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سخن مجله


از هامن هنگام که نوع برش در مسیر تکامل دیالکتیکی خویش «شدن» آغاز کرد و گام در ره انسانگشنت برداشت،



اساسیترین دغدغهاش را حقیقت و نیل به سوی آن تشکیل داد .چه ،برشبودن مرحلهای است از حیات موجودی اجتامعی

که بهرغم برخورداری از ذهنیت هنوز به مرحله برخورداری از ایدئولوژی نرسیده است .چراکه رصف داشنت ذهنیت

منیتواند معیاری برای تعریف انسان بودن باشد؛ جهان کوانتومی امروز و دانایی نسبی ناشی از آن حداقل به این سطح

از شناخت دست یافته است که دست از دوگانه جاندارـ بیجان بشوید و به وجود نوعی از ذهنیت در گیاهان و حتی

سنگها معرتف گردد .از این منظر بایستی ایدئولوژی و یا هامن منطق فکر را که همزاد طبیعت دوم و یا هامن جامعه

است و خاص انسان ،جدای از صواب و یا ناصواب بودن جامنایهاش اساسی ترین گام در راه حقیقت و نیل بدان برشمرد.


البته با این رشط بنیادین که از درومنایهای اجتامعی برخوردار و بر قاعده اجتامع استوار باشد .حقیقت منیتواند گسسته

از کمون باشد و متامی مکاتبی که مابین این دو شکاف ایجاد منودهاند ،تنها رهاوردشان در نهایت تباهی و غامض منودن

هرچه بیشرت مسیر حقیقت و جامعه بوده است .اما براستی حقیقت چیست؟ آیا میتوان دم از مطلقیت حقیقت زد؟ آیا

اگر هم مطلقیتی در کار باشد خود این مطلقیت از منظر فلسفیاش به معنای مرگ و ایستایی نیست؟ آیا نیل عاشق به

معشوق و یکی گشنت در او به معنای پایان کار و بازایستادن و در نهایت مرگ نخواهد بود؟ آیا منیتوان همین گام برداشنت


در ره معشوق و سوز عاشقانه را به نوعی حقیقت نیز قلمداد کرد؟ گرچه منیتوان به پرسشهایی از این دست جوابی

قطعی داد اما به نظر میرسد همین عدم قطعیت و مطلقیت در مسیر حقیقت بخشی از کلیت آن باشد .همین مورد را


میتوان در رابطه با مساله آزادی نیز بیان کرد .همچنانکه دوگانه مادهـ معنا در کوسموس به معنای وجود نوعی نسبیت

کیهانی است ،منیتوان از آزادی مطلق بحث به میان آورد اما آیا خود رهپیامیی در مسیر آزادی به معنای آزادی نیست؟

در این شامره از «والتی آزاد» سعی بر این است تا در پرتو پارادایم آپویی به تنویر گوشههایی از وضعیت و رژیم

دانایی معارص که اساسیترین هدفش را به فراموشی سپرده بپردازیم .علم که در طول هزاران سال هدف بنیادینش نیل
به سوی حقیقت بود ،شالق می خورد اما دست از این مهم منی کشید ،پس از آنکه از قیدوبند اسکوالتیسم قرون وسطایی
خالص شد ،مغرور و رسمست از این آزدای ،از چاله درآمد اما به چاه افتاد .حقیقت را به بهای ناچیزی فروخت و تسلیم

قدرت و رسمایه بورژوازی شد .این هامن لحظهای بود که علم به متامی از حقیقت خویش دور شد و در قبای مذهب


سیانتیسم به مبلغ متامعیار دوگانه بردهـ ارباب در قالب نظام بورژوازی گشت .حقیقت معنایش را از دست داد و به
قدرت مبدل شد.


مولف در این نوشتار با بهرهگیری از منت اسرتاتژیک آپویی از سویی به موشکافی و واکاوی پدیدهگرایی پوزیویستی
معارص و یا هامن سیانتیسم پرداخته که اساسی ترین پاسدار سیستم است و از سوی دیگر به ترشیح فلسفه آپویی به عنوان

آلرتناتیو بنیادین جهت رهایی علم از وضعیت بغرنج و تباهشده کنونی پرداخته است.


دیالکتیک ،دوگانه مادهـ معنا ،پستمدرنیته ،روانشناسی و روانکاوی لکانی نیز از موضوعاتی هستند که در این نوشتار

سعی بر تبیین و ترشیح آن شده است .گردآورنده از منظری آپویی به نقد همهجانبه نقادی محض و بدون آلرتناتیو

پستمدرنیته که حقیقت را ناممکن اعالم منوده پرداخته و به نوعی آن را هامن مدرنیته و در معنایی دیگر نئومدرنیسم

برشمرده است .پرداخنت به زوایای روانکاوی لکانی که نتوانسته از پدیده گرایی پوزیتیویستی و دوگانه سوبژهـ ابژه رهایی
یابد نیز از موضوعاتی است که در این نوشتار منعکس شده است.
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ديالکتيک
برخي روشنفكردان داعيه اين را دارند كه مدرينته جنگ ميان پديدههاي «نوين» با پديدهها و يا ايدههاي «كهنه» و
«سنتي» است .اين عقليت محضگراي  مغالطهآميز سبب گشته كه در تالش كشيدن مرزي بنيادين ميان ادوار قديمي
و جديد براي هميشه برآيند آن هم به نام رنسانس .ميشود گفت :اين بزرگترين اشتباه در گام اول رنسانس است.
از همان اوان جدال ميان قديم و جديد عقليتي ضد و فراي ديالكتيك شد .اين عقليت وقتي مهر خود را بر سدههاي
چهاردهم و پانزدهم زد ،سبب شد كه تمامي پديدههاي كهنه و ارتجاعي به نام متافيزيك ،متولوژي و دين بهمثابه
هستندههاي قديمي ضدمدرن تلقي شوند .حتي تعريف اشتباه ديگري از رنسانس وجود دارد كه مي توان آن را دومين
گام اشتباه برشمرد ،آن؛ تلقي رنسانس بهمثابه عصري است كه هر امر ارتجاعياي به مسيحيت تعلق دارد و لذا معاني
فرهنگي قديمي اما همچنان كارآمد را غيرمسيحي ولي يونانيـ رومي ميدانند .اين نگرش مطلقگراي اومانيستي كه
تمامي ارتجاعيت از جانب مسيحيت است و پيشامسيحي يونانـ روم جدا از آن ميباشند ،ديالكتيك را نوعي جريان
بر محور ترتيبي و خطمستقيم دانست .چه بسا جوهر عقليتي اين طرز نگرش و منطق قياسي ،نشأت گرفته از همان
فكر افالطوني و ارسطويي است كه تا روزگار كنوني تداوم دارد و متعلق به دوره زماني مدرنيسم است ،اما فراي اين
انديشه ،انديشهاي ديگر وجود دارد كه متعلق به پستمدرنيسم است و بيشتر از نيچه شروع شده و اوج آن هم ،در
نظرات او غالبتر از متفكران ديگر است .انديشه پستمدرنيسم معاني فرهنگي كارآمد دوره پيشافلسفه يونانـ روم را
با اصالتتر برميشمرد .اين انديشمندان انديشههاي افالطوني و ارسطويي را مخربترين عامل حيات انساني تعريف
مينمايند .نيچه افكار سقراط تا مدرنيسم را بنيانبرانداز و حزنآور معرفي نموده و بر آن شورانگيزانه يورش ميبرد .او
ميگويد كه خدايان سقراط ،خداي شراب و مستي حيات انساني پيشايونان را بر زمين خفت زدهاند و اينگونه عقلباوري 7
بر بنيان اولين پرستشهاي آپولون و ديونوسوس را آغاز حزنانگيز شدن حيات  جهان انساني ميداند .چراكه به قول
او آنها جهان را واسطه دگماها و تعصب و عقل ساختند و خوشيهاي دوران مستي و شراب را پايان بخشيدهاند .چه،
يكي از اصول بنيادين و قواعد قاطع پستمدرنها ،بازگشت به پيشامدرن و به عبارتي دوران باستان ميدانند و سادگي
و پيشپاافتادگي اما شورانگيزي حياتي آن را بر عقلباوري دگماتيك دوران فلسفه يونان و مدرنيسم ترجيح ميدهند.
حتي يكي از عواملي كه سبب ايجاد دوگانههاي متافيزيكـ پوزيتيويسم شده همين ترجيحدهيهاي قاطع و مصرانه
دنياي فكري سمج آنها است .و اما در دوران مدرنيسم ،خود پروتستانيسم نهضتي بر بنيان اين عقليت محض سده
شانزدهمي است .ضديت با دين و كليسا خارج  از احتساب نقش سرمايه و دولت بهمثابه دو عامل اساسي تعيينكننده
در ايجاد آفرينشهاي نظام و نظم ادوار ،بزرگترين انحراف در پروسه مدرنيته است.
نكته حايز اهميت اين است كه در ديالكتيك جهان جاندار ،بازيهاي زباني كهنه و نو با عقيلت بدور انداختن امر كهنه
و پذيرش امر نو بهمثابه هستنده جايگزين مطلق ،عقليتي قدرتمحور است .در اين عقليت و منطق ،آنتيتز ،تز را
كامال از ميان ميبرد و سنتز ايجاد ميشود .كه تمامي انديشهها را آلوده ساخت .حتي دو نمونه هگل و ماركس كه دو
نوع ديالكتيك تعريف شده عكس هم هستند ،تسليم اين عقليت ميباشند .اولي؛ هرچند از ميانرفتن تز را نميپذيرد
و بازنمود نقش آن را در آتنيتز و سنتز حفظ شده ميداند ،اما تفاوت امر كهنه و نو و يا جدال قديم و جديد را در
تعريف دولت كه پوستين قدرت است ،به اشتباه محض دچار ميسازد .اينگونه ،ديالكتيك هگل تسليمپذيري محض در
مقابل دولتـ قدرت است .در واقع كهنه و نو روبروي هم قرار ميگيرند نه در كنار هم و لذا بر پيكر تز ،آنتيتز و سنتز
ضربه ميزند .دومي؛ جدال قديم و جديد ،در قالب نفي قديم و سرآمدي جديد است .سرآمدي ديكتاتوري پرولتاريا
در رويارويي با بورژوازي منطق دياليكتيك منفي ماركس را تشكيل ميدهد .تنها ميتوان از نوع «ديالكتيك منفي»
فيلسوفان سده چهاردهم تا بيستويكم نامبرد و اين است كه تئودور آدرنو چنين اصطالحي را بكار ميگيرد؛ در حالي
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كه در كيهان صرفا يك نوع ديالكتيك وجود دارد كه فرايند تز ،آنتيتز و سنتز را تشكيل ميدهد و لذا نامگذاري آن
بهمثابه منفي و مثبت در قالب كيهان و كوسموس امري اشتباه است .اين دستهبندي ،نشأت گرفته از واژهسازيها و
بازيهاي زباني جامعهشناسي مدرنيته كاپيتاليستي است .وجود اضداد در پديدهها بهمثابه دو قطب محركساز به معناي
ايجاد نفي نابودگرانه و مثبتگرايي محض جدا از هم نيست .حتي هيچ ديالكتيك كيهانياي وجود ندارد كه خارج از
زمان و مكان باشد و لذا در قالب زمان و مكان هم نميتوان امر قديمي را مطلقا ارتجاعي و امر جديد و حادث را كامال
پيشرفته تلقي كرد.
در فلسفه وجود و هستي ،تاكنون چنين بحران معنايياي دامنگير تعريف ديالكتيك گشته است .ديالكتيك
هستيهستندهها و پديدارها ،چه در قالب جزء و چه كل ،جدالي ميان جزء پيشين و جزء نو ،كهنگي را لحاظ نميكند.
در انتزاع زبان ميتوان به كهنه و نو بهمثابه دو خصلت فكر كرد  .اما اساسا در ماده و معناي كيهاني ،كهنه و نو مكاني
از اعراب ندارند ،ماده ،ماده است و انرژي ،انرژي .فراتر از آن عقليت انساني بر اساس كاركرد ماده و ساختار مطلوب
است كه منطق كهنه و نو را بهمثابه دو خاصيت كهنه و نو لحاظ ميكند .چهبسا اين ،جانب متافيزيكي پديدارها و
معناهاست .متافيزيك صرفا مختص به عرصه معنايي جامعهشناختي انساني است .در ماده كيهاني و معنايي كوسموس
دستهبندي متافيزيكي و فيزيكي جايي ندارد چراكه هوش كيهاني عليرغم تنوع ماده و انرژي ،چنين تقسيماتي را در
خود ندارد .مغز انسان عاليترين ماده است كه سهم انسان شده است و تمامي واژهها و معناهاي چه انتزاعي و چه عيني
از دو هستنده بنيادين كيهاني يعني «ماده و انرژي» مشتق ميشوند .ماده و انرژي وقتي در دسترس مغز انسان قرار
گرفتند و به عرصه جامعه انساني وارد شدند ،سياليت آن بسيار ظريف ميگردد ،لذا فقط انسان است كه براحتي آن را
به متافيزيكـ فيزيك؛ ماديـ معنوي؛ انتزاعـ عيني؛ كهنهـ نو؛ جديدـ قديم و هزاران دوگانه اصطالحي زبانيـ معنايي
8
تقسيم و تعريف مينمايد .حال ،انسان ،ديالكتيك را چگونه تعبير ميكند .تعبيركردن صرفا مختص انسان است« ،غلط
و درست» دو نوع خصوصيت آن ميباشد .در فرايند ديالكتيك كيهاني هم «غلط و درست» معنايي ندارد؛ اما انسان در
تعابير خود بدون اين تقسيمبنديها غيرممكن است كه بتواند به تفكر بپردازد .پس مهم اين نيست كه امر تقسيمبندي
جايز است يا نه؟! مهم اين است كه پارادايم قرائت هستندهها بايد چگونه باشد.
تاريخ انساني به چندين ترتيب ديالكتيكي برميخوريم كه هركدام قرائتي متفاوت ميباشند .ميتوان آنها را
از ابتداي
ِ
پارادايمها يا متنهاي ( ) TEXTاستراتژيك ناميد .اين متنها صرفا مختص اعصار فلسفه نيست و يونان تنها مكان
جغرافيايي آن .هر قرائتي يك پارادايم محسوب ميشود و از ابتداي حادثشدن وجودي انسان ،انواعي به خود ديده
است .هرقرائتي ،فلسفهاي هستيشناختي است .پيشرفت هوش(فكر) و زبان(هماشارهاي و هم نمادين) در تكوين و
ظهور هر قرائتي بهمثابه يك متن دخيل بوده و ميباشد .مغز و زبان دو ابزار زنده و هوشمند پرسيال ميباشند .ماده و
انرژي در هيأت دو امر انتزاعـ عين دوگانهاي مكمل ميباشند .با تفكر انسان در مورد امور ،انواع ديالكتيك هم آفريده
ميشوند ،اما اين مهم صرفا در حوزه جامعهشناختي انساني شكل ميگيرد .از همان اوان شكلگيري مولكول DNA
اين استعداد تفكر و ناطقبودن در وجود انسان نهفته شده است« .استعداد فيزيكي» اولين و ابتداييترين مرحله
پيشرفت مفهوم خام ديالكتيك معنايي و معرفتي است .اما شكوفايي جامعهشناختي ديالكتيك با مرحله زبان اشارهاي
شكلگرفت .از اين مرحله تا پايان دوره نئولوتيك و پيشرفت زبان نمادين و هوش آنالتيك ،مرحلهاي بنيادين وجود
دارد كه طوالنيترين متن استراتژيك به لحاظ زماني است .هردو زبان اشارهاي و نمادين ،مفهوم خام معنايي ديالكتيك
را در قالب معرفتهايي ميتولوژيكي ريختند و به تفسير كيهان پرداختند .سالمترين متني است كه دور از غوغاي
كائوتيك دوران تمدن است .سنگ بناي اين دوران زبان و هوش تحليلگر ميباشند ،اما با يك كاراكتر خاص كه متكي
بر طبيعت است .زبان و هوش تحليلگر انسان به طبيعت بهمثابه هستي مينگرند و تعابيري أخذ مينمايند .دوران الههـ

در مسیر شناخت ،حقیقت و آزادی

سال هفتم ـ شماره66

مادر و نيز تا حدي دوران فالسفه طبيعي يونان از چنين ماهيتي عملي برخودار است .هرچند اديان توحيدي و فلسفه
طبيعي دوران يونان دو عامل ويژه و داراي ماهيتي مختص و حتي متفاوت از نئولوتيك است ،اما تا حد زيادي هم با
مرحله پيش از خود سنخيت دارد .زيرا بسيار متأثر از آن است و هنوز بطور كامل در مغاك كائوتيك تمدني نيافتاده
است .هيچ مفهوم ،اصطالح و تعبيري برضد طبيعت در دوران نوسنگي ايجاد نميشود و اين انسان را با طبيعت يكي
كرده است .اين ،دوراني است كه هنوز تعابير به آسمانها برده نشده است .هنوز چشم طالب رو به زمين است .انسان
ضديتها و اضداد و موانع را هم در ماده و هم در معنا ميبيند و همهچيز برايش پرسش ميشود ،اما تمام تقاليش براي
اين است كه اينها را بهمثابهي پديدارهايي تلقي نكند كه او را از طبيعت دورميگردانند و طبيعت را وحشي ميكنند.
فهم آنها اين است كه اضداد وسيله ضروري تداوم هستي و تحرك آن ميباشند .هستي را برخالف دوران دگماتيك
يونان ،يونيتر و واحد نميپندارند .معرفت ديالكتيكي ،آنها را بسوي درك قدرتطلبانه و قدرتمحورانه هستي انساني
و اجتماعي سوق نميدهد .بيشترين وحدتگرايي و قدرتطلبي ادراك شده در دوران يونان ايجاد شد و اين ،در تضاد
جنسيتي ميان زن و مرد بخوبي ديده شد .در دوران تمدن عقلگرايي بسيار بيشتر از هوش عاطفي دوران نئولوتيك
بود ،پس چرا تا اين حد ادراكهاي ديالكتيكي بسوي ادراك نفي و سلطه يعني نابودي يكي و سرآمدي ديگري سوق
يافت؟! زيرا در دوران دين و فلسفه تمامي ادراك را مجبور به انتخاب وحدانيت تمام هستيها كردند .ابتدا ميان زن
فرشاهي بر دموكراسي چيره شد و در ادراك فلسفي و جهانبيني جامعه،
و مرد ،مرد يگانه مقتدر فرض شد؛ قدرت و ّ
وحدت وجودي تنها دغدغه و آرزوي جامعه گشت« .وحدت وجود» بهمثابه پرهياهوترين اصطالح بر اذهان تحميل
شد .در وحدت وجودي ايدهآليستي ،تمامي نمونهها به آسمانها برده ميشوند و خصوصيت روحاني نامرئي مييابند.
يگانهبودن مرد ،شاه ،راهب ،كشيش ،ملت و غيره از مفاهيم خاص ديالكتيكي انحرافي هستند كه در ضديت با طبيعت
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همه پديدهها و هستندههاست .از سومريان تا يونانيان ،تاريخ ديالكتيك بيشتر لفظي و شفاهي است ،ولي در دوران
فلسفه خاص و نوشتاري يونان ،ديگر ديالكتيك به مرحلهاي بسيار جداگانه وارد ميشود .تقدس خرد ،مرد ،شاه،
فيلسوف و كشيش تا امروزه همچنان ادامه دارد .فلسفه وحدتوجودي قدرتمدار ،هسته تمام آنها را تشكيل ميدهد.
ميتوان گفت كه از يونان تا به امروز ،يك متن استراتژيك به تشريح مفهوم ديالكتيك ميپردازد و تمامي شيوههاي
ايدهآليستي و ماترياليستي آن بر محور نفي و نفيدرنفي حركت مينمايد .اگرچه تنها يك استثناء در اصالح تئوريكي
هگل ديده ميشود و ديالكتيك را بشيوهاي صحيح تعريف مينمايد ،اما اساسا فلسفه هگل بهمثابه يك كل همان منطق
نفي را در كنهه خود دارد و ديالكتيك را معيوب ميسازد و آن هم تداوم همان مفاهيم يونيترخواه و وحدانيتطلب
يكبعدي و يكسويه چيرگي مرد ،شاه ،كشيش و بطور جديتر دولت و تقدس آن ،ميباشد .كل متن استراتژيك هگل
سواي تعريف او از ديالكتيك ،نفي هستندههاست .اشاره او به پديده دولت و ناپلئون بهمثابه خداي روي زمين ،تفسير
او از ديالكتيك نفي است .وقتي كه به تعريف مفهومي ديالكتيك ميپردازد ،تعريفي كوانتومي است ولي وقتي كه به
بسط فلسفه جامعهشناختي و سياسي ميپردازد ،پرداختش خودبخود ،نفي ديالكتيك است.
نگرش پستمدرني هرچند نفي ديالكتيك نيست ،اما در فلسفه سياسي و جامعهشناختي «تشويش ديالكتيك» است.
مشوش و بغرنج ساختن ديالكتيك تنها فرق ميان اين متن با متنهاي قبلي ميباشد.
سياست
سياست دانشي است که از «شهر» و مناسبات عرفي «شهروندي» بحث ميکند .چهبسا فرايند تصميم جمعي را سياست
ميگويند .سياست ،فعاليت و کارهايي است که براي رسيدن به آزادي صورت ميگيرد اما نه بر اساس قانون بلکه اخالق.
چراکه مديريت قانون ،سياست نيست ،ادارهکردن است .سياست و سوسياليسم از ادارگي و بروکراتيسم بدور ميباشد.
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هکذا يک فعاليت اجتماعيـ کموني است و در حيطه فردي محض ،محلي از اعراب ندارد .برخالف تعريف آنارشيستها
و ليبرالها ،سياست به معناي رقابت اجتماعي با اتکاي به زور نيست؛ زيرا اين مفهوم خارج از نظاممندي دموکراسي است
و با آن تعارض معنايي دارد .برخالف نظر غربيهاي اروپامحور مفاهيم آزادي ،فلسفه و سياست ،برآورده انديشهگي ناب
يونانيان نيست .گرچه واژه سياست در زبانهاي اروپايي با واژه پليس يا دولتـ شهر اشتباه گرفته ميشود ،اما هنرش
صرف يوناني نيست .حتي از نظر تاريخي هم يک نوآوري يوناني نيست .بايد سياست از نو تلفظ و تعريف شود .ميتوان
ادعا کرد که سياست ،هم به لحاظ معنا و هم به لحاظ روند انحرافيافتگي از يونان شروع نشده .حتي ميتوان گفت که
بدعت يونان در بسط انحراف و نظام دوگانه معناييـ عملي آن بوده است .به بسط اين نظريه بپردازيم:
همانطور که ميدانيم سياست به معناي شهر است و پليس هم به معناي شهر ميباشد .پس حول معناي اصطالح
شهرـ پليس امروزي چه نظامي دور ميزند؟! تا زمان يونانيان ،بويژه تا پايان يافتن هنگامه دولتـ شهرها ،بويژه نسل
دولتشهرهاي يونان(همانند آتن و اسپارت) هر امر «سياسي» در تعارض با «فرديت» و «خصوصي» بود و چه بسا
مترادف با «اشتراک» و «عموميت» بود .در بطن اين اشتراک و اجماع بود که سياست معنا مييافت؛ ولي در آخرين
نسل دولتشهرها ،يعني آتن و اسپارت ،به تدريج امر سياسي در رويارويي و جدال با مفهوم همگرايي قرار گرفت؛ زيرا
پيشتر گروههاي سياسي ،منافع و مصالح عمومي گروه مقابل را رعايت ميکردند ،اما در يونان اين مفهوم رعايت ـکه
بيشتر در قبيلهها و روستاها غالب بودـ جايش را به «رقابت» يعني چيرگي گروهي بر گروه ديگر داد .اين نوع انحراف،
ورسيوني(نسخهاي) از پروتوتيپ(نخستنمونه) نظام سياسي زيگوراتـ سومري بود .شکل پيشرفتهتر و پيچيدهتري از
انحراف سياسي شد .در زهدان دولتـ شهر يوناني قدرتمداري شهرگرايانه حول محور بازار تولد يافت .مرحلهاي نوين
از «سياست ،قدرت» در رستنگاه آتنـ يونان ظهور گرفت .مصالح عمومي ،جايش را به منافع خصوصي داد .البته منظور،
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منافع خصوصي صرف فردي نه بلکه منافع «يک» گروه و عامل قدرت است .نظم دولت بلوغ مييابد و عرصه سياست
انساني متهوعتر ميگردد .کي ميتواند از اهرمهاي فلسفهبافي افالطون و ارسطو حاشا کند .آريستوکراسي افالطون
مرحلهاي پيچيدهتر از اين بغرنجسازي سيستماتيک سياسي شد .مفهوم سياست را زنان آفريدند اما توسط سومريان،
ساسانيان و يونانيان در دو دوره زماني متفاوت ،غصب و تحريف شد .چهبسا دشمني بيمحابا و سرسختانة سومري با
عشتار و اعدام و تکهتکهکردن ساپور(زن شاعر يوناني) توسط يونانيان ،روايت اين سرنوشت اندوهبار قتل «سياست و
زن» ميباشد ،آنچه يادي از آن نميشود!! پس از اين دوران بود که سياستـ که به معناي تعامل با ديگران بودـ به
حوزه صرف قدرت و حکومت تقليل داه شد و حتي آن را به «مؤاخذه و تنبيه» معني کردند .چه زيرکانه است :پليس
يعني شهر و پليس شهر را تنبيه ميکند ،شکنجه ميدهد ،ميآزارد!! از دوره سومريان و آغاز هيرارشي به بعد تا معاصر
در حوزه سياست ،تنها يک متن استراتژيک بر مفهوم معناـ عمل سياست بال گسترده است .در زيگورات ،سياست
يعني رابطه بردگي؛ در يونان ،از نظر افالطون تسلط آريستوکراسي است؛ در اسالم غزالي فتوا ميدهد :سياست يعني
دروغ؛ در معاصر ،سياست يعني اراده به قدرت با اتکاي به بازوي رقابتي زورمداري در پشت پرده کاپيتاليسم .اين،
متن استراتژيک حاکم است .واقعيت اين است که «سياست در نقاب و چهره عريان» است .متن استراتژيک فوقالذکر،
دستورالعمل انحصار سياست است .تمامي مرزهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،هنري و غيره برداشته شد و عرصهاي
نمانده که از گزند اين عامل هولناک در امان باشد .کانون توجه را «دولت» قرار دادهاند که پديدهاي کامال انحرافي است.
اين کانون ،مواد و دادههاي ويژه و خاص خود را دارد .در حقيقت :عامل سياستگذار در پشت پرده قرار دارد و عامل
سياستمدار بر روي صحنه ،عيان .نمايشي کامال ماهرانه و ساحرانه .دماگوژي اين دو عامل ،بقاي جامعه مطلوب مردم
است!! سر فروبردن در طناب خشوع و خضوع مقدسمابانه سياست ،بهايي است که همه مردم بايد در زندگي خود به
اين لوياتان بپردازند .انگار شخصيتهاي ضحاکـ اژدهاک بر روي صحنه به بازي ميپردازند! ديگر نميتوان گفت که
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ناآگاهي سياسي موجب تباه کشور ميشود؛ بلکه بايد گفت که ناآگاهي در خصوص عامل سياسي موجب تباهيست.
خلعسالح ذهن جامعه ،توسط دولت .سياست متعارف کنوني دوچهره است .چهرهاي در نقاب و چهرهاي در انظار .حتي
ميتوان داعيه اين را داشت که چهره در انظار بينقاب است ،اما چهره پشت پرده در عين حال نقابدار هم هست ،ما
اين را سيستم ميناميم .در غرب ،خداي دوچهرة ژانوس مظهر قدرت بوده .دو پهلويي ،دورويي و دوآتشگي از خصايص
ماهيتي سيستم سياسي کنوني ميباشد .بايد توجه داشت که با اين بيانها وارد عرصه مفاهيم فلسفه ميشويم .در حوزه
فلسفهسياسي ،ماهيت راستين سياست چيست؟!
پس از ماکياولي ،سياست ،هنر بهتر و آسانتر زيستن است و بر بنياني اخالقي ،يعني اخالق درستکار و نيکزيستن
استوار نيست .اوج اين نوع سياست ،فلسفه سياسي پراگماتيسم است که جهت آسانتر زيستن تنها به منفعت فکر
ميکند و براي منافع خود تمامي اصول ،مبدأها و قواعد را از ميان برميدارد.
بازي سياسي معاصر ،از صحنهاي جهاني برخوردار است .پردهها برافتادهاند و شعبدهبازي شعبدهبازان در خيمهشبگاه
ليبرالها پربزم و رزم است .در خيمهشببازي ،پشتپرده مات است و سناريونويس رو در نقاب دارد .پنجههاي قانون و
حقوقش بسيار ظريف در رمهگاه ،عروسکان را به بازي واميدارد .بر صحنه سياسي جهان ،نيروهاي مرموز گلوباليست
حکمران بيچونو چرا هستند .معتقديم که فرمول فلسفي نويني براي برانداختن نقابها الزم است .آنچه فوکو و امثال
والرشتاين در خصوص فلسفه قدرت و سياست به قلم صنع درآوردهاند ،انگار عظيم اما ناکافي است .حکومت ظالمانه
دولت بر مردم ،تعريفي بسيار کالسيک و مبتدي است .تعريف نوين بايد مطابق پيچيدگي بغرنج سيستم سياسي باشد.
فرمول نوين اين است :اين سيستم است که حاکم و فرمانرواي مطلق است ،نه فرد.
در بسط و تشريح اين فرمول تالش ميکنيم .وقتي در دولتي همانند آمريکا رئيسجمهوري انتخاب ميشود ،آن ،همان
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فرد نوعي نيست که ضمام امور را در دست دارد .در حيطه قدرت و سياست ،اين فرد نيست که حکم ميراند ،بلکه
«سيستم» است ،اين اوباما نيست که گرداننده است ،بلکه سيستم است .رابطه نيروهاي سياسي در اين سيستم به
لحاظ فرديـ جمعي فروپاشيده و رفتار سياسي نشأتگرفته از اراده فرد نيست ،از سيستم است .رابطه طبيعي کيهاني
فردانيتـ کيهانيت برهم زده شده است .هيچ وقت به اين اقناع عيني فريبنده نرسيديم که کارگذار اصلي اوباما است.
اوباما ،آن عروسک خيمهشببازي تنها نقاب سياستمدار را بر رو دارد ،سياستگذار کيست؟ جواب :سيستم .اليگارشي
که مهر غصب مردانه را بر خود دارد ،عامل اصلي سياستگذاري است .در زيگورات خداي يگانه يا پادشاه صرفا يک 
نماد نمايشي بود .حاکميت خود زيگورات داراي خصوصيت اليگارشيک است .شکلگيري و ظهور دولتـ شهر آن هم
حول بازار و زيگورات اليگارشيک است .بعبارتي حکومت گروه پنهان با دولت پنهان .اين ،ماهيت سيستم است .اما
در کالنشهرهاي دولتـ ملت امروزي ،اليگارشي ،در هيات کالنشرکتها و کالننهادهاي سياسي است که تمامي
رفتارها و کردارهاي سياسي را تنظيم مينمايد .بويژه عمر تقريبا  400ساله کاپيتاليسم با توسل به چنين نيرويي
چرخهايش را به چرخش درميآورد .وقتي که بطور کامال دورويانه ادعا ميشود که ليبراليسم ،فرد را به ذروه رسانده،
هنگامهاي است که فرد مرده است .انگار ليبراليسم محشر و قيامت فرد ميباشد .هياهوي ميشل فوکو در مرثيه مرگ
انسان معاصر بيجهت نيست .ديگر نه فرد و نه انسان حکم نميراند ،بلکه سيستم سياسي حاکم مطلق است .فرد
بهمثابه يک مترسک بيجان در بوستان کاپيتاليسم به قيام واداشته شد ،صرفا جهت ترساندن گنجشکهاي دشمن.
در اين فرهنگ ،مفهومي به نام «دوست و دوست» وجود ندارد .مفهوم «دوست و دشمن» نيروي محرک اصلي است.
در اليگارشي آريستوکراتيک افالطون ،شايد گروهي فردـ انسان حاکميت داشتند ،اما امروزه نه تنها فرد بلکه انسان هم
نقش عامل را ندارد .صرفا ابزار است .شايد مضحک به نظر برسد که بگوييم اوباما يک ابزارـ مترسک است در بستان
فرهنگ کاپيتاليستي .البته که روح کاپيتاليسم ،همان فرهنگ ليبرالي است .نه در آمريکا ،نه در ايران و نه در تمام
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جهان حتي در گروه القاعده هم عامل انسان آزاد نتوانسته بر عامل فرهنگ سياسي چيره شود .همه محصول فرهنگ
هستند .چهبسا ،فرهنگ ماشيني است که انسان و جامعه را ميبلعد و بهمثابه ابزاري بيروح در دنياي منجمد خود قي
ميکند .وقتي در اصطالح «مدرنيته کاپيتاليستي» غور کنيم ،درمييابيم که مقصود از فرهنگساالري چيست؟! خيلي
روي اين مسئله تأمل و تعمق کرديم تا دريابيم که چرا عليرغم آن همه جنجال تبليغاتي ليبرالها ،انسان آزاد وجود
ندارد؟! قناعت طبع آزاديخواهي جامعهشناختي به اين امر رهنمونمان ساخت که در جهان مدرنيته کاپيتاليستي اشتباه
بوده که بدنبال يافتن فرد آزاد بودهاند .چراکه فردي آزاد وجود نداشته! معيار آزادي فرد را مسلما نميتوان هنگفتي و
فراواني پول و مقام قرار داد! اين يک برخورد فلسفي است .آنچه قدرت و سرمايه بهمثابه سه عامل اصلي سلطه در چنته
دارند :پول ،زور و مقام است ،اما معيار آزادگي نيست .انگار هيواليي ساخته شده که نامرئي است :فرهنگ .اين مفهوم
اصطالحي ،تمام هستي تاريخ تمدن را در وجودش قايم کرده .به نظر ،خواست اراده به قدرت ،يک اغراق دوپهلو و مبهم
فوکويي نيچهاي است .اگر ميل نظري ما بر اين بنيان استوار گردد که «فرد انساني» عامل اصلي است ،آنگاه نظريه
اراده به قدرت درست است ،اما نه بطور مطلق؛ ولي اگر عامل اصلي را فرهنگ بدانيم آنگاه است که کليد را يافتهايم.
حال ،مفهوم فرهنگ را بسط دهيم .تمامي دورههاي زماني و سيستمهاي حاکم ،فراتر از فردانيت است .بطور مثال وقتي
ميگوييم «مدرنيته کاپيتاليستي» ،ناچار از يک فرهنگ بحث کردهايم و فرد خاص در آن از بس ناچيز است که خواسته
و ناخواسته غرق ميگردد .بسيار سطحينگري است که ناپلئون را در ديروز و اوباما را در بستر دورهاي امروز ،تنها
عامل حاکم قاطع بناميم .فرهنگ فراي فردانيت است و گسترده .فرهنگ زيگورات ،فرهنگ روم قيصري ،فرهنگ قرون
وسطايي ،فرهنگ مدرنيته کاپيتاليستي همه و همه بسط زمانيـ دورهاي فرهنگ ميباشند .حتي ميتوانيم در مورد
اديان تعريفي نوينتر از سيستم آن با توجه به اصطالح فرهنگ داشته باشيم .برعکس آنچه داعيه ميشود ،اين يک خدا
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و يک پيغمبر نيست که حکم ميراند ،واضعتر بگوييم حکم عامل فرد پس از حکم فرهنگ ميآيد .حتي از عامل اول
که پادشاه يا پيامبر باشد گرفته تا رعيت و بنده ،همه محصول و مخلوق فرهنگ هستند .اين تعريفي نوين از فرهنگ
است .ضمن اينکه متوجه هستيم که به حوزه تعاريف متافيزيکي نزديک شدهايم ،اذعان اين نکته حايز اهميت است که
آنچه در يهوديت ،مسيحيت ،اسالميت و پوزيتيويسم کاپيتاليستي سلطه بالمنازع داشته ،فرهنگهاي خاص آنان بوده.
مسلما آن مسيحيتي که به امروزه رسيده بسيار فراتر از تواناييهاي درک عيسي است .بحث بر سر تباهي سيستمها
نيست ،بلکه ماهيت است .فرهنگ توحيدي محمدي ،بدون وجود فرهنگ عيسي و موسي شانس موجوديت کمتري
ميداشت .يک رابطه دوگانه متقابل ميان انسان و فرهنگ وجود دارد .يک فرد در زمينه فرهنگسازيـ حتي فرهنگ
خاصـ نقشي نسبي دارد؛ حتي احاطه ميتواند نسبي باشد .اينجا مثال نقش عيسا را به نسبيگرايي تقليل نميدهيم
اما به نظر ،هويتي که امروزه مسيحيت بهمثابه يک هستي ،دارد ،فراتر از تعاريف عيسي است .اگر امروزه ،عيسي ظهور
کند ،مسلما توان آن را ندارد که بر کل مفاهيم  2000ساله مسيحيت احاطه يابد .تغيير و گسترش ،خصوصييت مفاهيم
فرهنگي و هستيهاي آن است .فرمول مثلي :همهچيز را همگان دانند ،اذعان تاريخي به وجود همين امر است .گاهي
ابتذال فرهنگ ناپلئوني تا جايي بسط مييابد که مسلما خود ناپلئون از آن بحيرت ميافتد و گاهي هم شکوه فرهنگ
آزاديخواهي سپارتاکوس و کاوه آهنگر آنچنان رشد مييابد که خود در مقابل پيچيدگي آن فروتنانه به زانو در بيايند.
لذا ميتوان گفت  فرهنگ ،روح جهاني سيستم است .در سيستم اين فرد نيست که تصميم ميگيرد؛ اين رئيسجمهور
نيست که اهميت هستيشناسانه سياسي دارد .اجزاء هستي فرهنگ ،متشکل از تعدد توانايي مغزهاست .تعدد چند
مغز متفکر و آفرينشگر ،بسيار باشکوهتر از مغز فردي است .حتي مفهوم سياست وقتي زاده ميشود که دو فرد در
کنار يکديگر بهمثابه دو عامل کنشگر قرار گيرند ،وقتي دو فرد از يکديگر ببرند ،حوزه سياسي خودبخود محو ميشود.
پس کنش و رابطه مجموع افراد يعني يک يا چند گروه است که موجب هستندگي سياست ميگردد .تمامي مفاهيم

در مسیر شناخت ،حقیقت و آزادی

کالن انساني ،متعلق به حوزه جامعه ميباشند و جامعه هستياي گستردهتر از فرديت است که فردانيت را دربرميگيرد.
البته اين برخورد ما ،هيچانگاري فرد نيست ،چهبسا فرد وقتي در عرصه فرهنگ جامعه پا ميگذارد ،تمامي نيروها و
استعدادهايش شکوه خود را اثبات مينمايد ،اما نوع فرهنگ بستگي به خود سيستم دربرگيرنده دارد .در سيستمهاي
منفي ،فرهنگها مثل خوره بجان خود ميافتند .همانند لوياتان با نيشزدن به دم خود ،مرگ خود را ممکن ميسازند
و اين جنبه خطرناک فرهنگ است.
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مرگ انسان و خدا؛ تولد سيستم
قبل از همهچيز بايد هستي انسان تا حد يک ابزار کارا براي سيستم سقوط داده شود تا سيستم به قدرت خود ادامه
دهد .اما ماهيت اين سيستم که هماکنون جهاني شده فراتر از اين است؛ محال است بدون يک ايدئولوژي ،يک سيستم
زاده شود ،محال است .آنکه انسان را منجر به مرگ کرده ،سيستم است و اهرم سيستم ،اهرم فشار است بر روي انسان.
ايدئولوژي ،همان اهرم فشاري است که انسان را به زوال و تباهي کشانده .ايدئولوژي که اهرم فشار سرمايهداري است،
همان ارباب مطلق است ،لذا ارباب حاکم ،بوش و يا اوباما نيستند ،بلکه ايدئولوژي سيستم است .از واژه ايدئولوژي
استفاده نميشود زيرا قصد ليبرال کردن را دارند و آن را پايان يافته اعالم کردهاند .ميماند سيستم ،يعني ارباب مطلق.
علم ،ابزار نيرومندي است که بوسيله آن همه کس و همهچيز را به ابزاري تبديل کرده و بکار بست .همان ابزاري که
اول از همه اوباما و بنالدن را به مخربترين ميکروب تبديل نمود .حوزه کاري آن جهاني است .امروزه ديگر دو اصطالح
ايدئولوژي و علم مختلط شده و دين سيانتيسم از آن حصول شده .از اين پس واژه علم ناخودآگاه ،ايدئولوژي را در ذهن
تداعي ميکند .علم و دانش توسط فاعل انسان فعليت مييابد ،اين در حالي است که اين انسان سوژه ،همان ابژهاي
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گشته که علم فراتر از هستي آن است و علم بر انسان احاطه دارد .علم ،منجر به شکست و مرگ انسان شده .تمامي
سربازخانهها ،بيمارستانها ،مجالس کشوري ،فعل سربازي ،درمان و سياستگذاري را خالي از «کالم» و «هستي» سوژه
انسان کردهاند و عليرغم دميدن وحشيانه در ُزرناي دموکراسي و انتخابات ،تاکنون هيچ عصري ديده نشده که چنان
دهشتناک ،سياست از فاعل انساني تهي گردانده شود .روابط انسانها حتي از سطح کالميـ زباني به سطح بيکالمي
و گسستن انسان از انسان سقوط کرده است .ديگر اين سياستمدار نيست که با انسان رابطه دارد ،بلکه قانونهاي
تجويزي مهروموم شده است .اين پزشک نيست که با بيمار ارتباط معنويـ کالمي دارد ،بلکه دوا و درمان و ابزارهاي
پيچيده البراتوار هستند که بيمار را در چنگ خود ميفشارند .اين بازاري و خريدار نيستند که اقتصاد را ميسازند،
بلکه قواعد و مناسبات سود و سرمايه است که نظم بازار را رباطگونه کرده است .اين ديگر معلم نيست که با آن همه
چهرههاي متفاوت دانشآموختهگان روابط کالمي دارد ،بلکه نظم عمومي آموزشي است که کتاب هم به ابزاري براي
تبليغ آن مبدل شده .ميبينيم که چگونه آنها تنوع و کثرت را دچار يکنواختي و همسانسازي کردهاند .انگار بايد افراد
جامعه ،همقد ،هممصرف ،يکايدئولوژيک ،يکسيستم يعني يک پادشاه را در اين پرستش توحيدي سرمايهداري داشته
باشند .نقطه بارز سيستم سرمايهداري اين است که انساني بدون آرمان ،هدف و انگيزه ميآفريند ،آن هم با قد و قامت
و وزن و رنگ يکدست .سيستم ،با ارايه استراتژي خود يعني گلوباليسم دو عامل بازار و نيروي کار  را يگانه عرصه
ارتباطات انساني و زوال آنها ساخته است .خود سيستم از طريق مجلس نمايندگان ،نهاد رياستجمهوري و وزيران،
وزارت اقتصاد ،سياست و آموزش و غيره تمامي قواعد و قوانين را پيريزي و بصورت بستههايي تبليغاتي ارايه ميدهد
تا ديگر هيچفردي مطابق ميل آزاديخواهيش به اين وسوسه نيافتد که به خود زحمت دهد که :فکر کند (فلسفه)،
بنويسد(روشنگري) ،توليد کند(اقتصاد) و  ...يعني خالصه زندگي کند .زحمت طرح تمام مدلهاي اقتصادي ،معيشتي
و رفتاري را خود ميکشد و از طريق بوقهاي تبليغاتي خود يعني رسانهها آن را به سمع و نظر ابژههاي خود ميرساند.
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ابژگي به مراتب نازلتر از بردگي است .از هويت و معنا تهيگردانده شده .تمامي مدلهاي خوردن و گفتن و خنديدن و
گريستن همه کوک و تنظيم گشتهاند در بازار مرکزي .خود آقاي رئيسجمهور با آن کت و شلوار شقورقش کريهترين
عروسک خيمهشببازي ميدان مرکزي بازار مکاره است .سيستم چنان حيات انسان را بصورت بيهويتي تنظيم ميکند
که همه يک قد و يک وزن ،آدرس گمشدهشان بازار مرکزي است .بيش از همه ،خود دکتر و معلم و بيمار نادانند.
انسان ديروزين دچار تعصب در خصوص عقايدش بود ،اما انسان امروزي دچار الادريگري «نميدانمچيست؟» است.
در دنياي سرمايهداري ،جامعه مصرفي مورد تهاجم آشکار کاالها براي مصرف است .اشتياق بورژوا و انسان مصرفي
به هر کاال و دستيازي به آن ،نوعي رضايت در او به وجود ميآورد ،اما «رضايت» پديدهاي دوپهلو براي سرمايهداري
است يک روي آن رضايت نسبت به وجود سيستم سرمايهداري است ،که به آن مشروعيت و محبوبيت ميبخشد؛
ولي روي ديگر آن ،عطش و ميل سيريناپذير مصرفکننده است که بيشتر ميطلبد و اين جنبه از محبوبيت سيستم
ميکاهد ،چراکه آن رضايت و رضاي نخستين کمکم رختبرميبندد و در صورت وجود کاالي نوين است که ميتوان
آن را ترميم کرد .لذا سيستم هم بحران ميآفريند که به موجوديت خود ادامه دهد .نه بحران پايان مييابد و نه ميل
عطشناک جامعهمصرفيسيريپذير ميگردد .نيازمنديهاي کاذب و تحميلي توسط سيستم ايجاد ميشوند که خود
آقاي رئيسجمهور هم در رأس ناچار الي چرخهاي مهيبش گيرميافتد و بدان خدمت ميکند .اين روند ،سير تداوم
موجوديت سرمايهداري است .جامعه از حالت نرمال به حالت اعتياد و بيماري دچار گردانده ميشود .يک انسان و
يک جامعه سالم هيچگاه بدرد سرمايهداري نميخورند و برايش مشکلآفرينند .سيريناپذيري سوژه انساني در مدل
سرمايهداري ،ديگر با کاالي فراوان برطرف نميشود ،بلکه هربار با يک کاالي نوين براي مدت کوتاهي راضي گردانده
ميشود .مدپرستي فاجعهاي است که نتيجه همين رابطه انسانـ سيستم است .ماشين سرمايهدار با روان انسانها
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سروکار دارد تا ذهنيت را مورد هدف قرار دهد و تباه سازد؛ چگونه؟ با ايجاد لذتهاي کاذب؛ هر لذت کاذبي ،رضايتي
موقتي را موجب ميشود و در سايه هر لذتي سرمايهداري هم چند صباحي سرپا ميماند .اما شگرد سيستم در اين است
که شيوه او در توزيع کاالها ،اطالعات و نيازها عادالنه نيست .اگر توزيع بر اساس اصل عدالت صورت گيرد ،حرص و آز
رخت برميبندد .اين سرازيرکردن نوع کاال و مدلها در واقع هجوم به جامعه ،انسان و به سيستمهاي ضد است .خرد،
هيچگاه در سيستم سرمايهداري سالم نيست ،مدام دچار توهم نيازهايش نسبت به :کاال ،مدل و مد است ؛ حال فرقي
نميکند که اين کاال از نوع اقتصادي باشد يا دادههاي آموزشي .بازار و نيروي کار دو ابزار تغذيه سيستم ميباشند و
مسئله اساسي اين است که فرد را با تخريب درون پشت سر گذاشت و کل جامعه و جهان گلوبال مقصد او است .و اين
مرحله با شروع استعمار بطورکلي آغاز و در سال  1980با استراتژي گلوباليسم به فراگيرترين سطح خود رسيده .در
سايه چنين سيستمي چقدر مسخره و مضحک است که در بوق و کرناهاي تبليغاتي دميده شود که اوباما دارد ميآيد!
چراکه او نه دست قدرتمندي دارد ،نه حق انتخاب فرداني و نه آزادي عمل ،او غالم حلقهبگوش و تاجبهسر سيستم است.
بر اساس اصطالح «غالم تاجبهسر» ميتوان اين تز را توضيح داد که سياستمداري وجود ندارد ،اما غالم وجود دارد.
سياستمدار ،هويت ناهويت فردي است که غالمباره است .سيستم در حکم دکتري است که بايد فرد را بيمار کند با
بيکار نمايد .ميتوان ادعا کرد که سوژهاي انساني درميان نمانده ،بلکه تمامي افراد ابژه گشتهاند و سوژه اصلي وجود
سيستم است .سيستم يهوديت ،فراماسونري ،سرمايهداري و توحيدي بزرگترين سيستمهاي معاصر ميباشند .انسان
بدون وجود پديده سيستم محال است به تداوم اجتماعي انبوه خود بپردازد .آزادي هم سيستم خاص خود را دارد.
در مقابل سيستمهاي تباه و «امر انبوه» است که وجود سيستم را ضروري ميگرداند .سيستم دموکراتيک هم با متن
استراتژيک کموناليسم ،صورت مقابل سرمايهداري است .اين ضرورت آزادي است ،ولي اجباري در انتخاب آن نيست.
گرايشها آزاد هستند ،اما معلوم است که هر گرايشي به کدام سيستم ختم ميشود .لذا در طول تاريخ تعصب به الهه،
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خداي يگانه ،پيغمبر و رهبر هميشه جنبه رواني بازتاب وجود نمادين سيستم در انسان و جامعه بوده است .مهم نيست
که سوژههاي انتخابي از اين قبيل خوب بودهاند يا بد ،مهم روشگرايشي است که ماهيت ميبخشد .بايد کل تاريخ
را تفسير نمود تا اين مفاهيم متديک را متحول ساخت و به سيستم سالمي رسيد .عبداهلل اوجاالن هماکنون يکي از
آخرين رهبراني است که اين بازتاب پرستشي نمادها را حل کرده و از انسان ميخواهد که نه او را خدا فرض کنند ،نه
پيامبر و نه رهبري اجباري ،بلکه فردي آزاديخواه که به «تفسير آزادانه» ميپردازد .نخستين سياستمداري که نقاب
از چهره خدايان و سيستمها برداشته است .کار او بازگرداندن انسان ابزار گشته به قالب ماهيتي حقيقي آزاد خود يعني
سوژه فاعل و توانا است.
در سيستمها ،تمامي مفاهيم و پديدهها فرافردي شدهاند و مسلما فرد نابود شده است .اين سيستم است که فکر
ميکند ،تصميم ميگيرد و عمل ميکند؛ ابزار کار آن نيروي کار انساني برده است .شبانرمگي روايت همين سيستمها
است .خيلي وقتها به اين امر فکرکرديم که چرا بسياري انديشمندان «مرگ انسان» معاصر را اذعان داشتهاند و به اين
اصطالح واضحتر دست يازيديم که در واقع انسان به «مرگ فرد» دچار شده و همين مرگ است که جنبه اجتماعي
انسان را هم روبه انقراض هستي او سوق ميدهد .هماکنون در اين سراشيبي قرار داريم؛ دو نوع ابزار خطرناک براي
نابودي وجود دارد1 :ـ بمب اتمي2 .ـ ذهنيت که هردو را سيستم براحتي در درست دارد .اما بمب اتمي بدون چاشني
کار نميکند و ذهنيت تباه شده سرمايهداري حکم همان چاشني را دارد .تمامي محصوالت فکري انسان توسط سيستم،
ابزاري ميشوند .جنبههاي انبوه و تنوع هستي جامعههاي امروزي ،انبوه و تنوع ابزارهاي نابودي را در دوگانه خود دارد.
«انسان موجودي اجتماعي است و محصول سيستم» .اين فرمول ،ما را به شکلي نوينتر بيدار ميسازد .سهلترين راه
حاکميت سيستم ،همگونگردن نيازهاي افراد و جوامع است؛ يعني همگونکردن لذتها و دردها .اما بايد توجه داشت
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که خطرناکترين افيوني است که ميتواند همانند فرزندي ناباب به قتل پدر خود يعني سيستم سرمايهداري دست زند.
نقطه اوج بحران در اينجاست .سيستم براي تعديل اين خطر ،نياز به بحران نوينتري دارد ،چراکه طي آن بحران نوين،
نيازهاي کاذب نوينتري ميسازد تا فرد و جامعه را محتاج به وجود خود کند .فرد بيمار براي اين مهم مناسبترين
«غالم حلقه بهگوش» است و رئيسجمهور مناسبترين «غالمتاجدار» گمارده است .عوامل فاعلي سيستم همه هويت
يک گماشته صرف را دارند .همه هم يک بيمار پسيکوز و روانپريشند .افراد تسليمشده از اين وضعيت در دايره بحران
خارج نيستند.
سياست بهمثابهعلم
اينکه برخي از انديشمندان معاصر از تبديل شدن سياست به علم اعتراض نمودهاند ،در واقع امري نادرست مينمايد.
زيرا انديشهسياسي به حوزه تمام علوم بسط مييابد و ارتباط تنگاتنگي دارد .بويژه پس از رنسانس و تالشهاي ماکياولي
در اروپا و اماممحمد غزالي در شرق ،سياست به نوعي علم تبديل شد ،اما علمي دور از دسترس عامه .چهبسا سياست،
تخصصي شد .مقولهاي که بايد مورد انتقاد شديد قرار گيرد ،همين امر تخصصيشدن سياست است .اين امر براحتي
فضايي محرمه ميان سياست و عامه مردم به وجود آورد تا مديريت تحت نام دولت ،دور از انظار خلقها به سهولت
فرضيات قدرت و سلطه را به اجرا درآورد .اين روند ،سبب شکلگيري نوع سيستم شد کامال جداگانهتر از نوع قديمي
آن .تخصصيشدن تنها ضامن شکلگيري يک سيستم کامال نوين بود .اين سيستم در واقع همان نظام جهاني است
که زمينه گلوباليزاسيون آن در دهه  80در نقطه اوجش مهيا شد و به استراتژي هژمونيک مبدل گرديد .عملکرد
اين سيستم کامال بدور از بنيانهاي اخالقي بوده است .هرقاعده اخالقي از تخصصيشدن جلوگيري ميکرد و مردمي
شدن را ترويج ميبخشيد ،لذا با هر معيار اخالقياي تحت هر عنواني مخالفت شد و اينگونه ،سياست پوزيتيويستي
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ريشههاي خود را بسط داد .از اين پس ،آرمان متافيزيکي پوزيتيويسم تخصصيشدن بوده بجاي مردمي و عمومي شدن
سياست .تخصصيشدن که محصول پديده دولت است ،بر ستون اقتصاد منفعتي پراگماتيستي غيراخالقي استوار است
و مردميبودن بر ستون اخالق ايدئولوژيکي .اولي؛ صرفا آساني زندگي را مدنظر دارد که تنها با منفعتپرستي ممکن
ميگردد و دومي؛ نه تنها به اقتصاد غيردولتي ،بلکه بر اخالق عملي که همانا سياست کنشگرايانه و ديالکتيک است،
تأکيد دارد .آکادميزهکردن سياست به معني تخصصيکردن و قبضهکردن آن در دست عدهاي مدير اليگارشيست است
که اقتصاد و قدرت را در رکاب دارند .هيچ رسانهاي بهمثابه يک نهاد نظاممند نميتواند موفق به انعطافپذيرساختن اين
سيستم شود .همزادي دانش و منفعت با ظهور اين سيستم نوين آغاز شد .علم سياست مساوي شد با قدرت .دورساختن
سياست از اخالق و تخصصينمودن آن همانا فروپاشي ارتباط و کنش سياسي ميان افراد و انسانها شد و اينگونه ،فرد
نوين که ادعاي ليبراليسم بود ،زادن گرفت .فرد نوين برخالف تمامي تبليغات جنجالي مدرنيته کاپيتاليستي هيچگاه به
سياست و اخالق به معناي اجتماعي و آزادانه دسترسي نداشته و برعکس از او سلب شده است.
انبوهي از اين نوع فرد ،جامعهاي ساختگي خاص را به وجود آوردند به نام جامعه بورژوازي .در واقع چنين جامعهاي
وجود ندارد زيرا دستساخته است .ضابطههاي اين جامعه همان ادعاهاي راسيوناليستي مدرنيته کاپيتاليستي است.
تمامي ادعاهاي آزادي بيان ،عقيده و غيره در حوزه عمل همين راسيوناليسم شيرازه بخشيده شده بودند .تمامي تأويلها
و خوانشها ،بر ريشه همين معيارها رويانيده شد .سرمايهداري طي اين روند ،هيچ پروايي در مشروعيتبخشي به
موجوديت سياسي ،اقتصادي و ايدئولوژيک خود ندارد.
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فلسف ه سياسي
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تمامي تمايز فلسفه سياسي از رنسانس تا به امروزه به تمايز ميان آراء هگل و عبداهلل اوجاالن ختم ميشود .اين دو
انديشه ،جامع تمامي انديشههاي پيش و پس خود هستند .آنچه هگل بهمثابه قانون ديالکتيک بيان کرده را اوجاالن هم
ميپذيرد ،منتها آنچه هگل در فلسفه سياسي با قانون خود درافتاد ،در ديالکتيک کوانتومي در خوانش عملکرد نيروهاي
سياسي و انساني تصحيح شده است .اشتباه هگل در توسل او به شرح قانون ديالکتيک با مناسبات دولت و سياست
بود .او به مدح دولت پرداخت ،ولي اوجاالن به ذم آن همت گمارد .دولت ،پديدهاي است که هگل ،در سايه پذيرش
آن ،باخت و لنين هم به بنبست رسيد .دولت ،در واقع در تضاد با روحکيهاني( )Geistهگل بود ،ولي هگل تسليم آن
شد .اما اوجاالن عليرغم اذعان به قانون ديالکتيک و روح کيهاني که به «ديالکتيک کوانتومي» و ايده«حيات زنده»
خود بسيار شبيه ميداند ،به آسيبشناسي فلسفه سياسي در قالب آن قواعد هگلي پرداخت و فلسفه نوين سياسي را
بر بنيانهاي واقعي خود قرار داد .کل فلسفه هگل ،رابطه قدرت ،انسان و ديالکتيک را به فروپاشي دچار ساخته بود که
فوکو با تمام توان با روابط قدرتمداري  آن درافتاد ،اما به لحاظ هستي تاريخي مقوله قدرت نقض داشت و اوجاالن با
ايده «بازنمود تاريخ پنهان شده در فرد معاصر و بازتاب فرد در تاريخ» آن را به کل تاريخ کيهاني بسط داد و اين اولين
اقدام در فلسفه سياسي است که هم قانون ديالکتيک و هم روحکيهاني هگل را به درستي بيان مينمايد ،اما نه به آن
شيوه که خود هگل بيان داشت و به خطا رفت.
چه بسا سياست تخصصي ،با ارايه فرديتي ناقص و متناقض با روح و تاريخ کيهاني ،با تاريخ به ضديت پرداخت .سيستمي
که هماکنون تحت عنوان سرمايهداري ،حاکميت هژمونيک را در دست دارد ،در واقع با روحکيهاني هگل و حياتآزاد
مدنظر اوجاالن از در دشمني درآمده است .مدرنيته دموکراتيک که تفسيري نوين از مدرنيسم است ،قالب فلسفه
سياسي اوجاالن را تشکيل مي دهد که مدرنيته کاپيتاليستي را به نبرد سياست اخالقي و غيراخالقي فراميخواند.
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سياست عين اخالق و دموکراسيست
در تمامي مراحل تاريخي ،سياست بهمثابه يک مقوله حياتي چنان بازتاب داده شده که در بطن آن فقط حاکميت
و دولت قرار دارد و حقيقتا جامعه و خلقها از آن حذف شدهاند .بويژه از رنسانس به بعد و بطور شديدتر از دوران
روشنگري تا به امروز ،سيستمي که نام بردهايم متشکل از «ادارهکردن (بروکراتيسم)» و «حقوق» بوده است .بروکراتيسم
اسکلت اصلي بورژوازي است که به جاي «سياست» نشسته و نيز حقوق روي بازتابيافته آن به شکل معناها و متدهاي
دستساز بورژواها است بطور خشک و خشن بجاي «اخالق» که بسيار انعطافپذيرو ديالکتيکي است؛ کل اين ساختار
ادارهگراييـ حقوقمحوري ،ماهيت دموکراسي سيستم بورژواـ کاپيتاليستي است .انبوه قراردادهاي دولت و قدرت را
حقوق مينامند که به جامعه ربطي ندارد و در مقابل ،انبوه قراردادها و روشهاي زنده همبستگي و تعامل ،جامعه
اخالقي ناميده ميشود .حقوق ،فرزند بروکراتيسم است و خميرمايه سيستم و آن فردي که در بوق و کرناي ليبراليسم
در مورد او ،ميدمند ،همان فرد ناسياست و نااخالق است که جز مشتي تفاله ،هيچي از او باقي نمانده .ادارگي ،ارادگي
را از او سلب نموده .همانطور که ادارگي بروکراتيسم سياست را از بين ميبرد و حقوق ،اخالق را ،همانگونه نيز
بروکراتيسم ،شهرگرايي افراطي و مصرفيـ سرطاني را ترويج ميبخشد و روستانشيني توليدي را نابود ميگرداند .هر
شهر ،ديگر مانند ظرفي تنگ است که انبوهي فرد را در آن انداختهاند که مدام ول ميخورند .آنهايي که تحت عنوان
دولت ليبرالي و بورژوايي به نمايندگي خلق و جامعه ميپردازند ،فرسنگها از اجتماع فاصله دارند و هيچ همخونيای
با آن ندارند .خالصه عنوان چنين ماهيتي ،مدرنيته کاپيتاليستي است که بر بنيان فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي
به نبرد وحشيانه با تمام گروههاي جامعه ميرود .فلسفه سياسي ،تئوري قدرت را در نسخههايي براي بازار ميپيچد
و اقتصاد سياسي تئوري سود را؛ اينگونه ،هردو يک نظام را تشکيل ميدهند که آخرين حمله اجرايي آن ،گلوباليسم 17
ميباشد .سود بيشتر الزمه «بيوقدرت» است که با نيازهاي انساني هيچ سنخيتي ندارد .اخالقي اقتصادي ،مدام بر اساس
«توليد براي رفع نيازهاي انساني» عمل ميکند نه بر بنيان «توليد براي سود بيشتر» .در آرمان «سود بيشتر» فرد محو
و گم ميشود و آنچه اهميت بارز دارد ،سيستم است چراکه عطش سود فزاينده ،به نيرويي فراي نيروي فرد احتياج دارد.
توان فردي و فرد آزاد ،جوابگوي ترويج سيستم نميباشد ،زيرا اگر مدرنيته کاپيتاليستي به نيروي فرد آزاد متکي گردد،
آنگاه اقتصاد سيستم به درجه اقتصاد يک قبيله سقوط مينمايد که در آن فرد براي جامعه و جامعه براي فرد خود را فدا
مينمودند و حد واسط سود و توليد فراتر از رفع نيازها نميرفت و اين خالف عرف و قواعد سيستم کاپيتاليستي است.
اخالق(بیاخالقی) گلوبالي سرمايهداري ،امروزه برضد اخالق قبيلهاي و کمونالي است .قبيله هم داراي يک سيستم
بود و سرمايهداري هم ،اما فرد ليبرالي و بورژواي محو گشته داراي ماهيتي بارها تباه گشته است .آن فرد ليبرالي که
تبليغاتي داغ براي آن ميشود ،همان «نيروي کاري» است که در زنجير گلوباليسم گرفتار آمده و جز مشتي برده ،هيچ
سيمايي شبيه فرد آزاد ندارد .سياهلشکري از «نيروي کار» که اجازه عدول و خروج از مرزهاي سيستمهاي دولتي را
ندارد .آن همه کالنشرکتها و کالنشهرها ،بدون اين سياهيلشکر نميتوانند براي يک لحظه سرپا بمانند .اين لشکر
مطيع همانند گذشتهها به ميدان جنگ براي تاراج نميرود ،بلکه در «مکان قدرت» يعني محيط کارخانه ،به نبرد با
بازار برميخيزد و آن را تارومار و چپاول ميکند ،منتها با اين تفاوت که حق تصاحب هيچ غنيمتي را ندارد .چهبسا
ارزش کار انساني ،با ميزان «دستمزد» رسمي تعيين ميگردد .تاوقتي که چنين سيستم وحشيانهاي هست ،فرد در غبار
خفقان آن چه محلي از اعراب دارد .در سيستم ،فرد و سود هر دو در خدمت ايجاد هژموني هستند .چهبسا ميلياردر
بودن به معني حرص هژموني است نه حق داشتن ثروت .هيچ شناختي چنان آگاهانه و زيرکانه صورت نگرفته.
در دوران سومريان ،قدرت با فرمول متفاوت از امروز تعريف ماهيت يافت :بازتاب خداشاه در نيروي آسماني يعني خدا؛
و تاريخ در فلسفه مدرن ،ماهيت ديگر بدان بخشيد :بازتاب بازگشته نيروي خدا بر روي زمين که هگل ،آن زيرکترين
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کاهن عصر آن را ابراز داشت و امروزه ،مهمترين رسالت ،رهايي از زنجير اين دو خدا است که منشا قدرتند .در چنين
رژيمهايي هميشه اقتصاد در راستاي قدرت بوده .آنچه مهم است ،آگاهانهبودن تمدن است .عملي آگاهانه که در حوزه
ديالکتيک شناخت انساني است ،اما صرفا نوع آن از جنبه کارکردي و ساختاري منفي بود که در جدال با نيروهاي
آزاديخواه تاريخ پيروزي و قدرت بيشتري کسب نمود و چنان مينمايد که انگار ديگر نه آزادي ممکن ميگردد و نه
شناخت نيروهاي آزاديخواه .تقريبا پديدههاي آزادي و شناخت چنان آشفته گردانده شدهاند که عدم را نتيجه ميدهد.
اين را همچو يک مشت غبار مرگ بر تمامي ذهنيتها پاشيدهاند و قدرمطلق گشته .معجون سحرانگيز و افسونگر
سيستم هم همين ميباشد.
بحران محدود به فرد نميگردد و جهان را در پوشش دارد .اين جهان اجماع جوامع جهاني و ملتهاست .خود واژه
جهان و بارمعنايي آن ،کلي فراتر و بزرگتر از فرد است .لذا اگر فرد آزاد ،آرمان ليبراليسم است ،پس چرا با اين همه
زيرکي فريبنده ،جهان(جهانيشدن) را در ضديت با فرد ،تحت نام دوستي پيشبرد ميدهند .خود استراتژي گلوباليسم
آمريکا به معني خستهشدن از دست آن فرد بدردنخور و انزجار از آن است .در گلوباليسم کاپيتاليستيـ آمريکايي ،فرد
ديگر محو و نابود شده ،قرنهاست که مرده ،اما بدان اعتراف نميشود .شناختن چنين سيستم و نظامي بسيار آسان
است ،اما هر روز در گوش افراد خوانده ميشود که شناختن ،امري ناشدني است ،همهچيز پايان گرفته! پايان ايدئولوژي
اين معني را در خود پنهان دارد :با آن کاري نداشته باش .تازماني که در اين دنيا پديدهاي وجود داشته باشد ،شناخت
هم الزم و گريزناپذير است .در ادوار پيشامدرن هر انسان ستميديدهاي که ميل آزادي داشت را «بربر و بربريت»
ميخواندند؛ امروزه نیز هرآنکه خواست شناخت کند ،نادان و عقلپرستش ميخوانند.
صاحبان واقعي شناخت ،زنان ،کارگران ،کشاورزان ،صنعتگران ،پيشهوران ،رنجبران ،مبدعان ،مخترعان و کاشفان
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هستند .اما در تاريخ مکتوب نامي از اينها برده نشده .هر دقيقه از رنج مادر به اميد آينده فرزندانش ،اين نوا را در
گوشمان ميدمد که شناختي و حقيقتي وجود دارد .حقيقت و شناخت ،جز عشق به بودن و آزادي چيز ديگري نيست،
پس آن را غامض و غريب نسازيد! بينهايت نمونه يک زندگي شناختي و آزادانه در تاريخ يافت ميشود ،مرگ يک مادر،
جان دادن يک برده ،فرياد آزاديخواهي يک انقالبي در پاي چوبهدار و غيره همه و همه حکايت از نوعي شناخت دارد که
تا کنون در مورد آن ننوشته ،نگفته و اذعان نداشتهاند .تمامي اين ميل شناختن که تنها ذرهاي از آن را به گفتار آورديم،
توسط يک سيستم سلطه و قدرت تباه گشته است .کشتن و رنجدادن هريک از آن افراد باال ،نابودي فرد انسان و ساختن
فرد دروغين ليبرالي است .جنگ تاريخ ،جدال ميان اين دو ميباشد .بزرگترين کتاب مرجع ،تاريخ است که کسي آن را
آن آن
ننوشته« .کتاب تاريخ» آن است که امکان دارد با «کتاب اشخاص» به مخالفت برخيزد ،چراکه کتاب اشخاص ،از ِ
دسته است که با توسل صرف به تأويل خود و غرض و ميل فردگرايانه و قدرتطلبانهشان آن را نوشتهاند .کار تا بجايي
رسيده که نسلي از اشخاص سر برآورند که فراتر از هرچيز ،همه تاريخ را احتساب نکردند ،اين نسل ،از فوکو گرفته تا
شکاکان و نئوليبرالهاي امروزي همهچيز را و حتي تاريخ را «يک لحظه حال» مينامند؛ هستي را يک پديده کنوني و
وجودي ،نه به گذشته و نه به آينده کاري ندارند .ماهياي را از شناخت و تاريخ و کيهان خلقکردهاند که نه ُدم دارد
و نه سر ،اما سرگردان ،بدون هيچآرماني در اقيانوس بيگران گلآلود شده شنا ميکند .چنان سيستمي از حيات در
اقيانوس حاکم است که حتي اين ماهي بينظير ،عليرغم آنکه شناخت و آگاهياي براي آن منظور نشده ،بايد متوجه
باشد که :از جانب هزاران درنده دريازي ،هشتپايان خونخوار بلعيده نشود ،به قالب مرگبار ماهيگير نيافتد ،امواج
متالطم او را به مکانهاي پرخطر پرت نکند ،طبيعت دريا و آب را بداند ،اينها و هزار و يک مورد احتياطي ،اگر فرياد
بلندآواي بودن و آزادزيستن و شناختن نيست پس چيست؟ آيا بايد هر موجودي زير ذرهبينهاي تيزچشم يک البراتوار
قرار گيرد تا بداند که چه چيست؟ تمامي طبيعت که امروزه آن را وحشي ميپندارند ،مملو و مشحون از شناخت و بودن

