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کالم نخست

بازخوانی یا بازنگری نقشــی اساسی در اندیشــه مدرن دارد؛ و گاه حتی 
اهمیتــی ندارد که این بازنگری در کدام قلمــرو صورت می گیرد؛ مهم نفس 
اهتمام و کوششی است که َصرف بررسی موقعیت هایی می شود که تالیف گر 
نحوه نگاه و حضور در جهان )اجتماعی( اســت؛ چرا که به نظر می رسد تنها 
از این راه است که انسان مدرن می تواند، درکی روشن از تجارب زیسته خود 
داشــته باشد و دست رد به سینه وضع موجودی  زند که مانع بزرگی است در 
سهیم شــدن امکانات، قدرت و ثروتی که متعلق به همگان در جامعه اســت. 
اما به لحاظ هستی شناســی، به نظر می رسد انکارگری انسان در جامعه مدرن 
بیش از اینها اســت. چرا که با انحــال بنیان های متافیزیکی، ظاهرا راهی جز 
این باقی نمی ماند که به هســتی اجتماعی روی آورد و نفی و انکار برآمده از 
بی بنیانی خود را به آنجا تســری دهد؛ و احتماال ازاین رو اســت که هر اندازه 
هم که با غفلت درآمیزد، یا پروژه هایی جهت رام و مطیع ســاختنش طراحی 
شــود، باز طغیانگر است و سرکش... و اگرچه این نفس سرکش ممکن است 
با قهرمانی ها و دالوری های اســاطیری و افسانه ای جفت وجور به نظر آید، اما 
از همه آنها فراتر می رود. زیرا نمی تواند ســر بر هیچ درگاهی بیا  ســاید. مگر 
می شــود وجودی که اساســش مبتنی بر »نفی« وضع موجود و نقد هست ها 
اســت، زمانی بر سرکشــی هایش نقطه پایانی بگذارد!؟ وضعیت وجودی اش 
نه تنها نه گوی جهان پیشــین مبتنی بر »آری« است، بلکه اصا حال و اساسش 
بر نقد و نفی آنچه هســت استوار است. انســان و جامعه مدرن منتقد هستی 
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اجتماعی، فرهنگی و... خود اســت. به واســطه سرشت انتقادی و نافی وضع 
موجود، از نظرش همواره چیزی از هســتی خود و جهان تحریف شده است. 
به بیانی، با انسان و جامعه تفکیک ناپذیر از نحوه بودنی مواجهیم که اصالتش 
در »نه« گفتن به هر آن چیزی اســت که به قصد تحریف تعریفش می کند و 
متعینش می سازد. ازاین رو، هم انسان مدرن و هم جامعه او، آگاه یا ناخودآگاه، 
از فرهنگ و هنری تبعیت می کند که هنوز »نه« پیشــینی مدرن را حفظ کرده 
اســت؛ همان »نه« ای که چهار قرن اســت این اجازه را داده تا تمامی کدهای 
رسمی در قلمرو عمومی )خصوصا حقوقی( را که خطاب به کنشگر متفاوت 
نیســت و او و تفاوت هایش را در نظر نداشته اســت )با رمزگشایی از کدها 
و افشای قدرت محوری شــان که تنها به سود جمعیت قلیلی است(، زیروزبر 
کند و در برابر بی اعتنایی خشــونت آمیز قلمرو رســمی )که عما برخاسته از 
انحصارگرایی اش است(، چهره خود را آشکار سازد. خودی بری از سرکوب 

و در معرض دید همگان...
 فقط از راه حضور و دیده شــدن اســت که می توان از عادت های پیشین 
خشونت زدایی کرد تا پدیده های متفاوت در چارچوب تفاهم و مسالمت امکان 
حیات  یابند. تاریخ گواه است که تمامی هستی های متفاوت، »تفاوت «شان تنها 
زمانی بر شک و ترس همگان فائق می آید که در معرض دیده شدن قرار گیرند 
و »دیگربودگی« به عادت تبدیل شود؛ عادتی که با زمان گره خورده است و از 
گذرش مشروعیت می گیرد. پس هر امر نوظهوری فی نفسه بازنگری  در وضعی 
از اوضاع زمانه اســت. ازاین رو بی جهت نیست که مدرنیته، در هر دوره ای، با 
مرور خود همراه اســت و هر بار نیز کنشــگران جدیدی را به مخاطبان خود 
می افزاید. کنشــگرانی که با بازخوانی وضعــی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی 
زمانه، گوشــه هایی )تا آن زمان( پنهــان، از تفاوت های وجودی خاص خود 
را )که احتماال بسیاری شان محصول ســازوکار خود مدرنیته هستند( پدیدار 
می ســازند. بدین ترتیب است که بخشی دیگر از سرکوب شدگان قلمروهای 
رســمی از کوره راه های زیرزمینی و حاشیه بودگی بیرون می آیند و خود را به 
امکان حضور در عرصه عمومی می رسانند. همان عرصه ای که در هر دوره از 
مدرنیته، محدود به خوانش قدرت و فرهنگ  انحصارگر بوده است. در چنین 
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ســلطه ای، »دیگری« یا »غیر« همان نه گویی است که به جبران نداشت امکان 
بازنمایی تفاوت های هستی شناسانه خود در عرصه عمومی )که از همان ابتدای 
انقاب مدرن همواره تحت ســلطه نظام ســرمایه داری بوده است( به انحای 

