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امتناعيپردهو رويِپشت

مهدي گرایلو: نویسنده

: اللفظـیِ آن اسـت  در معنـاي تحـت  مسئولیتروي از طفره» رسش را با پرسش پاسخ دادنپ«گویند می
اي جـز ایـن   چـاره اگویـ شود؛میسؤالگریزي یعنی پرهیز از قرار گرفتن در جایگاه کسی که از او مسئولیت

امـا  .آن سهمی نداردي ما در رد و قبول که بارِ مسئولیت پاسخ به پرسشی را بر دوش کشیم که ارادهنیست
را بـا  کاهد ما را به جایگاه یک مسئولیت ناخواسته فرومیکه اي پرسندهآنييِ خودخواهانهعدتکهشایدمی

یـادش  هـیم و بـه  با پرسشی دیگـر پاسـخ د  پرسشِ او را : تالفی کنیم، در موقعیتی همانندشقراردادنِ خود
جـور  یکي او نیست؛ برازنده» پرسدداند و فقط صادقانه میکسی که نمی«ي معصومانهسیماي بیندازیم که 

»بي خطاببه گُستاخیِ خودسرانه»زدنلدآوردبه نشاط میکم ما را گرِ اعظمِ آلتوسر که دستباال او و دست
اشپرسـش ایت هـر که غکنجکاويدر شهرِسقراطیمحاورات ثبت پس از . دنکمیخلعخطابکسوترا از 

سـؤال و جـوابِ  ي هسـوی ي یـک نیرویی به رابطهغفلت از مسئولیت طرف پرسشگر را چه انگیزي بود، پرسش
مـثالً  اینـک  هـم ،دارنـد ش اي کـه بـر دو  شـناختی تکلیف معرفتبارِ از ؟ غافلتحمیل کردفردايِ عصر یونان

یادشـان  بـه شـان را  مسـئولیت پرسـیم و مـی ؛"؟حاکم استدوگانهر آمریکا وضعیت قدرت آیا د":پرسندمی
غـرورِ  تـا  ؛"زنیـد؟ ي کـدام سـطح از واقعیـت حـرف مـی     ، درباره»قدرت دوگانه«گویید وقتی می": آوریممی

 نیاز داریمرسؤالبسؤالزارانِزیتونباستانِ مهیبِبه بشکنیم،معنایشدر سطحِ مغفولِ پرسش را مشکوك.

*                 *                *

ی با دولت اُبامـا سـرِ سـازگاري    خارجو اخلیهاي دسر بسیاري از پروندهبرآمریکاجدیدي کنگرهظاهراً
ي ناپیـدا  دسیسـه یـک  پیوسـته از فـرضِ وجـود   کـه  گفتمـانی آن تحلیلـیِ  تـدابیرِ سطحِ در اکنونندارد و 

؛نُمایـد بسـنده مـی  »قـدرت دوگانـه  «پرسشِکه ستقدرها جديآنقدرت در این کشورشکافد، پرهیزمی
که با مهار تمرکز قدرت در یک نقطه، خواسـته یـا ناخواسـته    است وضعیتیيسراسیمهخوانیِنامبهسخن از 

میان ایـن  تنشِها زدهبعید نیست که ذوقپایه براین. استدموکراسیِ اضطراري شبهجور یکي محملِ آشفته
برخـورد بـا پرسـش    ي کنگره و دولت بر سـرِ شـیوه  کشمکشِو ازد ببیننیگانه واقعیت امرِ حاضررادو نهاد
هاي ضـد ایرانـی،   گسترش و افزایش تحریمرايتالش تهدیدآمیز کنگره ب:بیاورندبرایش گواه اي ایران هسته

و ، کار اُبامـا رغمِ ناخرسنديِ آشـ ، دعوت کنگره از نتانیاهو به»ايافزار هستهبدون جنگایران«پیشنهاد قانون 
آوريِ امضا از سوي متحدان اُباما براي پیگرد قانونیِ فراخوانِ جمعو در مقابلْسناتور47ي نامهسوتر کمی آن

شماري بـه ایـن گمانـه    .هستندشرایطی که دو طرف گرمِ گفتگواین سناتورها، و بسیاران مصادیقِ دیگر، در 
جـديِ هـا، در پـیِ چـرخش   خـواه، حتـا بـا چـراغ سـبز برخـی از دمـوکرات       ي جمهورياند که کنگرهرسیده
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اُبامـا  سـو از آنمرزي و امنیتیِ آمریکا در جهت بازگشت به رویکردهاي دولت بوش است وهاي برونسیاست
.کندمیخود لجاجتبر خط ،گذاراندر برابر این نیروي پیگیرِ قانون

