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بازخوانی یا بازنگری نقشــی اساسی در اندیشــه مدرن دارد؛ و گاه حتی
اهمیتــی ندارد که این بازنگری در کدام قلمــرو صورت میگیرد؛ مهم نفس
اهتمام و کوششی است که َصرف بررسی موقعیتهایی میشود که تالیفگر
نحوه نگاه و حضور در جهان (اجتماعی) اســت؛ چرا که به نظر میرسد تنها
از این راه است که انسان مدرن میتواند ،درکی روشن از تجارب زیسته خود
داشــته باشد و دست رد به سینه وضع موجودیزند که مانع بزرگی است در
سهیمشــدن امکانات ،قدرت و ثروتی که متعلق به همگان در جامعه اســت.
اما به لحاظ هستیشناســی ،به نظر میرسد انکارگری انسان در جامعه مدرن
بیش از اینها اســت .چرا که با انحــال بنیانهای متافیزیکی ،ظاهرا راهی جز
این باقی نمیماند که به هســتی اجتماعی روی آورد و نفی و انکار برآمده از
بیبنیانی خود را به آنجا تســری دهد؛ و احتماال ازاینرو اســت که هر اندازه
هم که با غفلت درآمیزد ،یا پروژههایی جهت رام و مطیع ســاختنش طراحی
شــود ،باز طغیانگر است و سرکش ...و اگرچه این نفس سرکش ممکن است
با قهرمانیها و دالوریهای اســاطیری و افسانهای جفتوجور به نظر آید ،اما
از همه آنها فراتر میرود .زیرا نمیتواند ســر بر هیچ درگاهی بیاســاید .مگر
میشــود وجودی که اساســش مبتنی بر «نفی» وضع موجود و نقد هستها
اســت ،زمانی بر سرکشــیهایش نقطه پایانی بگذارد!؟ وضعیت وجودیاش
نهتنها ن هگوی جهان پیشــین مبتنی بر «آری» است ،بلکه اصال حال و اساسش
بر نقد و نفی آنچه هســت استوار است .انســان و جامعه مدرن منتقد هستی

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.
کناپذیر از نحوه بودنی مواجهیم که اصالتش
به بیانی ،با انسان و جامعه تفکی 
در «نه» گفتن به هر آن چیزی اســت که به قصد تحریف تعریفش میکند و
متعینش میسازد .ازاینرو ،هم انسان مدرن و هم جامعه او ،آگاه یا ناخودآگاه،
از فرهنگ و هنری تبعیت میکند که هنوز «نه» پیشــینی مدرن را حفظ کرده
اســت؛ همان «نه»ای که چهار قرن اســت این اجازه را داده تا تمامی کدهای
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رسمی در قلمرو عمومی (خصوصا حقوقی) را که خطاب به کنشگر متفاوت
تهایش را در نظر نداشته اســت (با رمزگشایی از کدها
نیســت و او و تفاو 
و افشای قدرتمحوریشــان که تنها به سود جمعیت قلیلی است) ،زیروزبر
کند و در برابر بیاعتنایی خشــونتآمیز قلمرو رســمی (که عمال برخاسته از
انحصارگراییاش است) ،چهره خود را آشکار سازد .خودی بری از سرکوب
و در معرض دید همگان...
فقط از راه حضور و دیدهشــدن اســت که میتوان از عادتهای پیشین
خشونتزدایی کرد تا پدیدههای متفاوت در چارچوب تفاهم و مسالمت امکان
حیاتیابند .تاریخ گواه است که تمامی هستیهای متفاوت« ،تفاوت»شان تنها
زمانی بر شک و ترس همگان فائق میآید که در معرض دیدهشدن قرار گیرند
و «دیگربودگی» به عادت تبدیل شود؛ عادتی که با زمان گره خورده است و از
ی در وضعی
گذرش مشروعیت میگیرد .پس هر امر نوظهوری فینفسه بازنگر 
از اوضاع زمانه اســت .ازاینرو بیجهت نیست که مدرنیته ،در هر دورهای ،با
مرور خود همراه اســت و هر بار نیز کنشــگران جدیدی را به مخاطبان خود
میافزاید .کنشــگرانی که با بازخوانی وضعــی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی
زمانه ،گوشــههایی (تا آن زمان) پنهــان ،از تفاوتهای وجودی خاص خود
را (که احتماال بسیاریشان محصول ســازوکار خود مدرنیته هستند) پدیدار
میســازند .بدین ترتیب است که بخشی دیگر از سرکوبشدگان قلمروهای
رســمی از کوره راههای زیرزمینی و حاشیهبودگی بیرون میآیند و خود را به
امکان حضور در عرصه عمومی میرسانند .همان عرصهای که در هر دوره از
گ انحصارگر بوده است .در چنین
مدرنیته ،محدود به خوانش قدرت و فرهن 

