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 خواند در نام نهادن آنچه خود را ننامیدنی می

 بوکی فیسچی و اکتیویسمِ  در نقد نادر فتوره

 وحید اسدی

چی  ، توییتری و اخیراً اینستاگرامیِ خود با نام نادر فتورهبوکی فیسشاید کمتر کسی باشد که در طول حیات 

های اجتماعی،  اش در این شبکه چی و سنخ فعالیت مباحث مطرح شده توسط فتوره. آشنایی نداشته باشد

همه از  توییتری که-یست؟ دعواهای فیسبوکیچاما کند؛ حاصل  بسیاری را وادار به واکنش و بیان اظهارنظر می

ها و  گیری زندگی و پوشش او با جهتسبک  ی هاز مقایس :ساختهخود چی را هرچه بیشتر درگیر  فتوره جمله

 بهبرای  ای هایی مذبوحانه تا تالش گرفتهسمبلِ چپِ منتقد  عنوان بهچی  فحاشی به فتوره اش، و مواضع سیاسی

نبود  اما. شود در بهاز میدان  چی رهفتو -لوحان این ساده زعم به –آن  تبع  به مگر تاکشیدن حقانیت چپ  زیر

شاید بتوان با اغماض  که کسانی. فحاش شده های و ترول ها پدیدهاین چی منجر به ظهور  به فتوره ی متعیننقد

با پافشاری بر همین تکینگیِ خود  و درواقعی خاص است ا اند که وی تکینه این را فهمیده نوعی به گفت

  .دانند نمیرا چیزی جز فحاشی « هیچ»اما نهایتاً برخورد مناسب با این ! موجودیت خویش را به هیچ بدل ساخته

این متن تالش  .چی کافی بوده باشد خود فتوره ی هکنم توضیحات ابتداییِ طرح مسئله با توجه به سابق گمان می

و همچنین در یک بخش نقدی به یکی از منتقدان  سطح نقد کند یک+را در سه چی های فتوره دارد فعالیت

توسط او در  منتشرشدهها و تصاویر  مبنای این نقد تا حد ممکن نه مستقیماً نوشته. چی هم وارد سازد فتوره

 حذف ماشینِ برابر در محذوفان ایستادن  ، دی خیزش» - : یعنیاش  متون منتشرشده، بلکه  های اجتماعی شبکه

نکاتی : سیاست نثر» سایت تز یازدهم اش در مقاله -2منتشر شده در رادیو زمانه و  -«چی فتوره نادر با وگو گفت ـ

درواقع یکی از . اش خواهد بود با کلیت فعالیت این متون و نسبت «مخاطب، انفجار و گوشت کلمات ی هدربار

بازتعریفِ این پرسش و سعی به پاسخ آن است که  در سه بخش اول این نقد، ی این سطور نویسندهاصلیِ مسائل 

 «؟چی به سلبریتی بدل شده است فتوره»آیا 

                                                            
 که کرد، بازخوانی کنایی بارِ ها را با یک  توان آن می های اوالً امکان حذف شدن دارند و ثانیاً همواره چراکه این متون از این شبکه.   

 .خودش از متون آن ی نویسنده مسئولیتِ سلب جز بود نخواهد آخری، البته چیزی این
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اش برگرداند و آن را از این سردرگمی در  های اصلیِ مادی ها و پایه  مایه این متن قصد دارد نقد را به بن 

شاید بتوان این موارد را در . گرایی، برهاند ر از همه تقلیلت های مداوم به انتزاع و اخالق و لودگی و مهم چسبیدن

 .  دانست 2قبل ی همان در مقال  ی همان تعیّن ذکر شده ادامه

 های مادّیِ آن نقد و پایه -1

، نقد سو ایناقالً از روشنگری به . از مناظر مختلف، تعاریف مختلفی هم ارائه دهیم ،نقد برایشاید قادر باشیم 

های  تخریب تا ،گرفته آلیسم آلمانی انتزاعیِ ایده ی ههای متفاوتی را بر خود بپذیرد، از منازع وتتوانسته بود کس

اما شاید آنجا گسست واقعی در نقد و سیاق آن رخ داد که ! اجتماعی های مادّیت های کورمال کورمالولتری و یا 

، فهم، تحلیل و شناختبرای  او زمانی که. هایی مادّی پیش کشید اش پایه های اجتماعی مارکس برای تحلیل

 ی هتاریخی، یعنی عنصری برسازند-عنصری مادی عنوان بهتولید را  ی ههای اجتماعی، شیو مواجهه با پدیده

ترین وجوه حیاتِ  تواند انتزاعی تنها می کشد، نه بات اجتماعی و برساخته شده توسط آن، را پیش میمناس

کند، بلکه همچنین قادر است  وفصل حلمادّی  ی همای همین بن ی واسطه به -مانند ازخودبیگانگی –اجتماعی را 

 درنهایتابتدا مجردسازی کند و  در کلیت مناسبات اجتماعی، مقوالتی را در نسبت با همین مناسبات تولیدی

 تمام کنیم،جا بخواهیم  از مارکس را همین حرف زدناگر . مادّی بفهمد ی همعنای واقعیِ آن را در نسبت با آن پای

فکرانش در مکتب فرانکفورت  روشنگری توسط آدورنو و هم ی هاین سیاق نقد را تا نقد سوژ باید اضافه کنیم که

روشنگری روی  ی هآنجا که آدورنو در تالش برای نقد سلطه، به سمت بازخوانیِ سوژحتی . توان دنبال کرد مینیز 

به ، کند که پای بر بستری مادّی گوشزدشود که حتی برای خواننده هم گاهی  گرداند، الجرم مجبور می برمی

 .دارد ،مادّیتِ منطقِ تامِ سرمایه

اصلی برای نقد نزد خودمان  ی همای باید یک بنالجرم از راه و روش و تعریفِ نقد نزد متفکران عبور کنیم، اما 

. شویم -فردی یا نهاد اجتماعی دیگری ی هیا هر پدید -چی اتخاذ کرده باشیم تا از منظر آن وارد نقد فتوره

پولِ -کاال-پول، یعنی گردشِ محور پولحور به گردش کاالم ی هتولید بورژوایی و تبدیل شیو ی هشیودانیم  می

که تمام روابط دیگر حول  به معنای آن. گذارد قسمت جدیدِ پول می ی هجدید، کانون جدیدِ بازتولیدش را بر پای

تر انسانی بوده، از  روابطی که پیش. روند و باز در هیئتی جدید شکل خواهند گرفت این کانون جدید از بین می

ای نوین، بر مبنای مالکیتِ خصوصیِ ابزار تولید و اکتساب ارزش اضافی یا همان تولید پول  به شیوهرود و  بین می

                                                            
 «(خلق فدائیان) ایران چپ حزب» ی درباره, بورژوایی حزبِ یک آناتومیِ.  2
 .گردیده ارائه است مقاله این ی هنویسند نظر مورد که "نقد" مفهوم از کوتاه تعریفی متن، این از بخش آخرین در.   

https://mejalehhafteh.com/2018/09/04/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%90-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%90-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%AD/
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حیات خود نیاز دارد این روابط را تا  ی هدارانه برای ادام سرمایه-تولید بورژوایی ی هشیو. گیرد جدید، باز شکل می

 پیشین خودش رفته است های راتر از داللتف «سلطه»به یک معنا . های ممکن در جامعه پیش ببرد حیطه ی ههم

ایدئولوژی،  ی تولیدکنندهاین روابطِ شیءواره . در خواهد آوردانقیاد خود  تحتاکنون سلطه کلیت جامعه را  و

تولید  ی هاین شیو ی هنهادها، کاالهای فرهنگی و در معنای نهایی بازیگران نمایشی هستند که امتداد دهند

شود،  واقعیت عرضه می عنوان بهبه معنای واقعیت با آن در ارتباط هستیم و بر ما  آنچه هرپس به عبارتی، . باشند

حتی فهم تضادهایِ درونِ این کل، از مواجهه با پدیدارهای . محصول گسترش این روابطِ شیءواره خواهد بود

پس نقد . شود ممکن می ،کنیم می اتخاذدرون آن ای که از  مادی ی هتولید از میانجیِ پای ی همحصول این شیو

 ای پایه بردرواقع درون این کل،  تا بتواند خود را بالضروره به عنوان نقد برنهاده سازد، کند جایگاهی که اتخاذ می

برای فهم . مان هستند اجتماعِ کنونی ی هدهند مادی و رو به تمام پدیدارهایی است که حاصل این مناسباتِ شکل

همان چیزی که این پدیدار در بوجود . حث و نقد خود را منفیت آن پدیدارها بگذاریمب ی هباید پای  این پدیدارها

 . شود کند و همزمان نافی آن می تحقق آن را تضمین می توأمانآن  آمدن

حتی اگر . گذاریم دارانه می تولید سرمایه ی همحصول شیو ی هءوار مان را روابط شی آغاز بحث ی هپس ما نقط

 ی ههایش را فرض بگیریم، نه تضاد بنیادین، بلکه با تضادهایی در جامع چی در یکی از مصاحبه های فتوره گفته

 ی هپس نقد پدیدارهای جامع. هاست یکی از آن ازجملهداری طرف هستیم که تضاد کار و سرمایه  سرمایه

که این اهمیت دارد همچنین توجه به این نکته . مناسباتِ تولیدیِ آن زمانه باشد داری، باید بر اساس سرمایه

 ی هبه اکونومیسم بیانجامد؛ چراکه در نظر خواهد داشت تمام سطوح جامعه برساخت وجه هیچ بهشیوه نقد نباید 

 تلویزیونیهای  مهها از سیاست و فرهنگ تا انتخاب لباس و برنا این مناسبات تاریخاً مشخص است و تمام حیطه

جامعه هماره  ی هفرض برسازند دیالکتیکی با این پیش ی ههای معترض به وضعیت و غیره در یک رابط تا جنبش

های اقتصادی کنیم  هم که خود را صرفاً محدود به بررسی  پس همین. کند شود و هم تولید می هم تولید می

سازی  توسط صنعت فرهنگ تولیدشدهمثال کاالهای فرهنگیِ  برای. گرایی بیاندازد تواند ما را به دام تقلیل می

کنند؛ عالوه بر این وجه بسیار  صرفاً معنایی بازاری برای گردش سرمایه در بازار فرهنگ و هنر با خود حمل نمی

مهم، این کاالها نقش پیگیری و امتداد ایدئولوژیک این مناسبات تولید و تحکیم منطق سلطه را به همراه 

و خود را در هر گام به کلیتی نو بدل  آورد درمیاجزا را به خدمت است که مسئله تحققِ کلیتی . داشتخواهند 

پدیدارها و مقوالت  ی هاجزایی که پدیدآورند: آورد در هر گام جدید اجزایی نو را پدید می درواقع؛ سازد می
                                                            

 البته که کند می تولید خود سوی آن در چیزی وجود این شویم، می آگاه که هاست آن وجود رهگذر از بالضروره ما که پدیدارهایی.   

 آن ساختِ حاصلِ خود و ساخته را آن پدیدار منفیت همان و پدیدار-نه که است مرزی آمدن بوجود همانا بلکه ذات، یک مثابه به نه

 . است
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مادی،  ی هبازخوانی در نسبت با پایمنحرف کردنِ نقد و همزمان در مقابل با  قابلیتتضادمندی هستند که هم 

 . بازنماییِ فضای کلیت را دارا خواهند بودقابلیت 

طور که باال اشاره کرده بودیم، مناسبات تولیدی ضرورتاً با بازمعنا کردنِ تمامِ دیگر روابط موجود کلیت را  همان

ها پیش خواهد  رتاً تا تمام این ساحتهایِ زندگیْ نقد را ضرو ساحت ی هاین شیءواره شدنِ هم. سازند دوباره برمی

های نامربوط باشد؛ نقدی که صرفاً با  ارتباط بودن نقد و ورود آن به حوزه نباید بی اینجاما گاه اصلی  پس گره. درب

 -نقدیتنها بلکه . تواند نقدی جامع و کامل باشد رود، نمی تورم و قیمت دالر وَر میادعای انضمامی بودن، با 

به ظهور روابط شیءواره حتی   «قابلیت واکنش»تواند ادعای جامع بودن کند که  می -ای برای نقد مایه بندرواقع 

تولید  ی هکنیم هم داشته باشد و بتواند آن را در ارتباط با کلیتِ شیو در موسیقی و لباسی که انتخاب می

گفته  شود دقیقاً بر همین سیاق ی ایجاد میچ با نقدهای فتوره اینجاای که در  مسئله. دارانه معنا ببخشد سرمایه

چی این نیست که او دست روی  پرداختن به آلبوم موسیقی یا ماهیتِ سلبریتیسم توسط فتوره ایرادِ. است شده

را به چیزی انتزاعی و  او نقد ،مادی ی هگذارد؛ بلکه عدم اتصال این مفاهیم مجرد به یک پای مسائل نامربوط می

مسلماً سیاست خیریه در دوران . سازد غُرهای روزانه و امری صرفاً سوبژکتیو بدل میاخته و یا حتی غُر

فهم کرد؛ اما بیان آن به صورتِ  خوبی بهتوان با ارجاع به کارکرد آن در مناسبات تولید  را می متأخرداری  سرمایه

 نظر درتولید برای آن  ی هشیوهمانند همان جایگاهی که این -تواند آن را  چیزی کریه و یا امری غیراخالقی می

چی، نقد  شاید بهترین مثال برای نمایندگی منطق نقد فتوره. دارد در حد مفهومی انتزاعی باقی نگه -گرفته بود

مشخص به همان علت که این مقوالت را پس از مجردسازی در نسبت با  طور بهچی  فتوره. باشد« فساد»وی از 

: ماند اش از این مقوالت فهمی ناقص و در اولین سطوح واقعیت باقی می فهم، کند مادی بازخوانی نمی ی هیک پای

های فاسدی که از صندوق  خورد، شهرزاد بد است چون با پول انگار فساد بد است، چون حق مظلومان را می

فرهنگی اندرکاران این کاالهای  ها و دست طبیعتاً سلبریتی. ساخته شده است آمده دست بهبازنشستگی فرهنگیان 

فساد در  ضروریتواند نقش  نقدش نمی ی هبا شیو گاه هیچچی  فتوره. فسادندبد هستند چون ضامن امتداد این 

چی  بگوییم، فتوره -چی از فساد در نسبت با تعریف ضمنی خودِ فتوره -را بفهمد، و یا بهتر بورژواییتولید  ی هشیو

ترین فساد  کار و سرمایه را اولین و بنیادین ی هرانه، یعنی مسئلدا تولید سرمایه ی هترین رکن شیو تواند درونی نمی

تولید  ی هتر با وجه مادیِ شیو فساد را پیش ی هاصوالً مقول چراکهموجود در نظام تولیدیِ موجود معرفی کند؛ 

یزد و چیز برخ بخش به نقد همه یک عنصر آگاهی عنوان بهتواند  برد می درنتیجه گمان می. بازخوانی نکرده است
                                                            

 نقد بالقوگی بر تأکید واکنش قابلیت که کنیم می تأکید بدفهمی از جلوگیری برای اما نظر برسد به اضافی شاید نکته این ذکر.   

