
 درباره ی ما

به خوانندگان «کارگاه دیالکتیک»:
خخرده رسانه در معنای عام کلمم تلیشی است برای دامشن زدن بشه مبشاحث نظشری و تحلیلششی در حشوزه ی اندیششه ی این 
انتقادی و پژوهشی معطوف به پروژه های رهششایی بخش در میششان مخاطبششان  فارسششی زبان یششا فارسششی خوان. امششا مخششاطب
بی گمان (و به حق) از خود می پرسد با وجود یشمار زیادی از تارنماهای فارسی زبان کششه بششه نشششر مبششاحث و دیششدگاه های
چپ، مارکسیستی و کمونیستی می پردازند، اگر افزودن صدایی به صداهای موجشود را به خشودی خشود توضششیح گر تلقشی
نکنیم، ضرورت وجودی این تارنما چیست؟ و به بیان دیگر، کارویژه ی آن چیست؟  در این سطور، می کویشششیم از طریششق
خخرده رسششانه، بششه پرسششش فششوق پاسششخ دهیششم. در ادامششه، ضششمن ایشششاره ای گششذرا بششه طرح فشرده ی چشم انداز کاری این 

رویکردهای کلی این تارنما، برخی کارکردهای جانبی و رویه های عملی آن را بر خواهیم یشمرد. 

توضیحی درباره ي نام این تارنما یشاید گشایش  خوبی برای پرداختن به بحث چشششم انداز کششاری و ضششرورت وجششودی آن
لل ابهامات زیادی در بر دارد: «کارگاه» در چه معنا؟ بایشد. واقفیم که این نام در کنار برخی سویه های رویشنگر اش، احتما
کدام رویکرد به «دیالکتیک»؟ و چگونه  «کار»ی با «دیالکتیک» در قالب یک تارنمششا؟ نخسششت بایششد یششادآور یشششویم کششه
نن یک یا دو کلمه ای برای یک رسانه (یا به طور کلی یک نهاد یا سازمان و نظایر آن) پیشاپیش محکششوم انتخاب یک عنوا
نم ترکیبی دللت  هایی ضمنی دارد (یا مششا به محدودسازی معنا و بدین اعتبار، ایجاد ابهام و حتی بدفهمی است. اما این نا
چنین امید بستیم) که ما را به چشم بستن بر نارسایی یا ابهام آفرینی آن مجاب ساخته است؛ گو اینکه دسششت مششا بششرای
انتخاب نامی کوتاه و ابتکاری (حداقل غیر تکراری) که در عین رسانش علیق و چشم انداز کاری ما، از یشششعارپردازی ها و
یا کلیشه های رایج نیز به دور بایشد چندان باز نبود. باری، واژه ی کلیدی «دیالکتیک» در معنایی کلششی ایشششاره بششه وزنششی
من برای مقوله ی روش قایلیم؛ و نیز ایشاره به سنتی سیاسششی-نظششری دارد دارد که ما برای ساحت نظری، و در چارچوب آ
که ما خود را متعلق و متعهد بدان می دانیم: مارکسیسم؛ چرا که به رغم پیشینه ی فلسفی طولنی دیالکتیک و گوناگونی
نش اصلی نظریه ی مارکسیسششتی، به واقششع سششتون فقششرات آن بششوده رهیافت های نظری مربوط به آن، دیالکتیک به سان رو
است (گو اینکه درون طیف گسترده ی «مارکسیسم»ها نیز خوانش هایی بس متنوع و حتی متضششاد از معنششا و جایگششاه و
کاربست دیالکتیک وجود دارد، و نیز برخی نحله های مارکسیستی اساسا با دیالکتیک رابطه ی خوبی ندایشششته  و آن را در
خوانش خود از مارکسیسم به کار نبسته اند). اما به طور خاص، ما خود را متعهد به معرفششی و گسششترش آن رهیششافتی بششه
مل الکتیکی هگ ق دی ادی و خلقشانه از منط دیالکتیک می دانیم که می کویشد آثار متاخر مارکس را در پرتو خوانش انتق