مختلف )مستقیم یا غیر مستقیم( به قلمروهای رسمی حمله برده است. 
بنابرایــن می توان گفت یکی از عمده تفاوت های انســان و جامعه   
مدرن با همتای ســنتی خود در همین طلب حضــور تفاوت و متفاوت بودن 
اســت. اینکه حتی در وضعیت به اصطاح روزمرگــی و از خودبیگانه )و نه 
حتما روشــنفکری و روشنگری(، انسان و جامعه در صدد بازنگری از خود و 
مطالبه آن چیزی است که به دلیل عدم رسمیت در عرصه عمومی )یا به بیانی 
فقدان عادت واره هایی که متضمن حمایت  رســمی اســت(، فارغ از سرکوب 
نبوده اســت؛ به بیانی، به لحاظ ساختاری، با وضعیت بسیار پیچیده و خاصی 
مواجهیم که سرمایه داری در دوران رونق و شکوفایی اش )آگاهانه یا ناآگاهانه 
و صرفا از روی غریزه زیســتی(، نه تنها به خوبی آن  را درک کرد، بلکه از آن 
زمان تا به امروز، از این نحوه وجودی-زیستی بازنگرانه بهره ها برده است. چرا 
که توانست در این سرشت بازنگرانه دستکاری کند و آن  را به سمت بازارهای 
خود ســوق دهد و احتماال در نخستین ســال های نمود همین شرایط بود که 
برخــی از متفکران آن دوره چه خود آن وضعیت و چه تک تک محصوالتش 
را مصادیقی علیه فرهنگ )ضدفرهنگ( اعام کردند. باری، اکنون انسان مدرْن 
جامعه خود را به صورت بازار بزرگی از کاالهای مصرفی متنوع تجربه می کند 
که هر لحظه در حال نوشــدگی دیگرباره است؛ و این یعنی ماهیت وجودی 
قلمرو روزمره صرف حفاظت و پاســداری از تنوع کاالهای سرمایه داری )آن  
هم کاالهای کم دوام و غیرقابل اعتماد( شــده اســت. زیرا حمایت از تنوعی 
کــه الزمه حفاظت از تمایــزات فرهنگی در قلمرو عمومی اســت، همراه با 
تفاوت های سیاســی و عقیدتی یا تحت سرکوب خشونت آمیز تحریف  قرار 
گرفته اند، یا به حاشــیه ای ترین موقعیت اجتماعی پرتاب شده اند تا به جایش 
ابتذال نشانده  شــود. همان ابتذالی که به نظر می رسد، چنان شدید و همه گیر 
است که گویی در پوشش نسبی گرایی جهان شمول نمونه های نئولیبرالی، همه 
جا و همه چیز را به تصرف خود درآورده است. اما با همه این احوال، انسان 
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و جامعه مدرن با همه ابتذالی که پیدا کرده اســت، سرکش و رام نشدنی تر از 
هر زمانی دیده می شــود. همان انســان و جامعه دستکاری شده ای که بخش 
بســیار بزرگی از انرژی بازنگرانه و انتقادی اش پیشــاپیش به سوی بازارهای 

سرمایه داری تنظیم شده است. 
 بنابرایــن خصلت محق بودگــی بازنگرانه ای که مدرنیته را برمی ســازد، 
فقط مربوط به قلمروهای اندیشــگی نیســت، بلکه در کلیه قلمروها )چه به 
صــورت از خودبیگانه و چه در وضعیت آگاهی انتقادی( حضوری دائم دارد 
و دســت اندرکار بازتولید نحوه  بازنگری است. ُلب کام اینکه اگر نفی آنچه 
هســت و فراتر رفتن از وضع موجود، ســنگ بنای مدرنیته باشد، توقف این 
وضعیت در حکم مرگ و نیســتی آن اســت. از این منظر، همه کوشش هایی 
کــه متفکران غربی در بازنگری های انتقادی خود دارند، تاشــی اســت در 
جهت بازگرداندن مســیر »نه«گویی سرشــت مدرن به هستی اجتماعی خود 
و ازســرگیری گفتمان هایی که سخنی جز افشاگری از قدرت انحصارطلب و 
تک ساحتی ندارد: رمزگشــایی از کدهای خشونت آمیزی که توانسته است از 
راه تصرف قلمروهای رسمی، ســبک زندگی و نحوۀ بودن، نظام سرکوب و 
انحصارطلب را نهادینه کند؛ تا جایی که قربانیان سرکوب در عین بی خبری و 