 آن بودن ناقص بر دلیلی نپرداخته آن مشابه مسائل و مسائل این به نقدی که این تر ساده زبان به. بودن بالفعل نه دارد، واکنش برای

 . سازد نمی بدل جامع نقدی به را آن هم مسائل یکی دو مورد از این به پرداختن و نیست
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ساقط  (!)بخشی تنه بر همگان آشکار و مبرهن سازد و در ادامه هم این ساختارِ فاسد را با این آگاهی فساد را یک

آلودِ رخنه کرده در تمام  تواند فساد تناقض شهرزاد شود، نمی ی هتولید مجموع ی هاما هرچقدر هم مانع ادام. کند

ین نقطه ضرورتاً باید موضعی رادیکال نسبت به نقد گرفته شده در ا چراکهوجوه و نهادهای موجود را رفع کند، 

تنها دخیل بداند، بلکه صرفاً از این میانجی بتواند وجود  باشد تا بتواند عناصر مادی و تاریخی را در این مقوالت نه

وجه صرفاً ها را  تنها به کنار بگذارد، بلکه آن نه هم را -مثل مسائل اخالقی –دیگر   ها را توضیح دهد و وجوه آن

 . ایدئولوژیک نقد بخواند

تمام مقوالتِ حول آن هم به چیزی صرفاً انتزاعی بدل  نقد تبدیل به چیزی غیرمادی شود، وقتی وجه کانونیِ

نی را های ایرا هنرمندان و سلبریتیطرف  از یکچی  که فتورهمضحکی  ی هدقیقاً به همان شیو. گردد می

کاالهای  سو آنبخشد، اما از  منحط را امتداد می -قاً و انتزاعاًاخال –که این وضعیتِ خواند میهایی  «کوتوله»

شود و یا  دنیرو بازیگر ضدجریان می :ستاید سازی را می نام صنعت فرهنگکلیتی عام به  محصولِ فرهنگیِ دیگرِ

کند که  چی خود را درگیر فرم و فضایی می فتوره. گیرد ییکی از شاهکارهای سینمایی نام م« زنی باشگاه مشت»

کلیت سیستم سلطه و  ،شا ی ابتداییاه همین درگیری ی واسطه بهاما  .طلبد ها را ضرورتاً می این دوگانگی

گذارد را در کلیتی  تواند مقوالتی را که بر روی آن دست می فهمد بلکه نمی ا نمینهمناسبات تولیدی را نه ت

هایی  از شیلی و چند کشور دیگر مثال ، های کمابیش اقتصادی نهایتاً البته در تحلیل. بازخوانی کندشمول  جهان

های  تولید بورژوایی و تجلی ی هاز این امر قاصر است که کلیت شیواما آورد،  اش می فرضیات بحث تأییدبرای 

چی کارکردهای نهادهای کارگری در  جی، فتورهاز همین میان  .کند بندی صورتمتفاوت آن را در نقاط مختلف 

 ی هخبر از چیزی ناخوشایند و عنصری آگاهانه در روی؛ و این فهمد این سامان بورژوایی را به وجهی دوگانه نمی

های  ، بدون اتخاذ موضع رادیکال، صرفاً به منظومهرسد فرامینوبت نقدش زمانی که . چی هم دارد برخورد فتوره

 سوی بهوقت  سازد و هیچ را در عنصر االهیاتیِ آن غرقه می نقدپردازد،  می -نه فرارونده و-ناقص بیانگر 

 بوکیِ فیس های او در قبال اتفاقات منطقه چیزی جز پست. کند پولتیک در هیچ سطحی حرکت نمی رئال

                                                            
 ظاهراً دشمنانِ مانند اتفاقاً چی فتوره که جا آن. کرد یاد فلسطین ی مسئله قبال در او نامتناسب برخورد از توان می مثال برای.   

 تنها نه را او گیری موضع ی هشیو این که نیست آگاه وجه هیچ به دهد، می سر دیگر لحنی و صوت با را لبنان نه-غزه نه خودش، خونیِ

 هارترین کنار در را او نیروها بندیِ صف در اتفاقاً بلکه کند، می سرمایه برابر در مقاومت کلی منطقِ از خارج ایستادن به متهم

یک موضع رادیکال در برابر . داری است همین سرمایه فسادی فلسطین اتفاقاً ناشی از  مسئله .داد خواهد قرار بورژوازی های طیف

دست ایرانی نباید فرقی با مبارز  اش تهی برای. بیند نمی "بیرون از خانه-خانگی"ی  داری، مسائل را در دوگانه مقوالت وضعیت سرمایه

این . هستند( داری چی بخوانید فساد سرمایه یا مانند فتوره)داری  ی علیه سرمایهفلسطینی داشته باشد، چراکه هر دو بالقوه نیروهای

گیری کلیتی در نقد او بنا بر واقعیت بیرونی  چی ناشی از عدم فهم ضرورت شکل خانگی دیدنِ فساد و مسائل دیگر از دید فتوره

 .است
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های مادی به دور افتاده  یهاز این پا چراکهبزند،   تواند نمیسوریه و یمن  ی هرمانتیک برای ارائه ندارد، حرفی دربار

. های کارگری به سیاق غیرمادیِ خود دارد اما سعی در جبران این دوری با بازخوانیِ اَعمالِ برخی از گروه .است

نهادن به دنیای مادی در عین   این دوگانگی، یعنی این تظاهر به گام توضیح خواهیم داددر قسمت مواضع مفصالً 

نامی این نه به معنای یک فحش یا ناسزا، بلکه . است« شارالتانیزم سیاسی»نامش و کمال،  تجریدی بودنِ تمام

 .ها است اکتیویست گونه اینای از  نما برای دسته خصلت

نقد  چی را یک توان نقد فتوره می با آن کهرا هایی  یکی دیگر از نشانه، «سیاست نثر»ی  در مقالهاما بد نیست 

کند و  چی در آنجا ابتدا از دعوایی نظری با بارت صحبت خود را آغاز می فتوره. غیرمادی خواند، پیگیری کنیم

کیان  ی ههای حلق های برخی از چهره متن به ردگیریِ سیاست نثر در نوشته ی هدر ادامآن، ! پس از حل نظریِ

های  های نوشتار و ضرورت از سیاقموارد گفته شده مادی بین  یتواند هیچ پیوند کجا نمی اما هیچ. پردازد می

هایی را که «فرار/کلیشه» ی هریشواضحاً چی  فتورهجایی این مقاله،  ی هیا حتی در ادام. برقرار کندها  وجود آن

وجو  ما با غرب جست توریستی غیری را مطرح کرده، در عدم ارتباط صحیح و های ها بحث تر راجع به آن پیش

ها و بسترهای مادیِ تفکر حتی در بررسیِ تاریخ تفکر غربی است که  پایه از جا ماندن حاکیها همه  این! کند می

توان سراغ  در دوران مدرن تفکر آلمانی می مثالًآل که  تفکر نه یک مثال ایده. شود چی دیده می در متون فتوره

چی  اگر فتوره. تاریخی موجود استهمان چیزی است که در نسبت با مناسبات اجتماعی و  هرلحظهگرفت، بلکه 

، بهتر است به او گوشزد کنیم آورد میکتابی از او  (!)نامِاش را  متن مهمِ آید که مثال قدر خوشش می از هگل آن

که هگل نه به علت فلسفیدنِ ناب در اتاق خودش با مقوالتِ مفهومی، بلکه به دلیل بیان نهاییِ مناسبات 

 .بود اش یک نابغه اجتماعیِ زمانه

ها با  اول اینکه همدلیِ سابقِ بسیاری از چپ: کند مهم برای ما خودنمایی می ی هدر انتهای این بخش دو نکت

را بگوید،  چیز همهچی  قرار نبود فتوره. او دنبال کرد ی وگریخته جستههای  توان در همین اشاره چی را می فتوره

ها هم  آن. د کافی بودچکان تحلیل مارکسیستی را می ی هصرف اشاره به مقوالتی که در ذهن دوستان چپ ماش

. کرد شان می تنها این کنار هم گذاشتن اجزاء بود که راضی تولید واقف نبودند و ی هبه کلیت این شیوالبته 

دار روانه کرد هم  ها و چگواراهای خارج نشین سخنان نیش چی به بسیاری از این اسپارتاکوس فتوره ازآنکه پس

، بازتعریفِ ی آن را داده بودیم از ابتدای متن وعدهدوم هم که  ی هنکت  .ه دشمنان خونینِ او بدل شدندبالفاصله ب

ها اتفاقاً در نسبت با مسائل و مشکالتی که شاهد آن هستند، خود را  سلبریتی. سلبریتی است ی هچیستیِ مقول

د تا بتوانند از همین طریق این امکان کاذب را زنن حل این تضادها جا می ها و یا حامل راه یکی از حالل عنوان به

                                                            
 ها چپ میان درمنتقد  محبوبیت صرفاً نه و است آن از بیرون مادّی های هستی با آن ی رابطه و نقد چیستیِ درک مهم که البته.   
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پردازند، صرفاً چیزهایی  ها هم به آن می اما این تضادها و مسائلی که آن. مخاطبان نیز بکارند ی هدر ذهن بقی

 بستری به نبودن متصل رهگذرِ ازدارند و  پدیداری هستند که در سطح واقعیت کاذب جامعه خود را بیان می

به عبارتی یا از آن رو که ارتباطی با . کنند می کسب را ایدئولوژیک وجه این که است تاریخی-مادی

ای که بالضروره تنها با  ِ طبقه ی مادّی شان و پایه ی جایگاه ساختاری کنند، و یا به واسطه ای مادّی برقرار نمی پایه

ای تخریب  ال هیچ سلبریتیبرای مث. کنند آن قابل تعریف شدن هستند، این حیثیت ایدئولوژیک را پیدا می

اقدامات  -اش همان وجه ایدئولوژیکی  برپایه–داند؛ بلکه  دارانه نمی تولید سرمایه ی هزیست را ناشی از شیو محیط

و نه عقالنی  اخالقیخواند و سعی در تغییر آن با صدور احکامی  و انتخابات فردی را در این بحران عامل اصلی می

 . ها است چی و سلبریتی اولین وجه مشترک فتوره ی مادّی، ارتباطی با پایه بی این. خواهد داشت

 توییتر سیاست -نثر سیاست -2

گردش آزاد اطالعات و  ی هداران های سرمایه سیاست ی های که ظاهراً در ادام همان پروژه -های اجتماعی شبکه

آوردگاه  -یِ روابط و مناسبات انسانی بودسازیِ دوباره و سرحد ، اما در باطن شیءوارهآن دسترسیِ همگان به

مسئله نه دموکراتیزاسیون تفکر و . استحاضر در آن شده  ی هاظهارنظر و اظهار موجودیت در سطح کلیِ جامع

تر تعیین شده و قرار گرفته  بهتر بگوییم، پیش –تر موجود اطالعات، بلکه بمباران مخاطب توسط محتواهای پیش

اجتماعیِ دیگر، ضرورتاً یک کلِّ ایدئولوژیک است،  ی ه، توییتر یا هر شبکبوک فیسکل . بودها  در آن شبکه -شده

توسط آنچه برای کاربران باید  تر به بیانی صحیحتوسط محبوبیت کاربران یا -تر فیلتر شده محتواهای پیش چراکه

تغییر یا ایجاد گسست در این ی برا -طور نانوشته به- چی که فتوره. شود به خورد کاربر داده می -محبوب باشد

ر ب صرفاً عارض ها را تمام موارد موجود در این شبکهبه اشتباه کند، بازهم در اینجا  ساختار ایدئولوژیک تالش می

گرای روابط شیءواره را برای  ابتدا باید خصلتِ تقلیلبرای دوری از این اشتباه، .  شناسد باز میها  این شبکه

گسترش این روابط تا این سطوح انسانی و در کسوت  دیگر عبارت بهو آن را در رسوخ یا خودمان یادآوری کنیم 

گرا یک مجموعه از اجزا که در نسبت ارگانیک با هم قرار  این خصلت تقلیل. های اجتماعی دنبال کنیم شبکه

فضاهایی که روابط . هیم شدگاه در این فضاها با امر کلی مواجه نخوا به این معنا که هیچ. دهد ندارند را بازتاب می

شود  همیشه جزئیاتی به ما عرضه می. جوید شیءواره در آن محقق شده، امتداد تحقق خود را در نفیِ امر کلی می

مهم است که این  گفتن این .کند که واکنش ما به آن، میزانِ حضور و پذیرشِ ما را در آن فضاها تعیین می

بازتاب ضرورت گراییِ مبتدیانه، بلکه  فاً چیزی انتزاعی و نه صرفاً تجربهنه صرهای اجتماعی  ما از شبکهبرداشت 

                                                            
 از شد می شاید باشیم، داشته غرب با تری بهینه تعامل توانستیم می که بودیم خوبی شهروندان اگر طبق خود متن سیاست نثر،.   