جامعه خود را به صورت بازار بزرگی از کاالهای مصرفی متنوع تجربه میکند
که هر لحظه در حال نوشــدگی دیگرباره است؛ و این یعنی ماهیت وجودی
قلمرو روزمره صرف حفاظت و پاســداری از تنوع کاالهای سرمایهداری (آ ن
هم کاالهای کمدوام و غیرقابلاعتماد) شــده اســت .زیرا حمایت از تنوعی
کــه الزمه حفاظت از تمایــزات فرهنگی در قلمرو عمومی اســت ،همراه با
ف قرار
تفاوتهای سیاســی و عقیدتی یا تحت سرکوب خشونتآمیز تحری 
گرفتهاند ،یا به حاشــیهایترین موقعیت اجتماعی پرتاب شدهاند تا به جایش
ابتذال نشاندهشــود .همان ابتذالی که به نظر میرسد ،چنان شدید و همهگیر
است که گویی در پوشش نسبیگرایی جهانشمول نمونههای نئولیبرالی ،همه
جا و همه چیز را به تصرف خود درآورده است .اما با همه این احوال ،انسان
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ســلطهای« ،دیگری» یا «غیر» همان ن هگویی است که به جبران نداشت امکان
بازنمایی تفاوتهای هستیشناسانه خود در عرصه عمومی (که از همان ابتدای
انقالب مدرن همواره تحت ســلطه نظام ســرمایهداری بوده است) به انحای
مختلف (مستقیم یا غیر مستقیم) به قلمروهای رسمی حمله برده است.
بنابرایــن میتوان گفت یکی از عمده تفاوتهای انســان و جامعه
مدرن با همتای ســنتی خود در همین طلب حضــور تفاوت و متفاوتبودن
اســت .اینکه حتی در وضعیت بهاصطالح 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
ت رســمی اســت) ،فارغ از سرکوب
فقدان عادتوارههایی که متضمن حمای 
نبوده اســت؛ به بیانی ،به لحاظ ساختاری ،با وضعیت بسیار پیچیده و خاصی
مواجهیم که سرمایهداری در دوران رونق و شکوفاییاش (آگاهانه یا ناآگاهانه
و صرفا از روی غریزه زیســتی) ،نهتنها بهخوبی آ ن را درک کرد ،بلکه از آن
زمان تا به امروز ،از این نحوه وجودی-زیستی بازنگرانه بهرهها برده است .چرا
که توانست در این سرشت بازنگرانه دستکاری کند و آ ن را به سمت بازارهای
خود ســوق دهد و احتماال در نخستین ســالهای نمود همین شرایط بود که
برخــی از متفکران آن دوره چه خود آن وضعیت و چه تکتک محصوالتش
را مصادیقی علیه فرهنگ (ضدفرهنگ) اعالم کردند .باری ،اکنون انسان ْ
مدرن

و جامعه مدرن با همه ابتذالی که پیدا کرده اســت ،سرکش و رامنشدنیتر از
هر زمانی دیده میشــود .همان انســان و جامعه دستکاریشدهای که بخش
بســیار بزرگی از انرژی بازنگرانه و انتقادیاش پیشــاپیش به سوی بازارهای
سرمایهداری تنظیم شده است.
بنابرایــن خصلت محقبودگــی بازنگرانهای که مدرنیته را برمیســازد،
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 دســتاندرکار بازتولید نحوه بازنگری است .لُب کالم اینکه اگر نفی آنچه
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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 کوششهایی
کــه متفکران غربی در بازنگریهای انتقادی خود دارند ،تالشــی اســت در
جهت بازگرداندن مســیر «نه»گویی سرشــت مدرن به هستی اجتماعی خود
و ازســرگیری گفتمانهایی که سخنی جز افشاگری از قدرت انحصارطلب و
تکساحتی ندارد :رمزگشــایی از کدهای خشونتآمیزی 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 بیخبری و
ناآگاهی ،خود تبدیل به چماق نظامهای سرکوبگر شدهاند.
باری ،این مجموعه تالشی است در بررسی آثار برخی از اندیشمندانی که هر
کدام بهنوبهخود کوشیدهاند افشاگر وضع موجود باشند؛ پس ،مشارکتکنندگان
فعال در سازوکار مدرنیتهای هستند که به نقد خود زنده است.
اصفهان  -دی 1394