بازخوانی، بازتفسیر و بازسازی کند؛ رهیافتی که خود به واقع یشامل مجموعه ای از رویکردهای نظری متنوع است که تنها
به میانجی پای بندی به/ و حرکت حول چنین ضرورتی، «زبان»ی کمابیش مشترک یافته اند. (یشاید بتوان بششه پیششروی از

 این رویکردهای متنوع  را زیر چتر «دیالکتیک جدیششد» گششرد هششم آورد، گششواینکه دادن نششامیکریستوفر آرتورنام گذاری 
مشترک، می تواند ورای ایشاره به خویشاوندی ها، همگنی و وحششدت رویه ای نششاموجود را نیششز تششداعی کنششد). «دیالکتیششک
نی خلقانه  ای ست، که لزوملا چششارچوب جدید» در معنایی وسیع تر، همچنین دربردارنده ی پژوهش های دیالکتیکی مارکس
زبانی و مفهومی مشترکی با سایر نحله های این مجموعه ندارند (نظیر آنچه نزد رئالیسم انتقادی دیالکتیکی روی باسکار

می یابیم)، اما از دید ما توجه به آن ها برای تعمیق دانش اجتماعی دیالکتیکی ضروری است.   
در معرفی چنین نظرگاه هایی و گسترش آنها در حوزه ی فارسی زبان می کویشیم در حد توان، تنوعی از مطالب تششالیفی و
ترجمه ای را در یشرح نظرات مطرح در این حوزه ، پیوندها و نقادی ها و درگیری های متقابل آن ها، جایگاه و اهمیت آن ها
در بازخوانی نظریه ی مارکسی و نیز برخی کاربست های تحلیلی این اندیشه ها در فهم وضششعیت مسششتقر و دینششامیزم آن
ارائه کنیم. ذکر این نکته ضروری است که از آنجا که هدف نهایی ما (نیز) صیقل دادن سلح نظری بششرای مبششارزه علیششه
نظم موجود است،  بی آنکه توهمی به کاربست های بی واسطه  و آنی نظریه دایشته بایشیم، خود را موظف می دانیششم کششه در
من همچنین قابلیت های این نظریات را از طریق کاربست  آن ها در تحلیل پیچیدگی های وضعیت عینی و حد امکان و توا
راه جویی های استراتژیک نشان دهیم. در این حوزه، ما توجه ویژه ای به مسایل کلن «سیاسششت» در ایششران و خاورمیششانه

) و کنشششی می یشناسششیم کششهpolicy/praticخواهیم دایشت. «سیاست» را در معنایی باز، قلمرو هششر آن سششازوکار، رویششه (
زیست جمعی اکشثریت جشامعه را متشأثر می سشازند: از سشازوکارهای سشرکوب و تبعیشض و محروم سشازی و تخریشب، تشا

یشیوه های مقاومت و مبارزه  و راه جویی جمعی برای برساختن افقی رهایی بخش.  
اما واژه ی «کارگاه» بناست این موضوع را یادآور یشود که ما خشود را در مسششیر تمریشن و تجربه  گششری و «کشارآموزی»  در
م و داعیه  ی سپهر گسترده ی «پراتیک نظری» و کاربست  احتمالی آن به قلمرو سیاست (در معنای وسیع کلم) می بینی
ویژه ای جز آنچه در عمل قادر به عرضه ی آن هستیم نداریم. بدین معنا، هدف اصلی  ما آن است که «کارگاه دیالکتیک»
مک در خاک یک سپهر جغرافیایی و زبانی جدیششد، مکانی بایشد برای پرورش تجربی نهال رویکردهای نظری نو به دیالکتی
که در زمینه ی  اندیشه ی مارکسیستی عمدتا از سرچشمه ی سنت های نظری دیگری نویشیده است (هر چنششد در عمششل،
توامان بنا به ضرورت ها و تنگناهای موجود، دامنه ی مضمونی مطالبی که منتشر خواهیم کرد گسترده تر خواهد بود، که

این خود امکانی فراهم می آورد برای آنکه باب پیوند این تارنما با امر انضمامی و سیاسی گشوده بماند). 