ناآگاهی، خود تبدیل به چماق نظام های سرکوبگر شده اند.
باری، این مجموعه تاشی است در بررسی آثار برخی از اندیشمندانی که هر 
کدام به نوبه خود کوشیده اند افشاگر وضع موجود باشند؛ پس، مشارکت کنندگان 

فعال در سازوکار مدرنیته ای هستند که به نقد خود زنده است. 
اصفهان - دی 1394



بخش اول

قدرت، جامعه و انسان
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فوکو و تورن

     مقدمه

علنی شــدن هستی اجتماعی1 انسان معاصر در شبکه های جهانی2، آن  هم 
از طریق رخدادهای اجتماعی و سیاســی ســال های اخیر )از تحوالت جهان 
عرب گرفته تا جنبش وال  اســتریت در غرب، و نیز حمایت و اعام پیوستگی 
روزافزون شهرها و گروه های اجتماعی مختلف جهان با آنها و...(، بیش ازپیش 
تاکیدی ا ســت بر »هستی اجتماعی-انضمامی« انسان در جهان؛ شاید در هیچ 
عصری، انسان فاقد قدرت )در تصیم گیری ساختارین مراکز سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی(، این چنین »فردیت یافته« و در عین حال، این گونه »جمع گرا« خود 
را تجربه نکرده باشد. اما مسئله مهم یادآوری این مطلب است که نه وضعیت 
در حال تجربه را و نه وضعیت در گذشته را »خود دکارتی« اراده نکرده است. 
منظور »خودی سرشار و مطمئن از  ثبات« است؛ بلکه آن »خود« در حال تجربه 
»هســتی اجتماعی« اش برساخته  انواع موقعیت ها است؛ اما تفاوت بزرگ بین 
دو خود )گذشته و در حال گذر( در این است که اگر در گذشته ای نه چندان 
دور، نحوه زندگی  این »خود« بیشتر از سوی موقعیت محلی اش رقم می خورد، 
اکنون حتی در زندگی شــخصی و خصوصی با وضعیتی چندزیستی و متاثر 
از بیرون )به اصطاح بیرون از مرزها( روبه رو است: »خود چندساحتی »ای که 
از طریق شبکه های جهانی از دل موقعیت های محلی و سیاست های فرهنگی 
و اجتماعــی آن، در هر لحظه ای که می گذرد، بــه صورتی موازی و حتی در 

1- social being 2- global
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مواقعــی پیوندیافته، بیرون می زند و بر تک صدایی آوای رســمی قلمروهای 
اقتدار گرا اثر می گذارد؛ و بدین ترتیب علنا نشان می دهد که حتی قدرت های 
رســمی به اصطاح تک ساحتی هم برخاف تصورشــان، بی بهره از »خود و 
اختیار دکارتی« هستند. دقیق تر بگوییم در حال تجربه موقعیتی هستیم که همه 
چیز و همه کس به یکسان، خواسته و ناخواسته، دست اندرکار تولید وضعیتی 
هستند که »تفاوت « و »متفاوت بودگی« را به مثابه پیامد اجتناب ناپذیر »خودی 

چندساحتی« تولید می کند.
 بنابراین، می توان گفت بر اثر متاشی شــدن مرزهای »خودی«، توســط 
کنش و واکنش ناشی از زیست سیاست های اجتماعی-اقتصادی  جهان معاصر، 
با انبوهی از »خود«هایی مواجهیم کــه در گیرودار رویارویی با »فرهنگ های 
دیگر« به نحوی طعم رهایی از ســلطه دولت ها را چشــیده است )فی المثل 
از طریق شــبکه های مجازی اینترنتی(؛ اما این فقــط در حد حرکتی ابتدایی 
است؛ بدین معنی که در حال حاضر حتی در غرب، »انسان اجتماعی« برآمده 
از این وضعیت، فقط از ســر هوشــی غریزی و صرفــا در جهت بقا، »خود« 
را بــا آن هماهنگ کرده اســت؛ یعنی با این وضعیت، هنوز به مثابه کشــفی 
هستی شناسانه در جهت رهایی کامل خود از اقتدار مسلط بر قلمروهای رسمی 
فاصله زیادی دارد؛ ازاین رو رابطه اش با هســتی اجتماعی-تکنولوژیکی خود 
انضمامی  و جهانی اش، به قول مارکس، به »آگاهی برای خود« تبدیل نشــده 
است، زیرا هنوز این نحوه هستی اجتماعی شده را به مثابه یک امکان و توانایی 
)فی المثل در جهت مقابله ای واقعی با سیاست های مدیریتی حاکم در جهان( 

