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The New Left, Theater of Encounter and the Possibility of the Rise of Political Subject 

Abstract 

The New Left though emerged as an alternative to Orthodox Marxism in response to 

previous crises in the realm of Marxist thought and its various failures with regard to 

the evolutions in the political realm and the political. The main issue of this article is 

to bring a new pathology of the current situation by focusing on the dialectics between 

the New Left vs. the Political. In the other words the present paper examines the 

situation which the New Left has found itself in it dialectically. So it would shed light 

on the evolutions taking place in the New Left and the consequence of this evolution 

on the emergence of the political subject as the agent of change in the Marxist thought. 

In conclusion, it seems that the crisis of the subject of liberation and the priority of 

alienation in the New Left has become the fundamental problem of leftist thought that 

continues to this day. 
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 سیاسی سوژۀ ظهور امکان و مواجهه تئاتر جدید، چپ

 1پرندوشپوریا 

 2محمدرضا تاجیک

 چکیده 

شه چپ جدید به عنوا شین در اندی سخ به بحران های پی سم ارتدکس در پا سی سبت با تحوالت ن بدیلی برای مارک ن

ساسی بیرونی  در اندیشه مارکسیسستی و شکست های گوناگون آن در ساحت امرواقع سیاسی پدید آمد. مسئله ا

سعی در  ست. نوشتار کنونی  سم چپ جدید در تئاتر مواجهه با وضعیت موجود ا سی رادیکالی شنا سیب  این مقاله آ

تحول اندیشه مسیر ن دیالکتیک ای .قرار داردبررسی آسیب شناسانه وضعیتی دارد که چپ جدید در دیالکتیک با آن 

ست ای  شود. آن دچار  تحوالت به واقع ، خود رخدادهایکه یک جریان نظری در اندرکنش با ا شده و متحول می 

سم تاثیر  در نهایت سی سیس مارک سی به عنوان عاملیت تاریخی حاملِ پراک سیا سوژه  ضعیت در ظهور و بروز  این و

سنجی این پرسش کلیدی برآییم که آیا امکان بروز یک امکان  در واقع به تامورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است 

جایی که بحران سوووژه رهایی و  در .سوووژه سوویاسووی که حامل و عامل پراکسوویس انق بی باشوود وجود دارد یا خیر

سوژه جدید تبدیل ست اولویت یافتن از خودبیگانگی در  شده ا شه چپ  سی اندی سا ادامه که تاکنون نیز  به معضله ا

 دارد. 

دانش، -، نظام قدرتواژگان کلیدی: چپ جدید، رادیکالیسم سیاسی، انق ب، پراکسیس، سوژه سیاسی، مارکسیسم
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 مقدمه

به مثابه یک آموزه افت و خیزهای فراوانی را  این اندیشووهزمان ظهور مارکس و ادبیات مارکسوویسووتی تا کنون، از 

سیاسی و اجتماعی، و شکست ست. تحول و دگرگونی امر  های پیاپی در ارائه الگویی که بتواند توازن تجربه کرده ا

عدالت و آزادی را حفظ و به سووولهه هنمونیک و تمامیت البانه دولت پایان داده و از ارفی خود را متعهد به یک 

دچار به بعد  68خصوصاً از می حدثه زمانه دهد اندیشه چپ را ثتی در پاسخ به نیازها و ضروریات مبازنگری اساس

بحران ساخته و هنوز هم پیامدهای آن ادامه داشته است. مارکسیسم در تحول و تهور خود سه موج اصلی را تجربه 

مارکسیسم و -م ساخت گرا به پسااست: گذار از مارکسیسم ارتدکس به مارکسیسم ساخت گرا و از مارکسیسکرده

ساخت گرایی. اگرچه جریان های فرعی بسیاری نیز در این تحول و تهور مارکسیسم دچار تحول و تهور شده -پسا

شیده شینی به پیش ک ضع پی ضع موجود و و سنتزی در دیالکتیک با و اند. چپ جدید اند و چپ جدید را به عنوان 

تواند بر محتوای تفکری که خود داعیه سوواختن تاریخی ت تاریخی میکنونی نشووان دهنده روشووی اسووت که تحوال

شتدیگرگون از وضع موجود  شان را دا شته و یا به بیان دیگر ن ست که نوعی از تحول، یا تاثیر گذا سیری ا دهنده م

تحول برد را دستخوش تغییر و ای را که از آن شکست رنج میتواند مسیر نظریهیک شکست تمام عیارِ سیاسی، می

ستی می سون به در سویی دیگر کند. آنگونه که اندر سو، و یا تهور از  ست این گوید، پیامداز یک  سی شک  سیا

 رژیم ساختِ در شدن ذوب و خود اصلی هایدال از انق بی روشنفکران و کمونیست احزاب گسست مارکسیسم

 سووومت به ده بودند را مان وفادار جدید چپ هایغایت به کههم  را هاییآن حتی مهم همین و بود خواهد حاکم

سوژه نای (Anderson, 1976) .دهدمی سوق انتزاع و تجرید ساختِ  سبب تکثر و امتناع  سئله به نوبه خود  ای م

پراکسیسِ انق بی برای پیشبرد لوکوموتیو تاریخ و یا تحول و نو به نو شدنی  -گویدآنگونه که مارکس می -به منظور

مقاله   عم ً امکانیت ظهور یک عاملیت تاریخی تکینه و مشخص را از مارکسیسم ستانده است.دائم شده است که 

سوژه  سم چپ جدید و تاثیر تحوالت در آن در ظهور  سی جریان رادیکالی شنا سیب  صلی آ سمت ا ضر از دو ق حا

ست شده ا شکیل  سی چپ جدید و بحران رهایی در آن ت سیا سوژه  سی تحت عنوان از خودبیگانگی  سمت سیا . ق

بخش تشووکیل شووده اسووت به ترتیب به موضوووعات مهمی چون دانشووگاهی شوودن چپ جدید،  پنجنخسووت که از 

ورود چپ جدید به سووواختار دولت، ناکامی چپ جدید و متعاقب آن ، پراکندگی و واگرایی احزاب چپ جدید

سوووژه رهایی و خیزش راسووت افراای در سووها جهان پرداخته شووده اسووت. در قسوومت دوم نیز دو بخش بحران 

رهیافت ما در این نوشووتار بر مبناِی اولویت یافتن مفهوم از خودبیگانگی مورد بحث و بررسووی قرار گرفته اسووت. 

مدعای مقاله کنونی . شودمی یک دوره خاص قدرت است که منجر به گسست در نظام دانایی-دیالکتیک نظام دانش

شه چپ در دیالکتیک با محیط بیرونی  ست و عم ً این کثرت اگرچه میکثرت در اندی شه ا توان گفت که برای اندی

اسوووت لکن عم ً منجر به از چپ جدید امری ناگزیر و حاصووول دیالکتیک با تحوالت بیرونی در نظام قدرت بوده

 دست رفتن گرانیگاه سوژه به عنوان عاملیت تغییر از یک سو و بیگانگی سوژه سیاسی از سوی دیگر شده است. 

 ضوع: پیشینه مو

می توان به آثاری از پری  پرداخته اندجریان شوووناسوووی رادیکالیسوووم چپ جدید مهم ترین آثاری که به در زمینه 

در مقاله رویش ها در ژورنال نیو لفت ریویو اندرسون، ژینک، کریچلی، شهیب زاده و کِچویان اشاره کرد. اندرسون 

گرای امروزی نقهه شروع برای یک چپ واقع» که مدعی استبر شکست اندیشه چپ جدید صحه می گذارد. وی 

پذیرش صووریا شووکسووت تاریخی اسووت... برای نخسووتین بار از زمان جنبش دین پیرایی(رفرماسوویون  دیگر هی  



 

7178 

پ
چ

 
د،

دی
ج

 
اتر

تئ
 

هه
اج

مو
 و 

ان
مک

ا
 

ور
ظه

 
ژۀ

سو
 

سی
سیا

 

 
دار در جهان اندیشه غرب و اپوزیسیون مهم و قابل توجهی در معنای وجود یک دیدگاه رقیبِ نظام مند و چارچوب

دیگر وی در کتاب از سووووی (Anderson, Renewals, 2000:16-17) «جود نداردیا در هر نقهه از جهان و

کند که از م حظاتی درباره مارکسیسم غربی شاخصه مارکسیسم غربی را در شرایط کنونی تمرکز بر روبنا عنوان می

