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 سیاست رادیکال

 و  

 خطای انضمامی بودن و واقع گرایی

 روزبه گیالسیان

 مقدمه.

 ته را توانیم در رویای انقالب زندگی کنیم. این دس، ما تنها میانقالب کنیم «توانیمنمی»ای بر این اعتقادند که ما دیگر عده

 و مفقودی در گذشته است. ازدست رفته  ینامم. برای آنها انقالب ابژهمن انقالبیون نوستالژیک می

 اینان انقالبیون  ؛خواهیم(توانیم بلکه نمیانقالب کنیم )نه اینکه نمی «خواهیمنمی»ای بر این اعتقادند که ما دیگر دسته

 پشیمان هستند. 

 نان روحانیونی توانیم انقالب کنیم اما مجبوریم که از انقالب صحبت کنیم. اینان چوای بر این اعتقادند که ما دیگر نمیدسته

دانند از آن سخن بگویند. اینان انقالبیون اما با این حال خود را مجبور و موظف می ،دانند خدا مرده استهستند که می

 متقلب هستند.

 اما نه اکنون و اینجا بلکه به وقت و موقعیت مناسب. اینان انقالب  ،توانیم انقالب کنیمگویند ما میای هستند که میدسته

 ینان انقالبیون در انتظار هستند.دهند. اآینده حواله می را به

 فایده بودن آن کار نداریم. ما باناپذیری یا مفید و بیبا امکان و انقالب کنیم «خواهیممی»گویند ما ای هستند که میدسته 

 باور هستند.  اراده قالبیونکنیم. اینان انرا محقق می« خواهیممی»، ما آنچه توانستن یا نتوانستن کار نداریم

توانستند باشند. توانند باشند یا میهایی که نیستند اما میتوان در این میان جعل و نامگذاری کرد. دستههای دیگری را هم میدسته]

، ای بر بحثی آوردم که در پی خواهد آمد. موضوع این مقالهبندی های ذهنی و بعضن موجود را صرفن به عنوان مقدمهاین دسته

آنچه در اینجا آمد به خاطر اهمیت واقعیت است نه ام. انقالب نیست. من این موضوع را در جزوه انقالب از منظری بررسی کرده

 [.است« واقعیت»محوری چیزی به اسم  پردازم نقشو آنچه در ادامه مقاله به آن می انقالب

 چکیده 

واقعیت را جا بیاندازد تا بتواند قلمروی امر ممکن  ل باید در اولین مرحلهْکوشم نشان دهم که چگونه سیاست رادیکادر این مقاله می

توان انتزاعی خوانیم چیست و چگونه میای یکه تسخیر نماید. نشان خواهم داد نسبت امر انضمامی با آنچه واقعیت میرا به گونه

 شود گریخت. نبود اما از میدان ثقل آنچه واقعیت خوانده می
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بر « توانیممی»شود. آنچه از شروع می« خواهیممی»شود بلکه از ما شروع نمی« توانیممی»گفت سیاست رادیکال از  در آخر خواهم

ناپذیری تواند نحوه پیشروی را تعیین نماید نه امکان، تنها میدر درون واقعیتی مفروض داشته شدهآید، در زمینه یک پیشروی می

 آن را. 

 جا انداختن واقعیت 

، که در طول تاریخِ ذهن-)جهان خارج( و دوگانه عین خواهم مساله واقعیتشود چیست؟ من در اینجا نمیواقعیت خوانده میآنچه 

فلسفه یکی از مسائل و وسایل اندیشیدن بوده است، را دوباره و از نو مطرح ساخته و به آن پاسخ گویم. هدف من از پرسشِ از 

دم  یسی به آن است. منظورم از استفاده های سیاسی از واقعیت هم نه تنها آن استفادهواقعیت به خاطر اهمیت استنادهای سیا

کلیدی است که هر کنشگر برای تعیینِ  یبلکه آن لحظه ،دستی و مبتذل از واقعیت به عنوان شاهد و مثالی برای تایید یک نظریه

خواهد خواهد واقعیت را اثبات کند، او نمیشود. او نمییاستراتژی جهت رسیدن به هدفش مجبور به تحلیل چیزی به نام واقعیت م

خواهد بداند چگونه باید خود را و طرح و نقشه اش را با چیزی به اسم واقعیت از واقعیت به نفع نظریه اش شهادت بطلبد؛ بلکه می

 بسنجد تا با شکست مواجه نگردد. 

