که حاال بدين ترتيب ھمان روحيه. طبقاتی کرد -طبقاتی مواجھيم که برای آن بايد فکری جھانی -با سرنوشتی جھانی

المللی را با ھم رشد دھند چپ کند که رويکرد ملی و بينصد ترويج آن را دارد و به جوانان ايرانی توصيه میميالنی ق
ای معيوب و کند ذھن توصيف کرده آن را در ما ايران با ھمان قد و قامت تاريخی خود که ميالنی آن را مانند کوتوله

  و از سويی با ادبيات جھانی روسيه چين امريکا انگليسخوانديم از سويی، نويسندگان وطنی را می. رشد می داد
  . گرفتشديم و روحيه ھمبستگی بين المللی در ما شکل میفرانسه و ايتاليا اشنا می

توان در باب زيبايی شناسی متن نويسندگان ياد شده و موضوعات طرح شده از سوی ايشان به بحث و گر چه می
کرد اما آن چه منظور من است اين است که به بيان ايگلتون مسئله بزرگی و عظمت منازعه پرداخته و يا آنان را نقد 

ارزش ادبی متون ) 60.(تواند به طور علمی حل و فصل شود چون اساسا موضوعی ايدئولوژيک استيک اثر نمی
عی کرده برخی از آثار طور که نقد اومانيستی سمثال آن. بوده اند" کارھای بزرگی"ھا لزوما ربطی به اين ندارد که اين

ھا و ھا چيزی آبژکتيو بوده و شامل ھمه زمانچون بزرگی و ماندگاری آن. نشان دھد" متون ماندگار"را اساسا 
  .پس روشن است که حتی زيبايی شناسی و بزرگی و عظمت متن نيز موضوع دعوا در ادبيات است. شودھا میمکان

گرايی افراطی قائل است اما در تئوری ادبی ر تئوری معرفت شناسی به نسبيتبينيم با اين که ميالنی دبدين ترتيب می
از منظر . دھداو محکی عينی دارد که مطابق آن ادبيات معاصر را يک به يک نمره می. شودگرا میناگھان مطلق

با آن که متن . کندھا را يک به يک مردود اعالم مینگرد و آنسال گذشته ايران می 30/40امروز به ادبيات چپ در 
سال يا ھزار سال بعد  50تواند به قول ھاوثورن مستقل از زمان و مکان بوده و دچار نوعی بيگانه شدگی شود و می

معينی و در شرايط معينی به نگارش درآمده   از دوران ظھور و توليد خود نيز خوانده شود اما به ھر حال برای شرايط
پس بھتر است که قرائت متن و قضاوت کيفيت ھنری و . کندبستر و زمينه افاده می ترين معنا را در آنو بيش  است

بينيم ميالنی تاريخی جا است که میاين. آن ھمه در بستر ظھور و توليد آن بررسی شود" ھای بديعحرف"ادبی آن و 
  . کندمیھای غير مستدل اکتفا کردن متن را فراموش کرده و فقط به صدور احکام ارزشی و داوری

-ادبيات ما را وامی. داندنمیاما  کنداشاره میاما وقتی ھمه اين چيزھا گفته شد بايد به بيان ويليامز افزود که ادبيات 
اين تفاوت . ھای عليتی را برای ما توضيح دھدتواند مکانيسمدارد که ببينيم، حس کنيم، دريابيم ولی به ندرت می

گيری يک جنبش آری برای پای. و گفتمان علمی است) شوده و حس کردن بنا میکه روی تجرب(گفتمان ايدئولوژيک 
جنبش طبقه ) 61(قدرتمند فکری اجتماعی سياسی در يک جامعه فقط ادبيات کافی نيست به بيان رابرت پاول رش

  .کسان نيستندشود يکی تجربه استثمار و ديگری تئوری استثمار و اين دو با ھم يکارگر از ترکيب دو چيز تشکيل می
-کنند اما از راه تئوریکند و ادبيات نيز با اشارات خود آن را منعکس میطبقه کارگر استثمار را خود به خود حس می

ھای عمل استثمار و انواع مکانيسم ھای ستم و ھای منسجم و اصولی مارکسيستی است که طبقه کارگر مکانيسم
ھای گوناگون تئوريک بوده ھای نظری و عدم تنوع نحلهران دارای ضعفدر اين حوزه چپ اي. گيردسرکوب را فرا می

اما آيا اين ضعف نيز نبايد در رابطه با تاريخ اين . است و ضربات بيشماری را نيز از ھمين زاويه دريافت داشته است
ه دسترسی به ماشين چپ که ھمان تاريخ معاصر است بررسی شود؟ البته ميالنی بايد بھتر از من بداند که آن کسانی ک

کردند اجازه ورود و چاپ انواع و اقسام کتب مختلف و نشر و آموزش و چاپ و حتی ميل به مطالعه را کنترل می
بضاعت اندک "با آن ھمه   صمد بھرنگی پسرک لبو فروش  شايد باورکردنی نباشد که کتاب. دادندھا را نمیمطالعه آن

چپ چگونه می توانست در فقدان دسترسی به منابع علمی و   .چاپ نداشتاش در دوره شاه اجازه " فکری و ھنری
کم "به قول ميالنی   تجارب و دستاوردھای ديگر جنبش ھای اجتماعی راديکال در جھان  متون تئوريک و مطالعه

ئه آميز ارانباشد؟ از طرف ديگر آيا بورژوازی ايران يا روشنفکران و نخبگان آن خود محصوالت نبوغ" بضاعت
اند که چپ فاقد آن بوده باشد؟ البته کانديداھای ميالنی که نامشان را در مصاحبه خود ذکر کرده است چنان کرده

  .گيردھا قرار نمیھا در مقام مقايسه با آناند که به راستی آثار چپکارھای بکر و دست اول ارائه داده
به نسخه ايرانی گرين بلت يا رورتی تبديل نشده است؟ آيا توان ھمين امروز به ميالنی ايراد گرفت که چرا آيا می 

با آن که امکانات بورژوازی ايران و (ميالنی در حد بضاعت فکری و توانايی شخصی و امکانات تاريخی خود 
آثاری آفريده است ) بورژوازی جھانی را در اختيار داشته و در نتيجه دارای امکانات وسيع مالی و فکری بوده است

او آنقدر دچار . ھای او ايستاده و توليدات فکری بھتری ارائه کنندديشمندان ديگری از طبقه او بتوانند روی شانهکه ان
است که کتابی را به فردی اختصاص " گرینوتاريخی"ذوق زدگی و يافتن موضوعی مناسب برای بررسی به شيوه 

کدام "اخته شده است به طعنه از آن به عنوان داده است که حتی کسی مانند رحيمی که ضديت او با چپ امری شن
  . کند، امری که مايه تعجب آقای ميالنی شده استياد می" معما

از اين رو ميالنی چگونه انتظار دارد با توجه به تاريخ و شرايط اجتماعی سياسی فرھنگی ايران گرامشی يا مارکس 
ھای علمی خود را رشد اجتماعی نيز در ايران تئوری در ايران ظھور کند، نظير اين که دانشمندان علوم طبيعی و