سم فرهنگی 70و  60های دهه سی صی خود را در مارک شخ شد. این روبنا به اورکام ً م ست  -می دی آغاز  سیا و 

شتههویتی می شخص به ر سم »هایی همچون مهالعات فرهنگی در قالب یابد که البته در ادامه حتی به اورم سی مارک

شووود که نمونه بارز آن اسووتوارت هال و نظریه ارتبا  وی اسووت. از سوووی دیگر مارکسوویسووم تبدیل می« 1فرهنگی

شناختیزیبایی سون و ایگلتون، و فرهنگ جامعه  سانه جیم از   1397(بوردیو،  بوردیو در اثر معروف وی تمایز، شنا

از دیگر آثاری که اخیراً به جریان شووناسووی . های این تکثیر روبنا در رادیکالیسووم جدید چپ اسووتدیگر نشووانه

 توان به کتاب نیمکره غربیِ رمزیگ کچویان اشووواره کرد.اسوووت میمارکسووویسوووم غربی اختصووواص داده شوووده

(Keucheyan, 2013) صورت بندیکچویان در این کتاب به ست که بر دنبال ارائه  سانه از آنچه ا شنا سیب  ای آ

ای که بر مارکسیسم چپ هایِ جدیدی در تقسیمات کنونیبندیسر اندیشه چپ آمده و سعی کرده است که به دسته

شهیب ضعیت کنونی بپردازد. همچنین یداهلل  شده و دالیل و سم وعارض  سی ست زاده در اثر مارک  های چپسیا

(Shahibzadeh, 2019) با بررسی آنچه که مارکسیسم ارتدکس به آن باور داشت شروع کرده و به جریان شناسی

سم در اروپا و آمریکا می سی شناییپردازد که در نهایت به نظر نمیمارک سیب  شخص و آ سته بندی ای م ای تواند د

 دهد. مگر در پیوند و در قیاس با مارکسیسم ارتدکس صورت 

ای بندی اند و آن صوووورتلذا به اورکلی آثار مهرحی که در این حوزه نوشوووته شوووده اند از یک چیز ناتوان بوده

که موجود  شناسی آسیب شناسانه چپ جدید است. در بسیاری از آثاری ای جدید از جریانبندیچندجانبه و مفصل

شاهده می ست یا ردپای گذر زمان م سیر تحوال 1980تا پیش از دهه ها عمدتاً شود و کتابا ستند و  ت اخیر را ه

 اندنگرفته خصوصاً با ظهور نئولیبرالیسم در سها جهان یا گردش به راست چین و مسائلی از این دست را در نظر

اند تا رداختهپشناسی چپ جدید عم ً به قیاس آن با مارکسیسم ارتدکس دیگر بیشتر آثار در حوزه جریانو از سوی

فرضی با پیش ونامند متهم کنند گرا میایت چپ جدید را به آنچه که انحراف از چپ اصیل و انق بی و اصولدر نه

ه اند به بررسی ابعاد به اورکلی آثار موجود نتوانستکنند. برند و نتیجه گیری میگرایانه کار خود را به پیش میاصول

 مختلف قضیه بپردازند.

اخته شده ؛ به جریان شناسی آسیب شناسانه چپ جدید پردنوشتار کنونی از منظر گسست باورانه، و دیالکتیکی در 

ناسانه ای جدید از وضعیت موجود چپ جدید از منظر جریان شای بدیع دسته بندیو سعی شده است که به گونه

 امکان این و است انق بی پراکسیس احیای رس بر بحث درواقع ارائه کند که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

ساله کنونی شرایط در انق ب  امتناع یا و ست ای م سم چنان هم که ا سی سئله ژیکایدئولو تکثر گرفتار را مارک  درم

 .است کرده نزاع محل تشخیص

 چارچوب نظری:

سم چپ جدید سر رادیکالی سخ دهیم که چه بر  سش پا ست. بدین منظور به  در این مقاله برآنیم که به این پر آمده ا

ستفاده از  شناختی جدید با ا ضع موجود به عنوان امرِواقعِ مورد  ارح بحران دردنبال ارائه نوعی جریان  و مواجهه و

                                                           
1 Cultural Marxism 
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وجه اساسی نظری برای ترسیم این جریان شناسی  سهاندیشه چپ مارکسیستی هستیم. در این وضعیت زمین بازی 

با برجسته سازی  مندیمعضلهتاکید بر از منظری فوکویی؛  جدید به کار گرفته شده است: نخست تاکید بر گسست

ترین ضوورورت فهم وضووع موجود و در نهایت توجه به مسووئله ۀ مهموجهی از یک مسووئله و ارح بحران به منزل

ی اسووت تا بتوانیم تاریخ و وضووع موجود را از منظری متفاوت از آنچه که تحت عنوان هرمنیوتیک تاریخی اسووکینر

تاریخ اندیشه در جریان است دیده و نه به شرح تاریخ اندیشه آنگونه که مرسوم است بلکه به آسیب  2جریان اصلیِ

سی دقیق آن بپردازیم. ضر به جریان شنا شتار حا ست که از آنجا که نو سانه  ذکر این نکته به جا شنا سیب  سی آ شنا

شی از  ضر که عم ً خود بخ شتار حا ست لذا چارچوب نظری نو ساحت نظریه ا چپ جدید می پردازد و کاری در 

 اصل مهلب و زیربنای آنچه است که در ادامه خواهد آمد موسع تر از حد معمول خواهد بود. 

 عامل مندی نیت بحث و تاریخی هرمنیوتیک مسوووالهفهم وضوووع موجود چپ جدید؛ در همان اورکه گفته شووود 

 ظرن در فردی سووووژه عاملیت تحت ضووورورتا را رخدادها ما اینکه به توجه با اگرچه. اسوووتکمک کننده  تاریخی

 درسووتی به توانیم که نتایجی از یکی .ابقه و فرد تا باشوود رویداد و حادثه تواندمی تاریخی عاملیت این گیریمنمی

 را معنایی چه اندداشته قصد ها آن که است نکته این درک مستلزم هامتن فهمیدن که است این گرفت اسکینر کار از

 بوده چه امشپی انتقال از متن عامدانه کنش هدف که معنا بدین. اسووت شووده اختیار معنی آن چگونه و دهند انتقال

ست سیار اهمیت خود نوبه به اجتماعی بافت دیگر سوی از. ا ساله. دارد ب شهاند حوزه در تحقیق در دوم م  امکان ی

 بانز تغییر میان رابهه بررسووی و مفهومی نوآوری پدیده. اسووت تاریخی شووواهد و فلسووفی تحلیل میان وگوگفت

سبت و ایدئولوژیک و شناختی صوص این در بیرونی امر با دیالکتیک در آن ن ست اهمیت حائز خ  که عنام بدین. ا

. کرد لشوووانتبدی اسوووتع یی و مندغایت امری به و کرده جدا تاریخی خاسوووتگاه از اورکلی به تواننمی را مفاهیم

-فرا برای کوشش. دنذارگمی تاثیر آنبر و دنپذیرمی تاثیر تاریخ از پویا صورتی به و انددگرگونی در مفاهیم بنابراین

 .بود خواهوود  زمووانی در(دیوواکرونیووک تحوالت بووه توجهیبی نوعی و نووامهلوب امری مفوواهیم کردنایزمینووه

سکینر، ست حقیقتی به بردنپی ین مهم،فهم ا  229و  160-157: 1393(ا ضعیت درباره کلی ا  کثرتکه بر کنونی و

هور رسوویده از ظای که گفتار در آن به در این معنا البته توجه به زمینه کلیجدید قابل انهباق اسووت.  چپ اندیشووه

ست و پنوهش را از افتادن به چاه ویل انتز شه برخوردار ا شه و تاریخ اندی صی در فهم اندی اع و تجرید اهمیت خا

ی در دنیای هرگونه جرح و تعدیل موفقیت آمیز در کاربرد یک مفهوم در عین حال تغییرلذا محض در خواهد آورد. 