های ممکن از واقعیت تمایز گذاشت. به طور مثال من با سایر پرسشدر ابتدا باید بین این پرسش از واقعیت و مساله سازی آن 

درصدی در انتخابات  ۰۷رسم که آیا آرای مردم در انتخابات پیش رو، آرای واقعی آنهاست یا نیست؟ همچنین اگر مشارکت پ

ای از آنها برد؛ اما من های ویژهتوان پرسید و استفاده گرچه این سوال ها را می]پرسم واقعیت دارد یا ندارد؟ نمی ،اعالم شود

همچنین از واقعیت برای اثبات نظریه خود یا ابطال نظریه دیگری  [.خواهم حیطه داللتی پرسش خود از واقعیت را محدود کنممی

ات، مثال اگر نظریه من این باشد که مردم به دلیل کسب هویت در انتخاب [.گرچه گاهی این کار را باید کرد] کنماستفاده نمی

کنم همه این ! البته باز هم تاکید میآیم پس از انتخابات بگویم: دیدید نظریه هویت من تایید شدکنند؛ نمیمشارکت حداکثری می

، قصد من تنها محدود ساختن پرسش خود از ی از بالهت و نادانی در خود داردنفسه نه چیز بدی است نه عنصرکارها به صورت فی

 این وسیله نشان دادن حیطه داللتی مختص آن است. واقعیت و به 

بندی کرد که واقعیت چه نقشی در تصمیم و استراتژی ما برای رسیدن به توان پرسش را به صورت ویژه به این طریق صورتمی

ه از این تز ای بخصوص نشات گرفتاما به گونه ؛های قدیمی فلسفه داردیک هدف دارد؟ به طور مسلم این پرسش نسبتی با پرسش

هایی نظیر: توانند به دور از واقعیت باشند. کلیشههای سیاسی مان نمیکلی و تا حدی نیاندیشیده است که تئوری های ما و نیز کنش

بلکه باید همواره از  ،نباید تزهای خود را از کتابخانه ها استخراج کنیم»، «زندگی باشیم ما نباید روشنفکری جدا از توده و واقعیتِ»

 «.، تبعیت نماییماندیشیدن مورد خطاب قرار می گیردواقعیت و چیزی که این روزها به تکرار به عنوان انضمامی بودن و انضمامی 

استحاله شده بپردازم. تاکیداتی که ممکن است در آغاز تاریخ تولیدشان مفاهیمی  خواهم در این مقاله به بعضی از این تاکیداتِ می

، دچار نوعی بدفهمی شده و حتی با کارکرد اولیه خود در تناقض کاربستاما به دلیل تکرار شدن های بی ،داشنبکلیدی و راهنما بوده 

زبان شده و صرفا کارکرد  لقه ای تبدیل به لقهاین مبانی که به صورت مد روز شد اند. به گمانم ما نیازمندیم برخی ازقرار گرفته

ها )به طور مثال همین ایده انضمامی بودن( اند، مجددا مورد پرسش قرار دهیم. این ایدهرا یافتهتوجیه کننده و پرکننده در گفتمان ها 

شوند، خاصیت ای میتا زمانی که یک هشدار هستند، بسیار گیرا و موثرند اما زمانی که مبدل به ترم تئوریک پذیرفته شده

سازد و پس از تکرار معنای خود و کنند که شکاف نظریه ها را پر میدیالکتیکی خود را از دست داده و صرفا نقش مالتی را بازی می

مثل آیه  توانشوند که صرفا میبر اثر استمرار مصرف، تیزی خود را از دست داده و در نهایت مبدل به یک ژارگون و ژست می

 مقدس یا ذکری آن را تکرار و سخن خود را متبرك کرد. 
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نظریه باید از واقعیت استخراج شود و کاربست آن و تحقق آن باید به نحو اکیدی واقعیت »م که بگذارید این تز خام را بررسی کنی

را معنا نماییم. مسلما باید در این جا واقعیت را با « استخراج نظریه از واقعیت»در ابتدا باید «. ها را مد نظر و مالحظه قرار دهد

شود، نوعی تفسیر ما از واقعیت است. در عالم نظریه، نظریه اقعیت خوانده مینوعی تفسیر واقعیت جایگزین کنیم. آنچه به عنوان و

اند. چگونه های متباین و بعضا متناقضی وجود دارند که هر یک به نوعی مدعی این امر هستند که از بطن واقعیت استخراج شده