اگر باب مراودات فکری و داد و ستد . ھای خود را يافتندندادند بلکه در کشورھای پيشرفته تری امکان بروز خالقيت
بود و سرکوب چپ در اين جامعه چنين ابعاد ذھنی و تئوريک با جھان اطراف برای روشنفکران ايرانی مسدود نمی

رو به رو   و يک امکان جھش  "وضع استثنايی"گرفت، شايد به قول آلتوسر ما نيز با يک آميزی به خود نمیهفاجع
  ) 62.(شدشديم نظير شرايطی که برای روشنفکران روسيه فراھم می

ز در کشور و ا) 63(داریبا ظھور طبقه کارگر در ايران و رشد و تعميق روابط سرمايه  ظھور چپ ايران از سويی
المللی متقارن شد که مرکز آن در ھمسايگی ما کشور ھای سوسياليستی بينسوی ديگر ھمزمان با ظھور جنبش

داری ايران ، عدم وجود يک دولت ملی نيرومند بورژوا به علت رشد ضعيف و بطئی سرمايه. شوروی قرار داشت
دار و اقشار بورژوا و ودآگاه سرمايهگيری يک طبقه خنظير آنچه در کشورھای اروپايی وجود داشت ، عدم پای

و ) تلقی گردد  تواند به نوعی شرايط استثنايی برای ظھور چپ نيرومند در ايرانھا میکه فقدان آن(نمايندگان آن 
-ھمچنين به يمن زحمات بی شائبه کادرھا و ھواداران چپ و شرايط ويژه بين المللی در شرايط معينی ما شاھد پای

ايدئولوژيک چپ بوديم که می توانست بدون وجود رقيب روشنفکر بورژوا فرھنگ ويژه /نگیگيری ھژمونی فرھ
به طور کلی بافت ناموزون جامعه در ايجاد . ترويج دھد) ھای ويژه اين مرز و بومبا کيفيت(آوانگارديستی را در ايران 

ھا و برآمدھای سياسی در کشور تبه اين معنا چپ در شرايط گسس. چنين وضعی به سھم خود بسيار موثر بوده است
چنين در قادر به ايجاد يک فرھنگ محدود اما ھژمونيک در ميان بخش وسيعی از روشنفکران و تحصيل کردگان و ھم

طلبان را در آن جامعه به خواھان و عدالتھايی از انقالبيون و ترقیگشت و نسلھايی از طبقه کارگر میميان بخش
ھايش در عرصه ھا و ناتوانیچپ ايران با ھمه تناقضات، ضعف  .پرورش می داد" اشکم بضاعت"يمن ادبيات 

جويانه در تاريخ مدرن اين کشور خواھانه و ترقیترين جنبش مدرنيستی و عدالتترين و گستردهمھم  تئوريک و عملی
؟ بورژوازی بی استخوان و تواند چنين ادعايی داشته باشدکدام نيروی اجتماعی ديگر در اين کشور می. بوده است
خور و چاکرماب ايران و اقشار ملی و مذھبی ھيچ يک چنين سھمی در رشد افکار مدرن و عدالت خواھانه و توسری

اش را به عھده داشت به معنای عدم درک بی توجھی به فرھنگی که چپ نمايندگی  .اندھا نداشتهعمومی کردن آن
ا دادن به در ھم تنيدگی شديد تاريخ معاصر ايران و پيدايش و ظھور چپ به مثابه کم بھ. تاريخ مدرن ايران خواھد بود

جز زدودن حافظه تاريخی مردمان اين سرزمين چيزی ديگر ) طبقه کارگر(نماينده فرھنگی يک طبقه اجتماعی مدرن 
  ) 64.(نخواھد بود

مانده و باره فرھنگ مسلط، فرھنگ باز در) 65(تئوری با ارزش ريموند ويليامز  که به  در ھمين رابطه جالب است
فرھنگ   .تواند الگوی جالبی برای وضع فرھنگی جامعه ايران در زمان شاه باشدفرھنگ نوخاسته اشاره کنيم که می

ھايی از فرھنگ ياستانی يا کھنه به نظر ويليامز ھمواره اجازه حضور عناصری يا بخش) داریفرھنگ سرمايه(مسلط 
که اين ) مذھب در جوامع اروپايی(آن در انطباق باشد و در کارکرد فرھنگ مسلط اختالل ايجاد نکند دھد که با را می

اما در مقابل فرھنگ حاکم مسلط و فرھنگ بازمانده ھمواره ) 66.(نامدھا را فرھنگ بازمانده میعناصر يا بخش
ويليامز اين امر به طور يقين با ظھور به نظر . فرھنگ در حال ظھوری نيز وجود دارد که مشاھده آن دشوارتر است

که البته . ای استھای فرھنگی ويژهھا و پراتيکطبقه جديد اجتماعی گره خورده که منبع و منشا معناھا، ارزش
ھا به حوزه خود و در نتيجه عام کردن و خنثی نمودن فرھنگ مسلط و حاکم دست اندرکار و گوش به زنگ بلعيدن آن

  ) 67(آنھا است
ھای آلترناتيو نيز معموال در کنار ھا و پراتيکک جامعه پيچيده به نظر ويليامز چنين است که معناھا ارزشدر ي

- توانند حتی جھانھا میاين. ھا را شناسايی کنيمکه بايد آن  کنندرشد می) فرھنگ مسلط(عناصر ھژمونيک فرھنگی 
- ھايی حرکت میچرا که در چارچوب) 68(داده شده اندھايی باشند که درون فرھنگ مسلط و کارآمد غالب جای بينی

واقعی نيز وجود دارند که از  ھا فرھنگ ھای متقابلکنند که فرھنگ حاکم بنا کرده است و در عين حال در کنار اين
ويليامز تفاوتی نيز بين فرھنگ آلترناتيو و فرھنگ . شودھا جنگيده میسوی فرھنگ مسلط شناسايی و البته با آن

شود ھايی دنبال میفرھنگ آلترناتيو معموال از سوی افراد يا گروه  به اين معنا که. شودقائل می) اپوزيسيونال(الف مخ
گيرند و خواھان آن ھستند که جامعه آنان را به حال خود که راھی جدا از جامعه و فرھنگ غالب در پيش می

ھای بزرگ انسانی به شکل اھدافی ت که از سوی گروهفرھنگی اس) اپوزيسيونال(اما فرھنگ مخالف ) 69.(بگذارد
گيرند اما خواھان تغيير ھای متفاوتی را پی میشود و معموال با آن که شيوه زندگی و ارزشسياسی انقالبی دنبال می

  . نظم موجود ھستند
بخش فرھنگ مسلط گيرد؟ مسلما در حال سئوال اين است که چپ ايران در کدام يک از اين سه طيف فرھنگی جای می

کنم که اکثريت خوانندگان اين مطلب با من موافق من فکر می. ھا نيستو يا فرھنگ باقيمانده و رسوب شده از گذشته
که متاسفانه به علت شرايط ) 70(گيردجای می) اپوزيسيونال(باشند که چپ ايران در طيف فرھنگ آلترناتيو و مخالف 

جامعه " آن ديگری"چپ ايران به معنای واقعی کلمه . لی سرکوب گرديده استترين شکايران ھمواره نيز به شديد
  . بوده است) و نه فقط آلترناتيو(ی زندگی اعتراضی ھای سرکشی، نارضايتی و شيوهايران و نماينده قابليت

