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  1نگرايا سركوفت به چپ
  

  عراقي منيژه نجم: برگردانــ  كي.وي جِيرها
  

اما . ي آرماني و انقالبيِ ملت بوده است هاي نهفته يي براي شكل دادن به جوشش ي مبارزه تاريخ آمريكا سراسر عرصه
اسـت كـه بـا     اكنون اين كمپـاني ديسـني  . هاي اخير بنا بر يك طرفه شدنِ اين مبارزه قرار گرفته است گويي در سال

به راستي چه بر سرِ رويا و تخيلِ چـپ آمـده   . پروراند شهر ما را در سر مي خود روياي پيشتازي آرمان» سازان انگاره«
  است؟

او شاهد است كه سياست، . كشد به ميان مي شهر پايان آرماني خود  در كتاب تازه راسل جاكوبياين پرسش را 
ي مـا انتخـابي اسـت ميـان      انـدازِ آينـده   آور بدل شده و تمـامي چشـم   لتخطر نيست، به كاري كسا هر چند هنوز بي

يـي بهتـر از حـال،     خواهي، يعني ايمان به آينده روح آرمان«كه  جاكوبي از اين. »وضعيت موجود يا چيزي بدتر از آن«
ها تند و تيزي  انقالبي«: داند ي چپ را مسوول اين وضعيت مي رزمان خود در جبهه و هم. ، در رنج است»ناپديد شده

هاي موجود را  هاي قدرت ي چپ اولويت ي جاكوبي جبهه به گفته. »اند شان را از كف داده گرمي ها پشت خود و ليبرال
ي نظـام موجـود    برانگيزي چيزي فراتر از اصالح ناشـيانه   ي تحسين هايي تن داده است كه با همه پذيرفته يا به هدف

» ي دو گام بـه پـيش   هر گام به عقب يا به حاشيه را نشانه«ان بسيارند كساني كه گراي گويد در ميان چپ او مي. نيست
  .اند وانمود كرده

بـه   دمكراتيـك خواهي تا حد باور به چنـدگونگي فرهنگـي پـايين آمـده و نقـد فرهنگـي        كه ترقي جاكوبي از اين
ي، دسـت شسـتن از   روشـنفكر  ي فرهنگ عامه تقليل يافته، متاسف است، و در حمالتي آشكار، نهادي شـدن  مطالعه
او مـدعي اسـت كـه بـاور بـه چنـدگونگي       . كند گرايي را محكوم مي گرايي، و نفي آرمان شمولي به سود جزيي جهان

كنـد كـه    و به ما يادآوري مي. هاست ي چشمي به قوميت ها صرفا صورت ديگري از تكثرگرايي، البته با گوشه فرهنگ
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بيگانـه نـام داده   » طلبـي  تماميت«چه  ي پنجاه در برابر آن ران جنگ سرد در دههتكثرگرايي آمريكايي را سردمدارانِ دو
بودند به ميان كشيدند، يعني براي مقابله با مفهومي كه در اصل براي اطالق به هـر دو نظـام فاشيسـتي و كمونيسـتي     

بـرداري   ي چـپ بهـره   هاي سياسي جبهه ي فعاليت ساخته و پرداخته شده بود و همواره از آن براي سركوب گسترده
  .شد مي

هاي قومي و جنسيتي در متون و كاركردهـا را كـه در بطـن     گرايي و ضرورت بازنمايي اقليت البته، جاكوبي انسان
هـا شـايد طمـع     ي باور به تنوع فرهنگ اما معتقد است كه تنها انگيزه. گذارد باور به تنوع فرهنگي نهفته است ارج مي

اني اسـت كـه   روشـنفكر ها افيون  از نظر او، باور به تكثر و تنوع فرهنگ. ني سازشاست و اين يع» پذيرش در جمع«
  .اند نيروي تخيل خود را از دست داده

گـران   ي او پـژوهش  به گفته. پردازد هاي پنهان مطالعات فرهنگي دانشگاهي مي جاكوبي در ادامه به افشاي ساخت
مدرن اين  هاي پست لفاظي. رسند به تجليل وضع موجود مي ي ژست انقالبي خود، در نهايت مطالعات فرهنگي با همه

پسندشـان   كنـد، و بـدتر از آن، بـه سـبب اميـال عامـه       ي مردم مورد نظرشان بيگانه مي گران ايشان را از توده پژوهش
جـا كـه از درك تفـاوت ميـان تكثـر فرهنگـي و        چون و چراي فرهنگ توده ندارند، تـا آن  سرنوشتي جز پذيرش بي

  .مانند واقعي در مي دمكراسي
علـت   ،ان چـپ گـره خـورده اسـت    روشنفكرشهر به سرنوشت  جاكوبي با اين فرض كه سرنوشت روياي آرمان

بـه ايـن اميـد كـه در رديـف      «ان روشـنفكر نويسـد كـه    او مي. دهد ايم توضيح مي يي را كه بدان گرفتار آمده مخمصه
از سوي ديگر به اين ترديد هم دچار » .اند ته و جا خوش كردهها قرار گيرند به درون نهادها رف يي كارشناسان و حرفه

تواند از تمسخر برخي  جا او نمي در اين. گر يا غيرعلمي باشند سركوب ،شمول هاي كلي و جهان اند كه مبادا مقوله شده
الح و شـهرت، بـر موقعيـت بـه اصـط     رغم زنـدگاني سراسـر امتيـاز     دانشگاهي ـ كه حتا به  روشنفكرخبگان ناز اين 
  .خورند ـ خودداري ورزد يي خود افسوس مي حاشيه