منه ای که در فلسفه علم راجع به این مسائل توان بحث پرداتوان در مورد ادعای هر یک از آنها قضاوت کرد؟ در اینجا میمی

کنم که مساله استخراج نظریه صرفا به این مساله اشاره می ؛مطرح شده است را پیش کشید. اما من قصد ندارم وارد آن حیطه شوم

سوال است.  به زیرِاالصول از واقعیت و نیز تایید نظریه توسط فاکت ها یا ابطال آن در حیطه نسبتا دقیقی چون علوم طبیعی، علی

 ریزی کنند. خواهند نظریاتشان را بر اساس واقعیت های اجتماعی پایهحال چه برسد به علوم به اصطالح انسانی که می

این نسبت  .بلکه نسبتی با واقعیت دارد ،ارتباط با آن نیز نیستشود، اما همچنین بیاگر چه یک نظریه از دل واقعیت استخراج نمی

بلکه هر واقعیتی در  ،شودشود. نظریه نه تنها از واقعیت استخراج نمیکمکی دیگر برقرار می سیاری نظریه ها و فرضیاتِبه میانجیِ ب

، واقعیتِ برهنه های غیرنظری واقعیتای از کاربستگردد. کارکرد واقعیت در نظریه یا مجموعهیافته و عیان می دل نظریه ای معنا

شود که واقعیت از خالل آن دریچه یا روزن یا پرسپکتیوی می نی است قابل درك می نماید. نظریهْرا که از اساس چیزی درك ناشد

تواند نسبتی با واقعیت پیدا کند که هم شود. حال صحبت و پرسش این است که در این صورت یک نظریه چگونه میدرك می

ای تغییر دهد که هم خود را و هم اهدافش را خویش به گونه بتواند با آن درگیر شود و هم بتواند آن را بر اساس خواست و اهداف

 محقق سازد. 

توان از آن نام برد یا آن را در نسبت با چیزی سنجید. واقعیت آن ره نیست. نمیواقعیت برهنه وجود دارد اما وجود آن قابل اشا

ناپذیری آن است. فرض کنید ن دادن امکانشود. واقعیت برهنه صرفن یک ترم نظری جهت نشاچیزی است که واقعیت خوانده می

شویم که باید الجرم برای رسیدن به شهر مقصد از ، پس از طی مسافتی با یک کوه مواجه میرای رفتن از شهری به یک شهر دیگرب

ز اینکه ما آیا کوه به عنوان کوه، مستقل ا»است. پرسش این است « واقعیت کوه»آن عبور کنیم. چیزی که ما با آن مواجه هستیم 

ارتباط به ما و بخواهیم سفر کنیم یا نه در جای خویش وجود ندارد؟ آیا این وجود مستقل کوه نوعی واقعیت برهنه نیست که بی

 .«مان وجود دارد؟طرح و نقشه

، ی تایید شودوجود داشتن توسط دیگراما اگر بخواهد این  ،نفسه داشته باشدتواند وجودِ فیپاسخ این است که واقعیت برهنه می

نفسه نخواهد بود. مساله این است که واقعیت برهنه فاقد هرگونه استناد است. در صورتیکه ما قصد سفر به آنجا فی دیگر این وجودْ

توان در مورد آن حرف زد؟ چیزی که حتی اما چگونه می ؛آنکه ما بدانیموه سر جای خودش هست، حتی بیک را نداشته باشیم،

چون وجود  ؛وجود ندارد توان گفتت واقعیت برهنه که به اطمینان مییابد: این اسدانیم و هیچ نسبتی با ما نمیچیزی از آن نمی

آیا برای خودش  ؛شود برای ما وجود نداردداشتن برای دیگری محتاج برقراری نوعی نسبت با دیگری است. چیزی که درك نمی

 وجود دارد؟ این را دیگر باید از خودش پرسید. 