وشنفکر در باب شباھت ھای ر) در مصاحبه با ھم ميھن(در اينجا در ھمين ارتباط بد نيست که به صحبت ميالنی 
او با طمطراق . ايرانی و روسی اشاره ای داشته باشم و سطحی بودن فاجعه بار او را در اين زمينه به رخش بکشم

انگليسی ان داد سخن می دھد و مفھوم روشنفکری /خاصی در باره تفاوت روشنفکر نوع روسی و نوع فرانسوی



ت که سلوک خاصی دارد، با قدرت ھمواره در روشنفکر کسی اس: "متاثر از نوع روسی را چنين تعريف می کند
تعارض است، تمام زندگی اش در خدمت به اصطالح خلق است، نيش فقر را می پذيرد، از صحبت ميھمان گريزان 

  )71...".(است، از خنده و لذت پرھيز می کند، لباس خاصی می پوشد سلوک خاصی دارد
تلف روشنفکری نيز پديده ای تاريخی است که بايد در پرتو واقعيت اين است که شباھت ھا و تفاوت ھای انواع مخ

متفکران " اگر ميالنی به کتاب . دانسته ھای ما از تاريخ کشورھای مختلف و سنن روشنفکری انان بررسی شود
توجه بيشتری مبذول می داشت متوجه می شد که به علت شرايط بس خودويزه روسيه تزاری است که ) 72" (روس

مند، سازش ناپذير و سرسختی از روشنفکران روس پای به عرصه حيات می گذارند که زندگی فقيرانه نسل ھای نيرو
شخصيتی " سلوک"و رياضت کشانه و مبارزه جويانه ای را دنبال کرده و پايه ھای معنوی، فرھنگی، ذھنی و 

تصاوير مھيب فقر و گرسنگی  اين روشنفکران از سويی با. را بنيان می گذارند" روس"روشنفکر متعھد و آوانگارد 
و از آنجا . و نادانی در ميان توده ھای دھقان روس و از سويی ديگر با سانسور و سرکوب شديد رزيم تزاری مواجھند

که کشاکش ھای طبقاتی مدرن ھنوز کامل شکل نگرفته اند اين روشنفکران راديکال به نيروی جلودار در نبردھای بين 
يا به بيان ديگر از آنجا که به قول گرامشی حائلی ميان دولت غير مدرن تزار و . شوندو دولت تبديل می " مردم"

جامعه وجود ندارد تا از شدت ضربات و حمالت دولت به جامعه بکاھد در نتيجه روشنفکران راديکال جامعه 
خنده و "از و محروم کردن ارادی و آزادانه خود " نيش فقر"می شوند تا با سلوک خود با پذيرش " مجبور"

در   .صيقل دھند" جدال قطعی"رفته و سالح آنان را برای روز " خلق"به ميان " گفتگوی ميھمان و لذت ھای ديگر
خشمگين از " انقالبيون"اينجا ما با شرايطی روبرو ھستيم که سبب ايجاد روحيات ويژه ای در روشنفکران پيشگام يا 

نارضايتی خود نوع ويزه ای از شيوه زندگی  اين روشنفکران به سبب. شرايط مستقر می گردد
. را در پيش می گيرند تا تفاوت خود با وضع حاکم و تقابل خود با فرھنگ رايج را نشان دھند" اپوزيسيونال/مخالف"

او بين رياضت کشی رايج . گفته است" جنگ ھای دھقانی در آلمان"در ھمين رابطه انگلس جمالت زيبايی در مطلب 
بورژوازی پروتستان که به قصد انباشت انجام می شد و رياضت کشی اقشار پيشروی پرولتاريا که به در اقشاری از 

از نظر انگلس رياضت کشی نمايندگان فکری . قصد اعالم حضور فرھنگ متقابل است، تمايزی جدی قائل ميشود
علل روانشناختی، فرھنگی و  محرومان و پرولتاريا که معموال در دوران خاصی حضور خود را به رخ می کشد دارای

از سويی " ھمگانی"به نظر او اصول اخالقی سختگيرانه و پشت نمودن به کامجويی ھا و لذات زندگی . تاريخی است
سنگربندی در مقابل اصول زندگی طبقه حاکم است و از سويی نيز يک حرکت ضروری برای به تحرک در آوردن 

در واقع گسست از ھمه آن چيزی " سلوک"اين . جتماعی خود می باشدانرژی انقالبی خود و آگاه شدن از وضع ا
سيستم سوق دھد و بدين ترتيب پيوند مجدد " درون"است که ميتواند شخص را با وضع مستقر آشتی داده و او را به 

ين کنند نيز ھمان اندک خوشی ھايی که می توانند زندگی او را قابل تحمل و برای لحظاتی شير. او را با آن برقرار کند
ما در غرب ھنوز ھم شاھد زندگی . از زندگی حذف می شوند تا شخص خود را به عنوان خصم نظم موجود تعريف کند

اپوزيسيونال روشنفکران خاصی ھستيم که بدين شيوه پشت به جامعه مستقر و ھنجارھای مصرفی آن کرده و زندگی 
روشنفکر نسبت به وضع موجود " بيرونی"شيدن به جايگاه اين سختگيری در واقع صراحت بخ. سختگيرانه ای دارند

  .و اعتراض او به سيستم است
روشنفکری بوده است " سلوک"پس به اين معنا روشنفکر ايرانی نيز اگر در موقعيت ھا و شرايط ويژه ای دارای اين 

عترض و ناراضی بوده م" آن ديگری"برای متمايز کردن خود از ارزش ھای مستقر و انعکاس صدای خود به مثابه 
به ھر حال ظھور چپ . است که ھمچنان بايد علل روانشناختی و فرھنگی سياسی آن در دل تاريخ ايران جستجو گردد

ايران با ھمه تنوعات و نحله ھای مختلف سياسی اش چيزی نيست که بيرون از تاريخ ايران و بی ارتباط به ساختار 
ملی و " مدرن"اگر فرھنگ بورژوايی . فرھنگی در کشور اتفاق افتاده باشدطبقاتی و ساختار قدرت سياسی اقتصادی 

ھای اين کشور در عين حال وارداتی را به عنوان فرھنگ مسلط دوران پھلوی بدانيم و فرھنگ مذھبی را ميراث گذشته
عی در نقش مکمل اما در عين حال به نو) رشد نايافته(بدانيم که در تناقض و کشاکش با فرھنگ مسلط سرمايه داری 

گيری طبقه کارگر آن سرزمين شکل آن عمل کرده است فرھنگ چپ در مقابل اين دو فرھنگ در پيوند با ظھور و شکل
ھای خالق و جديدی در عرصه حيات سياسی اجتماعی ھا و نگرشھا، اقدامدر نتيجه اين فرھنگ حاوی ارزش. گرفت

اريخی موضوعات نيست که مشغله خاطر ميالنی را تشکيل می دھد اما اين زمينه ت. فرھنگی آن کشور بوده و ھست
    .بلکه تخطئه تاريخ و بی ارج و قرب کردن تاريخ چپ است که دغدغه او را تشکيل می دھد

   
  سخن پايانی

   
فرھنگی و  - ميالنی و رويکرد ادبیھای نظری جدلی است که بين آن چه در اين نوشته آمد به قصد روشن کردن پايه