بخش اول

قدرت ،جامعه و انسان

فوکو و تورن
مقدمه

2- global

1- social being
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علنی شــدن هستی اجتماعی 1انسان معاصر در شبکههای جهانی ،2آ ن هم
از طریق رخدادهای اجتماعی و سیاســی ســالهای اخیر (از تحوالت جهان
عرب گرفته تا جنبش والاســتریت در غرب ،و نیز حمایت و اعالم پیوستگی
روزافزون شهرها و گروههای اجتماعی مختلف جهان با آنها و ،)...بیشازپیش
تاکیدی اســت بر «هستی اجتماعی-انضمامی» انسان در جهان؛ شاید در هیچ
عصری ،انسان فاقد قدرت (در تصیمگیری ساختارین مراکز سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی) ،اینچنین «فردیتیافته» و در عینحال ،اینگونه «جمعگرا» 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 ازثبات» است؛ بلکه آن «خود» در حال تجربه
«هســتی اجتماعی»اش برساخت ه انواع موقعیتها است؛ اما تفاوت بزرگ بین
دو خود (گذشته و در حال گذر) در این است که اگر در گذشتهای نه چندان
یاش رقم میخورد،
ی این «خود» بیشتر از سوی موقعیت محل 
دور ،نحوه زندگ 
اکنون حتی در زندگی شــخصی و خصوصی با وضعیتی چندزیستی و متاثر
از بیرون (بهاصطالح بیرون از مرزها) روبهرو است« :خود چندساحتی«ای که
از طریق شبکههای جهانی از دل موقعیتهای محلی و سیاستهای فرهنگی
و اجتماعــی آن ،در هر لحظهای که میگذرد ،بــه صورتی موازی و حتی در
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کصدایی آوای رســمی قلمروهای
مواقعــی پیوندیافته ،بیرون میزند و بر ت 
اقتدارگرا اثر میگذارد؛ و بدین ترتیب علنا نشان میدهد که حتی قدرتهای
رســمی بهاصطالح تکساحتی هم برخالف تصورشــان ،بیبهره از «خود و
اختیار دکارتی» هستند .دقیقتر بگوییم در حال تجربه موقعیتی هستیم که همه
چیز و همه کس بهیکسان ،خواسته و ناخواسته ،دستاندرکار تولید وضعیتی
هستند که «تفاوت» و «متفاوتبودگی» را بهمثابه پیامد اجتنابناپذیر «خودی
چندساحتی» تولید میکند.
بنابراین ،میتوان گفت بر اثر متالشیشــدن مرزهای «خودی» ،توســط
کنش و واکنش ناشی از زیستسیاستهای اجتماعی-اقتصادیجهان معاصر،
با انبوهی از «خود»هایی مواجهیم کــه در گیرودار رویارویی با «فرهنگهای
دیگر» به نحوی طعم رهایی از ســلطه دولتها را چشــیده است (فیالمثل
از طریق شــبکههای 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 بهمثابه کشــفی
هستیشناسانه در جهت رهایی کامل خود از اقتدار مسلط بر قلمروهای رسمی
فاصله زیادی دارد؛ ازاینرو رابطهاش با هســتی اجتماعی-تکنولوژیکی خود
ی و جهانیاش ،به قول مارکس ،به «آگاهی برای خود» تبدیل نشــده
انضمام 
است ،زیرا هنوز این نحوه هستی اجتماعیشده را بهمثابه یک امکان و توانایی
(فیالمثل در جهت مقابلهای واقعی با سیاستهای مدیریتی حاکم در جهان)
«سازماندهی» نکرده است.
اما به نظر میرسد ،برای رسیدن به این آگاهی الزم است ضمن مشارکت
عملی در جریانهایی کــه موقعیتهای محلی را به موقعیتهای جهانی گره
میزنند (آ ن هم برای آشکارســازی بیشتر وضعیت انضمامی انسان اجتماعی
در جهــان) ،همزمــان نیز به نقد نظریههایی 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 انضمامــیاش» در نظر میگیرند) ،یا در
شقی دیگر ،در عین اینکه در جایگاهی انتقادی قرار دارند و به اجتماعیبودن