نماید. ، چیزی است که در قبال یک طرح و پالن پیشروی به عنوان یک مانع خود را میفهمیمپس آنچه ما از کوه و واقعیت کوه می

بلکه به عنوان جزئی از یک مسیر پیشروی درك  ،در این صورت واقعیتِ کوه، دیگر نه یک زیبایی طبیعی یا چینی بر روی چینی

یابی شده و شناسایی ، مسیرماند بلکه با توجه به تجهیزاتی که برای عبور مهیا داریمبرهنه نمیشود. کوه به این طریق دیگر می

  [.سازندچیزهایی است که واقعیت کوه را میها؟ شیب دامنه؟ راه عبور محلی و ... جنس سنگ] شودمی
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توان گفت که واقعیت در این زمینه این یتوان گفت واقعیت این است. بلکه همواره مپس واقعیت چیز از پیش معلومی نیست. نمی

نماید. اینکه واقعیت چیز از پیش معلومی نیست به این معنا هم نیست که واقعیت صرفن زاده و پرورده زمینه و طرح های گونه می

تواند یک کوه میشود. واقعیتِ برهنه نظری است. بلکه واقعیتِ برهنه از طریق مواجه با این طرح ها، درك و ساخته و پرداخته می

 کند.اما برخورد با آن در مسیر پیشروی، آن حدس نظری را مبدل به واقعیتی ملبس می ،حدس نظری باشد

گرنه سخن برشمرم و حتما متوجه هستید که من به عمد مثال کوه را انتخاب کردم تا دشواری استناد به نامگذاری های ابژکتیو را 

، رکود، پیشرفت و ... به طریق حادتری وابسته ، آزادی سیاسیکوب، تضاد طبقاتی، رفاه اجتماعیگفتن از واقعیت هایی نظیر فقر، سر

هایی سازند. بی آنکه بخواهیم بگوییم اینها تنها ایدهبه زمینه نظری و جایگاهی است که این واقعیت ها را تعریف کرده و متعین می

توانند به ای که به واقعیت برهنه کردیم باید گفت هر یک از اینها میاشاره با ؛یابندنظری هستند که در زبان یا گفتمان تجلی می

شان مانع یک جنبش توانند بی آنکه بدانیم یا بشناسیممی .وجود داشته باشند -خارج از بستری نظری- صورت واقعیتی برهنه

ه اشاره و هنه بودن این واقعیت ها و در نتیجاما آنچه مهم هست نام ناپذیر و بر ،سیاسی شوند یا خود انقالبی را رقم بزنند

 نادناپذیری آنهاست.تاس

منظور من از جاانداختن واقعیت «. جاانداختن واقعیت»بگذارید از این مقدمه نسبتا طوالنی گذر کنیم و به تیتر این قسمت بپردازیم: 

رود و هم به معنای دیده گرفتن و نوعی اهمال به کار میهم به معنای نا ،گردد. جاانداختنبر می« جا انداختن»به معنای دوگانه واژه 

در یک جمله. معنای دوم « جا انداختن لغت»مانندِ  ؛پذیرفتنی و قابل فهم و درك ساختن. معنای اول به نوعی فراموشی اشاره دارد

می که از جاانداختن واقعیت برای یک شاگرد. پس هنگا« جا انداختن مطلبی»گردد؛ مثلِ به نوعی شناخت و درك از وضعیت بر می

کنیم به هر دو سوی این معنا نظر داریم. یعنی واقعیت را باید هم نادیده گرفت و آن را در پرانتز گذاشت و هم باید آن صحبت می

 را برای دیگران پذیرفتنی ساخته و در اصطالح جاانداخت.

تواند ، واقعیت نمییابد؟ همان طور که اشاره شدگفته ارتباط می، چگونه با مسائل پیشجاانداختنِ واقعیت اما این معنای دو گانه

توان واقعیت را به عنوان یک منبع برای تعریف فعالیت و نحوه آغاز فعالیت در نظر گرفت. نمی ؛مورد استنادِ پیشینی قرار گیرد

ت. واقع گرایی سیاسی در معنای رایج چیزی که یک سیاست رادیکال باید درك کند همین استناد خام به چیزی به نام واقعیت اس

گوید که آرمان های خود را با واقعیت تطبیق دهید و از این طریق خود را به سطح پست واقعیت موجود بچسبانید. آن به ما می

کنند مساله این است که همان طور که نشان دادیم واقعیت چیزی برهنه و عام نیست و تمام آن کسانی که به ما سفارش می

دچار این درك غلط از واقعیت هستند که  ،های خود را بر اساس ابعاد واقعیت موجود برش دهیدها و ایدهبین باشید و طرحاقعو

 دانند. می ییهمواره آن را چیزی بیرونی و قابل سنجش خارج از هر بستر نظری

محک نزنید بلکه واقعیت هایی مطابق آرمان های پس اولین معنای جاانداختن واقعیت این است که آرمان های خود را با واقعیت 

ها و مراجع ها و نظریه، توسط رسانهخود بیافرینید. این امر محتاج نوعی نادیده گرفتن واقعیت است. هر آنچه که به عنوان واقعیت