دھند از سويی و که او و افرادی نظير او ترويج می  به تاريخ  )به معنای فروکاستن کليت به اجزاء آن(امپريسيستی 
ای صرفا اقتصادی يا سياسی نيست بلکه گسترش و جھانی شدن پديده. چپ مارکسيست از سوی ديگر در جريان است

طلبانه آنان ی پست مدرنيسم و نظريات تسليمپديده. در کشورھای ديگر ھم ھست" آزاد"ھان ھای جنفوذ آراء و ايده
طلبانه و راديکال سوسياليستی پديدار شده جنبش عظيم اصالح  داری متاخر و شکستدر واکنش به تحوالت سرمايه



در تحليل ھای اجتماعی ) ديسکورسيو(اين پديده ھمچنين منجر به يک چرخش فرھنگی و رويکرد گفتمانی . است
گرديد و مد ھای تئوريک پست مدرنيستی دانشگاه ھای غرب که روی فرھنگ و زبان به طور يکسويه تکيه می کنند 

  . شوندبه کشورھای ديگر نيز صادر می
مدرنيسم را به طور خالصه و کوتاه به مثابه ھای تئوريک اين جدل به نظر من الزم بود که پست برای بررسی پايه

ھای آن بپردازم و گری و دستاوردھا و ضعفپس از آن به نوتاريخی. گری توضيح دادپيدايش نوتاريخی پيش زمينه 
  .انتقاداتی را که به اين گرايش دانشگاھی ايراد شده مطرح کنم

طرح ايرادھا و انتقادھايی به نظرات ميالنی نيز بپردازم  جا که ممکن است بهدر البالی اين انتقادات سعی کردم تا آن
گرچه ميالنی بنا به ادعای خود زودتر از (گری و متد توصيف پرقوام آن اعالم کرده است که خود را پيرو نوتاريخی

  ). گری به اين متد دست يافته ولی آن را به نام خود ثبت نکرده استگرايش نوتاريخی
ھمچنين گفتم که   .نی مطلب، به طرح انتقادات خودم به برخورد ميالنی با چپ ايران پرداختمپس از آن در بخش پايا

" آن ديگری"و " قدرت"کند تا صدای گری تالش میمتد نو تاريخی. ميالنی به متد نوتاريخی گری وفادار نبوده است
ان مقاومت و قابليت واژگونی و رديابی کرده و امک" ماندگار"/ "رسمی و معتبر"حذف شده را در البالی متون 

مثال تفسير من از شعر سعدی به نظرم کاربست صحيح تری از اين متد (نارضايتی را بر خواننده معاصر فاش کند 
باشد که در شکل " آن ديگری"تواند نوعی صدای سرکوب شده ی مانند اشعار سعدی بود که می"ماندگار"روی متن 

را که مظھر " آن ديگری"طور که نشان دادم ميالنی با کاربست وارونه متد ھمان اما). تھديدی برای شاه مطرح است
در مقابل . مقاومت و صدای اعتراضی و سمبول نارضايتی و حامل فرھنگ اعتراضی است ھدف نقد خود گرفته است

می " قدرت"تواند چيزی جز قدرت مسلط طبقات حاکم يک سرزمين باشد او به نقد چپ به عنوان که نمی" قدرت"
ھا و بررسی شرايط اجتماعی سياسی اقتصادی او به تاريخی کردن پديده. کندپردازد و بدين ترتيب متد را تحريف می

آوری نشان داده است که به ھمين دليل اجتماعی نيز بی توجھی شگفت  گيری جريانات فکریفرھنگی ظھور و شکل
      .فيت و کم خون و ضعيف کرده استانگيزی فاقد کيتوصيفات اش از چپ را به نحو رقت

کند که روزی به گيرد؟ ايگناسيو سيليونه حکايت میبه راستی ضديت و خشم ميالنی نسبت به چپ از کجا نشئت می
ھای سابق ھا و کمونيستنبرد نھايی بين کمونيست"گفته بود که  –رھبر کمونيست ايتاليايی –شوخی به تولياتی 

بينی سيليونه تا چه حد درست است و يا در چه اين که پيش) يست سابق، ايزاک دويچروجدان کمون".(خواھد بود
ھای سابق به چپ و ايده آل ھای به نظرم اما در ضديت چپ. تواند محل بحث باشدمی  پيوندد،زمانی به واقعيت می

ھا عالقه است که ميالنی به آن بھترين دليل اين امر مراجعه به آثار کسانی. توان روا داشتراديکال آن ترديدی نمی
  . دھد نظير کوالکفسکی،آندره مالرو، آرتور کستلرخاصی از خود نشان می

ی سير تحوالت انديشه مالرو چيزی انگارانهروايت ساده شده و ساده:"ی آندره مالرو گفته بودزمانی ميالنی در باره 
ست و سی انقالبی بود؛ به مارکسيسم سخت نزديک شده ی بيھای دھهلمالروی سا: بيش و کم به اين مضمون است

بعد از چنگ دست راستی شد؛ با دوگل . ديدگان ھم گام بودستود و با ستمبود؛ در آثار خود انقالب و انقالبيون را می
النی، بينی تراژيک، عباس ميمالرو و جھان". (ھای انقالبی را وانھاد و آب به آسياب ارتجاع ريختبيعت کرد؛ انديشه
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  شود؟به راستی اين سرنوشت تو نيست که روايت می

  2007نوامبر  
  منابع و زير نويس ھا 

در اينجا جا دارد که از دوستان انتشارات بيدار که متن اوليه مطلب حاضر را مطالعه کرده و با توصيه ھا و ھم # 
   .چنين ويراستاری متن مرا در نگارش اين متن ياری رساندند تشکر کنم

  . ترجمه اسکندری 55سرمايه جلد اول ص  -1
   13 -12، ص 1386خرداد  9نگاه کنيد به روزنامه ھم ميھن  -2
  نگاه کنيد به  -3

Literary Theory: Terry Eagleton, 1996   
   199 - 196صفحات 

4- Adam Katz: Postmodernism And The Politics Of Culture, 2000   
  نوذری . ليوتار، برگردان ح: ست مدرن وضعيت پ:نگاه کنيد به  -5
  نقد پست مدرنيسم، الکس کالينيکوس، ترجمه اعظم فرھادی : نگاه کنيد به -6
در اينجا جالب است به ادعای پست مدرنيستھا اشاره شود که خود را در تقابل و گسست راديکال با افکار مدرنيته  -7

به نحو چشمگيرى از "ز وود واقعيت اين است که پست مدرن ھا تعريف می کنند اما بنا به اظھار نظر الن ميک سين
آورى از  اى از گذشته است، به نحو حيرت گويند گسستى ريشه آنان در اين باور كه آن چه مي. ى خود ناآگاھند پيشينه

گرايى  قتھا و حقي شناختي، حمله به ارزش گرايى معرفت حتى شك . خبرند سخنانى كه پيش از اين بارھا گفته شده بي
فراگير، ترديد نسبت به ھويت خود، كه بخشى مھم از گرايش روز روشنفكرى شده است، تاريخى به قدمت خود فلسفه 

: به طور اخص، احساس پسامدرنى به تازگى دوران به ناآگاھى يا انكار يك حقيقت فراگير تاريخى بستگى دارد. دارد



