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، يفكر ي، بنیان گذار جنبش كاستوریادیس  لیوسنرک، ١٩٩٧دسامبر  ٢٦در 
 و ، در سن ھفتاد"سوسیالیسم یا بربریت"در فرانسھ بھ نام  يو عمل يسیاس

او بدون . از چھار ماه جدال با مرگ، از میان ما رفت  ، پسينج سالگپ
بود كھ در  ي یا انقالبیون فیلسوففیلسوفان انقالب نادر تردید از سنخ

دوم و ھمچنین نسل بعد از آن،  ياز جنگ جھان  میان نسل متفكر و متعھد پس
 يایراناز ما پناھندگان  يدر اروپا، كھ برخ" ھا يھشت  و شصت"موسوم بھ 

گذار و  كسوت، بدعت پیش  شناسیم، ھمواره نقش يم ھا باز نیز خود را در آن
 .نوآور را داشتھ است

االصل در  يیونان يا در خانواده ١٩٢٢بایست در سال  ي، او ميتو گوی
آگورا  يهرا در گھوار  و بلوغش يآمد و دوران نوجوان يسطنطنیھ بھ دنیا مق

، در آتن، بھ سر )سومدقدرت ( يو دمكراس اختراع سیاست نن، در میھگو آ
یك دھھ و چھ بسا بیشتر،   رساند، تا ھمیشھ از ما چندین گام، در مقیاس يم

ما، راه را ھموار سازد،  نجلوتر باشد، پیشتاز باشد، و تا فرا رسید
عظیم  يھا در پیكارھا و چالش... شایدگھا را ب شكند، افق مھ موانع را در

كمونیسم و   زینشگو فاشیسم، در  يبا دیكتاتور، در مبارزه يتاریخ
سست از بلشویسم و گآن، در جدال با غول استالینیسم، در  يبرا يبند شرط

 ي، در نقد و نف(vulgate)  مبتذل يھا ترتسكیسم و مقابلھ با ماركسیسم
 يبھ مثابھ يدر اشكال متحول و مدرن آن، در پیكار سوسیالیست يدار سرمایھ
برج  ب، در تخریياجتماع نگردا - ساز و خود يرھای   - ارانھ، خوددم -خود  جنبش

، یك جانبھ، تك يعدبگماتیسم و تفكر یك دمتافیزیك،  ربا اسارت يو باروھا
دیگر و متنوع و ھمھ جانبھ  يھا ساز، از طریق گشودن افق  و سیستم يا رشتھ

 ... ، بر پراكسیسيبر اندیشھ و عمل انقالب
 يا الینیسم، نھ بیست سال بعد، بلكھ از ھمان لحظھاو با است يهمبارز

در سال  ي، در اوج نھضت ضد فاشیستيشود كھ در عنفوان جوان يآغاز م
جا از ھمان ابتدا  آید و در آن ي، بھ عضویت حزب كمونیست یونان در م١٩٤٤

  زینشگدر یك  بھ این سان. گیرد يقرار م يحاكم استالین يمش ندر اپوزیسیو
را در آن زمان،  يچپ جھان ينیروھا بھورانھ و دشوار كھ غال، متيتاریخ

 يهآلود ندر شرایط مبارزه میان دو قطب فاشیسم و استالینیسم، بھ دام
  كھ در بین آن جا دارد از پیش ياقلیت يالبتھ بھ استثنا(كشاند  يم يدوم

از شھریور   پس يھا در ایران در سال يو مقاومت شجاعانھ خلیل ملك يكسوت
، )آن حزب توده نام ببریم يهو عامل سرسپرد يدر برابر شورو ٢٠

شنیع و نھ با آن غول توتالیتر، بلكھ با  ي، نھ با این ھیوال كاستوریادیس
بیند،  يرا از ھر دو طرف در خطر م  خیزد و چون جانش يھر دو بھ مبارزه برم

 رانسھگیرد و در ف يم راه مقاومت در تبعید را در پیش ١٩٤٥در دسامبر 
- ياو تبدیل م يھا بھ سرزمین مبارزه و فعالیت  كھ از این پس گزیند يم اسكن
 .شود