باید نادیده گرفته شوند. از این جهت برای یک سیاست  ،شونداعالم واقعیت تولید و پخش و اشاعه می رصدخانه های رسمیِ

تواند باشد که با آن گاه است. همچنین واقعیت نقطه آغاز حرکت نمیبلکه یک لنگرگاه و نقطه تکیه ،رادیکال واقعیت یک مانع نیست

مانع و گاهی به عنوان بلکه واقعیت در دل یک مسیر و بر اساس یک نقشه پیشروی خود را به عنوان  ،مسیر حرکت مشخص شود

 سازد. یک تاییدگرِ پرواز دهنده مشخص می

جاانداختن هم مد نظر قرار داد. یعنی باید واقعیت را مطابق طرح خویش  از سوی دیگر باید برخورد با واقعیت را در معنای دومِ

واقعیت را به عنوان یک مانع نباید  پذیر ساخته و آن را برای همگان به عنوان واقعیت جاانداخت. پس اگر در معنای اول،درك
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توان در این معنا سیاست را عرصه درگیری . میه نوعی مطابق طرح خویش تغییر داددر معنای دوم آن را باید ب ،جدی گرفت

توان موقعیتی را متصور شد که واقعیت از عرصه سیاست حذف اما می ؛ها نامید. اینکه واقعیت چیست همچنان مهم استواقعیت

د. روزی که برای مستند ساختن حرف خویش یا تایید آن یا حتی پیشبری آن، واقعیت نه تنها مهم نیست بلکه به طرز بیمارگونه شو

 ؛ در هر دو معنای آن.شود. تا آن روز باید واقعیت را جاانداختتوجهی میای به آن بی

 خطاي انضمامي بودن 

به عنوان امری از پیش موجود است. به این طریق، انضمامی بودن به معنای خطای رایج در درك انضمامیت، متصور شدن واقعیت 

گردد. واقعیت اما یک امر خارجی و ایستا نیست؛ واقعیت در یک منظومه نظری ضمیمه شدن به یک واقعیتِ تماما موجود فهم می

پذیری و پویایی ه همان میزانِ تفسیربودن باید ب شود. پس انضمامیاست که به صورت عینی و واقعی فرض شده و قابل درك می

 واقعیت، جنبان و متحرك باشد. 

بلکه آن را به مثابه  ،مانلیوان را نه یک شی حاضر در برابرتوان به طور انضمامی اندیشید؛ مگر آنکه به این طریق به یک لیوان نمی

کند. واقعیت، از درك پوزیتیویسم خام جدا میاندیشه راه خود را  یک وضعیت در وضعیت درك کنیم. اینجاست که انضمامی بودنِ

دهد به این جهت نیست. پوزیتیویسم جایگاه فکر را متفاوت از جایگاه موضوع شناخت قرار میامری بی ،امری خنثی و تقرب به آن

ه عنوان چه اما این توصیف معلوم نیست در چه بستری و ب ،کند با پرداخت به جزئیات لیوان آن را توصیف کندطریق قصد می

نیرویی عمل خواهد کرد. هر توصیف جزئی از یک واقعه باید بتواند خود را با یک کلیت نظری پیوند زده یا یک کلیت نظری را در 

یِ توصیفات جزئی در صورتی که خود را در میدان نزاع و پیوندی از این دست قرار ندهد، تنها نوع هم کوبد. این کارکرد دوگانه

 نشاء نویسی ها را به ارمغان خواهد آورد. خاصیتی از ابی

کند با خام که به طور معمول نوعی مستندسازی انشائی از واقعیت را الگو قرارداده و فکر می پس به جای تکرار انضمامی بودنِ

شف کرده و آن را ای از اندیشه به نام اندیشیدن انضمامی را کپرداختن به تیرچراغ برق، صندلی، اتوبوس، تاکسی و ... نوع ویژه

 باید طریق پویا و جنبان تری از انضمامیت را تعریف کرد.  ،داندیگانه شکل درست اندیشیدن می

ای جزئی قرارداده و به صورت جزئی و مستند به آن پرداخته باید تصدیق کرد که من با این نوع از اندیشیدن که موضوعش را ابژه

اند، مخالف نیستم. مخالفت من با معرفی کند که تاکنون نااندیشیده بودهته آن را آزاد میهای نهفو زوایای آن را کاویده و انرژی