ميرد و ھر بار از نو زاده  دارى ـ نظامى كه ھزاران بار مي سرمايهيعنى اين كه حقيقت كه منطق و ـ تناقضات درونى 
پسا مدرنيسم در بوته نقد، " (ى تاريخى گره زده است ھاى قرن بيستم را در يك وحدت يگانه شود، تمام گسست مي

  ) ، نشر آگاه 1377،  19گزينش و ويرايش خسرو پارسا، ص
  
  پست مدرنيته و پست مدرنيسم، ترجمه و تدوين ، حسينعلی نوذری در کتاب  38پست مدرنيسم، مارشال برمن، ص  -8
9- Margaret Archer : Realism in the social sciences in “critical Realism: essential 

readings 1998 .  
غير ديالکتيکی به معنای آن است که جامعه سرمايه داری را کليتی يک دست و ھمگن شده می پندارند که  -10
ادھای درونی خود را حل کرده است که به ويژه شامل تضاد بين نيروھای مولده و روابط توليدی و تضاد بين کار و تض

اولی را از راه دخالت دولت در عرصه اقتصاد و دومی را از راه جذب و ادغام طبقه کارگر در ساز و . سرمايه می باشد
قضات و تضادھايی درونی نيست که آن را از درون تھديد کارھای خويش برطرف ساخته است و در نتيجه دارای تنا

  برای مطالعه بيشتر در اين باب نگاه کنيد به . کنند
Moishe Postone: Time ,Labour and social domination   

   1996برای مطالعه بيش تر در اين باب نگاه کنيد به پوستون  -11
کارگر را منکر می شود و به نوعی پلوراليسم عامل ھا قائل است جالب اينجا است که خود پوستون نيز فاعليت طبقه 

که بخودی خود اشتباه نيست اما از آنجا که منجر به تعريف و تحليل نادرستی از طبقه کارگر می شود در واقع به 
رای نقد ب. نوعی اعالم غلبه فاعليت سرمايه بر فاعليت کار و توتاليزاسيون سرمايه در جامعه معاصر منجر می گردد

  .. 3، شماره 12نظرات پوستون نگاه کنيد به سمپوزيوم ماترياليسم تاريخی جلد
12- Catherine Gallagher : Marxism and New Historicism in ”New Historicism and 

Cultural Materialism”, ed: Kiernan Ryan 1996   
  برای بحث مربوط به ھستی شناسی سرمايه رجوع شود به -13

Robert Albritton: Marxism and dialectical deconstruction, 2001   
و رابرت آلبريتون که با وجود )  Roy Bhaskar(برای بحث مراحل مختلف شناخت رجوع شود به روی باسکار -14

 ھا برای نظريه ی شناخت مارکسيست ی می تواند¬تفاوت ھای مھمی که در رويکرد خود دارند اما ترکيب آرای آن
  . بسيار مفيد باشد

  مارکسيست ھا مکانيسم ھا و پروسه ھای اين خودگستری سرمايه را با اصطالحات  -15
Extensive expansion / intensive expansion   

  و ھمچنين تابعيت صوری و واقعی بيان کرده اند برای مطالعه بيش تر رجوع شود به ديويد ھاروی 
)David Harvey  (و نايل اسميت)Neil Smith (و مدافعان مکتب تنظيم)Regulation School .(  

  برای اين بحث رجوع شود به  16
Andrew Sayer: Abstraction: A realist interpretation in Critical Realism, Essential 

Readings, 1998   
  نگاه کنيد به  17

Terry Ragleton : After Theory, 2003 .  
اين . جنبش راديكالى را مجسم كنيد كه شكست سختى را متحمل شده است" درستی می گويد  ايگلتون در اين باره به

رسد كه خيزش مجدد اين جنبش اگر محال نباشد الاقل براى يك نسل  شكست آن چنان سخت بوده است كه به نظر مي
ظر رسند صرفاً نامربوط ثمر به ن با گذشت زمان باورھاى اين جنبش بيش از آن چه كه كاذب يا بي. غيرمحتمل است

شوند كه صرفاً  دھند، مسايلى تلقى مي باورھاى اين جنبش بيش از آن چه مخالفان مورد جدل جدى قرار مي. نمايند مي
گرايى توماس اكويناس  شناسى بطلميوسى و مدرس اند، ھمان طور كه روزى كيھان شناسى كمى جالب از نظر عتيقه

يابند كه بيش از آن چه در جدل شكست خورده و محكوم شده باشند  ا در موقعيتى ميھا خودر  راديكال. مورد توجه بود
گويند كه مانند زبان افالطونى و عشق متكلفانه آن قدر  اند و به زبان غريبى سخن مي صرفاً از دور به خارج رانده شده

. ھمان جا ص. ست بوده است يا نهدھد كه بييند آيا در با زمان ناھماھنگ است كه كسى حتى زحمت آن را به خود نمي
1 .  

  
  تر در اين بحث رجوع شود به ¬برای مطالعه بيش -18

Michael Lebowitz: Beyond Capital, 2003   
  . ترجمه کتاب از من است. ترجمه اين کتاب به زودی به زبان فارسی در دسترس خوانندگان ايرانی قرار خواھد گرفت

  ". تجدد و تجدد ستيزی در ايران"ه سعدی و مشخصات تجدد در کتاب نگاه شود به مقاله او در بار -19
   1999، "فلسفه و اميد اجتماعی" Richard Rorty((نگاه شود به کتاب ريچارد رورتی  -20
مکانيسم ھای افريننده عبارتی است که روی باسکار برای توصيف اليه ھای زيرين واقعيت به کار می برد نگاه  -21



  کنيد به 
Roy Bhaskar :Reclaiming Reality, 1978   

يا در جای ديگر رورتى انسان ھای فقير جنوب را زيادی می داند و با صراحت ليبرالی و با بی پروايی اما با  -22
در جريان اين سفر در يافتم که بسان بيشتر شمالی ھا در جنوب، چون به ھتل : "درونمايه عميقا غير انسانی می گويد

آشنايان ھندی ام، دوستان . بوع خوشايندی داشت باز گشتم، به گدايان خيابانھای داغ فکر نمی کردمام که تھويه مط
دانشگاھي، دوستان خانواده دار، شمالی ھای افتخاری ھمچون من درصد اندکی را از آنچه در جيب داشتند به گدايان 

گدايان به عنوان افراد بشري، درست ھمان . ندمی دادند، و ھم چون من با رسيدن به خانه، گدايان را فراموش می کرد
در عوض، ھر دوی ما به ابتکارات ليبرالی فکر می کرديم که ممکن است . گونه که فاستر می گويد، انديشيدنی نيستند

رسيد كه  طبقه گدايان را حذف کنند اما ھيچ يک از ما ابتکارھايی که اعتمادبخش باشد، ارائه نکرديم به نظر نمي
ھايى را كه در نيمه قرن بيست و يكم زنده خواھند بود از  قدر پول داشته باشد كه شمار جنوبي شايد جھان، آن كشور، و

دھد، كمابيش  وارى را، كه در شمال رخ مي نااميدى مصون دارد، و براى آنھا امكان پيوستن به حركت آرام و خرچنگ
  ). ، تاکيد از منست313. ن آذرنگ، ص، مترجم عبدالحسي,فلسفه و اميد اجتماعى,." (فراھم آورد