در مسیر شناخت ،حقیقت و آزادی

است .نبايد اجازه دهيم آنانکه بر اريکه قدرت سرمست شدهاند مدام فقدان آزادي را در گوشمان ساحرانه زمزمه کنند.

سال هفتم ـ شماره66

بيخبر از پس پردهها /ماهيت تاريخي سيستم
سيستم ،به قول عبداهلل اوجاالن ،همان ماشين تمدن است .در بطن تمدن سه شکل نظام تمدني سر برآوردهاند که
بنيانهاي سيستم ميباشند و برعکس آنچه تصور ميشود ،فرد ،در آن بيحيات بوده و بهمثابه مرگ انسان است؛ اين
سه خاندان ،خانواده و شرکت مدرنيته است(اوجاالن) .اين سه مقوله ،در ضديت با قبيله و در بطن خود آن سربرآوردند.
قبيلهستيز و به عبارت بهتر ،کمونستيز ميباشند .سيستمي که بهمثابه يک قالب ماهيتي تمدن از آن بحث ميکنيم،
در ضديت با حيات کموني کالنـ قبيله ظهور يافت و تاکنون ادامه دارد .سرآغاز شکلگيري سيستم و نطفه آن،
خاندان است که پيشتر در کالن و قبيله وجود نداشت .فرد و مناسبات افراد در کالنـ قبيله ،آزاد و برابر بود .شکل
خانداني ،اولين تمايز و تبعيض ميان دو فرد و بصورت کلي ميان انسانها شد .کنش ارتباطي و روابط متقابل افراد رو
به ضايع شدن نهاد و اوج آن به لحاظ تبعيض وحشيانه سياه در نظام بردهداري و از منظر تبعيض سفيد در مدرنيته
کاپيتاليستي بود .خانواده بهمثابه يک نهاد ميتواند سالم و آزاد باشد ،اما سيستمي حاکم است که از اين روند حيات
جلوگيري ميکند .هر خانوادهاي بعد از لحظه تشکيل ،گرفتار سيستم ميشود .مراتب قدرت در تاريخ کيهاني تمدن
را ميتوان در نهادهاي مفرد از کيهان يعني خانواده ،خاندان و شرکت مدرنيتهاي  بويژه در خاورميانه يافت .بحث از
فرد آزاد در اين سيستم سهمحور ،بيهوده است .نهادهاي قدرتامروزي يا از خانواده و خاندان ريشه ميگيرند و يا از
گروههاي اليگارشيک خانداني .شناساندن گروههاي اليگارشيک خانداني در ابتدا ،ضروري مينمايد .نمونه جالب و بارز
آن را ميتوان در تاريخ معاصر ايران يافت :پهلوي و آيتاللهي .نظام پهلوي ،نمونه آشکار يک خاندان پهلوي رضاشاهي
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است که قدرت را بصورت سلسله مراتب از خانواده پهلوي تا خاندان پهلوي و شرکتهاي مالکيتي تصاحبي ملي ميکند.
اما نمونه آيتاللهي بعد از انقالب ،بصورت نظام جمهوري ايراني متفاوت از نوع جمهوري فرانسه سربرآورد که در اين
نمونه ،خاندان خميني در مراتب تشريفاتي قدرت موجوديت خود را حفظ ميکنند ،ولي قدرت اساسي در قبضه گروه
فرادست آيتاهللها است .در اين نمونه ،بجاي فرزند خميني ،يک مرجع دينيـ سياسي عضو گروه اليگارشي ديني بر
مسند مينشيند ،اما بازهم نوعي خاندان است .قابل ذکر است که حتي در دوران باستان هم خاندانهاي اصيل ،افراد
خارج از خاندان و خانواده خود را بعنوان وزير و صدراعظم در عضويت خاندان خود پذيرفتهاند .هر دو نمونه حتي در
کوردستان کنوني بصورت مختلط و تمام عيار بويژه در جنوب کوردستان مشاهده ميگردد .خاندان بارزانيها نمونه قابل
ذکر است .هر سه محور خاندان ،خانواده و شرکت مدرنيتهاي بخوبي عيان است .طوري که خاندان و خانواده بارزاني
بعنوان يک نظام ضدحيات و فرد آزاد و برابر در حيطه قدرت دولتي غير از قدرت سياسيـ ايدئولوژيک ،قدرت سياسي
را با انحصار سرچشمهها و منشاهاي اقتصادي و شرکتها ،غصب مينمايند .در اين ميان ماهيت حيات آزاد چنان است
که عليرغم مقتدربودن در سيستم حاکم ،حتي مقتدرترين فرد خاندان ،آزاد نيست؛ زيرا بزرگترين خصيصه اين شکل
و نظام اقتدارگرا ،در گرو بودن کل حيات فرد مقتدر است ،آن هم در دست سيستمهاي هژموني جهاني .هم خانواده،
هم خاندان و هم شرکتها و عمل ارتباطيـ تجاري آنها زير کنترل شديد يد قدرت و هژموني جهاني  به وجود آورنده
آن است .در جهان کنوني هيچ شرکتي نميتواند خود را از تاثير ويرانگر کالنشرکتهاي سيستم هژموني جهاني
مدرنيتهکاپيتاليستي برهاند .خاندان صدام ،مبارک و طالبان بزرگترين نمونههاي عبرتآموز آن ميباشند .تغذيه اين
سيستمها از لحاظ ايدئولوژيک (ايدئولوژي يعني اينکه هيچ جامعهاي انساني ،بدون ذهنيت و اعتقاد نميتوانسته وجود
داشته باشد(اوجاالن)) ،سياسي و اقتصادي از جانب مدرنيته کاپيتاليستي صورت ميگيرد که سرآغاز شکلگيري آن،
ظهور خاندان در ضديت با اشکال حيات کالن و قبيله بود .امروزه چندين سازماندهي و نيروي خارج از سيستم حاکم
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وجود دارند که بر ضد سه محور فوق برخاستهاند :سازمانهاي فمينيستي ،اکولوژيک و تاحدودي هم آنارشيستها و
طرفداران انقالب سبز و سازمانهاي مدني.
نظام خانداني ،خود ،محصول نظام طبقاتي هيرارشيک  است .در اين نظام هيچ فردي يافت نميشود که آزاد و
مختار باشد .هيچ کس از وابستگي حتي در مراتب قدرت ،رهايي ندارد .سيستم حاکم يعني کنترل ذهنيت و اعتقاد
فرد و تنظيم نمودن آن مطابق خواست خود .فرد بايد چنان منعطف گردانده شود تا براحتي پذيراي هضم خوراک 
کالنشرکتهاي لوياتان شود .در باستان هرخاندان نورسيده نمادي از هويت اجعتماعش ،يعني بتخدايي ساخت.
بعدها با گذر زمان و تحکيم نظام هيرارشيک ،چندين قبيله خانداني با هم متحد شده ،ولي در اين حال ضروريست که
خدايانشان هم متحد و يکي گردانده شوند ،لذا گروه پانتئون شکل ميگيرد؛ مطابق طبيعت و سرشت حس قدرتطلبي
فرادستي خاندان برديگري و رقابت قدرتطلبانه و اصيل بودن خانداني و نژادي حکم ميکند که يکي از خدايان که
خداي خاندان برتر و نجيب است ،بهمثابه خداي خدايان برگزيده شود ،اينگونه ،يگانگي قدرت و سيستم از آن زمان
شکل ميگيرد .چهبسا ماهيت سيستمهاي هژموني امروزي بازتاب همان فرهنگ اقتدارگرايي و سلسله مراتب آن است.
يگانهبودن يک خدا يعني زيردست ساختن و برده نمودن فرد .بازهم اثبات ميشود که سيستم چيرهتر از فرد است ،اما
فرد آزاد تنها سهمي از مقاومت و دفاع و جنگ کيان برايش باقي مانده و لذا حماسه تاريخ آزاديخواهي را شيرازه بسته
است .تاريخ واقعياي که نوشته نشده ،تاريخ «شناخت» است.
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تاريخنويسيـ سيستم
اگر بخوبي در متدهاي تاريخنويسي رسمي مداقه کنيم و آن را مورد بررسي موشکافانه ساختاري و کارکردي قرار
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دهيم ،متوجه ميگرديم که سيستم و يا سيستمها چگونه شکل گرفتهاند .روشهاي تاريخنويسي رسمي دولتها و
هژمونگرايان ،مدام توجه اصلي را به وقايع و رويدادهاي رسمي دولتي مبذول داشتهاند نه اجتماعي .بر اين روش
متکي بودهاند ،زيرا جنبه تبليغاتيشان مگر آنگونه ممکن گردد .لذا زحمات ،دردها و آالم و جانباختنهاي دهشتناک 
خلقهاي ستمديده ،زير اين اليه رسمي دولتي مدفون گردانده شده است .در طول تاريخ پديده انقالب از دو بخش
تشکيل شده1:ـ نيروهاي مردمي2 .ـ رهبران و گردانندگان انقالب که گروهي محدود هستند .انحرافات در انقالبها
به سبب تصاحب دسترنج و عمل انقالبي نيروهاي مردمي به ميان آمده .تنه انقالب را خلقها تشکيل ميدهند ،ولي
تمامي پيروزيها از آن گردانندگان ضدانقالب بوده است .اين امر به خاطر حاکميت نيروهاي هژموني هستند که
رهبريت انقالبات را تصاحب نموده و انقالبها را بر پل «ضدانقالبي» عمدا گذر دادهاند .اين سنت ديرينه در انقالبهاي
امروزي نيز استمرار دارد ،اگر بخوبي توجه کنيم ،امروزه در سطح جهان در بنيان وسايل رسانهاي و ارتباطات جمعي،
مرجع اصلي تبليغات و آگاهيها ،به تمامي دولتي و رسمي است .تنها به اخبار و گزارههاي منتشر شده رسمي از جانب
دولتها ،استناد ميشود و ديگر «منبع باورها» بيانات رسمي است .اين امر سبب گشته که در ثبت وقايع و رويدادهاي
تحول ديالکتيکي ،انحرافات تا درجه دماگوژي ،اوج گيرد و تمامي رنجهاي خلقها و تودههاي جانباز زير اين اليههاي
گنديده ،اما به ظاهر خوشنما ،پوشانده و دفن گردد .اوضاع رسانهاي امروزي در سطح جهان ،گلوباليزهشدن اين متد
رسمي را بسط و ترويج ميدهد .نبض رويدادها و پديدهها و نحوه شکلگيري و جهت دهي آنها به تمامي در دست
نيروهاي هژموني رسمي است .در چنين ساختاري از سيستم ،کارکرد دستگاهها و نهادها به تمامي مطابق گزارههاي
رسمي دولتي بهمثابه يک دستورالعمل مطلق و قطعي ،ميباشد .لذا به خاطر همين امر است که بايد گفت :قبل از
اينکه آرماني اقتصادي را در اولويت قرار دهند ،آرمان ايدئولوژيک و سياسي را مدنظر دارند .اين تاريخنويسي رسمي و
دولتي است نه جامعهشناسانه .اينکه امروزه با بيشرمي تمام ،انقالب رنسانس و مراحل بعد از آن يعني رفرماسيون و
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روشنگري را محصول و رهاورد کاپيتاليسم ميدانند ،برخاسته از همين متد عملکردي تاريخنويسي است .در اين تاريخ،
هستي و کيان دو صاحب اصلي انقالب يعني فرد و اجتماع حذف شدهاند .ماهيت عوامل و نيروهاي هژموني را بصورت
دقيق و آشکار ميتوانيم در اين نوع تاريخ بازخواني کنيم .تمامي انقالبات استقاللطلبي و رهاييبخش بويژه در قرن
نوزده و بيست به چنين عاقبتي گرفتار شدهاند.
اين سيستم نوين بعد از رنسانس ،شديدا طبقاتي است ،اما با اين تفاوت که طبقه بورژوا در سيستم کاپيتاليسم ،دچار
نوسان و تغيير پايگاه طبقاتي سريعتري در مدت زماني کوتاهمدت با کمک سرمايه و سود است .تغيير پايگاه طبقاتي
سريعتر گشته ،اما هيچگاه از ميان نرفته .فرد در عطش دستيازيدن به سرمايه و سود بيشتر مدام به اين ديوار و آن
ديوار کوبيده ميشود و اين تاختن و تازيدن مرگبار اگر يک لحظه زماني متوقف گردد ،هستي و موقعيت فرد روبه
مسکيني  نهاده و به خطر ميافتد ،زيرا اينگونه تنظيمش کردهاند .تنزل و سقوط از پايگاه طبقاتي فرادستي به پايگاه
فرودستي توسط سرمايه و سود تنظيم ميگردد .فرد چنان وابسته و نيازمند بدان گردانده ميشود که گريز از آن
برايش خطر امحاي موجوديت و طردش را به دنبال دارد .در حقيقت ،گرفتار يک ماشين خودکار به نام سيستم است.
سيستم چنان کوک گشته که حفظ موقعيت برتر طبقهاي صرفا با انحصار سرمايه و سود طي يک رقابت شديد ميان
افراد صورت ميگيرد .هيچ هژمونياي بدون انحصار ممکن نميگردد.
بحران يعني چه؟ وقتي که يک نيروي هژمونگرا با توسل به صنعتگرايي سرمايهداري ،تمامي عرصههاي اقتصادي
کسب سود بيشتر و ارزش افزوده را با هدف قرار دادن ذهنيت افراد با استفاده از هژموني ايدئولوژيکي ،به سود خود
تنظيم مينمايد و نيازهاي اساسي جامعه را در وظايف خود حذف ميکند و در نتيجه فرد ،جامعه و محيطزيست هم
قرباني اين ميل عطشناک سود بيشتر ميشوند ،در اين حال ،بحران رويميدهد .ماهيت اساسي سيستم اينگونه بر ما
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آشکار ميگردد .حذف برآوردن نيازهاي جامعه از دستور کار ،تمامي اصول دموکراسي را به ستيزه ميخواند و روپوشي
تقلبي و ظاهرسازانه بر آن ميپوشد .جامعه و فرد در قالب نيروي کار برده شده و محيطزيست هم در قالب مواد اوليه
قرباني ولعهاي اين سيستم ميشوند .تمامي جوامع امروزي که دولتي شدهاند ،جامعه جنگي ميباشند .در هيچ قارهاي
دولتي يافت نميشود که دولت آشتي باشد ،چنين دولتي وجود خارجي ندارد ،زيرا دولت يعني جنگ و ميان دو دولت
هيچگاه صلح و آشتي برقرار نيست و هرآن احتمال جنگ فيزيکي وجود دارد.
در خصوص مسئله ارزشگذاري کاال و انسان و ارزش افزوده و نيز تعيين ارزش کار انجام گرفته ،اوجاالن از مارکس،
ژيژک و لکان گذار کرده .آنها انديشه بتوارگي کاال را برمال و رسوا ساختند ،اما انگار خود را ناچار ميديدند که ارزشي
برابر براي دو کاال تعيين کنند و در رابطه ميان کار و دستمزد حدي را معين سازند که بقول اوجاالن هيچ انديشهاي
توان آن را ندارد که ارزش محدود را در قالب مفهوم يک قيمت تعيين شده ،براي يک روز عرق ريختن تعيين کند؛
زيرا هر نوع تعييني بهمثابه ابزارسازي انسان و بتکردن کاالي ارزشي است و ارزش افزوده هم در اين ميان بعنوان
عارضهاي به حوزه روابط تبديل ميشود ،يعني روابط را بخاطر کاال ايجاد ميکند نه ارزش رابطهي انسان .رابطه بخاطر
کاال نه انسان .هر نوع تعيين ارزش با کمک قيمت ،موجب سقوط روابط دو انسان به صورت ديگر رابطه غيرانساني
يعني نفع نفساني است .هرکس براي نفع نفساني خود ميکوشد .لذا اين مهم موجب شکلگيري فرهنگ داد و ستد
ميشود .از اينجا به بعد انسان حاکم نيست ،بلکه آن فرهنگ داد و ستد است که بر روابط حاکم است و گرداننده آن
يک سيستم خاص به نام سرمايهداري است .پس سرمايه ،يعني مفهوم وارونهسازي روابط و مناسبات نه مطابق انسان،
بلکه مطابق ميزان پول .پول محور است نه انسان .پول ديگر بت است .سرمايه و بازار به واسطه برجسته ساختن شيئ
مانند پول بر انسان حاکم ميگردند و ديگر اين سوژه انساني بقاي خود را در گرو سپردن خود به مناسبات تعيين و
تنظيم شده بازار ميداند و لذا تسليم آن فرهنگ ميشود .پول به حلقه و پل ارتباطي ميان انسانـ بازار و سرمايهداري
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تبديل ميشود .حال آنکه ميبايست اين انسان ميبود که به حلقه و پل ارتباطي ميان پول ،بازار و سرمايهداري تبديل
ميشد .کل اين شاکله را سيستم ميناميم .حال تجسم کنيم که پديده آينهاي بودن هر کدام از اينها براي ديگري،
چگونه«من» ديگري را در آينه خود بازتاب ميدهد .در واقع ،من فتيشي بازتاب داده ميشود نه من حقيقي .اينگونه،
بازار مرگ انسان را منجر شده است .وقتي که کارگر طي داد و ستد و براي رفع نيازهاي خود به آينه سرمايهدار رجوع
ميکند ،آن را بهمثابه يک کاالي منفعتي ميبيند و برعکس نگاه سرمايهدار به کارگر هم همينگونه است .تفاوت ماقبل
سرمايهداري با سرمايهداري در اين است که در ماقبل سرمايهداري ،فتيشانگاري عارضهاي بود که در حوزه باورها و
روابط عقيدتي انسانها قرار داشت ،اما در دوران سرمايهداري به حوزه اقتصاد هم سرايت کرد و توليد طبيعي به توليد
منفعتي مبدل گرديد .پيشتر هدف از توليد ،توليد براي انسان بود ،نه براي بازار .پيشتر توليد براي دو انسان ،رابطه و
مناسبات و دادوستد بدون واسطه بود .در سرمايهداري ميان دو انسان ،به تعدد و گستردگي پول ،بازار و سرمايهدار،
واسطه وجود دارد و اين يعني ايجاد شکاف ميان انسانها و ظهور فاصلهاي عظيم و بيگانگي .لذا وقتي دو انسان از هم
دورگردانده شدند ،مسلما اجتماع و جامعهاي در کار نميماند و براحتي به ذم سوسياليسم ميپردازند .اگر مطابق چنين
سيستم غولآسايي داوري کنيم ،ميبينيم که مفاهيم آزادي چنان فروپاشي شده و در آن آينههاي دروغگو بازتاب داده
ميشود که هر سرمايهدار حق خود را ميداند که پايان ايدئولوژي را اعالم کند .جاي انسان و کاال عوض شده است
و تمام ويژگيهاي انسان غصب و به عنوان صفت ارزشي به کاال اختصاص داده شده است و اين شکلگيري تعريف
ايدئولوژيک سرمايهداري از کاال و انسان و روابط آنها و ارزش هستيشان است.
بورژوازي ،طبقهاي است که بجاي تمامي بشريت قرار داده شدهاست و قانون سرمايه و سرمايهدار بجاي حقوق بشر.
دو پديده طبقه و قانون مذکور به معناي پايان ايدئولوژي نيست ،بلکه به معناي آغاز يک ايدئولوژي نوين با ساختار
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منحصر به فرد است .به ميمنت طبقه بورژوازي و قانون سرمايهداري ،تمامي مناسبات نيروي کار ،کار ،بازار ،مراودات
پولي ،تقاضا ،عرضه ،سياست و اجتماع مطابق آن دو تنظيم ميگردند .سيستم قدرتمدار و هژموني با پديده دولت
تمامي رفتارها را تحت کنترل دارد.
ناپايداري
آنکه قانون اساسي را به خواست خود تنظيم مينمايد ولي قانوني نانوشته فراي آن را پيروي ميکند و سپس مطابق
آن ،هنگام نياز بحران ميسازد و موقتي هم رفع ميکند ،بنيان سيستم است؛ بنيان سيستم هم متشکل از گروهها
و نهادهاي اليگارشي بروکرات هست که هر مرزي را بدلخواه تعيين و در عين حال از آن نيز تجاوز ميکنند .اساسا
قانونهاي اساسي دولتي ،صورت محسوس اين پديده پنهاني سيستم است ،اما روي راستين آن نانوشته است .سياست
اليگارهاي بروکرات بر بنيان «بهرهمندسازي» و «محروميت» است؛ آنها مزدوران و کمپرادورهاي خود را به آساني از
ثروت و قدرت کنترل شده بهرهمند ميسازند و از طرف ديگر ،نارضاييان و به قول خود مزاحمان را محروم ميسازند.
اين عملکرد آگاهانه سبب ميشود که اليههاي اخالقي و سياسي حقيقت اجتماعي فروريزد .محروميت تودههاي
ستمديده همزمان به معناي محروميت از اخالق و سياست است که عقوبت آن ،دچار شدن به بيحقيقتي است .عملکرد
اين نيروهاي هژموني چنان مرموز و ساحرانه است که تشخيص صحيح از نادرست را آنچنان آشفته مينمايد که کماکان
ناممکن ميگردد و تشويش اذهان هم اوج بحران ميباشد که در آن بيحقيقتي و بيهويتي در حد ذروه است .اين
سيستم مرموز ،بجاي اقتصاد و ارزش کاربردي ،اقتصاد کاربردي مورد قبول است که ارزش کاربردي را در مقابل سود
حداکثري جايگزين مي نمايد.که مطابق رفع نيازهاي معيشتي جامعه عمل ميکند ،ارزش سود حداکثر را جايگزين
نمودهاند و روش عملکرد چنان است که بجاي رقابت سالم ،جنگ را جايگزين کردهاند ،زيرا جنگ شيوهاي است که طي
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نگهدارنده سيستم
تنه سيستم بطور کلي متشکل است از کابينه دولت ،ارتش منظم ،ادارات منظم بروکراتيک و شرکتهاي کالن است با
زيرمجموعههاي وزينشان .اين تشکل نگهدارنده ،تمامي مقاومتهاي حفظ موجوديت سيستم را به عهده دارد و کل
عرصه قدرت را تشکيل ميدهند .اما بطور کلي ،روح سيستم و اسکلت آن« ،قانون» است .بدون قانون ،نه قدرت و نه
سرمايه و آخر سر نه خود سيستم نميتوانند حتي براي يک لحظه کوتاه دوام بياورند .قانون ،دستورالعمل مشروعيت
بخشي به سيستم است؛ بدان ماهيت ويژه ميبخشد .هماکنون سرمايهداري از طريق استراتژي گلوباليسم ،قانونهاي
ويژه خود را جهاني ميکند .اگر چيزي به نام قانون وجود نداشته باشد ،نميتوانيم بگوييم سيستمي وجود دارد و اگر
قانون سرآمد نباشد ،نميتوانيم بگوييم سيستم سرآمد است .لذا اگر قانون با آن ماهيت امروزيش وجود نداشته باشد،
آنگاه انسان سرآمد ميگردد .قانون يعني انکار و حذف اراده .يعني تعيين سرنوشت انسان بدست سيستم نه خود او.
آنچه از قانون ترشح ميشود« ،حکم» است و قدرت از بطن قانون زاده ميشود .قانون را با اصطالح فريبنده «حقوق»
تفسير و تمجيد ميکنند و با اين جالدهي و الپوشاني ،عقليتي سحرانگيز ميآفرينند .سيستم از راه گلوباليسم قانون و
قانون گلوباليسم به تحکيم قدرت خود ميپردازد ،اما از سوي ديگر با ترويج نسبيگرايي پوزيتيويستي که شديدا علمگرا
و پديدهگرا است ،انسان را در عرصه عمل و مقاومت ضعيف ميسازد که بقول عبداهلل اوجاالن«:نسبيگرايي:حالت
دورگردانيدهشدن کامل انسان تحقيرشده را از «قاعده ،راه و روش» بيان مينمايد» .همچنانکه ميدانيم پراگماتيسم،
اساسيترين شکل فلسفي است که پيروي ميکنند .پراگماتيسم يعني منفعتپرستي و انکار قاعده ،مبدأ و اصول» .تنها
23
منفعت را در چشمانداز دارد .تبليغ اساسي آن اين است که بينهايت روش و قاعده حصول به آرمان را ارايه مينمايد،
اما در بنيان خود گزاره بينهايت يعني عدم پايبندي به يک روش در فرايند منفعتطلبي .زيرا به گفته آنها ،قاعده و
روش خاص انسان را از رسيدن به نفع مورد نظر ،سود بيشتر و قدرت تثبيت شده باز ميدارند و اخالق و وجدان را
تحميل مينمايند .و اخالق و وجدان هم مستلزم گذشتن از اميال و منافع خود به سود ديگري در بسياري موارد است.
پراگماتيسم ميگويد که هرکسي قانون مخصوص خود را دارد و اينگونه هوس رقابت ناسالم را عطشناک ميسازند.
خداي سرمايه
در سيستم ،آنچه حکم حاکم ابدي و ازلي دارد ،سرمايه است نه سرمايهدار ،زيرا اين سرمايه فينانس است که پايگاه
طبقاتي فرد را مشخص ميسازد .برخورداري از سرمايه يعني سوژهبودن و عدم برخورداري يعني ابژهبودن .چرا امروزه
پايگاه طبقاتي فرد بسيار سريع تغيير ميکند؟ امروزه کيفيت تشکل طبقاتي تفاوت بسيار با کيفيت ديروزين دارد .در
گذشته پايگاه طبقاتي فرد و مراتب آريستوکراسيـ بردهداري در قالب سوژهـ ابژه ثابت بود؛ اما امروزه سرمايه فينانس
اين امر را با تحولي لرزان روبرو ساخته است .در سيستم گلوباليسم اقتصادي سرمايهدار صرفا از پايگاه سوژگي برخوردار
است ،اما حرف اول را نميزند ،حرف اول از آن سيستم قانونيـ اداري است که خود سرمايهدار در الي چرخهاي
غولپيگر مدام گردان آن ،اسير است .هرچند برده در مدت زماني کوتاه ميتواند پايگاه طبقاتي خود را تغيير دهد،
اما اساس مسئله اين است که اين تغيير ،سقوط از ابژگي به سوژگي است که مقولهاي متفاوتتر از ابژگي نيست ،در
اين امر هم نفي حيات صورت ميگيرد .بعبارت واضحتر ،موقعيت سوژه (سرمايهدار) را هميشه سرمايه و قدرت تعيين
ميکنند(اوجاالن) .کل جهان و در راس آن آمريکا ،توسط کالنشرکتها اداره ميشوند که بر بنيان رابطه غالب و
مغلوب صورت ميگيرد .روابط از نوع غالبـ مغلوبيت ،برآورنده سرمايه و قدرت است .هيچگاه معلوم نيست که يک 
سوژه سرمايهدار کي و چگونه غالب و کيو چگونه مغلوب ميگردد« .کسب سود و ورشکستگي» دو لبه تيز نابودگر
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سيستم ميباشند .سرمايه و قدرت دو نماد بنيادين در سيستم هستند که انسان مدام اسير آنهاست .در اين ميان،
انسان و روابطش دچار کاالشدگي و شيءوارگي ميگردد .وقتي که سرمايه و قدرت متکثر ميشوند ،در آن صورت اين
سيستم است که سرآمد است نه علم ،زيرا کليت علوم را دچار انشعاب و دورشدن از يکديگر ميکنند .اولين تجزيه
علوم با سربرآوردن سرمايهداري به ميان آمد .فاصلهگرفتن علم از اجتماع به معناي فاصله گرفتن انسان از ارادهمندي
سياسي است ،لذا انسان حذف و سيستم جاي آن را ميگيرد ،نوعي آريستوکراسي به ميان ميآيد که آريستوکرات
اساسي سيستم اداره و مديريت يعني ايدئولوژی سرمايهداري است .اينگونه ،علم بصورت سرمايه در ميآيد و آرمان آن
ايجاد سيستم و در نهايت قدرت است .سيستم ،علم را وسيلهاي براي دويدن در پي مزد و سرمايه نمود .به همان اندازه
که نهادهاي سياسي و وزارتخانهها ،پايههاي قدرت را تثبيت ساختند ،مراکز آموزشي هم بنيان سرمايهيابي را ترويج
بخشيدند .مدرکگرايي ،محرکي است که مدام انسان را در پي سيستم ميدواند .اين ،وجدان و رابطه جمعي جامعه
است که حصول حقيقت را تعيين مينمايد.
در مدرنيسم و پستمدرنيسم ،اداره (بوروکراتيسم) و حقوق جاي سياست و اخالق را گرفتهاند .ادارگي ،در ضديت با
سياست؛ و حقوق ،در ضديت با اخالق قرار گرفته است.
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هستي
اولين ظهور انديشه هستي پس از شيرازه گرفتن دو فکر مجزاي «هستي» و «فراهستي» يا بعبارت ديگر ماترياليسم و
متافيزيک به ميان آمد .متافيزيک ،گرچه با افالطون در قالب «ايده» به اوج رسيد ،اما ريشه آن به نوعي به فيثاغورث
و پارمانيدس ميرسد .فيثاغورس با تقدس اعداد ،بويژه «يک» و پارمانيدس با خلق مفهوم ايدهآلي وحدت وجود و
24
وحدانيت ،اولين سنگ بناهاي جنجال برانگيز مفاهيم و فرايندهاي هستيشناسي را پايهگذاردند و امروزه همچنان
بصورتي عطشناک  بزرگترين دغدغه فلسفه و علم است .حل معماي «هستي چيست!» در واقع بيان «حقيقت و
معرفت» است .بزرگترين استاد اين رويکرد متافيزيکي هستي ،پارمانيدس است .آنچنان که به افالطون اهميت داده
شده ،به همان اندازه پارمانيدس از ياد رفته است! اگرچه افالطون اوج متافيزيک و ايدهآليسم است ،قريب دو هزاره است
که بر فلسفه و حوزه انديشه اروپا سيطره دارد ،اما استاد اصلي پارمانيدس است که به تمامي مسير فلسفه و عاقبت آن
را تغيير داده و براي هزاران سال جهت داد.
تمامي مسئله حاد و دغدغه بنيادين فلسفه« ،هستي» و بنابراين «حقيقت» شد .نميتوان گفت که پس از هبوط
طالس و شکلگيري فلسفه مسئله هستي پايهريزي شد؛ زيرا پيشتر هستي بهمثابه بنياديترين مسئله انسان حتي
در ميتولوژي هم مطرح بوده و در قالب آن به دنبال حيات ميگشتند .منتها مفهوم زباني اين اصل فرق ميکرد و آن،
اصل حقيقت بود ،حقيقت چيست؟ در دوران ميتولوژي ،حقيقت يک طرح ساده پرسش از هستي در قالب جاودانگي
انسان بود .آب حيات ممر جاودانگي بود و جاودانگي هم به مفهوم ماندگاري هستي در اين جهان .ماندگاري در اين
جهان ،انديشه بودن در هستي مجرد را نميپذيرفت و رفتن از اين جهان هم انديشه جهاني متافيزيکي ديگر را نمايان
ميساخت .به اين ترتيب ،هستي واقعي در قالب آنيميسم اولين شکل ظهور در قالب و ساختار انديشگي معين و
ايدئولوژيکي است .قبل از انديشه فلسفي يوناني ،آنيميسم و تجسد و خلود روح به نوعي گزاره از مفاهيم شناختهستي
در پديده روح بود .در واقع نوعي جهاني هستي نامعين ،مبهم و آسماني در روح جهان هستي و انسان پديدار شد .اما
اين آنيميسم در بنيان خود استوار بر طبيعت و به اقتباس از نمادهاي تقدسزاي آن بود نه شکل متافيزيکي افراطي.
زيرا در ميتولوژي جهانهستي بر ساخته شده از طبيعت به معناي اين است که فيزيک انسان ،جهان اول و روح ،جهان
دوم است و در تمامي هستيها حلول مينمايد .اين نوع هستي آنيميستي بسيار پيشرفتهتر از وحدانيت پارمانيدس
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و ايدهآلي افالطوني بوده .اولين نمود سياسي آنيميسم انحراف يافته ،در زيگوراتهاي سومر مشاهده ميشود .اساسا
آن جستجوي انساني و واکاويهاي روح مقدس جهاني آنيميستي با ظهور زيگورات به پايان و مرگ خود رسيد .پايان
دردناک ميتولوژي طبيعي و آغاز هستيگرايي انحرافي که ديگر با چاشني قدرت و سلطه تا امروز ميتازد .در اصل،
آريستوکراسي افالطوني ريشه در مفاهيم اين انحراف سياسي زيگوراتي دارد که هزاران سال پيش در سومر آغازيدن
گرفته بود .آنچه پايان يافته و به مرگ محکوم شده بود ،هستيشناسي و امر هستي بود که تا کنون اين روند ادامه
داشته و در مدرنيته کاپيتاليستي ملتهبتر شده ،زيرا امر قدرت و سلطه پس از زيگورات و دولت شهرهاي سومري،
امروزه در کاخها و کالنشهرهاي سرطاني محصول کاپيتاليسم بازنمود يافته است .همچنان که هستيشناسي افالطون
بر بنيان زمان ،مکان ،مبدا ،انسانيت استوار نيست ،به همان شکل هستيشناسي در مدرنيته کاپيتاليستي نه تنها بر
بنيان پديدههاي زمان ،مکان ،مبدا و انسانيت استوار نميباشد ،بلکه انزار و مرگ انسان است .ديگر همانند دوران
ميتولوژي طبيعتگرا ،جاودانگي سرمنزل مقصود نيست ،بلکه فانيبودن و مرگ هرلحظه انسان موضوع بحث گشته،
پايان ايدئولوژي و تاريخ را هم به همين منظور اعالم کردهاند.
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هستيشناسي ارسطو
ارسطو با توسل به راهکارهاي تجربي ،متدي نوينتر از افالطون را براي تشريح مسايل و مفاهيم دربرميگيرد و بجاي
« ُمثل» آن را «صورت» مينامد .او ،اينگونه ،به هستيشناسي ضربه ميزند و آن را با تقليلگرايي و تقليلدهي روابط
محدود جسم ـ روح بغرنج ميسازد« .مشکل اساسي ارسطو :اين است که آنچه محسوس است را هم فاني مينامد
و هم جاودان .برخي محسوسات را فاني و برخي را جاودان فرض ميکند .او روح را جوهر ميداند؛ اما طبق منطق
25
قياسي خود ،آن را تغييرناپذير و جاودان مي داند .روند جاودانگي در نظر او ،طي طريق مواد جزيي به صور کلي است.
چه ،فلسفه او بر ريل «جزء به کل» سير ميکند .بطور خالصه ،ارسطو ،جسم را فاني ميداند .اما صورت را جاودان
که صورت ،همان جوهر است؛ ولي با تقسيمبندي جوهر به سهگونه؛ يعني1:ـ دستهاي که محسوس ولي فاني است.
2ـ دستهاي که محسوس ولي فاني نيست3 .ـ نه محسوس و نه فاني .هستيشناسي او بر بنيان جسمالسافل و متعالي
است« .دستهاول :گياهانند؛ دستهدوم اجرام سماوي؛ دسته سوم نفس انسان و خدا ».اين سهدسته و سهگونه جوهر
تقسيمبندي بر اساس مفاهيم عيني و انتزاعي در مابعدالطبيعيه ارسطو ميباشند که تا حدود  2000سال بنيان افکار
هستيشناسي ديني و غيرديني را تسخير نمودند .انتزاعيات در نظر او متعالياند و تغيير نمييابند ،اما توانايي به حرکت
درآوردن دارند و قوه و فعل در يکجا در وجود آن هم جمع است .اين تفسير ،تفسيري به نوع ديگر و با روشهاي منطق
قياسيـ تجربي بر ُمثُل افالطون است.
ارسطو ،بسيار گستاخانه هستي و جهان و انسان را ،ارزشدهي ميکند .براي همه چيز مرتبهاي بد و بدتر و خوب و
خوبتر قايل ميشود .اينگونه ،جامعهاي کامال بردهساز را در افق دولت شهرها قرار ميدهد .چه در فلسفه هستيشناسي
و چه در فلسفه سياسي او بخوبي ميبينيم که مطابق منطق قياسي خود قيمت هر جاندار و بيجاني را تعيين مينمايد.
متعالي دانستن روح(صور) و پست دانستن جسم در فلسفه ماوراءالطبيعيه همانقدر بردهساز است که فلسفه سياسي او.
برهان او در مورد« َغ َرض» روشنگر ميباشد .مثال ميگويد َغرض از دست ،برداشتن است ،ولي هنگامي که تن نباشد،
دست هيچ است و اين است که فرد را بهمثابه يک غرض به وجود دولت مرتبط و متضمن ميسازد ،چنانچه اگر دولت
نباشد ،وجود فرد خنثي و بيمعني است.
َمثَل غار افالطوني در واقع حذف صورت حقيقي اين جهان هستي است و نوعي هستي مجرد مثالي و مبهم جايگزين
آن ميشود .هستي خلود يافته افالطوني ،گوهرش آشکار نيست .برپاي انسان زنجيري بسته که نميتواند شانس کشف
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داشته باشد .هماکنون وظيفه ما اين است که هستي مجرد ناآشکار را حذف و هستي آشکار را بعد از چند هزاره
بازنماييم نه اينکه بيافرينيم ،زيرا اين نوع هستي وجود داشته و بايد بازهم بدان متوجه شد و اولين نمونه آن وجود
حي و حاضر خود ما ميباشد .اين ميتواند اولين پيروزي ما در هستيشناسي تلقي شود .امروزه برخالف اين مهم
نوعي هستيشناسي پوزيتيويستي رواج يافته که نمونه نويني از هستي را ارايه ميدهد و از همه انواع قبلي متفاوتتر
است و آن هستي در قالب پديدارشناسي رويکردي که تمام هستي را چنان شرحهشرحه و جزءجزء مينمايد که ديگر
کل را غامض و از دست رفته ميسازد .اين بزرگترين گناه نسبيگرايي است که کيهان را به يک اتم تجزيه ميکند و
بنيان تمامي شناختها قرار ميدهد .اين نوع ،هم به مقابله با انديشه ناانديشگي مدرنيته کاپيتاليستي برخاسته ،هم
نادانسته بدان خدمت نموده است .دوگانگي امر قدرت سياسي که در سومر هويدا شد در وجود اين نوع شکلي دوگانه
يافت که در واقع نوينترين متافيزيک دوگانه بعد از دوگانه افالطون است .در پديدارشناسي ،خرد ،محدود به يک جزء
يا پديده شد .هستي آن شد که حي حاضر است و ميتوان تجزيه نمود و جنبه هستيهاي سوبژکتيو حذف شد(البته
همچنان متافيزيک پوزيتيويستي باقيمانده) .ريشه انواع هستيشناسيهاي مدرنيته کاپيتاليستي و پوزيتيويسم به نوع
هستيشناسي دکارتي بازميگردد .در اين نوع پديده و يا پديدار اصلي يا بعبارت ديگر جزء مورد نظر را انسان محسوب
مينمايد .با ايده «من ميانديشم ،پس هستم» انسان سوژه را محور هستي قرار داد و اومانيسم افراطي رنسانس بر
ريشههاي آن روئيد .انسان جزئي است که هست و هرچه را بشناسد ،هستي است اگر نه نيست .اينگونه ،حوزه عملکرد
خرد هم تعيين شد و مرزهايش مشخص گرديد .فاعل يا سوژه شناسنده ،تمامي حقيقت هستي را در «وجود» انسان
قاب ميکرد .تمامي هستيهاي ديگر دنباله انسان سوژه فرض شدند« .من ميانديشم» نوعي تعريف از هستي شد ،بدين
معنا که هرچه نيانديشد هستي آن مشکوک است و يا نيست و آنکه ميانديشد انسان است و اين سوژه انديشگر حاکم
26
بر تمام ابژههاي ناانديشنده شد .اين نوع قدرت و سلطه بسيار افراطيتر از نوع قدرت سياسي زيگوراتي است .طبيعت
را نه همزاد بلکه به زير سلطه ميکشاند و بيرحمانه بکار ميگيرد .اين را بايد بخوبي درک کرد که نبايد هستي را به
«يک نفس ،يک انسان و خودآگاهي» محدود کرد .جز انسان هم هستي است .آنچه درک حسي دارد ،انسان است و
هستي را نبايد به درک حسي محدود نمود.
کل کيهان داراي يک کليت است متشکل از مادهـ انرژي .اما در طول تاريخ انسانيت سه بنيان فکري ايدهآليسم،
ماترياليسم و پوزيتيويسم اين کليت را به دو واحد ضد هم تجزيه نمودهاند .ماده بدون انرژي و انرژي بدون ماده ممکن
نيست که هستي و موجوديت داشته باشند ،در حالي که در سه نظام حقيقتجويي فوق تمايزات و تجزيههايي از قبيل
روحـ بدن (ايدهآليسم) ،فکر و جسم(ماده و ماترياليسم) و تجربيـ نظري (پوزيتيويسم) صورت گرفته؛ عملکرد آنها
چنان است که يک کل را به دو نيمه تجزيه مينمايند که هر نيمه ،نيمه ديگر را انکار مينمايد .اين بحران در هستي
و شناخت ،هزاران سال کل حقيقت و جستجوي آن را با انحراف روششناسانه روبرو ساخته است که در نهايت به انکار
حقيقت منجر شده است.
خالء و هستي
هستي چيست؟ آنکه هست و چيزهايي را دارد و چيزهايي را نه؟ خالء چيست؟ آنکه چيزي وجود ندارد؟ پس خالء
هستي ما را تشکيل نميدهد؟ زيرا نيستي است  جداي از مقوله دوگانگي هستيـ نيستي؟ هستي يعني اينکه چيزي
داريم؟ نيستي يعني چيزي نيست؟ خالء يعني چيزي نيستيم و بايد هست شويم .فقدان يعني چيزي نداريم و
ميخواهيم داشته باشيم .پس خالء هستي نيست ،زيرا هستي خألپذير نيست .و نيستي آن است که محض باشد و
دوگانه نباشد .محض يعني صرفا يگانه نيستي وجود دارد و دوگانه يعني نيستي و هستي دو ويژگي توأمان اجتماعي
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هستند .امر واقع لکاني تنها صورتي دارد و آن دستنيافتني و شناخت ناشدني است!
ما هميشه عادت کردهايم که خأل را «فضايي تهي» تصور کنيم .بگذريم از اينکه اکسيژن ،باد و غيره را رؤيت نميکنيم؛
اما آيا در دوگانه خألـ هستي ميتوان تصور کرد که سهمقوله «زمان ،مکان و حرکت» وجود ندارد؟! به نظر ،زمان
چيزي است نه قابل ديدن است و نه قابل شمارش(البته نه شمارش مطابق نظر ارسطو) .آيا ماهيت زمان ،همان هستي
مکان و حرکت نيست؟! آيا ميتوان ماهيت زمان و حرکت را در وجود دو هستنده يکي دانست که يکي در کره ماه و
ديگري بر روي زمين؟! ما هميشه عادت کردهايم که هستي را ماده صرف تلقي کنيم ،در حالي که ماده بدون؛ زمان،
مکان و حرکت ممکن نيست .زمان را اجزايي تکهتکه شده متشکل از ثانيهها فرض ميکنيم؛ چراکه عقل تا آن حد ،قد
ميکشد .حال اگر سه مقوله زمان ،مکان و حرکت هستي هستند ،پس خأل که در وجود هرکدام هست ،چيست؛ آيا
هستي محسوب ميشود يا نه؟! اينجا ما نميتوانيم صرفا مطابق حواس پنچگانه حکم قطعي بدهيم ،چراکه انتزاعيات
امري کيهاني وراي حواس پنچگانه است ،ولي مسلما اين حواس قدرت درک آن را (اگرچه نسبي باشد) دارند .عقل،
امري انتزاعي است ،اما به وجود ماديات پي ميبرد و حکم صادر ميکند(اشتباه يا غلط فرقي نميکند) .زمان هم امري
انتزاعي است و ساعت سمبل ناقص مادي آن .ولي زمان هم مانند عقل در حوزه متافيزيکي معناها و هستي جاي
ميگيرد .انگار هيچ هستي مادياي هم بدون دوگانه فيزيکـ متافيزيک ممکن نميگردد .البته بايد مواظب باشيم که
در ورطه دوگانهگرايي افراطي غرق نشويم ،طوري که معنا در آن مبهم گردد .ضمن متوجه شدن به اين امر ،بايد گفت:
اگر حکم به اين ميکنيم که در دوگانه خألـ هستي ،زمان و مکان حرکت توأمانند ،اين بدان معني نيست که به نتيجه
مطلق «وحدت وجود» ارسطو رسيدهايم و مرتکب همان اشتباه شدهايم .زيرا وحدت وجود مبرا از دوگانگي متکثر است
و وحدانيت مطلق هستي را فرض ميکند .در هستي ،هيچ انرژيـ مادهاي بدون زمان ،مکان و حرکتي ،تبديل نميشوند.
27
قائل شدن دو امر «قديم و حادث» بيشترين گمراهي را در تفسير هستي ايجاد نموده است .طوري که زمان را به اجزاي
شمارشي تقليل داده و آغاز و پايان را براي آن منظور کرده .لذا به تأثير از محدوديت زمان است که فالسفه حکم به
وجود و سپس امحاي ماده دادهاند جز هستي خدا .در واقع اين حکم هستيشناسانه متافيزيکي ،حکم به نابودي خود
آن است .قدما حرکت را که سبب تغيير ميشود ،فرآيند طي طريق از هستي به نيستي ميدانند ،اما بايد گفت که
تغيير در صور (اشکال) سبب حلول اين نظريه شده است .درحالي که صور ماده تغيير ميکند و اين تغيير همان تبديل
ماهيات است.
هستي و زمان
هستي در تاريخ و زمان را تقليل ميدهد .زمان
هستي(وجود) يا دازاين( )daseinبا معناي وجودي همين زماني(كنوني)،
ِ
گذشته و آينده در دازاين جاي نميگيرند .اين مهم متأثر از همان پديدارشناسي هايدگر است كه از هوسرل برگرفته
و اهميت بنيادين آن ،تقليلدهي هستي به حد يك جزء(پديده) است ،اما خارج از تمام هستيها و هستندهها(وجود و
موجودات) .پديدارشناسي هايدگري اوج تجزيه علوم و معناها و بويژه خود هستي و وجود است .هستي هايدگري ،صرف
است يعني صرفنظر از همه چيزها وقتي ميگويد وجود معتبرتر از ماهيت است و مقدم برآن ،اين يعني تقليلگرايي
در هستيشناسي .تاكنون دو نوع فلسفه از يونان تا هايدگر ظهور نموده1:ـ فلسفه متافيزيكي از افالطون تا نيچه2 .ـ از
نيچه تا هايدگر و پستمدرنيسم .در فلسفه متافيزيكي ماهيت ،مقدم بر هستي وجود فرض شده .اما در فلسفه وجودي
نيچهايـ هايدگري ،وجود يا هستي ،هم مقدم و هم معتبرتر از آن و خارج از آن و بدون آن مورد بررسي تحليلي قرار
ميگيرد .اين  ،همان تجزيه معنا در نتيجه دورساختن پديدهها و گسستن آنها از يكديگر است هم به لحاظ وجود و هم
ماهيت .روابط و مناسبات پديدهها مفردـ كيهان را با تقليل يا مفرد و يا كيهان ارزيابي ميكند .اين در حالي است كه
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خود هايدگر هر دازاين را يك وجود (پديده) مستقل ميداند كه اجبارا در كنار ديگر دازاين يا پديدهها قرار ميگيرد و
پي به وجود خود ميبرد و جهان را ميشناسد.
منظور هايدگر از هستي و زمان ،همانا دازاين(هستيكنوني) در قالب زماني معين است؛ چه بسا اين دازاين با تولد در
زمان معيني از هستي جهان خارج گردانده ميشود و با مرگ در زمان معين ديگري به اصل خود بازميگردد .اما دازاين
موجودي است هستنده كه در اين فاصله زماني از پوستين هستي جهان خارج شده و خارج از آن بدان نگريسته و
ميشناسد و با مرگ دوباره بدان ميپيوندد .چه ،در طول اين مدت ،اين دازاين معناهاي نويني آفريده است كه همان
معنابخشي و خودشناسي است .بايد گفت كه در هستيشناسي هايدگر ،دازاين عاري از تاريخ است ،زيرا تاريخ كليتي
است كه تمامي دازاينها را دربرميگيرد .اين معناشناختي هستي هايدگر ،جامعه را امري متافيزيكي فرض ميكند.
ميتوان پرسيد كه:آيا با توجه به آن ،متافيزيك را ناهستي ميداني و جامعه را فراهستيهاي دازاين ،آنوقت ،چگونه
ميتوان ضمن اين هستيشناسي تجزيهگرايانه ،علم جامعهشناسي را ترويج بخشيد؟ نياز دازاينها به يكديگر مسلما
يك ضدارزش براي دازاين نيست ،بلكه ظهور بخشيدن معناهاي فرافيزيكي و فيزيكي از جانب خود آن است .هايدگر،
نياز دازاين به ديگران (ديگر دازاينها) را اسارت بدست يكديگر ميداند و مرگ را تنها راه رهايي هستي دازاين ميداند.
زمانيكه از گرفتاري و درافتادن دازاينها در قيدوبند يكديگر ميگويد ،انگار متوجه نيست كه جامعه را معنايي خالي
از متافيزيك ميداند و آن را نفي ميكند .جامعه خود ،يك هستي يا دازاين بنيادين است .اين ،براي انسان با معناتر و
پراهميتتر از دازاين فردي يا مفرد است .در دازاين بنيادين(جامعه) ،رابطه دوگانه هستيشناسانه مفردـ كيهاني اصل
كار است .درحالي كه در دازاين پديدارشناسانه و در واقع نه هستيشناسانه هايدگر ،مفرديت ،بنيان هستي و فلسفه
آزادي است .اين درست است كه انسان هستندهاي است كه از پوستين  جهان خارج ميشود و فرصت شناخت را از
28
خارج آن پيدا ميكند ،اما در معناي جامعهشناختي انسانشناسانه ،تازماني كه انسان از پوستين فرديت خود خارج
نشود و در بستر جامعه به هستي خود ننگرد ،نميتواند شناختي معنوي و متافيزيكي فرامادهبودن صرف پيدا كند.
هستي بدون جنبه متافيزيكي(البته غيرايدآليستي متعارف) غيرممكن است بتواند از ساحت شيءشدگي گذار كند و