توان این نوع اندیشه را تبارشناسی ساختن این طریق اندیشیدن، به عنوان انضمامی اندیشیدن و نیز یگانه شکل اصیل تفکر است. می

واج یافتن و اضمحالل آن را در چندساله اخیر بررسی کرد. با این حال کرد، نقاط و خصوصیات آن را بر شمرد و حتی تاریخ تولد و ر

 . کنممن فعال در اینجا به همین میزان اکتفا می

کند. انضمامی بودن با آنچه در قسمت پیشین در خصوص واقعیت و جاانداختن واقعیت گفتیم، درك ما از انضمامیت نیز تغییر می

، نه با ابژه های تک افتاده و نیز نه حتی با وضعیت؛ بلکه پیوند خوردن اندیشه در روند یک در این صورت نوعی پیوند زدن اندیشه

توان قصد یک نتیجه است. یعنی نمی ،طرح نظری با قطعات واقعیت است. در این صورت انضمامی بودن اندیشه یک قصد نیست

وجود ندارد. آنچه یک اندیشه  برای انضمامی اندیشیدن یف شده ایکرد که به صورت انضمامی اندیشید و نیز هیچ متد از پیش تعر

پسینی اندیشه با سامانه واقعیت ها و واقعیت خوانده ها دارد. در این صورت انتزاعی  بستگی به نوعی درگیریِ  ،سازدرا انضمامی می

نیز بخت یا بدبیاری اندیشه دارد. آیا اند به نوعی انضمامیت ختم شود و این بستگی به نحوه برخورد آتی و توترین اندیشه ها نیز می

 چنین چیزی به این معناست که باید اندیشه را به حال خود رها ساخت و هیچ کوششی برای انضمامی کردن آن صورت نداد؟
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 موضوع به گمانم اولین کوشش باید رهانیدنِ اندیشه از نوعی درك خام از انضمامی اندیشیدن باشد. اندیشه انضمامی باید خودْ 

هایش را به صورت ابژه های حاضر و آماده از زندگی اخذ کند. اندیشه، واقعیت برهنه را مبدل نه اینکه موضوع ،انضمامیت را بسازد

 ،های انضمامیت را در آن فرو برد. اندیشه نه تنها قادر است واقعیت برهنه را آشکار سازدکند تا بتواند چنگهای میبه واقعیت ویژه

آید نیست. واقعیت بسازد. در این صورت انضمامیت چیزی جز آنچه از پس اندیشه می است از فضای تهیْ بلکه حتی قادر

بلکه همراه با آن با ساختن پیوندهای تصادفی و یا حتی دلبخواهی،  ،اما نه پیش از صدور اندیشه ،انضمامیت امری قابل پیگیری است

 فکر شده و یا حتی فکر ناشده. 

 توانستن دوگانه خواستن / 

وجود دارد؟ « خواهیممی»و « توانیممی»چه نسبتی میان  :گردیمخواهیم به مقدمه برمی ؛رسیماکنون به بخش پایانی این مقاله می

انقالب کنیم دارند؟ چگونه « خواهیمنمی»گویند ما چه نسبتی با آنانی که می ،انقالب کنیم« توانیمنمی»گویند ما کسانی که می

« توانستن»توان یا امکان ناپذیری را نتیجه گرفت؟ و در صورتیکه وضعیت تغییر کند چگونه می« نتوانستن»یک وضعیت، توان از می

 را مسلم دانست؟ « امکان پذیری»یا 

گویند شرایط عوض گیرند. آنها میگیری خود را از واقعیت و شرایط موجود میمبنای نتیجه ،گویندآنان که از نتوانستن سخن می

ده است، دیگر امکان چنین کاری یا تحقق چنین آرمانی وجود ندارد و همه این نتیجه را از دل درك خویش از واقعیت موجود ش

ماند این است که اتفاقا چیزی که باید تغییر کند همان واقعیت و همان شرایط است. ای که این وسط مغفول میگیرند. نکتهمی

گیری بعدی این کند. نتیجهدرازی میشرمانه ای واقعیت به عرصه آرمان نیز دسته به طرز بیبلک ؛شودمشکل به همین جا ختم نمی

 بلکه باید ...توانیم اینگونه بیاندیشیم، ، پس ما دیگر نمیکندچون شرایط این گونه است و واقعیت به ما اینگونه دیکته می» شود: می

 .» 