و شِ فشـار کنگـره بـراي تغییـر رویکـرد،     ند که نمـای دارهمه برخی چون هوشنگ امیراحمدي باوربااین
ي توطئـه :پلیسِ بـد اسـت  /جور بازيِ پلیسِ خوبي کنونیِ گفتگوها، یکویهایستادگیِ دولت آمریکا بر سر ر

ي تفسـیري رودررويِ یکـی از   امیراحمدي در یـک برنامـه  روزي که . ن ایاالت متحده براي بردنِ بازيحاکما
ي خود باورانهتوطئهخواهان نشست تا از دیدگاهترِ جمهوريآمریکاییِ رویکردهاي سختگیرانهـهوادارانِ ایرانی
:پرسـید او ازغیرِ انگلوساکسـون کارِ ي یک نومحافظهآمیز و فخرفروشانها آهنگ سخرهاو بوردآدفاع کند، هم

گـذاران آمریکـا را   ها در دولتمردان و قـانون ناهمسانیِ دیدگاه،نماهاي نخجور تحلیلجاي اینهبهتر نیست ب"
فضـایلِ ياشـاعه چون ).نقل به مضمون("؟بدانیمي قدرت در این کشورراسیِ نهادینهدموکيي ارزندهبهره

،کواکـب از سعد گـردشِ مهاجرانی است که آورِ رقّتتکبرِدنیایی سخت نیازمندساالريِ ینگهاین مردممسلّحِ 
اي آورد که توطئهمصداقپشتمصداقترِ امیراحمدي کاتولیکـپاپـطرف از،اندشدهشهروند ابرقدرت جهان 

ي شـیوه ي تفکیک آن بهچون ثمرهشاید چیزي ــقدرتدموکراتیک در کار نیست و اینها همه یعنی توزیعِ 
بیشـتر پـس   ، ي توطئهتر رفت، امیراحمدي زیر رگبارِ مصادیقِ نادرستیِ فرضیههرچه مناظره پیش.نتسکیوم

.نشست

از پشت پـرده خبـر   هرچند کسی .دادکه پرسش را با پرسش پاسخ نمیبودمرديفبارِ ساین وضعیت اَو 
وقتی ":ودشي آن اثبات میبرپایهاره واي، حکمی است که همطرحِ چنین فرضیهسمجِي انگیزهاما د،دهنمی

ایـن را از رقیـب   جوابدر، ؛ جايِ او بودم"آید، چرا باید فرض را نادرست بدانیم؟میدرستی از کار درحکم به
خـواه منـاظره رو   جمهـوري رفت که معناي راسـتینِ پرسـشِ خـرده   ی میوقت بحث به سطحآن. پرسیدممی
چشم داشـته باشـیم؛ بـر    درآورديِ اصل انتفاي مقدم را پیشِنموارونِاگر این کارکردگرایانه نیست: شدمی

در دو بشود اگر دو ضرب: بنیاد این اصل اگر مقدم یا فرض نادرست باشد، حکم هرچه باشد درست خواهد بود
بات اما وقتی براي اث. یازدهشود مثالً میدر چهار چهار ضربتوان خرده گرفت که چرا دیگر نمیگاه ، آنهفت

پیشیک حکم یک فرض مشخص هستیم عمالً دچار وضعیتی میسخت نیازمند شویم که تعـریفش  انگاشت
محصولِ حکمی است خودش نشیند، اساساً اي که جاي فرض میعین یا ابژه: افتدمیبیرون از منطق صوري

منطقاً ضـروري اسـت، تنهـا   که پیش از صدور حکم فرضی دیگرسخنبهد؛ شواثبات با آن فرضبودکه قرار 
در ترکیـبِ صـدق   حکم وفرض اینجا پسینگی و پیشینگی :شودپس از صدور آن در مقدمات حکم وضع می

ي موبیوسـیِ تقـدم و تـأخر زمـانی ـــ جـایی کـه پشـت و رو         این رابطـه . کننداي پیدا میکنندهتناوبِ گیج
از . از تدارك آن عاجز اسـت اه راستگرد دکارتیطلبد که دستگي نوینی میشوند ــ هندسهناپذیر میتفکیک

ر از یک جهان ادر حال گذگویی راستش . عکسرو بگذشته را در آینده بجوییمکه این پس باید عادت کنیم 
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یک سیاهچاله کـه در آن بازگشـت   رویدادمانند عبور از دنیاي دکارتی به درون افقِ ؛به جهانی دیگر هستیم
مرزي گرانشـی اسـت   این افقْ.نظام ریاضیاتیِ آن استضروريِبخشِ یا سفر به آینده عینی به زمانِ گذشته 