   204-201: 1393(اسکینر،  اهد آورد.اجتماعی ما به وجود خو

سفی سته مهالبی که از اهمیتی حقیقتا فل صرفا تاریخی با آن د ست که میان مواد و مهالب  سی -همچنین الزم ا سیا

در تبارشووناسووی تاکید ما نه بر کلیت تاریخ که بر رخدادها و   217: 1393،(اسووکینر تمییز قایل شوود. برخوردارند

است که با فهم وضع ها آن هم در حوزه ی خاصِ مورد مهالعه یعنی در دالیل کثرت در اندیشه چپ جدید گسست

یکی از عناصر اساسی در اندیشه فوکو تببین ای آسیب شناسانه از آن به دست خواهد آمد. موجود و جریان شناسی

تا بتوان از چارچوب متصلبی که اندیشه  شرایط امکان است. در تبارشناسی ما به دنبال بررسی شرایط امکان هستیم

ست فراتر رویم. شیده ا ستیم که برای البته ما به (Foucault, 2000:1-89) و کردارهایمان را دربند ک دنبال این نی

اتفاقات دالیلی یک سووویه و سوواده اقامه کنیم بلکه رخدادها تحت شوورایط امکان و امر ممکن در تعین چندجانبه 

                                                           
2 mainstream 
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به تبیین علًی عادت در واقع می نامد. « 3احتمال وقوع»آن ع قه دارد چیزی اسوووت که او آنچه که فوکو به .هسوووتند

رویدادها مانع از دیدن وضعیت امکان و امر ممکن شده است لذا ما باید وضعیت ممکنی را که رخدادها اتفاق افتاده 

ها در نظام کردن گسوووسوووتریم و به دنبال پیدابیاو جای صووورف تبیین علی دراسوووت و چگونگی و تاثیر آن را به

  Foucault, 2000:115( بندی دانایی یک عصر باشیم.صورت

خی از منظری افتد. تحلیل تاریهایی است که در نظام معرفت یک عصر اتفاق میاز این منظر تاریخ در واقع گسست

سانه شنا شروع می تبار ضل  ساله یا مع سپس کار خود را با یک م سی آنها بهکند و  کمک  سعی در تحلیل و برر

سیم بندی سیروش کند.های معمول زمان و مکان میمهالعات موردی بدون توجه به تق شترب فوکو تاریخی شنا  بر ی

سیت مبنای سا سبت ح ست. و تاریخی رخدادهایتکینگیهمین  به ن در این  (Gutting, 1990:327) ساختارها

از معبر  ای آسیب شناسانهفهم آسیب شناسانه وضع موجود در اندیشه چپ جدید تاکید بر جریان شناسی نوشتار،

شه چپ جدید دیالکتیک شک اندی ضر و امرواقع بیرونی  سل میبا اکنونیت حا شده ا در ت. گیرد که درگیر گسست 

ستمه موجود ؛شگسست در وضع موجود با توجه به دیالکتیک با نظام داناین پنوهش معتقدیم که   ر عصرهدر  اپی

حول در خود تاز قدرت به شدت متاثر است و به موازات شرایط موجود به  چرا که سازد؛را دچار تحول و تغییر می

سست اگرچه کنداقدام می شگی ختم -شدن یک جریان فکریتواند به خنثیمی هادر نهایت این گ ده و یا به شاندی

ارگرایی و برای این منظور به تبیین پدیدار مورد نظر در گسوووسوووت با روش های مرسوووومِ رفت احیایِ آن بیانجامد.

ز روش پدیدارشناسی بر ما نمایان شود. برای این منظور ا ، خودایم که مسئلهایم و سعی کردهگرایی روی آوردهاثبات

  . ستاستفاده شده ابرای انجام پنوهش حاضر در خصوص وضعیتِ رادیکالیسم چپ جدید 

 روش تحقیق: 

عانی که مها و دریافت ترین فرض فلسفی پدیدارشناسی امکان فهم آن چیزهایی است که از اریق حضور دربنیادی

ش شریا یک روتشوند. لذا پدیدارشناسی نظامی از تفسیرهاست که به ما برای کند تجربه میما را بیدار می آگاهی

تیم که چیزهایی هس دنبال کشف آنکند. در روش پدیدارشناسی در پنوهش به و یک فلسفه از اندیشیدن کمک می

ستبداد روشِی گونه توان آن راذا میل 101-100: 1382(ازکیا،بخشند.به پدیده مورد نظر ما معنا می ای شورش علیه ا

صدد عادت شمار آورد که در  صورات با کردنِ مندآکادمیک به  شه و ت شان در هرگونه اندی های ش فرضپی قراردادن

سی حول محور فنومن یا پدیده می شنا ست. تمام بحث پدیدار سیچرخد. پدیدارقالبی و تکراری در پنوهش ا  شنا

  8: 1383نی،(قربا شود.پدیدار می« آگاهی»به عنوان هرچیزی که بر « توصیف پدیدارها»ست ازاعبارت  بدین ترتیب

سان در همچنین  سیان شنا سته ان روش پدیدار ست فلذا توجه به تجربه زی سایی ا شنا سوژه  سانی از هم ابنه و هم 

 اهمیت خاصی برخوردار است.

اند قابل تردید از دیدگاه پدیدارشوووناسوووانه همه توضووویحاتی که نظریات قدیم و جدید درباره فهم جهان ارائه داده

شدهشود و لذا ارزشمی ستگی، و های پذیرفته  ستخوش تردید ای چون وحدت تاریخی، پیو شه خردگرایی د اندی

صحرایی، پاییز  شوند.می سانه به تفهم ذات  18: 91(نظری و  شنا ها در کنار فهم روابط ها و ماهیتتحقیق پدیدار

ن پدیدارشووناسووانه درصوودد تبییلذا . کندو فهم یک امرِ نادیده انگاشووته کمک میی بین پدیدارها برای بازکشووف علّ

های متعارف تهها و پنداشوونگرش ابیعی جهتِ دسووتیابی به آگاهی ناب یا رها از داورید افشووای حشووویات و زوائ

                                                           
3 Eventualization 
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ست. تفهم ذات صورت پذیرد های وینگیها باید به اتکای خودِها و ماهیت پدیدها ستفاده از  ذاتی آن پدیده  نه با ا

شین. ل رویکردهای نظریِ ستفاده از نظریهپی سوم در کاذا ما به دنبال ا ستیم چرا که آنر خهای مر ها را تحریف ود نی

گذاری یا همان اپوخه  دانیم. در اینجاسووت که مسووئله در پرانتز پدیده تحت مهالعه خود میدرونیِ ذات یا عناصوورِ

های پیشینی ها و پیش فرضمستلزم کنار گزاردن ایدهآید که رشناسی ما به کار میعنوان رویه بنیادی تحقیق پدیدابه

ست.  ست. در این فرَآیند تحلیلی محقق جهان و پیش  ،دومین گام پس از اپوخهو متعارف ا شناختی ا تقلیل پدیدار

و  های خارجیو دسووتکاری شووده با مداخ تنها را در شووکل ناب و آلوده گذارد تا دادهها را در پرانتز میفرض

آنگونه که برگر و الکمن  .کندرد نظر اسووت که آگاهی را تعیین میشووناسووایی نمایند. لذا هسووتی پدیده مو بیرونی

صی از تعریف موقعیت محدود میمی صوری به بُعد خا شکل  شود یعنی به کیفیت مرتبط با یک گویند واقعیت به 

ای از روابط مداوم درک از یک پدیده در مجموعه همچنین  1394(برگر و الکمن،  پدیده که مستقل از اراده ماست.

صول و مبادی آنچنان به ی انزوای آن.پذیرد و نه در صورت میتاریخی  سی ارتبا  روش با ا شنا کدیگر در پدیدار

.  23: 91(نظری و صحرایی, پاییز  سازدشناختی را دشوار مییک وجهه کام ً روش نزدیک است که متمایز ساختن

التفات سوووژه به پدیدارها پس . شووودمعنا و حقیقت هرچیزی در ارتبا  با چیزهای دیگر تشووکیل میدر این روش 

معنا و   327-324 :1387 ،(ریتزر سنتی کلمه نیستبه معنای  (عین ابنه ،لذا پدیدار باشد.سازنده معنا تواند میخود 

 گیرند. و حقیقت به صورتی ارتباای و در یک میدان رابهه شکل می

ها در ررسی دقیق، انتقادی و منظم پدیدهتوان به عنوان یک روش تحقیق عبارت از ببه اورکلی پدیدارشناسی را می

ایم: به صوووورت ما چند اقدام را در پنوهش موجود از منظر روش پدیدارشوووناختی لحا  کردهنظر گرفت. بدین

سم چپ جدید پرداخته سی یک پدیده تحت عنوان رادیکالی شنا ست های مفهومی و تاریخی تاکید تبار س ایم، بر گ

کار ایمکرده به  یه ای را  ید در  -ایم.نبرده، فرضووو جد چپ  حت عنوان کثرت در  ها مفروض در این پنوهش ت تن

اری پدیده یا همان تقلیل پدیدار برای فهمِ ذبدین ترتیب به مسووئله در پرانتزگ -.دیالکتیک با وضووع موجود اسووت

دید با شووناسووی در این تئاترِ مواجهه چپ جای جریاندر نهایت به گونهاسووت. غیرمتعصووبانه از آن مبادرت شووده

 یتاست که ماحصل پنوهش پدیدارشناسانه وضع امکان ظهورسوژه سیاسی پرداخته شده وضعیت موجود از منظر

 چپ جدید است. 