  
مراجعه شود به رورتی در کتاب فلسفه و اميد اجتماعی و توضيح اين که چرا در قرون وسطی اين باور وجود  -23

  . داشت که خورشيد به دور زمين می چرخد و در عصر مدرن اين باور ايجاد شد که زمين به دور خورشيد می چرخد
24- Reymond Williams, Richard Hoggart   

اين دو چھره به دليل خاستگاه طبقاتی کارگری خود اساسا شيوه متفاوتی از مطالعات فرھنگی را دامن زدند و در واقع 
  .پرداختن به فرھنگ طبقات کارگر و زحمتکش جامعه و بررسی و تحليل فرھنگ آن را در دانشگاه بنيان گذاردند

   
24-John Brannigan: Traditions New Historicism and Cultural Materialim 1998, New 

York  
   

25-Jeremy Howthorn: Cunning Passages, New Historicism, Cultural Materialism and 
Marxism in the Contemporary Literary Debate, 1996   

   
ھا نوشته شده است به ام يا منابعی که در باره آنھا خواندهگری در متونی که از گرايش و جريان ادبی نو تاريخی-26

در واقع متن و   تقليل يافته و) text(در نھايت نزد آنھا تاريخ به متن . مايک تعريف جامع از تاريخ برخورد نکرده
ستاوردھای تجربی و توصيفی اند که د  رويکردھای  در حالی که متون ادبی مانند. تاريخ يکسان پنداشته شده است
ھا شناخت عيتی از يافته شده و دارای مفھوم و معنای منسجمی می گردد تا برای انسانآنان توسط فلسفه تاريخ نظام

    .تاريخ عرضه کند
27- Stephen Greenblatt, Alan Sinfield  

28-Clifford Geertz  
  نگاه شود به -29

Martin Harris :Theories of Culture in Postmodern Times, 1999 
 156/157نگاه شود به کتاب باال صفجات -30

31-Stephen Greenblatt:  Learning to Curse:, 1990 
32--Kiernan Ryan: New Historicism And Cultural Materialism, 1996  

   
طرح . اکثر برسدرا کشيده بود تا بدين شکل کنترل زندانی به حد سراسر بين طرح زندانی است که جرمی بنتام آن -33

  .توان در کتاب زير يافتتر را میاين زندان و توضيحات بيش
  1378مراقبت و تنبيه، تولد زندان ترجمه نيکو سرخوش و افشين جھانديده : ميشل فوکو 

گری افتاده فيلد خود نيز به علت گرايش پست مدرنيستی خويش در ھمان دامی در می افتد که نوتاريخیسين    -34
اگر به نتيجه گيری او از حکايت . کندای در کتاب ريان نمايشنامه اتللو را تفسير و بازخوانی میمثال در در مقاله. است

ھای قدرت تا به آخر در اتللو نگاه کنيد ھمان نتيجه گيری نوتاريخی گری است که اتللو در واقع با درونی کردن ارزش
در برابر . نمايدبوده است و به عنوان ھمسر دزدمونا وصله ناجوری میاتللو سياه چرده . مانددست آن اسير می

-چون شھروندی ارام و مسئوليت پذير ظاھر شود آن طور که ونيزیشرايطی که پيش روی او است دو راه دارد يا ھم
ز دور جذاب، کنند يا آن که ايده نژادپرستانه در باره خود به مثابه آدمی ای شھروند ونيزی تصور میھا در باره

خواھد ونيزی می" نجيب زاده"اتللو زمانی که در نقش . را به نمايش بگذارد" اگزوتيک"آور وناشناخته، حيرت
کند نمايد و اعتباری نزد طبقه باالی ونيزی ندارد اما وقتی روی عنصر بيگانه بودنش بازی میظاھر شود مسخره می

اتللو اين انسان زير دسِت اسير سعی دارد تا . شودتفريح و دلنشين می ھا جالب و مايهشود و برای آنقابل تحمل می



مخالف ونيز را نيز می کشد و به اين ترتيب " ترک ھای وحشی"حتی (ھنجارھای ونيزی را در خود درونی کند 
بی وحشی و ناسپاس و " ذات"دھند که رانند به سمتی ھلش میولی او را به حاشيه می) بخشی از او متمدن است

مقاومت در برابر نظری که ھمه روی آن در باره شخص توافق . فرھنگ خود را نشان دھد و مرتکب قتل دزدمونا شود
- ھا به نظاره می نشيند و متوجه میدر پايان داستان او خود را از نگاه کنکاش گر ونيزی. اند بسيار مشکل استکرده

کار وحشی و غير متمدن و به ھمين دليل نيز خود را نادان تبه يک انسان  شود که او از سويی متمدن است و از سويی
نامد پروسه يا مورد خطاب قرار گرفتن می" فراخوانی"به بيان خود سين فيلد اين ھمان است که آلتوسر . می کشد

جا يندر ا. دھدپذيرد و انجام میخواھند میچه را که از او میکه شخص در نھايت آن" ساخت و پرداخت يک سوژه"
می بينيم که اتللو از آغاز تا پايان کار اسير دست قدرت است ھيچ يک از رفتارھای او واقعا مستقل از قدرت و در 

     .او شايد خودکشی اش باشد که آن نيز جای ترديد دارد " آزادانه"تنھا عمل . تقابل با آن نيست
   

  آثار روی باسکار   نگاه شود به-35
ارتباط تنگاتنگ با ظھور سرمايه داری است و در ايران اين پرسش دشوار پيش روی اساسا بحث تجدد در -36

ورود به مرحله سرمايه داری   بسياری از محققين و عالقمندان به تاريخ قرار داشته است که چرا ايران قادر به
پرسش دشوار عده برای پاسخ به اين . متعارف به شيوه کشورھای غربی يا حتی ھند و اسيای جنوب شرقی نگرديد

  . به متون ادبی را پيش گرفته است" واقعيت"ای روی به توضيحات يکسر فرھنگی آورده اند و ميالنی نيز فروکاستن 
   

  نگاه شود به-37
 Derek Sayer: Capitalism and Modernity, 1991  
   

38-Louis Althusser:  Politics and History, Montesquieu, Rousseau, Hegel and marx, 
1972  

 برای مطالعه بيشتر در اين زمينه رجوع شود به -39
Geert Reuten, Michael Williams, Value-form and the state:  the tendencies of 

accumulation and the determination of economic policy in capitalist society, 1989  
   

به معنای آن نيست که ما با نقد آن دچار رمانتيسيسم يا برخورد ارتجاعی شده  اين تفسير از ازادی و برابری ابدا-40
اما در اينجا بحث بر سر ميزان . تاريخی به جلو بوده است  سرمايه داری يک گام  .و خواھان بازگشت به گذشته باشيم
  . واقعی اين ازادی و برابری است

  .شود به کتاب پوستون به نام زمان کار و سلطه اجتماعی که قبال نيز بدان اشاره شدرجوع -41
دراماتيک   سرمايهبه قول مارکس در   شويم قصه ماخارج می) حوزه گردش(به محض اين که از محيط دوران -42
گويم که برای طی را ترک میشويم يعنی محيدر اين لحظه که ما از محيط دوران ساده يا مبادله کاالھا جدا می"شود می

گر آزاد منشاء عاميانه نظرات، مفاھيم و ضابطه قضاوت وی در باره جامعه سرمايه و کار مزدور است، چنين مبادله
دار آن مرد پولدار سابق به مثابه سرمايه. رسد که در سيمای بازيگران درام ما برخی تغييرات رخ داده استبه نظر می

آن يکی باد در دماغ . ی نيروی کار به دنبال او مانند کارگر متعلق به وی روانستدارنده رود ودر پيشاپيش می
چون کسی که پوست خويش را به بازار آورده است افکنده، لبخندزنان وکارانديش، اين ديگری سرافکنده و منزجر ھم

  ).187جلد اول، ".( و اکنون انتظاری ھم جز اين ندارد که به دباغيش برند
صفحه 1971  در برگزيده آثار مارکس و انگلس" جنگ دھقانی در آلمان"نگاه شود به يادداشت ھای انگلس بر  -43

638 .  
   