تر از آن بود كھ با پیوستن با توتالیتاریسم ژرف  اما ضدیت كاستوریادیس
الملل چھارم، در  بین ي، شعبھ فرانسويبھ حزب كمونیست انترناسیونالیست

 اش و شالوده شكنانھ يتقاد،  دست از پیكار ان در پاریس ١٩٤٦آغاز سال 
(Deconstructive) از دیگران   ھا پیش و این بار نیز از ھمان ابتدا و سال. بردارد

را   ياز اتحاد شورو يترتسكیست دقن يھاھا و محدودیت بود كھ او كمبود
نبوده كھ صرفا منحرف و منحط  يكارگر يدولت این كشور دولت   :كند يافشا م



اتحاد جماھیر . باشد يجدید و ستمگر م يا طبقھ شده باشد بلكھ دولت
  كھ چھار دروغ بیش است ، از چھار كلمھ تشكیل شدهيشورو يسوسیالیست

و كلود  )نامیدند ياو را چنین م  رفقایش(رنیل ک، ١٩٤٦در اوت . نیست
در درون  يدیگر از رھبران حزب، فراكسیون اپوزیسیون يلوفور، یك

سویتیك   - يسیستم استالین دآورند و بھ نق يم بھ وجودانترناسیونال چھارم 
این جسارت بھ . پردازند يبلشویسم م يآن یعن يو بنیاد يتاریخ يھا تا ریشھ

در جنگ با فاشیسم پیروز و سر  يكھ اتحاد شورو  ي، در زمانيمقدسات بنیاد
 حتاچپ بود كھ  يدشوار و خالف جریان عموم  بس يبلند بیرون آمده بود، كار

 .غیر قابل تحمل بود يھا و روشنفكران مترق غالب كمونیست ينیز برا  تصورش
 ١٩٤٨در سال  يمینفرم توسط شوروکو طرد این كشور از  يبحران یوگوسالو

از  ي، لوفور و تعداد آن كاستوریادیس يتسریع كننده شد تا در پ يعامل
 يقطع بھ طورالملل چھارم  خود را با بین  پر تعارض يشان ھمكار يرفقا

 سوسیالیسم یا"بھ نام  يبا تشكیل گروھ  این افراد از آن پس. پایان دھند
با ھمین عنوان، تا اواسط  يانتقاد يارگان و با انتشار مداوم" بربریت

این . گیرند يقرار م يو عمل ينظر رنوین و پر با ن، در یك آزمو٦٠ يدھھ
 -یختھ و ضدانگ   -خود  چپ فرانسھ، از جملھ جنبش  جنبش يجریان بر رو

بر  حتاد، و کردعروج  يست از چپ سنتسگدر  ١٩٦٨كھ در ماه مھ  يا اتوریتھ  
. گذارد يسزا مھ ب ي، تأثیرياز لحاظ نظر بھ ویژه، يچپ جھان  جنبش يرو

-، نظریھ١٩٦٥در سال   ، در طول این دوره و تا انحالل سازمانش كاستوریادیس
و  ينفر از روشنفكران مترق شود كھ نزدیك بھ صد يم يجریان يپرداز اصل

فعاالن چپ، از جملھ ژان فرانسوا لیوتارد، در آن عضویت داشتھ و فعالیت 
 .كردند يم

 چپ فرانسھ آن  تئوریك سوسیالیسم یا بربریت بر جنبش -يتأثیر ارگان سیاس
از پایان انتشار آن، مباحث این نشریھ ھمواره   ھا پس چنان بود كھ سال

العمل  بود كھ ھمھ را بھ فكر و تأمل، عمل و عكس يایاندازھگر چشم ترسیم
آن زمان بودیم و با عینك  يھا ما كھ خود جزو مائوئیست. داشت يم وا

را محكوم  يدون ھر نگاه دیگر اندیشھ مائوتسھ  -لنینیسم -ماركسیسم
از كنار  يتوجھ و بدون تأثیر پذیر يتوانستیم و نتوانستیم ب يكردیم، نم يم