 مفاهیم نظری: 

سنتی: ر مقابلچپ جدید د گفت و گوی بین چپ جدید و قدیم ای دهه های گذشوته عم ً بیش از آنکه به  چپ 

یک هم زیستی مشترک منجر شود منتج به گسست شده است. به اورک ن چهار وجه تفاوت و اخت ف چپ قدیم 

، و جدید را می توان بدین صورت دسته بندی کرد: الف  ریشه های اجتماعی و رویکردها، ب  نقهه نظرات سیاسی

 و د  نمایندگان و مراجع فکری متفاوت. ج  استراتنی ها و تاکتیک ها، 

می دی از بدنه چپ قدیم خود را جدا کرد. جنبشووی که معلول  1960چپ جدید در واقع جنبشووی بود که در دهه 

َش  شی و  صول و مبادی بنیانبازاندی -Merriam (ها بود.گرای چپ در وعده رهایی و برابری افراد و ملتک در ا

Webster. (n.d.). New Leftهای ضوودجنگ در آمریکا در واکنش به حمله به ها بود که جنبشاین سووال   در

مارتین لوترکینگ و اقتران آن با حمله شوووروی به  به رهبری، ظهور جنبش سوویاهان 68ویتنام شوومالی، جنبش می 

ست شورویمجار سست مائو از  شچف در  ان، گ سط خرو سم موجود در حزب تو ستالینی شی در ا و همچنین بازاندی
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 ,Lynd) کنار سووایر تحوالت در سووها سوویاسووت داخلی و خارجی جهانی به تولد و ظهور چپ جدید انجامید.

1969:64-72)  

نبشی که جرادیکال همگون بود که در اوایل قرن بیستم ظهور کرد.  یک جنبش سیاسیِدر اینجا  قدیممنظور از چپ 

به انترناسوویونالیسووم بین الملل و آزادی از قید و بند سوورمایه و سوویاسووتِ برابری اعتقاد داشووت، بر سوووژه ابقاتی 

و معتقد به اولویت اقتصاد به عنوانِ زیربنا و تحقق  کردابقات محروم تاکید میو  ابخش تحت عنوان پرولتاریرهایی

تحت اسوووتثمار از مفاهیم  و قدرت گیری ابقه کارگرِ 5بود. تضووواد ابقاتی 4و آزادی از قید و بند اسوووتتثمار ،برابری

ظام  رادیکال در نظام سووورمایهکلیدی آن بوده اسوووت. تعهد به بازبینیِ داری و برانداختن آن و اسوووتقرار نوعی ن

ستیِ صول و رئوس چپ قدیم بود که توسط روشنفکران سوسیالی شتر  یبرابری الب از دیگر ا حزاب پایه در اکه بی

 شد. لنینیسم از منظری فکری تقویت می-مرجعیتِ مارکسیسمتحت تاثیر  و مارکسیستی داشتند

تاریا، کارگران صووونعتی و دهقاناها و ابقات اجتماعی چپاز منظر خواسوووتگاه ن، مهاجران و های قدیم را پرول

شکیل می شنفکران ت صیل کردهدادند درحالی که چپ جدرو شجویان و تح شگاهی، بخش هایید در دان ی از هایدان

های بیرون افتاده از نظم موجود، های جدید بر گروهچپهای هویتی ریشوووه دارد. بورژوازی، روشووونفکران و گروه

ابقاتی تاریای جدید در قامتِ کارگر غیرِمتجانس، دانشوووجویان، هیپی ها، و پرول-های هویتی در حاشووویه و ناگروه

های کارگری و برخی ان، پرولتاریا، اتحادیهقدیم بر اسوووتثمارشووودگان، مهاجرچپ تاکید تاکید دارند در حالی که 

دولت و نهادهای دولتی دشمنان اصلی در چپ قدیم به شمار ، . ابقات صاحب سرمایهبود موثرِ متعهد روشنفکران

سئله از خودبیگانگی فردیمی سی و 6رفتند درحالی که چپ جدید تاکید خود را بر م سیا شتگی، امر سرگ اجتماعِی ، 

سط، رژیم  ضعیتِ ابقه متو سوژه، و سئله انقیاد  سرمایهمتکثر، م سئله آگاهیِ کاذب  ضع موجود  در دارانهمِیل و م و

اشووت چپ های گذالبی تاکید میبرابریهای قومی و ر حالی که چپ سوونتی بر وحدتِ گروهگذارد. همچنین دمی

های  بود درحالی که چپ 9باورو جبری 8یم تاریخ گراع وه بر این ها چپ قدهسوووتند.  7البجدید بیشوووتر جدایی

شتر تاکید را بر امرِاکنون می شته تاکید نمیجدید بی بینند. ای جبری نمیکنند و آینده را به گونهگذارند، چندان بر گذ

ارد و البته در قیدوبند تاکید د گرا بود، چپ جدید بر رویکردهای غیرمتمرکزنهایت درحالی که چپ قدیم کلیتدر 

همچنین ما در چپ جدید شوواهدِ اهمیت یافتِن  (Mauss, 1971: 1-18)الزامات سوویاسووت حزبی هم نیسووت. 

 امرسیاسی و امراجتماعی یا به تعبیری اولویت یافتن پرداختن به روبنا به جایِ زیربنا در چپ قدیم هستیم. 

بعت از قدرت کسب اعتبار نمی کند. سیاست در اینجا همان سوژه مدرن برخ ف سوژه هابزی با مها سوژه سیاسی:

-77: 1397(پرندوش،  خوانش بدیویی از سیاست است که حوزه امرجمعی است و معهوف به رهایی و خیرِاعلی.

در فن حکمرانی مدرن شر  ادغام افراد در دولت پذیرش سازوکارهای خاصی است که برای بسامان سازی او   87

ضعیتِ موجود به دنبال اعمال  ست، و سیا ست  ست به زی سیا سی  شکل می گیرد. لذا با دگردی ساختِ هویت او  و 

سوژه   495-333: 1396وکو، (ف تکنیک های فردیت ساز و رویه های تمامیت ساز درون ساختارهای سیاسی است.

                                                           
4 exploitation 
5 class-conflict 
6 alienation 
7seperatist 
8 historicist 
9 determinist 
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سیاست است و هم در برابر آن مقاومت می کند. لذا ما عم ً با دو در این جا آن کسی است که هم موضوعِ اعمالِ 

مفهوم از سووژه سوروکار داریم: سووژه تابعِ دیگری از اریق کنترل و وابسوتگی، و سووژه مقید به هویت خویش از 

ژه سیاسی بدین ترتیب همان عاملِ پراکسیس و تغییر درون وضعیتی است که اریق آگاهی یا شناختِ از خود. سو

ای بازیابی مقاومت در برابر تماماً به دنبال منقادسووازی اوسووت. لذا ظهورِ فیگور سوووژه سوویاسووی را می توان به گونه

 قدرتِ مسلط و نظم کنونی درنظر گرفت. 