به بررسی تفصيلی و تحليل زيبايی از اين حادثه بزرگ در " جنگھای دھقانی در آلمان"البته انگلس در کتاب  -44
او . شکست جنبش دھقانی به رھبری مونتزر ذکر کرده است تاريخ آلمان و اروپا دست يازيده و عوامل متعددی را در

ياد کرده است که " اين رھبر بزرگ ھمه دھقانان و تھيدستان ازاد شھری"با تحسين و ستايش فراوانی از مونتزر 
 28شھری برخاسته بود و مورد لعن و نفرين لوتر قرار گرفت و در سن " آزاد"خود از ميان توده ھای تھی دست 

من به جای ذکر بررسی . ر پای شاھزادگان آلمانی که لوتر سلطنت آنان را حمايت می کرد گردن زده شدسالگی د
تحليلی برخوردار است ترجيح دادم که نمونه ساده انگارانه  -انگلس که بی شک از خصلتی عميقا تاريخی و توصيفی

    .با ذکر نمونه ای از گرين بلت بررسی کنم و سراسر توصيفی گرين بلت را در اينجا ذکر کنم تا موضوع مورد نظر را
45- GreenBlatt, Stephen , ”Invisible Bullets”: Shakespearean Negotiations, 1988  

46-Thomas Harirot  
گابريل ايگان در کتاب شکسپير و مارکس با ارجاع به نويسنده ديگری ادعای گرين بلت مبنی بر اين که ھاريوت  -47

  . ده است را رد می کندمستعمره چی بو



Gabriel Egan: Shakespeare and Marx, 2004   
  48-Algonkian  

49-Lee Patterson: ”Historical Criticism and the Claims of Humanism”, in Ryan 1996.  
   

            50-HaydenWhite                                                                                                   51-  
اوال که سرمايه داری ھمواره در طول تاريخ حيات خود . ھای بيرونی خود اصطالح نامفھوم و مبھمی استتوليد گروه

يا حاشيه ای از منطق آن ناشی می شود و چيزی صرفا تصادفی و " بيرونی"نشان داده است که توليد گروھھای 
در بين . توضيح داده می شود " ارتش ذخيره کار"  و  "رشد ناموزون"اين پيديده با مفھوم تئوريک . اتفاقی نيست

ظر اين ارتش ذخيره کار گروھھای مختلفی يافت می شوند که شامل اقشار و گروھھای به حاشيه رانده شده مورد ن
کار می کنند نيز ما با " سيستم"که درون " درونی"در ميان خود اقشار و گروھھای . پست مدرن ھا نيز می شود

ھستند و عده ای نيز خود را با توجه " درونی"ھيراشی جايگاھھا و موقعيت ھا مواجھيم که عده ای بيش از ديگران 
حس می کنند و اين بررسی " بيرونی"يشتر از ديگران به موقعيت شغلی و درامد و تامين اجتماعی و تامين شغلی ب

با آن که بررسی اليه بندی طبقه مزدبگير و اقشار حاشيه . تفکيکات و اليه بندی ھا می تواند تا بی نھايت ادامه يابد 
است اما تمرکز يک   آن امری مھم و ضروری برای يافتن سياست ھای صحيح و مناسب برای تغيير اوضاع مسلط

ی ناھمگون می تواند به قيمت يک استراتژی سياسی و ايدئولوژيک شايسته " ھويت ھا"و " تفاوت ھا"روی جانبه 
  .و منطق سرمايه با ھمه حواشی پيچيد گی ھای آن باشد  برای پيشبرد يک سياست واحد و ھمگن در برابر قدرت

  .گيری رضا شاه استفاده کرد در رابطه با قدرت  می توان با  ھمين اصطالح گرين بلت را به نظر من -52
البته در فلسفه پراگماتيستی ريچارد رورتی که ميالنی نيز خود را پيرو او اعالم ميکند اتيک به اين معنا جايی -53

  . ندارد
جمله معروف مارکس در ايدئولوزی آلمانی مبنی بر اين که طبقه ای که صاحب ابزار توليدی است بالطبع قدرت  -54

کری را نيز در دست دارد، به بحث ھای بسياری در طيف مارکسيست ھادامن زده که جای پرداختن به توليد ذھنی و ف
  .ان اينجا نيست

   
ظاھرا در سنت نوتاريخی گری کم حافظگی نيز رواج دارد چرا که در حالی که گرين بلت آموزه ويليامز را از ياد -55

دی را مورد استفاده ادبی قرار می دھد ميالنی نيز سنت رد بدون عناصر طبقه و توليد ما" قدرت"می برد و مفھوم 
يابی قدرت مسلط حاکم و جستجوی صداھای به حاشيه رانده شده توسط قدرت حاکم که اساس نو تاريخی گری و 

  . مطالعات فرھنگی است را از خاطر می برد يا به دور می اندازد
" انقالبی/مترقی"ترويج می شود و فرھنگ   ست و مسلطکه از سوی طبقات فراد" مسلط"او تمايز بين فرھنگ -56

انقالبی يا اپوزيسيونال نماينده /اين تمايز بدين معنا است که فرھنگ مترقی. و نوظھور يا اپوزيسيونال را زدوده است
طبقات فرودست و استثمار گشته و سرکوب شده است و حتی می تواند در شرايط معينی به ھژمونی کمابيش گسترده 

اما اين . در ميان اقشار و گروھھای خاصی دست يافته و مالک قضاوت در باره ادبيات و فرھنگ به طور کلی شود ای
. که از سوی طبقات حاکم رواج و گسترش می يابد بررسی شود" مسلط"فرھنگ نمی تواند به عنوان فرھنگ 

رسی آن شرايط معينی که به دليل بافت ميالنی در بر. دارد" مسلط"نوتاريخی گری گرايش به بررسی و نقد فرھنگ 
آن ھم به طور (ناموزون اجتماعی سياسی ايران و شرايط ويژه جھانی منجر به فرادستی ايدئولوژيک و فرھنگی چپ 

     .می گردد نيز موفق نبوده است) محدود
   

اعجاز احمد . ی يافته اممن به حکايتی که از اعجاز احمد نويسنده مارکسيست ھندی در جايی خواندم عالقه بسيار-57
در باب آغشته بودن ھمه امور زندگی به رنگ و بوی طبقاتی می گويد که در ارتش رھايی بخش سرخ چين در دوره 
جنگ ھای داخلی فرمانده پرآوازه ای وجود داشت که روزی خبرنگاری برای مصاحبه با او پيش او رفته و از او می 