تجربیات و تلش هایی که تاکنون در معرفی برخی نحله  هششای «دیالکتیششک جدیششد» (عمششدتا بخش هششایی کششه ذیششل نششام
«دیالکتیک نظام مند» می گنجند و یا نزدیکی بیشتری به آن دارند) یشکل گرفته انششد، به رغششم جلششب پششاره ای توجهششات و
ایجاد برخی انگیزش ها، تاکنون به پی ریزی یک سنت نظری نو در فضای چپ مارکسیستی ایران نیانجامیده است. ایششن



مساله زمینه هایی چند دارد که ایشاره به آن ها یشاید تا حدی دلیل راه اندازی این تارنما را رویشن تر سششازد: فششارغ از نوپششا
دگی سیاسشی و بودن و ناکافی و ناتمام بودن این تلش ها (با توجه به دامنه ي عظیم «کار»)، و نیشز سشردرگمی و پراکن
مش امکشان نب افول چشپ جهششانی و منطقه ای)، کشه در کنشار سششایر پیامششدهای مت و بخشا به سب نظری چپ ایرانی (به موازا
برخورد جدی با نظریه و نوجویی های نظری را از آن سلب کرده است، تلش های یاد یششده تششاکنون به طشور نشامتمرکز و
پراکنده انجام یشده اند و عمدتا در همپویشانی با دیگر جهت گیری های نظری، و یششا در سششایه  ی رویشداد-گرایششی غششالب بشر
فضای چپ (دنباله روی از التهابات فضای سیاسی روز) باقی مانده اند؛ و از همین رو نتوانسششته اند صششدایی از آن خششود کششه
معرف اهمیت وجودی آن ها و زمینه ساز گسترش آن ها بایشد کسب کنند. به  تعبیری دیگر، نهالی کششه از آن یششاد کردیششم
گویا تا امروز فاقد باغچه ای از آن خود بوده است. از سوی دیگر، معرفی چنین نظریه ها و دیشدگاه هایی تششاکنون حششتی از
سوی اصحاب «نظری»تر مارکسیست های ایرانی نیز با بازخوردهایی کمابیش دفعی مواجه یشده است، که بخشی از آنها
بی یشباهت به طرد رویکردهای ارتدادآمیز نبوده است. از این نظششر، در نبششود فضششای حششرفه ای مناسششب و نبششود رغبششت و
مشارکت جمعی لزم برای طرح چنین نظریاتی، راه اندازی این تارنما را گامی ضروری برای تششداوم بهششتر و مششوثرتر ایششن
مک لزوملا خود را در مقابل دیگر تفسیرها و دیگر حرکت نوپا یافتیم. در همین جا باید خاطرنشان کنیم که کارگاه دیالکتی
خوانش ها از نظریه ی مارکسی تعریف نمی کند، بلکه پیش از هر چیز می کویشد مشی خشود را در جسشتجوگری نظشری و
نی تششوأم هدفمند پی بگیرد و در همین راستا امیدوار است که بتواند در ایجاد بستری برای ریشد گفتگوهای نظری-انتقاد

با پای بندی های دمکراتیک در فضای اندیشگانی چپ ایرانی سهمی ادا کند.

«کارگاه دیالکتیک» به رغم یشروع «تنگ دستانه »اش (که در هم پیوندی با پروسه ی بطئی کار نظششری، بی گمششان حرکششتی
خکند-آهنگ را بر آن تحمیل خواهد کرد )، همچنین بر آن است و امید دارد که به تدریج فضششایی بششرای همراهششی و1بس 

همکاری با رفقای علقمند به چنین مسیری بگشاید. در عیششن حششال، واقفیششم کششه از جملششه -و به ویششژه- در ایششن زمینششه
قدم های آغازین را می باید بسیار آهسته و سنجیده برداریم، تا جمعششی کششه به واسششطه همکششاری در ایششن تارنمششا سششاخته
د از یاری هشا و می یشود، بتواند مسیر هرچه  بلندتری را بشه اسشتواری بپیمایشد. رویششن اسشت کشه بششا ایشن همشه، بی  تردی

  همکاری های مشخص و نیز از بازخوردهای انتقادی رفیقانه استقبال می کنیم. 

تحریریه ی کارگاه دیالکتیک

۱۳۹۵یشهریور ماه 

نن کم بسامد این تارنما بازتاب خواهد یافت.1 .  این محدودیت، حداقل در فاز آغازین کار، در به روز یشد