 .شویم خالص ها سمپتوم این شر
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در پی احقاقِ کلیتِ  که قدر همانمناسبات شیءواره هم همواره . شده است امتداد منطقِ مناسبات شیءواره

سازد تا امتداد  را متحقق می  وی»چیزی که ، یعنی آنتصویر حاصل از تولید بورژوایی است، در پی نفی  ی هشیو

است که ایدئولوژی را ممکن و به تمام دیگر  ءوارگی شیاین همان خصلت برآمده از . خواهد بود ،«شود تحققش

همان درواقع آورند که  گراییِ خودشان تکثری بوجود می های اجتماعی در تقلیل شبکه. بخشد ها تسری می ساحت

اما این انبوه اظهارنظرها چیزی جز . خورد که در سطح اول واقعیت به چشم ما می هاست«اظهارنظر»انبوهِ 

« سیاست نثر»اکنون به  . های مختلف نیست های مختلف تجلیِ این روابط شیءواره در ساحت شیوه

بندی برای  ها را طی یک طبقه خودش توانسته واکنش مخاطبان در این شبکه زعم بهجایی که وی . گردیم بازمی

تاریخی، این مقوالتِ -باز هم و برای چندمین بار باید تکرار کرد که به دلیل نداشتن بستر مادی. ما مبرهن سازد

واند علت ت گاه نمی چی هیچ فتوره. بوکی نخواهد بود فیس ی هچی فراتر از یک بازگوییِ ساد توسط فتوره شده مطرح

های  هم از او بپرسید چرا این شیوه برخوردها علیه مقالهشاید اگر . بوک توضیح دهد این سیاق برخورد را در فیس

ها  گیرد، احتماالً به گفتن این جمله که عامیان خبر از این سایت های دیگر صورت نمی و یا سایت یازدهم تزاو در 

آنقدر  چی فتورهتحلیل  ها بگذریم، خوانی از این نیّت. شناسند بسنده خواهد کرد بوک را می ندارند و تنها فیس

و  تواند به گروه یا افراد خاصی وصل کند آورد را حتی نمی اش می کل بازخوردهایی که در مقاله انتزاعی است که

چی دچار نشویم  اما اگر مراقب باشیم که به دام اشتباه فتوره. شان را استخراج کند های از دل این ارتباط ضرورت

ها را  های این افراد در این شبکه واکنش توانیم ، میام بگذاریمگ، بودیم ترسیم کردهتر  که پیش در همان خطیو 

در  بورژوایی خرده طلبیِ هویّتقدر  همان   .از جایگاه ایشان در کلِّ نظام بورژوایی قلمداد کنیم گرفته نشأت

، ها شبکه و صدالبته در این. باال رده بورژواهای -های مالکیت ابرازِ و– وجودِ ابرازِها جاری است که  این شبکه

                                                            
 ی کره ذاتیِ مشکل تا مسئولیت سلب از اظهارنظرها اقسام و انواع زیست، محیط مانند ای مسئله قبال در کهاین امر که  مثال برای.   

 ،نیست مطالعه عدم سمپتومی از صرفاً آید، می میان به سندرز و ترامپ یا هاروی و مارکس تا هایِک و الک از ها فاکت انبوه و زمین

 کنار در زیست محیط مانند ای مسئله که همین ،دیگر سوی از و. هستند ءوارگی شی این متفاوت های تجلی بازتاب همه ها این

 روابط بازتاب همانا شود، می مطرح دیگر مسائل و «کارگر ی مسئله» و آموزش ی مسئله و ترافیک ی مسئله و زنان ی مسئله

 بین خاک خسرو -«کارگری لیبرالیسم نقد» ی مقاله مجموعه ک.ر بیشتر خواندن برای. است مدنی ی جامعه سطح خود در شیءواره
 یک ی داعیه خود تحلیل گام اولین در وجه هیچ به تحلیل برای مادی بستر یک اتخاذ که است حیاتی و مهم بسیار نکته نای ذکر.    

 -شد خواهد ساخته کل این که است تحلیل ابزارهای دیگر با فرارونده-بازگشتی دیالکتیک یک در اتفاقاً و ندارد، را ناپذیر خلل کلِّ

 ما بحث گسست اما. بازشناخت بهتر هرچه ها تکنیک دیگر و روانکاوی از استفاده با توان می را ها شبکه این در افراد رفتار مثال برای

 رفتار تحلیل کل شود، اکتفا اول سطح واقعیتِ به صرفاً یا نشود، اتخاذ تحلیل برای مادی بستری اگر که است این در نقدها دیگر با

 یا و شد، خواهد بدل افراد صِرفِ های خوانی نیّت به  شبیه چیزی و واقعیت از دور و تجریدی برداشتی به یا ها شبکه این در افراد

 سطح این از فراروی برای چیزی هیچ و نهایتاً شود می ها شبکه این در افراد این رفتار ی دهنده شرح آمار و جداول سری یک نتیجه

 . بود نخواهد اختیارمان در واقعیت ی اولیه

https://mejalehhafteh.com/2018/03/08/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8/
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شود و تنها در یکی از دو  قلمداد می« ناشهروند»مدنی هم در جریان است، کارگر یک  ی همثل آنچه در جامع

اکنون یک  .ای که هرروزه با آن در ارتباطیم اسیون جامعهدرست مثل فرم: خواهد شدنقش باالست که پذیرفته 

طور که گفتیم  وقتی همان: های اجتماعی پرسید بکههای این ش چی و تمام اکتیویست سوال کلیدی باید از فتوره

اصطالح انقالبی و رادیکالیسم  های به عنصر کلیدیِ تضاد وضعیت در این میان غایب باشد، کل این فعالیت

 توییتری، اساساً برای که و چه چیزی است؟

بوجود آمدن این  با .هاست شود، دیالکتیک فرم و محتوای جاری در این شبکه می مشخصچیزی که اکنون 

با خود را محتوایی متناسب ها  شاهد آن هستیم که این سو یکها بر اساس مناسباتِ شیءواره، از  شبکه

هایی که توان پذیرش امتداد آن مناسبات را  آنکند و از سوی دیگر، محتواهای جز  و بازتولید می انگیزد برمی

وجه پدیداریِ خود را  -سازی متناسب نیست و یکپارچه نچهآ هریعنی نفی  -کند و از این میانجی نفی می دارند،

این نفی هرچه  تکرارشود، در  اول نفی می ی همرحل این در آنچه هره کداشت  نظر دراما باید . سازد نهان می

  درواقع فرآیند نفی در تکرار خودش این هدف را پیش. تر به چیزی برای همین فُرم بدل خواهد شد بیش

به  آمده پدیددیالکتیکیِ  ی هاین رابط. زهای بیرون خود را به چیزهایی در خدمت خود بدل سازدگیرد که چی می

های اجتماعی چیزی عارضی نیست، بلکه همواره همراه  در شبکه «های فرار جمله/کلیشه»دهد، این  ما نشان می

یک جا با نفی از میانجیِ –اجتماعیِ آن -وضع تاریخیفراخور هر جا  ؛های اجتماعی خواهد بود این شبکه

. هذا علی وقسآکادمیک نبودن و یک جا با نفی از میانجیِ فحاشی و جای دیگر با نفی از میانجیِ سرکوبِ دولتی 

    .شود ها بازتولید می که از سوی فرم شبکهها نه از سوی افراد، بل جمله/لیشهدرواقع این ک

ای که ما در حال تدوین آن  ممکن نیست چنین مقاله وقت چهی. تر کنیم یم بحث را واضحکن با یک مثال سعی می

فرم و مقتضیاتِ فرمالِ آن شبکه اصوالً این متن را به هیچ بدل  چراکهبوک منتشر شود،  هستیم، در فیس

ولی تکرار بوکی را یک فرآیند منقطع  ر هم فرآیندِ نقدنویسیِ فیسگا 2 .کند سازد و به یک معنا نفی می می

نویسیِ  در این تکرار این نقدنویسی بدل به متن بر این صحّه خواهیم گذاشت که درواقعبگیریم، در نظر شونده 

                                                            
 را «شدن فهمیده»ترْ  بیش منظورِ به نوشتار فرم در تغییر ،واقعیت اول سطح در نفی تکرار که فهمید توان می تجربی نگاه یک با.    

 تبع به و فرم یافتن تغییر معنای به بلکه نشینی عاج برج از کردن دوری معنای به نه شدن فهمیده این. گذارد می پای پیش

 از تر پیش توییتر محدود فرمِ خودِ که البته! )است توییتر جدول صدر در بیشتر هرچه شدن حاضر جهت به ها بحث طرح محتوای

 (.است داده تقلیل هیچ به را چیز همه ها صحبت این
 با خریدار میزان) کاالها دیگر برابر در متن دموکراتیزاسیون در یا متن، شدنِ گرفته نادیده در یا بوکی فیس فرآیندهای بعالوه.  2 

 انواع ی هارائ محل نیست، نقد محلاساساً  فیسبوک. کنند می آن درون کاالهای از یکی به بدل را نقد این خود( الیک عدد

 .کاالهاست
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های اجتماعی، منتقد و نقدهایش را به یکی  تکرارِ شبکه-این تقلید. شود بوکی، می بوکی، یعنی چیزی فیس فیس

اش در تأمین یک نیاز جدید، بتواند  سازد تا با قابلیتِ کنونی بدل می های اجتماعی خود شبکه از کاالهای بازارِ

حتی در . یا به بیان بهتر، گسترش هرچه بیشتر مناسباتِ شیءواره را محقق سازد ؛کسب مشتریِ بیشتر کند

های اجتماعی این فرآیند  رسد که فرم شبکه می نظر بهواضح امر ها هم این  این شبکه ی هسطح واقعیت اولی

کوتاه و تأکیدیْ حاویِ بارِ  ی هچی یک قطع برای مثال اگر فتوره. برد سازی را تا نهایت خود پیش می کلیشه

های رنگارنگ موجود در توییتر  تواند مانع واکنش کند، نمی« توییت»اش را  فکری ی همعناییِ مشخصی در سبق

اگر کسی او را . (ها ترین واکنش ها شود و نه مانعِ محبوبیّت و پرمخاطب شدنِ غلط مانع واکنشتواند  نه می) شود

دعوت خواهد  خواندن کتابچی او را در بهترین حالت به  بودن متهم کند، فتوره «چپول»سوادی یا  به لودگی، بی

؛ یعنی در نهایت بدل به کاهدخطاب کردن او کمی از بار عصبانیت خود ب «زمینی سیب»کرد و یا شاید هم با 

به معنای اتخاذ تنها  نه چی هم سخنان فتوره این .جست میتبرّی همان چیزی شده که از بودن در کسوت آن 

 ستا« ها در این شبکه شده اشغالهای  تصویری از بازتاب جایگاه»همان ها، بلکه  رویکردی اخالقی در این شبکه

طرح تواند  های توییتری نمی چی بعد از دریافت واکنش فتوره درهرصورت  نعالوه بر ای .زدیم  که از آن حرف می

 ی هقابلیت ارائ، بوک کاراکتری و چه در فیس صدوچندچه در توییترِ مضحکِ او  ؛بحثی مفصل در آنجا ارائه دهد

های  این محدودیت. های دوستانه یا خصمانه و ارجاع به این یا آن کتاب نخواهد داشت بحثی فراتر از دیالوگ

 :از چهار سو برای ما اهمیت دارد و نتایج آن های اجتماعی شبکه

ر د مسئله. آمیز بودن را مشخص کرد توان حد توهین نمی :گوید می« سیاست نثر»چی در  طور که فتوره همان. اول

های  ، بلکه حول کاری است که شبکهچی با آن دست به گریبان است که فتوره نه حول یک معضلِ اخالقی اینجا

 کهکرد  حس میضرورت آن را های خود  در مقالهناخودآگاه ای که  نویسنده. کنند می« نقد»اجتماعی با خودِ 

شود که کل  گری بدل می کنون به تشویشاش را دنبال کند، ا اش بدون تشویش بتواند خطِ اصلیِ مقاله مخاطب

های ناشی از  ترین تشویش اش محدود به ایجاد تشویش یا بدتر از آن صرفاً بازتولید و بازنشرِ ابتدایی فکری ی هپروژ

   .شده است و مرسوم در آن های اجتماعی این شبکه ی قابل بازشناخته شدن توسط اعضایها برخورد با نابجایی

                                                            
 و گودرز» ی استعاره متن این در نویسنده؛ است نثر سیاست متن خود ما دقیق منظور. کنیم صحبت تر واضحکمی  بیایید.    