روحي معنويـ ذهني پا بگذارد؛ حتي اين امر سبب شد كه هايدگر در پايان زندگي خود يكهخورده
به ساحت سياليت
ِ
و بخود بيايد .دو خصوصيت «اجتماعيبودن و ناطق(متفكر) بودن» انسان سبب شده كه هستي او فوقالعادهتر از
موجودات ديگر باشد .هستي صرفا ماده نيست ،هوش جزيي از هستي است .اما آيا كساني مثل هايدگر ،هوش را جزيي
از هستي ميدانند آن هم در آن همه هياهوي پديدارشناسانهاي كه هستي را امر صرف رها از همه انتزاعيات ميداند؟!
چه ،بارزترين نمونه هستيشناسي كه در حد كيهاني ،هستي را مورد موشكافي قرار ميدهد ،هستيشناسي هگلي
است كه عكس هايدگر به هوش مطلق كيهاني بسيار اهميت ميدهد و پديدارشناسي روح را به خلوتگاه فلسفه خلود
هوش در كيهان ميبرد .اگر نتوانيم مقوله ديالكتيك را تفسير كنيم ،مسلما هيچ انديشه هستيشناختياي نميتواند
تراوش كند.
خطاهاي هايدگر ،او را بر آن داشت كه از  1930به بعد به نوعي هستيشناسي ديگري فكر كند كه بتواند با توسل
به آن بنيانهاي متافيزيكي نوين را پيريزي نمايد .متافيزيك افالطوني به موجودات(هستندهها) اهميت ميدهد ،اما
هستيشناسي هايدگري به وجود(هستي) .هردو انديشه در بطن خود ،افراطي ميباشند؛ يكي مملو ميسازد و ديگري
تهي .اقرار و اشاره نيهيليسم نيچهاي از جانب هايدگر ،نشأت گرفته از همين تهيگرداني افراطي دازاين است .دازايني
كه لخت و عريان و عاري از معناهاي كيهاني است و يك مشت پديده صرف تلقي و فرض ميشود.
هستيشناسي انساني ،بسته به اجتماعي بودني است كه در آن« ،من» به «ديگري» وابسته است« .من» داراي چند
بعد است .بعد معنايي وجودي كه تزـ آنتيتز و سنتر را در خود دارد و؛ بعد اجتماعي وجود كه والدينـ فرزندـ نوه را
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دربرميگيرد و بعد فردي كه رويارو با «منـ ديگري» در قالب كيهانـ مفرد است .اين سه بعد هريك بدون هستندگي
مفاهيم سياسيـ ايدئولوژيك ممكن نميگردند و بستر آن« ،تاريخ» است .بدون مفاهيم زمانـ مكان هم ،من و ديگري
نه هستي مييابند و نه از «تاريخ» برخوردار ميشوند .اما عامل ديگري كه در پيوند با هستي انساني به اين ابعاد «معنا»
ميبخشد و «تعريف» مينمايد« ،زبان» است .ادراك به اين ابعاد هستي انساني تنها در سايه «زبان» ممكن ميگردد.
شايد هوش انساني اصليترين عامل باشد ،اما هوش بدون زبان ،به معناي فقدان ابزار كيهاني براي دريافت معناهاست.
با توسل به هوشـ زبان« ،من» به تعريف و شناخت «ديگري» ميپردازد .در مراتب هستي ،ديگري در تداوم خطترتيبي
و مستقيم من قرار ندارد .بعبارتي ديگر زمان و مكان «من و ديگري» در هم تنيده و آميخته است .غايت من و ديگري
آزادي است ،اما آزادي به معناي نهايت نيست .آزادي وابسته به هستي زمان و مكان است؛ وقتي زمان ايستا شود ،ديگر
زمان نيست و وقتي مكان نابود باشد ،ديگر مكان نيست .لذا ركود و سكون آزادي بسته به بود و نبود زمان و مكان
است .چه بسا ميتوان تاريخ كيهاني را نيز آنگونه تعريف نمود .اسكلت اصلي تاريخ؛ زمانـ مكان و آزادي است .تاريخ،
زمان ،مكان و حقيقت داراي پايان نيستند و سياليت و زنده بودن آنها نيز برخاسته از اين مهم است .من ،بدون ديگري
وجود نمييابد .پس هر «من» يك مفرد است و كيهاني هم هست .اما نوع آزادي «ديگري» را نبايد «من» تعيين كند،
چراكه اين ديگري است كه به ميزان نياز از «من» أخذ مينمايد .آنتيتز هيچگاه مني تقليدي و کپيشده از تز نيست.
همانگونه كه خاصيت سفت و سختبودن ماده در انرژي نور ،وجود ندارد ،در آنتيتز هم جوانب اشتباه محلي از اعراب
نمييابند .اينكه فرزندان ،مقلدان محض معيارهاي آزادي والدينشان نيستند ،به معناي عدم تكرار تاريخ است .تازماني
كه تاريخ بدون تكرار رو به پيش ميتازد ،نوع آزادي هم تكراري نميباشد .در فلسفه سياسي ،نسل كنوني كه متشكل
از «من»هاي در اجتماع ميباشد ،نوع آزاديهاي نسلهاي پيشين را تعيين نمينمايد .آزادي انتخاب اصل اساسي
29
هستي آزادانهاي است بري از هرگونه بردگي و توتاليتاري .ليبراليسم ،زمان و مكان و تاريخ و حقيقت را به واحدهاي
داراي پايان تقسيم و تعريف مينمايد و تنها قيدوبند آن هم مفهوم «پايان» است؛ يعني پايان همهچيز :هم معنا ،هم
حقيقت .چه بسا تا زماني كه پاياني براي مفاهيم و مقوالت فرض نشود ،قدرت و اقتدار ممكن نميگردد .اين تعريف
ليبراليسم ،تعريف خاص او از هستندگي سياسيـ ايدئولوژيك است .نوع اخالق هم بسته به ماهيت تعريف از هستي
پديدهها و معناهاست.
هر من از سه زمان«گذشته ،حال و آينده» برخوردار است در مكانهاي خاص خود .هر نوع انديشه آزاديخواهي كه نسبت
به گذشته و آينده بيتفاوت و القيد باشد ،خود نفي ديالكتيك هستي است .چه بسا در اين نوع آزادي آنتيتز به نفي
كامل تز ميپردازد و نسبت به سنتز بيمباالت است .همين نفيمجرد است كه آزادي را تا حد مفهومي ناقص تجزيه
مينمايد .نوع «من» نيچهاي ،هگلي و هايدگري ،به ترتيب منهاي «ديوانه»« ،ديكتاتور» و «ناديگري» هستند .اين
«منها» بسيار ناقصتر از «من»هاي شرقي هستند كه «اناالحق» و «نيروانا» لقب دارند .آغاز ابرانسان «نيچه» خود
نيچه و پايان آن هيتلر است؛ آغاز من هگل ،خود هگل و پايان آن ناپلئون؛ و آغاز من هايدگري ،خود هايدگر و پايان
آن هايدگر ناديگري .اما من «ايمانوئل لويناس» كاملتر و از سه شخصيت فوق گذار كرده و كيهانيتر است.
مفردـ كيهاني؛ معناـ ماده
تنهايي و مفرد بودن ،يعني واحد و مطلق بودن ،كه در عين حال در تقالي پرواز بسوي كيهاني بودن و حياتيشدن
است(از نوع حيات اجتماعي) .يعني يك به دو كه مرتبهاي از كيهانيشدن است صعود مينمايد يا اينكه عاشق و
معشوق وصال مييابند .اما به خاطر اينكه مفردات مدام در تقالي رسيدن به مرتبه كيهانيشدگي هستند ،لذا مدام
در دايره دوگانگي قرار ميگيرند .تا وقتي كه اين عقليت رسيدن و وصال در ذات هر مفر ِد موجودي هستندگي دارد،
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ديالكتيك جريان حيات ادامه دارد و لذا محكوم به نسبيت است .لذا از حالت مجرد خارج است ،ولي در عوض حيات
مييابد .هرگاه اين عقليت در ذات شيء و پديدهاي مفرد و مجرد به حالت ايستا رسيد و خواست وصال توقف يابد ،خطر
استحاله در مقابل كيهانيبودن و مفردات ديگر تهديدش ميكند و تبديل هويت صورت ميگيرد .اگر مقاومتي از جانب
مفرد صورت نگيردـ يعني از خواست كيهانيشدن دست برداردـ تبديل هويت صورت ميگيرد چراكه هستيهاي مفردـ
كيهاني خألپذير نيستند .چهبسا وجود سياهچالهها در معيار و مقياس بزرگ كيهاني اين مسئله را اثبات مينمايند.
بحث بر سر اين نيست كه نيروي بازدارندگي سياهچالهها بيشتر از ديگر هستندههاي مقابلش است ،بلكه بحث بر سر
توقف  مبارزه در هر هستندهاي است .تمامي مفردات بسوي كيهانيشدن شعله ميكشند .اما چه چيزي به هستنده
مفرد كمك مينمايد كه به مراتب كيهاني برسد درحالي كه آن مرتبه محكوم به هستندگي حياتي نسبي است؟ در
جواب بايد گفت كه مدام ميان مفردات و كيهانيت خصوصيات و معناهاي مشترك وجود دارند اما اين را بايد گفت كه
هيچگاه بصورت مطلق از خصوصيات و معناهاي مشترك برخوردار نيستند و هميشه جوانب متغيري دارند كه هردو را
از يكديگر جدا مينمايد.
اگر بخواهيم كه اين مسئله را بيشتر تشريح نماييم ،بايد به حوزه زنده «زبان» به عنوان سيالترين هستنده رو كنيم.
ابتدا بايد اشاره كرد كه در زبان ،هيچگاه كلمات مترادف وجود ندارند .يعني ،نميتوان دو كلمه را يافت كه بصورت
مطلق هممعني باشند ،بلكه اگر ميگوييم مترادف ،اين بدان معناست كه ميان آن دو كلمه خصوصياتي و يا بعبارتي
ديگر معناهايي مشترك وجود دارند كه ميتوانيم آنها را هممعني تعريف نماييم .اين ،يعني وجود سويههاي معنايي.
چهبسا هستي ،نيستي را و نيستي هستي را معنا و حيات ميبخشد  .لذا حيات در صورت وجود دوگانگي ممكن
است .دو كلمه بدون يكديگر موجوديت نمييابند و در حالت مجرد ،به تنهايي ،معناي حيات و يا تشكل خاص آن را
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نمييابند .حيات در ازل كلمه نيست ،بلكه كلمهها و يا مفرداتي است در رويارويي با كيهان جملهها و بطور كلي زبان.
لذا اصالت كلمه يك سير مطلقگرايي و مجرد محض است .اين تجرد محض يعني نيستي مطلق .كلمه به تنهايي نه
خدا است و نه ويژگي كيهاني .اما وقتي كلمات هستندگي يافتند ،مطابق قواعد كيهاني و در دايره هستيهاي بيشمار،
بر ريل ديالكتيك سيال كيهانيـ حياتي به حركت در ميآيند و خأل هم ممكن نميگردد .تجرد مطلق يعني نيستي
مطلق و در حوزه حيات قرار ندارد .حال ،در هر مفردي كه بسوي كيهانيشدن است ،ژنهايي از حيات كيهان شانس
فعاليت دارند كه اين مهم آن مفرد را از محض و مطلق بودن نجات ميدهد .محض و مطلق بودن يعني نداشتن شانس
و يا نيرو و انرژي كافي جهت تعالي و صعود به حوزه هستندگي حيات ،اما با حمل ويژگيهاي هويتي .هرگاه نيروي
مفرد مذكور كفاف نبود ،آنگاه بدليل خألپذيري هستيـ چون هستندهاي جاي ديگري را ميگيردـ ويژگيهاي هويتي
حمل نميشوند و در موجوديتهاي ديگر ادغام ميگردد .پس ،پيروزي ،يعني داشتن هويت خود .هر جامعهاي و هر
مفرد كيهاني در پي داشتن هويت خود است ،زيرا با ديگر مفردات و كيهانها در عين داشتن خصوصيات مشترك،
خصوصيات متفاوتي هم دارد كه آن را بهمثابه چهرهاي كيهاني و متنوع بارزمينمايد و به نمايش ميگذارد .جزء
ميتواند صرفا برخي از ويژگيهاي كل را درك كند و تشريح نمايد اما كل توان تشريح كامل جزء را دارد .از لحاظ
فيزيكي هر جزئي ژنهاي مشترك ميان خود و كل را دارد ،اما جزءهاي مادي با جزءهاي معنايي به لحاظ كيفيت
عملكنندگي فرق فاحش دارند .سير تحول هردو به مرتبه كيهاني ممكن است ،اما شباهت مطلق ندارند .لذا موارد
انتزاعي را نميتوان مطابق قوانين فيزيكي تعريف و تشريح نمود ،كاري كه در زمينه هستي و حقيقت هردو مكتب
ايدهآليسم و ماترياليسم انجام دادند ،دچار همين اشتباه محرز بود.
تعاريف هميشه در حوزه كيهاني قرار دارند و داراي حيات هستند .اما كلمه در صورتي بهمثابه يك مفرد در حوزه
كيهاني قرار ميگيرد كه مجرد محض نباشد .يك كلمه به لحاظ فيزيكي و لفظي ميتواند مجرد تصور شود (يعني آـ
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بـ ج و غيره) اما به لحاظ معنايي نسبي و در حوزه بيكران تعاريف معنايي قرار ميگيرد(يعني لفظ و تعبير دو مقوله
جداگانه و دوگانه هستند) .يك كلمه از دوگانگي لفظ و معنا تشكيل ميشود .لذا لفظ بدون معنا و معناي بدون لفظ
ممكن نيست .اگر لفظ از معنا تهي شود ،آنگاه محض بودن و نيستي مطلق بر آن فرض شده كه امكانناپذير است .اگر
چه فرد در ليبراليسم از معناي اجتماعبودگي تهيگردانده شده ،اما اين امر هميشه با نسبيبودن همراه و در تعارض
است .پس بحث از پيروزي كامل ليبراليسم معنايي توهمي است؛ چراكه فاقد باركيهاني بوده و در تضاد و تعارض با
آن است.
قانون نظم و ترتيب كيهاني كه حاكي از وجود حيات است ،صرفا در دوگانگيها وجود دارند .لذا هر معنا و ماده و يا هر
هستي و نيستياي به تنهايي مجرد هستند و عليرغم هستي داشتن ،هنوز در حوزه حيات قرار نگرفتهاند .اما در عين
حال بايد گفت كه اگر حالت تجرد هم وجود نداشته باشد ،آنگاه هيچ مفردي نميتواند به اين شانس دست يازد كه
جهت درك كيهاني موقعيتي بيروني يعني نگاه از خارج به كيهان را استحصال نمايد .نگاه هر مفردي از پايگاه بيروني،
يعني بازديدن ويژگيهاي هويتي خود در كيهان كل كه بصورت نقطهاي ناچيز هويداست .اين نگاه درعين حال نگاه
فرد به جامعه نيز ميتواند تلقي شود .فرد به تنهايي شانس حيات ندارد و عاري از حيات كيهاني است .در صورت
يكيشدن ،برخورد دوگانگيها صورت ميگيرد و نزاع براي بقا نه بلكه نزاع براي حيات يافتن ،خود ديالكتيك ميگردد.
در مجردات محض ديالكتيك ممكن نميگردد .هردوگانگياي هم عاري از تجرد است .صرفا يگانههاي محض از تجرد
محض برخوردارند و دوگانگيهاي كيهاني محض نيستند.
همانطور كه كلمات كامال مشابه و يكدست وجود ندارند ،حيات كامال مشابه و يكدست نيز وجود ندارد .حتي حيات
مفردات و افراد هم بطور كامل و مطلق شبيه هم نيستند ،اما از اشتراكات و تفاوتهايي برخوردارند .نگرش زبانشناسي
31
بدين شيوه در كيهانگرايي بدين نمط ،اثبات  ميكند كه پرداخت مطلقگرايانه افالطون در تعريف هستندهها ،در
كجاي امر ميلنگد .مفرد بودن ،كيهاني بودن را رد نمينمايد .اما در فلسفه هستيشناسانه افالطون كيهانيبودن ،مفرد
بودن را رد مينمايد .او ميگويد كه ايده و معناي صرف وجود دارند و ماده انعكاس فكر و عقل انسان است .ميگويد
كه ايده از حقيقت ،حقيقتتر است .ايدة هر چيزي را مهمتر از خود آن چيز ميداند و با توسل به اصطالحاتِ به زعم
خود پرمطنطن ،همهچيز را تشريح مينمايد .نظريه ُمثُل او همان ايدهاي است كه بهمثابه كيهانيبودني متافيزيكي،
مفردبودگي را رد مينمايد .در واقع بطور ضمني به كيهانيبودن اعتقاد دارد ،اما مفرد بودگي را هم رد مينمايد .مثال
او در مورد «انسان» چنين است :انسان ،معنا و ايده عامي است كه در ذهن وجود دارد و وجود خارجي آن بهمثابه
ماده ،انعكاسي از آن است .ويژگيهاي هويتي فرد براي او اهميت ندارد .نامهاي «احمد ،محمود ،فالن و بهمان» بهمثابه
جزء و مفردبودگي برايش بياهميت است زيرا اين نامها را خاص و جزء تلقي ميكند و كلمه و معناي «انسان» را عام
و مطلق كه همه را در برميگيرد .فرد در نظر او معنايش را از دست ميدهد .به همين خاطر كلهايي همانند ،دولت،
آريستوكراسي و ايده ،مطلق هستند .لذا مالكيت همهچيز را از آن دولت ميداند .شاه در نظر او يك كيهان مطلق است.
در واقع دوگانگي در فلسفه او نقض ميگردد .مشتركبودن ويژگيهاي هويتي مفردها را كه حكايت از كيهانيبودن
همزماني است ،رد و بياهميت جلوه ميدهد .با توسل به اصطالح ايده ،تمامي كيهان ،حيات و جامعه را تحليل مينمايد
و هزاران سال است كه بر فكر و حيات اروپا تأثير عميق گذاشته است.
تنها با توجه به تحليل فردـ جامعه و به تعبير فلسفي مفردـ كيهاني به اقتضاي تاريخ طوالني مدت ميتوان پي به مسئله
قدرتـ حقيقت برد .بعد از هيرارشي منفي كه ديالكتيك معناهاي نفي مجرد در دايره اجتماع شكلميگيرد ،حقيقت
دچار بغرنجگردانده ميشود .صرفا با توسل به دوگانه تاريخـ جامعه ميتوان حقيقت را تشريح نمود .نميتوان با اتكاي
صرف به تمدن  400ساله كاپيتاليستي و ذهنيت مشوش پستمدرنيستي اين بغرنجيبودن را شفافيت بخشيد .تاريخ،
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تمام دادهها و سرنخها را بدست ميدهد جهت يافتن حقيقت گمگشته و بغرنج .جامعهشناختي تاريخ ،در بستر كيهاني
خود با مورد بازخواست قراردادن اصطالحات «هيرارشي ،دولت ،امپراطوري ،مردساالري ،خداگونگي ،طبقات ،دولتـ
ملت و ليبراليسم» بدور از انتزاعگرايي صرف ،حقيقت را حلول ميدهد .با معنا بودن حيات فرد و جامعه به معني تحقق
خود حقيقت است و در مقابل ،چيزي كه حقيقت را تجزيه ميكند ،تقسيمبنديهاي اصطالحي عاري از معنا است از
قبيل :فرد ليبراليـ جامعه ليبرالي ،فرد دولتگراـ جامعه دولتگرا؛ فرد و جامعه صرف سوسياليستي؛ در حالي كه چنين
جوامعي به تنهايي وجود ندارند و نسبيت بر جامعه حاكم است ،مسئله تكثر و تنوع راه را بر اين امر مسدود مينمايد.
مفردـ كيهاني سيماي دوگانه حقيقت است .دوگانه ماديـ معنوي ،اشكال حقيقت را در پوستين اصالحات «اقتصاد،
سياست ،ايدئولوژيـ ذهنيت و تمام مضامين خوراك ،پوشاك ،امنيت ،نياز ،سالمت ،محبوبيت ،تعالي و غيره» برايمان
رومينمايد؛ ولي جنگ ،قدرت ،شهرت ،استثمار در بستر تمدن ،صورت متفاوتتر و انحرافي به اين اشكل ميبخشند.
مسلما صورت و شكل بردهداري ،فئودالي ،سرمايهداري و غيره اشكالي هستند كه با دوره نئولوتيك در ضديت ديالكتيك
قرار ميگيرند .ميتولوژي ،دين و پوزيتيويسم بهمثابه سه ابزار در يد حاكميت تمدن هستند كه اساسا دوگانه مفردـ
كيهاني را تجزيه نموده و صورت قلب بدانها ميبخشند .بعبارتي دو مقوله قدرت و حقيقت را دچار الادريگري يا
نميدانم چيست؟ ميكنند .حتي امروزه پستمدرنيسم نيز در سياهچاله تاريك قدرت و از پنجره ديد آن ،حقيقت
را تعريف مينمايد .در اين موقعيت ،ليبراليسم به معناي نفس مفردات از دوگانه مفردـ كيهاني است .در سياهچاله
مذكور ،مادهـ انرژي ،ماديت و معنويت ،بازتعريفي قدرتگرايانه از حقيقت ميگردند .حقيقت پیش از تمدن داراي دو
ويژگي «قطعيت و ارزشمندي» بوده ،اما در دوران تمدن ،آن دو را از دست ميدهد و صرفا بغرنج ميگردد .ايدهاليسم
و ماترياليسم دو نمط افراطي محضگرا هستند در اين بغرنجسازي.
آزادي و روش
چگونگي رفتن بسوي آزادي و حقيقت را فرمول ديالکتيک تعيين ميکند .اگر در فرمول مورد نظر ما رابطه تز ،آنتيتز و
سنتز درست توصيف شود ،اما در روش عمل ،اشتباه روي دهد ،نتيجه شکستي از نوع هگلي خواهد بود که کل فلسفه و
روش او ضديت با فرمول ديالکتيکيش بود .ديالکتيک ،سه قاعده و شرط بنيادين دارد که تاکنون نقض شده1:ـ در کنار
هم قرارگرفتن اضداد و وحدت آنها ،از بين برنده نيست و نبايد اينگونه تصور شود2 .ـ هيچ تغييري بدون اضداد ممکن
نميگردد3 .ـ هيچ تغيير و خلق هيچ هستياي آني و بدون تز به وجود نميآيد .به عبارت ديگر ديالکتيک آفرينش
هستي صرفا از دو مرحله آنتيتز و سنتز تشکيل نميشود ،زيرا هستي از نيستي به وجود نميآيد .همچنانکه در اديان
ميبينيم ،مسئله ابدي و ازلي به اين معناست که بدون اينکه هستياي قبلي بعنوان زمينه وجود داشته باشد(يعني تز)
انديشه خلق جهان به ميان آمده(يعني آنتيتز) و لذا اين انديشه که همان خالق است ،هستي را آفريده(يعني سنتز).
آزادي و روش مطلوب ،به سالم بودن ذهنيت مطابق تفسير فوق بستگي دارد .هراندازه از تفسير فوق گسست يابيم،
آب حقيقت و آزادي را گلآلود کرده و ميکنيم .از ابتداي تاريخ تمدن انساني گرفته تا کنون ،در جوامع ،مسئله انسان،
روابط او و برخوردهايش با خود و محيطش ،بگونهاي متضاد با فرمول فوق طرح شده و ذهنيت چنان بوده که وجود
«من» ،مستلزم نابودي «ديگري» است .لذا تمامي تبعيضها و تمايزات طبقاتي و جنگها ريشه در روش حقيقتجويي
و آزاديخواهي ضددياليکتيک دارند .به عبارتي مدام در چگونگي رسيدن به آزادي و حقيقت ،اختالل و عارضه ايجاد
کردهاند .مدام نقصي وجود دارد که گاهي چنان تورم مييابد که سرطاني ميشود و در چنين وضعيتي اجتماعي ،بحث
از آزادي و حقيقت مشکل و ناشدني است .لذا چندان هم عجيب به نظر نميرسد که حقيقت انکار ميشود .ذهنيت
ناچار به تبعيت از قواعد ديالکتيک است ،اگر نه قوام و دوام جامعه ممکن نيست .چرخه تغيير را اشتباه ميچرخانند.
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تاکنون جوامع در استفاده از قاعده ديالکتيک ،خلل ايجاد نمودهاند که اين خلل به صورت «خصومت» ميان پديدهها
بروز مينمايد؛ حال ممکن است که دو طرف قضيه انسان و انسان باشند و يا انسان و اشياء و يا اشياء و اشياء .ميدانيم
که ذهنيت استفاده از انرژي اتمي ميتواند با خلل بمب اتمي هم انسان و اجتماع و هم طبيعت را از بين ببرد .گويي
تمامي انواع خصومتهاي تمدن هزاران ساله بشري به يکجا در يک بمب هستهاي جمع شده و آزادي را تهديد ميکند.
اين وضعيت مخاطرهآميز اجتماعات چنان کرده که اميدي در ميان نماند و در نتيجه خود آزادي و حقيقت پوچ و
بيهوده تفسير شود .بنيانهاي روانکاوي اين تفسيرات در ذهنيت بشري تمدن نهفته است.
بدون توجه به قاعده ديالکتيک ،بحث از هرگونه آزادي ديني ،اجتماعي ،انساني ،اکولوژيک و کيهاني بيهوده است .هيچ
کاال و فکري را نميتوان به نام «آزادي» به بازار اجتماعات عرضه کرد ،اگر هم عرضه شود ،نوعي تقلبي کوتاهمدت
خواهد بود .آزادي چيزيست که هست ،اما در دنياي امروزه مشکل اساسي اين است که آزادي گروهي و برخي به قيمت
بردگي گروه و افراد ديگر حصول ميشود .اين روشهاي آزاديخواهي است که با معضل مواجه ميباشد نه اينکه آزادي
وجود ندارد .بدون اصطالح و شيوه حيات آزاد ،ممکن نيست که اصطالحات و مفاهيم ستم ،استثمار و بردگي وجود
داشته باشند .طبيعت هيچگاه انسان را استثمار نميکند ،اين انسان است که اين مفاهيم را آفريده است .در صورتي
ميتوانيم بگوييم :همهچيز بينظم ،بيمنطق ،بيماهيت ،پوچ ،مادي ،غيرعاقالنه و  ...است که در کيهان و حيات مقابل
آنها يعني نظم ،منطق ،ماهيت ،معنا ،انرژي و فکر ،خرد و غيره وجود داشته باشد .بدون آزادي ،بردگي غيرممکن و بدون
بردگي هم آزادي معنايي ندارد .معضل اساسي آزادي اين است که برخي انديشههاي استثماري و برخي ذهنيتهاي
افسارگسيخته ،در قالب گروه و فرد ،وقتي که در صدد برميآيند از زيربار آن همه ستم و استثمار پنجهزار ساله شانه
خالي کنند ،آزادي را چنان تعريف ميکنند که در قيد هيچ چيزي نباشد ،يعني فرد ،هر نظمي دلش بخواهد ،هر
33
منطقي دوست بدارد ،هر ماهيتي ميل داشته باشد ،هر گفتهاي خوشش بيايد ،هر راهي که آسان باشد و خالصه هر
طرز تفکر و ذهنيتي که خود بخواهد ،داشته باشد .چنين آزادياي در هستي و کيهان اصال وجود ندارد ،طوري که
آن همه خصوصيت را يکجا داشته باشد و در کنار ديگر پديدهها در آرامش و بيمباالتي به حيات خود ادامه دهد .اگر
ادعايي پوچ وجود داشته باشد ،همين خواهد بود .وقتي که پديدهاي در کنار پديدهاي ،شيء در کنار شيء و انساني
در کنار انساني ديگر قرار گرفت ،تمامي مناسبات فوق با انتخابي ظريف و محتاطانه روبرو ميگردد .زيرا ديگر انتخاب
به سادگي سادلوحانه فوق نيست .بايد هزارويک مانع و تعارض را پشت سرگذراند ،تا تصميمي گرفته شود .نميتوان
با بيتفاوتي و بيمباالتي نسبت به همهچيز و همهکس دلبخواهانه عمل نمود .چنان زندگياي ،صرفا تبليغي ليبرالي
است ،آن مدل آزادياي که هياهوي آزادي و فرد را براه انداخته ،از بنياديترين دروغها و فريبهاي جهان انساني
است .ليبراليسم تنها ميتواند يک نوع آزادي را به يک فرد هديه کند ،آن هم بردگي «ديگري» به نفع آن فرد است.
چه بسا آن فردي که همچو بادکنک هوايي دروغين در او دميدهاند ،براي دستيابي به آن نوع آزادي بايد بسيار جان
بکند و بدود تا يکي برده شود و او به اصطالح آزاد .آزادياي که با افسارگسيختگي فکريـ عقيدتي و بر بنيان دويدن به
دنبال سرمايه و قدرت ،کسب گردد ،چند صباحي بيشتر دوام نميآورد و همچو حبابي بر باالي سر ميترکد .ليبراليسم،
کاالي «آزادي و فرد» را چنان تبليغ ميکند که انگار در يک «کن فيکن» حصول ميشود .آزادي به معناي بيقيد و
شرطي حيات نيست .اگر فرد به تنهايي در يک جنگل و بيابان به دور از انسانهاي ديگر زندگي کند ،ديگر مسئلهاي
به نام آزادي برايش اهميت و معنايي ندارد ،اما همينکه فردي در کنار فرد و افراد ديگر قرار گرفت ،آنگاه پروسه آزادي
شروع شده است و آن فرد مجبور است که آزاديها ،تفکرات ،روشها ،اميال و آرزوها ،حقوق و نيازهاي فرد ديگر را نيز
هنگام انتخاب نوع حيات خود ،لحاظ کند ،اگر نه حيات مدام با خطر بحران و کائوس روبرو ميشود و اين ،خاص انسان
است که عواقب خطرساز آن به محيطزيست و موجودات ديگر نيز سرايت کرده و زيانبار ميگردد .پس معضل آزادي،
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معضلي کيهاني است که در صورت انتخابهاي شايسته انسان ،کل هستندههاي کيهاني محفوظ و سودمند ميشوند
و در صورت انتخاب غلط ،زيانمند.
اساسا خصلت آزادي و طعم و معناي آن در اين است که مدام بر سر راه آن مانع و ضديتي وجود داشته باشد ،اما مانع
و ضديت بدين معنا نيست که وجود آزادي را ناممکن ميسازد .اگر هميشه و هرگاه مانعي وجود داشته باشد ،راهي
براي گريز و َدورزدن آن هم وجود دارد؛ کيهان ،اين عدالت و مساوات را در درون خود نهفته دارد .مشکل اساسي
اين نيست که بر سر راه آزادي مانع وجود دارد ،مشکل نقص در روش پيمودن راه و برطرفسازي مانع است نه خود
مانع .آزادي در صورتي بدست ميآيد که فرد با مانع به دشمني برخورد نکند و انکارگرا نباشد ،اگر چه مانع مورد نظر
خطرسازترين مانعها باشد .براي عمل و تالش آزادي ،ذهنيت و عقليت مطلوب الزم است؛ لذا جنگ و القيدي يک 
روش جزيي هستند نه همه روشها .اينکه فردي روش القيدي را در آزاديخواهي خود برميگزيند ،نهايت آزادي در
انتخاب روش در کيهان است ،اما مسئله اساسي انسان و اجتماع است که بايد به اجبار از جانب آن فرد مالحظه شود.
در نوع حيات انساني هر مني به ديگري وابسته است ،خود را در ديگري بازمييابد ،حتي اگر ديگري فردي دشمن
باشد .کماکان فرد دشمن را نيز ميتوان در راه آزادي به گام برداشتن واداشت که اين هنر ،نيازمند روش خاص است
که به مسئله سياست و حوزه آن مربوط ميشود .سياست ،هنر مديريت و پيشبرد روش ،همزمان با رويارويي دشمن و
ضدخود است .نهايت مراتب سياست ،تبديل دشمن به دوست است که البته از مشکلترين هنرهاست .اساسا اين هنر
هنري کوانتومي است .وقتي ميگوييم تبديلکردن دشمن به دوست ،بيدرنگ «دموکراسي» و روشهاي خاص آن به
ذهن خطور ميکند و چهبسا پي ميبريم که اين ،يکي از مبدأهاي دموکراسي است .کار انسان ،تنها مقابله با دشمن
نيست ،بلکه اصالح آن هم هست ،بايد تحملش نمود و اصالح دشمن ،تحمل کردنش و انکارنکردن مطلق او ،سه اصل
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از اصول دموکراسي ميباشد .تنها در اين صورت است که دموکراسي ميتواند با امر آزادي معنا بيابد ،اگرنه هيچ هنري
جز جنگ در آن نيست .جنگ يعني نداشتن هنر تبديل دشمن به دوست و سر خود را بدرد نياوردن .امروزه ميبينيم
که عکس اين ،سيستمهاي قدرتطلب ،چنان موجي از انزجار و دشمني ميان افراد عضو جامعه ايجاد کردهاند که خود
نيز ديگر ياراي بازداشتن و مهار آن را ندارند .به نيرويي نياز است که توان آن را داشته باشد .اين آخرين وضعيت جامعه
فالکتزده ليبراليسم است که زندگياي سرابگونه را تبليغ ميکند.
آزادياي که از دوگانه «بردهسازـ برده» ،صرفا برده را در امر آزاديخواهي مشارکت دهد ،ناقص است؛ به اين معني است
که نيمي از افراد را به حال خود رها نموده است .اگر سلولهاي سرطاني مهار و اصالح نشوند ،بيشتر تکثير مييابند.
بايد در نظر داشت که در فرايند مهار ،جنگ آخرين راهحل است ،اما جنگ را نبايد فراتر از حوزههاي دفاع مشروع
پرتنش ساخت ،فراتر از آن ،ترور و قتلعام است که در جامعه نيازي جبري به آن نيست .جنگ اگرچه تحميلي باشد،
اما روشها و شيوههاي آن جبري نيست .امروزه پسنديدن ليبراليسم از جانب فرد ،بهمثابه اين است که يک گوسفند
گروه گرگها را گوسفند بپندارد و بر اين ادعاي خود هم پافشاري بيشرمانه کند .شرط آزادي فردي اين نيست که
متفاوت از ديگران عمل کني ،اگر چه بداني که براي ديگران ضرر دارد ،شرط آزادي ،پايمال نکردن حقوق فرد از جانب
فرد مقابل است.
چالش در مسئله آزادي به آن حد رسيده که يک فرد فداکردن خود در راه مثال آزادي يک ملت را آزادي حقيقي
برميشمرد و فرد ليبرال ديگري نيز در همان موضوع خيانت به ملت خود را آزادي حقيقي بشمارد .کدام ندا،
آزاديخواهانهتر است ،فرد سوسياليست يا ليبرال که هوسهاي فرديش را متأثر از تبليغات سيستم ليبراليسم،
حقيقيترين آزادي ميخواند! آن مثال نشستن چند نفر در يک قايق بسيار آموزنده است .يکي از چند نفر سوار برقايق
ميخواهد با ميخ کف قايق را سوراخ کند و ديگران از او ممانعت ميکنند ،اما او ادعا ميکند که اينجا جاي من ،حق
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من و ميل و آزادي و اراده من است ،شما را چه! در صورتي که آن عمل سبب غرق همه ميشود .اين روايت ،روايت
وضعيت ذهنيت ليبرالي است.
آزادي انسان ،برخالف مدعاهاي پوچ ،بسته به وحشيبودن طبيعت نيست .در کيهان ،تنها انسان ميتواند آزاديهاي
انسان را نقض نمايد .لذا آزادي امري اجتماعي است و ملزوماتي که آن را ممکن ميسازند هم پديدهاي اجتماعي
ميباشند .در رابطه ميان دو فرد انساني تنها دو مقوله «اخالق» و «وجدان» حرف اول را ميزنند .اخالق مقولهاي است
که روابط و پيوندهاي ميان انسانـ انسان و انسانـ طبيعت را سامان بخشيده و تعديل مينمايد .لذا امري ذاتي انسان
است .طوري که اگر يک فرد به تنهايي زندگي کند ،در برخورد با طبيعت و محيط خود به اخالق نياز دارد .اخالق،
وجداني برخوردکردن است .بدون اخالق نميتوان هيچ عملي را انساني کرد .ليبراليسم قواعد مذکور را برهم زده است،
پديدهاي را که تنها در اجتماعيت انسان به دست ميآيد را ميخواهد با فردگرايي مفرط حصول نمايد .تاکنون تمامي
فلسفهها و اديان شرقي بسيار به امر اخالق اهميت دادهاند .اما امروزه سؤال اساسي اين است که با کدام معيار؟ در
يک موضوع ثابت چند معيار متفاوت در هر جامعهاي وجو دارد .بايد خاطرنشان ساخت که تنوع اخالقيات و راهکارها،
نقض اخالقي نيست .مهم مسئله استثمار است .آنچه در حوزه سياسي ،ايدئولوژيک و اقتصادي استثمار ناميده ميشود،
کامال مشخص است .دماگوژي دشمنان آن هم واضح ميباشد .مبارزه براي آزادي به مبارزه در سه حوزه فوق احتياج
دارد که قصور در يکي ،شکست در همه را بدنبال دارد .حوزههاي ايدئولوژيک ،سياسي و اقتصادي در هم تنيدهاند و
تمامي فکر ،علوم ،ادبيات ،هنر ،ماديت و معنويت انساني را در برميگيرند .التبه ،پديده اخالق  تمامي اين حوزهها را
ميپوشاند .نبايد اخالق را به حوزه تنگ باور و عقييده ديني محدود ساخت ،زيرا اين امر ،محدودسازي پروسه آزادي
است .آنچه طرف حساب «قدرت» است ،اخالق ميباشد .دوگانه «اخالقـ قدرت» سلول بنيادين آزادي ميباشند .حذف
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پديده و کار و کنش سياسي و سياست در فرد ،حذف ابزارهاي رسيدن به آزادي است .مادامي که آزادي مقولهاي
اجتماعي است ،پس بدون سياست ،آزادي غيرممکن است .هرنوع برنامه و طرحي را نميتوان سياست ناميد و آنچه به
حوزه قدرت تعلق دارد ،يک طرح تاکتيکيـ استراتژيک است نه يک کل سياست .البته در حوزه سياست دموکراتيک،
بروکراتيسم مديريتي محلي از اعراب ندارد .بروکراتيسم مخل آزادي و اخالق است .در واقع به چالشکشيدن سياست
و اخالق است و در اصل رابطه ادارهگرايانه حقوقي است در ضديت با اخالق .عامل عمليساز سياست و اخالق ،فرد و
شهروند آزاد است ،اما عامل اجراکننده بروکراتيسم ،دولت و مأمور دولتي هستند .قانون هم صرفا براي تحميل اجرايي
و مشروعيت اين مناسبات بروکراتيکي وضع ميشود .ليبرالها که خود اين تباهيها را موجب شدهاند ،پي به مخل بودن
دولت و بروکراتيسم در مقوله آزادي بردهاند .سياست دولتي ،ضدسياست اجتماعي است.
مشکل اساسي در جوامع و جمعيتها وجود رأيها و باورهاي متفاوت و گاه نقيض هم ميباشد .چگونه ميتوانيم در
گيرودار چنين تفاوتها و اختالفات پرشماري ،تعادلي برقرار کنيم که هيچکدام از گروهها و طرفها حقوقشان ضايع
نشود .در کنکاش براي يافتن بهترين راهبرد موفقيتآميز ،به يکي ديگر از ابزارها و اهرمهاي رسيدن به آزادي ميرسيم:
دموکراسي .دموکراسي مجموعه قواعدي است که طرفها طي آن به احترام متقابل يکديگر تن دردهند .چون آزادي
امري اجتماعي است و اجتماع هم بخاطر تنوعات زيادش ،مملو از اختالفات فکري و سليقهاي ،بنابراين دموکراسي
مهمترين خميرمايه ايجاد توازن و همزيستي است .دموکراسي ،ستون برپاداشتن تاريخ تاکنون بوده .بدون آن ،آزادي
اجتماعيـ انساني متصور نميشود .دموکراسي کارش ايجاد برابري و عدالت است ،اما با لحاظ کردن تفاوتها .دو نظم
ليبرالي و سوسياليستي تاکنون خوانشي حقوقمحور از برابري داشتهاند .آنها برابري را چنان تصور کردهاند که يک فرد
هرچه داشته باشد ،فرد ديگر هم بايد آن را بيکم و کاست داشته باشد تا آزادي محقق گردد .در کيهان چنين آزادياي
بطور مطلق وجود ندارد .در امر مالکيت خللي نيست که دو فرد ميزان مالي متساوي داشته باشند ،اما جبر هم نيست
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که گاهي به لحاظ کمي تفاوتهايي هم داشته باشند .مسئله اساسي رفع نياز است که به کميت ربطي ندارد .ديگر
مسئله برابري ،تساوي و برادري چنان واضح گشته که اثبات گرديده که تنها دولت و مديريت ستمکار است که مخل
نخستين آزادي است .طبيعت و انسان ميتوانند بينهايت و بسيار متنوع در قبال هم بخشنده باشند ،اما اين رابطه
را دولت و قدرت برهم زده .دولت نابودکننده پديدههاي ارزاني شده از جانب طبيعت و انسان يعني :سياست ،اقتصاد،
اخالق ،دموکراسي ،انديشه و غيره است .آزادي را نبايد در چارچوب و ادعاي برابري به سطح يک مالکيت اقتصادي
صرف سقوط داد .نبايد مقدار پول موجود ،ميزان آزادي را تعيين نمايد.
گاهي وادار ساختن يک فرد به انجام رفتاري مشخص که هنجارمند بوده و به نفع همگان است ،ضرورت آزادي ميباشد.
ميل و هوس فردي نميتوانند معيار بنيادي تعيين رفتار آزادانه باشند .بهترين مثال در اين مورد قتلعام «ديگري»
است ،زيرا ميل به کشتن و لذتبردن از آن هم يک طلب شخصي است که در طول تاريخ بسيار روي داده و عمل نکردن
بدان را با ادعايي پرهياهو مخل آزادي دانستهاند .حتي صرفنظر از ميلي که در صدد َصرف يک وعده غذاي دلخواه
است ،نميتواند مخل آزادي محسوب گردد .زيرا آزادي امري چنان حقير و رذل نيست .آنهايي که چنين مواردي را
براي انسان نقض آزادي ميدانند ،هدفي جز تبليغ گرايشات سودخواهي و قدرتطلبي خود ندارند .معيارهاي آزادي
مسايلي چون انجام رفتارهاي شخص به ميل خود ،به هوس خود ،به دلخواه خود ،به عطش خود نيست .زيرا اثبات شده
که در بسياري موارد اين رفتارها و خواستهها مخل آزادي خود و ديگران است و هميشه بسته به مورد ،جزو آزادي
محسوب نميشوند .معيار آزادي تنها نفع فردي نيست ،زيرا نفع جمعي ضروريتر است تا نفع فردي را محفوظ نمايد،
چه ،در بسياري موارد اين منافع جمعي است که موجبات حفظ و ماندگاري منافع فردي را بجاي ميآورد و برعکس.
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بحران روايتها
انکار روايتهاي بزرگ ،مشروعيت خودها است :ديالکتيک روح ،علم تفسير براي رهايي ،داعيه آزادي ،حقيقت ،شناخت،
تاريخ کيهاني و بازيهاي زباني از جمله روايتهاي بزرگند و «علم ،اخالق ،فلسفه ،طبقات و فعاليتهاي اجتماعي را
بازي زباني مينامند.
بحران روايتها در واقع بحران گفتمانها و انديشههاي گسسته از هم و بيگانه از يکديگر در پستمدرن است .بعبارتي
کشتن فلسفه است .در جهان پستمدرن ،بود و نبود آزادي را به دوگانه «مدرن و پستمدرن» مرتبط داشتهاند،
چراکه ديروز دو گفتمان ماترياليسم و ايدهآليسم وجود داشت و امروزه جهاني مملو از بازيهاي زباني «مدرنـ
پستمدرن» .به نظر ،غول تنومندي که بعد از دکارتها ،در معاصر بر دوگانههاي «ايدهآليسمـ ماترياليسم و سوژهـ
ابژه» سايه افکند ،دوگانه «مدرنـ پستمدرن» ميباشد .در جهان پستمدرن که در واقع چنين جهاني وجود ندارد،
همانگونه که مدرن بهمثابه طرفِ ضد ،حذف و انکار ميگردد ،سوژه هم نابودشده تلقيميشود .پستمدرن با تئوري
«روايتهاي بزرگـ کوچک» به جنگ مدرن و اجتماع ميرود .تمامي مفاهيم ديالکتيک روح ،علم تفسير براي رهايي،
داعيه آزادي ،حقيقت ،شناخت ،غايتمندي تاريخ که آزادي است و بازيهاي زباني يعني فعاليتهاي اجتماعي را با
برچسب «روايتبزرگ» محکوم مينمايد .اين مفاهيم را ضدپستمدرن مينامند و هرگونه تقاليي به نام «حرکت،
مقاومت ،تالش و همتي» در اين زمينهها را عبث برميشمارند .آنچه در حيطه اين مفاهيم به فعاليت انسانيـ اجتماعي
بپردازد را صرفا يک بازي زباني ميدانند که همه دروغي بيشنيستند .لذا بدليل اينکه بدون مقوالت اخالق ،سياست،
علم و فلسفه و مطرح کردن و پيشبرد اين روايتهاي بزرگ نميتوان در جامعه پيادهشان نمود ،اين مقوالت را هم رد
و انکار مينمايند .پستمدرن تمامي اين روايتها و مقوالت را همانند کااليي ميداند که ديگر در جهان پستمدرن
ِد ُمده شدهاند .آنها تمامي اين مفاهيم را که رهايي و آزادي انسانيت و اجتماعات را در افق خود ميپرورانند يک جهان
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دروغين ميپندارند و ميگويند تنها يک جهان وجود دارد ،آن هم پستمدرن است که در آن هر قرائتي از جانب افراد
و هرگرايشي يک روايت کوچک است که خواست قدرت و مشروعيت جهانگسترانه ندارد .چهبسا آزادي را روايتي بزرگ
برميشمارند که فراگير(توتاليتار) ،جهانگستر و کليتگرايانه است ،لذا داعيه اين را دارند که هيچ فرد و شيئ محکوم
به رسيدن به آزادي نيست ،زيرا ناممکن است .آزادي را صرفا داعيه مدرنيته برميشمارند .اين ،محدود کردن و سقوط
دادن مفهوم آزادي به  500سال جهان مدرنيته است .تمامي کيهان را به يک جامعه مدرن تقليل دادهاند .و آزادي
را امواجي کوچک و بسيار نامنظم ميدانند .ميگويند :در اين جهان پرتالطم ،همه چيز بينظم ،بيمنطق ،بيهدف،
بيآرمان ،بيهويت است .در عين حال همگرا نيستند .نبايد يک کليت محسوب شود .اين جهان پستمدرني ،تمامي
کليتها را قرباني مفاهيم جزيي با پيشوند «بي» و «نا» کردهاند .به همان اندازه که ماهيت روايتهاي بزرگ را مخدوش
ميدانند ،همانقدر نيز ماهيت روايتهاي کوچک و محلي پستمدرن مجهول و مبهم است .برخي از پستمدرنها انسان
را گرفتار و اسير نمادها ميدانند که به سبب آن ،نه حقيقت و نه آزادي ممکن نميگردند؛ اما بايد گفت همين که انسان
بر اين امر وقوف يافته که اسير چيزي به نام نمادهاست ،خود آغاز شناخت نمادها و چيرگي برآنهاست.
پستمدرنها مقياسي جهاني را براي روايتها در نظر گرفتهاند ،و آن اينکه نبايد با قيد مقدار «بزرگ» بلکه «کوچک»
بارشوند .ايجاد دو دستگي در قالب مدرنـ پستمدرن ،تمامي گفتمانها را برهم ميزند که دو نتيجه را در پي دارد1:ـ
محدود کردن مفاهيم و مقوالت و سقوط دادن آنها2 .ـ تبديل از جهان مدرن به جهان پستمدرن .تبديل جهانها،
خود بزرگترين روايت و گفتمان جنجالبرانگيز معاصر شده ،زيرا قالب مد است .رسيدن به آزادي ،تحت نام آزادي را
مردود ميشمارند درحالي که اين امر ،تنها فعل مدرنيته بود.
تئوري «روايتهاي بزرگ» بر بحران ذهنيت دامنزد و بيشترين خدمت را به ليبراليسم نمود ،زيرا با پيشبرد روايتهاي
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کوچک و محلي و فردي در مقابل روايتهاي بزرگ ،اجتماعي و جمعي ،فردگرايي را مشروعيت بيشتر بخشيد .در واقع
نوعي رفرم در ليبراليسم ايجاد نمود ،در حالي که خود ،آن را بهمثابه ستون مدرنيته رد مينمود .در حالي که آزادي
امري فرافردي و اجتماعي هم هست ،آن را صرفا به جزءگرايي و فرد محدود دانستند .چهبسا در حالي آزادي براي فرد
معنا مييابد که فرد و افرادي ديگر در کنار او موجود باشند تا مسئله آزادي خلق شود و اين يعني اجتماع .مقوالت
کليت و تضاد دروني نميتوانند بهانه مردود دانستن امر آزادي شوند .نميتوان تنها تالشها و فعاليتهاي شکست
خورده گذشته را روايت آزاديخواهي ناميد؛ زيرا تاريخ مملو از روايتهاي پيروزمندانه تالشگري انسانها هم هست.
پستمدرن ،فعاليتهاي فردي کوچک را طرف ستيزهخواه فعاليتهاي اجتماعيـ بزرگ برميشمرد .فرد را در قالب
«نسبيت و عدم قطعيت» افراطي قرار ميدهند .خرد مدرن و متافيزيک ديني را عامل اصلي اين روايتها ميدانند.
اينگونه ،پوزيتيويسم و دين را بنيان معناهاي پرخطا ميدانند که روايتهاي بزرگ از آنها منتج ميشوند .لذا بايد گفت
که پستمدرنها روشهاي خاص متافيزيک ديني و پوزيتيويسم را روش خاص کل آزادي به حساب آوردهاند ،در حالي
که آزادي مفهومي خارج از اينها و کيهاني است و حتي امري است که محدود به انسان نيست و کل هستندهها را در
برميگيرد.
نهايتا ،پستمدرن تنها توانسته نوعي از آزادي را تعريف نمايد که همه قراردادها و روابط را موقتي و جزيي بداند و بتواند
براحتي از تمامي کليتها و تشکلهاي فرافردي يعني جمعي بگريزد .اينگونه ،ميل و خواست فردي را بسيار مبالغه