کند که امکان پذیرفته شده است. یعنی نه تنها واقعیت به ما دیکته می ی خالف آرمانِاغلب چیز ،آیدمی« بلکه باید»و آنچه بعد از 

مان را انتخاب کنیم. در حالیکه با آنچه ما در مورد کند که چیزی خالف آرمانبلکه ما را مجبور می ،مان فراهم نیستتحقق آرمان

پذیری و دست شستن از آرمان نیست. چیزی که تسلیم ینهگیری هایی چیزی جز نشاعرصه واقعیت تاکنون گفتیم، چنین نتیجه

بین بودن در این وضعیت یعنی دیدنِ ناموسی نیست. واقعبینی ملقب شده است، چیزی جز بیامروزه در ادبیات سیاسی به واقع

مورد انتخابات اخیر ایران  بین بودن یعنی پذیرفتن این سلطه و تن دادن به آن. چیزی که امروز درپس واقع ؛واقعیتِ تسلط سرمایه

 بینی و پذیرفتن رای دادن به هاشمی است. زدگی روشنفکران در واقعنیز مشهود است همین ذوق

اهمیت واقعیت و نقش آن در گفتمان ها و توجیه ها و تعریفِ نقشه  :شوداینجاست که اهمیت موضوع این مقاله بار دیگر آشکار می

 ،تسخیر واقعیت بلکه برای تصویر آن و نیز جاانداختن آن. نباید مقهور چیزی به اسم واقعیت شد نه برای ،ها و پالن های پیشروی

 بلکه باید افسار آرمان را بر گردن واقعیت بست. این دریافت از واقعیت ،واقعیت کرد بلکه باید آن را مقهور کرد. نباید آرمان را رامِ

 اعتبار خواهد کرد.  ، آنها را بیطل در عرصه سیاست اگر پایان ندهدی باگیری هاهای موهوم و نتیجهبه بسیاری از جمله

دانند. شان میبلکه جهان را ساخته اراده ،زننداینان از توانستن یا نتوانستن حرفی نمی ؛«خواهیممی»گویند ما از سوی دیگر کسانی می

ورزی را با بخشی باشد. اما آنچه این نحوه سیاستست رهاییگاه هر سیاباید تکیه« توانیممی»و نه « خواهیممی»شروع کردن از 

اتکای صرف آن بر خواست و عدم تالش برای تحلیل وضعیت و فراهم ساختن نقشه پیشروی در واقعیت  ،سازدمشکل مواجه می

زند. واقعیت پیوند می اما چگونه باید بخواهیم؟ این چگونه خواستن است که خواست و اراده را به عمل در ،«خواهیممی»است. ما 
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و نه - بلکه مساله این است که یک خواست ،منظور از چگونه خواستن، چگونگی مطرح کردن یک خواسته یا یک مطالبه نیست

 را چگونه تا سرحد امکان پذیری به پیش برد.  -خواسته یا مطالبه

آن اینکه باید اولویت را به خواست ها داد نه به  نسبتی با حقیقت و درستی دارد. و« خواستن، توانستن است»المثل قدیمی ضرب

خواهیم را تسلیم ، از پیش آنچه میگراییِ خامبا در افتادن به دام یک واقع ،شودتوانیم شروع میتوانستن ها. سیاستی که با آنچه می

و آن این است که به ما گوشزد  کندیک هدف را دنبال می ،گرایی در سیاست معروف شده استسازد. آنچه به نام واقعواقعیت می

های خود را غالم حلقه به گوش واقعیت سازیم. در حالی  دهد که خواستبینی به ما دستور میشود خواست. واقعکند هرچیز را نمی

که آنچه یک سیاست رادیکال به آن احتیاج دارد تابع سازیِ واقعیت توسط خواست است. امر واقع یا آنچه به عنوان واقعیت 

ای ما را از خواست خویش عقب نشاند. متاسفانه آن دامی که امروز برای هر تواند و نیز نباید ذرهشود نمیدریافت و معرفی می

 پهن شده است. « کند؟عقل چه حکم می»، همین سنجه هایی است که در قالب ورز رادیکالی پهن شده استسیاست

ورزی رادیکال برای رای دادن به هاشمی ه در انتخابات پیش رو از موضع سیاستدهم. کسانی کبا دو مثال به این بحث پایان می

واقعیت های جامعه  ای عقالنی از واقعیت های جاریِ شرایط مملکت هستند، در صورتی که بر فرضْآوری منظومهسعی در جمع

ورزی هستند که درك ناصحیح از سیاستگیری هایشان معقول به نظر آید، دچار این خویش را به درستی شناخته و تمام نتیجه