 را موضوع اصل از او کردن دور و مخاطب ذهن در جا بی تشویش ایجاد تواناییِ و قابلیت که کند می عبارتی جایگزین را «شقایق

 برای مناسباتی به صرفاً و پذیرند نمی کردن دنبال برای ای اصلی خطِ دیگر که ،اجتماعی های شبکه در رویکرد این اما. دارد

 اما. شود دیده خواهد می اش ذهنی های تشویش ایجاد در اتفاقاً که کند می تغییر چیزی به ،شده تبدیل بازنشر-الیک-سود ی بیشینه

 در نهفته نارسیسیسمِ بر سِتری که پوچ رادیکالیسمِ یک داشت؟ خواهد همراه به چیز چه اصلیْ خط هرگونه نبود در شدن دیده این

 کمی های فحاشی یا و «پلدون شلدون» ، «چربی ی تپه» به «شقایق و گودرز» :است شده ها تشویش آن ی تولیدکننده سطور
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( نبودِ) اساساًشوند تا مخاطب را خلع سالح کنند و  خطِّ اصلیِ مفقود در بحث میقع جایگزینِ ها دروا این تشویش

کمتر موقعیتی برای با این کار  دیگر عبارت به. به پرسش کشیده شدن نجات دهندرا از   طرح بحث کانونیِ ی هنقط

های اجتماعی  شبکه  فرمیک طرح بحث جدی و مبسوط پیش خواهد آمد و این همان چیزی است که مناسب 

 . خواهد بود

کرد،  کنونی را طی نمی ی هگون چی این سیر زوال اول است، حتی اگر نقدهای فتوره ی هنکت ی هدوم، که در ادام

ارتباط با  که بی –نقدش  ی ههای اجتماعی و ارائ شبکه ی هو با قرارگیری در مناسبات شیءوار ها تر از این پیش

های اجتماعی تبدیل  شبکه« صنعتِ نقدسازیِ»بهترین حالت به یکی از کاالهای این  در -بسترهای مادی بود

ای  چی بازیگر همان صحنه به یک معنا فتوره. برآمده بود   از چپ خاصی قشرشد که در پی تأمین نیازهای  می

 .کرد را نقد میاش به سنت نقد مکتب فرانکفورتی آن  شد که سابقاً در نزدیکی

و    بوک پس از  فیس. های اجتماعی در جهان واقعی است بازخوانیِ کوتاهِ کارکردِ اساساً بورژواییِ شبکه. سوم

های  «جنبش» پیشبردبود که نقش خود را در  دست ازاینهایی  ، اتفاقات اوکراین و یا دیگر انقالبعربی بهار

  توانستند تشکیل نام( های اجتماعی شبکه و دیگر)بوک  فیس. محور عریان ساخت اساساً ارتجاعی و سرمایه

این . کنندهایی چون آزادی، حجاب، زنان، ضدّیت با دیکتاتوری، نزدیکی به اقتصاد بازار آزاد و غیره را تسریع  عام

توانستند راهگشای منافع سرمایه در  شدند و نهایتاً می بدل می هیچبودگیِ خود به  های عام که اتفاقاً در عام نام

ای کانونی برای  های اجتماعی، قادر شدند نقطه شبکه گرایِ کثرت خصلتِ این بر بنای خود باشند، مرزها

های عام و  های اجتماعی محصول نام پس به یک معنا شبکه. آوریِ همه زیر این پرچمِ عام و پوچ باشند جمع

این مسئله در نسبت . های اجتماعی هستند این شبکهبازتولید های عامِّ محقق شده هم محصول  این نامهمزمان 

تکرار -کند که ردِّ منطق سرمایه را در کلّیت این اجزاء نبینیم و باز در تقلید با بحث ما زمانی موضوعیت پیدا می

چی نسبت  پشت کردن به آرمان فلسطین در نقد فتورهبرای مثال . های عام بدل شویم این فضا به یکی از این نام

                                                                                                                                                                                                

ها را بپسندد و با پرخریدار شدن  تا مخاطب این فحاشی دهد می شکل تغییر دولتی کیدزهای ریچ تصاویرِ از شده برگرفته و تر خالقانه

رت ترین صو ی نقد بوده اکنون جای خود را به کاالشده مایه چه جان آن! تر در برابر کاالهای دیگر دیده شوند این مطالب، هر چه بیش

 .دهد بیان یک مطلب می
 شده چپ رو ازاین تنها و ندارند کارگر ی طبقه با ارتباط و یابی تشکل در قدرتی و توان هیچ که انتلکت چپ از قشری منظور.    

 در را آن و بفهمند انتزاعی نسبتی در ندستتوان می را)!( چی فتوره تا ...و مارکوزه و  آدورنو و مارکس توسط شده نقد موارد که بودند

 معین هستند فعال آن در که اجتماعی های شبکه فرم را ایشان رادیکالیسم حدود و حد که هایی چپ. گیرند بکار خود های صحبت

 صرفاً هایی کامنت و ها متن به بوک فیس رادیکالیسم: کنند درک توانند  نمی چیزی هیچ رادیکال عمل از اتفاقاً و از همین رو کند می

 حتی که اخته رئالیسمِ یک اجتماعی، تضاد ی دهنده بازتاب های عکس به اینستاگرامی رادیکالیسم داشت؛ نیاز طویل و بلند

 .انگیز ترحم و حکیمانه های گویه گزین به توییتر رادیکالیسم کند؛ نظر صرف هم اینستاگرام های فیلتر از توانست نمی
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وی  ی هقرارگیریِ ناخودآگاه و منفعالن ی هدهند صرفاً یک وجه کنایی ندارد، و نشان ،ضعیت اقتصادیِ داخلبه و

 .همین منطق سرمایه است پیشبرددر جهت 

یابی  توان از میانجیِ همین دالیل ریشه ها در این فضاها را هم می اینکه علت محبوبیت سلبریتی چهارم و آخر

و تک افتاده تا تأمین نیازهای  جزئی امرتا امتداد منطق سرمایه، از چسبیدن به  از مناسبات شیءواره. کرد

 سو یکیک سلبریتی از . سازد می ها را بر ها، همه و همه خصلت سلبریتی در همین شبکه شده بندی طبقه

های  شبکهدر  شده ارائهوجه ایدئولوژیک مناسبات شیءواره با تضمینِ این واقعیتِ پدیداریِ  ی هکنند تأمین

موارد و نقدهای بیرون افتاده از این فضاها و تکرار این نفی تا بدل  ی هاجتماعی است، و از سوی دیگر نفی هم

قدر بر  همان هذا علی قس وعلیدوستی و لیلی گلستان  ی هتران. است وجوهی ایدئولوژیکبه این نقدها شدن 

کنند که انداختنِ این مسئولیت بر دوش ساختارهای  مسئولیتِ ما مردم در قبال زندگی بدمان پافشاری می

نقش یک فعّال و منتقد  ،اما در همین فرآیند تکرارِ نفی. خوانند مسلط بر ما را چیزی مذموم و پوچ و موهومی می

ها در این فرآیند  آن. سوژه در تئاتر وضعیت خالی نباشدگیرند تا جای این  اجتماعیِ دروغین را بر دوش می

توانند محبوبیت و موجودیت موهومی  کنند می گیرند و بر امر جزئی پافشاری می دیده میکلیت را ناکه قدر  همان

 ی هرابط -یا اتفاقاً در خدمتِ-فرم قرار گرفتن و عدم درک  ی هاین تحت سلط. و پدیداریِ خود را حفظ کنند

چی در کلِّ  فتوره .سازد های اجتماعی بدل می تیکیِ فرم و محتوا است که یک سلبریتی را به سلبریتیِ شبکهدیالک

را با  های اجتماعی در شبکه ها این خصلت سلبریتی کردیم،در سطور قبل استدالل ، همانطور که این موارد هم

 . همراه دارد  خود به

 کلیت و نقشِ امر جزئی -3

کلیت و امر جزئی را در حد  ی هبینیم این موضوع مهم یعنی رابط د قبلی، نیاز میدو مورپس از پرداختن به 

چی  فتوره مثال از روش ارائه شده توسطالبته اگرچه این مسئله را صرفاً با یکی از . همین مقاله بیشتر بگشاییم

چی  های فتوره در تحلیلجایگاه دیالکتیک و روش تحلیل دیالکتیکی بررسی تر  مشخص خواهیم کرد، اما مهم

 .است

از  کند و برای این منظور هم تالش میبرای تبیین روش تحلیل خود « گودرز و شقایق» ی هچی در کلیش فتوره

اما ما . و موجه نشان دهد  کند تا مگر این شاهد بتواند تحلیل وی را کمی صحیح بنیامینی استفاده می ی همنظوم

 دیالکتیکی غیرچی از کلیت یک فهم ناقص و اتفاقاً  شان دهیم فهم فتورهخواهیم ن در نسبت با دو موضوع می

 . است
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وقتی از . دیالکتیک جزء و کل در هگل است ی هبنیامینی تصویری شبیه به رابط ی منظومهابتدا باید بگوییم که 

ه اکنون هرکدام از کخواهد بود آوریم، به معنای آن  و شدنِ فردیت سخن به میان جزء و کل دیالکتیکیِ  ی هرابط

عناصرِ حاضر در کلیت و رفع شده در این فرآیند را که انتخاب کنیم، ضرورتاً تصویری از کلیت را در درون خود 

با  هیعنی جزء بازخوانی شد، که همان فردیت ،به یک معنای خاص-دهند و این جزء منتخب درواقع  بازتاب می

پس . (و البته که این اجزاء همزمان متکثر و واحد هستند) است تنهایی بهکلیّت  ی هبرسازند -کل خواهد بود

نباشد، برقرار دیالکتیکی  ی هاگر این رابط. دیالکتیکی میان این اجزاءِ منتخب در منظومه با کل الزم است ی هرابط

یافته شدن عنصرِ جدیدی از  ،منظور ما از فراروی. وجه میسر نخواهد بود هیچ فراروی از سطح انتخاب اجزاء به

کند  چی در سیاست نثر اشاره می که فتوره طور هماناتفاقاً . کلیت و کارکرد کلیدیِ آن در حفظِ کلیت است

دیالکتیکیِ این اجزاء با کل را  ی هضرورتِ بیانِ رابط ازآنجاکهتوان هر جزء دلخواهی را وارد منظومه کرد، اما  می

چی به لزومِ  فتوره. ماند هایش صرفاً در سطح بیان واقعیتِ اولیه باقی می تحلیلدر  درنهایت ،کند فراموش می

هایش اثری از بررسی  کدام از تحلیل کند، اما در هیچ استفاده از دیالکتیک در متن خودش بسیار اشاره می

به ما  ها چیزی درست است که کنار هم گذاشتن اجزاء در منظومه. دیالکتیکیِ پدیدارها و مقوالت نیست

  اجزایشنسبت به  کلتکِ اجزاءِ است، آنچه مازادِ  بیان کلیت در تکسطح ابتداییِ همان تنها گوید، اما این  می

 .برخی اجزاء ی هشود، نه صرفاً انتخاب و بیان دوبار دیالکتیکی میان آن دو پدیدار می ی هاست در رابط

چی دست بر مسائل و اجزای مختلفی برای شرح  فتوره .چی از کلیت است تر فهم ناقص فتوره دوم و مهم ی همسئل

که برنیامده از  حال بااین–ها و تالشی گسسته و شلخته کلیّتی را  گذارد؛ حتی با تدقیق بر روی آن ها می و نقد آن

شخص طور که این کلیّت در پیوند با واقعیت مادی قرار ندارد، خود  اما همان. سازد می بر -بستری مادّی است

گذار و چریکِ  در سیاست نثر، وی نویسنده را به خرابکار و بمب. تواند بیابد در آن کلیت نمیجایگاهی  ،چی فتوره

و کلیت را  -جمله خودش من –تواند دیالکتیکِ اجزاء  که نمی رو ازآنکند، اما نهایتاً  سالح به دست تشبیه می

کرد از بالکن  شود که فکر می لوحی می ل به آن سادهجای تمام آن توصیفات بد برقرار سازد، آگاه نیست که به

چی تا زمانی که نتواند جایگاه خود و منتقد را نسبت به کلیّت وضعیت بازخوانی  فتوره   .شاشد دارد به لندن می

جهت دیگران را  فرارها خواهد شد، که در این یکی بی جمله/بندیِ دیگر از کلیشه بدل به یک طبقه درنهایتکند، 

ها را با آن  بار چپ ایستد و یک بار پشت شوروی می یک -کند های هرروز متفاوت دعوت می و موضع اندنخوبه 

 امر این. ایستد بیند دوباره پشت شوروی و اکتبر می ها را می«چپول» ی هوقتی در توییتر واژباز و  ،کند مسخره می

مادی برای طرح مسئله و نقد است، نشان از عدم فهم  ی هکه گفتیم عالوه بر آنکه ناشی از عدم پای طور همان

                                                            
 .باکونین و مارکس های مجادله از یکی.    
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مادی آن با واقعیت و تضادهای  ی هرابط ،تا زمانی که برای این منتقد. جایگاه منتقد در این کلیت هم دارد