نمودهاند که خود بحران روايتها را بيشتر متشنج ميسازد .مسئله بازيهاي زباني ،بهشيوهاي مطلق ،منطق سياه و
سفيد را پيروي ميکند .طبق اين تئوري همهچيز مشتيبازي زباني است که هيچگاه نميتوان دوبازي زباني را با هم
قياس نمود ،لذا هيچگاه نميتوان دو چشمانداز متفاوت از جانب دو فرد را که بر سر يک موضوع دو ديدگاه متفاوت
دارند ،قياس نمود ،براي همين هم چشمانداز سومي را قبول ندارند .ميگويند فرد و نگرش سوم نميتواند در مورد دو
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چشمانداز متفاوت به قضاوت عادالنه و کلي بنشيند .اين تئوري بازيهاي زباني بدون اينکه راهحلي آلترناتيو را ارايه
دهد ،مسئله آزادي را به دو چشمانداز مخالف هم يعني سياه و سفيد محدود مينمايد و آزادي را امري ميداند که در
ذات خود در بنبست است .مقولههاي چشمانداز نيچه و بازيزباني ويتگنشتاين ،بنبست را پايان راه همه فعاليتها
برميشمارند و همهچيز را محکوم به اين وضعيت ميکنند که تمامي چشماندازها مجبورند صرفا در قيد حيات و
موجوديت بمانند بدوناينکه ادعاي طي طريقي يا راهحلي را بکنند .روايتهاي کوچک آزاديخواهانه نيستند و گذشته
از اين اخالقي ،سياسي ،فلسفي و علمي و بخردانه هم نميباشند ،زيرا همه اينها مستلزم داشتن داعيه تالش ،هدف
و برنامه هستند .پستمدرنها معتقدند که راهحلي اخالقي ،سياسي ،فلسفي و علمي وجود ندارد تا هدايت افراد را به
عهده گيرد ،صرفا چشماندازها و مخالفتها و گوناگوني وجود دارد و بس .کل آزادي را اين ميدانند .بهانه اساسي آنها
هم اين است که «قاعدهاي کلي» براي قياس ،گفتمان و ديالکتيکي شدن اينها در قبال هم و باهم وجود ندارد و داعيه
آن هم تاکنون امري پوچ و واهي بوده .خطاي پستمدرن اين است که يکايک امورات اخالقي ،سياسي ،فلسفي ،علمي و
مناسات اجتماعي را بطور مطلق به قانون ربط ميدهد .آن هم قانوني که حاکم بر تمامي آنها باشد .غافل از اين هستند
که قانون جانب خشک و مخالف اخالق است و هيچگاه نميتواند حاکمي کلي باشد بر تمامي آنها مگر با روشهاي
پوزيتيويستي ,ديني و ليبرالي .اين امر مسلم را بايد پذيرفت که تا دوران بردهداري ،معنويت حکم اساسي و اخالق بود؛
اما از بردهداري به بعد اخالق ،امري تباه شد ،زيرا با سربرآوردن «ظلم و ناعدالتي اجتماعي و فردي» يک مقوله اساسي
به عنوان «ادعا» مطرح شد که «حقوق» نام دارد ،حقوق فرزند ناعدالتي و سرکوب است .چهبسا کل اين سلطه که از
بردهداري تا دوران امروز تداوم يافته را «قانون» نام نهادند ،بدون قانون ،نه حقوقزادن ميگرفت و نه اخالق و قدرت.
قانون را سومريها ابداع کردهاند .هکذا ،مسئله بسيار پراهميتي که ميخواهيم بدان اذعان کنيم اين است که موجد
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تمام اينها بويژه قانون ،دولت است .دولت چارچوب و قالب اين سيستم است .امروزه هم ميبينيم که بدون قانونهاي
اساسي دولتي و پارلماني آن ،هيچ قانون و اخالقي قابل تصور نميشوند .به جرات ميتوان گفت که حتي ليبراليسم هم
از اين وضعيت سلطه و نفي آزادي به ستوه آمده و اعتراف ميکند که بايد نقش و موجوديت دولت کمرنگتر گردد.
گرچه اين تنها اعتراف ليبراليسم است ،اما راستين مينمايد .پستمدرن ،اين وضعيت تاريخي طوالنيمدت را1:ـ ناقص
درک کرده2 .ـ آن را در چارچوب کليت کيهان نه تنها قرار نميدهد ،بلکه از آن ميبُرد .اين امر ،گسست ادراک کننده
از کيهان و نفي آزادي است.
قانون يک اهرم فشار و دستاويز خاص  دولت است و آزادي هيچگاه بطور مطلوب با قانون حصولشدني نيست .اگر
بازياي زباني وجود داشته باشد ،آن ،قانون است اگرنه بازياي زباني مطرح نيست.
پستمدرن ،تنوعات کيهاني و اجتماعي را خالي از همگني ميداند .اما امکان ندارد تنوع و تکثري غني وجود داشته
باشد ،ولي همگني نه .تنوع بدون همگني قابل تصور نيست بويژه در خصوص جوامع انساني .همنوعي چه به لحاظ مادي
و چه معنوي ،همگني را ضروري ميگرداند .هيچ تجمعي(کومهله) نميتواند بدون همگني موجوديت يابد .چراکه زبان
را تنها همگني جوامع و انسانها و خواستگاههايشان در نتيجه مساوات ،با يکديگر به وجود آوردهاند ،اگر نه زبان بروز
نمييافت .تمامي تنوعات غني زبان در سايه همگني اجزاي آن که فرد را هم دربرميگيرد ،ميتوانند پيشرفت زبان را
ممکن گردانند .اعتقاد به وجود بازيهاي زباني بيشمار نميتواند بيان مسئله کثرت در کيهان و اجتماعات باشد .اين
صرفا يک شيوه کثرتباوري از جانب يک شخص است نه اينکه بطور کلي کثرت چنين است .اينکه مطلقيت در بازي
زباني و کثرت بودن تا چه حد و نسبت آن با نسبيت چيست ،مقولهاي جداگانه است .در نظريه زباني پستمدرن ،اصال
راهي براي طيکردن وجود ندارد .آنها کنار هم قرار دادن دو چشمانداز و کنش را همانند کنار هم آمدن باروت و آتش
ميدانند که نتيجه آن جز تباهي و نابودي چيز ديگري نيست .پستمدرنها ميگويند همه چيز صرفا براي رقابت و
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پيشيگرفتن در کنار هم و در برابر يکديگر قرار ميگيرند ،نه براي همگرايي و صلح و همخواهي ،زيرا اگر به اين قصد
هم قرار گيرند ،واهي و پوچ است و در حوزه روايتهاي بزرگ ميلغزند .چطور ممکن است که رقابت و ستيز وجود
داشته باشد ،اما همگرايي و همگني نه؟! آيا بايد همهچيز را بازياي زباني دانست که محکوم به رقابت و ستيزه هستند
و به اين بهانه همگرايي و همگني امري مردود است؟! البته که دو مقوله رقابت بازيهاي زباني و ستيز آنها با يکديگر در
قالب ذهنيتهاي حاکم اعصار بوده که سبب مطرح شدن مسئله آزادي شده .پس خود رقابت و ستيزه در بسياري موارد
سبب ناعدالتي ميشوند و لذا آزادي موضوع اساسي ميگردد .اگر ظلم ،رقابت ناسالم و ستيزه وجود نداشته باشند که
نميتوان آزادي را هم تصور نمود .اما اين ،مشروع کردن اين سه نيست .گذشته از اينها دو مقوله رقابت و ستيزه مدام
و بطور مطلق که مثبت نيستند ،چراکه رقابت و ستيزة ناسالم و ناعادالنه با صورت سالم و عادالنه آن تفاوت ماهوي و
روششناسانه دارد و تا اين صورتها مطرح باشند ،آزادي هم مطرح است و آزادي هم جز با همگرايي ،نوعدوستي و
همگني ممکن نميگردد .خطاي ديگر پستمدرن اين است که تمامي چشماندازها را داراي ارزش برابر ميداند .اين
مطلقگرايي پستمدرن بدون توجه به مثبت و منفيبودن امور و چشماندازها صورت ميگيرد .آيا ميتوان يک ديدگاه
مليپرستي فاشيستي را با يک چشمانداز دموکرات و مساواتطلب همارزش و همسطح دانست؟! فرد تنها در قيد جمع
ميتواند از چشمانداز برخوردار باشد ،اگرنه نيازي به آن ندارد .لذا کثرتگرايي به اين معنا نيست که بايد همهچيز به
يک ميزان و يک سطح ،ارزش داشته باشند .نميتوان اعمال قتلعام ،انفال و ژينوسايد حلبچه از سوی رژیم صدام
را بهمثابه يک عمل با اعمال ضدصدامي انفال شدگان و حلبچهايها را به لحاظ ارزش يکسان دانست و تنها اين کار
از دست شاهد برآيد که آن را مشاهده کند و بس ،اما در خصوص آن قضاوت اخالقيـ سياسي نکند .تباهي آزادي و
شناخت در اين موضوع تا آن حد است که شاهد تنها ميتواند به تمايزات دو عمل و ذهنيت پي ببرد ،اما اجازه ندارد
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که فراتر از آن بر بد و يا خوببودن آنها به لحاظ انساني تفسيرپردازي کند .روايتهاي بزرگ با آن همه نواقص و معايب
خود حداقل داراي حد و ماهيتي از آزادي و شناخت هستند که مصرانه از آن دفاع نمايند ،اما يک فرد پستمدرن
حتي معيارها و مبدأهاي مقاومت و حفظ موجوديت را در ميان بيکرانگي ديدگاهها از ميان بردهاست .اين مهم حتي
ميزاني از نسبيتباوري را هم باقي نگذاشته است .نسبيت آنگونه که ليوتار در نظر دارد ،فروپاشي و رد کليت نيست.
اگر جامعه يک کليت نداشته باشد ،آنگاه چطور ممکن است که اجزاء آن شکل گيرند .بدون استدالل نميتوان آزادي را
آفريد ،جامعه را پيش برد و حتي يک پستمدرن هم نميتواند بدون استدالل و داعيه تئوريک ،آنها را باور کند .اساسا
حذف هرگونه تفسير ،استدالل ،داعيه و آرماني در وجود يک فرد ،اضمحالل و القيدي و افسارگسيختگي دهشتناک 
و خطرناکترين شيوه ليبراليسم پستمدرني است .چنان انديشهاي به معني بازگشودن درهاي پستمدرن به روي
ليبراليسم است .نبايد اضداد را بهمثابه نيروهاي نابودگر تلقي نمود که در نتيجه اين روند نابودي ،اين حکم قطعي را
هم صادر کرد که ديگر نه مساوات ،نه تفاهم وجود دارد و نه همگرايي و همگني .اين پرسش حيرتبرانگيزي است که
چگونه نيروهاي ضددموکراتيک و فاشيستي موفق ميشوند که جامعهاي هموژن جهت خواستگاههاي قدرتخواهي
خود بيافرينند ،اما در ذات جامعه ممکن نباشد که دو فرد بدون ضديت و ناهنجارياي در کنار هم بزيند .نبايد تمامي
تخريبات و زيانهاي پوزيتيويسم و مدرنيته کاپيتاليستي را به اهرمي استداللي تبديل نمود و مطابق آن حکم تئوريک 
«ناهمگني و ضديت جوامع(يعني جامعه گرگ جامعه است)» را استخراج و صادر نمود .اشتباه ريشهاي پستمدرن اين
است که تنها دوره زماني سرمايهداري و مدرنيته آن را مورد تفسير قرار ميدهند و با توجه به محدوديتها و ويژگيهاي
آن هم قضاوت و حکم تئوريک صادر ميکنند .آزادي يعني اينکه معضلي سر راه قرار ميگيرد و با انتخاب روش و
راهحلي مناسب از معضل گذار ميکني و به حوزه آزادي در آن خصوص وارد ميشوي؛ درحالي که پستمدرن ،هرگونه
راهحل و روشي را به بهانه روايت بزرگ آرمانگرايي ،مردود ميداند .آنها ميگويند صرفا معضل و يا معضالتي در ميان
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هست و بس ،راهحلي وجود ندارد .بخاطر تفاوت در ديدگاهها ،هرگونه چارهيابياي را رد و بيهوده معرفي مينمايند.
بايد اذعان داشت که پديدههاي انسان ،جامعه ،زبان ،فرهنگ ،تاريخ و بسياري ديگر از اين دست ،در صورت وجود وجه
مشترک ميان انسانها در عين داشتن ديدگاههاي متفاوت به وجود آمدهاند .ناچاريم اعتقاد داشته باشيم که انسانها
ميتوانند با هم همدردي کنند و يکديگر را درک نمايند و با تفاهمي دوجانبه به همزيستي مشترک ادامه دهند.
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معنا
به گمان پستمدرنهاي ساختارشکن ،آزادي امري ناممکن و خيالي است ،زيرا «معنا» چيزي گنگ و مبهم است.
اين مبهم و ناروشنبودن و انگارهاي بودن نامرئي زبان و معنا هم اثبات مينمايد که هيچاصطالح و واژهاي تعريفپذير
نيست و در رأس همه «ساختارشکني» تعريفناپذير است .آنها معنا را چيزي پيچيده و وابسته به عناصر مجهول و
غايب و نينديشيده ربط ميدهند و خصيصه مهم معنا را «درکناشدني» آن ميدانند .متوجه هستيم که بدون شناخت،
عمل ممکن نميگردد و بدون عمل هم آزادي ممکن نميگردد .چهبسا پستمدرن ،معنا را فروپاشيده و پرهرج و مرج
و بيثبات و بيمنطق ساخته و انجام هر تفسيري در سايه اينها را امکانناپذير ميداند .هرچيزي هم که روشن نباشد
و پرهرج و مرج و بيثبات باشد ،کليت هم ندارد .چراکه کليت باعث احاطه بر پديدهها و نهايتا شناخت آنها ميشود.
برخي منتقدين ميگويند که کوشش ساختارشکنها اين بوده که اين امر را به ما بفهمانند که فلسفه چيزي جز تالش
بيهوده براي کشف معنا نيست ،در حالي که به نظر ،ساختارشکنها با بيهوده دانستن معنا و تهيبودن آن ،نه تنها فلسفه
بلکه کل تاريخ بشريت را که روايت تقالي رسيدن او به خواستهها و نيازهايش بوده ،عبث ميشمارند .پستمدرن تمامي
کيهان را با معيار «زبان و بازيهاي زباني و قدرت» صرف ميسنجد و درک معنا را با آشوب مواجه ساخته .به روند و
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روش دانايي ضربه زده و در حالي که مخالف هرگونه حکم قطعي است ،خود هم اين تئوري خود را بطور قطع ارايه
ميدهد .تمامي نگاهها و توجهاتشان به کيهان متوجه فقط بارهاي منفي است و جوانب منفي را خميرمايه سنجيدن
همه هستيها قرار ميدهند .چيزي را نسبي و نسبيت ميدانند که منفي ،ضد ،مشوش و بيثبات و درکناشدني باشد.
همهچيز را معلول و ناقص ميدانند که هيچگاه کامل نخواهد شد .تمامي خانهها را ويران و بيمعنا ميکنند ،اما توانايي
و جسارت بناي مجدد آنها را ندارند ،زيرا هر ادعايي را انکار نظريههاي خود ميدانند .در نظر پستمدرنها ،بازيزباني
بدان معناست که دو واژه مدام در ستيز با يکديگرند و حتما بايد يکي بر ديگري پيروزي يابد زيرا اين ،خصلت آنهاست.
يعني دو فرد هم روابطشان چنان است که بايد يکي قوي و ديگري ضعيف ،يکي پيروز و ديگري شکست خورده باشد
و در نتيجة اين تضاد طرفها است که آزادي هيچگاه حاصل نميشود و مسالمتآميزي و تفاهم هم ،ادعايي واهي
است .اين کار پستمدرنها گريزاندن معنا از معنا و تعريف از تعريف است .اينکه همهچيز تعريفناپذير است ،خود يک 
تعريف و تعريفکردن تعريفناپذيري همهچيز است و اين نشان ميدهد که تعريف امري ناگزير است .روش و دانايي
ناقص پستمدرن ،عليرغم انتقادهايي گرانبها و روشنگر ،رد هرگونه «کليت و کل» است .هر تشکل و معنايي کلي و
کليگرا را رد مينمايند .چهبسا عکس فلسفه پيش از خود ،رويکردي بسيار بدعتآورانه دارند :در فلسفه پيشين ،بويژه
از يونان گرفته تا مدرنيسم ،رويکردها چنان بوده که فالسفه يا از «جزء به کل» و يا از «کل به جزء» حرکت کردهاند.
اما در پستمدرن ،تمامي حرکت محدود به حوزه جزء است و کل را مردود ميدانند .لذا تشکل هر پديدهاي را با اعتقاد
به روايت بزرگ متشکل از جزء ميدانند و در سايه اين ،نسبيتباوري را به اين ويژگي و تعريف ،ربط ميدهند .يعني
همه چيز ناقص ،بيمنطق ،بيهوده و بيثبات است .چيزي به نام کامليت وجود ندارد .تازه ،حصول آزادي را هم به اين
امر ربط ميدهند که گويا آزادي زماني بدست ميآيد که پديده مورد نظر کامل باشد که اين ناممکن است ،چراکه
ميبينيم همهچيز نسبي است و لذا آزادي ممکن نميگردد .ختم کالمشان اين است که بر اين اساس ،آزادي اگر هم
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وجود داشته باشد ،دستيافتني نيست .آخرين موضعگيري آنها اين است که آزادي هست ،اما دستيافتني نيست و اين
جهان افراد ،رسانهها و آکادميها را تسخير نموده است .ناماليمات و ستمهاي جهاني هم تقبل اين
طرز تفکر تمامي
ِ
طرز تفکر را سهلتر کرده .اين امر ،جهاني نوين از نااميدي را آفريده که خاصقرن بيستويکم است و آن را نيهيليسم
مينامند ،چيزي که مطابق يگانه اصل آن ،هر ادعا ،هر دفاعي و هر راهي واهي است .بدون «کتاب و کلمه» هم ميتوان
اين دنيا و حيات را داشت چراکه ميتوان انديشيد .کتاب و کلمه ميتوانند غنيتر سازند ،اما خطر ترويج پوچي را هم
به دنبال دارند.
اگر ساختارشکني صرفا فروپاشي منطق و زبانآوري محض باشد و در نهايت به تجديدنظر و بازسازي نيانجامد ،آنگاه
براي يک اجتماع هيچ ارزش کاربردي و عملي نخواهد داشت .منفيگرايي محض هيچگاه سازنده نيست و گرايش
اجتماعي ايجاد نميکند و به طريق آزادي درنميافتد .پستمدرن يک انديشه انتقادي راديکال بسيار قوي است که
بخاطر مخالفتش با طرح مجدد هرگونه آلترناتيو و برنامهاي نوين ،نهايت هر مقوله و امري را در عبث و بيمعنايي غرق
کرده است .نگرش يکسره منفي آنها اجازه بروز هيچ آلترناتيوي را نميدهد ،لذا ميدان خالي ميماند و نيروهاي ضد
و قدرتطلب هم فرصتطلبانه از اين خأل استفاده ميکنند و طرح خود را بعنوان يگانه آلترناتيو اجرا مينمايند .خرد،
هوش انساني است .خردستيزي پستمدرن به لحاظ انتقادي بسيار راديکال و تا درصدي هم درست است ،اما محض
و منفي تلقيکردن نظرياتشان ،هرگونه صورت نوين خرد را رد مينمايد ،در حالي که اين صورت انتقادي خرد بوده
که تنها پشتيبان «انتقاداتشان» بوده .اين نگرش بويژه حوزه سياسي را براي فرصتطلبان و سلطهگران خالي کرده
است .در حالي که در کيهان هيچتفکري و پديدهاي نميتواند در انديشه انسان محض گردد ،آنها انديشه خود را محض
تصور ميکنند و در پوشش نسبيت هم ميپيچانند .شايد تنها دليل اساسي اين امر بدنهادي بيشاز حد پوزيتيويسم
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بوده باشد .نسبيتباوري در اصل داراي دو نيمه و دو وجه مثبت و منفي ،عادالنه و ناعادالنه ،خوب و بد ،وجداني و
ظالمانه است؛ اما نسبيت بدان معنا نيست که بخاطر نفرت از خردگرايي پوزيتيويستي و از قهر آنها بر يک نيمه پافشرد
و همهچيز را فقط بيثبات ،ناقص ،منفي ،ناعادالنه ،بد و يا قدرت خواند .در ذات عقل و دانش اين دوگانهها وجود
ندارند ،اين ،صرفا حالت کارکردي آن از جانب فاعل است .اگر  همه چيز حتي دانش ،قدرت باشد و منفي صرف ،آنگاه
همهچيز محض و مجرد ميگردد و ديگر حتي نميتوان انتقاد هم کرد .چهبسا انتقاد نيمي از شناخت است ،اما بايد
از انتقاد گذار کرد و به عرصه عمل پاگذاشت تا دانايي نظري با عمل يکي شوند و يک نتيجه و آزمون را بدست دهند.
نسبيتباوري اروپايي از اتحاد داناييـ عمل جلوگيري ميکند .پستمدرن صرفا از تلنباري از انتقاد تشکيل ميشود ،در
حالي که اين انتقاد هم صرفا براي اين است که اثبات کنند که همهچيز عين ناداني و نشناختن است .در انتقاد تنها
است«:من پستمدرن ميدانم که خردگرايي چيست ،پوزيتيويسمچيست» .در رد روايت بزرگ چنان
يک ادعا نهفته
ِ
افراط صورت گرفته که حتي نيچه رد نيچه است و نميتوان از آن هم فراتر رفت .تنها يک چشمانداز وجود دارد و
آن اينکه حقيقت وجود ندارد ،حتي بايد اين گزاره که «حقيقت وجود ندارد» را هم رد کرد .در انتهاي اين طرز تفکر
نيچهاي ،آزادي وجود ندارد ،زيرا در ابتداي آن هيچي وجود ندارد .آزادي تنها در يک صورت ميتواند وجود داشته
باشد و آن اينکه عمل وجود داشته باشد ،عمل هم در حين و پي انتقاد ميآيد که اين مقوله را پستمدرن حذف کرده.
دکارت خواست وجود خود را طي يک شکاکيت رواني رد کند ،اما آخر سر بخاطر وجود انديشه ،به وجود خود اعتراف
کرد ،اما پستمدرن شک کرده ،ولي هنوز اعتراف نکرده .انکار آزادي ،شک به وجود وجود است .هرچه در وجود آيد،
الجرم انتقادپذير و آزاديخواه است .در الک انتقاد صرف فرورفتن به معني حبس دانايي است .انتقاد حتي اگر درست
هم باشد ،اگر به مرحله عمل و آلترناتيو گذار نکند ،چيزي جز نيهيليسم نيست .نميتوان تمامي کيهان و شکوهش را
مشتي بازي زباني و قدرت دانست .اين عمل ،عمل پَستکردن کيهان است .آن انتقادي که به بازسازي بيباور باشد ،در
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آن صورت خود انتقاد را هم نابود کرده است .اينکه ميتوانيم تا اين حد تفلسف و تأمل کنيم ،اوج آزادي است .گفته
ميشود که اين تنها ساختارشکني است که ساختارشکني نميشود ،در حالي که منفيگرايي محض ،ساختارشکني
کامل ساختارشکني است .در معاصر ،بجاي مسايل اساسي و بنيادين سنتي يعني«وجود خدا و خلود روح» ،مسئلهاي
ديگر به عنوان تنها دغدغه انسان جايگزين شده ،آن« ،نيهيليسم» نام دارد که از مقوله خدا مسئلهسازتر شده .چرا
چنين شد؟ زيرا نيهيليسم يعني خاليکردن «انسان و کيهان» از دو وجه «هستي و نيستي» .رد هستي و نيستي است.
آنچه ميماند گزاره «هيچ» است .بخاطر اينکه نيستي را هم رد کردهاند ،ناچارند اصطالح «هيچ» را بکاربرند و فراتر
از اين نميتوان تاخت و بازي ديگري را آغاز کرد .نميتوان پستمدرنيسم را به تمامي نيهيليسم دانست ،زيرا حداقل
مقوله «انتقاد» را باور دارند و به همين دليل هم مسايلي روشنگر را موضوع بحث ساختهاند که روشنگرانه است و به
همين خاطر هم بدون اينکه خود بپسندند ،آزاديخواهانه هم هست(البته گذشته از معايب و نواقص موردي آن مسايل).
هکذا ناخواسته کمک شاياني به نيهيليسم و ترويج آن کردهاند .ما را ناچار به اين تفسيرپردازي کردهاند ،زيرا ميان
توهم و حقيقت تفاوتي باقي نگذاشتهاند.
خود نسبيتباوري چه پستمدرني آن و چه غيرپستمدرني ،مقولهاي ضد نسبيت است .چراکه نسبيت مفهومي ،به
وجود کل اعتراف ميکند تا کثرت را ممکن گرداند ،اما نسبيتباوري که يک گرايش و طرز فکر خاص مدرنيستي است،
بيچونو چرا تمامي مقوالت درستـ نادرست ،ظالمانه و عادالنه را همارزش و يکسان دانسته و رد مينمايد.
بطورکلي حکم نهايي پستمدرن اين است که هرچه در وجود آيد ،چهدرست ،چه نادرست ،چه ظالمانه ،چهعادالنه،
چه صدامي و چه پيغمبرانه همه درست هستند ،زيرا کسي نميتواند ادعا کند که چه چيزي درست است يا نه! اگر
آزادي و حقيقت را مطلقگرايي صرف بدانيم ،بايد گفت که چنين آزادياي وجود ندارد؛ اگر برعکس آزادي و حقيقت
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را نسبيگرايي صرف بدانيم ،باز هم چنين آزادياي وجود ندارد .پستمدرن همهچيز را مطلق ،بزرگ ،آرماني ،فلسفي،
اخالقي و حقيقتي تصور ميکند و بعد آن را رد ميکند؛ درحالي که يک امر مثال فلسفي ،اخالقي و غيرهميتواند نسبي
هم باشد .اين مسايل به متافيزيک سنتي ربط ندارد ،اين متافيزيک بوده که از آنها با متد نادرست استفاده کرده .به
خيال آنها ،پستمدرن آنجا شروع ميشود و زادن ميگيرد که متافيزيک به مرگ انجاميده باشد ،در حالي که هيچ
پديدهاي نميتواند از وجه متافيزيک بيبهره باشد .آنها مدرنيته حقيقي را با مدرنيته کاپيتاليستي در هم آميختهاند.
دستهبندياي به نام «سنتي ،مدرنيتهاي و پستمدرني» بطور ناهنجاري تمام ذهنيت کيهاني را در انسان دچار آشوب
و تناقص کرده و با دوگانه «قديمي و جديد» تفاوت ماهوي و روششناسانه دارد .چراکه آنچه مدرن است ،همان
است که با امر پيشين به وجود آمده و در زمان امروزي به صورت و روشي ديگر تداوم مييابد با اين تفاوت که روند
پيشرفت ،خطي و ترتيبي نيست .عبداهلل اوجاالن با کاربرد اصطالح «مدرنيته دموکراتيک» بجاي پستمدرن اين امر
را تعديل نموده است.
شناخت
تجربه يا قدرت
فوکو ميگويد که نکته مرکزي آثارش تجربه است نه قدرت .با اعتقاد به اينکه مدرنيته دو مقوله سوژهپرستي(اومانيسم)
و خردباوري(راسيوناليسم) را ترويج بخشيده ،اين حکم را صادر ميکند که :در هنگامه مرگ انسان هستيم .چهبسا
نيچه ميگويد با فرارسيدن رنسانس و خردباوري ،خدا کشته شده ،ولي گذشته از  مرگ خدا ،خود نيچه با يورش
به راسيوناليسم و جدال شديد با آن ،اين هشدار را ميداد که بدون خدا ،انسان هيچ نيرويي ندارد چراکه ادعاهاي
انسان سوژه واهي و بيهوده است و اين را مرگ انسان ناميد .فوکو اين شکست
راسيوناليسم براي رهايي و شناخت
ِ
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مدرنيته در قالب اومانيسم و راسيوناليسم را بهمثابه تجربه فرض کرد .اذعان به مرکزي بودن مسئله تجربه در واقع
اعتراف ضمني فوکو است به اينکه قدرت و زندگي امري است که مدام گريبانگير انسان است و رهايي و گريز از آن
ناممکن است و اين حکم را صادر ميکند که بنابر تجربه؛ دانش ،قدرت ميباشد؛ البته او ميداند که نبايد باشد،
اما اذعان ميکند که تجربة حيات صرفا همين است و گريزي از آن نيست .در واقع نقادي زيباي فوکو با اين حکم
دترمينيستي ضايع شده است .او با توجه به اينکه «انسان محکوم قدرت است» مرگ انسان را با اين روش تشخيص
ميدهد .اما اين نوع قدرت ،قدرتي محکوم به محدوده «تجربه» است نه قدرت به مفهوم خام آن .چراکه کل فلسفه
فوکو که جدال با قدرت است ،نشان ميدهد که فوکو هنوز راهي براي خروج از محدوده تجربه و ورود به مفهوم خام
آن نيافته است .ساختارگرابودن او هم بنا به همين مقولة تجربه است ،زيرا حيات را گرفتار تجربه ساخته و فقط اين
فرياد را برميآورد که حيات تکرار تجربهها است و لذا آلترناتيوي را حصول نمينمايد .مقوله تجربه در واقع اشاره به
مدرنيته است که محکوم به قدرت است .کل فلسفه فوکو با يک گزاره بيان شدني است«:تجربه نشان دادهاست که .»...
او ميخواهد بگويد که سوژه و حيات گرفتار تجربه هستند.
جالب اينجاست که آلترناتيو را امروزه ميتوانيم از اليههاي زيرين و ناآگاهانه فلسفه فوکو استخراج کنيم .چراکه فوکو
نشان ميدهد که در تاريخ چگونه بنيان عقلباوري به لرزه درآمده و بايد چه انتقاداتي از آن داشته باشيم .آنچه فوکو
بدان رسيده بود اين بود که با عقل تنها تا اين حد ميتوانيم سفر کنيم و به چيزي برسيم و يا تا کنون به چيزي
نرسيدهايم ،اما نميتواند به اين حکم حصول يابد که با ضدعقل و نوعي نيروي متافيزيک که هنر و اخالق در حوزه آن
قرار ميگيرند ،چگونه ميتوانيم به شکلي از حيات متفاوتتر از مدرنيته دست يابيم .نمونههاي سرپيچي از عقل در
تاريخ فراوان بوده و فوکو بدانها اشاره کرده ،اما آن نمونهها را هم در دايره تجربه محکوم به تکرار و قدرت قرار ميدهد
43
پيشروي خود ميبندد .اينگونه حقيقت را دست نيافتني ميداند.
و راه را بر
َ
نقص انديشه فوکو در اين است که تمامي هنجارهاي يکدست اما نابجاي دانشـ قدرت را نه به کل تاريخ و تاريخ
دولت ،بلکه صرفا به دوران خردباوري تقليل ميدهد .شايد شکلگيري سربازخانهها ،راهبهخانهها ،ديوانهخانهها و
روسپيخانهها در دوران پس از رنسانس شکل گرفتند ،اما اين امر به تمامي نو نبودند ،بلکه تنها در برخي شيوههاي
اعمال نو و منحصر به فرد بود ،چراکه اشکال قديمي آن پيشتر وجود داشت .آنگونه ،انديشة تفسير قدرت محدود به
دوران خردباوري و نهادهاي آن ميشود .فوکو ،اين را تجربهاي کامال نوين ميداند ،اما بايد دانست که دوگانه خرد و
ديوانگي پيشتر هم وجود رسمي داشته و نهادهاي بعد از آن تنها واريتههايي انعکاسي از آن بوده و ميباشند ،اما اين
واريتهها را نبايد به تکرار تجربههاي قبلي تقليل داد .پيشتر هزاران راه براي رهايي و آزادي وجود داشت ،اما مدرنيته
کاپيتاليستي فقط يک راه را گذاشت و آن خردباوري کاپيتاليستي و ليبرالي بود ،اما نبايد همانند فوکو به اين اشتباه
درافتيم که اين يک راه ،واريتهاي از تمامي اشکال و راههاي تجزيه شده پيشين است .کاپيتاليسم فقط يک حق
رسيدن به يک آزادي را باقي گذاشته و آن ليبراليسم سافل است ،تمامي راهها و حقوق ديگر سلب شده و ذم ميشوند.
تمامي انواع سوژهها و فاعلهاي شناسنده از بين رفتند و تنها يک سوژه باقي ماند :فرد ليبرال .اين عمل ،در واقع،
يکدستسازي دانش و قدرت و همراه همديگر ساختنشان بود در راستاي جامعه يکدست ليبرالي که فرد به کرمي
تبديل شده که مدام در دايره بحران ذهنيت وول ميخورد و تنه درخت جامعه را ميخورد و ميخشکاند .اشکال ديگر
زندگي محکوم و تنها شکل ليبرالي موذيانه ترويج داده شد.
همانگونه که تيمارستانها ،زندانها و غيره ،انسان را به زنجير ميکشند ،بانکها هم نهادهايي هستند براي کنترل و
مراقبت از سرمايه آن انسان .بانکداري ،نهادي منحصر و خاص سرمايهداري است که نيروي کار و سرمايه را در کنترل
شديد دارد .کوک و تنظيم اين دو در دست اين نهاد ميباشند و با بازار هيچ نسبت و سنخيتي ندارد و در ضديت با
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اقتصاد و حتي فرهنگ صرافي پيشتر از خود است .بانکداري مدرن ،مهر فرهنگ فردگرايي و قدرت ضدبازار را بر پيشاني
دارد .صرافان بورس و بانکداران مشتي قدرتطلب هستند که از راه اقتصاد بحراني که خصيصه سرمايهداري است،
اقتصاد و بازار را تنبيه ميکنند و چنان رام ميکنند که خود ،ديوانهوار با دستان پر به سوي صندوقهاي واريز سرمايه
سرازير شوند .تبار اين نهاد از نظر تاريخي به حسابداران در زيگوراتها ميرسد که شاخه رياضي را براي محاسبه کسب
سود بکار گرفتند .رياضيکردن ذهنيت محاسبهگر از آنجا شروع شده و در سرمايهداري به ذروه رسيده.
فوکو ميخواست کاري کند که انسان بتواند با در هم تنيدن جنون در اليههاي خردـ البته نه خرد سلطهگر کاپيتاليستيـ
به شناخت برسد ،اما براي ژاک لکان ،جنون ،بارزتر از خرد بود و سنگيني ميکرد .ولي در نهايت هردو با برجستهسازي
جنون در خرد ،شناخت خود و شناخت کلي را ناممکن دانستند .اين روش در روانکاوي مسلطتر شد ،اما در انديشه فوکو
هنوز به حکمي قطعي نرسيدهاست و صرفا در سطح بيان نقاديها محدود مانده .ميتوان اصطالحي نوين را بکار برد که
هيچکس حتي خود فوکو بدان نيانديشيده؛ تبار تجربه .نزد فوکو ،تاريخ برگرفته از تبار تجربه است .نزد فوکو تجربه ،آن
است که ريشه و تبار همهچيز را به ما نشان ميدهد .رابطه سخن با جنون و عقل به تبار ديرين آن يعني گفتار ديني
نيز برميگردد ،آنچنان که در مدرنيته کاپيتاليستي ،سخن يکدست فردگرايي فردباور ،مطلق است ،همانگونه در دين
هم سخن ،مطلق ميباشد .البته در دوران قبل از دين يعني ميتولوژي ،سخن هنوز دچار دو قطبي مطلق نيست و با
طبيعت متنوع همزاد است .اين دوره ،دوره ناتمدن ميتولوژي است که بعدها در ميتولوژي تمدن سخن و گفتار يکسره
نويني به ميان آمد و تبار مدرنيت دولتي از بطن تمدن برخاسته است با اين تفاوت که ميزان قطعيت در سدههاي
هفده تا نوزده به اوج خود رسيد .کل دوران مدرنيته کاپيتاليستي را بايد دوران قطعيت جداييهاي جنون و عقل ناميد؛
حتي اشکال نهادي آن واريتههايي دستهدومي هستند .تمدن ،زيرمجموعه تمامي واريتهها و تبار دانشـ قدرت است.
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آموزندگي آئين الههها ،فلسفه اخالق زرتشت و سقراط ،انالحق حالج ،عرفان شرقي و يوناني همه نمونههايي از مبارزه
با تمدن خردمحوري بوده که با نيروي خردپرستي به طرد جنون برخاسته است .کل نيروي دموکراسي هم در حوزه
سياسي با چاشني اخالق دموکراتيک ،از تبار اين جنبشهاي انقالبي ريشه و مايه ميگيرد.
بررسيهاي فوکو در خصوص نهاديشدن سخن تمايز جنون و عقل به صورت مدرن است .اين بررسيها هرچند در
حد و قباره اشکال نوين نهادها مثال تيمارستان و غيره درست هستند ،اما به کل تمدن بسط ندارد و چه بسا فوکو،
خود به تبارشناسي در قباره تمدن دست نزده و لذا کم آورده است .ناکامي فوکو در اينجا آشکار ميشود .اين موفقيت
يعني تبارشناسي در نيچه تا دوران يونان هم عطف به گذشته مييابد ،اما توسط اوجاالن صورت کامل و جامع خود را
با بازخواهي از تمدن ،سيستم و نهاد بازيافت و جامعتر گشته .ديگر بايد دانست که تبار تمامي سخنها از سنخ تمدن
هستند .تمدن ،مهد نهادينگي نهادهاست.
فوکو نادانسته سوژهاي نوين در مقابل سوژه دکارتي خلق کرده که سخنش فراموش شده ،اما نوين است و جالب
اينجاست که هر دو سوژه ،بصورت ساختارگرايانه يکي قرن هفدهم ( )1641سر برآورده و ديگري در قرن بيستم و
توسط فوکو و لکان .قابليت سوژه فوکو و لکاني ُدشناخت ( نشناختن) است .يعني الادريگري سوژه جنون در مقابل
سوژه عقلگراي مدرنيته کاپيتاليستي که به خيال خود از راه صرف خرد به شناخت رسيده و ميرسد .با اين بيان قصار
ميتوان گفت که به ماهيت سوژه لکاني و انديشمندان ضدمدرنيته پي بردهايم و نکتهاي مجهول باقي نمانده .تمامي
تالش فوکو براي اين است که اثبات کند که دوران مدرنيتهکاپيتاليستي دوران «سکوت جنون» است .همين ايده
سکوت جنون اشاره بارز به ُدشناخت سوژه است؛ يعني الادريگري ،و اين يگانه تجربه است که ماهيت تاريخ ،دانش و
قدرت را تشکيل ميدهد .غايت اين سوژه جنون ،دشناخت است و با اين نظم پيش ميرود ،فقط بايد سکوت تحميلي
از جانب خرد را بشکند و حضور خود را اثبات نمايد ،اما بدون ادعا .چراکه سوژه مدرنيته کاپيتاليستي بسيار پرمدعا
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بود .به جرأت ميتوان گفت که تاريخ تمايز جنون و خرد فوکو ،ميتولوژي و دين را دربرنميگيرد ،چراکه تمايز اگر بر
اساس نوع سخن حاکم باشد ،اين تاريخ از دوره يونان فلسفي و اگر خالصتر بگوييم تا دوران حاکميت سخن دکارتي و
مدرنيته کاپيتاليستي فراتر نميرود .چراکه دوره تمدني ميتولوژي و تمامي ادوار ديني داراي تمايز ميان جنون و عقل
هستند ،اين است که برخالف انديشه اوجاالن ،تاريخ فوکويي در اين زمينه ،تماميت تمدن کيهاني را در برندارد ،اين
در حالي است که خود فوکو به شيوهاي کلي اين را بيان کرده و گفته :اقتدار در گوهر هر بازي زبانياي نهفته است ،اما
از آن سو به سخن و زبان دين نپرداخته .او ميگويد که چيزي تازه وجود ندارد ،تنها بازي تازه است و قالب سخن و ما
ميتوانيم نتيجه بگيريم که اين مقولة فوکويي محتواي اصلي امر تجربه است :تجربه يعني تکرار بازيها حتي در سخن
هم .نظر فوکو اين است :تجربه همان اثبات بازيهاي اقتداري است و نميشود کاري کرد .هر بازياي اثبات قدرت
سوژه است ،اما بايد گفت که اين صورت اليتغير و غيرديالکتيک صرفا از آن مدرنيته کاپيتاليستي است و در سوژههاي
غير از آن جبري نيست که ناچار به قدرت بيانجامد .فوکو به اين تمايز اشاره و اذعان نکرده و يا به فکرش خطور نکرده.
تبارشناسي فوکو به زمان گذشته بيتوجه است ،زيرا هر واقعهاي را در زمان خاص خود تبارشناسي ميکند و تکرار
براي او بدين معني است که گذشته و تاريخ در آن حذف است و حتي ميگويد نيازي به آنها نيست .او به هدف و غايت
اعتقاد ندارد و لذا گذشته را هم از اين منظر مدنظر ندارد .بخاطر اينکه فوکو انسان را در نظر ندارد بلکه الگوها ،پديدارها
و مدلهاي رخدادها برايش مهم است به تاريخ و ريشه تمدني وقايع هم نظر ندارد ،چراکه براي الگو ،پديدار و مدل،
صرف زمان حاضر اهميت دارد .لذا تجربه براي او گسست پديدار از تاريخ و ريشه خود است که اوجاالن با انديشهي
تاريخشناسانه انساني ،کامال مخالف اين جريان ،به تفسير انسان و تاريخ و پديدار پرداخته است و از اين مسئله معاصر
انتقاد شديد دارد که با اعمال پديدارشناسي مقوالت را از هم گسستهاند و به پزشکي آن ميپردازند و اين را تقليل
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انسان به يک پديده و کيهان به مفرد(جزء) نامگذاري ميکند که علوم و انسانها و پديدهها را هم از همديگر بيگانه
ساخته و به فردپرستي کاپيتاليستي خدمت ميکند .چهبسا روانشناسي و روانکاوي هم همين روش را دربرگرفتند و
از روشهاي شناخت هگلي و اوجاالني بسيار دورميباشند .نظريه مفردـکيهاني و تاريخـ فرد اوجاالن حتي تاريخ را به
سطح تاريخ کيهاني فراتر برد و بسط داد تا اين بيگانگي پديدارها از يکديگر برطرف و معضل «روش» حل شود.
تبار شناخت
فوکو ميگويد«:شناختي وجود ندارد ،تفسيري وجود ندارد ،آنچه را تفسير ميناميم ابداع و اختراع معنايي تازه است و
تأويل را نميپذيرد .هر حرف تازهاي را توجيه سلطه و قدرت ميداند» .چرا بايد همه چيز در خدمت قدرت باشد و براي
آن؟ در نظريههاي شناخت ،دو نوع هرمنوتيک وجود دارد1:ـ هرمنوتيک غيرفوکويي که ميگويد همهچيز تأويلپذير
است و تفسيربردار و هرشخصي تأويلي شخصي دارد که از قرائت خود شخص برميخيزد و رخدادها و پديدههاي
گذشته نه آنگونه که بوده ،بلکه آنگونه که شخص تأويل ميکند ،وجود مييابد .لذا طبق اين نظريه ،شناخت ممکن
نيست ،زيرا انواع چشم و انواع تأويل وجود دارد و شناخت و حقيقت وجود ندارند2 .ـ هرمنوتيک فوکويي که خود
فوکو تأويل و هرمنوتيک و هرگونه تفسير را رد ميکند و ناممکن ميداند .او برخالف گروه اول ،ميگويد که تأويل و
تفسيري در ميان نيست و همهچيز بر تمايز بنيان يافته و هر قرائتي از تأويل شخص برنميخيزد ،بلکه نشأت گرفته از
ذات رخدادها و پديدههاي گذشته است که ما ناچار آن را به معنايي تازه مي فهميم نه آنچنان که بوده .تفاوت فوکو در
اين است که تأويل تازه در ذات رخداد گذشته است که بايد بصورت معنايي تازه تحليل شود نه از قرائت خود شخص
برخيزد .هردو روش فوق به وجود شناخت و حقيقتي همگاني باور ندارند .حتي فرماليستها هم طبق نظريه دريافت،
قرائت هر شخص را نشأت گرفته از ادراک خود شخص ميدانند و ميگويند که هر شخصي تأويلي از يک رخداد و
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پديده واحد دارد.
دانش و اشکال آن بهمثابه يک کل معرفتي و درعين تمايز و تنوع داراي وحدتي ساختاري هستند .اين وحدت ساختاري،
هرمنوتيک فوکو را به تمامي انواع ديگر آن پيوند ميدهد .وحدت ساختاري در حکم تمايز است که به نشناختن منجر
مي شود .تمايز معناها و تأويلهاي تازه با معناي اصيل رخدادها و پديدهها آنگونه که بودهاند ،در ذات خود يعني
نشناختن .اگر خوب مداقه کنيم ،ميبينيم که يکدستسازي مدرنيتهکاپيتاليستي در ساختارها و تمايز در انواع پديدهها
و گسست آنها و فاصله گرفتنشان از يکديگر ،نميگذارد که رشته تداوم طبيعي هستي پديدارها جهت تکامل ادامه
يابد ،لذا ساختار تمامي اشکال معرفتي جهان معاصر در يک ذهنيت سوژهـ ابژه راسيوناليستي به وحدت منجر ميشود،
اما اين وحدت صرفا ساختاري است و ساختار سوژهـ ابژه ثابت ميباشد و تمامي ساختارهاي متمايز از پوزيتيويسم را رد
مينمايد .دانش براي به خدمت قدرت در آمدن ،اينگونه ،يکدست ميشود در حالي که اشکال ساختاري آن متنوع جلوه
ميکند .يک مرکز سلطه ،اين اشکال را بسوي خود جذب ميکند و کنترل مينمايد .هر دانايياي عليرغم متمايزبودن
تأويل ،تحليل و تفسير ،در نهايت به ساختار سوژهـ ابژه ختم ميشود و اين شکل معرفتي ،پايان تمام انواع متمايز و
تقدير آنهاست .اين يکدستسازي در واقع سرکوب شديد همهچيز است جز عقلباوري ليبرالي مدرنيته کاپيتاليستي.
متن حاکم قرن  21هم همچنان همين است .تمايز در نظر فوکو يعني اينکه اکنون و هستيهاي آن و انسان به گذشته
تعلق ندارد و يک مورد متمايز است و نشانه و داللتي از دورههاي تاريخي پيشين را در خود ندارد .لذا طبق اين نظر،
تمامي پديدهها هم از گذشته و هم از انواع ديگر گسست يافته و متمايزند و با توسل به يکديگر شناختشان ممکن
نيست .آنچه مدنظر پوزيتيويسم بود هم در اين نکته ،همين امر ميباشد .رويکرد هرمنوتيکي اين است که نميخواهد
شکل آرماني نهايي از هر دانايي و پديدهاي را ترسيم و ارايه کند ،بلکه ميخواهد بداند که چه چيز رويکرد دانايي ما
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را ميسازد و بهمثابه يک رويکرد ،حال چه مدرنيتهاي چه پيشامدرنيتهاي و چه پسامدرنيتهاي ،بطور ثابت به عنوان
قانوني اساسي حيات باقي بماند .آنچه حکم پيشين و تاريخي است را نميپذيرد ،چراکه ميگويد مدرن بودن به اين
معنا است که به يک رويکرد ثابت و هميشگي و فيکس تسليم نشويم و مدام در حال نو شدن باشيم.
درواقع مدرن بودن ديالکتيکي بدين معنا است که در کنار امر کهنه ،امري نو بيافرينيم ،اما بدان بسنده نکنيم و به
نوشدن سوم و بعدي هم فکر کنيم .اين در حالي است که هرمنوتيک نو شدن سوم را توضيح نميدهد و موضوع بحث
نميسازد و رويکرد سوژهـ ابژه پوزيتيويسم را در مقابل دوران قبل از پوزيتيويسم و پس از آن را نيز بطور ثابت تحميل
ميکند .اين ديالکتيک شناخت را فوکو و پسامدرن قبول دارند ،اما با جرأت به بسط آن نميپردازند ،زيرا دادههاي
خود را در آينده و پس از خود ،کهنه ميدانند و گذرنده .آنها به اين امر کار دارند که چه چيز موجب شکلگيري
دانايي کنوني ما ميشود نه اينکه شکل صحيح دانايي کدام است .تاريخ از اين منظر براي فوکو امري محدود و گذرنده
است ،لذا بر آن تکيه نميکند ،زيرا به اعتقاد او تغيير ميکند .تاريخ براي او تجربهاي محدود است که هر هستياي را
دربرميگيرد و سپس گذار از آن صورت ميگيرد و ديگر بيکارکرد ميشود ،لذا بايد به چيزي نوينتر انديشيد .هستي و
شناخت ديالکتيک براي او داراي چنين رويکردي است که تنها زمان حال را در نظر دارد که پديده در آن حضور دارد و
هستي يافته .بخاطر محدوديت تجربههاي تاريخي و کنوني ،توان انسان را هم محدود و ناهمخوان ميداند .يعني تجربه
قبلي تاريخ با تجربه کنوني ناهمخوان است و به همين دليل تاکنون آزادي حصول نشدهاست.
اينگونه ،توان انسان معلوم شده و نه ميداند و نه ميتواند و صرفا در ميان مرزهاي تجارب قبلي و کنوني در حال
آمدوشد است و سرگردان .صورت شناخت تاکنون تا اين حد بوده و اين را روشنگري و هرمنوتيک در مقابل عقلباوري
تدوين کردهاند و هيچگاه به نوعي شناخت ديالکتيک نپرداختهاند که از زنجير آن محدوديتها بگريزد و از دست
دوگانه مطلق و نسبي هم راحت باشد .فوکو ،چون تصوري از حقيقت و آينده ندارد ،نميتواند شکلي يا اشکالي از دانايي