 :د آسیب شناسی جریان رادیکالیسم چپ جدید در وضعیت موجو

وارد پس از  وپیش از هرچیز ما بر آنیم که چپ جدید دچار کثرتی تمام عیار شده است که در مواجه با امر موجود 

سم چپ جدید آمدنِ سئله دیگر اینکه ما رادیکالی ست. م شده ا ست های گوناگون تاریخی به آن تحمیل  را نه  شک

ن چپ کما اینکه بررسووی هرکدام از اندیشوومندا که به صووورت یک جریان تحلیل می کنیم. ،صوورف افراد درون آن

شتار ح شد که منظور نظر نو ضوع کار دیگری می تواند با ست. در این میان ماجدید خود مو ضر نی  -سئله رام پنج ا

 واهیم پرداخت: ایم که به تشریا آن ها خدر جریان شناسی چپ جدید احصاء کرده -مورد گسست را پنج

شگاه آکادمی نهادِ ورود چپ جدید به (1 سالۀ :(دان شگاهی نخست م سالت انق بی دان شتن ر شدن و فروگذا

 از بسوویاری که شووکسووتی بین ارتبا  تعیینبرای رسوویدن به این مهم به  اسووت. در اندیشووه چپ جدید

نیاز  انتقادی فعلی هایتئوری با آن رابهه و بردند رنج آن از 1970 دهه دوم نیمه در سوویاسووی هایجنبش

قادی دکترین روش و راه "جهش" این چگونه که¬این. داریم با  در 1970 و 1960 های دهه انت  با ارت

 معرفت تکثرگرایی و سووویی از تجرید سوووی به حرکت در را خود اثرات آن، به پاسووخ در و شووکسووت

سی -شناختی شان دیگر سوی از سیا صله این. داد ن شنفکران گرفتنفا  ابقه هایسازمان از انتقادی رو

 به -بودند چپ اندیشووه 10اینتلیجنسوویای این بر سووابق که -چپ اندیشوومندان شوودن¬دادهسوووق و کارگری

 کارگر ابقه با آنها پیوند تضعیف سبب داریسرمایه دانشگاهِ نظام به مهاجرت خصوصا و آکادمیک مراکز

ستثمارشده و راسل یاکوبی در کتاب خود با عنوان دیالکتیک شکست از این جریان تحت عنوان  .گردید ا

ای بر حرکت به سوی و سابقهبرد که به اور مشخص با لوکاچ آغاز نام می« حرکت از سیاست به فلسفه»

 دیگری، زمان هر از بیش امروز (Jacoby, 1981:83-103) در روشوونفکران چپ جدید شوود.آکادمی 

 ها،چریک یا نگارانروزنامه اجتماعی، فعاالن کارگری، هایاتحادیه. هسووتند دانشووگاهی انتقادی متفکرین

 یا و اسووواتید توسوووط نیز هاتئوری این موارد، اغلب در اما کنندمی تولید انتقادی هایتئوری اوقات گاهی

ستادان مشخصا، سانی علوم ا سط ان سکی ،لنین. یابندمی ب شمندان  هایلوکزامبورگ و تروت صر، به اندی معا

 که کارند به مشغول موسساتی در اغلب که دانشگاهیانی اند.ای تبدیل شدهتلویزیونی و فیگورهای رسانه

انق بیون چپ سووابق و سوووژه  از هیچکدام کهشوووند درحالی می ارزیابی المللیبین بازار در عالی اوربه

شینی شگاهی مقام های رهایی بخش پی شتند دان سر چهاگر .ندا سرا ست معنی بدان این  شنفکران که نی  رو

ستند، سیاسی تعهد دارای امروز انتقادی  اما. هستند رادیکال ک سیک هایمارکسیست از کمتر اینکه یا نی

                                                           
 و است حزبی روشنفکر معنای به یکی که میگیرد قرار انتلکت مفهوم مقابل در اینجا در اینتلیجنتسیا مفهوم   10

 .سیاسی عینی بندی پایگان بدون روشنفکر دیگر
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 تأثیر آنان پرورده و زاده هایتئوری بر لزوماً که چیزی–هسووتند دانشووگاهی هاآن خود، تعهدات از خارج

 (Keucheyan, 2013:1-4) .دارد

ساختارهای دولتی: (2 ساله ورود چپ به  شی به شدنش تبدیل و دولتی ساختار به چپ ورود دیگر م  از بخ

 لیبرال سوواختِ مقوم به ضوودسوواختاری چپِ تبدیل بغرنجِ مسوواله این. بود موجود سوولهه نظام درون بازی

شی موجود، داریسرمایه ضعیت به توجه با که چیزی .بود توجه قابل چرخ  سازی¬جهانی خیزان موج و

 و لیبرالی نسوووخه پذیرش نهایت در و گرفت چپ از را فراملی -ملی صوووورتی به مقابله امکان موجود

 مهر عم  یونان، در سیریِزا حکومت اواخر همین در و سوسیالیست ظاهرا میتران توسط غرب نئولیبرالی

سم خود توسط که زد مقاومتی بودن بیهوده به تایید شکاری که اینجا  .شدمی تبلیغ حاکم لیبرالی گسست آ

 یک شوورقی اروپای در دولتی کمونیسوومِ اگر حتیشووود این اسووت که پیشووین دیده می 11به نسووبت دوره

 و اجتماعی عدالتِ راستای در را مهالباتی غرب در شرق، بلوک حضور بازهم بود، شهرویران یا دیستوپیا

ص حِ سرمایه بدین معنا که .انگیختبرمی داریسرمایه ا داری حاکم چپ قدرتمندی دیگری بزرگِ نظام 

که برای مواج یههبود  ما ظام سووور با آن ن لب برخی داله  جذب و ج مانی داری سوووعی در  های گفت

شت.عدالت  صاحبان غرب، در آن نفوذ مهار به نیاز و شرق، بلوک هایتهدید زمان، آن در خواهانه آن دا

تفاوت های سیاسی . داشتوامی کارگری تشک ت مهالبات با سازش به را اروپا غرب در ثروت و قدرت

ظهور شاهد  ما  90دهه به اوری که در  می دی ناپدید شد. 90بین چپ و راست خصوصاً در اوایل دهه 

سی و  ستیم. هدف این جریان دیگر نه امتزاج دموکرا سوم به عنوان راهِ میانه و میانه روی جدید ه یک راه 

تبدیل شدن به دانشِ  وی از مفاهیم چپ و راست بود. لذا در این وضعیت سیاست باسوسیالیسم بلکه فرار

جهانی  داریِ مالیِداد و چپ خود مجری تکنوکرات سرمایه دست اش را ازگرایانه بار آرمانمدیریت عم ٌ

سووازی، برداشووتن چترهای حمایتی کارگران، و حاال خود احزاب جناح چپ در روند خصوووصوویشوود. 

سرمایه مالی دتوانمن ستان، در بلر تونی «جدید کارگر حزب». گرفتندمی سبقت هم ازسازی   حزب انگل

 از ایتالیا در کمونیسووت پیشووین و قدرتمند بسوویار حزب و آلمان، در شوورودر گرهارد دموکراتسوووسوویال

مجموعه سوووازی مالی را میسووور کردند.یری جهانیگشوووکل سوووالها، آن در که بودند ایاصووولی هایمهره

هایی که البته در وضووع موجود حادش شوود نه موجب بهره برداری چپ جدید که عم ً منجر به امکانیت

 شوروی تهدید رفتن ازمیان ها شد.تقویت بیشتر جناح رقیب به منظور ت ش برای حذف و یا ادغام چپ

صادی حاکم ابقه شد موجب چنینهم داریسرمایه غلبه و پیروزی و شتری متیازاتا بتوانند اقت  از را بی

ست حزب پیروزی خهر سایه دیگر اینکه بدون بگیرند، کارگران شان بر انتخابات در کمونی  سنگینی سر

ای همین مشوارکت جدی چپ در سواخت دولتی بود که باعث شود هی  نسوخه (Marsili, 2019)کند.