زوال خود  ی هچی روی داری از میانجیِ دیالکتیکِ جزء و کل و دیالکتیک نظر و عمل مشخص نشود، فتوره سرمایه

. کند می امرونهیسازد و از بیرون به آن  که برای خود کلیتی موهومی در بیرون از خود برمیچرا ؛دکن را طی می

دیالکتیکیِ کل و جزء  ی هتواند از رابط نمی، بیند که خود را اصوالً داخل این کلیت نمی رو ازآنچی  گویی فتوره

 .چیز دیگری به چشم خواهد آمداش بیش از هر  ی مشخصی هم ندارد، غرغرهای ؛ و چون پروژهسخن بگوید

قادر به فهم یک کلّیت مادی و هم ها  سلبریتیهم اینکه  (ها در قبال پرسش سلبریتی) این بخش آخر ی هنکت

امور  ی هبقی وکنند  میها تا زمانی که بتوانند در این جزئیت زیست  آن. انضمامی و بیان خود در درون آن نیستند

تمام اموری کنار اما این امر جزئی در . شناسند ارتباط به هم بازمی فاً جزئی و بیطور که گفته شد صر را هم همان

را  سرکوبگرشود، تشکیل یک کل کاذبِ  این مناسبات بورژوایی بازخوانی می ی پایه برنو و  ی هکه به این شیو

 را کل کاذبآن دهد و  جای می اش منظومهمقوالت را در  دیالکتیکی غیر صورت بهسلبریتی اتفاقاً . دهد می

این فرآیندِ انتخاب منظومه، البته . کند سازد که مقوالت خارج از آن را نفی و مقوالت داخل آن را بازتولید می می

زیست، دیوار  این سلبریتی فمینیسم، محیط ی هتوسط مناسبات تولیدی است؛ در منظوم شده تعیینکه از پیش 

؛ او کل این منظومه را ضرورتاً طوری برساخته و اعتدال به یک اندازه موجود استمهربانی و حمایت از حیوانات 

از بازخوانی واقعیت، همواره ایدئولوژیک  ی غیردیالکتیکی این شیوه. که امتداد ایدئولوژیک وضعیت را حفظ کند

اش است،  کتیکیهرچقدر ایدئولوژی زدگیِ ترانه علیدوستی ناشی از جایگاه او و بیان غیردیال. خواهد بود

بودنِ این اجزاء در رابطه با یک کل  دیالکتیکی غیرمسئله  .زده خواهد بود چی هم همانقدر ایدئولوژی فتوره

 .راستا است ها هم هم با سلبریتی اینجاچی  فتوره ؛غیرواقعی در یک بستر مادی است

 مواضع 

کنیم این مواضع را در  سعی می. چی بپردازیم در این بخش قصد داریم به برخی از مواضع اتخاذشده توسط فتوره

های  اما پیش از همه باید به یکی از خصوصیات طرح بحث. چی هرچه بیشتر روشن سازیم نسبت با جایگاه فتوره

مفهومی برای بررسی خود  ی هپی ایجاد منظومکرد در  که گمان می طور که گفتیم او همان. کنیم چی اشاره فتوره

توانست از صِرف جمع زدن پدیدارهای موردنظرش فراتر  متصل نبودن به یک کلیت، نمی ی هواسط است، اتفاقاً به

های ناشی از عدم  تکه این تکه. چی است های فتوره ها و طرح بحث تکه بودن بررسی حاصل این امر همانا تکه. رود

  پرداختن به مواضع اصوالً مان اهمیت دارد که وجود آن، رو برای با کلیت، در اینجا ازاینانسجام در نسبت 

ها  چی را موضع بخوانیم و آن های فتوره«  جمله تک»یا باید . سازد چی را در همان گام اول، انگار ناممکن می فتوره
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ها؛ یا باید تالش « جمله تک»به آن  موضعقدر مضحک خواهد بود که اطالق نام  که این کار همان -را نقد کنیم

که با این کار هم انگار باز به دام  -چی اهمیت بیشتری دارد را گلچین کنیم هایی که برای فتوره کنیم بحث

چی با واقعیت مادی برویم،  پس ما باید سراغ بازخوانی فتوره. چی خواهیم افتاد کاذب خود فتوره ی همنظوم

 .چی در نسبت با کلیتی منطقاً موجود شکل خواهیم داد دمان را از فتورهخو ی هدیگر ما منظوم بیان به

اگرچه  -اینستاگرامی /توییتر/بوک های فیس کنار دیگر اکتیویست در -چی فتوره باید گفت که قبل از آغاز بحث،

یا  یک موضع حاملهای سیاست کاذب  این سوژه مانند ، اما همچناناست هدر کسوت یک سلبریتی بازنمایی شد

چی درنهایت یک  که فتوره دیگر، این عبارت به. کند که منتشر می هست گیری در مفاهیم متون و مطالبی جبهه

. اش معاف گردیده وجه به این معنا نخواهد بود که دیگر از پاسخگویی به مواضع هیچ سلبریتی خوانده شود، به

. زمین بورژوازی هم برای او عواقبی در پی داردچی مثل هر سلبریتی دیگری باید بداند که حتی بازی در  فتوره

 .شان باشند ایشان باید پاسخگوی مواضع

که  اوالً این. کند به دو وجه سیاسی و اقتصادی این حرکت اشاره می   ماه اش از دی تحلیل ی هچی در ارائ فتوره

ماه به  نی اتفاقاً حرکت دیداند؛ یع می   شعارهای آن دارای خصلتی متفاوت با سال  ی هواسط این حرکت را به

تری نام  چی حرکت مترقی طلبان نبود، از نظر فتوره های اصالح بازی این دلیل که در جهت حاکمیت و کارت 

 های شباهت تواند نمی چی فتوره کلیدی، مفهوم یک فهم عدم ی واسطه به که داد خواهیم توضیح جلوتر) گیرد می

رو که جایی برای حضور تهیدستان یا به  ماه را ازآن همچنین در سطح اقتصادی، او دی (.دریابد را حرکت دو این

نگاهی  کند نیم چی اکنون سعی می که فتوره البته این. داند می   بود متفاوت از « محذوفان»چی،  قول خود فتوره

فاً با متون رمانتیکِ حداقل صر. جلو است ها بیاندازد خود گامی روبه به واکاوی خصلت اقتصادی این حرکت

کنار  -ناآگاهانهآگاهانه یا -قد خود را  ستودند و تمام مثابه یک رخداد می را به   رخدادباوران طرف نیستیم که 

های اقتصادی خود را نزدیک  چی سعی کرده گامی به ریشه حال که فتوره اما بااین. کردند بورژوازی تعریف می

ماه  های مرتجعانه در دی زمانی که از او در مورد ظهور سویه. ها عاجز است کند، همچنان از فهم طبقاتی پدیده

 داند ساده میان قبل و بعد انقالب می ی هاز یک مقایس شاهدیخواند و آن را  ها را اتفاقاً طبیعی می پرسند، آن می

خنان او به ذهن واضحاً هیچ معنایی از این س. دستان نیستند عامالن این حرکت صرفاً تهی دهد نشان میکه 

که در ادامه  این. ماه را تازه بگشاید خواهد بحث دی کند که می ها را زمانی بیان می چی این فتوره !شود متبادر نمی

اگر . ضروری همان نگاه غیرطبقاتی است ی هخورد، نتیج فساد گره میصرفاً محذوفان به  ی هنزد او خواست

                                                            
 : چی نادر فتوره با وگو گفت ـ حذف ماشینِ برابر در محذوفان ایستادن  ، دی خیزش.    

https://www.radiozamaneh.com/387192 

https://www.radiozamaneh.com/387192
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شما دوباره ارائه دهیم، نتیجه چیزی شبیه به این خواهد  ای برای هچی را با زبان ساد های فتوره بخواهیم حرف

 :شد

های ارتجاعی در آن وجود  چیزی تحت عنوان ارتجاع یا سویه هیچ. ماه کامالً حرکت صحیح و اصیلی بود دی»

 ی هیدرو که ا ای با گذشته بودند تا نشان دهند انقالب ما ازآن های ساده نداشت، آن شعارها هم صرفاً مقایسه

تر از  شد هرچه بیش ای، انگار می اگر ما دولتی اینتگرال داشتیم و نه قبیله !ریخی نداشت انقالب درستی نبودتا

 «.این بحران ارگانیک دولت فاصله بگیریم و قس علی هذه

تر از این  چی بسیار بیش اصلیِ فتوره ی هکنیم که مفاهیم جعلی و نامرتبط در متن مصاحب اشاره پیش از هر چیز

گذاریم که  هایی می گاه تنها دست روی گرهما . ها را در اینجا موشکافی کنیم ها بود و قرار نیست تمام آن حرف

ماه را ترسیم کند،  دی ی هوقتی او بخواهد آیند. ستها ا پدیدهچی از  فتورهنمای طبقاتی نبودنِ درک  خصلت

تواند ارائه دهد؛ صرفاً با اشاره به مطالبات بازتاب یافته در شعارها و  توصیف دوباره نمی چیزی فراتر از یک هیچ

آمدن مردم را  هوتبه س ی هو دیگر مفاهیم با پسوند قلّابی، او احتمال دوبار« مدنی قلّابی جامعه»وجود فساد و 

گیرد، معنای  ، حرکتی راستین نام میاند رو که مردم در آن شرکت جسته که برای او هر حرکتی ازآن این. دهد می

تواند بفهمد که بورژوازی نیاز  تر نمی یا به عبارتی ساده! بیند آن را دارد که تضادهای موجود در جامعه را نمی

ایدئولوژی و  ی هواسط تواند به شود، اتفاقاً اکنون او نیرویی است که می گیریها رد نیست حتماً در دفاتر کارخانه

کند وجوه عامّی را پدید آورد که عالوه بر پوشاندن هرچه بیشتر تضادهای واقعی  که ایجاد می آگاهیِ کاذبی

 ی صِرف تواند از مقابله این وجوه عام می. جامعه، راه را برای تعویض افراد در جایگاه اکتساب ارزش اضافی باز کند

که نزد )« داری بد و نامتعارف سرمایه» تا «ای سرطانی در منطقه به مثابه غده دیکتاتوری جمهوری اسالمی»با 

چی  فتوره. و امثالهم را شامل شود« ها اقلیت»و « حجاب»تا بحث ( گیرد نام می« نبود دولت اینتگرال»چی  فتوره

گیرد، اما  در کنار محذوفان قرار میو از همین رو اتفاقاً  بفهمدتواند  نمی ،نبود کلیت ی هها را به همان واسط این

مدنی و تبدیل شدن دولت  ی هبرای او یک دولت غیر فاسد، از طریق غیرقلّابی شدن جامع. بورژوازی «محذوفان»

تر شبیه به شانتاژهای یک طیف بورژوازی علیه  ها بیش این حرف. شود ای به دولت اینتگرال ممکن می قبیله

بیایید روی هرکدام از . از وضعیتطیفی دیگر است تا شبیه به بیانات انتقادیِ یک منتقد یا حتی بیانی پرولتری 

 :کمی کوتاه مکث کنیمچی  کلیدیِ این تحلیل فتورهمفاهیم 

مدنی چیزی جز همین مناسبات تولید بورژوایی  ی همان به آن پرداختیم، جامع طور که در متن پیشین همان

است که داریم دروغ مدنیِ اصیل کنیم، دقیقاً جایی  ی هخوش به یک جامع که بخواهیم خود را دل این! نیست

مدنیِ  ی هچی جامع آنچه فتوره هر. انکار شدن ایماژ ایدئولوژیک بورژوازی را به تعویق بیاندازیمگوییم تا امکان  می
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تبلور نهاییِ   مدنی همیشه آن ی هجامع.   ترین نتایج مناسبات تولید کنونی است خواند، اتفاقاً واقعی قلّابی می

 ی هطور که در مقال است؛ هرچقدر هم بخواهیم در این حیطه دلسوز باشیم، همان اجتماعی ی هءوار مناسبات شی

تواند با  او نمی چراکه اصوالً بین جای دهیم کارگر را دراین ی هتوانیم طبق قبلی به آن اشاره کرده بودیم، نمی

ایران  ی هدی جامعکند این اتفاق از بدکارکر چی گمان می فتوره. جایگاه خودش وارد این سطح از جامعه شود

ا از مناسبات تولید مدنی ر ی هشمول جامع تواند منطق جهان  فهمد، نمی که کلیّت را نمی است، اما به دلیل این

 .شود استخراج کند و نتیجتاً این تصور غلط برای او ایجاد می

بیان غیرطبقاتی خود دولت چی  دولت اینتگرالِ فتوره. رود بار با همین ابزار سراغ مفهوم دولت می او این اکنون

و  ترچراکه قبل؛ فهمد اینجا در این نقد برای ما خیلی اهمیت ندارد سیاسی را نمی ی هچی سوژ اینکه فتوره. است

. فهمد شده توسط بورژوازی را نمی چی طبیعت طبقاتی و پدیداری نهادهای برنهاده یا بازسازی تر از آن فتوره مهم

ها را به امان  زده به دنبال کسب سود نیست، بنگاه اقتصادی نیست، زلزله»ینتگرال که که از نظر او یک دولت ا این

ایِ کنونیِ  جای دولت قبیله باید به« ...ماند و  تفاوت نمی بی... کند، به مطالبات مردم مانند حجاب و  خود رها نمی

چی  فتوره فهمِ الکنِهمین  ی هدهند انقرار گیریم، از دو سو نش مدرنیزاسیون ی هدر پروسایران جای بگیرد تا ما 

 :دولت استاز 

ی آن را  قصهجای جهان نظر بیاندازد، آیا جایی این مثالی از دولت اینتگرال که  چی اگر به جای فتوره - 

مدرنیزاسیون چیزی است که اتفاق افتاده و  ی هخواهد یافت؟ باالخره این پروس ،کند می تعریف

 در جهان ای نمونهپس باید بتواند  درگیر شدن با آن طفره رفته است؛ز چی معتقد است ایران ا فتوره

اکثر این خصوصیات : چی بیاوریم برای فتورهتوانیم مثالی مضحک  می! درَمدرنیزاسیون بیاوَنوع برای این 

سیاهان و جای  ی هجای حجاب مطالب اگر به)در آمریکا معوق مانده است اتفاقاً دولت اینتگرال 

خصوصیات  تمامتوانیم بگوییم  را بگذاریم، میو پورتریکو دیدگان طوفان کاترینا  ا آسیبه زده زلزله

ای  پس ما باید از نظر ایشان آمریکا را هم دولتی قبیله(. چی در آمریکا معوق مانده است موردنظر فتوره

! یل نکرده استمدرنیزاسیون دخ ی هبخوانیم که خود را در پروس( ای نامتعارف داری به عبارتی سرمایه)

های آن  که در پی درک این مناسبات در تفاوت« داری بد و نامتعارف سرمایه»نقد با مفهومِ  این منطقِ
                                                            

( شد خواهد ساخته نهایتاً یا) شده ساخته میانجی کدام به و کجا دقیقاً مدنی ی هجامع غیرقلّابی ی هنسخ این دهد توضیح باید او.    