در مسیر شناخت ،حقیقت و آزادی

و متدهاي آن را ارايه دهد .او نه به عقل ،نه به تاريخ و گذشته و نه به آينده و حقيقت باور ندارد و صرفا به يک تأويل
زمان حاضري اجازه وجود و بودن ميدهد.
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کشف معنا؛ شناخت يا اختراع آن
انديشهاي که هستي و معناها را يک مشت بازي زباني بپندارد و يک سري معنا بسازد و سپس بگويد آن معناها را
جدي نگيريد و نپنداريد که شناخت است ،آنگاه چنين گزارههايي خود حقيقت فقدان حقيقت است و هيچ تفاوتي
با ايدهگرايي افالطون ندارد که ميگفت ماده را وجودي حقيقي نپنداريد و آنچه هست فقط ايده است و بس.
خطرناکترين بالتکليفي در موقعيت و وضع انساني ،بحران شناخت پسامدرنيسم است .اين رويکرد هم به اندازه رويکرد
شناخت مطلقگرايانه مدرنيسم افراطي است .چنين انديشه شناختشناسانهاي برخاسته از جوي بحراني است که بر
اروپاي سرمايهداري مسلط بوده .بحران شناخت ،آن اندازه که از آن مدرنيسم است ،به همان اندازه از آن پستمدرنيسم
نيز ميباشد .زبان مسلط بر پستمدرنيسم ،عدم حل است به جاي ادعاي مطلقگرايانه حل مدرنيستي .به همان اندازه
که دانايي مدرنيته کاپيتاليستي بر بنيان عقلباوري دروغين بوده ،بحران شناخت پستمدرنيسم هم در نوع خود
دروغين است .دست روي دست گذاشتن است .گزاره «ميدانم که چه چيزي دانايي دروغين به ما بخشيد ،ولي نميدانم
که دانايي حقيقي کدام است» بزرگترين بحران شناخت بوده و تمامي گزارهها دوپهلو ميباشند و از دوپهلوهايي از
جنس «ميدانمـ نميدانم» شکل گرفتهاند .بحران شناخت تا خرخره در ساختارگرايي صرف هرمنوتيکي غرق گشته و
همهچيز را يک بازي صِ رف َصرف و نحو زباني ميداند .اگر زبان پديدهاي ذاتي در وجود انسان است ،آنگاه چطور ميتوان
تنها حقيقت را اختراع و ابداع معناها دانست و کشف معنا را دروغين قلمداد کرد .اگر کشف معنا نادرست باشد ،پس
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به اين ترتيب بايد زبان هم پديدهاي ذاتي نباشد .افراطيگري ساختارگرايان در اين است که هر معناي اختراعياي در
ذات خود محدود ،اين زماني و گذرا ميباشد ،نوعي نشناختن مطلق را در مقابل شناخت مطلق عقلباوري قرار ميدهد.
هر پديدهاي با اختراع معناهايي بيشمار از آن توسط فاعل شناسنده از راه تأويل شخصي ،صرفا در زمان حال خود
شناختي است و بس .شناختي که در بستر زمان از دو زمان گذشته و آينده سهمي نداشته باشد ،بعيد نيست که از
فقر زماني ديالکتيک رنج ببرد.
اساسا برمبناي زمان ديالکتيک ،معناي کشف شده قبلي با معناي اختراعي کنوني ادغام ميشوند و در اين فعل و انفعال
رشد به تداوم هستي يعني زادهشدن تأويل و معناي سوم منجر ميشوند .پس کشف و اختراع معنا در گذشته و حال
به تداوم ابداعها در آينده هم کمک ميکند .بحران شناخت با بحران معنا و بحران زبان و بحران متن يکي است و هيچ
تفاوتي با هم ندارند و ريشه تمامي اينها به «وحدانيت پديده کريميناليزه» شده بازميگردد که ميگويد«:هر بازي،
قاعدهاي دارد و معنايي» و اين بازي و معنا که يکه و مجزا هستند وحدتهستي بخشيده شدهاند طوري که از تمامي
کل بازيها و معناها و بطور خالصه ،ديگر پديدارها دورگردانده شده و خود تنها و در خود و براي خود هستند .شکاکيت
افراطي تا آنجا پيش رفته که اين يک بازي و معنا را از مؤلف ،کل متن و مخاطبان مجزا ميدانند ،و مخاطبهاي دوم
و الي آخر ،هريک با خوانش اين يک بازي و معنا ،بازي و معناهايي بسيار اختراعي و متفاوتتر ميسازند که با اولي
هيچ سنخيتي ندارد .اين فرايند ديالکتيکي ،کامال بر بنيان گسست و تجزيه و شرحهشرحهکردن جسد معنا و هستي
است .در واقع چنين ديالکتيکي در هيچ جهاني وجود ندارد و ساخته و پرداخته ذهن شکاکان افراطي است .تفاوت
داشتن دو معنا و مجزا بودن آنها از يکديگر را نبايد چنان تصور کرد که مطلقا هيچ مشترکاتي باهم ندارند .چه بسا
در عين داشتن مشترکات ،داراي تمايزاتي نيز هستند .دو کلمه با هم داراي خصوصيات مشترک هستند که ما آنها را
مترادف ميناميم ،اما همان دو کلمه داراي تمايزات معنايي هستند که در ديگري وجود ندارد و دوگانه اشتراکـ تمايز
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هم وحدت وجود به معناي حاکميت و سلطه «يک چيز» را ميشکند و هم در عين همبستهبودن معناها و بازيها
با يکديگر ،زمينه استقالل و آزادي مفرديت هم به آنها ميبخشد تا بر ريل ديالکتيک تنوع طي طريق نمايند و تداوم
هستي و موجوديت را ممکن گردانند .هيچمطلقيتي جبري نيست و هيچ نسبيتي هم حاکم مطلق نيست .اين دوگانگي
معنا و هستي بصورت اشتراکـ تمايز به معني با هم بودن است نه گسست مطلق .وقتي که ميبينيم اشتراکـ تمايز
دو حرف ،کلمه و سپس جمله و فراتر از آن شکلگيري متن را موجب ميشود ،اين بدان معناست که همه بازيهاي
زباني و معنايي هم ميتوانند با هم يکي شوند و هم به راحتي با اراده آزادانه به استقالل فرد هم ادامه دهند ،اما اين
امر ،با ذهنيتي رياضيگونه و فيزيکي ،عملکرد و کارکرد متفاوتي دارد به نسبت آنکه در بطن اجتماع و جامعه است،
زيرا نميتوان قوانين فيزيک را آنگونه که براي نص خود عمل ميکند به تمامي بر روي جامعه عملي نمود .زيرا جامعه
نوعي طبيعت بسيار مجزاتر و منعطفتر از عرصه فيزيک بوده و ناطق بودن آن نيروي عملکرد بسيار شگفتانگيزي
بدان هديه کرده که عملگر انسان ،عملکردي بسيار آزادانهتر از عملگرهايي مانند سنگ و درخت و حيوانات و يا مثال از
هستيهاي سوبژکتيو مانند عملگرهاي « »2 ،1و يا «آ ،ب» و غيره داشته باشد .عرصه جامعه يک طبيعت بااستعدادتر
از تمامي هستيهاي مخلوق ديگر است .عملگر انسان به راحتي ميتواند هر بازياي را بصورت متنوع با يکديگر بسنجد
و برآورد نمايد .اين خصيصه ،اوج آزادي است .اگر ماهيت آزادي غير از اين باشد ،پس آنگاه بايد ديگر نااميدانه دست
روي دست گذاشت و گفت :همه چيز پوچ و بيهوده و يک بازي مزخرف است .اما در آن صورت هم نبايد از ياد برد که
آن گزاره باز هم خود يک حکم و متن است که همانند فلشي سمت و سوي راه را نشان ميدهد ،اگرنه نيستي مطلق
حاکم است و حتي نميتوانيم اين حکم را هم صادر کنيم که :همهچيز پوچ و بيهوده و يک بازي است.
وقتي که مشاهده ميکنيم که بينهايت تنوع بازي و معنا وجود دارد ،پس چرا آنها را جدي نگيريم و البته به يک 
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مورد واحد هم بسنده نخواهيم کرد .شناخت و داعيه آن از جانب انسان ،بدان معنا نيست که بطور مطلق همه چيز را
براي خود داشتن و کشف شدني بداني .شناخت يعني رهايي از قدرت و سلطه فقر بيمعنايي متکثر .معناي متکثر و
گونهگون پيشچشمانمان و پيرامونمان است ،اينکه درک ما از آنها با ذهنيت مطلق جزءگراست يا کلگرا ،ميتواند ما
را آزادي بخشد و يا بيبهره سازد .سلطه و قدرت ،براحتي ميتوانند اين رابطه انسان با معناها و پديدهها را فروپاشند
و بهم زنند ،کاري که در تمدن تاکنون شکلگرفته .اما شکل صحيحي هم بود که مدام با آن در جدال و نبرد بوده و
ديالکتيک تداوم يافته.
درمقابل حکم قطعي «حقيقت وجود ندارد» مدرنيته کاپيتاليستي ،حکم قطعي «حقيقت وجود ندارد» پستمدرنيته
قرار گرفته است .لذا نميتوان اين ادعاي پستمدرنيستها را پذيرفت که ميگويند هيچ آلترناتيوي را نپذيرفته و ارايه
هم نميکنند .حکم «همهچيز بازي زباني است» خود ،يکي از گزارههاي ارايه نوعي آلترناتيو و حقيقت است .چه ،وقتي
که زبان وجود داشته و بيان شود ،يعني اين که نميتواني از معنا گريز داشته باشي .هر بياني در حکم يک آلترناتيو
است .هريک نيز داراي جنبه کارکردي و ساختاري ميباشد .تمامي دادهها با افعال مثبت و منفي آزادانه پايان ميگيرند
تا جمله بعدي آغاز شود .کارکرد  و ساختار مثبت و منفي زبان بر ريل ديالکتيک در فيزيک به حکم درست و يا نادرست
و نيک و بد و زشت و زيبا و منطقي و غيرمنطقي و غيره کاري ندارد ،زيرا اينها به حوزه طبيعت ديگر يعني جامعه تعلق
دارند .زبان پديدهاي ذاتي است و در همه طبيعتهاي اول ،دوم و سوم وجود دارد .براي شناختن نيازي به ادعا وجود
ندارد ،حتي صحيح هم نيست ،مهم پرداختن است .هر عملگري ،پرداختن را در پيش دارد .پستمدرنها خود ،به اين
حکم که «حقيقتي در ميان نيست» يقين نداشتند ،زيرا خود قانون «اليقيني» را بنيان نهادهاند.
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وضعيت دانايي
در کتاب مدرنيته بابک احمدي درخصوص وضعيت دانايي جمالتي به اين شرح آمده که در عين حال سخن پستمدرن
است« :پلهاي وجود داشت که در آن سوژه از ابژه آگاه ميشد .يعني از علم خود به جهان خارج حرف ميزد .پله دومي
وجود داشت که در آن سوژة آگاه ،از آگاهي خود آگاه ميشد ،به زبان هگل خودآگاه ميشد ،يا به زبان فيلسوفان
عام«خودانديش» ميشد .پله سومي وجود داشت که سوژه در آن از ناآگاهي خود آگاه ميشد .ميفهميد که چرا
نميفهمد ،يا چگونه نميفهمد ،يا آنچه نميفهمد چه نقشي دارد در آنچه خود ميپندارد که ميفهمد ،و نيز در
کنشهايش اين سه پله را ميتوان به ترتيب چنين خالصه کرد1:ـ آگاه شدن از ابژه؛ که ادعاي فلسفهتجربي ،تحليلي و
آمپريک است2 .ـ آگاه شدن از آگاهي؛ که ادعاي ايدهآليسم و خردباوري انتقادي است3 .ـ آگاه شدن از ناآگاهي؛ که از
کانت تا  فرويد ،موضوع بحث بوده است .سخن پستمدرن «پله چهارم» است :ناآگاهي از ...؟ يعني يک بارديگر پس از
شکآوران يونان باستان «ديگر نميدانيم» .حتي از پله سومي که ميدانستيم نميدانيم هم گذشتهايم و حاال نميدانيم.
پله سومي حدي از دانايي را در خود مفروض داشت ،از چيزيـ وجود ناآگاهيـ باخبريم ،اما پله آخر انکار دانايي است و
چون نميدانيم ،هم اين پله چهارم بيمعنا ميشود و هم پلههاي اول تا سوم ...پس برميگرديم به آغاز کار :به آنجا که
فکر کرديم چون ميدانيم که فکر ميکنيم هستيم ،به آنجا که سوژه را ساختيم .به آغاز بحران برميگرديم ،بحراني که
هستي را از دانايي استنتاج ميکرد ،و به همين دليل هم به گفته فوکو «ساختن سوژه دردش را دوا نکرد».
سوژه و ابژه وقتي که هستي يافتند ،ديگر گريزناپذيرند ،پس از مرحلة بودن ديگر بحران مربوط به هستي و نيستي
نيست ،بلکه برخاسته از ماهيت روابط ميان سوژه و ابژه :با روابط سلطهگرانه يکي بر ديگري و يا آزادانه .از هر دوي
اين روابط گريز و سرپيچي براحتي صورت ميپذيرد و بحران در صورت رابطه سلطهگرانه يکي بر ديگري آغاز ميشود49 .
براي اينکه سوژه و ابژه رابطهاي داشته باشند ،نيازي به سلطه نيست؛ زيرا سلطه ،يکطرفه تحميل ميشود ،ولي رابطه،
دو طرفه است و در هر دو مورد نه آنچنان که مدرنيته ميگويد به شناخت مطلق نياز مطلق هست و نه آنچنان که
پستمدرنيته ميگويد به نشناختن مطلق .آنکه تمامي رشتهها را پنبه ميکند ،سلطه است و سلطه در طول تمدن اين
کار را با مقداري شناخت نسبي انجام داد ،نه مطلق .يک موجود انساني بدون شناخت مطلق و نسبي ميتواند بزيد به
شرط اينکه رابطه با ديگري به نسبت سلطه يکي بر ديگريي نباشد .چهبسا «من» به همان اندازه که خودآگاهي تمدن،
ويرانگر بوده به همان ميزان هم سازنده و مقاومتگر هم وجود داشته ،اما ميزان شناخت مطلق و يا نسبي سلطهگر و
مقاومتگر مسلما ناکافي بوده است و اين امري آشکار است .شناخت و جهل را نبايد چنان مبالغه کرد که انگار بدون
هر دو زيست ممکن نيست .شناخت يعني اينکه چيزي به مقداري در دستداري و جهان يعني آمادگي براي داشتن
چيزي ،مستعد بودن براي داشتن ،اگر نه ديالکتيک ،نيستي محض و هستي محض نيست ,هردو است .هر شيء و
موجودي هم جنبه مطلقگرايي دارند و هم نسبيگرايي ،اين امر صرفا در گرايش ذهنيتي رخ ميدهد و در هستي خود
حتي معنا هم نه کامال مطلق و نه کامال نسبي است و اين امر هيچ زياني براي ادامه زيست ندارد .تنها زيان ،مناسبات
و گرايشات سلطهگرانه آنهاست.
مسلما هر گزارهي زباني ،توجيهي از يک امر و چيز است و جدا از اين ممکن نيست .انکارگراترين سخن و نيهيليستيترين
آن ،اگر توجيه هيچچيز نباشد ،توجيه خود سخن به عنوان يک گزاره است .پس گريزي ممکن نيست مگر تندردادن
به طي طريق حصول آزادي.
پديدهگرايي نيز يک نوع روش ديگر تجزيهکردن هستي و بخصوص تماميت معنا است .حاصل اين تجزيه به قول عبداهلل
اوجاالن «غبار مردهاي» است که جامعهگرايي منفي نام دارد و بر روي همهچيز امروز پاشيدهاند .روش اين جامعهگرايي،
بررسي اجزاء و بخشهاي هستي(فرد ،مسايل و پديدهها) بصورت مجزا و جداگانه است که قصد آن هژمونگرايي است
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جامعهشناسي معرفت
براي نيل به حقيقت ،مجبور به پرسه در حوزه واقع هستيم .اين امر جامعهشناسي معرفت را مبرم ميسازد تا مرزهاي
فيزيک و اجتماع را در اين هنگامه به اشتباه مختلط ننماييم .ريشههاي اين پروسه و شاخه به راجر بيکن و فرانسيس
بيکن برميگردد که بعدها بطور واضحتري بهمثابه يک  روش شناختشناسي قاطع با دکارت به حد ذروه رسيد.
جامعهشناسي معرفت ،پديدههاي تاريخي و فرهنگي مفردـ کيهاني را تحت پوشش دارد و با بررسي آنها روشها
و رژيمهاي حقيقت را ارايه ميدهد .چه ،عوامل تاريخي و فرهنگي مستقيما بر محصوالت ذهني اثر ميگذارند.
علم تجربي که اساسا متکي بر علم فيزيک  است ،موجد نوعي معرفتشناختي خاص است که با معرفتشناسي
جامعهشناسانه علوم انساني تفاوتهايي در زمينه مناسبات پديدارشناسي و سوژهـ ابژه دارد .چه بسا اينگونه ميان علوم
تجربي و انساني گسست ايجاد کردهاند و علم تجربي را در يک طرف جدالهاي  بيهوده قرار دادهاند و علوم انساني و  
فلسفه و جامعهشناسي را در طرف ديگر ،در حالي که علم و فلسفه صرفا تفاوت لفظي دارند و در اصل يکي ميباشند.
در واقع دو نوع تقسيمبندي به نام «جامعهشناسي معرفت» و «جامعهشناسي علم تجربي» صورت گرفته که اگر چه
اشتباه نيست ،اما در روش کار که هم:گسست علوم را در بردارد و هم ميان فيزيک و اجتماع فاصله ايجاد ميکند،
نادرست عمل کرده است .اين خصوصيت اساسي علوم پوزيتيويستي است .تفاوت ميان فيزيک و اجتماع به معناي
ايجاد گسست نيست .بطور کلي ما با دو جهان روبهروييم1:ـ جهان مادي(فيزيک)2 .ـ جهان اجتماعي ،که حوزه تمامي
پديدههاي طبيعي متشکل از ماده معمولي و انسان را ميسازند .اوجاالن اولي را طبيعت اول و دومي را طبيعت دوم
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(جامعه) مينامد .هر مفهومي که از جهان مادي برآيد ،بطور مطلق در جهان اجتماع قابل کاربرد نيست ،بلکه مطابق
«روشکاربردي» تغييراتي متناسب با ويژگيهاي خاص انسان و حيات او پيدا ميکند و اين قوانين اخالقي و سياسي
هستند که اين تغييرات روش را ايجاد مينمايند و آن را هموار ميسازند .مثال قاعده ضديت در جهان مادي ،در جهان
اجتماع با استفاده از اخالق تعديل ميشود و اينگونه مسئله دفاع و حفظ موجوديت شکل ميگيرد .در جهان مادي
تحرک و تغيير بسيار زياد است و ماده به ماده و انرژي تبديل ميشود و اشکال جسمي و صوري تغيير مييابند که اگر
در انسان اشکال جسمي تغيير کند ،مرگ به ميان ميآيد و بايد انسان در قيد حيات بماند و اين تفاوت روشي دو جهان
را مينماياند که البته يک تعديل است نه يک ضديت مطلق.
علومي مانند نجوم ،رياضي ،فيزيک و زيستشناسي ،بخاطر اينکه خود را مستقل از زمينه اجتماعي فرض ميکردند،
نتوانستند تحليلي جامععهشناختي از معرفت علمي داشته باشند .چه بسا از طرف ديگر ،اين امر بيشتر به اين خاطر
بود که نتايج علمي خود را صرفا از دادهها أخذ ميکردند و بر آنها متکي بودند .اين اشتباه ريشه در پديدارشناسي
پوزيتيويستي دارد که علم پديدهها ناميده ميشود .آنها صرفا ويژگيهاي ذاتي محض پديدهها و ماده آنها را در نظر
داشتند و اجتماع و فرهنگ را لحاظ نميکردند .هکذا در زمينه ادبيات ديديم که ناتوراليسم گرفتار اين محضگرايي
طبيعت بود .روانکاوي و کوانتوم وقتي که به تطابق نظريات علمي خود با اجتماع ميپردازند ،مرتکب خطاي فوق
ميشوند و علم جامعهشناسي هم کماکان متاثر از آنها به کژراهه لغزيده و در تقالي نجات است .آنها نميدانستند که
انسان با کار برروي جهان مادي و طبيعت اول است که وسايل و روشهاي زيست و حيات خود را فراهم ميآورد و
آزادانه خود را با آنها وفق ميدهد .چراکه مدام اسير و غالب قوانين طبيعت نيست و مدام در جريان عمل بر روي جهان،
معرفت توليد ميکند .اين معرفت ،جهت پاسخگويي به مطالبات و نيازها و عاليق اجتماعي او است ،اگر نه در شکل
زندگي فردي ،همانند يک حيوان و همانند يک انسان نوع هموساپينس که در مرحلهاي ساده زندگي ميکند به آنها
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احتياج نداشت .ولي وقتي که اجتماع شکل گرفت ،معرفتها ،روشها و نيازهاي عاليتري خود را تحميل مينمايند.
سرمايهداري با ظهور خود در چگونگي استفاده انحرافي از معرفت علمي دخالت نمود و روشهاي استثماري ميان
انسان(اجتماع)ـ طبيعت(فيزيک) را ترويج داد .به دلخواه خود تمامي پديدهها را مورد بررسي قرار داد و به دستکاري
آنها پرداخت تا با کمک آن روشهاي پوزيتيويستي خاص خود ،روابط اجتماعي را مطابق خواستهاي قدرتخواهي
خود تنظيم نمايد .اين رويکرد ،رويکردي استوار بر پراگماتيسم منفعتطلب و بهرهکشي از فلسفه طبيعي و طبيعت بود.
ابزارهاي نظري معرفت علمي را در خدمت کسب سود و توليد اقتصادي بيشتر قرار داد .مارکس به لحاظ نظري کمک 
شايان توجهي به ادامه اين روند استثمار و سرمايهداري نمود ،بدون اينکه از ماهيت آن آگاه باشد .ظهور سرمايهداري
را امري جبري و مفيد دانست .بهتر است جمالتي از مارکس را در مدح سرمايهداري بياوريم:
بورژوازي  ...بيشتر از تمامي نسلهاي گذشته برروي هم ،نيروهاي عظيم و متراکم خلقکرده است .منقادکردن نيروهاي
طبيعت در برابر بشر ،ماشين و کاربرد شيمي در صنعت و کشاورزي ،کشتيراني با استفاده از نيروي بخار ،تلگراف برقي
...؛ کدام قرن گذشته حتي ميتوانست تصوري مبهم در اين مورد داشته باشد که چنين نيروي مولد در دامان کار
اجتماعي آرميده است؟
(مارکس و انگلس ،1965 ،ص )47
مارکس رابطه سرمايهداري و معرفت علمي را به لحاظ تغذيه متقابل دانست .تمامي بهانههاي مارکس و دانشمندان و
روشنفکران اين بوده که ظهور سرمايهداري و همراهي آن با علوم ،به خرافات و آشوبهاي ايدئولوژيکي سنتي پيشين
رها ساخته است در حالي که عکس آن ،بغرنجترش کرده .چهبسا علم به منشأي براي استثمار سرمايهداري و بورژوازي
تبديل شد .انسان از ماهيت فيزيکي و اجتماعي خود با مشتي قوانين تهي گردانيده شد .معرفت علمي به دستاويزي
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براي پيشبرد مديريت قدرت مبدل گشت .چهبسا مارکس به اين جنبه منفي سرمايهداري هم اشاره کرده است .کماکان
نوعي «ضدمعرفت علمي» به ميان آمده که متناسب با مقاصد سرمايهداري است.
دانش توليدي ،دانشي است که معرفت کاذب قدرتمدارانه ايجاد کرده که کل طبيعت را بر اساس اصل سوبژهـ ابژه
ميسنجد و آن را بهمثابه «شيء براي مصرف و يا وسيلهاي براي توليد» در نظر ميآورد .تمامي عناصر ايدئولوژيکيش
را به خدمت اين مهم ميگمارد .کاذب بودن به اين معناست که خود واقعيتسازي ميکند ،واقعيتي که جوابگوي
مقاصدش باشند؛ مقاصد او هم قدرت و سود است .حدود  500سالي است که علم به اشتباه مقولهاي پيشرفتهتر و
پرکاربردتر از فلسفه و دين تلقي ميشود .اين امر برخاسته از دايره تنگ «علمـ دانشمند» است که اصطالح ديگر آن
«ايدئولوژيـ ايدئولوگ» ميباشد .وقتي رنسانس سربرآورد ،سيانتيسم(علمپرستي) خود را برتر از اشکال ديگر معرفت
منجمله فلسفه دانست .اين تجربهگرايي شديد ،فلسفه و دين را صرفا امري فرافيزيک و متروک اعالم نمود .در حالي
که علم و فلسفه يک ماهيت تحصلي و روشي در کاربرد دارند .ميان علم و فلسفه چنان فاصلهاي انداختند که زيرکانه
علم را صرفا مختص به طبيعت دانستند« .علوم طبيعي» سرآمد تمام علوم دانسته شد و طبيعت استثمارگرديد ،ابژهاي
که تصرف شد .اين شکل معرفت ،با روشهاي تحصلگرايي خود ،کامال جديد بود و جهان اجتماع را وارد مرحلهاي
نوين از اشکال حياتي نمود .به همان اندازه که علم به علم طبيعي سقوط داده شد ،به همان اندازه نيز اقتصادي گردانده
شد؛ لذا بايد گفت که منظور آن دانشمندان از علم طبيعي و تجربي ،غيز از علمي اقتصادي چيزي ديگر نبود ،زيرا در
افقش صرفا توليد و مصرف رؤيت ميشد .معرفت با تمام کليت خود ،اقتصادي گردانده شد .خود اصطالح سرمايهداري
اين امر را واضح نشان ميدهد .ماهيت سرمايهداري يعني سيطره جهان مادي بر جهان اجتماع .حوزه معرفت را
اصطالحات و آگاهيهاي اقتصادي توليد و مصرف اشغال مينمايد .کنترل اجتماع از جانب محور قدرت و سرمايه به
وسيله جهان مادي صورت ميگيرد .اين امر مدام بر اجتماع فشار وارد کرده و اجتماع به واکنش دست زده و بحران
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به اوج رسيده است .تاکنون همه محافل فکري اين امر را همچو ادعايي از مارکس درک کردهاند که گويا ادعاهاي
سرمايهداري در درجه اول ،ادعايي ماديـ اقتصادي است درحالي که اين هدف آن است که اقتصادي است ،در درجه
اول ادعاهاي علمي سرمايهداري ،ادعاهايي معتبر ايدئولوژيک هستند از جانب آنها ،آنها در درجه اول ذهن و ذهنيت
را که مستقيما با حوزه معرفت در ارتباط است مورد هدف قرار ميدهند تا زيرساخت اهداف قدرت و سرمايه يعني
جهان مادي شديدا کنترل شدة خود را پايهريزي کنند .کل ارتباطات و مراودات اجتماعي بر اساس منافع مادي تنظيم
ميشود ،اما اين ارتباطات و مراودات به حوزه ذهنيت تعلق دارند .علوم تجربي يا پوزيتيويستي (البته علوم تجربي در
اصل پوزيتيويستي نيست ،بلکه آن را اينگونه تنظيم نموده و بکار بردهاند) ديگر علوم معرفتي را اشکالي کهنه گشته و
متافيزيکي ميداند و برضد آن عقليتي سيانتيستي را ميشوراند .ذهنيتهاي مستعد را اينگونه ميسازند .به اين ترتيب
در حوزه معرفت صرفا يک دانش شديدا تخصصي به نام علم تجربي باقي ميماند که در خدمت عاليق گروههاي خاصي
است به نام اليگارشي و بورژوازي .معرفت ،ديگر از دسترس اجتماع دورگردانده ميشود و در دست عدهاي با اصطالح
مطنطن «دانشمند» ،انحصاري و تخصصي ميشود .تخصص هم علم فن سياسي در سرمايهداري است .امروزه هيچ
ادعايي از جنس آمريکايي ،انگليسي و غربي نميتواند غيرايدئولوژيک باشد؛ هراندازه حيات و علم و معرفت تخصصي
گشته به همان اندازه ايدئولوژيگرايي و يا بهتر بگوييم ايدئولوژيپرستي ،دهشتناکتر گشته است .پيشرفت آکادميهاي
با رويکردهاي تخصصي افراطيشان در راستاي اين اهداف خبيثانه است .اين نه تنها پايان ايدئولوژي نيست ،بلکه صرفا
يگانهسازي و يکدستسازي ايدئولوژي آن هم ايدئولوژي پوزيتيويسم است که جديدترين شکل معرفتي تلقي ميگردد،
در حالي که ارتباطي با معرفت حقيقي ندارد .همه دانستهها در توماري از دادههاي علمي عيني الپوشاني ميشوند
و الک و مهر شده به بازار عرضه ميگردند .در حوزه سرمايهداري و دنياي تحتکنترل آنها نميتوان هيچ دانستهاي
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اينگونه را آرماني غيرايدئولوژيک خواند .چهبسا اين نه پايان تاريخ ،بلکه جهتدهي تاريخ است .ارايه تاريخي «پاکت
شده» ميباشد .تاريخ نيز ديگر پديدهاي شده است که تخصصگرايان بر اساس امر توليدـ مصرف آن را به عنوان قدر
و سرنوشت از پيش تعين شده اجتماع ،ارايه ميدهند .درجهان کنترلي سرمايهداري از يک شيء مصرفي گرفته تا يک 
آگاهي دادهاي ،بصورت قاعدهمند خودي درآورده ميشود .براي هرچيزي قاعدهاي در نظر گرفته ميشود ،درحالي که
ادعاي دروغانه پايان ايدئولوژي را هم دارند .هر دادهاي ايدئولوژيک ،بهمثابه يک معرفت عيني تلقين ميگردد .درحالي
که چيزي به نام اجتماع سرمايهداري وجود ندارد و ناممکن است ،پيشرفتهترين جامعه را سرمايهداري معرفي نمودهاند.
قاعدههاي علمي دکارتي(سوبژهـ ابژه) ،نيوتوني (نيروي غالب) و داروينيسم(غلبه نوع قوي بر ضعيف) در ايجاد معرفت
پوزيتيويستي قدرتـ سرمايه ،بسيار به دردشان خورد و کل روابط اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيک را بر
مبناي اين امر «قويـ ضعيف» و «غنيـ فقير» نظم بخشيدند .رابطه اربابـ بنده!
معيارهاي حقيقت در پوزيتيويسم اينگونه است که تنها يک روش را در حصول معرفت اصيل ميداند و آن ،مشاهده
تجربي و اتکاي بر دادههاي حسي و سنجش دقيق است که امروزه اثبات گشته که «واقعيت دقيق» وجود ندارد.
استدالل آنها اين بود که هر آنچه تجربي و طبيعي باشد ،اليتغير و کلي است و بدينترتيب جنبه هوشمند و بسيار
منعطف قوه فاهمه متافيزيکي انسان را بدردنخور معرفي مينمايند .انباشت دادههاي تجربي روي هم را معرفت دقيق
ميدانند که ثابت است .هر معرفت يقيني پاکت شده ،تالش تفسير معاني از جانب انسان مصرفکننده را مانع ميشود
که در اساس فلسفه ناميده ميشود و يا نوعي جامعهشناسي معرفت است که بر ضد روشهاي سرمايهدارانه ميباشد.
در جامعهشناسي معرفت ،معيارهايي به نام معيارهاي عام و اليتغير وجود ندارد ،اينگونه معيارها خاص سيستم قدرتـ
سرمايه است ،زيرا بدان نياز دارد .امري نسبي براي هر شکل اجتماعياي مصداق دارد .هر پديدهاي براي انسان احتمال
نسبيت دارد و تالش براي دنبال کردن چيزي به نام معرفت دقيق و آگاهي و واقعيت دقيق فقط حساسيت برميانگيزد.
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چهبسا نيازي نيست که در مورد حقيقت و معرفت دچار دقيقگرايي و حساسيت آن شويم .بدون حقيقت مطلق هم
اجتماع ميتواند يک کل نظاممند ولي سيال و ديالکتيک داشته باشد .فيکس و دقيق بودن ،مسئلة اجتماع نيست؛ زيرا
مهمتر از آن ،روش حصول مهم است؛ البته نه يک روش تحميلي ،بلکه روشهاي متنوع ولي سالم و قدرتستيز .کار
مثبتي که علوم ضدمدرنيته انجام دادهاند ،انتقاد از روشهاي ادعايي دقيق ،اما نادقيق مدرنيته بوده است.
کل جهانبيني مدرنيته اين است که با تخصصگرايي آکادميک خود ،هر نخبه و دانش فردي و مردمي خودجوش
و سالم را در نطفه خفه نموده است ،در حالي که ادعاي دموکراتيک بودن آن را هم دارند .اعتبار هر دانشي وابسته
به تخصصي بودن آن در دايره نظام رسمي است ،يعني ايدئولوژي رسمي .قدرت و سلطه ،زمينه تسلط دانش خاص
گروه سلطهگر در اجتماع است .اين دانش و جهانبيني راه را بر دانشهاي ديگر سد ميکند  .نهتنها علوم ديگر بلکه
انسانها هم در حسد و آرزوي رسيدن به آن مقام و سطح دانش پوزيتيويستي ميشوند؛ اين امري رواني است که
طي يک تاثيرگذاري ايجاد شده است .اينگونه به ايجاد ايدهآلهاي معرفتي دست ميزنند که هرکسي چنان تحت تاثير
تبليغات پرزرق و برق آن قرار ميگيرد که تنها آرمان صحيح را آن بداند .زمينه تقبل سيستم سرمايهداري اينچنين
آماده ميگردد.
بسياري انديشمندان معاصر معتقدند که راه صحيح آن است که با ايجاد معرفتي نوين و جامعهمحور ،معرفت
پوزيتيويستي را که ناقص و معيوب است ،تکميل کنيم ،در حالي که آن معرفت ،ضد جامعه است .اين اشتباه محرز
جامعهشناسي معرفت را به بحران در روش گرفتار کرد و قدرت آفرينش آلترناتيو نوين را تضعيف ساخت .هکذا بر
پويايي سرمايهداري افزود ،زيرا ناخواسته ،نوعي تغذيه ذهنيتي براي آن است .آنها اساسا معرفت علمي را با معرفت
پوزيتيويستي يکسان دانستهاند .چهبسا هيچ معيار جامعهشناختي اصيلي موافق با معيارهاي داعيهمند پوزيتيويستي
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جور در نميآيد و ناهمخوان است.
در معيار پوزيتيويستي ،جزميتگرايي نهفته است و در معيار غير آن نسبيگرايي ،اما نه نسبيگرايي پديدهگرايانه که
هر چيزي را از نفس و ذات زنده به يک شيء تبديل کند بعد بررسي بنمايد .آن روش نوين جامعهشناختي معرفتي
هم که ميگويد بايد ديگر اشکال معرفتي نوين را با شکل پوزيتيويستي و سرمايهدارانه آشتي و وفق دهيم ،خود نوعي
جزميت است که همچنان گرفتار زنجيرهاي قدرتسرطاني روشگرايانه آن است.
دانش جهان مادي نوين ديگر همانند دانش پوزيتيويستي نيست که «ماده و داده» را ثابت و کلي تلقي کند .دانش
مادي امروز تا حد کوانتومي زيراتمي ذرهـ موج ترقي کرده و تابع اصل نسبيتي است که در آن هيچ پديدهاي تنها مهره
قدرتمند محسوب نميشود .لذا دانش اجتماع هم براين اصل استوار است ،منتها با اين تفاوت که جهان اجتماع از
خاصيت متافيزيکي هم برخوردار است و زندهتر و پوياتر ميباشد و انعطاف ذهني ماده انسان با ماده زيراتمي تفاوتي
در انديشه ،ناطقبودن و متافيزيکي دارد .لذا نسبيگرايي احراز شده براي اجتماع به نسبيگرايي زيراتمي فيزيکي عينا
تقليل داده نميشود ،اما ديديم که پديدارشناسي متعارف آن اشتباه را دچار شدهاشت .لذا نتيجه ميگيريم که معرفت
جهان اجتماع عين معرفت جهان مادي نيست ،زيرا خصوصيات انسان ،پراستعدادتر از ماده فيزيکي است و اين او را
در موقعيتي برتر در هستي براي فهم آن قرار داده که البته نبايد انسان مطابق انديشه دکارتيـ پوزيتيويستي از خود
غره شود و اين برتري معنوي را به برتري سوژه انسان بر ابژه طبيعت تصور کند و بدان تجاوز مخربگرايانه کند.
زيرا اين برتري براي حصول معرفت به جهان شگفتانگيز مادي است نه ضديت و تسلط قدرتمدارانه بر آن .برتري
معنوي و متافيزيکي انسان ،به معناي وابستگي بردهگونه ماده به انسان و يا جهان مادي به جهان اجتماع نيست .چه،
معرفت علمي وقتي که به بررسي ماده فيزيکي ميپردازد ،در اين حال وابسته به خود جهان ماده است؛ اما وقتي
که نتيجه کشفيات آن را تماما برداشته و بهمثابه يک قاعده کلي بر جهان اجتماع تحميل نماييم ،نادرست است،
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زيرا اجتماع را جهاني صرف ماده تلقي کردهايم .معرفت درست آن است که وقتي که اين کشفيات را براي ساختن
اجتماع بکار گرفتيم ،بايد فيالواقع وابسته به قواعد اجتماعگردد نه ماده .براي همين بسياري انديشمندان اين نظر
خود را پس کشيدند که معرفت جهان مادي را وابسته به جهان اجتماع بدانند .درحالي که غير از اينکه يکسونگري
است ،دچار منطق نادرست سياه و سفيد روابط جهانهاي هستي است .يک انسان را نميتوان يک ذره زيراتمي صرف
تصور نمود ،قواعد در مورد فرد انسان بايد تابع موجوديت و بقاي فيزيکي انسان و رشد آن باشد .سرنوشت يک انسان
را نميتوان بر اساس قواعد تغيير و تحول مطلق يک موجـ ذره ترتيب داد ،بلکه تنها سنجش ميشود .روشنفکراني
مانند مارکس و مانهايم تا حدي در اين زمينه نقص روششناسانه دارند .دو جهان مادي و اجتماعي هم داراي تشابه
هستند و هم تمايز .قوانين مجبورند که اخالقيات ،سياست و مدنيت هستيشناسانه انسان را مدنظر قرار دهند .اگرنه
نميتوانند نوعي معرفت براي بقاي هستي انسان محسوب شوند .وقتي که معرفت درمورد فيزيک را براي بررسي انسان
و اجتماع بکار ميگيريم ،ديگر اين معرفت به معرفت جامعهشناسانه مبدل ميشود .اينکه اوجاالن ميگويد فلسفه من
بر اساس «فيزيک کوانتومي» و «ديالکتيک کوانتومي» است ،مقصودش همين امر است .رويکرد مادي را با رويکردي
جامعهشناختي در ميآميزد تا با هستي و بقاي انسان و اجتماع متناسب گردد .ما ديگر علمتجربي را از جامعهشناسي
جدا و غريب نميدانيم ،بلکه آنها را با لحاظ قاعده فوق آميزش ميدهيم .چهبسا رويکردي رايج وجود دارد که در اين
زمينه بيگانهسازي را ترويج ميدهد .اين رويکرد ،عليرغم اينکه علم را با اجتماع نقيض ميداند ،دانشمند علومتجربي
عامل ديگر گسست ميان علوم
را با دانشمند علوم اجتماعي دشمن معرفي نموده و به تحريک آنها پرداخته است .اين،
ِ
است که به کليت معرفت ضربهزده است.
قويترين بهانه پوزيتيويسم در روش خاص علمپرستي(سيانتيسم) ،مسئله «عينيت» بودن دادههاي علم تجربي است.
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عينيتي که نسبيگرايي کوانتومي آن را زير سؤال برد و جامعهشناسي اوجاالن هم ادعاي او مبني بر وجود «واقعيت
دقيق» را نقش بر آب ساخت .سحر قدرت و سرمايه اين است که براي معرفت پوزيتيويستي ارزش اقتصادي منظور
کردهاند که جذاب جلوه کند .اين ارزش ،يک جهان مادي هوسانگيز را ترويج و جهان اجتماع را غرق مينمايد.
آن معرفت را يگانه معرفت يقيني و قطعي دانستهاند .لذا  اوضاع و احوال اجتماع براي آن مهم نيست ،مهم ترويج
ليبراليسم و سرمايهپرستي بر مدار قدرت است .هيچ وقت اجازه و فرصت تجديدنظر و صورتبندي در معيارهاي معرفت
پوزيتيويستي را نميدهند.
کشف معاني ،مسئلهاي است که ادعا کردهاند کار علم نيست و آن را از آن علوم اجتماعي دانستهاند .اما بايد با صراحت
گفت که کاوش انسان در جهان مادي به اندازه جهان اجتماع ،کشف معاني است و معناي حقيقتجويي و روشخاص
آن هم تنها در اين صورت اعتبار دارد .نبايد علم را از کشف معاني بيبري سازيم .اين که همهچيز در زمينه فيزيک،
عيني استـ که مطلق نيستـ نميتواند بهانهاي براي فقدان معني در کشفيات آن عرصه گردد .اين عينيتگرايي با
معرفت و روشها و اهداف آن نميگنجد .منطق قوي و ضعيف داروين هم در مورد بقاي نسل و بقاي اجتماع بر حذف
کشف معاني استوار است؛ زيرا ميگويد در علم ،ما فقط ميپرسيم :چيست؟ و نميپرسيم چرا؟ اينگونه قوي براحتي
ضعيف را از بين ميبرد .علم بر بنيان اين منطق نابودگر ،صدها سال به جنگ دامن زد و معرفت را باايستايي روبرو
ساخت .افراد انساني نميتوانند همانند دو ذره مادي و دو حيوان در طبيعت يکديگر را از بين ببرند؛ آن قانون فيزيکي
و طبيعي را انسان با اخالقگرايي و سياست دموکراتيک به بقاي اصل و نسل خود تبديل ميکند .جامعهشناسي معرفت
نميتواند بر بنيان اين منطق استوار گردد که تنها به غالب و مغلوب فکر ميکند .همانطور که تحوالت اجتماعي با
قوانين خود تحوالت علميـ فيزيکي را بدلخواه خود تحت تاثير قرار نميدهند ،همانگونه نيز تحوالت علمي و فيزيکي
هم نميتوانند ،بطور صددرصد بر روي اجتماع اجرا شوند .اما بايد اذعان داشت که جهان اجتماع بدليل داشتن قوه
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متافيزيکي معرفتيابي ميتواند بر روند کشف رويدادها و پديدههاي فيزيکي تاثير بسزايي برجاي گذارد که اين خير
بعدها به خود اجتماع هم متقابال بازميگردد .از زمان داروين تاکنون منطق تمام انديشمندان بر اين امر استوار بوده
که جامعهشناسي معرفت نتوانسته در مورد علم فراتر از نظر داروين برود؛ اين روند از داروين گرفته تا هگل ،مارکس
و فلسفه قدرت فوکو بدون تغيير اساسي بوده؛ اما اين صرفا عبداهلل اوجاالن است که فلسفهاي خاص در باب معرفت
علمي ايجاد کرده که منطق دارويني را رد مينمايد که در آن انسان گرگ انسان بوده است .اوجاالن ،اينگونه ،قادر
شده جايگزيني براي ديدگاههاي جامعهشناسانه معرفتجويي علميـ پوزيتيويستي رايج ارايه دهد .اين منطق استقرايي
ديگر کامال در هم کوبيده ميشود و تعديل ميگردد.
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قوانين تجربي ـ قوانين نظري
علوم جديد پوزيتيويستي بر اين قضيه تاکيد دارند که برعکس نظر پستمدرنها ،قوانين تجربي قابل تجديدنظر و
تغيير نيستند ،اما قوانين نظري هستند .حصول معرفت ،اگر بر اصل واقعيت دقيق استوار باشد ،هيچگاه نميتواند از
ديالکتيک برخوردار شوند و لذا مدام با بحران روبرو است .زيرا واقعيت دقيق هم براي علوم تجربي مصداق دارد و هم
علوم نظري؛ اما روند آن چنان است که اين مصداقبودن ،نسبي است و با اصل عدم قطعيت هم کماکان روبروست.
خود «روش» امري است که هيچگاه دقيق نيست و مدام توسط نوعي جبر نسبي جلويش سد ميشود .اما اين بدان
معنا نيست که نميتوان روش مناسب را انتخاب نمود و يا جبرگرايانه است .زيرا جبر بدين معناست که هر روش بر
يک رويکرد خاص خود پا ميفشارد و اين ممکن است به دگم بيانجامد و نبايد از ياد ببريم که فاعل امر هم انسان
است ،روش ،مال انسان و اجتماع است .قوه فاهمه متافيزيکي کمک ميکند که روشها را تغيير دهيم و حدس بزنيم.
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چنان نيست که قوانين نظري تابع يک روش ثابت ،اسير يک هستي غيرقابل مشاهده و مجرد باشد تا آنها را نظري
بدانيم ،اين تعريفي نادرست است .يکي از جنبههاي مورد مشاهده قوانين نظري ،پديدههاي عيني هستند .اين پديدهها
صرفا به حوزه تجربي تعلق ندارند و ماده مورد کاربرد قوانين نظري هم هستند .چهبسا قوانين نظري و تجربي هردو به
يک اندازه به مقوله ديالکتيک يعني تجديدنظر و تغيير تعلق دارند .اشتباه است که تجربي را ثابت و نظري را لرزان و
آشفته معرفي نماييم .سازگاري با فکر و روش جديد ديالکتيک يکي از خصيصههاي مثبت حوزه نظري است که سريعا
امکان ارزيابي و لذا تغيير را به انسان ارزاني ميدارد .نميتوان علم را مبرا و متفاوت از حوزه نظري دانست که اين کار
را پوزيتيويسم انجام داده است .قوه درک و انديشه که به تفکر و تأمل در مورد پديدههاي حسي و تجربي ميپردازد،
اولين عامل تعيينکننده در حوزه تجربي است؛ لذا حوزه تجربي بدون قوه متافيزيک نظري نميتواند وجود داشته باشد.
اين دو قوه در انسان توأمانند و در کاربرد و انتخاب روش هم به يک اندازه دخيل هستند .برتري دادن يکي بر ديگري،
عملي قدرتمدارانه است .در سرمايهداري روشها و قوانين نظري و تجربي را متفاوت و بيگانه از هم تبليغ ميکنند تا
به اهداف پوزيتيويستي خود که پوشش دادن حقيقت با الپوشاني تجربي است ،برسند  .ترجيح دادن فهم تجربي بر
نظري و نظري بر تجربي در چارچوب يک مفهوم قدرتمدارانه ،امري مردود و عقبافتادگي است.
ويژگيهاي طبيعت
منطق :فرق ميان منطق قياسي با استقرايي در اين است که در برخي قضايا نميتوان حکم «محقق» داد ،بلکه حکم
«محتمل» است .مثال قضيه «هر آدمي فاني است» .تا بحال نديدهايم که انسان جاودان وجود داشته باشد .اما باز
نميتوانيم حکم قطعي بدهيم ،زيرا هنوز انسانهاي زنده بسياري وجود دارند .پس منطق قياسي ،مطلقگرا و حکم محقق
است ،ولي منطق استقرايي نسبيگرا و حکم محتمل .اما خطاهايي که منطق استقرايي در زمينه معرفتشناختي ايجاد
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ميکند ،اين است که نسبيت و محتملبودن را به نوعي الادريگري(نميدانم چيست؟) که يک حکم مطلق بغرنج
و مبهم بودن حقيقت هستي است ،مبدل ميسازد .وقتي مطابق چنين قضاياي منطقياي به بررسي و تفسير پديده
جامعه که با پديده فيزيک کيهاني تفاوتهاي بسيار دارد ،ميپردازيم ،اين اشتباه محرزتر ميشود.
اصل تنوع اقتضا مينمايد که طبيعت از «قوانين ثابت ،قطعي و همگون» برخوردار نباشد .معرفت و ادراکي که علم و
فيزيک کالسيک رواج داد و متناسب با خواستگاههاي سياسي مدرنيته کاپيتاليستي بود ،همان ثابت ،قطعي و همگون
بودن قوانين طبيعت بود .دانشمندان مربوطه قواعدي ثابت را در نظر ميگرفتند و آن را به ديگر امورات «تعميم»
ميدادند .نوعي طبيعت يکدست و يکپارچه ايجاد کرده بودند .اين امر نقض اصل «مفردـ کيهاني» و در ضديت با قاعده
«جزءـ کل» بود .آنچه مشمول جزء بود را به کل تعميم ميدادند .اين مهم راه را بر خطاها و تصورات ادراکي غلط
گشود و فيالواقع حيات را نيز به لحاظ انتخاب معيار تحت تأثير قرار داد .اين طرز تفکر و روش خاص آن برخاسته
از انديشه «ازليـ ابدي» و «وحدت وجود» بود که بهمثابه قانوني در متافيزيسم خشن پوزيتيويسم تعميم داده شد و
ادامه يافت .بطور خالصه «معيارهاي ادراک جهان» ثابت و عام شدند .يکدستي و همگوني در طبيعت را نيز که ضد
تنوع است به حوزه سياست نيز تعميم دادند و به ساخت جوامعي هموژن دست زدند .قانون «يک دولت ،يک ملت ،يک 
فرهنگ» ريشه در اين طرز نگرش همگونساز دارد .سادهانديشي و سطحينگري از منشأ اين قوانين خشک و خشن
سيراب ميگردد .واقعيتهايي که از پديدههاي واقع جهان أخذ ميگردند را دقيق و يکدست معرفي ميکردند و ديگر
معارف و واقعيتها را در قالب دادههايي ثابت بهمثابه يک «کاال» براي عرضه به اذهان روانه بازار اجتماع ميکردند که
همچنان اين روند ادامه دارد .اين يعني «انحصار دادهها و آگاهيها» و پاکت کردن آنها بهمثابه يک کاال در کنار کاالي
اقتصادي .انحصار معرفت ،همان عمل کنترل اذهان جامعه ميباشد .نقطه مقابل اين عمل مدرنيته و علم پوزيتيويسم،
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«انکار تئوري و حقيقت» از جانب پستمدرنها است که ميتوان گفت واکنش احساسی و انتقامي در برابر آنها بود.
انگار تنها کار عظيمي که از دستشان برميآمد ،انکار تئوري در ضديت با تئوريهاي يکدست و قطعي مدرنيته بود.
يکي از تفاوتهاي مخرب در معرفت علمي ،قرار دادن «قانون ثابت و قطعي» ميان واقعيت و نظريه است .منصوبان
اين ايده ميگويند که واقعيت که امري مشاهدهپذير است با نظريه که مشاهدهناپذير است فرق دارد .واقعيت و قانون
آن تغيير نميکند ،اما نظريه ،قانوني متغيير دارد و مدام فروپاشيده و بازهم ساخته ميشود .اين امر برخاسته از دوگانه
ابژکتيويسمـ سوبژکتيويسم است .ميتوان جهان مادي را خود نظريه دانست که در علوم پوزيتيويسم به «واقعيت و
نظريه» تقسيم شده است؛ اما فرمول متنوعتري را ميتوان ارايه داد با تقسيمبندي مراتب حصول يک معرفت از آن:
واقعيت ،واقع و حقيقت .واقعيت چيزي است که وابسته به ما است و بر آن اشراف داريم و آگاهيهاي ما را تشکيل
ميدهد؛ واقع آن است که بينهايت متنوع و متکثر است و ما بر کل آن احاطه نداريم و تنهاميتوانيم واقعيتها را
بهمثابه جزيي ،از آن استخراج و أخذ کنيم .واقعيتها به انسان وابستهاند ،اما واقع به جهان مادي .مهم اين است که
امر واقع براي شناخت از جانب ما باز است .اينکه متنوع و متکثر است به معناي گريزان بودن آن از دست ما نيست.
حقيقت ،تشکلي از واقعيت و واقع است که توسط انسان شکل ميگيرد .روش دستيابي به آگاهي از واقعيت و واقع و
کل أخذ شده از هستي را ميتوان حقيقت ناميد .اگر انسان تمامي استعدادها و خصوصيات کيهان را يکجا در خود
نهفته دارد ،پس ميتوانيم بگوييم :هم امر واقع  بر ما باز و گشوده است براي شناخت و هم حقيقت دستيافتني است.
لذا در صورتي امر واقع و حقيقت بهمثابه شناخت ما از کيهان صحت ندارد که انسان تشکلي نباشد که کل کيهان را
درخود جمع کرده باشد .استعداد ادراک متافيزيکي انسان هم برخاسته از اين تجمع استعدادهاي کيهاني در او است.
ادراک کيهان هم فقط مختص به انسان است .حال اگر کيهان بينهايت متنوع و متکثر است ،در مقابل انسان هم
بينهايت متافيزيک است .پديده «مغز و فکر» اين مهم را اثبات مينمايد .ميتوان آن را بيشتر شرح داد1:ـ تا کنون
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سرعتي بيشتر از سرعت نور که معادل  300هزار کيلومتر در ثانيه است ،کشف نشده2 .ـ تازگيها در آخرين تحقيقات
آزمايشگاه سرن ژنو به وجود نوعي سيگنال به نام «بوزون هيگز» پي بردهاند که هرچند قطعي نشده ،اما احتمال ميرود
که سرعت آن چند برابر سرعت نور باشد3 .ـ سرعت نور و سرعت فراتر از آن که به حوزه مادي تعلق دارد ،نميتواند
بر پرواز فکر متافيزيک ما در عالم ماده تأثير مانعساز داشته باشد .منظور ما اين است که پديده «سرعت» هنوز
مقولهاي حل ناشدني در فيزيک کوانتومي است .حال اگر مسئله سرعت را در سرعت عمل «مغز و فکر» انسان مورد
بررسي قرار دهيم ،نتيجهاي هرچند قطعي نشده را حصول مينماييم و آن اينکه در صورتي فکر و مغز ما ميتواند در
واحدي کوچکتر از ثانيه به بينهايتها پرواز کند که استعدادي متشکل از هستيهاي سهگانه «واقعيت(تجربهشدهها)،
واقع(مورد مشاهده) و حقيقت(معرفت آشکار)» را درخود داشته باشد« .سرعت فکر» ميتواند مسئله «سرعت نور» را
پيچيدهتر نمايد .اگر آن چند گرم ماده مغز را از درون کاسهسر انسان برداريم ،ديگر حتي نميتواند حواس پنجگانه
را هم داشته باشد و هر سلول و ذره بدن کاربرد قبلي خود را از دست ميدهد و ذراتش تنها داراي تشکل «الکترون،
پروتون و نوترون» و کربن عالي هستند که تا موجـ ذره نيز استعداد سياليت مادي را هم دارند؛ اما وقتي که تشکل
بدن نظاممند ايجاد شد ،ديگر تواني مکملتر از آن حد را دارد .ميتوان اين سؤال را پرسيد که :انرژي مغز انسان از
چه ميزان چگاليده موجـ ذره کارکردي برخوردار است که اين اندازه توانمند است .شايد آخرين سرعتي که باقي بماند
و نتوانيم ميزان آن را کشف کنيم ،سرعت فکر باشد .نوعي انرژي است که ميتواند تمامي اشکال ديگر انرژي را مورد
بررسي قرار دهد و يا برآن تأثير بگذارد .فکر ،مايه کشف جهان است .تأمالت فوق ،ترويج متافيزيک کالسيک نيست،
بلکه پرسش از هستي انسان و برآورد نظري آن است که بايد در حوزه واقعيت مورد تحقيق قرار گيرد .اين پرسشها
و تأمالت ،جهان روانکاوي و فيزيک مدرن را به لحاظ قطعي ،ثابت و دقيقبودن زير سؤال ميبرد .زبان پديدهاي براي
57
بيان کشفيات فکر و ذهن است و متوجه هستيم که خاص انسان ميباشند .تاکنون ،اتکاي علم بر ماده بوده نه فکر که
ماده را کشف ميکند .انسان را به مادهبودگي صرف عادت دادهاند .هراندازه که فيزيک با اتکاي بر ماده قانون طبيعت
و شناخت را وضع کرده ،به همان ميزان هم روانکاوي ذهن را نه تشکلي از «مادهـ ذهن» بلکه صرفا ذهني تصور
نموده و يا جنبه صرف ذهني آن را برجسته ساخته .بنبستي که هر دو علم با آن روبرو شدهاند ،بسيار شبيه هم است.
شناختهايي که هم فيزيک کوانتومي ،هم روانکاوي و هم انديشه پستمدرن بدان رسيدهاند ،بسيار شبيه هم به نظر
ميرسد .تمامي گزارهها از پسوندهاي «بي» و «نا» تشکيل شدهاند مانند «نامنظم»« ،نادقيق»« ،بيمنطق» و غيره .أخذ
چنين گزارههايي براي انسان چاره کار نيستند و حالت مجهول ميباشند .تمامي گزارهها را دچار دوگانگي «نظري»
و «تجربي» کردهاند و ماهيت ادراک و شناخت واقعيت و حقيقت از واقع را بر مبناي آن دو تئوريزه مينمايند .در
تشکل مغز و فکر اين دوگانه امري بسيار بيهوده مينمايد .اين دوگانهسازي و گسست ميان آن دو ،تخريب کارکردهاي
هماهنگ ذهني انسان است که بصورت دو حوزه به چالشش کشاندهاند .مغز متشکل از ذرات الکترونها ،کوارکها و از
همه مهمتر ژنها است .شيوه عمل مغز و فکر چه بصورت غيرمستقيم و گمانهزني باشد(نظري) و چه بصورت مستقيم
يعني مشاهده و تجربه ،از شيوه عمل هماهنگ و مشترک نظريـ تجربي برخوردار است .مغز هم استعداد معرفت
مستقيم دارد و هم غيرمستقيم .روش عمل آن آزمايش و خطاست ،اما آزمايش و خطا صرفا به حوزه تجربي و مشاهده
تعلق ندارد ،بلکه حوزه نظري را هم دربرميگيرد.
چشم ،ارگان اساسياي براي حوزه تجربي است ،از راه مشاهده ،آزمايش و تجربه عمل ميکند ،اما بسياري چيزها
هستند که چشم توان مشاهده آنها را ندارد و بايد مسلح شود .لذا اگر ذهن نباشد ،اين آخرين ايستگاه چشم تصور
ميشود؛ اما ذهن با خالقيت عظيم خود وسيله تلسکوب را ميآفريند و راه چشم را ميگشايد و حوزه عمل آن را
گسترش ميدهد .لذا حوزه نظري و تجربي وابسته به يکديگرند و حصول معرفت ،بدون وجود هر يک از آن دو ممکن
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نيست .خصوصيت اساسي چشم ،مشاهده است ،اما ويژگي بنيادين ذهن ،پندار و گمانه است .اين دو ويژگي وقتي که
در تشکل فيزيکي انسان همگرا و نظاممند ميشوند ،ابزار کشف و شناخت و ادراک را تکميل مينمايند .يک انسان
نابينا از اين منظر بسيار ناقص است ،اما کشفيات و شناختهاي ديگران را صرفا با قوه ذهن ميتواند به آساني دريافت
نمايد .اين نمونه نشان ميدهد که شناخت هميشه تجربي و تحصلي صرف نيست .اگر همهچيز کاذب و مجهول باشد،
آنگاه ديگر  معرفت معتبر براي ادامه حيات معنادار حاصل نميشود و اين وضعيت را فقط يک ماده غيرانساني ميتواند
داشته باشد نه انسان.
اگر حوزه نظري وجود نداشته باشد ،معرفتهاي علميـ تجربي با تمام معيارها و نمادهايشان ثابت و اليتغير ميماندند،
اما مکانيسم نظري ذهن پديده مربوطه را به مرور زمان و طي يک تطور چنان مورد بررسي قرار ميدهد که تغييرات
جزيي و يا کلي در آن هويدا گردند .پس داعيههاي معرفتي علم نه مستقل از ذهن هستند و نه معنايشان براي هميشه
ثابت است .هر واقعيتي نيز قابل تجديدنظر و تحول است هم بهلحاظ نظري و هم به لحاظ گسترش مشاهده بيشتر
تجربي .اين امر ،ثابتبودن نمادها براي ذهن را که غيرقابل تغييرند ،زير سؤال ميبرد .چه ،روانکاوي در اين زمينه بيشتر
سهم ميبرد .هر پديدهاي مشاهدهشونده ،گزارههاي تئوريک مختلف را به دنبال دارد که براي اثبات موضوع مايکي
از آنها صحيح هستند و بقيه گزارهها به موضوعاتي ديگر ربط دارند .مثال براي ساخت يک صندلي ميتوان از چوب،
پالستيک و آهن استفاده کرد؛ اما اگر موضوع ما اين باشد که نبايد از نظر ايمني رساناي برق باشد ،آنگاه نميتوانيم
آهن را بکار بريم .اينجا ما معرفتي حصول کردهايم که تجربي است به ياري قوه نظريـ متافيزيکي فکرمان دوباره آن
را تداعي و بکار ميبريم.
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وضعيت نماد در شناخت
نمادها را نميتوان نظري و خيالي و انتزاعي فرض کرد ،زيرا از خود طبيعت اقتباس ميشوند ،براي همين هم
«تجربي» و «مشاهدهاي» هستند .اگر نمادها وجود نداشته باشند ،ما نميتوانيم تجسم کنيم .نمادها به دو دسته
تقسيمميشوند«:دقيق و روشن» که بيشتر به حوزه تجربي تعلق دارند و «نادقيق و کشف ناشده» که بر آنها تحقيق
تجربيـ نظري صورت نگرفته است .تفسير نمادها بسيار آسان و منعطف است :ميتوان يک نماد را هم به روش و
عقليتي ايدهآليستي تفسير نمود ،هم ماترياليستي .اگر اين دو عقليت را کنار بگذاريم ،در هر صورت و روش کشفي،
ما دو نوع نماد داريم1:ـ نمادهاي پيشين2 .ـ تازه کشف .گاهي ما با توسل به يک نماد که در اختيار داريم دست به
پيشگويي ،پيشنظري و پيشدريافت ميزنيم و با آزمايش امر موردنظر در صدد برميآييم که حدس و گمانهاي
خود را به لحاظ صحت و غلط آشکار سازيم .چهبسا همين نمادهاي پيشين هستند که به انسان کمک ميکنند که
به پيشگويي در مورد واقعيات و پديدهها بپردازد که اين عمل ،عملي متافيزيکي است .بعنوان مثال پيشگوييها و
پيشدريافتهاي دموکريتوس در مورد اتم ،درست از آب در آمد .نمادها به ذهن ما کمک ميکنند که بينهايت منعطف
و آسان به تفکر بپردازيم .نه ما اسير نمادها هستيم و نه نمادها به تمامي اسير ما .ما فقط نسبت به وجود آنها آگاه
ميشويم .هوش عاطفي بطور خودکار و بدون تأمل از نمادها استفاده ميکند .مثال آتشنماد سوختن است و دست ما
بيدرنگ عقب ميکشد .ولي هوش تحليلگر با صبر و تأمل نمادها را بکار ميگيرد ،اگر نمادها وجود نداشته باشند،
انجام سياست و سياستگذاري امري ناممکن ميگردد ،زيرا بدون آنها ،نشانهاي براي شناختن در دست نداريم و در
ايجاد حس و گمان به بنبست ميرسيم .پيشدريافت با کمک نمادها ممکن ميگردد .لذا چون پيشدريافتها بدون
نماد نميشوند ،پس متافيزيک هم بي آن ممکن نميگردد و بعنوان مثال هنر در نطفه نابود است .هيچ هنري خارج
از متافيزيک نيست و هيچ متافيزيکي هم بدون نماد خلق نميشود و حرکت و سياليت ندارد .هکذا وجود نماد دليل
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بر قالبي ،دگماتيک و جبري بودن نيست .اين هوش تحليلگر ماست که در تفسيرات خود بر اساس پديدههاي نادقيق
و ناروشن زمينه آنها را فراهم ميکند .نمادها در حوزه تجربي بيشتر از راه حواس پنجگانه تفسير را ممکن ميگردانند،
لذا هرچند علم تجربي با عدم قطعيت و نسبيت همراه است ،اما در صورت کشف ،نمادهاي تجربي بسيار دقيق و روشن
ميباشند؛ اما در حوزه نظري تفسير ،بيشتر بر بنيان هوش عقلي و حدس و گمانهزني است که البته بر بنيان حواس
هم قرار دارد و از آن بيبهره نيست .هر حوزهاي نظري اگر از کشفيات حوزه تجربي غافل بماند ،نميتواند به شفافيت
برسد و تنها در حد يک گمان انتزاعي مدام در امواج واقعيات و پديدهها سرگردان است .نمادهاي حوزه تجربي و نظري
مکمل يکديگر و تکميلکننده روش صحيح شناخت هستند .يکي بدون ديگري ممکن نيست و اگر هم باشد ،نميتواند
پا را از حوزه انتزاعيت مجرد و ايدهآليستي موهوم فراتر بگذارد ،همچنان که در امر خرافات و باورهاي افراطي ديني و
پوزيتيويستي مشاهده ميکنيم .انسان با دو مورد «حواس» و «خرد» نمادها را بکار ميگيرد .در حوزه روانکاوي شروط
فوقالذکر به لحاظ مناسبات دو حوزه تجربي و نظري صرفا پديدهگرايانه است که هم متافيزيک در آن حذف است و يا
ناقص و هم انسان اسير نمادها است .اگر نمادها بر انسان احاطه داشته باشند و بر او غالب ،آنگاه تفکر ،امري ناممکن
ميگردد و هر عملي فقط بر بنيان شانس استوار ميگردد .ديگر مسئله اختيار و اراده انساني زير سؤال ميرود .تمامي
روابط «زبان» و چگونگي عملکرد آن را نيز بايد مطابق متن فوق درک نماييم .اگر نمادها صرفا غالب بر انسان باشند،
نه زبان و نه فکر نميتوانند آزادانه به حرکت و فعاليت درآيند .انعطافپذيري بيش از حد زبان و فکر بسيار سحرانگيز
است و در قالب و زنجيز نميگنجند.
اگر نمادها اسارتساز باشند ،ديگر حتي عمل مشاهده هم امري بيهوده ميگردد ،زيرا هرگاه دلشبخواهد خود را
مکشوف ميسازد و هرگاه نخواهد نه .وضعيتي کامال جبري پيش ميآيد .عمل سامان دادن و سازماندهي دادهها به
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ترتيبي که به کشف مورد نظرمان ختم شوند ،با آزادي مناسبات ميان انسان و نماد مرتبط است .ايجاد طبقهبندي
هم در راستاي سازماندادنهاي حساب شده هستند که انتظار داريم که کشفي مطلوب نايل آيد .اين تجربيات
پيدر پي ،گاهي امر آموزش را تا حد حرفهاي ترقي ميدهند .گاهي در يک پروسه تحقيق چند گزينه پيشرويمان
قرار ميگيرد(مثال تحقيق فيزيکي) که ما به آساني و به گمان صحيح خود آزادانه گزينه و طرح مناسبتر را انتخاب
مينماييم و اگر به خطا رفت ،به آساني ديگري را برميگزينيم .اين مشاهدهگر است که هنگام تحقيق و تفکر يک نماد
را به زنجيري بر پاي خود تبديل ميکند؛ مثال تا وقتي که الکترون ،پروتون و نوترون و ذرات زيراتمي کشف نشده بود،
هرکس اتم را نماد ازليت هستي ميدانست ،اما ديديم که گريز از اين قالب هزاران ساله براحتي صورت گرفت .بدليل
اينکه امر مورد مشاهده مدام نامعين و متغير است ،نمادها هم احاطه مطلق بر ناظر را ندارند .هر مشاهدهاي همزمان
هم قياسي است ،هم استقرايي و هم استعاليي و هر تفسير ،استنباط و مقولهبندياي متناسب با انتخاب يکي يا دو
تا از آن سه صورت ميگيرد .در اين زمينه تکبعديگرايي کل آزمايش براي شناخت را با محدوديت و بنبست روبرو
ميسازد .نمادها صرفا امر مشاهده را جهتدهي ميکنند ،اما متناسب با مقولهبندي ما.
مقوله «تکرار» هم به ما اثبات مينمايد که در انجام هر آزمايشي و تکرار مجدد آن ،نمادها منعطفتر ميشوند و فقط به
نوعي «داللت» مبدل ميشوند که بر مشاهدهگر غالب نيستند .پس تکرار يک آزمايش و مشاهده ،اثبات اسير نبودن ما
در دست نمادهاست .نمادهاي تجربي داروين در آزمايش انواع و گونهها کامال صحيح بودند ،مثال گونه قوي بر ضعيف
غالب ميشد؛ اما اقتباس همين نمادها و کارکرد آنها و تعميمشان در حوزه نظري علوم انساني امري کامال اشتباه بود.
يک آزمايش که برروي گونهاي گياه و يا يک حيوان صورت گرفته ،چگونه ميتواند بهمثابه يک دستورالعمل و قانون
ثابت نمادين به انسان تعميم داده شود .زيرا در اين صورت انسان قوي هم بايد انسان ضعيف را بکشد .اين تعميم
نادرست نظريـ تجربي ،صدها سال جوامع را به چنگ يکديگر تحريک نمود .لذا يک شناخت تجربي ،وقتي که به حوزه
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نظريـ انساني منتقل شد ،بايد جامعهشناختي شود و متناسب آن ،تغيير يابد و مطلوب گردانده شود .نمادهاي تجربي
و طبيعي وقتي که اقتباس شدند ،به لحاظ کارکردي در جامعه تغيير پيدا ميکنند تا نقش منفي نداشته باشد .تمامي
تفکرات و روشهاي ديني و پوزيتيويستي اين خطاي نظري را مرتکب شدهاند .تکرار آزمايش و نتيجه ممکن است
در برخي موارد مشابه باشد ،اما شرط معرفت ،وجود معيار ثابت نيست .معيارها و گاهي معناهاي آنها تغيير ميکنند.
معيارهايي از قبيل ميزان مطابقت ،ميزان سادگي ،دقت ،حوزه تحت پوشش ،ميزان هماهنگي و زمان و مکان بيشتر
متغيير هستند .حتي معيار استقراء اصليترين است؛ مثال با آزمايش يک جزء نميتوان قانوني کلي را براي يک قضيه
کلي وضع کرد .و يا اينکه معيار داروينيسم اين بود که به وسيله شواهد تجربي ،قضاياي نظري را پاسخ ميگفت که
روشي استقرايي کامال افراطي بود .چهبسا کل پوزيتيويسم در گرداب چنين معيارهايي غرق است .در امر شناخت هر
«ادعايي» پيشين ،مرحله پيش از معرفت است که ممکن است بعدها طي آزمون انجام شده مورد تجديد نظر قرار
گرفته و يا رد شود .وجود ادعا در نظريه ،امري عادي و چهبسا ضروري است و به قوينمودن مقوله حدس و گمانهزني
کمک شايان ميکند .اثبات يک «ادعا» ممکن است که در برخي موارد ،يک مدتزمان «طوالني مدت» به ميزان صد
الي هزاران سال را دربرگيرد و مراحلي مختلف و پيدرپي را طي کند  .بعضي معيارها و ادعاهاي نظري وجود دارند
که براي انسان حياتي ميباشند و اين نظريه پوچ و مخرب است که ميگويد معيارهاي معرفتي بطورکلي ميتوانند در
گروه و جامعهاي جوري باشند و در ديگري جور ديگر؛ زيرا بسياري معيارها هستند که يک ادعاي حياتي دارند که اگر
رعايت نشوند و بطور مشترک همه جوامع آن را قبول ننمايند ،هستي آنها دچار خطر ميشود ،مثال معيار محيطزيستي
بمب اتم و يا معيار بود و نبود اخالق .يک معيار ميگويد جوامع بدون بمب اتم ميتوانند بسر برند و معيار دوم ميگويد،
جامعه ،بدون اخالق ،نابودگر خود است .البته که معيارهاي اخالقي نبايد مبهم و دوپهلو باشند .هرچه باشد بايد
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موجوديت انسان را حفظ نمايند .لذا معيارهاي جامعهشناسي معرفتي با معيارهاي تجربي تفاوت کاربردي و کارکردي
دارد .نبايد تفسيرها ،تأويلها و معناهاي مختلف از جانب گروهها ،صورت کلي معيارهاي معرفتي جامعه را از بين ببرد.
بدون شناخت ممکن نيست قدرتي به وجود بيايد ،اما قدرت ،شناخت نيست ،بلکه در نتيجه شناخت و قوه شناخت
بوجود ميآيد .سوژه و يا «من» نميتواند بدون ابژه(ديگري) به آگاهي برسد .اين امر ،رابطه هستيشناسانه شناخت،
يعني شناخت خود از خود و خود از چيز ديگر و ديگري است .ما نسبت به وجود چيز ديگر و ديگري آگاهيم و بعد از
اين بايد به آگاهي هم برسيم تا شناخت کامل شود.
حقيقت
وقتي که در مورد پرسش «حقيقت چيست؟» ميانديشيم ،اين مقوله به نظر ما ميآيد که آيا منظور آن است که فالن
چيز حتما درست باشد يا نه؟ ميتوان گفت که امروزه فهم نادرستي از حقيقت وجود دارد؛ برخي ميگويند که نبايد
در مورد حکمي که خود صادر کردهايم ،مهر قاطعيت بر درستي آن بزنيم و بايد کماکان بگوييم که نميدانيم درست
است يا نه! چراکه از کجا مطمئن باشيم که قضيهاي که مطرح کردهايم صحت دارد يا نه! اما ميتوان اين سطح ادراک 
را با اصطالح «حکم قاطع» تنوير نمود .حکم قاطع رأي درست و نادرست بودن در مورد قضيهاي که مطرح کردهايم،
نيست ،بلکه آن است که امر کنيم و اصرار نماييم که فقط اين ميتواند درست باشد .پس به اين ترتيب هر حکم قاطعي
در مورد يک نگرش ،آن را زورگو ميسازد .زيرا حکم قاطع آن نيست که آيا قضيه درست است يا نه؟ بلکه آن است
که قضيهاي را که حتي گاهي واضح است که نادرست است را تحميل نماييم و يگانه امري بدانيم که پيروي شود .طي
چنين روشي ،از دگماتيسم سربرميآورد .پس نتيجتا ،ما ميتوانيم ادعا کنيم که قضيه ما درست است ،اما نميتوانيم
آن را يگانه تفکري بدانيم که بايد پذيرش شود .چراکه درستبودن امري جداست و تحميل کردن متفاوت ،تحميل
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يعني حکم قاطع .تمامي ايدئولوژيهايي که حکم قاطع صادر ميکنند ،مسلما در حوزههاي دگماتيسم قرار دارند و دور
از ديالکتيک ميباشند .ادعاي درستي ايدئولوژي جايز است ،اما تحميل آن جايز نيست و حکم قاطع ميباشد.
در ميتولوژي« ،شهود حسي» که فرايافتگر ميباشد ،مکانيسم حقيقتجويي است و به کشف طبيعت و رمزگان و
نمادهاي آن ميپردازد و اين يک روش خاص آن است .در دين ،مکانيسم اساسي حقيقتجويي هم« ،کالم» ميباشد
که دستورالعمل يافتن حقيقت و شناخت است؛ اين نيز دومين روش ويژه ميباشد .تفاوت اين مکانيسم با ميتولوژي
در اين است که به ماوراء طبيعت ميپردازد .متفاوت از ميتولوژي ،حقيقت را خارج از محدوده طبيعت ميجويد .تفاوت
در اينکه کداميک از اين دو رويکرد ،حکم قاطع صادر کردهاند ،بنيانهاي نادرست آنها را براي ما آشکار ميسازد .در
ميتولوژي جامعه طبيعي بدليل اينکه باورها و شناخت ،به طبيعت ميپردازد و به عالم خارج از آن درنيافتاده ،حکم
قاطع وجود ندارد و باورها تحميل نميشود ،بلکه خود فرد و جامعه ،با قناعت و ميل دروني بدان باور دارند و حتي
انحراف از باورها هم مجازات در برندارد ،زيرا انحراف آنچنان کم است که کماکان ميتوان گفت وجود نداشته ،چهبسا
«شهود حسي» همان قناعت طبع و دروني بوده است .اما در متد ديني  ،بدليل اينکه حکم قاطع وجود دارد و ميتوان
آن را پرسشي ناميد که متکي بر پرسش نيروهاي فراطبيعت است و با شهود حسي درک نميشود ،فرد و جامعه دچار
تعلل در باورها و سردرگمي و ترس کاذب ميشوند ،در واقع اقناع دروني ايجاد نشده ،زيرا امورات ،نامحسوس ميباشند.
لذا حکم قاطع که همان «کالم ديني» است ،امري اجباري براي رستگاري فرد تلقي ميشود و عدول از آن مجازات را
دربردارد .پرستش جبري ميگردد .بجاي الهههاي ميتولوژي که منشأ آنها طبيعت بود ،خداياني ساخته ميشوند که
منشأ نيروي آنها آسماني و فراطبيعي است که فهم آنها دشوار ميباشد .قوه فاهمه انسان که تا آن زمان از راه شهود
حسي مسايل را براحتي در باورهايش ميگنجاند ،ديگر در دين با عالمي مبهم رويارو گردانده و فريفته ميشود .هر کالم
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ديني ،حقيقتي قطعي فرض شده و تحميل ميگردد .همهچيز جزمگرايانه است .بعد از مشروعيت ،بهمثابه يک تقدير،
سرنوشت انسان و باورهايشان را به اجبار و مطابق سنت قطعي ،از پيش تعيين ميکنند و حکم ميرانند .اولين نسل
گروههاي اليگار را در دوران هيرارشي ديني مشاهدهميکنيم .وجود گروههاي اليگارشيک يعني حذف فرد در سيستم.
در نگرشهاي ديني ،قوه فاهمه انسان با صدور حکم «شما نميدانيد و جاهليد» ناچيز شمرده ميشود ،امروزه حکم
بنيادين بجاي آن «ما نميدانيم و نميتوانيم» است .تطور و تبديل فرايند حقيقتجويي امروزه به چنان سرنوشتي
محکوم گشته که «الادريگري» يا نميدانمچيست؟ را يگانه تشکل قوه ذهني و ذهنيتي انسان قرار دادهاند .اين ،يک 
ديالکتيک اجباري قرن حاضر است که بجاي دگماتيسم ديني نشسته ،اما خود نيز يک رويکرد ديني جداگانه است.
تمامي رويکردهايي که قوه ادراک انسان را خارج از روابط ديالکتيک قرار دهند ،به نوعي ديني ميباشند .چنين احکامي
صرفا انسان را به رمگاني مبدل ميسازد درخدمت شبانان .ديالکتيک همان همراهي توأمان تنوع و تکامل است ،بدون
تحول و تکامل ديالکتيکي ،تنوعات غنيتر به وجود نميآيند .در احکام ديني کماکان مقوالت سوبژکتيو به بدترين
نوع خود مبدل شده و در احکام علمي امروزين ابژکتيويته با نابودي روبرو گردانده ميشود و ديگر قابل فهم نيستند.
بطور کلي بدون احراز تشکلهاي مادي و معنوي «باورها ،اخالقيات و سياسيات» هيچگاه نميتوانيم زمينهاي داشته
باشيم که طي آن شروع به جستن حقيقت کنيم .البته انسان در جبر موارد مذکور نيست ،اما اگر جامعه است،
مطلوبترين مکانيسمها همينها ميباشند که هستي انسان را تضمين ميکنند؛ چه ،تاريخ اثبات نموده که بدون تشکل
ذهني(باورها) ،اخالقيات و سياست ،پيشبرد و تطور حيات يا ناممکن ميگردد و يا حداقل انسانها بدون آنها تجمعي
حيوانياند که وحشيانه به جان هم ميافتند .تشکالت ذهني ،اخالقي و سياسي ،داراي جنبهاي معنوي هستند که
جنبه ماديات را احاطه مينمايند و هستي اجتماعي را ممکن ميسازند .بدون اين تشکالت نه انديشگي ممکن است و
نه حقيقتجويي ،زيرا ايجاد زمينه ،حساسترين و مبرمترين مرحله بنيادي است که در صورت فقدان آن ،هيچآغازي