مخفیانھ و  نزد  این الس يھا از علت يشاید ھم یك. گذریمب ياین جریان فكر
زدیم، در  يبرآن م يانگ ترتسكیست يشرمگین ما با این جریان كھ بھ نادرست

سو یا ھان اما ھمن يبین ما و او، راز يا یا نقطھ ياین بود كھ در جای
 يھا جنبش نو میلیتاجا كھ او نظریھ پرداز  در آن. مشترك وجود داشت

كھ متأثر از  ينوجوانان يبھ مثابھبود و ما   دارانھم انگیختھ و خود خود
 نمیدا دوار  خشبآزادي يھا چین و جنبش يمھ فرانسھ، انقالب فرھنگ ماه  جنبش
 يایدئولوژیك تشده بودیم، بھ رغم الیھ زمخ يو سیاس يكنفدراسیون يهمبارز

مان   كار و رفتارمان حاكم بود، در ناخودآگاهكھ بر اف يا و اقتدارگرایانھ
 .داشتیم يو اتوریتھ شكن يشدید بھ نافرمان يگرایش

سوسیالیسم یا  ٣٢و  ٣١ يھا در شماره  ، كاستوریادیس١٩٦٠در دسامبر 
بھ چاپ " مدرن يدار در سرمایھ يانقالب  جنبش"تحت عنوان  يا بربریت، مقالھ

 يمبتذل و ناتوان يھا یكال ماركسیسمراد درساند و در آن ھمراه با نق يم
و ھم در  يدار نظام سرمایھ يزمان ھا ھم در تحلیل از شرایط جدید و اینآن

از اندیشھ  يفرارو تدر برابر آن، ضرور يآلترناتیو يھا حل راه يارایھ
 .كند يرا مطرح م  ماركس

 بھ بعد ٦٠ يكھ او از اواسط دھھ يتوان نسبت بھ نظر يالبتھ ھمچنان م
بھ  يھا نظام يفجایع و خطاھا يكرد و معتقد بود كھ باید ریشھ يمطرح م

. كرد یافت، بسیار تردید  ماركس يرا در خود اندیشھ ياصطالح سوسیالیست
 ينظر يخطاھا يسھ محور اصل بھ عنوانچھ كھ  این ھمھ، آن اما با

توسط   یشسال پ ٣٠باشد، قریب بھ  ياكنون مطرح م  از ماركس  پس يھا ماركسیست
 .انگیز بیان شده است حیرت يبا دقت و درایت  كاستوریادیس
-سرمایھ يدر این بود كھ برا يسنت يھا ماركسیست يگماتیستد ياولین خطا

تحوالت  حالي کھدر . شدند قایلناپذیر  جامد و تغییر يروند و قوانین يدار
از  يماعو اجت ياز مبارزات طبقات يناش يھا و رفرم یک سواز  يتكنولوژیك



دگرگون   ھایش يعدالت يب را در اساس يدار دیگر، اگر چھ نظام سرمایھ يسو
 يو روبنای يزیربنای يھا از زمینھ يكنند اما در بسیار يو نم اندنكرده

كھ امروزه مبارزه در جھت  يبھ طوراند،  آورده بھ وجود يتغییر و تحول
 .طلبد يایط جدید را مشر رنوین و درخو يھا پاسخ يدار لغو مناسبات سرمایھ

ماركسیسم مبتذل در این بود كھ  يو اكونومیست يمتافیزیك يدومین خطا
اختراع و  )دیامات(  يدیالكتیك  - يرا بھ نام ماتریالیسم تاریخ يشبھھ علم
و تقلیل  يشناس  رجام، فيتاریخ يبرباورجین صورت كھ اھ ب. كند يقالب م

، ضرورت يستیز و ھم يزیست در ھم  شمبارزه و چال يبھ جا... اقتصادگرایانھ
 يو فرھنگ ي، سیاسياجتماع يھا در تاریخ و خالقیت يدر حین ناایقان يتوپا
 .نشینند يم

و " عقل"بھ   اش يدر ایمان آور يبزرگ ماركسیسم مكتب يسرانجام سومین خطا
ھا را ھمچون بایست آن يم" يروشنفكران"یا " يبرگزیدگان"بود كھ " يعلم"