بـه سـود   شـمول را   هـاي عـام و جهـان    ان ارزشروشـنفكر تر از هر چيز براي جاكوبي اين اسـت كـه    آزاردهنده
هـاي   رو بـه زيبـايي   داننـد، و از ايـن   پذير مي اند؛ دسترسي به حقيقت را امكان هاي خاص و محلي كنار گذاشته ارزش

هـاي قـاطع    گردانند، و عاجز از قضاوت گري روي مي ي روشن بخش فلسفه كنند، از نويدهاي رهايي يواقعيت اكتفا م
ي  كنند و هرگز بـه ايـن مقولـه    روي مي گرايي فرهنگي زياده اينان، به واقع در اعتقاد به نسبي. رسند اخالقي به نظر مي

  »چه هست و چه بايد باشد؟«: رسند كه سياسي و بنيادين نمي
در چندين سال اخير اين سومين باري است كـه  ! ان چپ تازگي دارد؟ حتما نهروشنفكرآيا اين سركوفت زدن به 

كه  داد از اين شرح مفصلي مي 2آخرين فرهيختگاناو در كتاب نخست خود . جاكوبي گريبان اين گروه را گرفته است
كننـد، امـا    ها را فتح مـي  ي دانشگاه اند كه عرصه هي هشتاد بدل شد ي شصت به استادان دهه هاي دهه گونه انقالبي چه
. گذارنـد  ي راسـت وامـي   شوند و سياست و زندگي اجتماعي را بـه جبهـه   هنگام، در ميان ديوارهاي آن حبس مي هم

هـا پيكـار دروغينـي اسـت كـه       داد جنـگ فرهنـگ   كـه نشـان مـي    ، با اين3خرد دگماتيكياش،  سپس در كتاب بعدي
ان چـپ  روشـنفكر انـد، بـاز    روي آمريكاييان ساخته و پرداخته  راف اذهان از مسايل مهم پيشِگرايان براي انح راست
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  .اند همشهريان خود را در عرصه به ميدان بكشند كرد كه نتوانسته دانشگاهي را متهم مي
گرايـان در درون   ي راست بـراي شـمول چـپ    گرچه جاكوبي از ظرفيت جبهه. البته من هر دو كتاب را پسنديدم

دانسـت، و تقريبـا تمـامي     مدرن را بـا كـل جنـاج چـپ يكـي مـي       ان پستروشنفكرموزش عالي به كلي غافل بود، آ
يافـت ـ يعنـي     هـايي كـه شـيوع مـي     ي عارضـه  گرفت، اما تشخيص او درباره ديگر را ناديده مي يِهاي پيشرو جريان
  .ست بوددرپردازي ـ كامال  ها، و وفور نظريه بيني مايه، خودبزرگ هاي بي نوشته

ي بـاور بـه تنـوع     هاي جاكوبي، بـه ويـژه دربـاره    بحث. نيز لذت بردم شهر پايان آرماناز خواندن كتاب اخير او 
چنان استعداد درخشان خـود را در مقـام مـورخي     ها و مطالعات فرهنگي، ارزش بارها تكرار را دارد و او هم فرهنگ

اش را بخواهيد، ديگـر   راستو شود،  بار مي كم كسالت ي او كمها با وجود اين، نكوهش. گذارد فرهيخته به نمايش مي
  روي 4لـين  تاد گيتاند؛ براي مثـال،   كسان ديگري نيز در اين عرصه ظهور كرده. فرد نيست چندان اصيل و منحصر به

با نوشتن  5ريچارد رورتيشمولي را عملي نابخردانه ناميده است، يا  مدرن از باور به جهان گرايان پست چپ دنِگردان
هـاي   ان مردمي را ايفا كنند همـان سـرخوردگي  روشنفكري  اند نقش طبقه گرا نتوانسته باره كه دانشگاهيان چپ در اين

  .است  جاكوبي را بازتاب داده
اما در كمـال شـگفتي پـس از ايـن همـه      . برد به پايان مي» چه بايد كرد؟«ي خود را با پرسش  جاكوبي كتاب تازه

در پـي ايـن همـه    . چه پيش خواهـد آمـد   خواهي، پيشنهادي ندارد مگر نشستن به انتظار آن آرمان ي نوشتن از انديشه
يان دست و پاي اگر اش با چپ ها و احساس بيگانگي گويا آزردگي. شماتت و سرزنش، از او بيش از اين انتظار داريم

گونـه   چـه كـه   مريكا بپـردازد و بـه ايـن   خواهانه و سنت انقالبي آ توانست به جوشش آرمان جاكوبي مي. بندد او را مي
رزمان خود كـه در   ن دسته از همآبايست به تالش  كم مي او دست. ن را زنده كنيمآتوانيم به اين سنت بازگرديم و  مي

گيـرد و بـه ايـن ترتيـب از كنـار امكانـات و        او بسياري از ما را ناديده مـي . نهاد اند ارج مي مدرنيسم حل نشده پست
  .گذرد اعتنا مي خواهي بي القوه مهم در راه جنبش ترقيهاي ب پيشرفت

را و عقايد بـاارزش بـراي دگرگـون    آكردند  هاي تخيلي از اين نظر كه گمان مي ماركس و انگلس به سوسياليست
. دانستند كه آرا و عقايد بايـد بـا جنـبش و مبـارزه همـراه شـود       آنان نيك مي. كردن جامعه كافي است، انتقاد داشتند

  .ي عمل انقالبي پيوند زند مندانه و تاريخي نيكو نگاشته است، اما هنوز مانده تا آن را به عرصه ي نقدي هوشجاكوب
  
  نوشت پي
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