مجلهي ايدئولوژيكـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

سال هفتم ـ شماره66

موفقيتآميز نيست و فراتر از حيوانيت نخواهد بود.
بدون اين تشکالت ،نسل انسان با خطر نابودي مواجه ميشود و زنگ خطرهاي آن را هماکنون مشاهده ميکنيم و
ميشنويم .تشکالت مذکور در هر دوره ميتولوژي ،دين و پوزيتيويسم ،روابط سوژهـ ابژگي انسان را مشخص نمودهاند
و مطابق آن معيارهاي حقيقتجويي تعيين گرديده ،در ميتولوژي حاکميت سوژه بر ابژه حتي بهمثابه يک «گزاره
مفهومي» مطرح نيست؛ در دين ،روابط خداـ بنده ،انسان را به ابژهاي قابل تصرف و مطيع درميآورد که به کرنش
بپردازد .در پوزيتيويسم ،سوژگي انسان و ابژگي جهان و طبيعت ،اساسا همان تغيير ادراک انسان و جامعه است ،ادراکي
عقل کل و ساالر تلقي ميشود که ميتواند همه چيز را به تصرف درآورد و اين مهم به روابط انسان با طبيعت و
که ِ
حقيقتجويي ،نوعي رابطه ساالرـ بنده و يا سوژهـ ابژه ميبخشد .ديگر براي يک «من» غير از طبيعت« ،ديگران» هم
جزو انبوه ابژهها تلقي ميشوند .اينگونه ،مناسبات حقيقتجويي ضربه ميخورد .اين امر ،بيشتر رويکرد «روش علمي»
است.
عبداهلل اوجاالن ،روش و ماهيت آن را چنين توصيف مينمايد ...«:متوجه اهميت آن دسته از موارد نيز هستم که بيانگر
راه ،روش و قوانيني هستند که نه تنها حيات انسان بلکه حيات طبيعت جاندار و بيجان نيز به آنها وابسته است .راه
و روش را ارج مينهم؛ اما ناچارم با تأکيد بگويم که در نگرش (مبتني بر) روش و قانون ،هميشه جوهرهاي جبرگرايانه
وجود دارد و اصرار و ابرام بر اين امر ممکن است خطر نفي توسعه و آزادي را در خود بپروراند .فکر نميکنم کيهانهاي
بدون روش و فاقد قوانين وجود داشته باشند .»...روش يعني دستورالعمل و راهکاري که طي فرمولهاي آن ،عملي
ذهني و فيزيکي را تحقق ميبخشيم .اما به گفته اوجاالن ويژگي دوگانه روش اين است که 1:ـ جوهرهاي جبرگرايانه
دارد2 .ـ دوري از آن هم راهحل صحيح نيست .جبرگرايانه بودن آن در برخي جوانب ميتواند از شناخت حقيقت و
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وصول آزادي ممانعت به عمل آورد .اما چکار بايد کرد؟ زيرا دوري از آن هم ناممکن است .کل يک روش و موجوديت
آن وابسته به رويکرد ديالکتيکي است .ما ناگزير از داشتن روش ديالکتيکي در مقابل روش دگماتيستي و ثابت هستيم.
همان «حکم قاطعي» که ذکرش را آورديم ،در واقع اشاره به روش دگماتيستي است .گاهي روشهايي که اثبات شده
اشتباه هستند ،بسيار مريدانه از جانب تودهاي معتقد به آن پيروي ميگردند و حتي آن را تحميل نيز مينمايند .روش،
يعني چگونگي رسيدن و وصول .گاهي نياز است که از روشهاي قبلي پيروي شده بطور کامل دست بشوييم و اين
يعني ديالکتيک .اين ديالکتيک است که روش را با جنبه جبرگرايانهاش براي ما قابل تحمل و منعطف ميسازد .کاري
ميکند که با ما بگنجد و ما هم در روابط با ابژههاي خارجي سازگار شويم و هماهنگي بيابيم .به نظر ،داشتن جوانب
جبرگرايانه نه در جوهر و نص خود مسئله ،بلکه در گرايش و ميل و خواست ما بروز مييابد .منظور از ما همان «سوژه»
ميباشد .بخوبي ميدانيم که ميتوانيم خواستهايمان را تغيير دهيم ،مثال خواست قدرت؛ اين خواست نبايد به جزء
اجباري روش ما تبديل شود؛ اينکه دو فرد به قصد کشتن در مقابل يکديگر قرار ميگيرند ،هيچگاه محکوم به روش
کشتن نيستند ،اما اگر تو نکشي او تو را ميکشد .اين اجبار به عمل کشتن ،جبري به نظر ميآيد ،اما کل ديالکتيک 
نيست ،زيرا تو ميتواني حتي از جان خود به نفع ديگري بگذري .بخاطر اينکه کل کيهان از نظر انتخاب مجاز و آزاد
است ،جبر همناگزير نيست و مهمترين اصل جبر ،ناگزيري آن است .کل خصوصيات فوق و نيز مقوله ديالکتيک به اين
معنا نيست که ديالکتيک جانب ضدروش است ،زيرا ديالکتيک ماهيت و چگونگي فرايند طيکردن عمل در يک روش
است .زماني ديالکتيک نقض ميشود که بر روش يگانه ،پافشاري شود .زيرا روش را ما با کمک ذهن خود ميسازيم ،اما
ديالکتيک ،صورت حقيقت و صحيح آن به اشکال ديگر هم ميباشد .فرمول تز ،آنتيتز و سنتز ،در واقع تغيير يک روش
به روش ديگر است براي حفظ حيات و حصول آزادي ،تکامل و رشد .فرايند متحولساختن يک روش به روش ديگر ،با
فرمول فوق ممکن ميگردد و  خصوصيات جبريبودن يا نبودن يک روش را ميتوان با اين فرمول تعيين کرد1 :ـ هر
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تزي که تن به آنتيتز و سنتز ندهد ،جبرگرايانه است .روشهاي ديني و پوزيتيويستي حاوي جبرگرايي هستند2 .ـ هر
آنتيتزي که به حکم تغيير به قصد نابودي کامل تز بپردازد ،از چرخه ديالکتيک خارج است و جبرگرايانه است3 .ـ هر
سنتزي از تز و آنتيتز شکل ميگيرد و غير از اين غيرممکن است حتي اگر ادعا هم بشود؛ زيرا در کيهان موجوديت
ذهني و مادي پديدهها بسته به يکديگر و بنيان قبلي خود است.
اقدام و اعتقاد به روش ثابت ،خطري است از جانب انديشه غيرمنعطف و غيرديالکتيک .بهترين نوع اقدام و اعتقاد ،سعي
ايجاد نيروي پيشبرندگي و ممکن ساختن زمينه تغيير براي تز ،آنتيتز و سنتز است .لذا آنتيتز را نبايد به قصد ايجاد
روشي نوين قاطع برگزينيم .مهم اين نيست که ما نبايد روش اختيار کنيم ،مهم اين است که روش اختيار شده ،براي
تغيير و توسعه باز باشد .هر روشي که طي آن آنتيتز وجود تز را نفي کامل کند ،بسته ميباشد .اين بستهبودن همان
جبرگرايانه بودن روش است .جنبه جبرگرايانه بودن روش بيشتر براي حيات زنده موجوداتي از قبيل انسان مطرح
است ،لذا ماهيتي اجتماعي مييابد ،اگر نه در هستي کيهاني اگر مقوله حيات اجتماعي را از آن جدا سازيم ،جبر وجود
ندارد .البته مقوله حيات اجتماعي را نبايد بهانه راهکارهاي جبري قرار داد ،زيرا کل ستمها ،ظلمها و جنگهاي انساني
و جوامع ،بخاطر چنين منطقي به ميان نيامده .چه بسا روش صحيح آن است که حيات را قوام بخشد نه نفي نمايد.
تضمين حيات «من» با کشتن «ديگري» امري تباه و نفيگرايانه است و جبري .طبيعت محکوم به آن روش هم نيست.
معناي محشر اين است که انسان با روشها و ديالکتيک غلط ،خود را به ميدان نابودي بکشاند :جنگ و بياخالقي و
فساد ،از جنگ و تباهي خانواده گرفته تا جنگ و نابوديهستهاي .اين روش عمل و شناخت است که سقوط و يا تداوم
حيات را تعيين مينمايد .آنجا که به راحتي ميتوانيم از روش مخرب دست برداريم ،خود نشان است از اينکه ميتوانيم
محکوم به جبرگرايانهبودن روش خود نشويم.
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آخرين حکمي که انديشه معاصر انساني صادر کرده ،اين است«:حقيقت ،قدرت است و قدرت ،حقيقت» .تمامي تالش
نيچه و فوکو ،در اين زمينه ،عليرغم جوانب مثبت نظري فلسفهشان ،انگشت صحت گذاشتن بر اين قضيه قاطع است.
فوکو به ما ميگويد که انسان از زنجير قدرت رهايي ندارد و در او امري ذاتي است .اما غافل از اينکه کل حقيقت و خود
او توأمان اين زنجير را بر پاهاي خود زدهاند .غافلند از اينکه حکم «حقيقت ،قدرت است» حکم گزارهاي ديگري به نام
«حقيقت ،قدرت نيست» را در مقابل خود دارد؛ در غير اين صورت معنا و هستي وجود ندارد .اين ماهيت روش فرد و
انديشه است که به ما ميگويد کدام حکم را به اقتضاي آن ذهنيتش انتخاب کرده است .هر رژيم حقيقتي از روشهاي
خاص خود با رويکردهاي ويژهاش تشکل مييابد.
چرا گفته ميشود که :انسان نميداند حقيقت چيست؟ 1ـ از نيچه تا فوکو و آخرين نسل پستمدرنها ،بر بنيان
هرمنوتيک  و تأويلگرايي پديداري ،گفته ميشود که «حقيقت دستنيافتني است»2 .ـ کل مکاتب روانشناسي و
روانکاوي ،بويژه روانکاوي لکاني ،بر اين نگرش استوارند که «حقيقتي وجود ندارد ،زيرا ما قادر به شناخت جهان واقع
نيستيم» .اين در حالي است که اين دو نگرش فوق ،اين امر عظيم را احتساب نکردهاند که :تنها انسان قادر است بصورت
متافيزيکي زندگي کند .لذا بر اساس درک جهان معناـ ماده که درکي آپويي است ،نگرش سوم شکلگرفته است که
تمامي دوگانههاي سوبژهـ ابژه و ديالکتيکـ متافيزيک و غيره را به تمامي به شکلي نوين و به لحاظ حتي اصطالحي،
تعريف و تشريح مجدد نموده است .همانگونه که گفتيم ،روانکاوي ميگويد که :شناخت نه ،بلکه ُدشناخت(نشناخت)
وجود دارد .کماکان فيزيسينهايي از قبيل انيشتين و رهروان او نظري مشابه روانکاوان دارند ،البته غير از بوهر که
معتقد به مکملگرايي بود و شناخت واقعيتها را ممکن ميدانست .کل فرمول لکاني ،نياز به بازخواني مجدد و تعديل
بنيادين و اصالح دارد .فرمول او از ابعاد :سمبوليک ،تصويري و واقع تشکيل شده .مطابق نگرش خاص او ،بعد واقع
اثبات مينمايد که :جهان واقع و هر پديده آن بيمعنا و تهي ،غيرممکن و مستقل از مشاهدهگر است .تمامي ادراک 
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انسان بر مبناي «سوءتفاهم» توصيف شده؛ بعبارتي ديگر هر فهمي سوءتفاهم است .بعد سمبوليک هم جهان کلمه و
نشانههاست .اين بعد ،حاکم بر مشاهدهگر است .لذا در دو بعد فوق انسان توان شناخت ندارد و اسير نمادهاست و صرفا
بعد تصويري است که وابسته به مشاهدهگر است که آن  هم جهان روابط است که فقط مشاهده و تجربه در آن صورت
ميگيرد و جهان خيال و توهم ناميده شده که چيز زيادي به شناخت انسان نميافزايد و در اين زمينه ،روانکاوي ،تالش
براي رسيدن به واقع بيمعنا است .اين در حالي است که بر خالف اين ايده ،در نگرش آپويي ،هستي در گيرودار معناـ
ماده ،راه آزادي را ميپيمايد.
اوجاالن ميگويد«:ايجاد رابطه بين مادهاي که حواس زنده مختص به خود دارد ،با معناي انساني که فراتر از تجمع
مادههاست ،يک مسئله حاد معنا[شناختي] است .بايد منبع متافيزيک را نيز در اين ادراک جستجو کرد .تمرکز ما
در ادراک ،داراي انعطافي نامحدود است و ميتواند از دوگانگي مادهـ معنا گذار نمايد .شايد هم هدف هر چيز زنده و
غيرزنده ،گذار از اين دوگانگي است .هدف «ماده» معنادار شدن است و هدف «معنا» نيز گذار از ماده ميباشد .شايد
هم بتوان ضعيفترين نفس عشق را در اين دوگانگي يافت».
همانطور که در علوم تجربي استوار و متکي بر عقليت و نگرش مدرنيتهاي تفسير صحيح از ماده در البراتوارها ـکه
تمامي اميدشان به آن استـ چندان ممکن به نظر نميرسد(زيرا همانگونه که مشاهدهگر ،ماده را متحول ميسازد،
مقوله مورد مشاهده نيز در شرايط آزمايشگاهي ميتواند خويش را از مشاهدهگر برهاند :چيزي که انيشتين و لکان هم
بدان معتقدند در بعد واقع ،ولي به هر حال اين امر موجب ميشود که از نيروي متافيزيکي مشاهدهگر غافل شوند)
همانگونه نيز در بسياري نگرشهاي پستمدرنيستي و لکاني با حذف نيروي متافيزيک ممکن نيست بتوان به ادراک 
صحيح رسيد؛ زيرا اوجاالن ميگويد«:ادراک صحيح ،تنها از رهگذر تأمل دروني در انسان ممکن ميگردد» .چراکه
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تأمل دروني و يا شهود باطني يکي از قويترين توانمنديهاي ادراکي انسان از ابتداي موجوديت او تاکنون بوده است
و چهبسا با اين روش بود که دموکريت توانست اتم را کشف نمايد.
مقوله مهم اين است که در روشهاي ادراکي روانکاوي و انيشتيني ،نيروي ادراک متافيزيکي مورد توجه و دقت قرار
نگرفته است .چراکه همانطور که گفتيم ،غير از دموکريت که با توسل به اين قوه ادراک ،اتم را کشف کرد ،خود انيشتين
با همان روش به کشفهاي بزرگ فيزيکي دست يافت ،بعد در مرحله دوم بود که از راه آزمايش تجربي صحت آنها را
اثبات نمود ،اما جاي بسي شگفتي است که انيشتين اين همه در روش حقيقت و ادراک به خطا رفته ،در حالي که بايد
بيش از همه که عمل متافيزيکي دارد ،بدان معتقد ميبود .در اين زمينه آموزههاي بوهر که با انيشتين مخالف بود،
بصورت نظريه مکملگراييـ هرچند نواقصي داردـ بسيار آموزندهتر است .اما روانکاوي خطايي بزرگ مرتکب شده که
انسان را تشکلي صرف از ماده ميداند که اسير نمادها است و توان ادراک متافيزيکيش را در او حذف کردهاند .چه بسا
بخوبي مشاهده ميکنيم که سوژهگرايي در روانکاوي بسيار جنبه ديني پيدا کرده و روانکاو بهمثابه سوژه عاقل ،بيمار را
بهمثابه ابژه جهت ميدهد .خود فوکو در تحقيقاتش ،نسبت به لکان بسيار دلگرم بوده و تحت تأثير او قرار گرفته است.
نگرش فوق ،به لحاظ ذهنيتي و عقليتي ،خدمت بسيار بزرگي به شکست سوسياليسم و پيروزي مدرنيته کاپيتاليستي
نمود .در بطن آن ،تحکم قدرت و اقتدار سوژه بر ابژه نهفته ميباشد و ادراک را فرسنگها از حقيقت دور ميسازد .هر
دو روش ابژکتيويستي و سوبژکتيويستي خطادار و يکبعدگرايي در آن حاکم است .خود شروع رنسانس هم با اين دو
روش پرخطا شروع و تصرف شد و نتيجه آن هم سر برآوردن اومانيسمي بود که انسان را برتر از همه چيز و انبوهي از
ماده ميدانست .به اندازه گشايش راههاي هموار ،خطاهاي بزرگ نيز مرتکب شدهاند و به فرايند حقيقت و ادراک ضربه
زدهاند .اين است بردگي مدرن .لکان ميگويد که سوژه مجزا از من ( )egoاست و سخن نميگويد ،منشأ معنا نيست و
اين قانون و فرهنگاند که از سوژه سخن ميگويند .سوژه صرفا پشتوانهاي براي مبادله دالها بوده و آنچه اساس است،
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دالها هستند .بنابراين من ،ارباب خانه خود نيست و اين را با بازي با کلمات توجيهپذير ميکند .در اينجا لکان ،انسان
را انبوهي از ماده منفعل تلقي ميکند که سوژهاي ابزاري است .براي لکان ،ناخودآگاه تنها شبکه پيچيده ادراکات انساني
است که مدام تابع اصل لذت است و بر اساس واقعيات شکل نميگيرد ،همچنين زمانمند هم نيست .معلوم نيست که
خودآگاه در کجا تمام و ناخودآگاه از کجا شروع ميشود.
بهرحال ،براي ما امر مهم اين است که مقوالت مذکور اثبات مينمايند که تا چه اندازه در روند و روش حقيقتجويي،
ابژکتيويته و سوبژکتيويته ضربه خوردهاند و به سير قهقرايي درافتادهاند .روشهاي باليني پزشکي و روانشناسي که بر
اساس پديدهشناسي (مشتي ماده) است و روانکاوي هم که بر اساس شناسايي سوژه انساني است ،در کنار روشهاي
تجزيه آزمايشگاهي به يک راه اشتباهآميز ختم ميشوند .چون سوژه مورد شناسايي قرار ميگيرد ،موجودي فرض
ميشود که جهان ذهني او منعطف و آزاد نيست .مکانيسم غني انسان که متشکل از انرژيـ ماده است ،صرفا به مشتي
ماده تقليل و تنزل داده شده است .درحالي که انسان و مغز او متشکل از اتحاد «مادهـ انرژيـ انديشه» است و صرفا
جنبه ماده بودن آن بهمثابه ابژهاي ابزاري باقي گذاشته شده است .در جهت مخالف اين نگرش ،اوجاالن انسان را
برخوردار از غنيترين پتانسيل ادراک ميداند که راه و شيوهاي اساسي براي کسب دانايي و يک اصل صحيح در رژيم
چيستي (ماهيت) حقيقت است.
در حالي که لکان با تحقيقاتش در مورد ناخودآگاه ،حکم نشناختن و ناتواني در دانايي را صادر کرده ،در جهتي بسيار
متفاوتتر از آن ،اوجاالن به ما ميگويد که مکانيسم مغز انسان آکنده از اسرار است و علم در موضوع مغز هنوز داراي
شناخت بسيار محدودي است .همچنين اذعان ميدارد که :رابطه بين «زندهبودن» و «استعداد تنظيم ماده در مغز» که
ظرفيت انتزاعيترين انديشه را دارد ،هنوز هم مسئلهاي بزرگ است که به کنه آن پي برده نشده .مغز ارگاني هوشمند
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است و حتي خود تحقيقات لکان آن را اثبات مينمايد ،با اين تفاوت که متأسفانه خود لکان براي جنبه انديشه انتزاعي
ظريف و متافيزيک شگفتآور آن فرمولي منجمد طرح نموده که بسيار شبيه بررسي يک ارگان مکانيکي است تا يک 
ارگان زنده هوشمند .اما اقرار خود لکان به وجود ناخودآگاه نيز اثبات ميکند که عظيمترين مکانيسم شناخت در
درون انسان نهفته است .پديدهشناسي ،همهچيز را بهمثابه يک مشت ماده مجزا از ديگر تشکالت هستي مورد بررسي
قرار ميدهد که روانکاوي هم بسيار مريد آن روش گشته است .در اينجا بد نيست که به چند جمله ظريف تفسيري
اوجاالن در اين زمينه اشاره کنيم«:اعضاي بدن انسان چنان مجموعه پيچيدهاي است که موشکافي در آن را نميتوان
تنها به علمپزشکي واگذار نمود .جهت آنکه موضوع پژوهشهاي معنادارتري گردد ،به اتحاد و پيوستگي تمامي علوم
نياز ميباشد .واگذاردن انسان به صورت دوگانگي جسمـ روح براي عرصه پزشکي و روانشناسي ،بزرگترين جهالت
است و جرمي در حد جنايت» .چه بسا ،علوم جديد و روش حقيقتجويي مدرنيته را اگر به دکارت و روش پزشکي و
پديدهگرايي فلسفي او عطف دهيم ،مشاهده ميکنيم که کل حقيقت چگونه آسيب ديده و به مدرنيته کاپيتاليستي
خدمت شده است .روش دکارت در همان سرآغاز تجزيه علوم و همهچيز ،مطابق منطق و نگرش او بهمثابه مشتي
ماده صرف است .مثال :يکي از دوستان دکارت از او ميپرسد که روش کار تو در شناختشناسي چگونه است .دکارت
بيدرنگ دوست خود را به باغچه پشت خانه هدايت ميکند و گوسالهاي که تکهتکه شده است را به او نشان ميدهد
و ميگويد روش من در شناخت انسان اينگونه است .اين روش ،فاجعهاي براي مقوله حقيقت و شناختشناسي انسان
ميباشد .روايتي آشکار است که به شرح اضافي نيازي نيست.
يگانه سوم
يگانه سوم ،آن است که با گذار از هر دو سوي دوگانهها بدان ميرسيم .البته ذهن هنوز موفق بدان نشده ،اما مفاهيم
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و هستيهايي انتزاعي و مجرد از قبيل «خدا» موردي ذهني و عجيب ميباشد .مثال گذار از دوگانه «موجوديتـ خأل».
اوجاالن ميگويد«:بايستي يقين داشت که در کيهان يک اصل عدالت وجود دارد .هيچ فرماسيوني بدون وجود شرايط
و توجيهش پديد نميآيد .انسان« ،استعداد مشاهده» دارد که امر متافيزيکي بسيار هوشمندانهای است؛ تاکنون اين
استعداد به تباهي کشانده شده است .بايد متوجه بود که حقيقت صرفا براي اين وجود ندارد که شناخته شود ،زيرا
شناختن ،بخشي از آن است .لذا کل هستي و آنچه که هست ،همانگونه که هست ،خود کل حقيقت است ،منتها با
اين تفاوت که ما به دانايي در مورد آن نياز داريم ،لذا مکانيسم «مغز و استعداد مشاهده» هم بخشي عادالنه از جانب
طبيعت است تا ما بشناسيم و شناخته شویم .اگر همه چيز همانگونه که هست به حال خود واگذشته شود ،که البته
تأويلي پستمدرني است ،آنگاه ديگر امر حقيقتجويي که به تفسير انساني نياز دارد ،قابليت شناختهشدن نخواهد
داشت .نبايد در تفسير هم به دنبال حقيقت مطلق بود ،زيرا امري در تضاد با کيهان است و رويکردي است که فلسفه
متافيزيک دچار آن شد و شانس تفسير کيهان را از دست داد و از نص آن دورگشت .امر پراهميت اين است که پتانسيل
هوش هستي،با بکارگيري استعداد مشاهده و دانايي ،در زمينه قدرت ،تمامي دوگانهها را اسير يگانه سوم جعلياي به
نام «قدرت» مينمايند و معناهايي بسيار حاکميتگرايانه ظريف خلق ميشود که تقريبا هيچ چيزي از نيروي مشاهده
آن گريز ندارد.
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حقيقت درد و لذت
در دنياي معاصر ،بويژه غربي ،حقيقت بر بنيان «درد و لذت» تنظيم گشته است ،درد و لذت هم مطابق اصل منفعت
قاعدهبندي شدهاند .اگر اصل روانکاوي شناخت اين امر را پيروي کنيم ،به اين نتيجه حصول مييابيم که حيات با اصل
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درد و لذت غربي ،حياتي است که عشق و محبت بر اساس تکامل ديالکتيکي از آن حذف گرديده .انحرافات جنسي در
رابطه با قاعده سکسواليته تمامي حيات را به حد «غريزه جنسي روزانه» سقوط بخشيده است .وقتي که غريزه جنسي
را بهمثابه نياز بنيادين حيات تبليغ ميکنند ،هدفشان اين است که روابط اجتماعي و همگرايي سوسياليستي را به نفع
ليبراليسمي عطشناک فروپاشند که در آن گرايش به همنوعي دو فرد را در قالب روابط هموسکسول و لزبين ،که البته
براساس هوس جنسي و ارضاي روزانه آن است ،بر ضد گرايش همنوعي دو فرد که بر بنيان عشق و محبت استوار است،
ترويج دهند .خود ليبراليسم از شيرازهبندي اين رابطه اخالقي شروع ميشود .آميزش جنسي وقتي که از حد طبيعي
و اخالقي آن براي توليد مثل و بقا فراتر رفت ،به معناي مرگ زودهنگام جسم و روح است .مدرنيته ،دنيايي ساخته و
پرداخته که در آن ،تمامي لذتها را به لذتهاي کاذب آميزش جنسي بر مبناي منفعت ،تقليل داده است .مدرنيته و
ليبراليسم بر بنيان سود و منفعت استوار است و به بستري فرهنگي از نوع روابط انساني احتياج دارد که طي آن ،بايد
هوس قويتر از عشق عمل کند تا منفعتبار باشد .ديگر افراد هوسناک ،چنان درگير رقابتي ليبرالي ميگردند که با
ابزار هوس جنسي ،ميان دو فرد مدام فاصلهاي طويل وجود دارد و اين دورشدن فرد از ديگري ،سکسواليتهاي برضد
سوسياليته است .آنچنان که فرد در حوزه اقتصادي در تالش جهت غلبه بر هوس سود بيشتر و منفعت بيشتر است ،در
حوزه آميزش جنسي هم در تالش جهت غلبه بر عشقي است که بر سودخواهي ليبرالي راه را ميبندد .تمامي تحقيقات
علمي نشان ميدهند که در پايان هر آميزش جنسي غمانگيزي و شرمگيني روي ميدهد؛ اما در فرهنگ ليبرالي چنان
اين احساسات را از بين بردهاند که کذب تصور شوند .چنين افرادي که درگير اين رقابت درد و لذت هستند ،ديگر از
دايره رقابت سياسي خارج ميباشند ،ماشينقدرت ،هرروزه اين افراد را بلعيده و در کارخانههاي کابارهايـ کازينويي
بصورت مشتي ابزار گوشتي استفراغ مينمايد .اگر آميزش افراطي جنسي را بهمثابه مرگ بدانيم ،پيميبريم که مرگ
انسان امروزي چگونه رخ  داده است .هر ميل فردياي تابع ماشين قدرت منفعتخواه گردانده ميشود .جاي بسي
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شگفت است که شهوت جنسي و ترويج وحشيانه آن بر گرايشات ذهنيتي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي افراد تأثير
بسيار دارد و اين امر بخوبي در ليبراليسم محاسبه شده است.
حس لذت و درد ،توسط شاخههاي علوم از جمله روانکاوي ،صرفا به ناکامي ختم ميشود .در جهان امروز ،لذت بيش از
حد همان درد يا مرگ است .هر لذتي با شکست روبرو است ،چراکه لذت هوس جنسي و سود اقتصادي و قدرتخواهي
سياسي ،بهمثابه سهگانه مکمل يکديگر ،هيچگاه نهايت و غايتي برايشان در نظر گرفته نشده است .هر فرد در امواج
مريض ساخته و پرداختهاي است
اين سهگانه چنان گرفتار است که مدام از درد ناکامي لذتهايش مينالد و اين فرد
ِ
که ميتوان به راحتي به بازي گرفت و به امواج منفعتخواهي سپردش .کل حقيقت حيات در اين سهگانه خالصه
گشته است .اين سقوط مرگبار هيچ تئورياي را برنميتابد که به انقالبي برضد آن برخيزد .کل توليد مثل جنسي بر
اساس سهگانه مذکور هدفمند ميشود ،هدفي که هيچاصل و معيار اخالقي را نميپذيرد و افسارگسيخته است .برخي
حيوانات بعد از آميزش جنسي بالفاصله ميميرند ،اما فرد انسان صرفا و مداوما «فرسوده» ميشود .هدف قدرت ،اين
است که نيروي انديشگي فرد را خنثي سازد .اين فرد ديگر از انديشه حيات سياسي آزاد بيبهره است و صرفا ماشين
و ابزاري سودآور است.
جاي بسي شگفت است که علومي مانند روانشناسي و جامعهشناسي غربي تمامي فرايند فوق را به طبيعي بودن آن
از جنبه روانکاوي تفسير ميکنند و اينگونه خطاي لذت و درد مشروعيت طبيعي مييابد .تمامي ناهنجارها و قصور
فرهنگ روابط انساني را به خطاهايي رواني عطف ميدهند که تقصيرش به گردن سهگانه مذکور نيافتد .در اينجا،
پديدهاي تلقي ميشود که متشکل از مشتي مغز است که به خطاهاي ارگاني دچار ميشود .سهگانه فوق بدون اينکه
نامي از آن بردهشود ،ناشي از خصوصيات بيولوژيک انساني دانسته ميشود .علوم روانشناسي و روانکاوي ،انسان را
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بهمثابه فرد مجزا از جامعه مورد بررسي قرار ميدهند .وقتي ذهن انسان را نامنعطف معرفي نماييم ،مسلما آن را
محکوم به ثابتبودن وضعيتي نامتغيير و غيرديالکتيک کردهايم .روانکاوي و تئوري انيشتين تا حدودي ذهن انسان را
گرفتار نمادهايي ميدانند که گريز از آنها ممکن نيسست و چهبسا در اينصورت ديگر انعطاف براي تنوع و تغيير يا
بسيار کاهش مييابد و يا ناممکن ميگردد و در اين وضعيت ،انسان فقط موجودي فراحيوان است نه اجتماعي .زيرا
در اجتماعيت ،ذهن انسان منعطف است ،بدان معنا که بينهايت براي شناخت و بينهايت براي خطا باز است .هوش
عاطفي و تحليلي اين انعطاف ذهن را بخوبي بيان ميدارند .بخاطر اينکه انسان داراي ذهني با خصوصيت متافيزيکي
است ،رهايي از نمادها براي او بسيار آسان است .انعطافپذيري ذهن انسان را فقط ميتوان با توان ادراک متافيزيکي
آن اثبات نمود .کسب معرفت و دانايي بدون ادراک باطني و متافيزيکي بسيار شبيه به ذهن حيواناتي است که هنوز با
ذهن پيشرفته انساني فرسنگها فاصله دارد .توهم و خطاي ادراک هيچگاه از اهميت آن نميکاهد ،بلکه برعکس جهت
فرايند باز ديالکتيکي ضروري است.
اينگونه رفتار و کردار با چنان بحراني حياتي روبرو ميشود ،که عالج آن را تنها از راه نسخههاي ليبرالي روزانه و
لحظهاي تسکيندهنده ممکن ميدانند .اين تنها امکاني براي بازماندن فرد در حيات است که باقي گذاشته شده .براي
اينکه فرد براي استثمار سياسي و اقتصادي مستعد گردد ،بايد به «مشتي از انبوه افراد» تبديل شود .براي اين کار ،هر
فردي را از جامعه و داشتن آن بيبهره ميگردانند .در حين اينکه افراد انبوه انساني در کالنشهرهاي چندميليوني با هم
زندگي ميکنند ،هيچگونه فرهنگ اجتماعي ندارند .تمامي قدرت ،سود و لذت افراطي اين فرهنگ را از هم فروميپاشد.
چهبسا آميزش جنسي ،تنها نمادي فريبنده و انحرافي و صورتي کاذب براي ظاهرسازي اجتماعداري است .اصل اساسي
بر اين مهم استوار است که هيچ عطشي سيراب و برطرف نشود .اين اصل تداوم سيستم است .ظاهر تشکالت اجتماعي
حفظ ميشود ،اما درون آنها پوچ گردانده ميشود.
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هر انساني براي اينکه بتواند بدنبال حقيقت بگردد ،بايد اجتماعي باشد ،اگر نه معني ندارد .سهگانه «لذت هوس
جنسي ،سود اقتصادي و قدرتخواهي سياسي» انکار جامعه است .حتي مدرنيته سعي کرده که با اعالم «پايان
ايدئولوژي» و «پايان تاريخ» اين امر را تلقين نمايد که غير از اين تشکل حياتي انساني ،تشکلي ديگر غيرممکن است
و نوع حيات خاص خود را ختم همهچيز ميداند.
«جسم ،مرگ و روح» سهمقوله درهم تنيده هستند که متافيزيک بودن انسان را به نمايش ميگذارند .اوال؛ جسم چيزي
مادون و پستتر از روح نيست .دوما؛ مرگ برخالف برخي نظرهاي متعارف ،پديدهاي نيست که منجر به نابودي شود.
سوما؛ مرگ ،ميان جسم و روح (جنبه متافيزيک) پلي ديالکتيکي است براي تغيير و يا نمايش به گونهاي ديگر .خود
مقوله فکر ،خصوصيت سه پديده فوق است .هستي ،هيچگاه صرفا و براي هميشه بصورت ماده صرف باقي نميماند و به
انرژي تبديل ميشود و برعکس انرژي هم به ماده .انسان هم هيچگاه معني ندارد که اسير قالب جسم باشد .روح بازتاب
خود جسم است و در اثبات وجود آن عجلهاي نيست .همينکه ما فراتر از جسم و فيزيک خود ميتوانيم به مرگ فکر
کنيم ،امري فرافيزيکي و انعطاف ذهني در دوگانه  فيزيکـ متافيزيک است .البته چيزي به نام فرافيزيک وجود ندارد,
زيرا فرافيزيک حوزه و بعدي ديگر از ابعاد فيزيک است که شبيه مواردي نيست که روزانه بصورت عادي ميبينيم .جهان
همين نيست که با چشم مشاهده ميکنيم.
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حقيقت دانايي
از زمان اولين و کهنترين انديشه و عقل انساني ،بويژه از بهمیان آمدن هیرارشی و از دوره يونان به بعد تاکنون نظام
دانايي بسيار غلط تجسم ،تفهيم ،تصور و دستهبندي شده است .به چه صورت؟! به اين صورت که ميان داناـ دانستني؛
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مشاهدهگرـ مشاهدهشونده؛ و سوبژهـ ابژه تفاوت قايل شده و حتي در رژيمهايي مانند پوزيتيويسم اين تفاوت به ضديت
هم ارتقاء داده شده است .لذا وقتي که ميان دانا و دانستني ضديت وجود داشته باشد ،آنگاه چگونه ميتوان تحقق
آگاهي ،ادراک و حيات را به انتظار نشست .حتي اگر شيوهاي از حيات به ميان آيد ،بسيار اشتباهآميز و از بين رونده
خواهد بود .وقتي که کل نظام دانايي انسان را به اين سرنوشت گرفتار کردهاند ،چگونه ميتوان دشمني ميان سوژهـ
ابژه را نوعي حيات صحيح تلقي کرد .چهبسا اين دشمني و ضديت و يا ناهمگوني و نقيضبودن سوژهـ ابژه ،کل نظام
دانايي را به انحراف ميبرد و از تحقق ادراک يا جلوگيري ميکند و يا ادراک نادرست رخ ميدهد .تمامي دوگانههايي
که فرمولبندي شدهاند ،ميتوانند هم گمراهکننده باشند و هم روشنگر؛ دوگانههايي از قبيل سوبژهـ ابژه ،ايدهآليسمـ
ماترياليسم؛ فيزيکـ متافيزيک همه وقتي که در تالطم امواج بازيهاي زباني گرفتار ميشوند ،بيشتر کليشهاي و
گمراهکننده به تصور درميآيند ،همچنانکه در فلسفه معاصر و در زبانشناسي نیز مشاهده ميکنيم؛ درحالي که حرکت
اصطالحات دوگانه از حوزه انديشه به عرصه بازيهاي زباني اين تصور غلط را ممکن ميسازد که البته براحتي ميتواند
رخ ندهد .تمامي ادراکات و آگاهيها و تصورات را هماکنون در فلسفه معاصر به بازيهاي زباني فريبنده و مشغولکننده
نام ميبرند .نظام دانايي را بويژه در پديدارشناسي گرفتار چنين امواجي نافرخنده کردهاند .در پديدارشناسي که آخرين
فرمول شناختشناسي ارايه شده ميباشد ،گذشته از تفاوت انديشه با بازي زباني ،تفاوت ميان حوزه بيولوژيکي با
اجتماعي بودن انسانـ جامعه نيز به اشتباه ادراک شده است .وقتي همه چيز حتي «ديگري» براي «من» به يک شيء
و يا اشياء تبديل ميشوند ،ميتوان گفت که در اين هنگامه وحشتناکترين و انحرافيترين تقسيمبندي و ادراک از
دو سوي دوگانه به وقوع ميپيوندند .پديدارشناسي سوبژهـ ابژه پستمدرنيستي و تفاوت پديدارشناسي سوبژهـ ابژه
مدرنيستي تنها در تصور غلط از هستيهاي سوبژهـ ابژه است؛ مدرنيسم سوبژهـ ابژه را به بردگي ميکشاند و سطح
آگاهي و ماهيت ادراک آن در مقابلش اينگونه است ،اما در پستمدرنيسم هرچند بردگي از ميان برداشته ميشود ،ولي
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بازهم بصورت ديگر ،دوگانه سوبژهـ ابژه بصورت شيءبودن يا پديدهبودن ابژه براي سوبژه ،رخ مينمايد .لذا بار ديگر
رابطه دانا و دانستني در مغاکي ديگر درميافتد.
تفسير فوق ميتواند به ما کمک کند که با برداشتن تمايز نادرست ميان دوگانهها ،انقباض و انسداد فکر و ادراک را
از ميان برداريم و نظام دانايي انعظافپذيرتري را بيافرينيم .اشتباه کل نظامهاي دانايي ،تاکنون اين بوده که براي هم
هستي و هم پديده در معرض دانستن ،نوعي مرز و تناهي قايل شدهاند .به هماناندازه که مدرنيسم همهچيز را متناهي
و محدود و مرزدار تعريف ميکند تا سلطه ايجاد کند ،به همان ميزان پستمدرنيسم انتقادگر هم همهچيز را نامتناهي،
نامحدود و بدونمرز معرفي نموده با اين تفاوت که هيچ ادراکي را براي آن ممکن نميداند و مسئله را الينحل رها
کرده است .حيات بدون ادراک ممکن نيست و همه هستيها ميل بسوي صيرورت و درک دارند تا باشنده شوند .راز
باشندگي کل کيهان هم در اين است .هيچ چيزي رها شده و کورکورانه گام برنميدارد .تا چاله باشد ،راه هم هست .راه
و چاله دو سوي بيانتهاي زيست در کيهان هستند .ميل وقوف کامل بر راز کيهان ،اشاره به خواست «ادراک» است.
بدون «خواست ادراک» هيچ «خواست قدرت» و هيچ «ميل و اراده به امري» نميتواند وجود داشته باشد .لذا «خواست
اراده به قدرت» و «اراده به دانستن» نيچه و فوکو را هم بايد چنين درک نمود و مسلما کليد حل دو انديشه فوق در
مانيفست عبداهلل اوجاالن ،روشنگرانه يافتني است .مسلما «ادراک نادرست دوگانهها و تقسمبندي آنها» و همچنين
«بازيهاي زباني» در قالب پديدارشناسي محض ضد شهود باطني ،دو آفت فلسفه معاصر ميباشند که يا ادراک و
آگاهي را بکلي رها کردهاند و يا اينکه آن را «تاريک» نمودهاند .پديدارشناسي ،بزرگترين انديشه رئاليسم افراطي است
که شهود باطني را رد و صرفا آنچه را که هست و ديدني و تجربهشدني است ،هستي ميداند .ماترياليسم خشن به ماده
محض معتقد است و انديشه را انعکاس ماده ميداند؛ پديدارشناسي هم به شهود باطني باور ندارد و انديشه را صرفا
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متشکل از تصورات محض رئالي و ناتورالي ميداند که به شکل فنومن و شيء حي و حاضر هستند؛ اين دو انديشه در
انتها به هم ختم ميشوند .پديدارشناسي ،هستي پديدهها را با دوگانه شيءـ جاندار دچار تجرد بيجانبودن در مقابل
جانداربودن نموده است .هر انسان براي انسان ديگر هم در حکم يک شيء است .پديدارشناسي هايدگر در تفسير
هستي بسيار مرتکب اين خطاست و با رد ماهيات و پذيرش موجودات شيء ،شهود باطني را فراموش ميکند و اين
فراموشي يعني تعريف شناخت و ادراک از هستي با يک روش دانايي يگانه و يکبعدي هستي مادي محض در مقابل
هستي انتزاعي و انديشه باطني.
اگر شناخت و ادراک وجود نميداشت ،تکامل فکر در طول تاريخ انساني ،غيرممکن بود .با بررسي سير تکامل فکر
انسان ،بخوبي درمييابيم که در کنار رشد بيولوژيکي مغز  ،متقابال با تغذيه مغز از جانب تشکل بسيار ظريف جامعه،
يعني رشد ذهني ،استعدادهاي بيولوژيکي مغز دوچندان رشد و تکامل يافته .هراندازه ميتولوژي ،دين ،هنر و زبان
(اشارهايـ تصويريـ نمادين) رشد يافته ،به همان ميزان به تکامل بيولوژيکي کمک کرده است .هر شناخت و پديده
فکري جديد ،بر شناختهاي ديگر و متنوعتري افزوده و به رشد سمت راست و چپ مغز ياري نموده است .رشد عقل و
علم در سايه چنين فرايندي به ميان آمده و اين همه سحرانگيزي و زيبايي تشکالت متنوع جوامع امروزي بر ستونهاي
شناختهاي رشددهنده اجتماعيـ بيولوژيکي متقابل ديروز استوار است .پيشرفت علم و عقل مستقيما در سايه وجود
جامعه ميباشد ،غير از اين انسان از نوع ساپينس نیز فراتر نميرفت.
مهندسي حقيقت اجتماعي
آنچه اختراع و کشف شده ،به لحاظ ايدئولوژي هم در جنبه کارکردي و هم ساختاري نوع خود ،شناخت را نابود ميکند
نه آنکه بايد تازه اختراع و کشف شود .اين امر بيشتر در همراهي اندوسترياليسم با دين پوزيتيويستي صورت ميگيرد.
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آنچه عيان است ،بيش از هر چيز «هژموني ايدئولوژيک» است .ايدئولوژي يعني تعريف ماهيت پديده از جانب کسي يا
تشکلي .چرا شناخت که امري مبرم براي انسان است ،امروزه غيرممکن فرض ميشود؟! زيرا  در تاريخ و تمدن انساني،
حقيقت بصورت نادرست ايجاد گشته است .اين نوع حقيقت کشف نشده ،ابداع شده ،آن هم بصورت نادرست .اين را
ميتوان پديده اجتماعي«آگاهي تاريک» ناميد .اين آگاهي تاريک ،بدون حل مسايل ،پايان همه چيز را بخاطر خواست
قدرت خود ،اعالم نمود :پايان تاريخ ،ايدئولوژي ،خورشيد و انسان .هيچ بنيان و ماهيتي اجتماعي در آن ديده نميشود.
اينها ،قبل از اينکه اجتماع زاده شود ،در رحم مادر ،معلولش ساختند ،اينگونه ،توهم فقدان حقيقت را ترويج بخشيدند.
حيات و انسان تا به حال ياد داده شدهاند که به دنبال «واقعيت دقيق» باشند ،در حالي که واقعيت دقيق وجود ندارد.
اگر وجود ميداشت ،آنگاه ديالکتيک که تداوم هستي است ،ايستا و يا ناممکن ميشد و امحاي ديالکتيک هم يعني
فقدان حيات ،پس دقيق بودن واقعيت که کلي از شناخت را بدست ميدهد ،در کل هستي مجموعهاي فراتر از يک 
واقعيت واح ِد خود را مينماياند و اين براي برطرف کردن نيازهاي انسان کافي است .حقيقت ،در گستردگي فضا ،زمان
و تاريخ اجتماعات شکل ميگيرد و تقريب سن فرد هم براي اين ناکافي است .اين طوالني مدتبودن و کوتاهمدت بودن
فرايند شکلگيري ،در گستره فضا ،زمان و تاريخ ،به اجتماعات طوالنيمدت انساني ربط دارد ،ولي فرد هم در مجموعه
آن قرار دارد ،اما طول عمر ،چنان کوتاه است که ذرهاي از آن را حس ميکند ،ولي مسلما چنان نيست که هيچي حس
نکند .چهبسا ماهيت شناخت در کيهاني با عمر طوالني مدت پراکنده شده که بايد درک گردد .افقي که در انديشه
شناختشناسي گشودهايم ،حس و يا بعبارتي درک همين واقعيت هرچند نادقيق است .هرچند بدان بسنده نميکنيم،
اما اين مقدار براي «تداوم هستي و حيات انساني در دورههاي حياتي کوتاهمدت» ،کافي است ،اما مشکل اين است که
همين مقدار براي تداوم هستي و حيات انساني بصورت اجتماعات طوالني مدت کافي نيست .آنچه فراتر از مدت عمر
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ک فرد انساني که مابين تقريبا  60الي  100سال است را ميتوانيم حيات اجتماعي طوالني مدت بناميم که مدت
ي 
تقريبي آن بيشتر از  100الي بينهايت است.
چرا واقعيت ،نادقيق و نسبي است؟ زيرا دوگانه هستي ،نسبي است و معناـ ماده در آن توامانند ،لذا چون مطلق نيست،
پس نيازي نيست که آن را تعريف مطلق و يا ثابت کرد ،صرفا تحليل ميگردد .هرگاه پديدهها و کيهان از دوگانگيها
رهايي يافتند ،ميتوانند تعريف ثابت و مطلق داشته باشند و لذا ابتدا و انتهاي مکان و زمان هستي هم کامال مشخص
ميگردد؛ اما چنين چيزي غيرممکن است .مطلقيت ،آرزوي انسان طي حيات انساني بوده ،زيرا به حقيقت ،شناخت
و تعريف صاف و کامل ميرسد .بايد دانست که نسبيبودن و دوگانگي پديدهها و حيات انسان ،چيزي از ميل آزادي
کم نميکند و لطمهاي بدان نميزند ،بلکه پرسشها را بيشتر ميسازد .هر شيء ،انسان و پديدهاي که هستي دارد،
نميتواند از قالب مکان و زمان خارج باشد و مهمتر اينکه در اين ظرف مکانيـ زماني ،نه قبل دارد و نه بعد و نه نزديک 
به خود و دور به خود؛ اين يعني اينکه «من کيهان را دربردارم و کيهان من را» لذا تعريف «من» و «حيات من» نيز
به گستردگي و درازاي اين کيهان بينهايت است و اين تاريخ کيهاني هر «من» هم هست(تأسي به تحقيقات عبداهلل
اوجاالن) .تاکنون ،دوگانه و نسبيبودن معناي حيات سبب شده که پستمدرنيستها و بويژه شکاکان ،حکم قطعي
«حقيقت وجود ندارد» را صادر کنند .در حالي که تاکنون آگاهيهاي انسان ،صفر نبوده بلکه نسبي بوده .معتقديم که با
اين انبوه آگاهي (زيرا اين نسبيبودني کم نيست) ميتوان ايدهآلترين جامعه را آفريد ،زيرا حوزه فيزيک يا جامعه از اين
منظر تفاوتهايي دارند .در اين ميان ،تعريف انسان بعنوان «يک پديده ساده» (که سادهلوحانه است) چگونه ميتواند
تعريف کيهان را در خود بگنجاند!! چراکه پديدهگرايي معاصر پوزيتيويستي و پس از آن ،انسان را بهمثابه «پديدهاي
اين زماني» که َسرو ُدم آن يعني مکانـ زمان کيهاني گذشته و آيندة آن که در هر دو سمت به بينهايت عمق دارد
را حذف نمودهاند و ناقصش گردانيدهاند .حتي منظور کردن ازل و ابد براي کل کيهان هم يک نوع پديدهگرايي ساده
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است .تعريف يک دوره تاريخي مثال  300ساله بدون پيوند دادن آن به دورههاي قبل و بعد از آن نيز يک پديدهگرايي
انحرافي ميباشد.
انسان ،موجودي است که داراي «سطح هوش» است .با ياري از هوش خود به دنبال معنا ،تعريف و حقيقت ميرود
و روگرداني از اين کار زماني امکانناپذير ميگردد که مکانيزم «سطح هوش» را از او بستانند .هوش عاطفي و
هوشتحليلي انسان براي درک معنا و ماده است ،اگر نه همان نيستي مطلق که در تصور داريم برايش بهتر بود:
يعني نبودن .ذهنيت انساني ،صورت اجتماعي اين دو هوش ميباشد و اين اثبات مينمايد که هرجا جامعه وجود
داشته باشد ايدئولوژي هم وجود دارد و جامعه بدون ايدئولوژي معنايي ندارد و بيهوده و پوچ است .ايدئولوژيها نيز
صورتهاي متفاوت ميل به شناخت ميباشند .اينکه نوع بشر داراي تاريخ ،هوش ،زبان ،فعاليت مادي و معنوي است،
نشان از کيهاني بودن و ميل به شناخت در او ميباشد .هرانسان و جامعهاي که در تالش براي تعريف هويت خود است،
بارمعنايي هستي خود را کشف و افزايش ميدهد ،اين افزايش يعني آزادي و پرواز به سوي آن .آزادي تنها در صورت
کشف معناها ممکن ميگردد .فرق واقعيتها با حقيقتها چيست درحالي که خود جزيي از آن هستند؟ واقعيتها
ساختار و انبوهي متشکل از معناها ميباشند و معناها هم با توالي نظم و ترتيبي متکثر و متنوع ـ اما نه صرفا بصورت
غيرمستقيمـ شالوده حقيقت را تشکيل ميدهند .حقيقت يک پديده واحد نيست که يک واقعيت واحد ،آن را مطلقا و
کامل بازگويد ،بلکه متکثر و متنوع است و خطترتيبي صرف هم چگونگي روند تحقق آن نيست.
انسان بسته به آزادي است و آزادي نیز بدون معنا ،شناخت و حقيقت در حيات اجتماعي ممکن نميگردد .تمامي
آنچه بدي ناميده ميشود ،مخل آزادي است ،اگر چه در نظر هر ملت و فرهنگي نوع بديها فرق داشته باشند .سلطه و
قدرت مخل آزادي هستند ،اگرچه انسان خود هوسمند سلطه و قدرت باشد ،اما در او ذاتي نيست و پديدهاي تقديري
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و الجرم نميباشد .نه اينکه حقيقت وجود ندارد ،وجود دارد ،اما تباه گردانده ميشود .حيات اجتماعي ،پديدهاي جداي
از کيهان و منظومه نيست ،اما مسلما طبيعتي است داراي خصوصيات خاص خود در رابطه با هستي انسان و هر
قانون فيزيکي پوزيتيو را به اشتباه با آن قياس نميکنيم .در «کيهان اجتماعي» حقيقت بصورت سلسله پارادايمها يا
متنهاي استراتژيک ارايه ميگردد .نظامهاي فکري و قدرت مهمترين عامالن ارايه کننده ميباشند .متولوژي ،دين و
پوزيتيويسم هم سه دوره زماني بودهاند که پارادايمهايي مختلف در ظرف آن ارايه گشتهاند .قوانين اجتماعي را اين
پارادايمها تنظيم نمودهاند ،ولي بجاي اينکه عرصه سياست ،مديريت عملي آن را برعهده بگيرد ،نيروهاي سلطه و قدرت
ضدسياست با تشکيالت غولپيگر و وحشيانه به تصاحب آن در بستر تمدن پرداختهاند .در اين بستر است که حقيقت
تباه ميشود ،چراکه ساخته و پرداخته و عرضه ميشوند .خود حقيقت در قالب سرمشقهاي فکري ديگر بهمثابه کاال
به بازاري پرهياهو که از پيش پيرامون نظام مرکزي سلطه و فشار و استثمار ترتيب داده شده ،عرضه ميگردد و تمامي
اميال تقاضا هم براي خواست عطشناک آن شبانهروز مستعد و منعطف گردانده ميشود .اين مستعدسازي از طريق
دستگاههاي تباهکننده آموزشي ،پرورشي ،رسانهاي و نظامي صورت ميپذيرد .طوري که کل سلولهاي مغز که قريب
ميليونها است ،تحت تصرف درآورده ميشوند .اينجاست که بحث از حقيقت تقريبا ناخواسته به پوچي ختم ميشود
و انبوهي از اجتماعات سرطاني مثل خوره ،در حالي که حقيقتي در ميان نمانده ،به جان هم ميافتند و داعيه حقيقت
را دارند .به قول راستين عبداهلل اوجاالن«:از عصر الههي باشکوه ،مقدس و پاداشدهنده به عصر خداي مجازات دهنده،
بندگيساز گذار صورت گرفته» .حقيقت معنايي و اجتماعي وجود خدا هم تحريف شده که نيچه فرياد برميآورد :خدا
را هم کشتيم .براحتي ميتوان تجسم نمود که فاشيسم چه صورتي از خدا ارايه داده است.
چنان بازاري برپاداشتهاند که با مکارگي تمام عيار حتي خدا را هم معامله ميکنند .در اين صورت چگونه ميتوان گفت
که حقيقتي در ميان است .صورت جوامع را ميتوان از هستي بازارها شناخت.
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در جهان امروزي که مدرنيته کاپيتاليستي به سراسر عرصههاي آن نفوذ کرده ،دو نوع راهکار بر سر نوع حقيقت
داريم1:ـ راهکار منعطف و زيرکانه که به اصطالح ديالوگ سياسي و مراودتهاي بازاري ،دولتي بومي و بينالمللي
است که آن را بهمثابه اولين راهکار اولويت انتخاب ميکنند .در اين نوع ،تمامي نهادهاي آموزشي و اطالعرساني تنها
در خدمت اين امر ،بسيج گردانده ميشوند و سلطه و فشار بصورت معامله جدلي انجام ميگيرد که زبان ديالوگ آن
برگزارههاي تجارت استوار است2 .ـ راهکار جنگ که آن را آخرين گزينه مينامند و چنان ادعا ميکنند که انگار ناچار
به انتخاب آن هستند در حالي که ميل اساسي آنها همان است و به هر قيمتي که باشد بدان اقدام ميکنند .در اين دو
راهکار که متقلبانه ،راهکار حقيقتشان ناميدهاند ،سود و سرمايه بهمثابه واقعيتهاي اساسي آن عمل ميکنند .اينگونه
رابطه «حقيقت و واقعيت» در نظام سلطه و قدرت شکلي فراگير بخود ميگيرد و همچو کااليي «ضدفرهنگي» اما با
برچسب فرهنگ ،عرضه ميشود .سامانههاي رسانهاي ،امروزه اشکالي از حقيقت را از طريق بازارهاي مجازي که به
يکايک خانهها و خانوادهها دسترسي آسان مييابند ،تشکيل ميدهند؛ ابزاري همچو اينترنت ،همچو ارتباطي مجازي،
کل فرهنگها را مورد يورش قرار داده و يکدست ميسازد .در آن همه نوع جنس در معرض نمايش و فروش است.
هرگونه داده تقلبي از انديشه«خود و هستي» را در درون پرغوغاي فرد تسخير شده فوران ميبخشد .ديگر «ارتباطات
حضوري» به نوعي مجازي بدون مخاطب محسوس مبدل ميگردند و هر فرد تا تباهي ،يک وجب فاصله دارد .باز هم
در اين دنياي متهور مجازي ،زنان بزرگترين اقالم جنسي قرباني شده هستند.
اگر حقيقت وجود نداشته باشد ،آنگاه نميتوان از وجود عشق هم سخن گفت .حقيقت زماني وجود ندارد که «تجزيه»
شود و طبقاتي شدن اجتماع به پرولتاريا و بورژوا ـ که هر دو طبقاتي ساخته و پرداختهاندـ بارزترين و محسوسترين
صورت تجزيه حقيقت اجتماعي است .پيروزي هرکدام از اين دو طبقه يعني حاکميت هردو ميتواند خطر تحريف
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حقيقت باشد و خواب ديکتاتوري پرولتاريا بزرگترين اشتباه مارکسيسم بعد از بورژوازي بود .جوامع طبقاتي ،چه
جامعهاي که داعيه فرادستي بورژوا را دارد و چه جامعهاي که سنگ ديکتاتوري پرولتاريا را بر سينه ميزند ،جوامعي
هستند که نوعي از حقيقت به نام «حقيقت هموژن(يکدست)» را ارايه و تحميل مينمايند .کماکان ،دولت پديدهاي بوده
که عادت اساسي آن يکدستسازي و مرکزي کردن است ،بدون اين امکان ندارد وجود داشته باشد؛ براي اين دو امر،
تمامي تنوعات را مانع برميشمارد و از بينشان ميبرد .تخريبات اين حقيقت هموژن چنان بوده که پستمدرنيستها
عليرغم تشخيص خطاهاي آن ،اين جرأت را از خود نشان نميدهند که ديگر از صورتي نوين از حقيقت حرف بزنند،
لذا آن را امري دستنيافتني اعالم کردهاند .آنها بايد جسورانه به اين جنبه نقص اعتراف کنند ،چه ،ايدهآلهاي انتقاديـ
تئوريک ياريرسان و ارزنده هم درعين حال در نزد خودشان تا اندازهاي يافت ميشود.
اشتباه بزرگ انديشه اروپايي که پوزيتيويسم و پستمدرنيسم را دربرميگيرد ،اين است که کل «حقيقت کيهاني» را
به حقيقت دورهاي کوتاه اين زماني تقليل داده و محدود ساختهاند؛ طوري که تاريخ را از دايره توجه آن خارج کرده
و صرفا متکي بر «تحليل» ميباشند .اينگونه ،فرد را از هستي گذشته و آينده او دورميسازند .اگر جنبه کيهاني و
هستيشناسانه حقيقت از فرد حذف شود ،تنها يک مشت تفاله بدردنخور از او باقي ميماند که هيچ غناي حياتي و
هستيشناختي ندارد.
براي انسان اشکال آزادي هستي اجتماعي ،حقيقت ميباشد .فراتر از آن و زيادهخواهي افزونتري وجود ندارد .با
هيچ بهانهاي نااميدانه و پوچگرايانه هم نميتوان براي هميشه انکارش نمود .طبيعت اجتماعي که طبيعت دوم ناميده
ميشود ،مناسبترين بستر تحقق حقيقت و آزادي است؛ غير از اين جستجوي حقيقت و آزادي خارج از جامعه انساني
و فراي آن در مکانهاي خيالي ماوراء ،بسيار فانتزي و توهمي مينمايد .حتي اگر منعي هم در اقدام به آن وجود
نداشته باشد.
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ذهنيت حاکم بر معاصر و بويژه قرن  ،21اين است که تمامي انديشهها ،ذهنيتها و مکاتب ،اقتصاد را زيربناي تمامي
هستي و موجوديت قرار دادهاند و تمامي پديدههاي اخالق ،سياست و ايدئولوژي را به نسبت سود و منفعت سنجيدهاند
و حتي رأيهاي قاطع اين است که ذهنيت را بايد مطابق سود اقتصادي سنجيد و اين بزرگترين تحريف در تاريخ
کيهاني بوده .لذا بعيد نيست که ايدئولوژي يا بعبارت صحيحتر مقوله ذهنيت را کناري گذاشته ،حذف نموده و پايان
آن را اعالم کردهاند .اما در طرف ديگر اقتصاد همچنان با آن رويکريهگشته در مقام سود ،همخواري انسانهاست و
به حيات خود ادامه ميدهد .پس کماکان ميبينيم که حقيقت اجتماعي يعني ذهنيت انکار گرديده و سود و منفعت
اقتصادي جانشين آن گشته .چه بسا نيروهاي هژمونيگرا جهت تحکم قدرت خود اولينکاري که ميکنند ،مورد هدف
قراردادن ذهنيتاجتماعي و مستعدگرداندن آن است تا در مرحله دوم بتوانند به مرامهاي نااقتصادي سودکالن دست
يازند و ثباتشان تحکيم يابد .بجاي اينکه مقوله حقيقت در رابطه با امر ذهنيت اجتماعي سنجيده شود ،برعکس در
رابطه با عطش و ميل سودخواهي ارزيابي ميگردد و ايده آن همهجا ترويج داده ميشود .اجتماع براي تداوم موجوديت
خود ،هستي خود را بر سه پايه «سياست ،اقتصاد و ايدئولوژي» قرار ميدهد که در عين حال تشکل حقيقتخواهي
آن هم ميباشد ،اما امروزه ميبينيم که هرسه پايه ،ويران گشته و بجاي آن يک پاية متافيزيکي و متولوژيک افراطي
به نام سود کالن که هيچ مناسبتي با اقتصاد ندارد ،قرار داده شده و چنين ماهيتي هموژن و يکدست يافته با کدهاي
واحد و يگانه «يک دولتـ يک ملت» يافته است .سودخواهي ،تنها آرمان قاطع باقيمانده در ميدان است که رقباي
خود يعني اخالق ،سياست ،دموکراسي ،ذهنيت و معنويت را از ميان برده که با آن همه تنوع خود روزي جوامع را به
اوج رسانده بودند .اين سودخواهي ،آرمانگرايي امروزين است که تحت عنوان تقلبي افکار ،بيان و عمل آزاد ،ذهنيت
انسانها را مشوش نموده و مکتب تقلبي حقيقت است .نوعي آزادي بدون تعريف ،ماهيت و بدتر از همه افسارگسيخته
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است که ذهنيت يعني ايدئولوژي را ديوانهوار رد مينمايد ،زيرا آنگونه در گوش او خواندهاند .هيچ تودهاي انساني ،بدون
ذهنيت امکان بقا ندارد .زيرا فکر ،خألپذير نيست .نيچه ميگويد حقيقت وجود ندارد و يکي زيرکانه ميگويد :اگر
چنين است ،پس اين حکم خود تو هم که ميگويي حقيقت وجود ندارد را هم ميتوان براحتي رد کرد ،و نيچه در
جواب ميگويد :آره و چه بهتر .او ،اينگونه ميدان را رها کرد ،خأل ايجاد کرد و آلترناتيوي نداشته و مسلما يکي ميآيد
و تصاحب مينمايد و آنکه در کمين نشسته مسلما نيروهاي فراوان تباهي هستند .اين ،شکست ذهنيت ديالکتيکي
و دچارگرداندن آن به سکون مرگبار است .آزاديخواه بايد زود اقدام کند ،اگر نه بدان اقدام ميکنند .چه شوربختانه
است که ندايي آن همه نقادانه به ما ميگويد ،دست روي دست بگذاريد ،چارهاي نيست ،نميدانيم ،نميتوانيم! در
حالي که چيزي به نام حقيقت بنيادين يعني حقيقت اجتماعي باقي نمانده ،چگونه ميتوان دم از جستجوي صحيح
حقيقتهاي کيهاني زد .ذهنيت حاکم بر اجتماع هرچه باشد ،نوع حقيقت حاکم آن است .سيستم بردهساز چگونه
ميتواند ارزشهاي حقيقت اجتماعي را نمايندگي کند؟!
حقيقت مشروع
وقتي که نيچه ميگفت«:به اندازه چشمها حقيقت وجود دارد ،پس حقيقت وجود ندارد» ،متوجه نبود که تنها ذهنيت
حاکم در زمان او مدرنيته کاپيتاليستي است که يکهتاز ميدان گشته و ظرفِ ذهنيت معيار است؛ زيرا نيچه همچنين
متوجه رابطه نوع حقيقت با اعتقاد موجود در افراد انساني نبوده .هيچ گزارهاي که از دهان بيرون ميآيد ،خالي از اعتقاد
و انديشه نيست .هکذا فراواني نوع حقيقت ،در حکم نبود آن نيست .چراکه تنوع هستي و پديدهها مدام در مقابل عقل
سادهگراي ما بارز ميشود و بايد تحمل آن را داشت .در حالي که امثال نيچه و پستمدرنها در بازيهاي زباني و
فرمولهاي ساخته و پرداخته خود گرفتار آمده و حقيقت را ناشدني اعالم کردند ،از طرف ديگر سيستمها و انديشههاي
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حاکم در حالي که نيشخندي متمسخر بر لب داشتند ،مشغول ارايه «حقيقت مشروع» خود بودند .اين نوع حقيقت
در طول تاريخ تمدن مدام عليه ذهنيت انقالبي و ديالکتيک بوده و هرگاه فرصت پيدا کرده ،آن خالئي که در فوق
ذکر نموديم را به نفع خود پر نموده است .آن حقيقت ،همان ايدئولوژي رسمي و مشروع گردانده شده تحميل شده از
جانب سيستمهاي دولتيـ قدرت بوده است .نهادينهشدن اين نيروها بهمثابه دو نوع «دولت آشکار» و «دولت پنهان»
در بافتهاي سيستم و جامعه ،تمامي حيات را به وحشتانداخته است و بر ديوار جرأتها و جسارتها درز انداخته،
زيرا در اذهان عموم بسيار مرموز و دهشتناک تصور ميشوند؛ چونکه بر روي آن صدها سال است کار صورت گرفته.
حقيقت زماني صحيح است که ديالکتيک باشد و حتي مقوله «مطلق» و «محض» بودن را هم بتواند بصورت منعطف
ارايه دهد .پس مطلق و محضبودن عيب نيست ،بلکه پافشاري بر اليتغير بودن آن عيب و مسئله است .روزانه با
قضاياي بارز مطلقي نيز روبرو ميشويم که حداقل در نظر ما گزارههايي مطلق ميباشند :مثال دوست من شورش نام
دارد و سي سال است که او را ميشناسم ،آنگاه بگذاريد بگويند :اينکه تو ميگويي «او حتما شورش است» حقيقتي
نادرست و مطلق است ،چطور ميداني؟! اين نوع و شکل از حقيقت بارز را شکگرايي هژموني ايجاد کرده که حتي
به بيمارياي رواني تبديل شده .چه بسا مثال آن شخصي است که بسيار شکاک بود و روزي در خواب ديد که پروانه
شده ،وقتي از خواب بيدار شد ،باخود گفت :کي ميداند که اکنون من يک پروانهام که تصور ميکنم يک انسان هستم.
اين آموزه حقيقتزدايي توهمي چگونه ميتواند حيات را بر بنيان صحيحش قرار دهد؟! توهم حقيقت و تباهي حقيقت
پيوند تنگاتنگي با اين بيماري ذهنيتي و اعتقادي دارد .ميتوان تشکل ذهنيت حقيقتيابي دوران رنسانس تا معاصر
را بصورت دو روش شناخت و ادراک تشريح نمود که کل رويکردهاي شناختشناسانه بر بنيان آنها شکل گرفتند.
رويکردها در بستر دو جريان مدرنيته و پستمدرنيته ماهيت يافتهاند .اين تشريح و تحليل جامعهشناختي را عبداهلل
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اوجاالن بصورت بنيان شناخت و حقيقت بسيار عالمانه انجام داده که ما به خاطر جامعيت و کليت ظريفش به آن
ميپردازيم که خود عبداهلل اوجاالن آن را دو رويکرد اشتباهآميز نامگذاري ميکند:
«1ـ رويکرد پوزيتيويستي متکي بر تفکيک  قاطعانه سوبژهـ ابژه است که در فلسفه دکارت موجود ميباشد» و
پديدهگرايي پوزيتيويستي پس از تقسيمات سوبژهـ ابژه ،تمامي پديدهها را مطابق روابط فيزيکي محض ،ابژهاي تلقي
ميکند و از جنبه سوبژکتيويته طبيعت اجتماعي اهمال ميورزد .اين ،انقالب فلسفيـ ايدئولوژيک متکي بر تفکيک 
سوبژهـ ابژهاي در حوزه ذهنيت است از جانب مدرنيته کاپيتاليستي.
2ـ دومين رويکرد خطاآميز تحت نام «فاعليت و معناداري افراطي» نشان داده ميشود .اين نگرش سعي دارد پديدههاي
بسياري که در مرحله مدرنيته مطرح ميشوند و در راس آن پديدههاي ملي را بصورت ابداعات خيالي و وهمآميز نشان
دهد .نگرشي تفسيري را بعنوان ابداع سنت شکل ميدهند .البته که پديدههاي اجتماعي به اعتبار داشتن کاراکتر
طبيعت دوم(جامعه) ،جهت ايجاد گشتن و درآمدن بصورت پديدههاي ايجادشده ،مساعد ميباشند ،اما درآوردن ارزش
هستيشناسانه پديدههاي اجتماعي به حالت گمانآميز با توجه به اين مساعدت و کاهشدادن آنها تنها به سطح
بازيهاي ذهنيتي ،راهگشاي نتايجي ميشود که حداقل به اندازه رويکرد ابژکتيويته ،مانعدار و اشتباهآميز ميباشند.
اينبار بجايي ميرسند که بجاي آنکه پديدهها را بصورت ارزشهاي ابژهاي حتمي قاطع بشمارند ،آنها را عبارت از
اصطالحاتي برميشمرند که خيالي بوده ،قابل تسخير و اتمام بوده و موجوديت چنداني ندارند .ممکن نيست که از
طريق دومين تحريف جدي ميان واقعيت و حقيقت به نتايجي علمي رسيد .فاعليت(و يا ابژکتيويته) شکل نويني
است که ايدئولوژي فاقد اعتماد به نفس گشته مدرنيته در دوران پستمدرنيته ديرهنگام ،آن را کسب نموده است.
شکل پستمدرنيته ابژهگرايي است .نتيجتا ،تلقي مسايل اجتماعي بعنوان مسايل خيالي ،تالش جهت حل آنها از راه
سئانسهاي تراپي (روشهاي روانشناسانه) روزمره ناموفق بودن آن را اثبات مينمايد.
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بسيار دشوار است که بدون تعميق در نظاممندي پديدهاي و ساختاري دوران مدرنيته کاپيتاليستي ،مسايل اجتماعي
که راهگشايش شده را درک کرده و حل نماييم .مسئله مهم نظاممندي آن ،رابطه بين پديده و ادراک  ميباشد.
رويکردهاي اينهماني و متفاوت بودني که بين ادراک و پديده برقرار ميشود ،بسيار معضلدار بوده و در ارتباط با
ماهيت نظام ميباشند .نظام ،تمامي فلسفهاش را بر روي اينهماني و متفاوت بودن بين ادراک و پديده پايهگذاري
مينمايد که ممکن نيست بتوان از پس اين برآمد .فلسفه نظام با تمامي مکاتبش در درون خويش الينحل ميباشد.
تفسير شخصي من جستن راهحل در خارج از مقوالت اينهماني و متفاوتبودن است .ادراک و پديده در ارتباط با
دوگانگياي ميباشد که در بنيان کيهان وجود دارد .دوگانگيهاي کيهاني نظير مادهـ انرژي؛ ساختارـ کارکرد؛ ذرهـ
موج ميان ادراک و پديده نيز مصداق دارند .به نظر من اين دوگانگي بيانگر شکلي است که بين روح و جسم ،کيهان
و ذهن انسان کسب نموده است .درک کامل کيهان ذهني ميتواند منجر به درک عيناليقين( )mutlak bilgiشود.
آموزههاي فنافياهلل ،نيروانا ،انالحق و شناخت مطلق (هگل) حاوي اين ايده ميباشند .اين ،همانند نتيجهاي نزديک به
غيرممکن ديده ميشود .وجود تفاوت کامل بين ادراک و پديده نيز ،بيانگر گسست پيوند بين ذهن و واقعيت و انتقال
آن به خارج از حقيقت بوده و در برگيرنده عوام و کساني است که انديشهشان بسيار اندک رشد نموده است .ذهنيتي
است که ميزان حقيقت آن بسيار اندک بوده و ارزش ايجاد و ساختاربندي آن اندک ميباشد.
در وضعيت عيناليقين ،دوگانه ادراکـ پديده از ميان برداشته ميشود که اين نيز از ميان برداشته شدن وقوع (تشکل)
ميباشد .گسست کامل ادراک و پديده از همديگر نيز بيانگر از خودبيگانگي کامل ميباشد .شناخت فلسفي از جوهر
و منطق شناخت هستي ميان اين دو طرف تشکيل ميشود .جستن حقيقت ،بدون دچار گشتن به تحريفات موجود
ميان دو طرف (مسئله) و مهمتر اينکه بدون لغزيدن به هريک از اين طرفها ،بيانگر فرزانگي و رويکرد فلسفي است
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که موضع صحيح نيز اين ميباشد».
مطابق تفسيرات عبداهلل اوجاالن در فوق ،رويکرد يکمين ،خاص مدرنيته کاپيتاليستي است و رويکرد دوم اگرچه تا
حدي بنيانهايش در مدرنيته وجود دارد ،اما برخاسته از پستمدرنيته است .طي رويکرد دوم بود که ديگر حقيقت را
امري دستنيافتني معرفي نمودند .چه بسا توازنات و گرايشات ميان ادراک و پديده ،بصورتي بوده که يا گسست کامل
از ادراک و گرايش به پديده روي داده و يا برعکس .اينگونه شناخت فلسفي از شناخت منطقي هستي دور گشته است
و خود منطق و انسجام آن دچار بزرگترين ضربه گرديده است .چه بسا منظور اوجاالن از «مسايل خيالي» اشاره به
تفکرات انسانيـ ذهني است که پستمدرنها و بويژه روانشناسان و روانکاوان آن را توهم مينامند .اين نوع توهم را
«مجازات توهم» ميناميم .زيرا مطابق روشهاي روانکاوي ،ذهن محکوم و اسير نمادهاست و هيچگاه نميتواند از «امر
واقع» سر دربياورد و شناخت پيدا کند ،چراکه به زعم آنان اين حوزة امر واقع است که بر انسان احاطه دارد نه انسان
بر امور واقع و پديدههاي آن .در روانکاوي لکاني سه بُعد :سمبوليک ،تصويري(خيالي) و واقع وجود دارد .در اين سه بُعد
که تمام حيات فرد را تشکيل ميدهد ،دو بُعد سمبوليک و واقع برمشاهدهگر چيرگي دارند و بُعد تصويري به اختيار
انسان است .اگر خوب مداقه کنيم ،مشاهده ميکنيم که بُعد سمبوليک حاکم بر مشاهدهگر معرفي ميشود و بُعد
واقع مستقل از مشاهدهگر ولي بعد تصويري وابسته به مشاهدهگراست .اينها يعني اينکه ،انسان تنها ميتواند بينهايت
تأويل و خيال و توهم در مورد پديدهها و امور داشته باشد ،اما هيچگاه نميتواند بداند ،زيرا بعد سمبوليک جهان کلمه
و نشانه است و مشاهدهگر اسير نمادها و نشانههاست و بعد واقع هم بخاطر اينکه مستقل از مشاهدهگر است ،بيمعنا،
تهي و غيرممکن است ،در حالي که هميشه پيدايش ميشود ،ولي نميدانيم چيست و چگونه است .اينگونه ،شناخت
را تعريف نمودهاند .ميگويند حس هيچگاه نميتواند مفاهيم بسازد ،لذا مدام گرفتار سوءتفاهم است .روانشناسي بر
اساس پديدهشناسي است و روانکاوي بر بنيان شناسايي سوژه انساني .در هر دو ،سوژه و مشاهدهگر توان حس و درک 