 ی هنسخ یک از خبر ضرورتاً خود دل در بودن، قلّابی این ؟(داشت نخواهد یا) ندارد خود در را اکنونی و اینجا های مؤلفه این که

 پاسخگو و کند تعریف را مدنی ی هجامع تولید مناسبات از فارغ بتواند باید کند فرار سوال این از است قرار اگر چی فتوره. دارد اصلی

 ی هشیو این در شده پنهان تناقض که رو ازآن اما است؟ برکشیده ای تاریخی ی هروی یا منطق چه از را اصلی ی هنسخ این که باشد

 . گذارد نمی قلّابی مدنی ی هجامع صِرف تکرار از فراتر را گام چی فتوره پیداست، تعریف
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بخشیدن به اتفاقاً تمامیّت اما این . غرق کندتواند تا آنجا پیش رود که همه را در تفاوت  می است،

توان به ازای هر مبادله،  به یک معنا می :ببرد ها را در تمامیّت نهایی از بین می هاست که تفاوت تفاوت

در کثرت خود دیگر چیزی به  اگرچههای متنوع  داری داری متصور شد، این سرمایه یک نوع سرمایه

یکجا  به صورتی گریزناپذیر این عنصر تفاوت، اتفاقاً بازهم دارا بودنداری نیستند، اما در  معنای سرمایه

 ! چی نما شده آقای فتوره هاست نخ ها مدت گذاری این شیوه نام. خواهند آمدهم  گرد

دولت بورژوایی اتفاقاً وجود دارد که سود را تأمین و تضمین کند؛ نقش اصوالً چی توجه ندارد که  فتوره -2

دهد یا نه، در سرکوب یا  اش درواقع وجه سیاسی یک بنگاه اقتصادی است و هر آنچه انجام می اصلی

به تواند تحلیل طبقاتی ارائه دهد چنان  رو که نمی وی ازآن. اش تعریف خواهد شد لوژیکسازوبرگ ایدئو

فساد را محقق سازد و  آل از دولت بی تواند یک مثال ایده کند می افتد که فکر می دام تحلیل بورژوایی می

اما . ذاردگ های وجود این فساد، سرخوشانه گام می توجه به عوامل و دالیل و ضرورت در جهت آن بی

 . بندی نیروها، کنار بورژوازی قرار گرفته است درنهایت آگاه نیست که در صف

خیزد، امپریالیسم و نقش  اش برمی چی که از نبود نگاه طبقاتی های تحلیل فتوره ترین فقدان و باالخره یکی از مهم

و نقش بورژوازی جهانی را تواند کارکردهای  ماه نمی و چه در دی   چی چه در  فتوره. آن در منطقه است

ماه بر  هایش از دی همین هم باعث آن خواهد بود که کل تحلیل. های این حرکات ببیند عنوان یکی از مؤلفه به

از بیان آن در کلیت هم و نهایتاً  باشدخودش  ناقصبازآرایی آن با منطق  ی دراساس نیروهای داخلی و تالش

تواند بگوید  ماه نمی چی چیزی بیش از صرف توضیح دی گوییم که فتوره وقتی می. عاجز خواهد ماندنظام جهانی 

تواند  و روشن است و نه کارکردهای آن را میبقاتیِ بازتاب یافته در آن برای ادقیقاً یعنی نه روابط و مناسبات ط

. بازخوانی کندهای امپریالیسم جهانی  های معترض را در برابر حرکت ه های گرو تواند خواسته بیان کند و نه می

مدنی و دولت  ی هآلِ جامع های ایده فلسطین و بیان مثال ی هاش با اید زمان بازی اینجا و آنجا، او، چراکه خودِ

هایش  که خودش جای این فقدان در تحلیلهم  وقتی. شود ، همگامِ این منطق از بورژوازی میامثالهماینتگرال و 

چی جایی که چپ  از نظر فتوره! دین: فهومی مضحک الپوشانی کنددهد آن را با م می  کند، ترجیح را حس می

خواهد با آن ارتباط بگیرد، نزدیک شود، دقیقاً همین پاسخ ندادنش به  تواند به جامعه یا گروهی که می نمی

و الطائالتی « بحران جنسی»چی از  های فتوره را بگذاریم کنار تحلیل !زرین ی هجمل اگر این. دین است ی همسئل

یعنی دین و بحران )ماه را با این ابزارها  او پرسید که باالخره باید چیزی مانند دی خود ، باید اول ازها این بدتر از

- «دین»هایی که او ارائه داده را مبنا قرار دهیم؟ در ثانی با چه سازوکاری  بازخوانی کرد یا تحلیل...( جنسی و 

 وجوه در نو نقشی ایفای منظور به بورژوازی توسط شده بازسازی مفاهیم و ها مقوله از یکی را آن بتوانیم نهایتاً که
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در ساحت تحلیل و نقد نسبت به امپریالیسم یا تحلیل طبقاتی باید پیشی  -بخوانیم متبوعش دولت ایدئولوژیک

و در دل کلیّتی دارانه  تولید سرمایه ی های با شیو در جامعه« دین»برای توانیم  میبگیرد؟ چه سازوکار بنیادینی 

ها و مفاهیم را  چی اصوالً این نقش نقش ایدئولوژیک؟ فتوره یکمتصور باشیم جز دارانه  جهانی از مناسبات سرمایه

ای هم که  کند تا مگر تحلیل خود را بتواند حتی برای لحظه اش می جایگزین نقاط تاریک و جاهای خالیِ تحلیل

چی خطر این نگاه غیرطبقاتی و ایدئولوژیک بودن آن را  ما به فتوره.   شده از ناکارآمد جلوه کردن، نجات دهد

یا چیزی شبیه به این متهم نکند، ! اللهی ستیزِ حزب فرارِ چپِ امپریالیست جمله/نشان دادیم و اگر ما را با کلیشه

 .کنیم به او نقش امپریالیسم در اتفاقات منطقه از عراق و سوریه تا یمن و غیره را گوشزد می

تنها  نه او ،این مورددر . مواضعی تند در قبال سندیکا اتخاذ کرده بودچندی پیش چی  ، فتورهها وه بر اینعال

 را داری سرمایه ی جامعه یک در سندیکا نهاییِ منطق اصوالً ، بلکهفهمد نمی را آن های فعالیت و دلیل سابقه،

. کند می غیره و سگ جلوی استخوانِ به اشاراتی ،خوانده لنین از  چیزهایی ازآنجاکه البته. کند بیان تواند نمی

نظر  بهفهمد که در نگاه اول  چی ماهیّت و نقش سیاسیِ این نهادها را در وضعیت کنونیِ ایران نمی آنقدر فتوره

 یابیِ تشکل فرآیند آیا که پرسم می چی فتوره جناب ازبا این حال ! تواند شکل بگیرد دیالوگی بین ما نمیآید  می

 آن در تردیونیونی-ییسندیکا اکونومیسمِ رسوخِ نگران که گرفته صورت متعیّن سطحی در کارگر ی طبقه

 این دارد یا ست؟نی یابی تشکل چیستیِ همین به اولیه معنادهیِ حاضر حال در سندیکا نقش آیا هستید؟

را از این  اوشاید بتواند  چی از فتوره ها دارد؟ این پرسش بازمی شدن حزب از را شما ذهنیِ و موهومی یابیِ تشکل

معضل آگاه کند که عدم بازخوانیِ مفاهیم انتزاعی با واقعیت مادّیِ اجتماعی او را به چنین مشکلی دچار 

مبارزه علیه وضعیت را  ی هاتفاقاً سندیکا در شرایط کنونی، که هیچ حزب سیاسی کمونیستی داعی. سازد می

های  مثابه گام کارگر به ی هیابی طبق تشکل کارگر است؛ ی هیابی طبق های تشکل نهن نشاندارد، تنها امکان بروز اولی

این روند تا . اش سوی یافتن بیان سیاسی متشکّل شدنش، یعنی حزب طبقه اولی و اساسیِ حرکتِ این طبقه به

طور که در متن  همان. کارگر به دست دهیم ی هتوانیم بیانی از حزب طبق زمانی که طی نشود، ما اصوالً نمی

، یعنی بنیادین و اولیه اصلآن بازخوانی و تعریف دوباره با های تحزب پرداخته بودیم،  به تمایز شیوه مان پیشین

متبوعش  ی هبیانگر طبق یاتفاقاً جایگاه حزب را به حزب کمونیستی بدل سازد تاتواند  می تضاد کار و سرمایه

تواند روش کار و عمل را در یک تمایز  می -یابی تشکل گریِ یعنی میانجی – امراین . شودرگر کا ی هیعنی طبق

چی حزب را چیز یا  رسد فتوره به نظر می. کار بورژوایی ی هکار کمونیستی، شیو ی هشیو: اصلی بازتعریف کند
                                                            

 در...  و داری سرمایه ی جامعه و طلبان اصالح نقد! شوروی نقد! نپ نقد تا جنسی بحران و دین همین از او، مواضع مامیِضمناً ت.  18

طور که  همان تواند می ها گویه گزین همین اساس بر گرفته شکل های تحلیل این. شود می ارائه پاراگراف یک نهایتاً یا جمله یک

 .کند گمراه چی فتوره نقد در کانونی و کلیدی نقاط نبود از را مخاطب ذهن تر هم گفتیم، پیش
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اصوالً مبارزات کارگری و مبارزه  وجود بیاید تا طبقاتی باید به ی هداند که پیش از فعالیت و مبارز موجودیتی می

چی جریان دارد،  اگر این در ذهن فتوره. ها را تضمین کند علیه وضع موجود را ممکن سازد و موجودیت یافتن آن

رو سندیکا و فعالیت سندیکایی  اگر نه، باید بگوید ازچه. پس باید پاسخ همان نقد ما به حزب چپ ایران را بدهد

 خواند؟  گرایانه می واپس در ایران را مرتجعانه و

سندیکا را ناشی از عدم ارتباط وی با بستر واقعیت اجتماعی  ی هچی بر اید فتوره ی هتوانیم ردیّ البته باز هم می

مدنی قلّابی و  ی همانند جامع)ترین مفاهیم را  چی بورژوایی که فتوره اینبعالوه ! بدانیم؛ یعنی یک ناآگاهی سیاسی

دهد و فارغ از کل طول  در برابر سندیکا و فعالیت سندیکایی قرار می( ن اشاراتی کردیمتر به آ یره که قبلغ

کند،  می! وپنجه نرم نکردن با فساد فعالیت یک سندیکا مانند سندیکای شرکت واحد، آن را صرفاً متهم به دست

کند و  بیان را بازنشر میهای خط جعلیِ ترا چی اتهام که فتوره اما این. است! ناشی از اتخاذ سیاست بورژوایی

 . است! خواند، درواقع یک شارالتانیزم سیاسی می« اپوزیسیون قلّابی»را  اعضای اصلیِ سندیکا

که خود را در سطحی از انتزاعات نگاه داشته و با هیچ سطحی از سیاستِ این نهادها  چی باید بداند، این فتوره

او دقیقاً از همان میانجیِ  .سازد این نهادها خلع می ی هدرباراظهارنظر داشتن حق مواجهه نکرده است، او را از 

-برای او صرفاً این مهم است که . افتد هایی می نامرتبط بودن با واقعیّات بنیادینِ اجتماعی است که به چنین دام

رو یک  ازآن این را. ش جمع کند«مبارزه با فساد»تری را زیر پرچم عامِ  هرچه بیش ی هعد -ترین معنا در بورژوایی

های کنونیِ فساد، این مفهوم نه  ها و کارکرد ها، ضرورت نامیم، چون از میانجیِ مشخص نبودنِ داللت نام عام می

تواند تشکیل یک کلیّت  اجتماعی است و نه به همین دلیل می ی همرتبط با تناقض بنیادین و برسازند