شته باشند. حل  چپ ع وه بر اینکه راهدراین وضعیت  برای واکنشی مناسب به بحران اقتصادی اروپا ندا

به جریانی برای رسیدن  ،خود ،جای همسویی با اکثریتل نیز هست. چرا که بهی از معضنیست که بخش

آورد. با چرخش بند با اقلیت صاحب امتیاز روی میبایست به زد و به قدرت در شرایهی تبدیل شد که می

سم  سوی نئولیبرالی ست آن به  ست در معنای چپ و را سی نمانده سیا سط دهه هفتاد به بعد دیگر ک از اوا

هایی که بویی از داری شووود و حتی اندیشووهاسووت که ارفدار اصوو حات ک ن سوواختاری در سوورمایه

شته سم دموکراتیک دولتِ رفاهی کینزی و یا نیودیل آمریکایی دا شته می سوسیالی شد به کنار گذا  .شوندبا

                                                           
11 Epoch 
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صر امید  در یونان وزیرینخست سمت در سیپراس الکسیس شدن بانتخا با چپ که بخشیفرح و مخت

ست به 2015 سال ستِ با  بود، آورده د  تا زمان آن از که ایاجتماعی ویرانی و تروئیکا از او دولت شک

 پس به قادر واقعاً چپ کجا هی  در. داد سرخوردگی و یأس به را خود جای زود خیلی داشته، ادامه کنون

ست  زدنِ ضتی هایسیا ست، نبوده ریا شورهایی معدود در و ا شی که هم ک ستهنت دارد حکومت در نق  وان

 شدن بسته از نشان خود نوبه به این (Adler, 2019) .دهد انجام آن تأثیرات تخفیف از بیش کاری است

 در خصوووصبه شووودمی تلقی کننده ناامید ایمسوواله که دارد فعال مقاومتِ قالب در کنش پای و دسووت

  .اندشده رانده حاشیه به اینومیدکننده اوربه اغلب چپ احزاب اروپا، اتحادیه جدیدتر شرقیِ اعضای

سته پراکندگی و واگرایی احزاب چپ: (3 صورت دهند احزاب چپ همچنین در جایی هم که خوا اند کاری 

 چپ و سبز گروه و اروپا چپ اتحاد» گروهاند. های سیاسی مختلف متفرق و پراکنده شدهدر قالب پروژه

ستگان همه شامل «اروپا شمال شاوندان و واب ستی احزاب از: شودمی چپ خوی  و سبزها تا گرفته کمونی

 سال در را یونان ارتدکس کمونیست حزب حمایت گروه این حیوانات. البته حقوق حامی هایگروه حتی

ست از 2014 ضو نیز سیریزا. داد د ست اتحاد همین ع ضور البته و ا  دو پیدایش به منجر اشناکامی و ح

 و سرکش، فرانسه پودموس، بین« !مردم حاال» ائت ف یکی: است شده دیگر جدید ابتکارعمل و تشکی ت

 دیگر ارف از. یونان سوووابق دارایی وزیر ،12واروفاکیس یانیس «اروپایی بهار» دومی و پرتغال، چپ بلوک

ثال سووورکردگی به چپ پوپولیسوووم یاس پابلو و 13م نشوووون لوک ژان ام  برخورد که داریم را 14ایگلسووو

سات تحریک دنبال به و دارند اروپایی نهادهای با تریالبانهمبارزه سا ستند گراییضدنخبه اح  این اما. ه

 برخ ف آنها .هستند هایشانموفقیت از برداریبهره و کار ادامه برای استراتنیک بینشی فاقد عمدتاً احزاب

ست هاییموفقیت به انتخابات در دیگر چپ احزاب  پایگاه و اندمانده ثابت نقهه یک در اما اندکرده پیدا د

 در چپ که رسوودمی نظر به دیگر بیانی به(Belhorn, 2019) .اسووت نکرده چندانی تغییر نیز شووانرأی

 -باشوود داده دسووت از را خود اولیه انرژی و سوورزندگی از قسوومتی نهادها، سوووی به خود هدایت فرایند

 سوووسوویال و کمونیسووت احزاب شوود، نوشووته 1972 سووال در که چپ مشووترک برنامه این از پیش اگرچه

 به جهانی امپراتوری قدرت الزامات دیگر سووی از -بود کرده نهی قدرت به ورود از و متحد را دموکرات

 سووسویالیسووت های دولت و اسوت کرده محاصوره را چپ آلترناتیوهای جانبه همه ایگونه به نگری بیان

شکست م نشون به عنوان نماینده جناح چپ رادیکال تا شکست ندارند.  چندانی تحرک جای نیز واقعی

سپانیا و  پودموس سیونِ ف کت  سیریزادر ا سته نرمالیزا در یونان چیزهایی برای امروز ما دارد. از پذیرش ب

 ) 15Greekعلی رغم رفراندم مردمی به خروج از اتحادیه پولی اروپا 2015توسوووط سووویریزا در سوووال 

referendum no vote signals huge challenge to eurozone leaders,, 2015) 
 در که دکنمی وادار را چپ ،عینی شوورایط :اینکه: اسووت ترگسووترده اسووتراتنیک تنگنای یک دهندهبازتاب

 شووودمی باعث و نیسووت سووازگار آن ماهیت با که شووده تدوین نحویبه قواعدش که کند بازی زمینی

                                                           
12 Yanis Varoufakis 
13 Jean-Luc Mélenchon 
14 Pablo Iglesias Turrión 
همچنین برای م حظه استدالل های سیپراس در باب ضروت از خروج از اتحادیه پولی اروپا درخصوص بحران  15

 Alexis Tsipras: bailout a bad deal but the best Greece could get;  Prime minister بدهی ها نگاه کنید به

tells Greek TV he will not resign and defends his abrupt change of course over debt crisis  in 

https://www.theguardian.com/world/2015/jul/15/alexis-tsipras-bailout-greece-debt-crisis 
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 در باید است، اقلیت اروپا اتحادیه در پیش از که پچ(Bekhtari, 2017) .نرسد نتیجه به آن هایت ش

به این مسئله گسست شدید در ائت ف چپ جناح چپ در اروپا را نیز  .کند مبارزه نیز ایناعادالنه شرایط

شون که یکی از2018توان افزود. به عنوان مثال در فوریه می صیت ، ژان لوک م ن های کلیدی چپ شخ

شد. وی معقد بود که فروش  سیریزا از ائت ف چپ اروپا  ستار بیرون انداختن  ست خوا سه ا اروپا در فران

صی، واعمال برنامه صو سات خدمات عمومی و دولتی به بخش خ س صندوق بین مو های تروئیکای مالی(

که داعیه عدالت و برابری و مبارزه با المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا  عم ً سووویریزایی 

سر می سم را در  ست.نئولیبرالی سیون اروپا تبدیل کرده ا سیاست های کمی  ,Chacko) پروراند به مجری 

هم  رعجیب اینکه م نشووون به عنوان چپ رادیکال دارای پایگاه اجتماعی در فرانسووه حتی یک با (2018

دارانه است موضع مشخصاً جنبشی چپ و ضدسرمایه زردها کهنتوانسته یا نخواسته است که به نفع جلیقه 

سه و بگیرد. یا در آن سوی اروپا،  سوسیالیست فران سپانیا حزب  پودموس که بزرگترین ائت ف حاکم در ا

شکل می ضات کاتاالنرا  سرکوب اعترا سط دولت مرکزی ایفای نقش کردند. در یونان هم دهند در  ها تو

شرح آن رفت  شکاف چپ جهانی بود پس از انتخابات همانهور که  سیریزا که یکی از امیدهای پرکردن 

ست ائت ف کرد.در تاریخ هم نمونه16خود با حزب آنل ستی ا ست را به گردش های این جریان که حزبی د

اسوووت. به اورمثال بسوووته انقباض مالی و چرخش نئولیبرالی در خودِ دولت کم نبودهچپ ها  راسوووت

ستی میتران د سیالی صه ح رادیکالِ کنونی آغاز می 1983ر سو شونِ چپِ به ا شود، زمانی که خودِ م ن

شکافی که داخل احزاب و جبهه چپ در اروپا افتاده است (Morrow, 2019) مشاور دولت میتران بود.

سوی دیگر  ست غیرممکن کرده و از  شرایط یکه تازی را سخن گفتن از ائت ف چپ جهانی را در  عم ً 

 وآمریکای التین ، گرایان تحت عنوان جریان ترامپیسووم در اروپا، آمریکاگیری راسووتدرتماحصوول آن ق

شده ست سایر نقا   صه می .ا ساختار دولتی را به اورخ  سئله محوری در بحث ورود چپ به  توان م

های موجود در نظر ها و ابنهنداشووتن اسووتراتنی مشووخص، و بحرانِ نمایندگی در شوورایط کثرت سوووژه

  17گرفت.