مجلهي ايدئولوژيكـ سياسي ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

را ندارد ،بلکه روانکاو به او ميبخشد و نشان ميدهد ،البته نه حقيقت بلکه صرفا راه را.
اوجاالن کل پستمدرنيسم را در زمينه رويکردهايشان به گسست ادراک و پديده از همديگر نامگذاري و تفسير ميکند
که حقيقت طي آن فرو ميپاشد.
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نتيجه
سهگانه «دگماتيسم(ناآگاهي) ،انتقاد و حقيقت» فرايند اصولي است که در يک رژيم حقيقت بايد مدنظر قرار گيرد.
برعکس آنچه ادعا ميشود ،مدرنيته بزرگترين ذهنيت دگماتيسم ميباشد .زيرا هيچ راهحل معقولي را ارايه نداد و
به شکست انجاميد و در مرحله آغازين حقيقتيابي ،در نطفه خفه گرديد و گذار صورت نداد .در ديالکتيک حقيقت،
مرحله بعدي ترويج راهکار انتقادي و بکارگيري آن است .اين مهم سبب ميشود که دگماتيسم در مقابل تغيير و وصول
به حقيقت ،منعطف گردد ،چه ،پستمدرنيسم بر بنيانهاي انديشه انتقادي هنوز ناپختة مدرنيسم دست به انتقاد از
دگماتيسم سنت و مدرنيته زد ،ولي هيچگاه نتوانست از مرحله انتقاد گذار نمايد ،زيرا حقيقت ،در صورت گذار از مرحله
انتقال و بيان صرف است .حقيقت ،تماميت تئوريـ عملي تحققيافته دو مرحله بعدي است .چه بسا گاهي متناسب با
نص مسئله ممکن است به جاي دگماتيسم که آن را ناآگاهي دانستيم ،نوعي نقص ساختاريـ کارکردي وجود داشته
باشد که بازهم در آن گذار به وصول حقيقت با مشکل مواجه شده باشد .مهم اينکه ،حقيقت مرحلهاي و مرتبهاي پس
از طي اين طريق است .تمامي نظامهايي که در تاريخ با شکست مواجه شدهاند ،دچار همين اشتباهات بودهاند .لذا
انتقاد هراندازه کيفيتي گذاردهنده دارد ،اما از طرفي هم ميتواند به تناسب جوهر انتقادات ،خود را با بنبست روبرو
سازد .صرف انتقاد ،به معناي حصول حقيقت نيست ،بلکه مبدل ساختن آن در حوزه آزمون عملي هم مهم است که
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نيمه ديگر آن را کامل ميسازد .نظامي که صرفا انتقادي باشد ،اميدي نميرود که توان آن را داشته باشد که حقيقت
را بيان نمايد .صرف انتقادي هم ميتواند نوعي دگماتيسم باشد .تمامي هياهوهاي پرتالطم جهان امروزي ،کشمکش
بر سر حقيقت است.
روانکاوي
در روانکاوي لکاني« ،اشتياق» عطشي است که سوژه مدام آن را ميتند و متهور ميسازد .زيرا سوژه (فرد مشتاق) به
دنبال ابژهاي(درماني) براي تسکين اشتياق نيست ،تسکين نميدهد و برعکس برافروختهتر ميسازد .سوژه مشتاق ،خود
همان ابژة تسکين اشتياق است .در مورد روانکاوي لکاني ،اين پرسش پيش ميآيد :آيا سوژه از راه تهور و برافروختن
اشتياق به شناخت در مورد خود يعني شناخت سوژه از خود سوژه ،ميرسد؟ چه بسا در اين روانکاوي ادعا ميشود که
سوژه درون و فکرش را تغيير داده ،قضاوت درونياش را متحول ساخته ،اصال ارزشهايش تغيير کرده و لذا «ميداند
که کيست» و مسئوليت «خودبودن» را متقبل شده .در اين متد ،تمامي دانش و شناخت سوژه بر بنيان ناخودآگاه بنا
نهاده شده است تا به خود برسد .آيا شناخت ،در پايان به مرگ اشتياق ميانجامد؟! قبل از اثبات اين امر به تعبير عشق
با فرمول روانکاوي اشتياق بپردازيم :تا زماني که عشق موجود باشد و مدام در درون و ميل خودآگاه و ناخودآگاه فرد
برافروختهتر گردد ،اشتياق به ابژه بيشتر ميشود .حال گاهي ابژه ،ناخودآگاه يا بعبارتي ديگر من دروني(خود دروني)
سوژه (فرد) است .وقتي عشق به پايان برسد ،لذت ،خاموش و خنثي ميشود و خواست آزادي هم در اين حال يا خنثي
و يا مرده است .اين هنگامه ،هنگامه مرگ عشق و آزادي است .زيرا با مرگ عشق ،اشتياق هم در عاشق مشتاق زوال و
پايان مييابد .ارضاي عشثق و اشتياق به دو صورت ممکن است1:ـ رسيدن عشاق فلسفي و مشتاق روانکاوي به طلب
مطلوب بيروني؛ چيزي از نوع يار براي عاشق و شيء يا ابژه زنده براي مشتاق2 .ـ وصال عشاق و مشتاق به آرزو ،خود و
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معناي دروني .در روانکاوي لکاني ،شناخت سوژه بر بنيان ناخودآگاه صرف است و آرمان نهايي آن هم ناخودآگاه و لذا
متکي بر دادههاي خارجي که جهان هستي فراتر از خود سوژه است ،نيست و يا بسيار کمتر است« .امر نمادين»« ،امر
واقع» و «امر تصويري» بيان ميزان سهم شناخت از بخش دروني و بيروني سوژه است .امر نمادين و امر تصويري فراگرد
و رويکردي بيشتر دروني است تا بيروني و در امر واقع هم نهايتا وزنه دادهها و نشانههاي دروني سنگينتر از بيرون است.
غوغاي جهان بيروني فرد ،کمتر از جنجالهاي دروني او نيست .نميتوان يکي را بازتاب ديگري دانست .چهبسا اتکاي
افراطي بر خود ناخودآگاه ،تبديل کردن ابژه مورد روانکاوي قرارگرفته به ابژگي انتزاعي است .نوعي بتوارگي دروني را
تحميل مينمايد که اين بتوارگي در دوگانه وجودي مرگ ،اشتياق خود سوژه وجود دارد و لکان پديدآورنده آن نيست،
بلکه قصور او ،تن رضا در دادن به آن است .لذا حوزه معرفتي لکان در خودشناسي راهي را ميپيمايد که بسيار مجرد
و انتزاعي و ناکافي است .لکان براي درمان سوژه ،احتياج به سوژه سالم ندارد ،بلکه به سوژه مريض و معضلدار احتياج
دارد .اين پرداخت به نوع انسان سالم و مريض ،بر بنيان معرفت جامعهشناختي ضربهاي مهلک زده ،بدون اينکه لکان
خود از آن آگاه باشد .در فرايند روانکاوي ،ابژه مريض ,خود را به سوژه سالم نامعرفت ميسپارد .چراکه خود روانکاو
در موقعيت ناآگاهي و عدم شناخت قرار دارد .لذا نسخهاي که صادر ميشود ،صرفا بيمار را به آدرس دروني آشفته
رهنمون ميسازد که همهچيز در دنيايي وهمي است که از جهان فيزيکي ،عينيتي و کوانتومي فاصله دارد .اين اراده
نيست که وجود ابژه را ميخواند ،بلکه روانکاو يا عامل خارجي است و لذا هيچ «انتخاب و ارادهاي آزاد» در وجود يک 
ابژه با اين متد ظهور نميکند و به شناخت چه يقيني و چه غيريقيني نميرسد .خود متدهاي روانکاوي تحليلي متکي
بر آناليز ذهنيـ انتزاعي است که معلوم نيست با چه دنيايي آشفته و شلوغ روبرو شده است که ادعاي حل آن را دارد!
رويارويي روانکاو با بيمار پسيکوتيک(روانپريشي) يک فعل پرجرأت و جسارت از لکان است .واقعا بايد اين جسارت
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را تحسين کرد .ترس در اين متد شناخت ،چيره نيست؛ اما به جرأت ميتوان گفت که لکان و فرويد با متد شناخت
ناخودآگاه حتي نتوانستهاند نيمي از راه رفته فوکو را بروند .چرا؟ پرداختن به دو مقوله «اراده به قدرت» و «اراده به
دانستن» نيچهايـ فوکويي ،امري است که لکان از آن بر اساس متدش دور از حوزه آن بوده .لذا دو پديده «اراده
و قدرت» که بر بنيان نيرو قرار دارند ،تمامي مشاهدات روانکاو مشاهدهگر را گريزان ميسازد .چه شگفت است که
تعبير از ناخودآگاه فرد که بسيار محدود به هستي فرد در کيهان ماکرو است ،بهمثابه يک نمونه مرجع کامل فرض
شده است .خواست اراده به قدرت و خواست اراده به دانستن «نيچه ،فوکو و اوجاالن» حوزهاي کيهاني فراتر از حوزه
روانکاوي لکاني دارد(البته نه روانکاوي محض) .در فلسفه اوجاالن «اراده و رنج (که لکان آن را سمپتوم مينامد)»
ارزش هستيشناسانه معرفتي دارند .خود فرد بر هر دو آگاه است و توان تغيير آزادانه را دارد و اين فرق ميان اوجاالن
با فوکو ,نيچه و لکان است.
آنچه هگل و دين آن را روح ناميدند ،فرويد آن را «ناخودآگاه» ناميد .پس ميتوان گفت که روحنژندي در فلسفه همان
رواننژندي در روانکاوي است و اين تنها روانکاوي نيست که به ناخودآگاه پرداخته ،بقيه علوم هم با خودآگاه سروکار
داشتهاند .ضمير در متولوژي نمادين ماديت است؛ در دين ،سمبلهاي نامرعي معنويت مجرد و در پوزيتيويسم ,اشياء
مرئي ابزاري .اين تنها پوزيتيويسم است که ضمير و ناخودآگاه را به شيء مبدل ساخته .چهبسا انسان ,ابژهاي فرض شده
که مورد استفاده عاملهاي ماشينيسم هستند« .هوشکيهاني» ناخودآگاهي پيشرفتهتر از «ناخودآگاه» روانکاوي است.
هگل در قباره ماکرو و ميکرو به طرح جهانبيني پرداخته ـ کاري که دين هم انجام دادهـ اما روانکاوي در مقياسهاي
ميکرو يعني پرداخت به فرد انسان به طرح حوزه خود همت گماشته .در روانکاوي ،فرد مورد روانکاوي و شناخت نسبي
قرار ميگيرد ،زيرا جنبه دروني يا سوبژکتيويته فرد مورد مطالعه است؛ لذا بزرگترين کاري که روانکاوي کرده ،ابطال و
به زوال کشاندن انديشه ليبراليسم است ،ليبراليسم فرد را در درون خود فرد چنان ماهرانه قايم ميکند که حتي خود
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فرد هم قادر به يافتن آن نيست ،کاري که روانکاوي کرده افشاي محل اين فرد ابزار شدة اسير در درون افراد است و
اين علم در مخالفت کامل با ليبراليسم و پوزيتيويسم است .اگر ميبينيم که چندين اثر چاپ نشده فرويد در کتابخانه
کنگره در واشنگتن نگهداري ميشود و چاپ نميشود ،به همين دليل است .چند نوع فرد ظهور يافته در تاريخ داريم،
فرد اساطيري که مدام پرسشگر است و ميخواهد در طبيعت خود را بازيابد و لذا با آن يکي ميشود؛ فرد ديني که عقل
و اراده خودي در سرنوشتش بينقش گردانده شده و انتخاب از آن پيامبر او است؛ فرد صوفي که از جنبه مادي زندگي
و قالب جسمي انساني گريزان است و در انتظار روز گشايش مينشيند ،ولي اختيار فرد خود و راه خود و حتي بردگي
و بندگي خود را در دست خود دارد؛ فرد ليبرالي که ابزاري است که صرفا جنبه هستي مادي آن باقي گذاشته شده و
از خود دروني سهمي ندارد و برده مطلق در عين افسارگسيختگي است؛ فرد روانکاوي که براي پيداکردن خودِآشفته
در بيابان درون خود و در سرزمين خوابهاي پريشانش ،سالکي است که در برابر باد ميرود و درحالي طوفان گردوغبار
بيابان قدرت ديدش را دشوار ميسازد ،مدام نگاهش در پي يافتن تابلوهاي راهنماي نمادين ناخودآگاهش است .اين
فرد فقط در خود و باخود است ،جهاني ميکرو دارد که نه از راه اراده ،بلکه توسط پيامبر روانکاو هدايتميشود و روحيه
ميگيرد .خطر ابزارشدگي هرچند قليل است ،اما وجود دارد .اين راه ،مسافر را فقط به يافتن جهان ميکرويي درون
رهنمون ميسازد .پس راهنماي جهان ماکرو يعني جامعه و کيهان چه؟! فرد آپويي؛ با يافتن آگاهي از راه آموزش،
اراده و اختيار را کليد گشايش درهاي ماکرو و ميکرو ميسازد .اين فرد نسبت به مفاهيم رواننژندي ،پيامبرطلبي،
استطاعت به روانکاو و جبر متدي براي سفر آگاه است و لذا انقالبي در مقابل فرد ساخته شده در بطن تمدن چند هزار
ساله خاورميانهاي و جهان است .فردي که مدام به اشياء(بتها) ،پيامبران ،منجيان ،امامان ،شيوخ ،نظاميان ،قهرمانان
و رهبران متکي بوده .فرد شرقي همچنان در انتظار منجي موعود است .در آزاديخواهي آپوئيستي خود بيروني در خود
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دروني زنداني نيست؛ درون و برون دو قطب مخالف هم فرض نميشوند که به پيامبر و روانکاو احتياج داشته باشد،
نازکي و پريشي روان بر او چيره نيست .عامل اراده و خواست ،باالتر از عاملهاي چيره رواني ديني و پوزيتيويستي است.
نمونهاي است که در آن انتخاب آزاد اصل اساسي است نه اتکاي داوطلبانه که ميگويد :نميدانم و نميتوانم .نيروي فرد
با نميدانم و نميتوانم محدود گردانده نميشود .اين نيرويي است که در مقابل «خود و ديگري» به عصيان برميخيزد،
مکانيسم انتخاب آزادانه غيرجبري ،مکانيسمي است که فرد طي آن در طول هيچ عامل ماديـ معنوي قرار نميگيرد
تا اسير جبر هستي شود .در هستيشناسي و معرفتشناسي ،کل بشر با اين قضيه روبرو است ،اما در روانکاوي صرفا
فرد داراي سمپتوم (درد و رنج) با قضيه روبروست و فرد نرمال قضيه و معضلي ندارد و درمان نميخواهد .لذا حوزه
شناخت در روانکاوي محدود به سمپتوم است و روانکاو ،بيوجود سمپتوم بيکار ميماند .عاديترين حالت هستي نرمال،
مملو از قضيه است ،اما در روانکاوي نيست .چهبسا در روانکاوي گفته ميشود که هر فردي به درد روانکاوي و آناليز
نميخورد و از حلقه خارج ميشود؛ اين ,اشاره به محدودبودن حوزه آن است نه حقير و بيهوده بودنش .اين مسئله با
ماهيت «روش» در ارتباط است.
در تمامي انديشهها و علوم ،صرفا دو چيز براي معرفت مهم است1 :ـ روش2 .ـ فرمول .در اين دو ابزارها و نشانههاي
انتخابي در دسترس ,مهمترين عامل نشاندهنده ميزان شکوه و تکامل آن دو ميباشند .در تمامي روشهاي شناخت،
متدهاي دربرگرفته شده با استفاده از ابزارهاي خاص و انتخابي مطلوب خود ،فرمولي را پيريزي ميکنند .ميزان
محدوديتها و نواقص و يا ميزان تکامل روش در اين فرايند نهفته است.
انسان ابژه
در انديشه فرويد رابطه يک انسان با انسان ديگر و يا يک جنس با جنس ديگر مورد مطالعه نيست .زيرا در فرمول
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او ارتباط «انسان با ابژه» است که دو قطب قوي و ضعيف يا مشاهدهگر و مشاهده شونده و يا آناليست و آناليزان را
تشکيل ميدهد .بويژه در زمينه مطالعه و تدقيق در رفتار جنسهاي مخالف اين امر برجسته است .خود لکان به اين
تصميم قطعي رسيده که در ارتباط ميان زن و مرد هيچگاه هماهنگي ،تفاهم و کاملکردن يکديگر اتفاق نميافتد ،لذا
ميگويد«:رابطه جنسي وجود ندارد .رابطهها را با فرمول سوبژهـ ابژه پوزيتيويستي توضيح ميدهد .فرويد جنس مخالف
را براي جنس مقابل به ابژه و ابزار تبديل ميکند و مثالي را با دو نمونه يک ميخواره و يک عاشق ميآورد و بطور قطع
ميگويد که :ميخواره هرچه بيشتر مينوشد ،بيشتر ميطلبد ،حال آنکه دلباخته هرچه بيشتر به وصال معشوق برسد،
دلزدهتر ميشود .اين امر را در وجود سوژه و ابژه يک خصلت نهادي و ذاتي ميداند که نيازي نيست هيچگاه به توافق
عملي برسند .خطاي فرويد و لکان «جنس ابژگي ابزاري» است .البته هردو مشخص نکردهاند که دو جنس در فعليت
و وضعيت جنگ رويارو هستند يا وضعيت خنثي؟! چهبسا ما خود ميتوانيم مطابق اصل رابطه انسان با ابژهابزار به اين
نتيجه برسيم که اين ابژه است که بايد مطابق ميل سوژه باشد نه برعکس و لذا ابژه وضعيت نابرابر دارد .اشتباه ديگر
آنها اين است که تفاوت ساختاري بين زن و مرد را يک امر طبيعي اليتغير ميدانند که انگار نوعي نقص است و آن
را بهانه درگيريهاي جنسي قرار ميدهند و بزرگترين خدمت را به پوزيتيويسم ميکنند« .امرواقع» که يکي از ابعاد
وضعيتي است که لکان براي تشخيص حاالت رواني ارايه داده ،بيشتر هستي يک ابژه را به ما خاطرنشان ميسازد.
هرچند نميتوان در مورد آن حکمي قطعي داد ،اما مشکوک مينمايد.
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عشق به «فرد تنها»
از دو سوژه بحث ميکنند :سوژهاي که جدا از «من» است و قانون و فرهنگ از آن سخن ميگويند نه خود «من»،
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و نيز سوژهاي که منشأ معنا نيست و صرفا پشتوانهاي است براي دالها و لذا دالها اساس کارند ،پس در نتيجه غريب
نمينمايد که سوژه به ابزاري صرف بدل گردانده شده است ،زيرا او منشأ و فاعل نيست .هميشه بر او تأثير گذاشته
ميشود نه اينکه تأثير بگذارد .اين معنادهي به سوژه هويت ناخودآگاه لکان را برايمان برمال ميسازد .در انديشههاي
غيرلکاني هميشه فرمول عشق بر اين بنيان استوار بوده که در نتيجه رابطه سوژه با ابژه ،ابژه به ابزاري براي سوژه مبدل
ميگردد و «ديگري» برده من است ،بويژه در پوزيتيويسم .نيچه ميگويد :عشق مثل سگي است که از عقب پاچه انسان
را گاز ميگيرد .تعبير عشق لکاني هم به اين تعريف ختم شده است .چراکه شيفتگي من نارسيسيسم(خودشيفته)
شيفتگي به خود در وجود ديگري است .من ،به وجود خود در ديگري ميرسد و اين من همان «فرد تنها» است .من
در مراحل معرفتي عشق لکاني يعني در ابعاد تصويري ،سمبوليک و واقع به «من ابژگي» و در حقيقت «من ابزاري»
منتهي ميشود ،لذا خود سوژه ،ابژه و ابزار خود است .مفهوم جمعيت و جامعه درکنه «خودابژه» حذف شده است .اما
اين ابژه به ابزارهايي ديگر نياز دارد تا احتياجات «خود سوژه» را برآورده سازد و اينجاست که رابطه عاشق و معشوق
پا به عرصه ميگذارد و ضروري گردانده ميشود .در اين معرفت روانکاوانه ،بخاطر وجود «لذت و رنج» مشترک است
که دو فرد زن و مرد به هم نياز دارند .همساني لذت و درد ،آنها را به همنوايي ميرساند و نوعي «معادالت شخصي»
مشترک ،البته بهتر است برخالف فرويد بگوييم «مشابه» اين رابطه را ممکن ميسازد .ديگري صرفا بهانهاي است براي
من .لذت و درد مشابه چگونه ميتواند دو فرد را به خودشناسي متقن برساند؛ چراکه مدام انتخابهاي ذوقي و اشتياقي
با خطر خطا روبرويند و اين خطا در رابطههاي جنسي و ميل شهواني به مراتب بيشتر است از روابط معنوي جنسيتي.
پس تعيين نوع عشق از نوع جنسي و جنسيتي مبرم و ضروري است در انتخاب راهکارهاي توسل و محتاج به حجت.
تمامي عشقها از نظر لکان به ژوئيسانس (لذت بيش از حد) و سمپتوم(رنج) ختم ميشود؛ بويژه در بعد واقع نتيجه
بسيار دهشتناک است و صرفا سمپتوم است ،البته سمپتوم هم ميتواند به شناخت نسبي بيانجامد و هم به شکست
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شناخت« .فرد تنها» در نتيجه سمپتوم لکاني زاده ميشود و وحدانيت مطلق من گريزان از خود و ديگري است .لذا در
انديشه نيچه ،فرويد ،فوکو و لکان ،انسان در نتيجه عشقي چنين کاذب و پرخطا به مرگي هوسناک منتهي ميشود؛
براي اين فرد ميرا اصطالح «فرد تنها» را بکار ميبريم.
از نظر روانکاوي لکاني ارتباط بين اشتياق و ژوئيسانس فراتر از رابطهاي اجتماعي است و اين مهم ،فرد را به ماوراء
اجتماع ميکشاند و تنها ميگذارد .اين فرد در بطن اجتماع هست و نيست و مدام با خود در کلنجار و آشوب است.
بجاي فرد و جامعه ،مفهوم اشتياق و ژوئيسانس گذاشته شده است .به ياد داريم که فرمولي بسيار شبيه مناسبات و
روابط در سياست پراگماتيستي است .اشتياق وافر به ابژههاي منفعتي ،گزاره جايگزين اشتياق به ژوئيسانس است
و سياستمدار و جامعه کنار زدهشدهاند .در پستمدرنيسم هم مؤلف ميميرد و متن تنها عامل جاودان است .جوهر
وجودي تنظيم مناسبات و دادوستدها است .در انديشه روانکاوي لکاني ،شهوت زوال مييابد و اشتياق سرآمد ميشود،
اما اشتياق در نهايت به شناخت منجر نميشود ،چراکه اشتياق که يک پارادوکس به وجود آورنده هم عشق و از بين
برنده رابطه است ،با لذت و درد همراه است و اين دوگانه ديالکتيک بيپايان است و مدام زوجها را در احاطه خود
دارد .عشق که هزاران صور از حقيقت است ،انگار در ُغل و زنجير لذت و درد گرفتار است و مانع آزادي است؛ اين
نوعي دترمينيسم ديالکتيکي است .همين جنبه دترمينيستي ،فرد را به غايت تنهايي ميرساند که نفي دوگانه مفردـ
کيهاني است و مفهوم بردگي را بر آزادي ابژه تحميل مينمايد .اتحاد دو سمپتوم سبب همنوايي و همطنينيميشود،
اما نميتواند اين حکم را قطعي نمايد که به شناخت منجر گشته است ،چهبسا در برخي موارد دو سمپتوم همگرا
حتي به شناختي نسبي خودآگاه هم نميرسند .هرچند روح همگرايي دو زوج بتواند نوعي اتحاد ايجاد کند ،اما خود
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سمپتومهاي رويارو ،آشفتگي ايجاد ميکنند .شايد لکان خود متوجه اين امر نشده که نوعي ابژه نوين براي سوژه خلق
کرده و آن «ابژه سمبليک» است که بجاي ابژه انساني در بعد واقع قرار ميگيرد .در واقع يک زن براي يک مرد در حکم
يک جانشين است ،يعني ابزاري عيني در خدمت ابزار سمبليک که مجبور است خود را با تمام ويژگيهاي مطلوب
خيال سوژه وفق دهد .در سايه ابژه سمبليک است که نسبت به ابژه عيني مثال زن اشتياق ايجاد ميشود ،اما ابژه همان
نمود بروزيافته خود در ديگري است.
اشتياق ،حقيقت نيست
اشتياق شکل تحققيافته خيال نيست .برعکس نظر لکان ،اشتياق ،همان «لذت افزوده» صرف باقي مانده بعد از
ژوئيسانس نيست .شکست اشتياق اين است که در اين امر بخواهد وارد مرحله ارادهـ عمل شود يا نخواهد .ناکامي
سوژه در تحقق خيالهايش صرفا اشتياق را براي او باقي ميگذارد ،اين درست است اما ماهيت اشتياق چنان نيست
که1:ـ لذت افزوده صرف باشد2 .ـ اشتياق اگر رمزگشايي شود ،به شناخت محض ميرسد .اين غيرممکن است .تداعي
آزاد آناليزان ،بيان تمامي درون نيست ،لذا آناليست روانکاو  هيچگاه نميتواند تعبيري قطعي بدست دهد .فرد انسان از
اين قاعده مستثني است .در رفتارهاي جامعه ميتوان تعابيري واضحتر و با درصد تنوير بيشتر ارايه داد ،اما فرد بخاطر
اينکه مدام با طوفاني دروني از «خواستها ,ارادهها و توانستنها» رويارو است ،هيچگاه نميتوان گريز روانش را از دست
مشاهدهگر برطرف ساخت .نقش شعور در وجود آناليزان سبب ميشود که در حين تداعي آزاد هرچند هم حرفهايش
پرتوپال و مشوش باشند ،به راههاي گريز از تعابير آناليست فکر کند .عامل فاعل  همان هوش تحليلي آناليزان است.
هوش تحليلي ،زمينة کنترل آناليزان بر انديشهها و حرفهاي تداعي شده ،آن هم تداعي آزادانه را مستعد ميسازد.
خود رؤيا يا خواب ـاز هر نوع آشفته و غيره که باشدـ تنها موردي است که از تيررس کنترل آناليزان در خواب رهايي
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دارد ،اما وقتي که آناليزان براي بازگويي روايت رؤيا در مقابل آناليست قرار ميگيرد ،با توسل به هوش تحليلي ميتواند
انحراف در دادهها را بهوجود آورد و آناليست را دچار تشويش سازد .چهبسا از طرف ديگر اگر هم بخواهد ،نميتواند
هم علت و هم معلول را به تمامي بازگو کند .چراکه نقش علت و معلول در شناخت حقيقت ديگر بسيار کالسيک و
کم اهميت شده و شناختي را قطعي نميسازد .علت و معلول صرفا جزيي ساختاري از مراتب حادثه هستند و اتکاي
مطلق بر آن براي شناخت ،چيزي را حل نکرده .در روانکاوي ،فرد سوژه ،صرفا با خود و اميال و خواستهاي خود درگير
است ،حتي اگر در وجود ديگري هم باشد و لکان به اين مهم پي نبرده ،اما تحليالتش سرنخهايي را ناخواسته بدست
ميدهد .اهميت اين روايت سوژه در اين است که شناخت از راه دال و مدلول را بهمثابه راهکار منتفي و اشتباه اثبات
مينمايد .سلسله داليلي که علت و معلول را در مراتب خود دارد ،ديگر بهمثابه متدي شناختشناسانه باطل و منسوخ
گرديده است .استواربودن بنياد هر تعبيري بر پايههاي اين مقوالت ،اشتباه است و اين است که روانکاوان هم ميگويند:
روانکاوي درمان نميکند .هيچگاه معيارهاي حقيقتشناسي آناليست با آناليزان مشابه و عين هم نيست ،براي همين
است که حکم قطعي آناليست حتي اگر مطابق تداعيهاي آناليزان باشد ،نسبي است و  درمان صورت نميگيرد!
معيارهاي علت و معلول اسير اراده ،خواست و ميل و دانايي آنهاست ،لذا هيچتعبيري بنيادي را نميتوان بهمثابه يک 
نسخه حقيقي صادر کرد ،اما ميتوان تفسير کرد .برخورد نوع معيارهاي آناليزان با آناليست تمام کاسهکوزهها را به
هم ميريزد .اين مهم اجازه نميدهد که تعبير بصورت حقيقت مطلق فرض شود .وجود ،با معنا کامل ميشود؛ وجود
بدون معنا يک هستي محض بيرابطه با ديگري و «ديگرشيء» است .در نوع انسان ،نقش معنا براي کامل بودن هستي
و وجود ،بسيار ضروري است و شکوه جامعه را عيان ميسازد .اين معنا ،همان معناي معرفتشناسانه است که نقش
هستي و وجود ،بسيار ضروري است و شکوه جامعه را عيان ميسازد .همان معناي معرفتشناسانه است که نقش ،اراده
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و نيرو به نوع انسان ميبخشد تا شروع به حرکت کند .لذا هستياي غير از اين نوع هستي بامعنا وجود ندارد ،بعبارتي
نيستي محض ممکن نيست .تعريف نيستي محض اين است که بدون انرژي ،اراده ،نيرو ،ميل و درکل معنا است .اين
معنا است که «اصل هدف» در هستي است و فقط ميتوان گفت که هستي بامعنا است ،ولي نميتوان گفت بسوي
فالن هدف و آرمان قطعي در حرکت است .حتي نيازي بدان نيست و توحيدگرايي و غايتگرايي هستي اجباري هم
نيست .اگر هستي بسوي غايتي عيان ميتازد ،آنگاه نيستي چه مانعي در اين راه است!! هرگاه بگوييم نيستي بسوي يک 
هدف مشخص ميتازد ،مسلما اينجا وجود امر نيستي را در تعريف حذف کردهايم و لذا چيزي ناقص باقيمانده .آناليست
نميتواند در فرايند يک پراتيک روانکاوانه غايت يک تداعي آزاد آناليزان را تخمين بزند .لذا هر آناليزاني ميتواند نقش
آناليست را براي روانکاوي خود برعهده بگيرد،زيرا بزرگترين روانکاو هوش دروني و يا به اصطالحي ديگر ،من است
که از هوش عاطفي و تحليلگر برخوردار است .اين دو بزرگترين عامل براي خودشناسي است .بنابراين ،براي يک عمل
روانکاوي اين حکم اجباري نيست که قطعا بايد يک بيمار و يک روانکاو روياروي هم قرار گيرند .اين انديشه خالف
فرمول لکان است و شايد برخي بپرسند چه دادهها و مکانيسمهايي ميتواند به آناليزان کمک کند که به آناليست خود
مبدل شود؟ جواب :وجود عاملهايي از قبيل اراده ،خواستن ،دانستن و نيرو .اينها همه همانطور که در وجود آناليست
هست ،در وجود آناليزان هم هست ،تا زمينه براي يک آناليست مستعد گردانده نشود ،نميتواند روانکاوي کند و اين
براي آناليزان هم مصداق دارد .گاهي شناخت و خودشناسي با همياري ديگري ،بهتر صورت ميگيرد و گاهي صرفا با
همت خود سوژه .حادثه هنگامي روي ميدهد که تغيير صورت گيرد و بزرگترين تغيير آن است که سوژه به رضاي
آگاهانه دروني برسد.
بودن جوانب نقش ساختاريـ کارکردي
بيمعنا گشتن به معناي نيستي مطلق نيست ،به معناي خنثيبودن است ،خنثي ِ
وجود يک هستي است .هستي نياز به تفسير دارد نه تعبير قطعي و حکم نهايي و هستي فرد تفسيرپردازي از نوع حکم
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قطعي و نهايي نيست.
بزرگترين روانکاو ،همان من در وجود ديگري است .هر مني در وجود تمامي منهاي ديگر تجلي معنايي دارد .يک 
روانکاو وقتي که ميان يک من و منهاي ديگر به رابط تبديل ميشود ،همان معناها را بدست ميآورد تا روانکاوي کند.
من روانکاو بجاي يک عامل خارجي يعني روانکاو ميانجي ،بدون استطاعت از استعاره و مجاز زباني ميتواند به اين معنا
براي گرهگشايي و رمزگشايي دست يابد و تعبيري ارادي از راه شهود باطني و هوش دروني بدست آورد .اين يک جنبه
ديگر خودشناسي است .بدون وجود منهاي ديگر هيچ سمپتوم ،ژوئيسانس و اشتياقي نميتواند وجود داشته باشد و
به عمل تعبير ديگر نيازي نيست« .فرد تنها» نوعي فرد محصول روانکاوي فرويدي است که برادر دوقلوي ليبراليسم
است و از اين جنبه به بقاي آن خدمت نموده .چهبسا وقتي که فرويد وجود هر من را بدون ديگري فرض نميکند،
آنگاه است که «ابرمني» ميآفريند که با «فرد تنها» که آن هم محصول خود او است ،ميجنگد.
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آيا گفتههاي آناليزان حقيقت است يا واقعيت؟
فرايند يک روانکاوي چگونه ميتواند به معرفتشناسي و کشف حقيقت نايل آيد .بخوبي ميدانيم که کشف حقيقت
توسط آناليست به تمامي بستگي به صداقت و راستگويي آناليزان دارد .حقيقت در کدامين جملة گزارهاي نهفته
است؟! روانکاو صرفا روان را ميکاود يا حقيقت را هم؟ کشف حقيقت و يا حصول شناخت ،مشروط به راستگويي است  .
اطمينان به جمالت پرت و پال به نسبت وجود استعاره و مجاز ميتواند هر فرمولي را به پايان روانکاوي يعني يک توهم
مشترک ميان آناليست و آناليزان ختم کند .روانکاوي وقتي ميتواند کشف حقيقت را ممکن سازد که درمان کند و
اين امر در روانکاوي جسارتا ادعا نشده است .شناخت در بطن يک رؤيا نهفته نيست ،بلکه مفاهيمي است که بيرون از
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هر حالت غيرعادياي بطور منظم چينش شده ،اما هر برخورد سوژه با آن ،برهمش ميزند و بايد بدنبال سرنخ کالف
آن گشت و اين عادت طبيعي مفاهيم هم بخاطر دوگانگي و تنوع آن است و اين شکوه مفاهيم چه مادي و چهمعنوي
ظرفيتي بسيار بيشتر از ميزان توانايي درک سوژه را دارد .يک آناليزان ميتواند واقعيت را بازگويي کند ،اما نميتواند
حقيقت را بگويد .يک اصل اساسي وجود دارد«:زبان در قبال مغز قاصر است» .ظرفيت ذخيره مغز بسيار بيشتر است و
منبع ذخيره تصاوير ،نمادها و واقعيتها و معناها هستند .معنا بعد چهارمي است که لکان آن را منظور نداشته .اين بعد
به حوزههايي انتزاعي و مجرد تعلق دارد که خود ساختار زبان در بيان آن قاصر است .هم زبان و هم مغز در نتيجه وجود
آن دچار بدفهمي و الادريگري ميشود و فانتاسم(توهم و خيال) در سايه اين امر به وجود ميآيد .بعد چهارم؛ يعني
معناها ،ديگر ابعاد را در خود ميگيرد و هرکدام بارقهاي از آنند .لذا هر تصوير ،هر نماد ،هر کلمه ،هر گزارهاي استعاري
و مجازي مدام تحت تأثير آن هستند .پيچيدهترين وضعيتهاي معنايي در بعد سمبوليک قرار دارد و سادهترين آن در
بعد واقع .بعد چهارم جنبههاي چندسويي گريز از ابعاد ديگر را ممکن و آسان ميسازد .اين شگفتي به عملکرد عظيم
ذرات بنيادين کوانتومي ميماند که رابطه ادراک و پديده را حاصل ميآورند .آنچه ميان ابعاد چهارگانه مدام رد و بدل
ميشود و مقوله را پيچيده و بغرنج ميسازد ،سويههاي معنايي است .دوگانگي طبيعت در افکار انسانها و در نهايت
در مقوله زبان و ساختار آن هم وجود دارد .اين دوگانگي باعث ميشود که هميشه سويههايي از ديد مغز انديشگي
مشاهدهگر بگريزد .هنگامي که اين بعد چهارم چنان وضعيتي را به وجود ميآورد که طي آن فانتاسم(خيال ,انگاره)
شکل ميگيرد ،همان هنگامه است که شکست روانکاوي ممکن گشته است .اين روند ،روندي جبري نيست ،بلکه با
ارتقاء تواناييهاي شناخت و متدهاي عملي ميتواند پشت سر گذاشته شود ،اما هميشه نسبيـ مطلق بر آن سايه افکنده
است .در هستي ،اين وضعيت فقط براي انسان معضلساز است .بويژه بعد سمبوليک بعدي برآمده از خصوصيت متفکر
و ناطقبودن انسان است .بعد تصويري و واقع مختص به طبيعت هستي است و بعد معناها رشته ارتباط ميان آنها است
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و بدون انسان و مقوله زبان ،بُعد معناها صرفا وجودي مختص به حوزه فيزيک دارد نه جامعهشناختي .وقتي انسان و
جامعه ظهور مييابند ،در همين هنگامه است که وراي جوانب مشترک هستيشناسانه ،مرزهاي حوزه فيزيک و جامعه
شکل ميگيرد .اين گفته لکان که ميگويد«:مدام مبنا را بر سوء تفاهم قرار دهيد» امري صحيح است .سويههاي معنايي
چه به لحاظ ساختاري و چه کارکردي هميشه راهگريز از چشم و هوش مشاهدهگر را دارند.
ناخودآگاه حاوي آگاهي نسبي است ،اما از نوع خودشناسي برخوردار نيست .چرا در وضعيتي که خودآگاهي وجود ندارد،
نميتوان گفت«:من هستم» .روانکاوي جوابي براي اين مقوله ندارد و يا جوابي اشتباه دارد .چرايي آن به اين خاطر است
که هر فرد در قالب بستههايي معنايي به هر سوي تصويري ،سمبوليک ،واقع گريز دارد؛ لذا بعد چهارم همان وجود
پراکنده شده «من» در «ديگران» است .بازيافتن معناها ،بازيافتن خود و لذا حقيقت است ،اما روانکاوي هنوز موفق
بدان نشده! علت و معلول مکانيسمهايي کامل براي يافتن بعد معنايي منتشر شده در همه ابعاد ديگر نيست« .نيرو»
تنها عاملي است که انسان با کمک آن ميتواند به کنترل ابعاد چهارگانه بپردازد و يک آناليز بدون عامل نيرو و يا يک 
نيروي ضعيف توان احاطه برکل روايت رؤياها و معناهايش را ندارد و در طرف مقابل ،خود روانکاو هم بخاطر فقدان نيرو
و يا ضعف آن  ،تمامي محاسبات کشف و شناخت را برهم ميزند .وجود آن برعکس همه ابعاد را با بارمعنايي مشترک،
اما متنوع به هم نزديک ميسازد و قدرت حل را افزايش ميدهد .لذا  بايد به افزايش نيروي آناليزان اقدام نمود .از چه
راهي و چگونه؟ نيرو همانند موتوري است که اگر دو مقوله ارادهـ ميل به آن مجهز گردانده شود ،توان حرکت انديشه
و هوش را بسوي سويههاي معنايي و حوزههاي ابعاد چهارگانه ،تسهيل و ممکن ميسازد .منجر شدن به «نيرو» طي
اين حرکت ،ميتواند سوژه را از وضعيت روانکاوي يعني حوزه بيماري خارج سازد .از اين به بعد بدون وجود روانکاو
ميتوان به گشايش و حتي خودشناسي رسيد ،اما اين نوع خودشناسي بسيار نادر اتفاق ميافتد .حصول قدرت با اتکاي
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به نيرو ،براي همه ميسر است ،اما حصول خودشناسي بسيار نادر و دشوار است .انسان مدام در چنگ قدرت است.
اشتياق مدام در روانکاوي در سايه نيرو و قدرت است که انگيزه تداوم را دارد .مرگ انسان ميتواند در نتيجه «قدرت» و
عدم کنترل آن بهوجود آيد؛ چهبسا خودکشي سلب قدرت است .آخرين شيوه قدرت« ،توان اقدام به خودکشي» است،
پس خودکشي هم در احاطه قدرت است؛ زيرا هيچ فعلي بدون نيرو و قدرت ممکن نميگردد .قدرت ،همان وضعيت
مهيا براي بالفعل ساختن نيروي دارنده است .ميتواند براحتي به انحصار درآيد و انباشته شود .وقتي که سوژه با توسل
به نيرو در ميدانهاي برين ابعاد چهارگانه به دنبال خود ميگرددـ البته قسمتي حتي وسيع از آن ميدان ميتواند در
وجود ديگري باشدـ در عين حال با مقولهاي اخالقي روبرو است ،اينکه از ابژه ديگري استفاده ابزاري کند يا نه ،مقولهاي
اخالقي است که بايد بدان توجه داشت .دو پديده قدرتطلب و دولت اين توجه اخالقي را لحاظ نميکنند و در تاخت و
تازهاي خود مدام به انحصار قدرت ميافزايند و ديگران را زير پا له ميکنند .اين حادثه ميتواند هم در عمل يک عاشق
نسبت به معشوق صورت گيرد و هم در عملکرد يک پديده گستردهتر به نام دولت .دولت شکل قدرت تباه است و در
عين حال نماد فراسوژه فردي در مقياسهاي گستردهتر .بهترين نوع خودآگاهي ،ايدئولوژي تفسيري است و بدترين
نوع خودبيگانگي ،ايدئولوژي تحميلي .همانطور که ايدئولوژي تفسيري ،انباشتي از متدهاي مناسب است ،به همان اندازه
ايدئولوژي تحميلي ،انباشتي از متدهاي انحصار قدرت ميباشد.
دو عامل ميتواند کشف حقيقت را ناممکن و يا دشوار سازد1:ـ تنوع سويههاي معنايي منتشر شده در هر سوي ابعاد
چهارگانه2 .ـ زادهشدن قدرت .اين دو عامل امر گريز از شناختهشدن و نيز شناختن را ممکن ميسازند .نيرو ،در حکم
يک اهرم فشار براي حرکتکردن عمل ميکند که خودکشي ميزان قدرتي است که از بس فشار نيرو به وجودميآيد.
منشأ نيرو خود ،همهچيز و همهکس است و همه فشار ايجاد ميکنند .تحمل بار سنگين آن توان ميخواهد ،اگرنه به
خودکشي و انفعال منجر ميشود .لذا کشف حقيقت بسيار دشوار و بغرنج و هزار سويه است .تنوع نمادها ،خود ،نوعي
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کالف سردرگم ايجاد ميکند .سوءتفاهم روانکاوي به خاطر اين تنوع هستي و ظرفيت کم ما روي ميدهد.
نقطه ضعف روانکاوي اين است که ميگويد همهچيز متأثر از مطالبات رواني ناخودآگاه است .يعني هستي ،طبق اين
