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 مارکسیسم هگلی  .1
ای در کار نخواهد بود«  ی انقالبی هیچ جنبش انقالبی »بدون نظریه  گفته بود: لنین  

شاید   از     ی عصارهاین  ما  که  باشد  در  چیزی  مارکس  و  هگل  از  لنینیستی  برداشت 

عملحیطه و  نظر  نظریهپیش   فهمیم. می  ی  مارکسیسمفرض  انقالبی  لنینیسم   -  ی 

خودانگیخته  ظهور  با  تودهمخالفت  و   لنینیسم برای    بود؛  های  پیشگام  حزبی  همواره 

توده تا  بود  الزم  انقالبی  برساند؛روشنفکر  طبقاتی  آگاهی  به  را  جاهل  از   های  یکی 

از دیالکتیک ویل  أتنوعی    _   که تا امروز زنده است_   های اصلی چنین گرایشیزمینه 

است؛ مقدمه   هگل  در  مارکس  که  دیالکتیکی  پوسته ی همان  شد  مدعی  سرمایه  ی 

تنها در بنیاد با روش هگل  »روش دیالکتیکی من نه   ا کشف کرده است:عقالنی آن ر

اندیشه که او تحت  یند  افربه نظر هگل   ی مقابل آن است.نقطه  بلکه دقیقاً  تفاوت دارد،

امر واقعی که   آفریدگار امر واقعی است،  کند،می   ای خودمختار بدلبه سوژه  نام ایده،

ای هیچ چیز از نظر من برعکس امر ایده  دهد؛می   تشکیلی بیرونی ایده را  فقط جلوه 

انتقال و ترجمان امر مادی، ( این ایده 40:1394)مارکس،   در سر انسان«  نیست مگر 

»اکنون  نویسد:می  ی طبقات یآگاه و  خیتارلوکاچ در  بعدها در لوکاچ به اوج خود رسید.

مبارزه مبارزه  در  اجتماعی  برای    ی ی  آگاهی،دست عقیدتی  به  برای    یابی   مبارزه  در 

پذیر امکاناما خود    یابد.می   آشکار ساختن یا پنهان کردن سرشت طبقاتی جامعه بازتاب

ی طبقاتی ناب از تضادهای دیالکتیکی  و انحالل درونی جامعه  ،ی امبارزهشدن چنین  

خبرسرمایه) ایده174:1377)لوکاچ،  دهد«می   داری(  در آگاهیی  (  ریشه  که  بخشی 

دیالکتیکی  دارد-تضاد  هگلی  شکل  ،  آنتاگونیستی  به  نیز  گرامشی  روشنفکر »در 

ی بسیج ی حزب و اتحادیه وظیفهروشنفکری که به وسیله  کند.می   ادامه پیدا  «ارگانیک

برتودهبه  رسانی  آگاهیو   را  دارد.ها  هرگونه    عهده  رد  نظریه  این  منطقی  انتهای 

  ،با این حال  دارد.  بری انقالبی را درخود بودن سوژه به ها و قائم  خودانگیختگی جنبش 

ی انقالبی سوژه ی  لهأمسگرایان غربی را به  در فرانسه نگاه بسیاری از چپ  68می   حوادث

 عوض کرد.

ما هیچ    خواهیم؛نمی  : »ما هیچ چیز68  می  های دیوارنوشته ترین  معروفیکی از  

 کنیم.« می  ما فقط تصرف  گیریم.ما می  ای نداریم.خواسته
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 .عبور از مارکسیسم هگلی2
اما در اینجا ما وقت خود را بر    شاید تبار نقد مارکسیسم هگلی به آلتوسر برسد؛

گذاریم چرا که نمی  کمونیست فرانسهو همگام با حزب    68می   سر این متفکر ناامید از

ی آلتوسر ای که در نظریههمان سوژه   است؛   «ی انقالبیسوژه»بحث ما در این یادداشت  

ی فرانسوی قرن بیستم  بحث را با اندیشه  شود.می   ی فربه بودن ایدئولوژی گمبه واسطه

 بریم.می  پیشیم نام می که با اندکی مسامحه آن را پساساختارگرایی

فوکو،   ژاک دریدا، فلیکس گتاری چهره  میشل  و  های شاخص جریان ژیل دولوز 

با وجود تفاوت  پساساختاگرایی هستند.  با یکدیگر های عمده پساساختارگرایان  ای که 

خط در  هستند.   دارند  مشترک  هگلی  ضد  کتاب  هامایکل  مشی  در   : دولوز  لیژرت 
برگسون،  فلسفه  در  ی نوآموز یعنی  مهم  فیلسوف  را    سه  اسپینوزا  و  بخش الهامنیچه 

 داند.می ی رادیکال دولوزفلسفه

تغییر و شدن مداوم   )نیچه(،  گری واکنش بر امر ایجابی و آفرینشگری به جای  کید  أت

درون  جهان و  دولوز  ماندگاری )برگسون(  به  را  -)اسپینوزا(  امکان  این  تا گتاری  داد 