 سوی از که چین نئولیبرالی چرخش دولتی سها در ناکامی چپ و خیزش راست افراای در سها جهان: (4

شت، چین انتقادی تفکر بر توجهی قابل تاثیر شد، برده پیش 1980 دهه اواخر در 18شیائوپنگ دنگ  و گذا

نت  جذب-باز یا( جذب به منجر بل بخش توسوووط غربی لیبرال سووو  روشووونفکران از توجهی قا

شت. سط گ سیه تو ست در رو شترگردش به را سینبوریس پی سیریزا در یونان و ، 19یلت ست حکومت  شک

ضی خود به  ست های مالی و پولی انقبا سیا سم غربی در قالب اتحادیه اروپا برای اعمال  پیروزی نئولیبرالی

سط  یونان، و اخیراً ست افراای تو شین گردش به را ست پی سیالی سو شورهای  با  همچون برزیلبرخی ک

آرژانتین از جمله مثال های اخیر این جریان گردش به راسووت اسووت. این  بولسووانرو و یا روی کارآمدن

ست درحوزه روشنفکران نیز اتفاق افتاد. برای نمونه سیاری گردش به را –متحده ایاالت کارانمحافظه از ب

                                                           
16 Anel Party 

 olt: Europe in Revهمچنین برای مهالعه بیشتر درباره بحران درون اروپا و در چپ اروپا ر.ک به:  17

Mapping the New European Left, Edited by Catarina Principe,2016.   در این بخش به

 اورموسع به این منبع پرداخته شده است. 
18 Deng Xiaoping 
19 Boris Yeltsin 
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  کسوووانی–شوووودمی معرفی «کاریفظهنومحا پدرخوانده» عنوان به اغلب که 20کریسوووتول ایروینگ جمله از

  «تروتسکیست یک خاارات» مورد، این در آموزنده سند. شدند جدا چپ هاینئواستالینیست از که هستند

درحالی اسوت که  این (Kristol, 1977) .گشوت منتشور تایمز نیویورک در کریسوتول توسوط که اسوت

تر یک که نقش مهمی در ظهور جریان ترامپیسووویتی اع م کرد پیش 21شوووخصووویت هایی مانند اسوووتیو بنن

ایم و لنینیست بوده است. لذا ما با یک ضدحمله شدید درون خودِ جریانِ لیبرالی و نئولیبرال غربی مواجه

 آن گردش به سوی راست افراای است. 

شد (5 ست ر  در هویت مفهوم از بحث امروز :جدید انتقادی های تئوری ظهور در آن اهمیت و هویت سیا

 1960 از پس خصوصا که است مسایلی از یکی جهانشمول و گراکلیت رهایی سیاسی سوژه بحران زمانه

شد با و ست ر ست، محیط حامیان جنبش سیاهان، جنبش توانمی جمله آن از. آمد پدید هویت سیا  زی

 چاه به ار واقعی چپ بدیو باور به که برد نام را دسووت این از هاییگروه و گرایانهمجنس ها، فمینیسووت

شانده هویتی هایمرزبندی ویلِ ستگی امکان عم  و ک شمن مبنای بر همب شترک د شترک هدف و م  ار م

 ااسووتثن و سوولهه منهق شوودن پوشووانده و هویتی مرزهای شوودنپررنگ به هازمان همه ازبیش و گرفته

 یدنیا در کد تغییر یک که رسووودمی نظر به 1980 دهه از اورکلی به. اسوووت شوووده منجر داریسووورمایه

 .است توجه قابل هاهویت با رابهه در اجتماعی

 تملیّ عا یافتن در سرگردانی لکن رسدمی ابیعی نظر به اگرچه شده دچارش مارکسیسم که ایکنونی وضعیت

 رسوو بر توافق در بحران بر دال خود اسووت پراکسوویس عامل و حامل که ای انق بی سوووژه قالب در تاریخی

شترک ایبرنامه ست کنش نوع بندیصورت و م صرت در گراوحدت گونۀ مانیف ست کنونی شرایط با معا  .ا

مبارزه در  جایی که امرسیاسی موجود با کثرت بخشی به خود عم ً امکانِ وحدتِ  1366تابستان (پوالنتزاس، 

ستانده  را از شه چپ را به امرِکثیرِ و امر نظری و پراتیک  ست.  انتهابدونِ اندی ساخته ا ین تحوالت چپ ادچار

اوانه و یا زیرسیهره سیاست هویت به اور عام و پارادایم های مارکسیسم فرهنگی و مارکسیسم روانک را جدید

 مارکسیسم تحلیلی برده است.

 سوژه وزبر و ظهور بر شکست این تاثیرات به آخر مسئله وتاثیرات شکست بر امکان ظهور و بروز سوژه سیاسی: 

سیس سیس /پراک سیس و تغییر در دجدی چپ اورکلی به. پردازدمی انق بی پراک سئله پراک سبت با م شرایط  در ن

 :است مواجه ک ن بحران دو با ندانش ارتدکسی پیشی-گسست از نظام قدرت

. اندمربو  و متصوول یکدیگر به دو این البته که خودبیگانگی از مفهوم یافتن اولویت  2 و رهایی سوووژه بحران  1 

شی کثرت یک دچار رهایی سوژه این که شودمی آغاز جایی از مشکل  نظریه در گسست. شودمی عظیم بس خوان

 میان این در. قرار دارد نئولیبرال نظم ظهور آن از پس و 68 می شکست با مداوم دیالکتیکی در جدید چپ در سوژه

ست تحول دو به چپ ست زده د سته: ا سته و زادرون اید سم به آوردن روی تعبیری به. زابرون دیگر اید سی  مارک

 نامیده نمادین نظم الکانی روانکاوی مارکسیسم در که آنچه یا موجود نظم درون سوژه وضعیت فهم برای روانکاوانه

سته در شودمی ست د سته. بودند ژینک و الکان سپس و فروم مارکوزه، آن مهرح نمایندگان و گیردمی جای نخ  د

                                                           
20 Irving Kristol 
21 Stephen K. Bannon 
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که  داشتند تکیه زادرون تحوالت بر که هنمونی قرار داشت مفهوم باب در او های بحث و تحت تاثیر گرامشی دیگر

 .گرفتند تاثیر هاآن از لوکاچ لوفر، مارکوزه، مانند غربی چپ نمایندگان برخی

شه در دوجبهه با ما میان این در :جدید چپ در رهایی سوژه بحران و 22ازخودبیگانگی  به: ایممواجه جدید چپ اندی

ست جبهه نوعی ستثمار مفهوم محوریت با نخ شی بهره و ا صادی سرکوب بر را مرکزیت البته که ک  کارگر ابقه اقت

 کشووی بهره مباحث از گرفتن فاصووله با که هسووتیم ارف ای ثانویه جبهه ظهور با ما همچنین .گذاردمی صوونعتی

صادی ستثمار و اقت ضوع و خود هدف سوژه ،رکارگ ابقه ا سم و هویتی مباحث بر را خود مو سی و  روانکاوانه مارک

 را بیسووتم قرن دوم نیمه. رسووندمی هم به  خودبیگانگی از بحث در اولی اور به که گذاردمی مارکسوویسووم فرهنگی

 های جبهه اشباع راستای همین در. کرد قلمداد جدید چپ مبارزه و اندیشه در ثانویه هایجبهه همین ظهور توانمی

 نوظهورِ  مباحث گرایی،همجنس ملی، بخش رهایی های جنبش فمینیسم، دوم موج چون موضوعاتی که است ثانوی

سی اکولوژی ستی محیط هایجنبش و سیا شوده جدید هایجبهه این که درحالی. گیردمی شکل زی  روی به شده گ

صل که آنچه نهایت در لکن کرد، تلقی داریسرمایه ضدِّ هایی حرکت عنوان به توانمی را جدید چپ  نتیجه و ماح

 برای هاییت ش که جاستاین در. است اقتصادی استثمار و سرکوب مرکزیتِ تضعیفِ همان هاستجنبش اینگونه

 موجود وضع مفهومیِ ایضاحِ وجویجست در جدید چپ لذا. آیدمی عمل به کشیبهره از جدید مفهومی برساختن

 روی «ابقاتی-غیر بیگانگیِ خود از» مفهوم به موجود وضوووعِ  درانقیادِ و کشووویبهره در تکثر دیالکتیک به توجه با

 آورده است.