»سازماندهی« نکرده است.
اما به نظر می رسد، برای رسیدن به این آگاهی الزم است ضمن مشارکت 
عملی در جریان هایی کــه موقعیت های محلی را به موقعیت های جهانی گره 
می زنند )آن  هم برای آشکارســازی بیشتر وضعیت انضمامی انسان اجتماعی 
در جهــان(، هم زمــان نیز به نقد نظریه هایی بپردازیم کــه یا آمادگی ورود به 
ایــن عرصه فعــال و تعاملی را ندارند )فاقد افق »هســتی اجتماعی« اند و در 
نتیجه »انســان« را فارغ از »وضعیت انضمامــی اش« در نظر می گیرند(، یا در 
شقی دیگر، در عین اینکه در جایگاهی انتقادی قرار دارند و به اجتماعی بودن 
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کنش باورمندند و افشــاگر انقیاد پیشاپیشــی نهفته در دانش و آگاهی اند، به 
دلیل برخی از عادت واره های فکری به جامانده از ثنویت اندیشــی1، ناآگاهانه 
چارچوب نقد خویــش را در فضای غیرانضمامی-اجتماعی »هســتی مورد 
بررسی« برپا ساخته اند. ازاین رو دست آخر، به طرزی ناباورانه، مخاطب را با 
سوژه ای شبه دکارتی مواجه می سازند: به کارگیری روش غیرواقعی و تحمیلی 

تک ساحتی.

با فوکو و تورن در ساحت هستی اجتامعی

آلن تورن می گوید: 
مــن بدون هیچ ماحظــه، طرد تاریخ گرایــی و بحران زدگی 
جامعه شناسی های پیشرفت را می پذیرم، اما این عقیده را هم دارم 
که خود را وانهادن به وسوسه هویت فردی یا جمعی همان قدر 

خطرناک است که لغزیدن به سوی بنیادگرایی عقل گرایانه.2

وی این عبارت را در آخرین صفحات کتاب نقد مدرنیته آورده اســت و 
با این ســخن عما خود را به عنوان متفکری نشان  می دهد که به معنای عمیق 
کلمه آشــوب های اخیر در جهان معاصر را »دیده« است )بخوانیم تامل کرده 
اســت( و به جای ارائه نوعی »راهکار خروج از بحران و آشــوب«، فقط از 
مخاطب می خواهد که گوش به زنگ »خطرات« باشــد. وی نه تنها از خصلت 
حســاس بودن مخاطب عصر خویش نسبت به نگرش های اقتدارطلب با خبر 
اســت، بلکه به دلیل همین خصلت به وی به نحوی اعتماد هم دارد. ازاین رو، 
به جای آنکه خود را »برنامه ریز اصاحگر« نظام اجتماعی در جهان تلقی کند 
و از »چه باید کرد«ها سخن بگوید، ترجیح می دهد در مقام متفکر باقی بماند 
و از طریــق ایجاد تامل، کاری کند که »مخاطب« خود را »مخاطب این جهان 
آشــوب زده« بداند، تا مخاطب خویش؛ آن هم جهانی که به باور تورن به طور 

جدی حامل دو نوع خطر است.

1- dualism
2- تورن، آلن؛ نقد مدرنیته، ترجمه مرتضی مردیها، نشر گام نو، 1382، ص 336. 
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در ضمن منظور تورن از »طرد تاریخ گرایی« مســلما طرد و نفی باورهای 
»غایت گرایانه ترقی و رشد تاریخی« است و نه انکار تاریخی بودن و پیشینه های 
اجتماعی، اقتصادی )یا دیگر پیشینه ها(؛ چنانچه به طور صریح منظور خود را از 
تاریخ گرایی در معنای گرایش های فکری معتقد به حرکت رو به رشد و ترقی 

روند تاریخی این طور توضیح می دهد:
تاریخ گرایی معتقد است که کارکرد درونی یک جامعه به وسیله 
حرکتی تبیین می شود که آن جامعه را به سوی تجدد می راند. 
هر مشکل اجتماعی در تحلیل نهایی جدالی است میان گذشته 
و آینده. راه و رسم تاریخ، هم مسیر آن است و هم معنای آن، 