نظريه ،يک مشت روان است .روانکاوي ،اينگونه ،شخص را در وجود ناخودآگاه تحليل ميکند و اجتماع را در شخص نه
به نفع اجتماع ،بلکه به خاطر شخص حقير ميکند .اين مفهوم عکس تحليل اجتماع در وجود شخص است .چراکه در
متد دوم منظور از تحليل شخص ،فراتر از شخص است و کل تاريخ را دربرميگيرد .اين فرمول مورد نظر رهبر خلقکرد،
عبداهلل اوجاالن است .روانکاوي از جزء به جزء سير ميکند ،اما آپوئيسم از جزء به کل و برعکس .در روانکاوي ،روابط
فيمابين افراد اسير نوعي جبر ابژهاي گردانده شده .بگونهاي که يک انسان بصورت يک ابژه به دنيا ميآيد و مدام به
صورتها ،حالتها و انواع مواضع ابژهاي ديگر تغيير مييابد .از ابژهاي به ابژهاي ديگر .انگار انسان مدام گرفتار ابژگي
است و اختياري ندارد .تمامي ديگران عوامل سوقدهنده تغيير ابژگي فرد ميباشند .اين عوامل را متافور مينامند .انسان
مدام ابژه ديگري است و ژوئيسانس هيچگاه رهايش نميکند.
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واقع ،واقعيت؛ عينيت و واقعيت
آيا هرآنچه در کيهان بينياز از مشاهدهگر باشد ،خالي از معنا و مفهوم است؟ آيا اين فقط متافور است که با وارد شدن
موجب تغيير ميشود؟ اگر متافور منجر به تغيير نشود و خنثي باشد چه؟ اين پرسشها بنيان شناخت روان را تشکيل
ميدهند .در روانکاوي هميشه تغيير در بعد سمبوليک رخ ميدهد و فراعينيگرايي روانکاوي از همين امر برميخيزد.
اين يعني اينکه انسان مدام در تالش است که براي هر چيز جديدي که ميبيند و يا آرزوي آن را ميکند ،نمادي قرار
دهد؛ پس اين نشان ميدهد که هر متافوري ،نمادي نوين براي سوژه ميآفريند .نقض بعد سمبوليک چيست؟ در يک 
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طرف اين حوزه ،مشاهدهگر يا سوژه قرار دارد و در طرف ديگر متافور .نقض در اين است که سوژه مشاهدهگر هرآنچه
را ببيند ،بدان نشانههاي نمادين ميبخشد نه اينکه نبيند ،ولي غيرممکن است در ذهن خود بدون عمل ديدن نمادين
سازد ,بايد قبال ديده باشد .يعني بدون بعد و عمل تصويري ،بعد نمادين غيرممکن است شکل گيرد .حال ،در جنبه
ناديدني يعني ميل انتزاعي ،بازهم بدون مشاهدات قبلي نميتواند به نمادين کردن بپردازد .اين نشان ميدهد که دنيايي
مجرد وجود ندارد و حوزه فراعيني ،مجرد نيست .پس به اين نتيجه ميرسيم که مشاهدهگر مدام با محدوديت عينيت
و ديد روبرو است و لذا توان نمادسازي در حد و حصر ميزان و مقدار نشانهها و متافورهايي است که ديده و انسان از
ضعف درک برخوردار است .اين ضعف هنگامي برطرف ميشود که به معنا و مفهومي جديد که تابحال نه ديده و نه با آن
روبرو شده ،شدت يابد و آن خود بعد واقع است .اگر بعد واقع بقول لکان خالي از معنا و مفهوم باشد ،ما نميتوانيم1:ـ
هيچگاه به کشف جديد نايل شويم ،زيرا امر بيمعنا و مفهوم يعني نيستي و غيرقابل دسترس بودن مقولهاي2 .ـ نبايد
بر اساس تواناييها ،موقعيتها ،نيروها ،ضعف و قدرت يک مشاهدهگر اين حکم قطعي را صادر کنيم که هرآنچه در بعد
واقع است ،بيمعنا و مفهوم است ،زيرا توانايي مشاهدهگر ،خود زير سؤال است .لکان ميگويد که تمامي متافورها در بعد
واقع وجود دارند و روانکاوي از بعد سمبوليک آغاز و به بعد واقع سفر کرده و بازهم به بعد سمبوليک بازميگردد .بخاطر
اينکه متافورها تنها عامل تغيير هستند و بيمعنا و مفهوم هم نيستند ،نميتوان گفت که بعد واقع بيمعنا و مفهوم است.
چهبسا بعد سمبوليک پررمز و رازتر و معماييتر از بعد واقع باشد ،زيرا مشاهدهگر گاهي با توهمات خود آن را غامض و
مشوش ميسازد و اين خطري است که بعد سمبوليک در راه شناخت هستي با آن مواجه است .ابطال فرضيههاي کهنه
و سربرآوردن فرضيههاي نو مربوط به همين ويژگي بعد سمبوليک است .آيا تغيير صرفا در حوزه سمبوليک صورت
ميگيرد يا در بعد واقع هم.
مشاهده يک مقوله هميشه ناقص صورت ميگيرد ،زيرا اگر مکان معلوم باشد ،زمان آن نامعلوم است و برعکس .لذا حتي
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با ربط دادن يک مدلول ناشناخته به دالي قبلي شناختهشده ،بازهم شناخت ،احتمال ناقص بودن را دارد .مسئلهاي
ديگر که فرمول روانکاوي را زير سؤال ميبرد ،وجود متافورها است ،که وقتي سوژه به بعد واقع سفر ميکند آن را از
آنجا براي بعد سمبوليک سوغات ميآورد .حال ،بخاطر اينکه از نظر لکان و انيشتين دنياي واقع بيمعنا و مفهوم و
تهي است و از تيررس ديد و کنترل مشاهدهگر خارج و گريزان است ،پس به اين ترتيب عمل «انتقال» هم که يک 
اصطالح و فرايند روانکاوي است ،يا ناقص صورت ميگيرد و يا بکلي اشتباه و استوار بر احتماالت متزلزل ميباشد .اين،
توصيف جهان لکاني است .چرا مطابق فرمول و متد لکاني همهچيز ناقص است و شناخت در واقع نوعي بازشناخت
است؟ زيرا سوژه مشاهدهگر ،بزرگترين ابژه بياختيار فرض شده است .در سفر در مراتب بعد سمبوليک ،تصويري و
واقع ،اختيار در کف سوژه نيست .زيرا بعد واقع هم بيمعنا و تهي است و هم مستقل از مشاهدهگر و لذا سوژه در بعد
واقع نه تحت حاکميت است و نه حاکم ،بلکه خنثي است .در بعد تصويري صرفا روابط شکل ميگيرد و ميزان آزادي
سوژه در شکلدهي روابط به تبع ميل خود زير سؤال است ،اما مشاهدهگر راه گريز را دارد .و اما در بعد سمبوليک که
جهان کلمه و نشانه است و حاکم بر مشاهدهگر ،باز هم اختيار در کف يد مشاهدهگر نيست و نمادها او را در محاصره
خود دارند .لذا بايد تأکيد کرد که سوژه ،بر اساس اين جبرهاي حاکميتي بعد سمبوليک و سمبولهاي نوين است
که در بعد تصويري تغيير ايجاد ميکند و آن نيز چيزي نيست جز روابط او .اين نشان ميدهد که روابط انسان در
غل و زنجير ناشناختهها و بيمعنابودنها و تهيبودن بعد واقع و حاکميت بعد سمبوليک است .مطابق فرمول لکان و
انيشتين ،هر هستياي در صورتي که در تيررس مشاهدة مشاهدهگر باشد ،معنا و مفهوم دارد و تهي نيست ،اما خود
عکس آن ميگويند .و لذا با توجه به هستي انسان سوژه ،هستي کائنات و کيهان را تعريف کردهاند .هر مشاهدهنشونده
و امر خارج از ديد مشاهدهگر را بيمعنا و تهي نمودهاند .هدف روانکاوي از تالش براي رسيدن به واقع بيمعنا چيست
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و چه بار منطقياي دارد؟! آيا معنا ،خود يک بعد مستقل نيست که بهانه تمام هستيها و جوهر ذاتي آن باشد در
مقابل نيستي و تهيبودن؟ متافور ،کلمهاي است که بجاي کلمهاي ديگر ميآيد و يا بعبارت ديگر ،استعارهاي نوين
است به جاي استعاره پيشين .به اين نکته خوب توجه کنيم که هنگامي که متافوري جاي متافور ديگر را ميگيرد،
متافور تغيير کرده و متافور پيشين بازهم به زبالهدان بعد واقع انداخته ميشود و به اين بهانه ,بعد واقع را بيمعنا
ناميدهاند .آيا متافورها ،استعارهها و کلمات مختص به بعد سمبوليک هستند يا از بعد واقع به آن بعد آورده شدهاند؟
منبع اساسي تغذيه سوژه بعد واقع است يا بعدهاي ديگر؟! يک سوژه چطور ميتواند از جهان واقع که بيمعنا و تهي
است و مستقل از مشاهدهگر ،تغذيه کند و ماتريال استخراج کند؟! اگر فرايند تغيير در اختيار متخصصها و روانکاوان
و سوژه(بيمار) نيست ،پس ميتوان گفت که سوژه نه اراده دارد ،نه اختيار ،نه انتخاب آزاد و نه نقش و چهبسا آن
مقدار کم حاکميت در بعد تصويري هم از کف ميرود .آنگاه آزادي و حاکميت تئوري براي شناخت ,وجود و نقش
ندارد و همه  چيز فقط يک عمل محدود مشاهده و تجربه پوزيتيويستي است و ميدانيم که تعريف علم نه تنها به امر
مشاهده و تجربه صرف محدود نيست ،بلکه تئوري را هم در خود دارد.
در بعد واقع ،بخاطر بيمعنا ,تهي و مستقلبودن از مشاهدهگر ،واقعه يا عمل «عينيت» و ديد روي نميدهد و مسلما
وجود واقعيتها ،بدون بعد واقع غيرممکن است .اما واقعيت در بعد تصويري لکاني چنان تعريف شده که از حوزه
حس و تجربه فراتر نميرود و به عرصه تئوري پا نميگذارد .اينکه جهان روابط صرفا مختص به بعد تصويري است،
همانا محکومکردن سوژه به صرف هستي تصويري است .هستياي ناقص .نه فقط بعد تصويري بلکه تمامي ابعاد،
جهان روابط هستند .بايد گفت عکس اين هر آنچه مفهوم است به بعد واقع تعلق دارد و تأمل سوژه در مورد چيزها،
درباره هستيهاي نوين در بعد واقع است .تفکر به حوزه ناخودآگاه تعلق دارد و خود و ناخودآگاه با ابزارهاي حس
و فراحسيشان به بعد واقع سفر ميکنند و تأمل به هر دو شيوه با وجود آنها ممکن ميگردد .هيچ فراحسي بدون
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حسها و حسگرهاي قبلي نميتواند به نتيجهاي برسد و تأمل حس ،بدون استفاده از وسيله ديد ،آن را مجرد ميکند
و ديگر در انتزاعيت محض ،توهم و فانتزيگري سير ميکند .فراحس ،هيچگاه بدون عينيت و واقعيتهاي قبلي وجود
ندارد .درآميختگي سه بعد هم از اين امر مايه ميگيرد .خود متافور همان استعاره و مقوله عاريتي است که يا از راه
حس و فراحس يعني شهود باطني ساخته ميشود و يا استخراج ميشود و بدون متافورهايي که قبال تأمل شدهاند،
هستي نمييابد .حس و عقل مقوالت متافيزيکي و ماترياليستي را در هم ادغام مينمايند .انيشتين ميگويد«:چنين به
نظر ميرسد که واقع (جهان واقع) يک مقوله بيمعنا و ذاتا تهي است» .اين جمله ،کامال گزارهاي متافيزيکي است و به
لحاظ زبانشناختي غلط« .چنين به نظر ميرسد» يک تأمل نامفهوم است و در جمله نيازي به آن نيست ،چراکه دوپهلو
و پرسشبرانگيز است .اينکه يک حکم قطعي و واضح است يا نه ،جاي پرسش و شک دارد .اين گزاره يک گزاره تئوريکي
با ويژگي انتزاعي بودن است و يک تجربه قطعي نيست .وقتي يک سوژه اين حکم قطعي را صادر کند و بگويد که :به
نظر من چنين ميرسد که واقع يک مقوله بيمعنا و تهي است ،اين بدان معنا است که مقوله وحدانيت را بر دوگانگي
هستي ،بويژه موجـ ذره چيره ساختهايم .درحالي که ميدانيم سوژه ،يک مشاهدهگ ِر ضعيف است در مقابل کيهان و
کل هستي .چهبسا از طرف ديگر ويژگي مفردـ کيهاني هستي ،سبب ميشود که کل سوژهها در يک کليت درآميخته
قوي باشند نه در استقالل و وحدانيت خود؛ اما انتخاب هر يک از وحدانيت و کليت امري جبري نيست و آزادانه است.
انديشه «دنياي واقعي از معنا و مفهوم تهي است» يک انديشه متافيزيکي محض است.
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قباره ماکرويي و ميکرويي
ما قادريم که چه دنيايي را بصورت عادي در وجود خود تصوير کنيم؟ ميان دو چيز هميشه يک چيز هست و آن
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فاصله است که از خشتهاي ريز و درشت خود آن چيزها به وجود ميآيد؛ هر خشتي اندازهاي دارد .مثال دو جهان
ماکرو و ميکرو داريم ،اما ناچاريم که بگوييم سه جهان چراکه ميان ماکرو و ميکرو جهانهايي فاصلهها را پر ميکنند با
خشتهاي ريز و درشتشان که جهان سومي نام دارد ،تعدد جهانهاي سوم بينهايت است و به اندازه شمار شکستن
اتم است .پيشتر و در قديم اين جهان سوم را «اثير» ميناميدند ,ولي منظور ما اين نيست ,بلکه فضاـ زماني است که
بصورت خميده خأل را پرکرده است .کل ذره بنيادين در آن شناور است و مدام ميتازد .ميان هريک از دو جهان سوم
يعني ميان هر دو خشت ،جهانهاي بيشمار ديگري با قبارههاي خاصشان جا ميگيرند .انسان تاکنون توانسته که
جهانهاي سوم را در شمار اندکي ببيند و تصوير کند .مکانيسم چشم انسان بخاطر عادي بودن فقط قادر به همين
مقدار بوده ،اما با مسلح شدن اين مشاهدهگر ،صرفا قادر شده که تا حدود بسيار ناچيزي به جهان کهکشانها در بعد
ماکرويي سير کند و يا از مرزهاي جهان ميکرويي گذار نمايد و تا اندازهاي قليل جهان ميکرويي زيراتمي را کشف
نمايد .اين فاصله به تصوير کشيده شده ميان ميکروها و ماکروها را ميتوان بعد تصويري ناميد ،اما نميتوان گفت که
زير حاکميت انسان است .اين جهان طوري به نظر ميآيد که انگار متعلق به بعد واقع است ,اما اين جهان را ما بطور
متافيزيک تصور ميکنيم تا تجربه نماييم .زيرا کشش جهان انساني بسته به اين است که تا چه اندازه کشف کرده
و شناخته است .عليرغم اين همه کشفيات نجوم و فيزيک کوانتوم هنوز ميتوان ادعا کرد که قباره هم جهانهاي
زيراتمي و هم ماکرويي کوسموس در حد و اندازه قبارههاي زمخت و گنده است .اصال نيازي نيست که اين جهانها را
با مقوالت «واقعيت» و «واقع» از هم جدا کنيم و دستهبندي کنيم .جهاني که ديده نميشود ،معنا و مفهوم ندارد ،تهي
است و به تصوير کشيدني نيست را نميتوان مورد قضاوت تئوريک اثباتگرا قرار داد .ما دو نوع حس داريم1:ـ حواس
پنجگانه2 .ـ حس ششم يعني قوه ذهن .هيچ تئورياي نميتواند بدون وجود حواس پنچگانه و صرفا با توسل به قوه
ذهن زاده شود .حتي قويترين تصاوير وهمي و فانتزي که بر بنيان قوه خيال استوار است ،بدون اين حواس ،نيستي
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محض است .اگر ما بهمثابه نوع بشر که موجودي ناطق هستيم ،ميتوانيم در ابعاد سمبوليک ،تصويري و واقع لکاني
به سير براي کشف بپردازيم در سايه همين حواس است .حتي دنياي ناخودآگاه نيز در يد چيرگي عملگرهاي حواس
هستند .حس ششم بدون حواس پنجگانه قادر به سير و کشف در بعد واقع نيست ،چراکه ابزارهاي بنيادين شناخت
همان حواس ميباشند .جهان فانتزي هم تحت سيطره همين حواس و محکوم به وجود آنها است .لذا دستهبندي ابعاد
سهگانه لکاني بايد به نسبت تفسير فوق تعديل گردد .هر بعدي جنبهاي معنايي دارد ،زيرا هر بعدي که معنايي نباشد و
تهي باشد ،آن ،نيستي محض است .خالصه مفهوم بعد واقع الکاني و انيشتيني اين است که :اين انسان است که به ماده
و هستيها معنا ميدهد و اگر نه در ذات آن معنايي وجود ندارد .اين انديشه ،تداعيگر انديشههاي متافيزيکي افالطوني
است .پس بعد واقع ،جنبههاي متافيزيک محض لکاني را اثبات ميکند که بر ابعاد ماترياليستي و پوزيتيويستي او
ميچربد .بقول انيشتين انسان در بعد تصويري فقط مشاهده و تجربه ميکند و در بعد سمبوليک به تئوري ميپردازد
و تنها در بعد سمبوليک است که جهان بر ما ظاهر ميشود.
در روانکاوي ،ماديت ،همان دالها ميباشند ،يعني دال ،امر مادي است و ماديت واقع ،ماديت نيست .لذا طبيعي است
که به دنياي حسي اهميت ندهند و بگويند که مفاهيم تنها در سايه وجود دالها يعني مفاهيم قبلي بوجود ميآيند ،اين
در حالي است که در بعد واقع ،هستي آنگونه وجود دارد که هست نه آنگونه که توسط سوژه مفهومپردازي شده باشد.
هستي خود مفهوم خاص و مستقل از مفهوم مشاهدهگر دارد .ما مدام در پي يافتن اين مفهوم هستيم .بعد سمبوليک 
درواقع حکم البراتوار ذهن را دارد که اين مفاهيم را حس و تفهيم کند .هوش حسي و عاطفي بيشتر در حوزه تفکر
عملي برجسته است ،اما در تفکر علمي سمبوليک و با نام ديگر تئوريک هم دخالت و نقش بالمنازع دارد .هوش عاطفي
و تحليلگر نقششان اين است که بعد واقع را با بعد سمبوليک مرتبط دهند و رابطه علوم با يکديگر را برقرار سازند.
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برخالف نظر لکان ،روانکاوي از بعد تصويري شروع و به بعد واقع سفر کرده و به بعد سمبوليک منتهي ميشود ،اما بعد
تصويري ارتباطي است ميان بعد سمبوليک و واقع که با ابزارهاي زنده هوش عاطفي و هوشتحليلگر پلي ميسازد
تا روابط ميان تجربيات حسي مربوط به دو بعد تصويري و واقع را با مفاهيم و گزارههاي بعد سمبوليک شالوده بندد.
همهچيز يعني هم تجربيات حسي و هم مفاهيم از دوگانه مفردـ کيهاني برخوردارند و هستي اينگونه است .پس بايد
جزء ،توانايي درک کل يعني جهان واقع را داشته باشد؛ البته  اين مقوله با اين امر فرق دارد که ميگويد :با استفاده از
ويژگيهاي جزء نميتوانيم کل را توضيح دهيم ،ولي با استفاده از کل ميتوانيم جزء را تشريح کنيم .اين امر درست
است ،ولي نبايد ما به اين اشتباه دچار شويم که داشتن خصيصه درک در وجود جزء مقولهاي جداگانه است و اين مقوله
يعني اينکه هرآنچه در کل وجود دارد ،در جزء وجود ندارد .يعني صرفا بعضي از ويژگيها و ابزارهاي کل در جزء وجود
دارند .در درک بعد واقع ما با مشکل فقدان معنا و مفهوم روبرو نيستيم ،زيرا معنا و مفهوم وجود دارد و کار ما استخراج
آن است ،پس با يک مشکل ديگر روبرو هستيم که طبيعي است و آن مطلق نبودن است .درک مطلق آن هم در يک آن
واحد و يا دوره زماني کوتاه مدت ،غيرممکن است ،ولي نبايد مرا به اين نتيجه برساند که هستي در بعد واقع بيمعنا و
تهي است .زيرا اگر بعد واقع بيمعنا و تهي باشد ،مسلما نميتوانستيم بعد سمبوليک را جهان کلمه بناميم ،چونکه معنا
و مفهوم به حوزه زبان تعلق دارند و بدون هستي در بعد واقع ,زبان هم موجوديت ندارد .اگر مشاهدهگر نتواند با حواس
پنجگانه هستيهاي بعد واقع را مورد عمل قرار دهد و نيز اگر نتواند با حسي ششم يعني ذهن آن را تصور کند ،آن هم
بطور مطلق ،آنگاه بايد گفت که چيزي بنام بعد واقع با اين تعريف وجود ندارد و لذا فقدان بعد واقع هم يعني فقدان و
نيستي بعد تصويري که اين خود يعني فقدان معرفت اگرچه معرفت نسبي هم باشد .در واقع متافورها همان مفاهيمي
هستند که بصورت خام در بعد تصويري مشاهده و تجربه ميشوند و در بعد سمبوليک به يک مفهوم آماده تئوريک 
مبدل ميگردد .مفهوم ،يک جنبه يکبعدي ذهني نيست ،بلکه از جنبه هستي مادي هم برخوردار است .هستي خود
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از دو جزء معنا و ماده تشکيل ميشود ،معنا ،همان روابط بين اجزاء زيراتمي و فرااتمي مواد و تأثيرات آنها بريکديگر
است که طبيعتا موجوديت و ارتباطشان را معنادار ميسازد .بدون رابطه داشتن و تأثيرگذاشتن بر يکديگر ،اجزاء نه
تنها بيمعنا هستند ،بلکه بيحرکت و تغيير هم هستند .هر جزء هستي داراي روابط دروني و بيروني است و يک متافور
براي يک سوژه مشاهدهگر در حکم دربردارنده هر دو روابط است .تمامي تالش انسان براي پيبردن به چگونگي اين
روابط است .من تالش ميکند که با ديگري ارتباط برقرار کند و او را بفهمد .معناي حقيقت آفرينش انسان و شناخت
خود تنها به خود شخص محدود نيست ،تنها به انسانهاي ديگر هم محدود نيست ،بلکه مفهوم معناي من ،در تمام
هستيپراکنده است و بايد آن را يافت.
بعد واقع در حکم بازار هستي است ،سوژه بايد به خريد برود و هرچند آگاهي از شناخت اجناس مفاهيم خام نسبي
باشد ،اما حق انتخاب آزادانه است ,بعد تصويري مکان مصرف است و بعد سمبوليک پيبردن به فايدهها و زيانها و يا
معناهاي آن است .گاه در بعد واقع انتخاب ماتريال هميشه آزادانه و صحيح است ،اما در بسياري موارد مسلما در بعد
تصويري و سمبوليک هم عملکرد و هم نتايج نادرست از آب درميآيند و اين فرايندي در نتيجه دوگانهبودن هستي
است .صحيح بودن در تمام مراتب به ماهيت متد دربرگرفته شده بستگي دارد .دوگانهها تناسب ميان روش و پديدار
را تنظيم مينمايند .معامله ابزاري با ابژه از طرف سوژه به معني برهمخوردن وجود منسجم مفهوم و معنا و آشوب و
پراکندگي آن است.
پديدهشناسي فرويد بر بنيان چنان متدي استوار است که در فرايند تغيير ،انسان را به يک ابزار تبديل ميکند .او
فعاليتهاي رواني انسان را به رسيدن به لذت بيش از حد بند ميکند و ميگويد که وقتي انسان از حوزه فردي به حوزه
جمعي پا مينهد ،حوزه جمعي مانعي است بر سر راه لذتهاي فردي .مطابق اين نظريه ،مدام «ديگري» يک مانع عمده
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بر سر راه «من» ميباشد و اين دو پديده ابزارهاي تقليل انتخاب آزاد هستند .تمامي فعاليتهاي رواني را بر بنيان لذت
بنا مينهد .چنان نيست که با شکلگيري زبان ،انسان به تمدن پا گذاشته است و قبل از آن وحشي بوده است .اصوال
فعاليت رواني با کلمه آغاز نميشود و ماقبل آن حس لذتجويي غريزي و عقالني يا بعبارت ديگر هوشي ،وجود داشته
است .نطفه بعد سمبوليک انسان قبل از دوران تمدن وجود داشته ،چراکه فعاليت فکريـ رواني کنوني در تداوم همان
حدوثات قبلي است با اين اصل که ترتيبي نيست .چه ،سرآعاز فرهنگ و تمدن ،زبان نيست و يک تلقي غلط است ،آن
هم زبان نمادين .مرز بين حيوانيت و انسانيت زبان نيست ،بلکه ميزان هوش پيشرفته است و زبان يک ابزار زنده براي
بيان مطالبات هوش غريزي و ذاتي است .مطابق نظر فرويد ،فرهنگ و تمدن بر اساس اصل لذت شکلگرفته و مذهب
بر بنيان ترس که يک فعاليت و پديده رواني است .اين متد ،تقليلدهي هستي هر پديده است که توسط فرويد مورد
مطالعه و تدقيق قرار ميگيرد .تمدن دستاوردي نيست که زندگي ما را از اجداد حيواني ما مجزا کند .ديگر ميدانيم
که تمدن موجود انساني ،حيوانيت غيرطبيعي و حيوانوار بوده و نه تنها از انسان حفاظت به عمل نياورده ،بلکه عامل
اصلي قتلعام و آالم او نيز بوده و چهبسا نظم غريزي استوار بر سرشت طبيعي انسان ،يعني روابط بين انسانها را بر
هم زده و در معاصر ميبينيم که مرگ انسان را موجب شده .انسان ابزاري نيست که همانند يک عامل قدرت در مقابل
طبيعت قرار گرفته باشد .برعکس با ظهور تمدن ،انسان از طبيعت جداگردانده شد .قضاوت فرويد در خصوص فرهنگ
و تمدن و رابطه آن با فعاليتهاي رواني يک قضاوت ارزشي است در حالي که او خود چنين قضاوتي را نادرست تلقي
ميکند .او خود دوران زندگي اوليه انسان را حيوانيت مينامد و آن را همچون پديدهاي که ارزش نازل دارد ،در مقابل
تمدن و انسان متمدن قرار ميدهد .اين در حالي است که «انسانابزاري» در بستر تمدن و با آغاز آن به وجود آمد.
قدرت مشترک اجتماعي هيچگاه موفق نشده که در بستر تمدن قانون تشکيل دهد و برعکس اين قدرت مطلقه فرد
بود که قانون را تدوين و تحميل نموده است .اساسا ،پديده قانون تا بحال در چارچوب يک نظم عمومي پخته نشده
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تا شکلي عادالنه بخود بگيرد و به همين خاطر هم يکي از ابزارها و نشانههاي دولت و قدرت است .در روانکاوي ،هر
فردي ،مانعي است بر سر راه فرد ديگر ،زيرا نميگذارد که به ژوئيسانس خود دست يازد و نهايتا محکوم به سمپتوم
است .اين امر ،آرمان هستي بشر را زير سؤال ميبرد و هستي آن را منفي جلوه ميدهد .اين منطق عداوت هستي با
هستي ،برخاسته از متدهاي نادرست پديدهشناسي مکاتب روانکاوي است .هستي ،صرفا مخالفت و ضديت نيست ،بلکه
از دوگانه مخالفتـ موافقت برخوردار است.
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دشواري عمل رواني در بعد سمبوليک
دشواري در اين است که فاعل ناخودآگاه هميشه در ميان دو موج پرطالطم و خروشان علت و معلول گير افتاده است
و تشخيص علت و معلول و تعيين درستي روابط آنها و استخراج يک نتيجه به همان علت و معلولها معطوف است.
نمادسازي از مدلولها بر ساس دالها و بر عکس ،بخاطر وجود چنين دشواري نامعلوم بودن هويتهمهجانبه متافورها
است .تشخيص ماهيت و موقعيت دقيق متافورها در حوزههاي فيزيکي دشوارتر از حوزههاي اجتماعي است .دال و
مدلول در حوزه اجتماعي ،تشخيص ماهيت متافورها را آسانتر ميسازند ،اما البته مطلقا معلومالحال نميکنند و
روانرنجوري هم ناشي از درد اين فعاليت ذهنيـ عملي است .در بسياري از متافورها ،مقوله علت و معلول اصال محلي
از اعراب ندارد و همهچيز بغرنج و پيچيده است و اين امر قدرت شناخت را مطلقا نه ناممکن بلکه دشوار ميسازد .گاهي
اين دشواري نزديک به درجه صددرصد است .در اين حالت هميشه در متافور نشانه و يا نشانههايي براي بازشناخت
و تصميمگيري از جانب سوژه ،کم است .اين وضعيتي اپيستمه است که هم آناليست و هم آناليزان را تحت تأثير قرار
ميدهد .اين مقوله را ميتوان «اصل گريز» ناميد؛ گريز مشاهدهشونده از مشاهدهگر .البته چنين نيست که امر واقع
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فينفسه مقولهاي معين و مشخص نباشد ،بلکه در ارتباط با مشاهدهگر است که فيالواقع نامعين و نامشخص است .اصل
گريز در حوزه فيزيک به بعد واقع تعلق دارد و در حوزه اجتماعي به بعد سمبوليک .لذا فعاليت ما در بعد سمبوليک 
نميتواند به فينفسه نامعينبودن هستي واقع حکم کند ،زيرا اين بعد به حيطه زمان و ذهن تعلق دارد.
بسياري چيزها در ناخودآگاه ذخير نميشود تا آن را بازشناسيم .يک مثل :يک پدر قرار است که ارثش به پسر بزرگ او
برسد .پسر کوچک روزي خواب ميبيند که پدرش مرده و ارث به او ميرسد .در واقع او هيچگاه به اين فکر نکرده بوده
که پدرش يا بميرد و يا او را بکشد تا بعد بتواند با برادر مقابله کند و ارث را تصاحب نمايد .او مدام به مقابله با برادر
فکر کرده نه کشتن پدر ،ولي در خواب ميبيند که پدرش را کشته .اين يعني در ناخودآگاه او چنين فعلي ذخيره نبوده.
خيال هميشه با استفاده از تصوير يک هستي واقع را تجسم ميکند نه بر اساس واژه و نامگذاري زبان .مثال :رنگ قرمز به
مادهاي قرمز رنگ با ويژگي قرمز بودن داللت دارد .در خيال ،اين ماده قرمزرنگ بر اساس تصوير قبلياي که طي عمل
ديدن ضبط شده به تجسم و تخيل ميپردازد نه نامگذاري ويژه کلمات ،رنگ قرمز و کلمات فقط يک کمک ميباشند.
اما اگر بالفرض فردي مادرزادي کور باشد ،آنگاه تصويري واقعي از رنگ قرمز با ويژگيهايش را نميتواند تجسم کند و
با کلمات زباني هم ديگر نميتوانيم اين تجسم را در هوش او احيا کنيم .در واقع او تشخيص رنگ ندارد .در اينجا نقش
زبان ،آنگونه که مکاتب زبانشناسي مبالغه کردهاند ،به حد اصلي خود که همان کمککننده است ،بازميگردد .اشتباه
زبانشناسان اين است که دچار ساختارگرايي مفرط شدهاند که هستي هر پديدهاي را به هستي محدود زبان تقليل
ميدهند .نازلکردن هستي به قدرت تعريف يک کلمه ،تحقير هستي در بعد واقع است .قدرت کلمه ضعيف نيست و در
حد زباني بيان و توصيف ميتواند بسته به کاربرد خاص آن قوي باشد ،ولي پديدارشناسي در واقع نيامده که هستي را
به معنايي نيرومند مجهز گرداند ،بلکه صرفا مرزهاي قاصر زبان را محدوده هستي و شناخت آن قرار داده .يک درخت
چه در حوزه زبان و چه در واقع هستي خود ،معنا و وجود مستقل دارد .سقوط دادن هستي و معناي آن به حوزه قاصر
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يک کلمه ،جمله و متن ،يک نقص پديدارشناسي است .چه بسا تمامي فعاليتهاي سمبوليک بيشتر با توسل به کلمه,
آن هم يا يک اسم و يا يک صفت هستيشناسي ميشود و اين متد پديدهشناسي است .يک کلمه بر تمام هستي يک 
هستي يا يک مقوله مثال درخت ،احاطه ندارد .اين مبهمگرداني هويت و ماهيت هستي پديدارها ،نوعي اقرار به قاصر
بودن انديشه انساني است .البته فراتر از اين ،يک سمبل و يا نماد هم نميتواند بر تمامي هستي معنايي و ويژگيهاي
آن احاطه داشته باشد و اين است که شناخت از نوع پديدارشناسانه صرفا مجهولالحال کردن هستي مادي نيست ،بلکه
غامضکردن و مبهمکردن جنبه معنايي آن هم هست.
روانکاوي ميگويد که قوام و پايداري هستي به نشناختن و سوءتفاهم يا ُدشناخت بستگي دارد و هرچه بيشتر بدانيم
ممکن است هستي خود را از دست بدهيم .اما جنبه تضاد شناخت با نشناختن در اين است که آگاهي و دانايي سوژه
را واميدارد که به «پيشگيري» اقدام کند .به اين گزاره دقت کنيد «اگر ميدانست ،جلوگيري ميکرد »...يعني اينکه
شناخت به آفرينش اراده دست ميزند .بدون شناخت ،جنبه هستي دوگانه ناقص ميشود .اراده از خودآگاهي ناشي
ميشود .اما روند نشناختن همان تعليق و طوالني بودن ناآگاهي است که در يک نقطه اوج و گرهگشايي به شناخت
منجر ميشود .در همين نقطه است که شناخت و آزادي خلق ميشود .با توسل به هوش عاطفي و تحليلي اين حادثه را
در نقطه اوج درک ميکنيم و اينجاست که با خود ميگوييم :اگر ميدانستم جلويش را ميگرفتم .و مهم اين است که
اين ،يک شکست نيست ،بلکه برعکس دستيابي به پيروزي و قرارگرفتن در زمان و مکان درک و شناخت است .شناخت
و نشناخت ،دو روي يک فرايند آزادي هستند که ما بهمثابه يک معنا و مفهوم به يک هستي و يا پديده ميبخشيم که
روبرويمان قرار گرفته .يعني در بعد واقع هستي معنا و مفهوم را خلق ميکنيم و اين «در نظر ما و براي ما» اينگونه
است ،ولي براي هستي اين دستهبندي وجود ندارد و جنبه منفي و مثبت تنها از جانب ما فرض ميشود.
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لکان بيشتر به حوزه ناخودآگاه کار دارد و معرفت شناسي را در آن حوزه مورد آزمون قرار ميدهد ،اما اوجاالن به حوزه
خودآگاه و ناخودآگاه به يک اندازه ميپردازد و خودآگاهي پديدهها و شکلگيري آنها را بيشتر تحليل ميکند و آنچه
در اجتماع انساني هست ،بسيار آگاهانه صورت ميگيرد و اين جامعهشناسي شناخت و آزادي است .اوجاالن هم به
انسان سمپتوم و هم نرمال اهميت ميدهد ،اما لکان به سمپتوم اهميت بيشتر ميدهد و به همين خاطر سوبژکتيويسم
نوين را بنيان مينهد که بر تمام واقع انساني ميچربد .لکان ترجيح ميدهد که خارج از مرکز خودآگاه به دنبال معرفت
بگردد و تئوري ناخودآگاه را بسط ميدهد .او براي اين منظور به امر تعبير ميپردازد.
تعبير ،خود ،رهايي از حوزه زبان و نشانهها و نمادها بصورت نص و محض هستيشان است .تعبير ،چيزي فراتر از لفظ
است .آنچه روانکاوي با توسل به سهبعد تصويري ،نمادين و واقع طي ميکند ،هنوز در حوزه لفظ و اسير آن است و بر
خالف نظر لکان هنوز به حيطه تعبير گذار نکرده است .چراکه پديدهگرايي منحصر به فرد و روانکاوي ،هميشه فرد را
گرفتار زبان ميداند ،اسير نمادها و نشانهها و محکوم به الفاظ و مجازيت و استعارت ميداند ،آن هم از نوعي که هيچگاه
نبايد به معرفتشناسي فکر کند و ادعاي آن را داشته باشد ،به اين بهانه که گرفتار ،اسير و محکوم است .آيا واقعا
انسان ناطق ،به معناي اسير زبانبودن است؟! پس وقتي که مفاهيم «اراده ،اختيار ،آگاهي ،عقل و آزادي» محکوم به
زبان و لفظِ محدود و قاصر باشد ،چگونه ميتوان تعبير کرد و يا دست به تعبيري درست زد ،تعبير ،متشکل از صورت
و ذات است که رها و آزاد از سه مورد نماد ،خيال و واقع است و اينگونه عظمت هستي انسان را نشان ميدهد .آري!
اگر اينگونه نباشد ،پس هيچکس ديگر به آزادي فکر نکند .انسان به آساني ميتواند اسير دگماها و محکوم به اتوپياها
نباشد ،حتي اگر نمادپردازي ،خيالگري و واقعبيني از کارکردهاي مغز و ذهن باشد .تعبير ،يعني جوالن ذهن و هوش
در تمامي کائنات هستي و تمامي معناهاي مجرد و غيرمجرد .انسان را گرفتار چيزي دانستن يعني حکم مرگ انسان
را صادرکردن و چهبسا انديشهاي غيرديالکتيک است .هوش انسان به دو نوع :عاطفي و تحليلگر تقسيم ميشود .هوش
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عاطفي گرفتار حواس پنجگانه نيست و برعکس آگاه بدان است .لمسکردن يک چيز ،خود ،اوج آزادي و شعف براي
انسان است ،زيرا بواسطه آن درک ميکند و لذت ميبرد و يا در بسياري موارد نسبت به دردها آگاه ميشود .لذا جنبه
آگاهي هوش عاطفي بسيار گستردهتر از جنبه ناآگاهي آن است .ادراک ،نزديک به صددرصد است و خطاها موردي و
ِ
نادرند .حال تا هوش عاطفي چنين خصايصي نداشته باشد ،غيرممکن است ،حوزه هوش تحليلگر شکل گيرد .مرحلهاي
که کودک به وجود خود پي ميبرد ،به عنوان «خود» ،مرحلهاي است که هوش تحليلگر آغاز به کار ميکند و فعال
ميشود اما تعبير ،مفهوم و کارکردي است که به واسطه وجود هر دو حوزه هوشي ،ظهور ميگيرد .بدون هريک از آنها
ناقص است .هوش تحليلي براي بکارگيري هوش عاطفي و خواستن پشتوانه از آن ،الفاظ را بکار ميگيرد .چه بسا زبان
ذاتي و از قبل است و در حيطه هوش عاطفي و خواستن پشتوانه از آن ،الفاظ را بکار ميگيرد .سپس در حيطه هوش
تحليلي بکار گرفته ميشود و با اعمال توصيف و تشريح به آن وسعت ميدهد که اين را تعبير ميناميم .چه بسا تعبير،
از الفاظ تشکيل ميشود نه از لفظ واحد .چراکه الفاظ از معناهاي مشترک برخوردارند و اين امر موجب همبستگي
الفاظ ميگردد .اگر در زبان کلمات صددرصد مترادف و هممعني ميداشتيم ،توسعه صورت نميگرفت .براي همين
مترادف به اين معني است که چند ويژگي از ويژگيهاي کلمه و لفظ با الفاظ ديگر مشترک است نه تمامي آنها .پس،
فراخي عظيمي است براي
مترادفبودن ،امري نسبي است و مطلق نيست .اين ميدان گسترده و انعطافي الفاظ و معناها،
ِ
هوش تحليلگر که سوار بر اسب سرکش مفاهيم و الفاظ به تاخت و تاز بپردازد .تمامي اين روند که از هوش عاطفي
شروع و به هوش تحليلگر ختم ميشود را تعبير ميگويند .لذا تعبير متشکل از لفظ ،معنا و کارکردهاي دو هوش
مذکور است .هيچگاه واحد نيست .وحدانيت به اين معني است که نقطه پايان را ميگذارد که در اين صورت متناهي و
نيستيپذير است .درحالي که زبان اينگونه نيست .اگر پايانپذير و متناهي در زبان وجود ميداشت ،تعبير وجود نداشت.
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هستي هر تعبيري بهمثابه خود ايدئولوژي است .بعد از منسجم کردن تعابير با يکديگر ،معيارها شکل ميگيرند و مرز
ميان ايدئولوژيها و تفاوتهايشان مشخص ميگردد .از ابتداي آغازيدن فرايند منسجمسازي ،سياست بهمثابه امري
ضروري سربرميآورد و بقاي هستيهاي وجود از راه تغذيه فيزيکي اقتصاد را موجب ميشود .اينگونه ،ايدئولوژي،
سياست و اقتصاد بهمثابه فرزندان خبير تعبير درهم تنيده ميشوند .لذا ميتوانيم بگوييم که همه مفاهيم و انواع آن،
اشکالي از ايدئولوژي ميباشند .ايدئولوژي حاصل لفظ ميباشد ،اما لفظ هيچگاه مفرد و يگانه و واحد مطلق نيست و
مدام دوگانه است .اين امر سبب ميشود که تکثر معاني صورت گيرد و به تعدد سويههاي معنايي حصول يابد .زندهبودن
زبان بهمثابه يک پديده هم از اين مقوله برميخيزد .وحدانيت وجود ،ضد بقا است .قرارگرفتن لفظ در مقابل توده الفاظ
نبايد بهمثابه وحدانيت در مقابل تکثر تلقي و درک شود .وحدانيت خود نيستي است .وقتي که ذهن روي يک عين و يا
هستي عيني کار ميکند ،با استفاده از زبان به تحليل مفاهيم آن هستي ميپردازد .مقوله ذهنيبودن يک عين صرفا در
حوزه ذهن وجود دارد نه در خود عين .انتزاعيت فرايند و بخشي از تعبير ذهن در خصوص عين است .همه اين فرايند
تصوير خيال است و ما دنيايي به نام دنياي تصويري داريم .وقتي ذهن به ساختن تصاوير خيالي فانتزي ميپردازد که
هيچگاه نمونه آن در دنياي عيني و واقعي ديده نشده است ،در اين روند ،هيچگاه مفاهيم تغيير نميکنند ،بلکه اشکال
ذهني تغيير مييابند .مثال مفهوم «وجود» کليتي فراگير و عام است و انسان و موجود فرازميني دو سويه معنايي
مشتق شده از آن ميباشند .در اين حالت صرفا ايدة شکل انسان و موجود فرازميني است که به بينهايت صورت تجسم
ميشوند و ذهن اين توانايي ايجاد تصاوير متفاوت خيالي را دارد .اما «وجود» يک مفهوم تغييرناپذير در آنان ميباشد.