اين فرمانده . که شما قبل از ان که وارد ارتش سرخ شويد يک راھزن بوده ايدپرسد که ايا اين شايعه واقعيت دارد 
  ".اری اين نيز امری طبقاتی است"ارتش سرخ مدتی با سر فرو افکنده مانده و سپس سر باال کرده و جواب می دھد 

   
ا نوشته ھای درويشيان البته ميالنی اين جمله را مستقيما در رابطه ب. رجوع شود به مصاحبه ميالنی در ھمانجا-58

بکار نبرده است اما اگر به شيوه بيان و توصيف او از ادبيات چپ ايران توجه کنيد می بينيد که ھمه انھا مشتی حراف 
بوده اند که امروزه روز کسی زحمت چاپ کتب ھايشان را به خود نمی داد   زياده گوی کم خوان کم محتوای کم مايه

    .چه رسد به خواندن انھا
  "ھم ميھن"ميالنی در مصاحبه با  -59
  نگاه کنيد به تئوری ادبی  -60
61 Paul Resch: Althusser and the Renewal of Marxist S Robert ocial Theory, 1992  



منظور از شرايط استثنايی داد و ستد مدام و نزديک ذھنی روشنفکران روسيه و به ويژه مارکسستھای آن با -62
ورده ھای ذھنی جنبش ھای سوسياليستی و کارگری در غرب و وضع خاص دولت تزاری به عنوان روشنفکران و فرا

يعنی يک رشته تناقضات معين و اتصال تاريخی آنھا به يکديگر می   .است" حلقه ضعيف کشورھای امپرياليستی"
پ ايران نيز شايد به يمن کند ھمانطور که چ" استثنايی"تواند در وضعيت خاصی کشور يا جنبش ای را دچار فرادستی 

بافت ويژه سرمايه داری در اين کشور در دوره ھای خاصی از اين فرادستی بھره مند شده اما قادر به حفظ و تعميق و 
   .گسترش ان نگشته است

   
 اين سرمايه داری ناموزون و عجيب الخلقه با تعينات ويژگی ھا و پيچيدگيھا و تناقضاتش بايد بررسی شود و در -63

اما رويکرد تئوريک به تاريخ . آن بستر ميتوان چپ ايران و ديگر جنبش ھای اجتماعی سياسی فکری را بررسی کرد
    .دقيقا ھمان چيزی است که پست مدرنيسم نوتاريخی گری و پراگماتيسم انکار می کنند

" ليبرال - دمکراسی بورژوايی"فقدان وجود ايده دموکراسی در چپ ايران به طور کلی و کم بھا دادن به آن چه که -64
ناميده می شود نيز به جای خود بايد در بستر عمومی و ساختار سياسی اجتماعی و رشد و پای گيری چپ ايران 

اما شکی نيست که فقدان چنين ايده ای و کم بھا دادن به آن موجب دشواری ھای عملی و سياسی و . بررسی شود
  . تئوريک عمده ای برای چپ گشت

   
65-Raymond Williams: Marxism and Literature  
  

رسوب و نشست کرده در فرھنگ مسلط خود حاوی عناصر متناقضی است و در / البته خود اين فرھنگ باقيمنده -66
باشد و يا حاوی عناصری بسيار کھنه و ) اپوزيسيونال(تقابل گرا و مخالف   ضمن خود اين فرھنگ باقيمانده ميتواند

بررسی . يعنی به بيانی قابل جذب کلی و اساسی در فرھنگ جديد مسلط نباشد. بل با فرھنگ جديد باشديا بسيار متقا
برامد نيروھای مذھبی در ايران به سطح قدرت سياسی حاکم البته خود بزرگترين تناقضی است که در عرصه سياسی 

اجتماعی پيشين ميتواند به سطح قدرت   و فرھنگی بايد توضيح داده شود که چگونه نظام فکری باقيمانده از نظام
 .مطالعه از سوی ماترياليسم تاريخی است  به نظر من اين موضوع بسيار مھمی برای. سياسی عروج کند

   
انواع و اقسام فرھنگ ھای مترقی و اعتراضی در غرب مانند جنبش زنان و مطالبات رھايی جنسی از نرم ھای -67

اين امر نشان از نرم . يگری ھمه به نوعی در فرھنگ مسلط و حاکم بلعيده شدندبورژوازی پوريتان قديمی و انواع د
فرھنگی نظام سرمايه داری دارد و در عين حال باز ھمان بحث مطرح شده  -تنی و انعطاف خارق العاده ايدئولوژيک 

طبقاتی نيابند سرانجام در باال را پيش می کشد که اگر نبردھای موضعی موقتی و محلی مبنای انسانی مشترک و کلی و 
  . به انفعال و سياست زدايی کشيده می شوند

مثال پارلمان به نظر ويليامز می تواند عرصه نبردھای شديد سياسی گردد اما آنچه آن را از يک اپوزيسيون -68
ھم  در جوامع غربی ميتوان. کند جای گرفتن آن درون فرھنگ و چارچوب سياسی موجود استآلترناتيو متمايز می

الترناتيوھايی يافت که مانند جزايری به حال خود رھا شده اند و ھم اپوزيسيون ھای واقعی که حاوی تنش و کشاکش 
  . با فرھنگ و سياست حاکم می باشند

   
که نمونه شايد بتوان اين نوع شيوه زيست آلترناتيو را نوعی خروج اعتراضی داوطلبانه از جامعه موجود ناميد -69

بويژه در غرب يافت می شد که البته باز با توجه به منطق رشد و خودگستری  1970و  1960ھای آن در دھه ھای 
سرمايه داری و منطق ھمگن ساز و يونيورسال ان ھمين شيوه ھای زيست اعتراضی و منفعل نيز بتدريج در ساز و 

اما اگر اين پراتيک ھای اعتراضی زيست . ست می شوداز آنھا در" صنعتی"کارھای جامعه موجود جذب می شوند و 
  . الترناتيو شکل فعال مخالفت جويانه با فرھنگ حاکم را يابند به نوعی با انھا مقابله می شود

   
عاری از ھمه   البته جای دادن فرھنگ چپ در بخش آلترناتيو و اپوزيسيونال يا مخالف به معنای آن نيست که چپ-70

چپ ايران با طيف ھا و نحله ھای مختلف خود کمابيش اغشته به فرھنگ   .بوده يا می باشد  "نکھ"رسوبات جامعه 
/ اما با اين احوال ھمواره به عنوان فرھنگ مخالف . بوده و می باشد   و سنن و افکار آن سرزمين" بومی"

  . مطرح شده است  اپوزيسيونال
   

  ھمان جا-71
   

با   پايان می بردم مطلب بسيار مفيدی از مجيد زربخش در تارنمای اخبار روز زمانی که نگارش اين مطلب را به -72
نظرم را جلب کرد که به ادعای تبارشناسی ميالنی در باب ) 2( تاريخ نگری روشنفکران بريده از چپعنوان 



بل دوگانه بين زربخش در اين مطلب ارزشمند، مدعای ميالنی مبنی بر تقا. روشنفکران ايرانی پاسخ مناسبی داده است
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