زیرا تاریخ روی به راه جهان گشایی تجدد دارد...1 

و از ســوی دیگر، میشــل فوکو هم در مقام »متفکــر«، بی آنکه درصدد 
پیچیدن نســخه  باشد، از طریق ایجاد تامل، ما را نسبت به جهانمان حساس و 
گوش به زنگ می کند. او کتاب تاریخ جنون را با این جمات به پایان می برد:

این مکر جنون و پیروزی تازه آن است: جهانی که می پنداشت 
با توســل به روان شناسی حد و اندازه جنون را تعیین و آن  را 
توجیــه می کند، اکنون باید خود را در برابر جنون توجیه کند؛ 
زیرا معیار جهان برای سنجش خویش در تاش ها و منازعات 
خود، ناسنجیدگی و عدم اعتدال آثار افرادی چون نیچه، ون گوگ 
و آرتو اســت. و هیچ چیز در جهان، به ویژه میزان شناختش از 
جنون، نمی تواند به آن اطمینان خاطر دهد که این آثار جنون آمیز، 

جهان را توجیه می کنند.2

همان گونه که می بینیم، به نظر می رسد فوکو قصد دارد در پایان کتاب به یاری 
مفاهیم آشنای فلسفه خویش، یک بار دیگر ماجرای طنزآمیز تسخیر جهان عقانی 

1- همان، ص 119. 
2- فوکو ، میشل؛ تاریخ جنون، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر هرمس، 1382، ص 288. 
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توســط جنون برآمده از آن  را به رخ کشــد. و ظاهرا این »جنون«1 همان جنونی 
ا ســت که در همان آغاز حاکمیت عقانی جهان قرار بوده به یاری »علوم« تحت 
نظارت و کنترل درآید! باری، اگر تورن، از دام ها و خطرهای برآمده از وادادگی به 
»هویت های فردی« یا »هویت های جمعی« را هشدار می دهد، فوکو این هشدار را 
به یاری قلمرو »تالیف اثر« )هنری، فلسفی یا ادبیات( معطوف به جهانی می کند که 

در آن جنون، جهان را فاقد »اثر« کرده است. چنانچه می گوید:
کثــرت آثاری که در دنیای مدرن بر زمینه جنون می شــکفند، 
بی شک چیزی را درباره ِخَرد این عصر، معنای این آثار یا حتی 
پیوندهای شکل گرفته یا گسسته میان هنرمندان خالق این آثار 
با دنیای واقعی ثابت نمی کند. بااین حال، این کثرت را، همچون 
پرسشی که مصرانه مطرح می شود، باید مهم تلقی کرد. از زمان 
هولدرلین و نروال تعداد نویســندگان، نقاشان و موسیقیدانانی 
که در جنون »غرقه گشــته اند«، افزایش بسیار داشته است. اما 
اشتباه نکنیم، بین جنون و اثر هیچ گونه سازش یا تبادل پایدارتر 

یا ارتباط زبانی وجود ندارد.2

به هرحال هم تورن و هم فوکو در کتاب های مذکور تاش عظیمی کرده اند 
تا پیشــینه های انحطاط تمامیت خواهی عقانیت3 امروز را از گذشته تاریخی 
آن بیرون کشــند و آن  را به عنوان پشتوانه هایی قابل اعتماد برای نظریه  هایشان 
در مقابل دیدگان مخاطب قرار دهند. به عنوان مثال با توجه به بررســی هایی 
که تورن در کتاب »نقد مدرنیته« درباره اراده عام کرده است، می توان اطمینان 
داشت که در افق نظری تورن، خطر »هویت جمعی« به یکباره جلوی مخاطب 
جهان معاصر سبز نمی شود، بلکه متکی و برآمده از پیشینه  ای تاریخی است؛ 
و مسلما از نظرش همین امر در مورد خطر وانهاده شدن به »هویت فردی« نیز 

صدق می کند.

1- insanity
2- همان، صص 286 285. 