رھنمون  يرستگار يد و مردم را بھ سونربب" ھا توده"ھ میان ب يارمغان
تداوم  ينوین از ھمان ابتدا در راستا" علم"بھ این ترتیب این . كنند

گیرد كھ از افالطون تا امروز ھمواره در غرب  يقرار م يمتافیزیك يا اندیشھ
 .داشتھ است يروای فرمان
نھ از او  يرفتھ بود ولفراگ  رنیل كھ افالطون را بھ زبان مادریشکاما 

 يبرا يآغاز ينقطھ يبھ مثابھ يآتن مستقیم يبلكھ در برابر او از دمكراس
دیگر   گرفت، بھتر از ھر كس يابداع در سیاست و سوسیالیسم، الھام م

آزاد و  نكنندگاتولید يد كھ جامعھرب يبھ وسعت اقیانوس يتوانست پ يم
كھ  سازد  يمتمایز م يبار صیبتمور را از كاریكات  مورد نظر ماركس يمشاركت

 يھا بھ نام او و زحمتكشان تحت عنوان سوسیالیسم و دیكتاتور بعد
 .از جھان استقرار یافت يا پرولتاریا در پاره

ركار و اعظم حیات پ  در بخش يو اجتماع يتنھا یك مبارز سیاس  كاستوریادیس
عین حال در  يبھ تمام معنا بود، یعن ينبود بلكھ فیلسوف  تالشش

 -يسیاس  مبارز   -شھروند -روانكاو ... فیلسوف و -شناس جامعھ -اقتصاددان
 يپرداز اصلسال نظریھ ١٦نزدیك بھ  يكھ ط او عالوه بر این. بود يانقالب 

. گذاشتھ است يبھ جا يارگان سوسیالیسم یا بربریت بود، تألیفات بسیار
 يوكراتیك، روابط تولیدبور يجامعھ: تحت عنوان يھای از آن جملھ نوشتار

 ي، مبارزهيكارگر  جنبش ي، تجربھيدر روسیھ، انقالب بر علیھ بوروكراس
امپریالیسم  يدرن و انقالب، مسئلھم يدار ، سرمایھيپرولتاریا و سازماندھ

 ينوین، مضمون سوسیالیسم، جامعھ يدار سرمایھ يدر جامعھ يانقالب  و جنبش
 يصعود ب" يجلد تحت عنوان كل ٤در  يفرانسھ و سرانجام مجموعھ آثار

بھ نام  ١٩٩٦كھ جلد چھارم آن در سال  La montée de l'insignifiance "يمعنای
 .البیرنت بھ چاپ رسید يھا راه چھار

ما كھ امروز او را چھ در گذشتھ و  ياز ھر چیز برا  اما بیش  كاستوریادیس
 يرھای    -خود زپردا نظریھ شماریم، يدار م ھا در آینده طالیھ چھ بسا تا مدت

 يتوپا يبھ مثابھ يگردان-و خود يدارم   -، خوديمختار  - ، خودياجتماع
خاطر آن باید  بھ. كرد يبند تحقق آن باید شرط يكھ برا يا يتوپا. باشد يم

. رفت" ناممكنات"ھا و  يبا دشوار  مبارزه كرد، خلق كرد و بھ پیشواز چالش
در عین نامسلم بودن، . دن بھ واقعیت استكھ تنھا راه رسی يا يتوپا

 ي، با اقتدارگرایيدار است كھ عمیقا با سرمایھ يبینش  پس. پذیر است امكان
، با يساز گماتیسم و سیستمد، با يدر ھر نام و نشان يو دیكتاتور

 يگرای هو روزمر ينواخت ، یكيكار ، با محافظھيو توحیدگرای ينگر جانبھ یك
 ...ناسازگار است

از تكرار این   ق عمرشیآخرین دقابود كھ او ھمواره تا  این سان بھ
 : شدياعتراف خستھ نم

 يھستم و باق يآید، من ھمواره و قبل از ھر چیز یك انقالب ھر چھ پیش"
 ."خواھم ماند

                                 