کنش باورمندند و افشــاگر انقیاد پیشاپیشــی نهفته در دانش و آگاهیاند ،به
دلیل برخی از عادتوارههای فکری بهجامانده از ثنویتاندیشــی ،1ناآگاهانه
چارچوب نقد خویــش را در فضای غیرانضمامی-اجتماعی «هســتی مورد
بررسی» برپا ساختهاند .ازاینرو دست آخر ،به طرزی ناباورانه ،مخاطب را با
سوژهای شبهدکارتی مواجه میسازند :بهکارگیری روش غیرواقعی و تحمیلی
تکساحتی.

با فوکو و تورن در ساحت هستی اجتامعی

آلن تورن میگوید:

مــن بدون هیچ مالحظــه ،طرد تاریخگرایــی و بحرانزدگی
جامعهشناسیهای پیشرفت را میپذیرم ،اما این عقیده را هم دارم
که خود را وانهادن به وسوسه هویت فردی یا جمعی همانقدر
2
خطرناک است که لغزیدن به سوی بنیادگرایی عقلگرایانه.

وی این عبارت را در آخرین صفحات کتاب نقد مدرنیته آورده اســت و
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با این ســخن عمال خود را بهعنوان متفکری نشا ن میدهد که به معنای عمیق
کلمه آشــوبهای 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 میخواهد که گوشبهزنگ «خطرات» باشــد .وی نهتنها از خصلت
حســاسبودن مخاطب عصر خویش نسبت به نگرشهای اقتدارطلب با خبر
اســت ،بلکه به دلیل همین خصلت به وی به نحوی اعتماد هم دارد .ازاینرو،
به جای آنکه خود را «برنامهریز اصالحگر» نظام اجتماعی در جهان تلقی کند
و از «چه باید کرد»ها سخن بگوید ،ترجیح میدهد در مقام متفکر باقی بماند
و از طریــق ایجاد تامل ،کاری کند که «مخاطب» خود را «مخاطب این جهان
آشــوبزده» بداند ،تا مخاطب خویش؛ آن هم جهانی که به باور تورن بهطور
جدی حامل دو نوع خطر است.
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در ضمن منظور تورن از «طرد تاریخگرایی» مســلما طرد و نفی باورهای
«غایتگرایانه ترقی و رشد تاریخی» است و نه انکار تاریخیبودن و پیشینههای
اجتماعی ،اقتصادی (یا دیگر پیشینهها)؛ چنانچه بهطور صریح منظور خود را از
تاریخگرایی در معنای گرایشهای فکری معتقد به حرکت رو به رشد و ترقی
روند تاریخی این طور توضیح می دهد:
تاریخگرایی معتقد است که کارکرد درونی یک جامعه به وسیله
حرکتی تبیین میشود که آن جامعه را به سوی تجدد میراند.
هر مشکل اجتماعی در تحلیل نهایی جدالی است میان گذشته
و آینده .راه و رسم تاریخ ،هم مسیر آن است و هم معنای آن،
1
زیرا تاریخ روی به راه جهانگشایی تجدد دارد...

و از ســوی دیگر ،میشــل فوکو هم در مقام «متفکــر» ،بیآنکه درصدد
پیچیدن نســخ ه باشد ،از طریق ایجاد تامل ،ما را نسبت به جهانمان حساس و
گوشبهزنگ میکند .او کتاب تاریخ جنون را با این جمالت به پایان میبرد:
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این مکر جنون و پیروزی تازه آن است :جهانی که میپنداشت
با توســل به روانشناسی حد و اندازه جنون را تعیین و آ ن را
توجیــه میکند ،اکنون باید خود را در برابر جنون توجیه کند؛
زیرا معیار جهان برای سنجش خویش در تالشها و منازعات
خود ،ناسنجیدگی و عدم اعتدال آثار افرادی چون نیچه ،ونگوگ
و آرتو اســت .و هیچچیز در جهان ،بهویژه میزان شناختش از
جنون ،نمیتواند به آن اطمینان خاطر دهد که این آثار جنونآمیز،
2
جهان را توجیه میکنند.