حتی اگر در پشت صورتِ ) ستاید از فساد سخن بگوید را می اش در پشتیبانی که او هر آن. شمول را بدهد جهان

و هرکس که رقیبش شود را از ( ، بورژوایی آماده برای اکتساب ارزش اضافی خوابیده باشداش پشتیبانان  معترض

پس این . (اش به اعضای توییتر تمام شود حتی اگر به قیمت تقدیم کردن استعفانامه)کند  خود دور می

ایدئولوژیک  ی هیک مقول ی هه برای دست گذاشتن بر یک کارکرد و سازوکار بنیادین، بلکه صرفاً ارائدادوبیدادها ن

 . ها خواهد شد کند، بلکه اتفاقاً سرپوشی بر آن تنها تضادهای بنیادین را نمایندگی نمی نه این مفهوم چراکه. است

چی هم  سیاسی خود فتوره یتوجودمود را تا اما این ناآگاهی سیاسی از رهگذر عدم شکل یافتن یک کلیت، راه خ

که  این. و نقد آن است« چپ»چی با موضوع و موضعی به نام  نمونه و مثال آن برخورد فتوره. باز خواهد کرد

او دقیقاً جایگاهی را . کند داند، تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی وقت از این موضع مبرا می چی خود را تمام فتوره

اش را هر چیز دیگری بنامد، تغییری در موضوع  نامند؛ حاال اگر او اسم جایگاه می« چپ»آن را اشغال کرده که 

ها او را در موضع  کند که ذات درگیری با آن چی خود را با مواضعی درگیر می درواقع فتوره. ایجاد نخواهد کرد
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حتی اگر یک او . برد را میمارکسیستی نهایت بهره از ادبیات تحلیل  هم عالوه بر این دهد؛ چپ قرار می

اما موضوع مهم  .باز هم یکی از نقاط طیف چپ را اشغال کرده است دموکرات درجه چندم هم باشد، وسیالس

 :اندازد به دردسر میرا در چند گام  اواین فرار او از نامِ چپ،  برای ما این است که

ای نامرتبط با کلیتِ برآمده از مادیت  جتاً به منظومهتواند کلیتی را برنهاده سازد، نتی از همان رو که وی نمی. اول

ازجمله نقد . چیز را در آن بگنجاند اش باید همه شمولی شود، که برای کسب حیثیتِ جهان اجتماعی مواجه می

 .(با حفظ فاصله از آن) چیزی به نام چپ

یعنی  -های آن یکی از سمپتوم چیز را با اش از تضاد بنیادین وضعیت، همه که وی با عدم فهم آن از بعد. دوم

در  شده مندرجتر  پیشمواردِ  آن ی هسنجد، درواقع به این منظومه کانونی جدید داده که قرار است هم می -فساد

 .منظومه را با آن دوباره بیازماید

آن  خاص در ی هچی را اکنون در موضع خدای این کیهان و این منظوم ما فتوره: است  نهایی ی هاین مرحل. سوم

مقوالتِ  ی هو ارائ بازخوانیدر حال پشتیبانی همیشگی برای کانون این منظومه است و همواره بینیم که  می

 خود اووجود  و هم از رهگذرتک این اجزاء قرار دارد  بیرون از تک هم جایگاهی که.  منظومه  این ی اکنون نو شده

تواند  های این کلیّت نمی عنوان یکی از مقوله یچ جایی بهه از این روو  :شود انتزاعی از مقوالت حفظ می این کلِ

پیش  حضور خودش و در ذهن خودش است که به ی هواسط اش را فقط به چی کلیّت کاذب فتوره. داشته باشد

تواند ادعای کلّی  ای، نه درونی شده است و نه می شده از هر واقعیت اجتماعی این کلیّت کاذب، کنده. راند می

خودِ ذهنِ . چیز از این کلیت بیرون خواهد ماند یکاقالً نهایت خودش پیش ببرد، چراکه هنوز  بودن را تا

 !که این منظومه صرفاً در آن وجود دارد چی فتوره

عنوان یک  به شان  اید به این پاسخ دهد که جایگاهها، ب جدیدش، یعنی نقد کلیتِ چپ ی هچی و منظوم فتوره

چه کارکردهایی برای این جایگاه متصور است و چه دورنمایی برای آن چی  فتورهمنتقد دقیقاً چیست؟ 

و  چپو  فساد ش به ا هایاندیشد؟ و برای پاسخ به این سؤاالت راهی جز این ندارد که برای خودش در دل نقد می

هایش را  طرح بحث ، جایی پیدا کند؛ شاید از این میانجی اوالً بتواند ضرورت شکل یافتن کلیت دری مقوالت بقیه

تنها از این رهگذر . های موردی درک کند بفهمد، و ثانیاً بتواند کلیت را چیزی برآمده از واقعیت و نه بحث

صرفاً به خودش چی در این موضع کنونی اما  فتوره .شود تر نزدیکگامی تواند به کلیّت و تحقق آن در نقدش  می

البته . را مشخص سازد( ها) تواند جایگاه طبقاتی این نقش نمیولی ، چسباند اجتماعی را می( های)نقشجایگاه و 

ها سعی دارد  اش با گورخواب یا ارضای توییتری بوک در فیس ها خانمان به بی اش کمک مالی اعالم که گهگاهی با
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 او اینجاست که. گرفتنِ فیگورِ چپ، خأل همیشگیِ جایگاه طبقاتیِ نقدش را پر کند ی هواسط تر به هرچه بیش

ها را  سلبریتی ی ههمان کارویژ -که جبران خأل است-یک سر : طورجدی در یک بازی دوسر باخت قرار گرفته به

این دو سر توأمان همراه . گیرد کند و در سوی دیگر در نبود کلیت، در جایگاه کاذب تحلیل قرار می ایفا می

تصویر همان ر کاذبی را به همراه دارد که هایش همواره عنص گیری چی، در موضع پس فتوره. چی هستند فتوره

تصویری که اجباراً باید آن را ارائه دهد تا حیثیت نقش اجتماعی خودش و نقدش به . اش است کاذب از جایگاه

است که روی آن   چی در ذاتی دیدن مسائلی حیثیت یافتن کاذب نقد فتورهآخر  دست .صورتی کاذب ایفا شود

 بنا بر منطق وضعیت،واضح است که . ها دارد با سلبریتی طبیعییک همگرایی  او در اینجا .کند تمرکز می

نظر برسند و تالش باید بر آن  مثابه یک امر عارضی به سازی نباید به های تولیدشده توسط صنعت فرهنگ جایگاه

ای را انجام  بازیهمان در نهایت چی  اینجا فتوره. ها چیزی فراتاریخی و همیشگی جلوه کند باشد که اتفاقاً آن

مسائلی ذاتی و فراتاریخی اعالم درگیر شدن با ها با  این ی ههم... . پلدون، ترانه علیدوستی و  دهد که شلدون می

چی با فساد،  فتوره. این فراتاریخی بودن هم ناشی از قرار نگرفتن در همان کلیت است. دانند خود را مواجه می

بورژوای خوب -پلدون خود را مواجه با دیکتاتوریِ بد شلدون ؛واجه استدیگر م ی هجمل معضل چپ و هزاران تک

 ی ههم. دهد و رفعِ مدنیِ ظلم بر زنان سر می بشر زیستِ خراب به دست ابناء محیط دادِو علیدوستی خواند  می

دهی  ازمانس. دهی کنند های عامی است که بتوانند نیروها را به نفع خودشان سازمان این مفاهیم برای ایشان نام

 امتداد یک سیاست بورژواییبرای چه؟ 

 اول قسمت – بندی جمع جای به 

ها و ترهاتِ برخی از  نسبت به ناسزاگویی ابتدا چی، بینیم بعد از طرح نقدها به نادر فتوره الزم می اینجادر 

همین عدم توان  چراکه. توییتری واکنشی کوتاه نشان دهیم-بوکی بازهای چریکیِ فیس نویسان تا کامنت تریبون

بود؛ اما جالب آنکه دهان خویش به هر  شان می در طرح بحث توسط ایشان، به گمان ما باید دلیلی بر سکوت

امثال . دهند شان است را به بقیه نسبت می گشایند و هرچه سزاوار خود و وجودِ پوچِ سیاسی لجنی می

پیراهن سیاهی هستند که دهان را با چماق و های  فاشیستیا نه رادیکال و نه منتقد، بلکه  ها حسین دوست

های  نویسی پراکنی و توییت عملی رو به لجن اند که از بی ترحمی بگیرهای قابل بندند؛ و یا سوشال فحاشی می

شان در همان توییتر به تبریک و  عمده فعالیت -هایی که نشین عمدتاً خارج–هایی که  آن. اند هیستریک آورده

 بوکیِ بقیه، دهان خویش ببندند؛ یسگذرد، بهتر است در قبال نقد فعالیتِ ف کمونیستی میتسلیت سالگردهای 

های  یابیِ کارگری، صرفاً چماق به دست زمانی که وقت عمل رسیده، بجای تالش برای فهمِ چیستیِ تشکل چراکه
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و زمانی که وقت ! خشنود دستی خوشحال و به  چماق اینها شده بودند و از  های نئونازی کننده به میتینگ حمله

 . از آب درآمدند عیار تمامموضع و تحلیل فرارسید، براندازهای 

در که از امین حصوری  نقدی. چی های نادر فتوره اولین نقد جدی و منسجم به فعالیت رسیم به سپس می

این نقد فتح بابی به نقد جدی . منتشر شد   «ها سلبریتی کالم در گران سرکوب صدای طنین» ی همقال

اما چند مسئله و . چی به ما ارائه دهد چی بود و توانست بیان نسبتاً خوبی از جایگاه فتوره های فتوره فعالیت

هایی که حتی گهگاه حصوری را در  فقدان. جانبه حرکت کند مشکل اصلی اجازه نداد این نقد به سمت نقدی همه

در . گذارد حصوری منطق نقدش را تا انتها پیش ببرد دهد و از همین رو نمی ک جبهه قرار میچی در ی کنار فتوره

 :بندی کنیم محور اصلی نقد خودمان را ترتیب  حصوری،  ی هکنیم بر اساس ترتیب خود مقال اینجا تالش می

این محوریت را رت ضروگذارد، البته نه  زدایی می اول، مشخص است که حصوری محوریت بحث را اساساً سیاست

او   2.ای تاریخی که سعی در تدوین آن دارد، نتیجه بگیرد درستی از سابقه تواند آن را به دهد و نه می توضیح می

چه : چیز را مشخص کند تواند یک داند، اما نمی ای را جایی برای ظهور این عوامل می های رسانه تمام مدیوم

های موردنظرِ حصوری را بازشناسی کرده و به یک  در تمام طیف ها چیزی توانسته ضرورت وجود این سلبریتی

و به  –سی  بی دهد این چه سازوکاری در توییتر و اینستاگرام و بی اندازه تولید کند؟ حصوری توضیح نمی

تر از این  یا در چیزی مادّی... )و سینما و -های جهانی  ایران و کل رسانه ی ههای او اضافه کنیم رسان حرف

ورزیِ مدنظر حصوری باید کارکردی  کند؟ مسلماً این سیاست ها را تولید می است که این سلبریتی( های او مثال

شود که دقیقاً چه چیزی یک  تر از آن مشخص نمی شود، بلکه مهم تنها مشخص نمی این کارکرد نه. داشته باشد

زدایی  با چاشنیِ سیاست« کنش فردی»البته که حصوری با کمی روخوانی از ! کند؟ سلبریتی را، سلبریتی می

نمای آن به خورد ما دهد، اما ما  عنوان عوامل خصلت خواهد خصوصیات ظاهری و واضحِ یک سلبریتی را به می

 ی هگوید، سلبریتی در شیو ها می سلبریتی ی هباید همواره آگاهانه از او بپرسیم که با وجود تمام نکاتی که دربار

توان متصور شد؟ حصوری از این رهگذر  کند و چه ضرورتی برای این نقش می ایفا می تولید کاالیی چه نقشی را

اما باید . کند زعم خودش تعریف می افتد که پیش از هر تعریفی، ابتدا خود سلبریتی را تجرید و به به این دام می

طور دقیق  هیچ نقشی را بهتوان کارکرد  اقتصادیِ اجتماع حاضر، نمی-به او گفت که بدون بازخوانیِ وجوه سیاسی

 .مشخص کرد

                                                            
19  .http://manjanigh.com/?p=2937 

 منطق بازآرایی و سیاست در سلبریتی مختلف های کسوت جستنِ شرکت ی هسابق از حصوری طوالنی نسبتاً بیان منظورمان.   2

 .است آنان توسط سیاسی

http://manjanigh.com/?p=2937
http://manjanigh.com/?p=2937
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، اگرچه کمی از  2ورزد چی خودداری می دلیل از درگیری جدی با مواضع فتوره در بخش دوم، حصوری کامالً بی

چی از  درستی انگشت بر فرار فتوره کند و به را بازگویی می... چی به کانون نویسندگان و  ربط فتوره نقدهای بی

ناچار  درنهایت او را به چی پاره و گریز از درگیرشدن اصلی با فتوره بیان این مطالبِ پارهاما . گذارد موضع چپ می

 .کند برای او ایجاد میلزوماً موضع دروغینی هم  و در ادامه دهد به درونِ درگیری با دشمن دروغینی سوق می

دروغین نهاییِ موضع آن نشان  .جامعه یک نزاع کاذب است، نه چیزی برکشیده شده از تضاد ها گریزپایی این