3- rationality
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 امــا آیا تورن پیشــینه های تاریخــی خطر برخاســته از هویت  فردی را 
)همان گونــه که فی المثل هویت های جمعی و عام یا آن طور که پیشــینه های 
»تخریب من« یا »برکناری سوژه شخصی« را مورد مطالعه قرار داده( به درستی 
بررسی کرده است؟ بدون آشنایی با ماهیت این »فردیتی« که باید از دام هویتش 
گریخت، چگونه می توان از آن حذر کرد!؟ به عنوان مثال من و شــما در مقام 
دو َتن از میلیاردها آدمی که مخاطبان و سازندگان این جهان آشوب زده ایم، از 
کجا باید بدانیم فان نوع ارتباط گیری مان با موقعیت اجتماعی-سیاســی خود 
یا »دیگری« یا با مســائل و موقعیت های مختلف هستی اجتماعی جهانمان به 
گونه ای اســت که فقط می تواند برآمده از وادی  هویت فردی یا هدایت کننده 
به آن باشــد!؟ تا جایی که کتاب شهادت می دهد، با وجودی که تورن »هویت 
فردی« را به عنوان »خطر« و دام اعام کرده اســت، اما علی رغم این هشــدار، 
خود تاشــی نکرده است تا توضیحی در این باره دهد و منظور خود را از این 
اصطاح بــه مخاطب بفهماند تا او بتواند در زندگی روزمره آن  را بشناســد 
و تشــخیص دهد. و اینها همه در حالی اســت که وی از پیامد رشد نابهنجار 
»هویت فردی« )همان چیزی که زنهارش را می دهد( ســخن می گوید بی آنکه 
از ماهیت یا نحوه شکل گیری آن چیزی بگوید. ازاین رو طبیعی است که خیلی 
زود درگیری ذهنی مخاطب با مسئله ای که تورن طرحش کرده فراموش  شود 
و او باز جذب سبک و شیوه زندگی ای شود که از نظر تورن فی المثل می تواند 

پیامد رشد نابهنجار هویت فردی باشد! 
 و از قضا همین مسئله در مورد فوکویی صدق می کند که در مقام »متفکر« 
تــاش دارد تا »چهــره« به اصطاح »جهان فاقد اثــر« را پیش روی ما  گذارد. 
چرا که به نظر می رســد این چهره بیشتر از اینکه ترسیم باستان شناسانه ای از 
چیســتی »مشکلی« باشد که جهان را به این شــکل و شمایل درآورده، صرفا 
معرفی نام گذارانه  ای از »چهره« فاقد اثر اســت. و اینها همه در حالی  اســت 
که برای انســان پرسشگر هزاره سوم، دانســتن اینکه مشکات جهان حاضر 
ناشی از حاکمیت و ســلطه تمامیت خواهی های عقانی یا غیرعقانی ا ست، 
دیگر کافی نیســت. با توجه به فجایع دربرگیرنــده جهان حاضر، او خود را 
قبل از هر چیز »شــهروندی جهانی« می داند )حتی اگر جمعیتی بســیار قلیل 
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به چنین واقعیتی پی برده باشــند(، ازاین رو از »متفکــر« این جهان )به دلیل 
جایگاهــی که به خود اختصاص داده اســت( می خواهــد و توقع دارد تا به 
جای ارائه »نام«، خود را به الیه های وضعیتی برســاند که سروکله این نام ها و 
نام گذاری ها پیدا می شود. درواقع شاید بتوان گفت او )مخاطب جهان معاصر( 
مشتاق دیدن و درک آن چیزی  است که فی المثل »عقانیت تمامیت خواه« را به 
حاکمیت و نیز نظام های اجتماعی نابسامان سرمایه داری  را به قدرت می رساند. 
اینکه چرا و چگونه اســت که این نظام ها با وجودی که خود فی نفسه مولد و 
حامل زنجیره ای از مشکاتند، هنوز در رأس قدرتند: از بدبختی های هسته ای 
چرنوبیلی و جنگ های اخیر گرفته تا بیکاری ها و فقر روزافزون برخاســته از 
سیاست های نئولیبرالی، یا از کشتار فجیع ناشی از انباشت انرژی هسته ای مدل 
سونامی  ژاپنی گرفته تا کثرت روزافزون انواع فساد و فرسودگی تن و روان...