به این معضل پرداختیم که  ،«انداختن واقعیتجا»سازند. ما در بخش خواست و آرمان خویش را بر پای واقعیت موجود قربانی می

ک دهند مطابق یواقعیت از اساس چه سرشت نا استواری دارد. با این حال اگر فرض کنیم طرحی که اینان از واقعیت ارائه می

اما به - گیری های نااندیشیدهمباالت و موضعپیشرویِ درست تدارك دیده شده باشد؛ آسیبی که این گونه دفاع های بی ینقشه

ورزی رادیکال و نوعی آرمان خواهی است که به خاطر یک سیاست به وجهه تاریخیْ  ،زنداتخاذ شده می -گمان معمول اندیشمندانه

داری، چون هاشمی دفاع کند. چیزی که تنها پیامد ممکن آن ، اما تاریخر شده است از پدیده نوظهورواقعیتِ به اصطالح موجود حاض

سازد. ورزی رادیکال است. این مرز باریکی است که تمایز بین واقعیت و خواست را آشکار میتاریخ سازی روشنفکری و سیاستبی

بلکه وفاداری به خواست خویش و ساختن  ،دادن به واقعیت هاشمینه تن  ،ورز رادیکال باید مهم باشدآنچه برای یک سیاست

همین پافشاری بر خواست های خویش  ،سازدتاریخ می ورزی رادیکالْواقعیت ویژه آن خواست است. چیزی که از یک سیاست

این نوع عقالنی سازی و تابع  کند. بهایی که روشنفکری ما بابینی خام که تنها او را در تاریخ به یک مضحکه مبدل مینه واقع ،است

 از بین بردن تاریخ یکه مقاومت بر سر خواست و آرمان است. ،پردازدسازی خود می

برابرمان گشوده  چپ در یشود. همیشه این پرسش کهنهتری دارد به عرصه جهانی مربوط میو اما مثال پایانی ما که حالت عام

تواند این پرسش اگرچه می ؛«داری مهیا هست یا نیست؟ب کمونیستی علیه سرمایهآیا شرایط جهانی برای یک انقال»بوده است که 

کنیم این پرسش چگونه با تکرار خویش نه تنها خود را از معنا تهی ساخته، اما بار دیگر مشاهده می ،داللت های درستی داشته باشد

نه دقیقا »شود این است که خام به این پرسش داده میگرایی بلکه معنایی واژگون یافته است. پاسخی که معمولن از طرف واقع

، باید معقول بود و شعارها و آرمان ها را تعدیل کرد. تعدیلی داری را پذیرفتباید اموری از دخالت های سرمایه .شرایط مهیا نیست

 سازد.و خنثایی می که در نهایت چیزی جز تبدیل کردن آنها به ضد خود نبوده یا دست کم آنها را مبدل به آرمان سرد

چون شرایط آماده : »پرسیم چرا باید آرمان ها و رویاهایمان را تعدیل کنیم؟ پاسخ آنها به راستی قانع کننده استوقتی که از آنها می

اگر هم که درست )به معنای مطابقت با یک طرح و  ،کنیداما در جواب باید گفت آنچه از آماده نبودن شرایط مراد می .«نیست

گرایی بلکه تعویض و تغییر شرایط است. بار دیگر تمایز بین واقع ،نتیجه ای که باید گرفت نه تعویض یا تعدیل آرمان ،شه باشد(نق

ماند؟ آیا وفادار می« خواست»از بین این دو به آن  ،دهد. یک سیاست رادیکالخود را بروز می خام و وفاداری به خواست و آرمانْ

کند این واقعیت جدید مطابق با کند آن را معقول سازد. او تالش میمعقول است؟ شاید اما او تالش میاین خواست به راستی نا
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 ؛«آیا شرایط برای بروز من مهیا است؟»پرسد که داری از خود این سوال را میگاه سرمایهخواست را جا بیاندازد. به راستی آیا هیچ

 شود. روند سقوط آن آغاز می -که به گمان من مطرح شده است-شود داری مطرح به محضی که این سوال برای سرمایه

 ۲۹۳۷اردیبهشت  ۷۰

 شده منتشر پراکسیس توسط «طلباصالح چپ نقد در جستارهایی | امکان سیاست سیاست، امکان» یجزوه در ترپیش متن این*  

 توانید از لینک زیر دریافت کنید:اف جزوه را می.دی.پی ینسخه .بود
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