او با این کار دقیقاً خود را در جایگاهی مثل . است« چپ ی هگسیخت فردی از پیکرِ ازهم»همان  ،هم حصوری

که ادعای  کند عمل می( تر نقد شد که پیش) ای چی فتوره خودِ چی قرار داده و بر اساس منطقِ جایگاه فتوره

اکنون یک ( چی به آن پرخاش کند که بخواهد مانند فتوره)چی  کاذب فتورهجای کل  این بار به او. نقدش را دارد

 ها پرخاشموضعی که ) چی است تر از موضع فتوره بار دلسوزانه این وی اماموضع . کند ِ نو جایگذاری می کل کاذب

چیِ فحّاش را با  باید به حصوری گوشزد کنیم که صرفاً فتوره (.!داند را باعث امتداد شکنندگیِ چپ در ایران می

قبلْ آمر به  ی هجا باقی مانده؛ جایگاهی بیرون از کل و به انداز جایگاه اما همان: یک آمرِ اخالق جایگزین کرده

 پچ بودن پاره پاره و نبودن متشکل در را اکنون بحران که کلیت از بیرون قدر آن جایگاهی !این کلّ کاذب

 !کارگر ی طبقه یابیِ تشکل ماندن معوق در نه و بیند می

تر ذکر کردیم، یعنی عدم تواناییِ  ای که پیش در سومین و آخرین بخش متن حصوری، هنوز هم با مسئله

در این بخش حصوری باز هم صرفاً با بیان خصوصیات . ها، مواجه هستیم نمای سلبریتی شناساییِ عوامل خصلت

اما تا زمانی که . های میان آن دو دارد چی سعی در نشان دادن شباهت ها با فتوره ها و تطابق آن سلبریتیظاهری 

های آن را از خصلتِ پدیداریِ بورژوازی بربکشد، در  نما و ضرورت های سلبریتی، عوامل خصلت نتواند کاربست

ها و حتی تعداد  ه حصوری از شباهتحال هرچقدر هم ک. های این دو ناتوان خواهد ماند نشان دادن شباهت

چی در  های فتوره عین در پست به استفاده از ضمیر فاعلیِ من، سخن بگوید و تصور کند این خصوصیتْ عین

برکشیدن  ی هواسط چی صرفاً به و یا گمان ببرد نفی چپ توسط فتوره ؛شود های اجتماعی هم تکرار می شبکه

                                                            
 یک نقد اصوالً که بگوییم حصوری به رو را این باید. شود می تکرار متن جای جای در عجیبی طرز به خودداری این.   2

 توسط شده ارائه محتوای یادآوری برای کوتاه جمالت آوردنِ شاهد که است عملکرد فرم نقد صرفاً اگر...  و سازمان/حزب/سویه/فرد

 نقدشونده مواضع محتوای و عمل فرم نقد شامل توأمان باید نقد جایگاه از زدن حرف هم اگر معناست، بی نقدشونده مدنظرِ محتوای

  معناست؟ چه به آن به صریح پرداختن از دلیل بی فرارهای این باشد،

 از تر بیش نقدشونده و نقدکننده مواضعِ مشترکات یا: کند می خطور مان ذهن به حالت   ما دارد؟ معنایی چه نقد در بازیگوشی این

 قلمداد عبث( نشینی عاج برج موضعی از) مواضع به نقد یا شود؛ داشته نگاه دور ها چشم از بتواند نقد ی هنویسند توسط که است آن

. دارد منتقد خود برای نقد نشدن درونی از خبر حاالت این ی هس هر. دارد وجود نقدشونده با رویارویی در ترسی یا و شود می

 !ببرد قلم  به  دست ازآن پس و کند مشخص خودش نقد با را خودش تکلیف باید اول حصوری



25 
 

میان « رقابت»دهد؛ و یا حتی فکر کند با صِرف بیان  رخ می (تیمثابه یک سلبری به)اش  جایگاه فاعلیت

نهایتاً . محور ربط دهد«رقابت»چی را یکجا به بازارِ آزادِ  ها و فتوره تواند سلبریتی صورت نانوشته می ها، به سلبریتی

 . ها بخواند چی و سلبریتی ها را شاهدی برای ارتباط فتوره این ی ههم بخواهد هم

 ی هحصوری در جایی با اشار. دارد هم گیری کلیت در نقد حصوری، یک بروز مضحک و عجیب این عدم شکل

زداییِ مدنظرش در جاهای دیگر جهان ازجمله آمریکا، این  دار بودن این فرم از سیاست خیلی گذرا به ریشه

 ی ههم ن حصوریبه بیاداند؛  می ایران ی هزد خفقان ی هجامعخاصِّ تبلورِ آن را در داخل، حاصل  ی هشیو

ها  های سیاسیِ خودشان در سلبریتی از میانجیِ نبود دموکراسی و خفقان است که با یافتنِ بیان ایران شهروندان

 !کنند این منطق را بازتولید می

چی گوشزد کنیم که مفاهیم اجتماعی، تا زمانی که نتوانند خود را با خط  تر از فتوره ابتدا باید به حصوری صریح

نزد  فساد. مفهوم انتقادی را برای خود کسب کنند یک توانند حیثیت بازخوانی کنند، نمی 22یادینشکاف بن

 زداییِ سیاستاست که « مفهومی برای همه»قدر غیرانتقادی و به تشخیص صحیح حصوری  چی همان فتوره

زیست،  حفظ محیط چه فساد، چه: توانند حیثیتی انتقادی داشته باشند خود نمی خودی مفاهیم به. خود حصوری

خود را بازخوانی نکند، اتفاقاً نه  -یعنی پرولتاریا-زدایی، اگر با این مرز انکار شده چه آزادی و چه حتی سیاست

زداییِ  سیاست. کشد یک جایگاه انتقادی بلکه یک کارکردی در همین سازوکار و ساختار بورژوایی را به دوش می

تواند عاملی برای رشد بیمارگون  ایران نمی ی هست، اختناق جامعحصوری هم دقیقاً در همین دام افتاده ا

یکی از زعم حصوری  که به)جای جهان  های سیاسی توسط ایشان در جای سلبریتی جهانی و اتخاذ جایگاه

جای پرداختن به  دادنِ جایگاه و اهمیتی خاص به سلبریتیِ ایرانی به. باشد( های واضح سیاست است بحران

در نسبت با مقتضیات امتداد سیاستِ مبتنی بر  ها برکشیدنِ ضرورتِ وجودِ جهانیِ سلبریتیمنطقی کلی و 

همان فقدان کلیت در نقد و فقدان ارتباط دیالکتیکی با همان مرز انکار شونده ناشی از تولید بورژوایی،  ی هشیو

سترده و نامتعین باشد که حتی چی مفهومی گ تواند نزد فتوره هرچقدر مفهوم فساد می: تر با بیانی ساده. است

                                                            
 انکار بیشتر هرچه را مرز آن اش، نمایی کلیّت برای بتواند بورژوازی تا شود نمی شناخته رسمیت به بورژوازی توسط که شکافی.  22

 تواند می که شکافی همان تر، ساده بیانی به. شد خواهد خودِ بورژوازی حذف به منجر هم مرز این وجود عدم همزمان اما کند،

 که مناسبات این کنونیِ وجه همان جز نیست کسی بفهمد، تولیدی مناسبات تاریخی فرآیند با را اجتماعی وجوه کل پدیداریِ

 ! پرولتاریا: کند درونی تماماً را مناسبات این خواهیِ تمامیّت و ناکارآمدی توانسته

بلکه در پی کشف آن عوامل « دیکتاتوری و اختناق جمهوری اسالمی»های کاذبِ چیزی به نام  پرولتاریا نه در پی حصول داللت

مانندِ -هم نه پرولتری، بلکه  ی حصوریها تحلیل شیوه این. نمایی است که او را در این هستیِ خاصِ خودش قرار داده است خصلت

 .است  شبیه به شانتاژهایی بورژوایی -چی موردِ فتوره
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با استناد به آن سخن بگویند، مفهوم  گهگاه همو بورژوازیِ درونیِ آن اندرکارِ جمهوری اسالمی  تمام افراد دست

به عنوان ها را  آن با حوصله اش که وی در متن یتواند توسط همان افراد زداییِ حصوری هم دقیقاً می سیاست

با خود  و منافع بورژوازیِ حاضر در پس پشتِ آن مفاهیم را( شود که می)ده شود آورده استفا زدا عوامل سیاست

رد به کار گرفته شدنِ این مفاهیم توسط افراد مورد نظرش، کارکردی بَ غلط گمان می حصوری البته به. حمل کند

برای این  فاعلیاشتباه او در ندیدن این موضوع است که پشت این کارکرد، . سازی مسئله است برای عادی

سازی،  برد این فرآیند عادی سوژه برای پیش/ای از عامل سیستم نه یک یا مجموعه. سازی مستقر نیست عادی

طورکلی یعنی توجیه یگانگی، فراتاریخی بودن  سازی به عادی ؛سازی است بلکه سیستم خودِ ذاتِ این فرآیند عادی

در اینجا با عدم بازخوانیِ مفاهیم با این ) پرولتری آن مرز بورژوازی پس از انکار. و نامتزلزل بودنِ وضعیت کنونی

 تضاد، همچنین بیاورد اش یپدیدار کاذبِهای درونش را به سطح  تواند تنازعات میان کثرت می( مرز انکار شونده

 .جلوه دهد و همیشگی دارد و به قول حصوری درنهایت وضعیت را عادی  ها دور نگه تر از چشم را هرچه بیش

چی را نزد حصوری، یک سلبریتی  فتوره پرداختنِ صِرف به فسادْ ی هترتیب، هرچقدر مسئل این کالم اینکه به ختم

مسئله نه صرفاً نقد، بلکه . دهد قدر در جایگاه یک سلبریتی قرار می هم همان را کند، اتفاقاً خودِ حصوری می

کارگر در هر لحظه از  ی هشخصاً به جایگاه طبقبرکشیدنِ نقد از یک بنیان یا تضاد بنیادینی است که بتواند م

 .سیاسی دهد/اش بیانی نظری تشکیالتی/تعیّن طبقاتی

 دوم قسمت– بندی جمع جای به

کمی بیشتر نسبت به آن سنت نقد چپ که با آن همدلیِ بیشتری  ام در ابتدای متن، بنا بر وعده اینجا الزم دیدم

لنین از نقد در . نظیر بود جایگاه لنین در نقد در تاریخ چپ، یک جایگاه کم. بیاندازمکوتاه بسیار دارم نگاهی 

کارگر  ی هدر دستان طبق هدچندکاربربود که توانست نقد را به سالحی  رو ازاینکرد و  تمامیتِ آن استفاده می

لنین در متون . ورژوایی بودتولید ب ی هداری و شیو سرمایه ی هنقد ابتدائاً در دست لنین، نقد جامع. بدل سازد

 ی هاقتصادی روسیه و نقد مارکس به شیو-مناسبات اجتماعی و واقعیات اجتماعی ی همتعدد خود توانست بر پای

های آن تدوین و خصلت  تولید بورژوایی، امپریالیسم و دیگر تجلّی ی هداری، سلسله نقدهایی بر شیو تولید سرمایه

شود،  ختم نمی اینجااما نقد در نظرگاه لنین به . تر برمال سازد را هرچه بیش مناسبات اقتصادی روسیهبورژوایی 

البته که این . ها از مناسبات اجتماعی بود ترِ برداشت تر کردن هرچه بیش بلکه برای لنین نقد ابزاری برای علمی

لنین با . بت به جامعه بودگرایانه نس گرایانه و اخالق های نسبی علمی کردن به معنای رهانیدنِ تحلیل از برداشت

. بخش نفیِ تعیّن مثابه بهنقد : ترین ساحت نقد روی آورد به باالترین و اصیل ضرورتاًاتخاذ این دو رویکرد بود که 
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کارگر در ادامه و امتداد منازعات طبقاتی هرلحظه توسط نقد  ی هیابیِ طبق در این سطح بود که فرآیند تشکل

این یافتنِ پاسخ مادی نه صرفاً راهنمایی . کرد مادّی پیدا می واقعیاتشد و باید پاسخ خود را از میانجیِ  درگیر می

امعیّت داری بود که ادعای ج سرمایه  های مبارزه علیه ای برای دیگر شیوه برای گام بعدی، بلکه همزمان نفی

 داری به یک معنا این نقد در جهت انتخاب دیالکتیکیِ اجزاء برای برساختنِ یک کلیتِ نافیِ نظام سرمایه. داشت

شد  داری منجر می سرمایه تحیا ی ههای کار بورژوایی و منحط که به ادام از این میانجی تمام شیوه. کرد کار می

این تا زمانی که کلیتِ پرولتری تماماً . شد تعین و متمایز میعمل پرولتری هرچه بیشتر م ی هشدند و شیو نفی می

 .خود ارتقاء داد ی هدر انقالب خودش را محقق کرد، ادامه یافت و نقد را تا باالترین مرتب

در انتهای مقاله آوردم تا چیزی که از نقد مادی در ذهن داشتم و بر اساس آن  رو ازآناین بحث کوتاه را 

 گفتگوییمیان نقدها شود؛  گفتگوییامید است این مقاله باب . تر سازم تر و روشن کردم واضح چی را نقد می فتوره

 .های مادیِ اجتماعی نه صرفاً نظری، بلکه بر اساسِ بنیان

 پایان