به نظر می رسد در کتاب های مورد ذکر، روش منتقدانه  فوکو و تورن مبتنی 
بــر نوعی کلی گویی اســت که خود را بی نیاز از هــر توضیحی می بیند. و از 
همین رو اســت که فی المثل تورن فراموش می کند بــه مخاطب خود )که به 
گفته اش در جهانی خطرآمیز زندگــی می کند(، این تذکر )با توضیح الزم آن 
 را( هم بدهد که خطر هویت فردی در آن روی ســکه غرق در هویت جمعی 
شدن است. زیرا خطر واقعی در حضور غیردموکراتیک و تک ساحتی هر کدام 
از آنها اســت؛ وضعیت خطرآمیزی که تنها در زمانی شــکل می گیرد که »آن 
ساحت دیگر« که به لحاظ هستی اجتماعی آدمی همواره حی وحاضر است، با 
ابزارهای کنترل و سرکوب، به شکل »غیبتی طوالنی« نگه داشته شود؛ به طوری 
که وانمود شود از زندگی و نحوه هستی آدمی حذف شده است؛ ناگفته نماند 
که گرچه فوکو یا تورن هیچ کدام ربطی به قلمروهای رســمی نهادینه شــده و 
ســرکوب و اقتدار برخاســته از آن ندارند، اما از آنجا که از روش کلی گویانه 
و درعین حال تک ساحتی ثنویت انگار استفاده می کنند، خودبه خود به ساختار 
منطقی آن می پیوندند. به عنوان مثال زمانی که فوکو می گوید: »چنین نیست که 
جنون آرتو در رخنه ها و منفذهای اثرش لغزیده و نفوذ کرده باشــد، جنون او 
اساســا غیاب اثر، حضور مکرر این غیاب و خا اساسی آن است، خایی که 
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در همه ابعاد بی پایانش آزموده و سنجیده شده است.«1 
مسئله طنزآمیزی که در برابر این نگرش می نشیند و به سرعت آن  را تحت 
سلطه تحریف آمیز »جنونی« قرار می دهد که ظاهرا قرار بوده خود برای بررسی  
ســراغ آن رود، این اســت که با وجود دیدن و اعام خطر »غیاب« اثر ناشی 
از تحمیل هویت تک ســاحتی به جهان، خود حاضر به ترک و دوری گزینی 
از روش تک ســاحتی نیســت! برای توضیح بیشتر شــاید بهتر باشد این طور 
بگوییم که فوکو در ســخن باالی خود متوجه این نکته نیســت که خوانشی 
که کنترل ســخنش را در اختیار گرفته است، خود آلوده به عقانیتی است که 
متکی به منطق غیرهمبســته و ثنویت اندیش است. ازاین رو بر اساس سازوکار 
)ضددیالکتیکی روش ســنجش(، قادر به برقراری پیوند بین حضور و غیاب 
نیست. بنابراین، چنانچه دیده می شود، فوکو به دلیل نگرش تک ساحتی  روشی 
که برگزیده است، در نهایت خود را به منطق جهان سنت تسلیم می کند. منطق 
رســمی پیشامدرنی که درکی انتزاعی و غیراجتماعی از »خرد« دارد و »جنون« 
را در جایی می جوید که ســازوکار منطقی متعلق به این خرد به چشــم نیاید. 
به عنوان مثال، طبق گفته فوکو، از آنجا که »اثر« شــاعر یا نویسندگان همچون 
آرتو، از »خرد« )متعارف ســنت( پیروی نمی کنند، پــس نتیجه ای که از این 

وضعیت می توان گرفت این است که با »غیاب اثر« مواجهیم! 
بر اســاس اســتدالل هایی از این دســت، یعنــی کلی گویانــه، انتزاعی، 
غیراجتماعی و غیرتاریخی است که نگرش های تک ساحتی و اقتدارگرا در هر 
شکل و رویه ای می توانند به طور مصنوعی و تحمیلی بر پا شوند. زیرا حتی به 
یاد نمی آورند که صرف گفتگو درباره »اثر« خود مصداقی از حضور آن است. 
و مسلما منظور حضوری است که بر اساس شرایط اجتماعی و تاریخی ای که 
دارد، حامل وضعیت هستی شناسانه خاص خود است و صد البته با ویژگی های 

هستی شناسانه »اثر« در دوره یا عصری دیگر می تواند متفاوت باشد.
 بنابرایــن، چنانچه دیده می شــود، خوانش فوکو و تورن از جهانی که در 
آن زندگی می کنیم، خود دچار مشــکل اســت. از منظر فلسفه های برخاسته 

1- همان، ص 286. 
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از باور به هســتی اجتماعی و انضمامی، روش بررســی آلن تورن و میشــل 
فوکو به اندازه آشــوب هایی که مورد بررسی شــان اســت، خود آشوب زده 
اســت. عدم توجه به شــرایط تاریخی و اجتماعی اثر، متن فوکو را نیز )البته 
به نوعی دیگر(، همچون متن تورن، دستخوش آشوب برخاسته از روش کار 
در صــدور احکامی کلی گویانه می  کند. فوکو و تــورن هر دو به دلیل روش 
اندیشــه غیرانضمامی خویش، ناخواسته مســائل پیش رو در کتاب های مورد 
نظر را با پرانتزی تحریفی شناســایی می کنند. روشــی که به لحاظ فلســفی، 
ظاهرا پیشــینه تاریخی آن به پنداشــت نخستین اســتقال چیزها از یکدیگر 
)پنداشتی فرانسوی-دکارتی؟( می رسد؛ پنداشتی ثنویت اندیش و ذات انگار که 
ناگزیر به انتزاع پدیده ها از زمینه های تکوینی شان دست می زند. در نتیجه هر 
بررسی اجتماعی هم که در قلمرو کاری اش صورت گیرد، از آنجا که رابطه ای 
انضمامی بین آن پدیده با »شرایط« تاریخی-اجتماعی آن )که خواهی نخواهی 
اثرگذار بر پدیده مورد بررسی است( برقرار نمی سازد، در نهایت، خود تحلیل 