ی هگل( )در فلسفه  آلیسم و حرکت امر منفی به سمت مطلقماشینی جنگی علیه ایده

آگاهی   امر منفی در دیالکتیک خالص کنند.  تحرکبسازند و فلسفه را از الی و لجن  

ی استعالیی برای فراتررفتن  گتاری آگاهی بردگان است و هیچ نقطه -ی دولوزدر فلسفه

ای با نگری با این حال دولوز در مصاحبه   بخش در این فلسفه وجود ندارد.آگاهیی  سوژه 

از نقش هنرمندان واقعی برای حرکت دادن به عمل انقالبی    «شدن و کنترل»با عنوان  

گتاری وجود دارد مفهوم  -ی سیاسی دولوزمفهوم دیگری که در فلسفه  کند.می   دفاع

»تفاوت اقلیت و   گوید:می  ی معروفی رااحبه جملهدولوز در همان مص  است.  «اقلیت»

تر باشد.اکثریت اقلیت ممکن است از اکثریت بزرگ  اکثریت به تعداد نفراتشان نیست؛

برگسونی  است:یند  افریک   تفکر  ردپای  شدن«  کامالً نیچه -یک  نیز  نگاه  این  در   ای 

 هویداست. 

گفتارهای کلژدوفرانس فوکو در درس  متفکر دیگر پساساختارگرا میشل فوکو است.

که در دوران ما  در مورد این  کند.می  صحبت  «سیاستزیست»بسیار در مورد مفهوم  
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»هرجا که قدرت هست   گوید:می   فوکو همچنین  شده است.  «ی قدرتابژه»خود زندگی  

 مقاومت نیز هست«

خالصه این  طرح  سیاست  می   با  به  که  پساساختاگرایانهتوانیم  کنیم  اندیشه  ای 

با نوع شدن سوژه  انقالبی را در خالل زندگی و حرکت مداوم آن و برخورد کیفی  ی 

 گیرد. انسان در نظر می 

 

 گریمورد ن   اتونومیسم: .3
اتونومیسم   ی سیاست پساساختارگرا،ی خط مارکسیستی پروژهدهندهادامهشاید  

پس تنها به    گنجد؛نمی  های این جریان در این مجالبررسی تمام چهره   ایتالیایی باشد.

 پردازیم.می ی خودانگیختهچند استراتژی اتونومیستی نگری در مورد مبارزه 

نگری معتقد است با هژمونیک شدن کار غیرمادی و تفاوت انواع کار نوع جدیدی 

 د. ناممی  «مالتیتود»ی انقالبی ظهور کرده است که آن را از سوژه

  شوند: می   داری استثمارسرمایهکشی  مالتیتود نام تمام کسانی است که در نظام بهره 

 اشکال متفاوت زندگی و...  مهاجران، اشکال متفاوت کار،  ها،اقلیت  زنان،

محور بودن تفکر -استراتژی ی  لهأمسرت(  ها  )و  یکی از مباحث مهم در تئوری نگری 

 است.  هاآن

های متفاوتی چون تن ندادن به  هایی مانند امتناع از کار به معنای شکل استراتژی 

از   «تمام جامعه کارخانه شده است»کار مزدی و اعتصاب در شرایطی که به قول نگری  

 هاست.آن ابداعات

های جمعی به سمت ساختن امر مشترک همچنین خروج جمعی به معنای حرکت

 رت است. ها جایی دیگر از ابداعات نگری ودر 

تشکیالت و حزب پیشرو اعتقاد ندارند و حرکات اتونوم    رت به رهبری،ها  نگری و

 دانند. می  را ارجع بر هرگونه سازماندهی هرمی

 سخن آخر 
رو در ایران بحث مهمی است که باید به آن  ی انقالبی در شرایط پیش بحث سوژه 

 اندیشید. 
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  اندر چنین شرایطی نه ایفای نقش رهبر  -  ای از جهانو شاید بخش عمده   -   مای  لهأمس

در اعتراضات   خورد،  68ای که در می جرقه   هاست. که عقب نماندن از انبوه توده،فکری 

ش جلیقه زردها در فرانسه و جنب   -  اشجه ینت  از  فارغ  -     2010در سال    «بهار عربی»

آن د که  دهنوید این را می  ،در شب امپراتوری جهانی سرمایههای امید  تمامی ستاره 

ت از به نیاب های مدرن عمودی  سازمان  ،که نخبگان راست و چپ  دوران گذشته است

های جنبش .  تقلیل دهند  «بخشوحدت  سم یفاش»ها را به  تودهکثرت  بسازند و  مردم  

وحدت تنها    تابند.و بدون مرکز حتی شعار واحد را برنمی  دافقی امروزی به صورت مول

 ییهابدن»داران جنبش های جدید  ممکن است و پرچم  «هانهیتک  استثمار  یگانگی» در  

فکرانه و ادعای اقدام روشنپس پیش از هر    «. جنگندی م  خود  ی گزند  ی برا  که   هستند 

 .»بگذاریم حقیقت خود سخن بگوید« ،صدایانسخن گفتن از بی
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