همانگونه که میبینیم ،به نظر میرسد فوکو قصد دارد در پایان کتاب به یاری
مفاهیم آشنای فلسفه خویش ،یک بار دیگر ماجرای طنزآمیز تسخیر جهان عقالنی

 -1همان ،ص .119
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توســط جنون برآمده از آ ن را به رخ کشــد .و ظاهرا این «جنون» 1همان جنونی
اســت که در همان آغاز حاکمیت عقالنی جهان قرار بوده به یاری «علوم» تحت
نظارت و کنترل درآید! باری ،اگر تورن ،از دامها و خطرهای برآمده از وادادگی به
«هویتهای فردی» یا «هویتهای جمعی» را هشدار میدهد ،فوکو این هشدار را
به یاری قلمرو «تالیف اثر» (هنری ،فلسفی یا ادبیات) معطوف به جهانی میکند که
در آن جنون ،جهان را فاقد «اثر» کرده است .چنانچه میگوید:

بههرحال هم تورن و هم فوکو در کتابهای مذکور تالش عظیمی کردهاند
تا پیشــینههای انحطاط تمامیتخواهی عقالنیت 3امروز را از گذشته تاریخی

آن بیرون کشــند و آ ن را بهعنوان پشتوانههایی قابلاعتماد برای نظریههایشان
در مقابل دیدگان مخاطب قرار دهند .بهعنوان مثال با توجه به بررســیهایی
که تورن در کتاب «نقد مدرنیته» درباره اراده عام کرده است ،میتوان اطمینان
داشت که در افق نظری تورن ،خطر «هویت جمعی» بهیکباره جلوی مخاطب
جهان معاصر سبز نمی شود ،بلکه متکی و برآمده از پیشینهای تاریخی است؛
و مسلما از نظرش همین امر در مورد خطر وانهادهشدن به «هویت فردی» نیز
صدق میکند.
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کثــرت آثاری که در دنیای مدرن بر زمینه جنون میشــکفند،
بیشک چیزی را درباره ِخرَد این عصر ،معنای این آثار یا حتی
پیوندهای شکلگرفته یا گسسته میان هنرمندان خالق این آثار
با دنیای واقعی ثابت نمیکند .بااینحال ،این کثرت را ،همچون
پرسشی که مصرانه مطرح میشود ،باید مهم تلقی کرد .از زمان
هولدرلین و نروال تعداد نویســندگان ،نقاشان و موسیقیدانانی
که در جنون «غرقه گشــتهاند» ،افزایش بسیار داشته است .اما
اشتباه نکنیم ،بین جنون و اثر هیچگونه سازش یا تبادل پایدارتر
2
یا ارتباط زبانی وجود ندارد.
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ت فردی را
امــا آیا تورن پیشــینههای تاریخــی خطر برخاســته از هوی 
(همانگونــه که فیالمثل هویتهای جمعی و عام یا آنطور که پیشــینههای
«تخریب من» یا «برکناری سوژه شخصی» را مورد مطالعه قرار داده) بهدرستی
بررسی کرده است؟ بدون آشنایی با ماهیت این «فردیتی» که باید از دام هویتش
گریخت ،چگونه میتوان از آن حذر کرد!؟ بهعنوان مثال من و شــما در مقام
دو تَن از میلیاردها آدمی که مخاطبان و سازندگان این جهان آشوبزدهایم ،از
کجا باید بدانیم فالن نوع ارتباطگیریمان با موقعیت اجتماعی-سیاســی خود
یا «دیگری» یا با مســائل و موقعیت های مختلف هستی اجتماعی جهانمان به
ی هویت فردی یا هدایت کننده
گونهای اســت که فقط میتواند برآمده از واد 
به آن باشــد!؟ تا جایی که کتاب شهادت میدهد ،با وجودی که تورن «هویت
فردی» را بهعنوان «خطر» و دام اعالم کرده اســت ،اما علیرغم این هشــدار،
خود تالشــی نکرده است تا توضیحی در اینباره دهد و منظور خود را از این
اصطالح بــه مخاطب بفهماند تا او بتواند در زندگی روزمره آ ن را بشناســد
و تشــخیص دهد .و اینها همه در حالی اســت که وی از پیامد رشد نابهنجار
«هویت فردی» (همان چیزی که زنهارش را میدهد) ســخن میگوید بیآنکه
از ماهیت یا نحوه شکلگیری آن چیزی بگوید .ازاینرو طبیعی است که خیلی
زود درگیری ذهنی مخاطب با مسئلهای که تورن طرحش کرده فراموششود
و او باز جذب سبک و شیوه زندگیای شود که از نظر تورن فیالمثل میتواند
پیامد رشد نابهنجار هویت فردی باشد!
و از قضا همین مسئله در مورد فوکویی صدق میکند که در مقام «متفکر»
تــاش دارد تا «چهــره» بهاصطالح «جهان فاقد اثــر» را پیشروی ماگذارد.
چرا که به نظر میرســد این چهره بیشتر از اینکه ترسیم باستانشناسانهای از
چیســتی «مشکلی» باشد که جهان را به این شــکل و شمایل درآورده ،صرفا
معرفی نامگذارانهای از «چهره» فاقد اثر اســت .و اینها همه در حالیاســت
که برای انســان پرسشگر هزاره سوم ،دانســتن اینکه مشکالت جهان حاضر
ناشی از حاکمیت و ســلطه تمامیتخواهیهای عقالنی یا غیرعقالنی است،
دیگر کافی نیســت .با توجه به فجایع دربرگیرنــده جهان حاضر ،او خود را
قبل از هر چیز «شــهروندی جهانی» میداند (حتی اگر جمعیتی بســیار قلیل