نیز دچار آشوبی می شود که مورد بررسی قرار داده است.
پیشــینه تاریخی روش تورن و فوکو به پنداشــت و بــاور تحریف آمیز 
اســتقال »عین« و »ذهن« برمی گردد. اندیشه ای غیرواقعی که پایه گذار اصلی 
ازخودبیگانگی های جهان اجتماعی مدرن است و توسط نخستین دیدگاه های 
فلســفی مدرن بنا نهاده شده: اندیشه  ای انتزاعی، غیرواقعی و ثنویت اندیش که 
با نادیده گرفتن »شــرط« آزادی و رهایی انســان مدرن از گذشته تحت سلطه 
دین )که همانا نادیده گرفتن بی بنیادی متافیزیکی اســت( آغاز شد و به لحاظ 
فلسفی حتی تا جایی این اندیشه غیرواقعی را پیش برد که با فراموشی کامل از 
بی بنیادی وجود، در نگرش های انتقادی خویش به مطالبه افســانه ای برآمد که 
از سر دلتنگی برای باورهای »کمال گرای قرون وسطایی« خویش ساخته بود.

و از قضا تفاوت بزرگ فوکو و نیچه نیز در همین اســت، نیچه نخســت 
تا قعر جنون ناشــی از اندیشــه بی بنیادی نظر می کند و سپس از سر دلتنگی، 
در خشــونتی تمام عیار برای ساختن انســان کاملش به »هنر و هنرمند« چنگ 
می اندازد. عملی تماما اعتراض آمیز )و برخاســته از غم سرنوشــت تراژیک 
»انســان بودن«(؛ عملی که در صدد اســت تا با آن نشــان دهــد در »جهان 
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بی بنیاد«، هنرمند بودن و خلق کردن انســان کامــل، بهتر از تفکرکردن به مثابه 
»فیلســوف« است. به لحاظ روش اندیشــه، نیچه لحظه ای از تفکر انضمامی 
دست برنمی دارد، ازاین رو به راحتی می تواند فاصله ای را که در نظر عموم )بر 
اســاس عادت واره های فکری غیرانضمامی(، بین فلسفه و هنر یا فیلسوف و 
هنرمند ایجاد می کنند، بردارد و از طریق رفت وآمدی خودمانی و راحت با هر 
دو، مدام فضای تفکر به روش انضمامی را برای خویش بازتولید کند. او حتی 
به راحتی می توانســت از خود، تصور مسیح مصلوب یا سقراط شهید یا حتی 
دیونیسوس ارائه کند. و این واقعیتی ا ست که پارادوکس گویی های نیچه، کم از 
شطحیات عرفا ندارد، عرفایی که خیلی پیش تر از فاسفه وجودی از رازهای 
مگو خبر داشتند و درس آموخته دیالکتیک وجودی رابطه »خیر و شر« بودند.

اشتباه نشــود، کســی از »یکپارچگی« یا »این همانی «ها سخن نمی گوید، 
صحبت بر سر ضرورت های انضمامی هستی شناسانه است. ضرورت هایی که 
در دوری هرمنوتیکی-دیالکتیکی، از هســتی اجتماعی »موقعیت مجموعه ای« 
انســان در جهان پرده برمی دارند: در »اندیشه به روش انضمامی«، بین تفکر و 
نحوه وجودی و »هستی اجتماعی آن کس که فکر می کند«، فاصله و تفکیکی 
وجود ندارد. هر کدام، شرط هستی شناســانه ای است برای بازتولید دیگری؛ 
به عنــوان مثال نمی تــوان بین نیچه و جنون او و نحــوه زندگی  و تفکر او و 
باالخره زمانه  و شرایطی که وی در آن زندگی می کرده، فاصله ای ایجاد کرد. و 
این در حالی است که فوکو بین تفکر و جنون نیچه پیوند برقرار می سازد، اما 
این پیوند، پیوندی دیالکتیکی و تعاماتی برای تولید وضعیتی جدید نیســت. 
به عنــوان مثال، گویی بین جنون نیچه و اندیشــه و نحــوه تفکرش فاصله و 
اســتقال وجودی وجود دارد. چنانچه می گوید: »تفکر نیچه، از طریق جنون 

او، یعنی از هم پاشی تفکرش، در به دنیای مدرن می گشاید«.1
بنابراین چنانچه می بینیم فوکو )به دلیل روش اندیشــه غیرانضمامی اش( 
بین تفکر نیچه و جنون او اســتقالی هستی شناسانه قائل است، به طوری که 
فرامــوش می کند آنچه تفکر نیچه را این گونه مســتثنی و متفاوت می نمایاند، 

1- همان، ص 287.