ست سی نظم ظهور و 68 می شک صادی-سیا  که ستا عهفی نقهه عنوان به بازار بنیادگرایی قالب در نئولیبرال اقت

صادی مرکزیت رفتندست از توانمی. ساخت متاثر و داده شکل را معاصر قدرت-دانش نظام  تکثیر با سوهم را اقت

سیاسی  و یگریکد با ارتبا  در مشخص اور به 68 می چون هاییجنبش شکست و 1970 دهه از پس نئولیبرال امرِ

 ابقه، در رمحصو سوژه /ابقاتی سوژه از جدی نسبتاً گذاری با که اینجاست. کرد عنوان پیشین تاریخ با گسست در

 هاییرشووته هب حتی ادامه در البته. هسووتیم مواجه روبنا اولویت و روبناها به موجود وضووع زیربنای امراقتصووادیِ و

سم» قالب در فرهنگی مهالعات همچون سی ستوارت آن بارز نمونه که شودمی تبدیل«  فرهنگی مارک  نظریه و هال ا

ست وی و هویت فرهنگی ارتبا  سم دیگر سوی از (Hall, 2011:Ch. I) .ا سی سانهزیبایی مارک سون شنا  و جیم

. اسووت پچ جدید رادیکالیسووم در روبنا تکثیر این هاینشووانه دیگر از بوردیو شووناختی جامعه فرهنگ و ایگلتون،

 است معتقد یغرب مارکسیسم باره در م حظاتی خود مهم کتاب در روبنا یافتن اولویت یعنی بارههمین در اندرسون

ست مرکزی شاخصه به روبناها بر تمرکز که سی ست شده تبدیل غربی مارک  آغاز یمی د 70 و 60 های دهه از که ا

صی اورکام ً به روبنا این. شد شخ سم در را خود م سی ست و -فرهنگی مارک  رزبندیم با که یابدمی هویتی سیا

 .دهدمی شکل خود به هویتی منظری از تفاوت دالِ محور حول بزرگ دیگریِ

شدن سم جبهه باز سی ست و اندیش هویت مارک سم ثانوی جبهه را آن ما که هویت سیا سی  توانمی را ایمنامیده مارک

 روشوونفکرانمِ اادغ دولتی، سوواختار در چپ احزاب ادغام: جمله از چند مواردی حاصوول رفت آن شوورح که گونهآن

 نظام تثبیت و 68 می شووکسووت شوووروی، بلوک سووقو  و چین راسووت به گردش ،دانشووگاهی سوواختار در چپ

سم ذیل داریسرمایه سیِ  لبصُ  ساختارهای از که هاییسوژه ترتیب بدین. گرفت نظر در روندهپیش نئولیبرالی  سیا

                                                           
22 alienation 
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ست و چپ صوریِ ست موازات به شدند سرخوردگی دچار دولتی را سمی سیا  امر به ها، آن عرض در حتی و ر

 چپِ  تحرکِ امکان رفتنِمیان از مگر نبود چیزی حاصلِ این و آوردند روی دانشگاه و فرهنگ هنر، مسئله و روبنایی

 آوردن روی به امراقتصادی بر تمرکز از نیز را احزاب سیاست؛ دنیای در کُد تغییر این. واقعامرِ سیاستِ درون جدید

 و هااتحادیه به کارگر ابقه فزاینده اعتمادیبی توانمی البته مهم این به. کرد ترغیب تهییجی پوپولیسووومِ و روبناها به

 قدرتِ-دانش نظام که است جریان همین. کرد اضافه داشتند را هاآن نمایندگی وظیفه ترپیش که را سیاسی آپاراتوس

 جدید های سوژه بخش رهایی پتانسیل از برداری بهره به آغاز و رسمی ساختارهای از گذار سویِ به را جدید چپ

 و گرایان زیسووت محیط گراها،جنس هم ها،پوسووت رنگین دانشووجویان، ها، اسووتثمارشووده زنان، همچون اجتماعی

 برکشیدن برای هامائوئیست ت ش محور حول گفتار این نمونه عنوان به فرانسه در. دادسوق دست این از هاییسوژه

-ای کارگرتوده نظریه ایتالیا در یا و گرفت شووکل دانشووجویان و مهاجر کارگران یا و متخصووص-نیمه کارگر فیگور

 نگری اندیشه در بخش رهایی سوژه عنوان به مالتیتود فیگور به نهایت در البته و شد مهرح نگری توسط که جمعی،

   407-385: 1387(نگری و همکاران  .شد منجر هارت و

 یک در را متکثر منازعات این بتوان که کند می عمل ایبندی مفصل عنوان به «بیگانگی خود از» مفهوم بافتار این در

سبی وحدت ضوح به توانیمنمی دیگر ما پس. گنجاند ن سئله به و صاد م سی اقت ستثمار سیا شاره کارگر ابقه ا  کنیم ا

نا عم ً جدید چپ کُد تغییر این که چرا نا بر را روب نابراین. اسوووت داده ارجحیت زیرب  این بگوییم اینکه امکان ب

. بیاوریم روی «ازخودبیگانگی» بندیمفصل همان به بایدمی و نداریم، را شوندمی استثمار جدید اجتماعی هایسوژه

 و آشووکار مبارزات و منازعات که اسووت آجیدنی نقهه همان الکانی تعبیر به ازخودبیگانگی که گفت اینگونه توانمی

سی پراکندۀ پنهانِ صل هم به را اجتماعی و سیا  منجر مهمی تحوالت به نیز قدرت سویه در وضعیت این. کندمی مت

 24میلِ رژیم بر 23بزرگ دیگری سووولهه با سووووژه درآمدن انقیاد تحت به بایدآن می شوووناخت برای عم ً که شوووودمی

 جاییهمان این و گرفت نظر در جدید خودبیگانگی از رمزِ اسوومِ عنوان به توانمی را میل رژیم .کرد اشوواره سوووژه

 برای داوالبانه و 25مشوووتاقانه بندگیِ به را سووووژه ،موجود نظم  1397(لوردون،  لوردون فردریک باور به که اسوووت

 . کندمی اغوا خودبیگانه از میلِ رژیم ارضایِ

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Big Other 
24 Desire 
25 Voluntary Servitude 
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 نتیجه گیری

رادیکالیسم چپ جدید به عنوانِ یک پدیدار دچار گسست در نسبت با تحوالت امرسیاسی و صورت بندی جدید 

تحوالت قدرت نئولیبرال به -های جدید نظام دانشقدرت شوووده اسوووت لذا تحول در صوووورتبندی-نظام دانش

ای منجر شده است که اندیشه چپ جدید و متعاقباً سوژه سیاسی را به عنوانِ کارگزار تغییر و پدیدارشناسانه سیاسی

 خود تهور و گذار در را چپ بحران توانمی کلیاور بهعنصر رهایی بخشِ چپِ جدید تحت تاثیر قرار داده است. 

 :کرد خ صووه فقرات این در شوورایط موجود پسووامدرن نئولیبرال انتقادی در مواجهه با رادیکالیسووم و جدید چپ به

سیا به  شگاهی، تبدیل ایدئولوژی  26روشنفکرتبدیل اینتلیجنت در قالب گذار از روشنفکر ابقاتیِ حزبی به روشنفکر دان

ست هویت و رژیم میل، تبدیل  سیا سئله  شدن م به گفتمان در قالب حرکت از وحدت در نظریه به کثرت و مهرح 

ست سیا ستی چپ جدید به  ست آنتاگون ساختارهای دولتی و جذب و سیا ستی در قالب ورود در  جلب های آگونی

ستقر موجود ست رفتن ا یهشدن نظام م های رقیب چپ جدید با ظهور پارادایم و انتقادیِ داری ایدئولوژیک، از د

س سم انق بی به  سیالی سو ستراتنیو یا تحوالت درون پارادایمی، حرکت از  سی و تبدیل ا سیال دموکرا های ک ن و

تقدم تئوریک در قالب حرکت از های خرد و متکثر که در نهایت به حرکت از تقدم پراتیک به رهایی به روایت

شدامر ستواقع به امرایدئالِ تجریدی منجر  سوژه رهایی به عنوان کارگزارِه ا شه چپ با  . در این میان  تغییر در اندی

ستمر با آن، به از خودب-توجه به کثرت در نظام دانش ست. بنابراین قدرت و در دیالکتیک م شده ا شانده  یگانگی ک

نقهه آجیدن منازعات و مبارزات پنهان و آشووکار نظری در چپ جدید به سووویِ ارح بحران سوووژه از خودبیگانه 

ست شده ا شانده  ست که معموالً در . ک سوی با امرِواقعِ بیرونی امری ا ست در نظام دانش چپ جدید هم س این گ

ش شه چپ به آن کم تر توجه  سی اندی شه یک روند برر ست گویی که اندی تکاملی و بدون  ،خهی جبرگرایانه،ده ا

به نوبه خود سووبب سوواز بدفهمی و کج فهمی در پرداختن به اندیشووه که کند هرگونه تغییر و گسووسووت را ای می

 شده است. در معاصرت با وضع موجود و امر واقع عمده رادیکالیسم چپ جدید به صورت یک جریان انتقادی 
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