از آنها اســت؛ وضعیت خطرآمیزی که تنها در زمانی شــکل میگیرد که «آن
ساحت دیگر» که به لحاظ هستی اجتماعی آدمی همواره حیوحاضر است ،با
ابزارهای کنترل و سرکوب ،به شکل «غیبتی طوالنی» نگه داشته شود؛ بهطوری
که وانمود شود از زندگی و نحوه هستی آدمی حذف شده است؛ ناگفته نماند
که گرچه فوکو یا تورن هیچکدام ربطی به قلمروهای رســمی نهادینهشــده و
ســرکوب و اقتدار برخاســته از آن ندارند ،اما از آنجا که از روش کلیگویانه
و درعینحال تکساحتی ثنویتانگار استفاده میکنند ،خودبهخود به ساختار
منطقی آن میپیوندند .بهعنوان مثال زمانی که فوکو میگوید« :چنین نیست که
جنون آرتو در رخنهها و منفذهای اثرش لغزیده و نفوذ کرده باشــد ،جنون او
اساســا غیاب اثر ،حضور مکرر این غیاب و خال اساسی آن است ،خالیی که
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به چنین واقعیتی پی برده باشــند) ،ازاینرو از «متفکــر» این جهان (به دلیل
جایگاهــی که به خود اختصاص داده اســت) میخواهــد و توقع دارد تا به
جای ارائه «نام» ،خود را به الیههای وضعیتی برســاند که سروکله این نامها و
نامگذاریها پیدا میشود .درواقع شاید بتوان گفت او (مخاطب جهان معاصر)
ی است که فیالمثل «عقالنیت تمامیتخواه» را به
مشتاق دیدن و درک آن چیز 
ی را به قدرت میرساند.
حاکمیت و نیز نظامهای اجتماعی نابسامان سرمایهدار 
اینکه چرا و چگونه اســت که این نظامها با وجودی که خود فینفسه مولد و
حامل زنجیرهای از مشکالتند ،هنوز در رأس قدرتند :از بدبختیهای هستهای
چرنوبیلی و جنگهای اخیر گرفته تا بیکاریها و فقر روزافزون برخاســته از
سیاستهای نئولیبرالی ،یا از کشتار فجیع ناشی از انباشت انرژی هستهای مدل
ی ژاپنی گرفته تا کثرت روزافزون انواع فساد و فرسودگی تن و روان...
سونام 
بهنظر میرسد در کتابهای مورد ذکر ،روش منتقدان ه فوکو و تورن مبتنی
بــر نوعی کلیگویی اســت که خود را بینیاز از هــر توضیحی میبیند .و از
همینرو اســت که فیالمثل تورن فراموش میکند بــه مخاطب خود (که به
گفتهاش در جهانی خطرآمیز زندگــی میکند) ،این تذکر (با توضیح الزم آن
را) هم بدهد که خطر هویت فردی در آن روی ســکه غرق در هویت جمعی
کساحتی هر کدام
شدن است .زیرا خطر واقعی در حضور غیردموکراتیک و ت 

در همه ابعاد بیپایانش آزموده و سنجیده شده است».
مسئله طنزآمیزی که در برابر این نگرش مینشیند و بهسرعت آ ن را تحت
ی
سلطه تحریفآمیز «جنونی» قرار میدهد که ظاهرا قرار بوده خود برای بررس 
ســراغ آن رود ،این اســت که با وجود دیدن و اعالم خطر «غیاب» اثر ناشی
از تحمیل هویت تکســاحتی به جهان ،خود حاضر به ترک و دوری گزینی
از روش تکســاحتی نیســت! برای توضیح بیشتر شــاید بهتر باشد اینطور
بگوییم که فوکو در ســخن باالی خود متوجه این نکته نیســت که خوانشی
که کنترل ســخنش را در اختیار گرفته است ،خود آلوده به عقالنیتی است که
متکی به منطق غیرهمبســته و ثنویتاندیش است .ازاینرو بر اساس سازوکار
(ضددیالکتیکی روش ســنجش) ،قادر به برقراری پیوند بین حضور و غیاب
ی روشی
نیست .بنابراین ،چنانچه دیده میشود ،فوکو به دلیل نگرش تکساحت 
که برگزیده است ،در نهایت خود را به منطق جهان سنت تسلیم میکند .منطق
رســمی پیشامدرنی که درکی انتزاعی و غیراجتماعی از «خرد» دارد و «جنون»
را در جایی میجوید که ســازوکار منطقی متعلق به این خرد به چشــم نیاید.
بهعنوان مثال ،طبق گفته فوکو ،از آنجا که «اثر» شــاعر یا نویسندگان همچون
آرتو ،از «خرد» (متعارف ســنت) پیروی نمیکنند ،پــس نتیجهای که از این
وضعیت میتوان گرفت این است که با «غیاب اثر» مواجهیم!
بر اســاس اســتداللهایی از این دســت ،یعنــی کلیگویانــه ،انتزاعی،
غیراجتماعی و غیرتاریخی است که نگرشهای تکساحتی و اقتدارگرا در هر
شکل و رویهای میتوانند بهطور مصنوعی و تحمیلی بر پا شوند .زیرا حتی به
یاد نمیآورند که صرف گفتگو درباره «اثر» خود مصداقی از حضور آن است.
و مسلما منظور حضوری است که بر اساس شرایط اجتماعی و تاریخیای که
دارد ،حامل وضعیت هستیشناسانه خاص خود است و صد البته با ویژگیهای
هستیشناسانه «اثر» در دوره یا عصری دیگر میتواند متفاوت باشد.
بنابرایــن ،چنانچه دیده میشــود ،خوانش فوکو و تورن از جهانی که در
آن زندگی میکنیم ،خود دچار مشــکل اســت .از منظر فلسفههای برخاسته
1
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از باور به هســتی اجتماعی و انضمامی ،روش بررســی آلن تورن و میشــل
فوکو به اندازه آشــوبهایی که مورد بررسیشــان اســت ،خود آشوبزده
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 کلیگویانه میکند .فوکو و تــورن هر دو به دلیل روش
اندیشــه غیرانضمامی خویش ،ناخواسته مســائل پیشرو در کتابهای مورد
نظر را با پرانتزی تحریفی شناســایی میکنند .روشــی که به لحاظ فلســفی،
ظاهرا پیشــینه تاریخی آن به پنداشــت نخستین اســتقالل چیزها از یکدیگر
(پنداشتی فرانسوی-دکارتی؟) میرسد؛ پنداشتی ثنویتاندیش و ذاتانگار که
ناگزیر به انتزاع پدیدهها از زمینههای تکوینیشان دست میزند .در نتیجه هر
بررسی اجتماعی هم که در قلمرو کاریاش صورت گیرد ،از آنجا که رابطهای
انضمامی بین آن پدیده با «شرایط» تاریخی-اجتماعی آن (که خواهینخواهی
اثرگذار بر پدیده مورد بررسی است) برقرار نمیسازد ،در نهایت ،خود تحلیل
نیز دچار آشوبی میشود که مورد بررسی قرار داده است.
پیشــینه تاریخی روش تورن و فوکو به پنداشــت و بــاور تحریفآمیز
اســتقالل «عین» و «ذهن» برمیگردد .اندیشهای غیرواقعی که پایهگذار اصلی
ازخودبیگانگیهای جهان اجتماعی مدرن است و توسط نخستین دیدگاههای
فلســفی مدرن بنا نهاده شده :اندیشهای انتزاعی ،غیرواقعی و ثنویتاندیش که
با نادیدهگرفتن «شــرط» آزادی و رهایی انســان مدرن از گذشته تحت سلطه
دین (که همانا نادیدهگرفتن بیبنیادی متافیزیکی اســت) آغاز شد و به لحاظ
فلسفی حتی تا جایی این اندیشه غیرواقعی را پیش برد که با فراموشی کامل از
بیبنیادی وجود ،در نگرشهای انتقادی خویش به مطالبه افســانهای برآمد که
از سر دلتنگی برای باورهای «کمالگرای قرون وسطایی» خویش ساخته بود.
و از قضا تفاوت بزرگ فوکو و نیچه نیز در همین اســت ،نیچه نخســت
یبنیادی نظر میکند و سپس از سر دلتنگی،
تا قعر جنون ناشــی از اندیشــه ب 
در خشــونتی تمامعیار برای ساختن انســان کاملش به «هنر و هنرمند» چنگ
میاندازد .عملی تماما اعتراضآمیز (و برخاســته از غم سرنوشــت تراژیک
«انســان بودن»)؛ عملی که در صدد اســت تا با آن نشــان دهــد در «جهان

بیبنیاد» ،هنرمند بودن و خلقکردن انســان کامــل ،بهتر از تفکرکردن بهمثابه
«فیلســوف» است .به لحاظ روش اندیشــه ،نیچه لحظهای از تفکر انضمامی
دست برنمیدارد ،ازاینرو بهراحتی میتواند فاصلهای را که در نظر عموم (بر
اســاس عادتوارههای فکری غیرانضمامی) ،بین فلسفه و هنر یا فیلسوف و
هنرمند ایجاد میکنند ،بردارد و از طریق رفتوآمدی خودمانی و راحت با هر
دو ،مدام فضای تفکر به روش انضمامی را برای خویش بازتولید کند .او حتی
بهراحتی میتوانســت از خود ،تصور مسیح مصلوب یا سقراط شهید یا حتی
دیونیسوس ارائه کند .و این واقعیتی است که پارادوکسگوییهای نیچه ،کم از
شطحیات عرفا ندارد ،عرفایی که خیلی پیشتر از فالسفه وجودی از رازهای
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مگو خبر داشتند و درسآموخته دیالکتیک وجودی رابطه «خیر و شر» بودند.
اشتباه نشــود ،کســی از «یکپارچگی» یا «اینهمانی»ها سخن نمیگوید،
صحبت بر سر ضرورتهای انضمامی هستیشناسانه است .ضرورتهایی که
در دوری هرمنوتیکی-دیالکتیکی ،از هســتی اجتماعی «موقعیت مجموعهای»
انســان در جهان پرده برمیدارند :در «اندیشه به روش انضمامی» ،بین تفکر و
نحوه وجودی و «هستی اجتماعی آن کس که فکر میکند» ،فاصله و تفکیکی
وجود ندارد .هر کدام ،شرط هستیشناســانهای است برای بازتولید دیگری؛
ی و تفکر او و
بهعنــوان مثال نمیتــوان بین نیچه و جنون او و نحــوه زندگ 
باالخره زمان ه و شرایطی که وی در آن زندگی میکرده ،فاصلهای ایجاد کرد .و
این در حالی است که فوکو بین تفکر و جنون نیچه پیوند برقرار میسازد ،اما
این پیوند ،پیوندی دیالکتیکی و تعامالتی برای تولید وضعیتی جدید نیســت.
بهعنــوان مثال ،گویی بین جنون نیچه و اندیشــه و نحــوه تفکرش فاصله و
اســتقالل وجودی وجود دارد .چنانچه میگوید« :تفکر نیچه ،از طریق جنون
1
او ،یعنی از همپاشی تفکرش ،در به دنیای مدرن میگشاید».
بنابراین چنانچه میبینیم فوکو (به دلیل روش اندیشــه غیرانضمامیاش)
بین تفکر نیچه و جنون او اســتقاللی هستیشناسانه قائل است ،بهطوری که
فرامــوش میکند آنچه تفکر نیچه را اینگونه مســتثنی و متفاوت مینمایاند،
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