نوري کـه نتوانسـته اسـت از چنـگ ایـن      : شودپدیدار میي سیاهچاله که از ردپاي نورِ منجمد بر گرد جاذبه
از بیننـده رده در دیدرس اسـت،  تا زمانی که این نورِ م.ماندزند و میخ میجا یگرانشِ هولناك بگریزد، همان

ي سیاهچاله از میدانِ کشنده،از این افقمحضِ گذربه. خواهد ماندغافلي پسِ پشت آن وجود جهانِ بلعنده
مـان  ي احکاممفروضات پیشینِ خود را در آیندهحالْ. در استقَمماسقوط تا گرانیگاه آن بر وگزیري نیست

مکّـاريِ ما را به مـازِ  تاریخْ،این جهانِ نوینزمانِـمکاندر گردابِشویم کهزده میو شگفتبازخواهیم یافت
با خـود  مسافرانِ کیهانی . استمعمبینیم آنجا هنوز درِ وروديِ آییم، میکه هر جا که از آن بیرون میراندمی

تماشایشان دهانبهانگشت؛ میان این مقوالت و رویدادهایی که نداآوردهبه این جهانآن سوي افق رامقوالت
فاتحکند، تا زمانی دکارت پاسداري میرقیبی که از میراث؛ یمآور، تناقضی است که از آن سر درنمیکنیممی

. ایمکنیم که از افقِ اتفاق گذشتهنباور است که ما 

که امیراحمدي باور دارد و نه به آن شکلی که بتـوان بـراي آن گـواهی در برابـر     گونهآننه آري، توطئه 
دمـی  سپیدهنخستین کمی پیش از ". ، در کار استتدبیر کردرقیبخواهجمهوريي کوتولهشمارِ گواهانِ بی

 که بر سـاعد و آن را در کـرد ايتوطئـه آینـدگان، دانـشِ  ناشناسـی منتشـر در اعصـابِ    ، بیـد تـاریخ تا بلنـد
ایـن  ؛ "از آن پس بشریت به زبان توطئه سخن بگویدتاتگذاشي بازيِ دموکراسیِ دولت و کنگره زمینهپس

بـه  . در دسـت داشـته باشـیم   ي آنحکمی شایستهبایدناگزیر را فردا وضع خواهیم کرد؛ سنگیپارینهفرضِ
بـا وضـعِ یـک فـرضِ     ،عبـور از افـق  اي کـه  شـناختی ي هسـتی دقیقـه کننـد، در  ندگانی کـه حکـم نمـی   باز

ي نژنـدخاطرِ تـاریخ را   مسـئولیت سـوژه  ، دشـو میبه ما یادآوري توطئه ي مغفولِشبکهدر انکارشده ـهمیشه
ي اي جـز بـدبینی بـه زبـانِ مشـترك مغبونـان و منتفعـانِ ایـن دسیسـه         چـاره نخواهند سپرد؛ تا آن دقیقه 

کذبِ آن در نگریست کهشناختی زبانبا ساختاريکیهانِ نوین منطقِباید به آن چونان . تشمول نیسجهان
ي قاعـده ان، کـه در کـذّاب يدعهخُالي را نه در البه؛ پس بیایید آنشده استسرانجامِ داللت گُم ي بیدنباله

. اي زدصادقانهتوان هیچ حرفآن نمیبیدستورزبانی که : بجوییمگفتارِ راستان 

نهادهموهمِ فسخِچونان یادآوري:اپرولتاری

کنـد،  ي توطئه در نمایشی مانند آنچه هوشنگ امیراحمدي تماشا مـی رابطهبراي کشف ساختارِ بنیادین 
کنگـره و دولـت رو   ي پسِ پـرده ي بسنده براي توطئهگواهانِدیداندازي هست که اگر از آن نگاه کنیم گویا
بـرداري  پردهگاهبهگاهامید،اسنودناز سایه به آفتاب آمده، از میتروخین تا مخبِرانِهاي تبارِپروندهشود؛ می

ي فـالگوش ایسـتادن پشـت در یـا     ؛ وسوسهبه نمایش ایمان داشته باشیمندگذارهایی است که نمیاز توطئه
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.ایمـانی اسـت  چیـزي از جـنس همـین بـی    د، شوندیده نگاهجوري که صاحبدزدیده نگاه کردن از درزِ آن،
چشـمِ  ومتعلقِ یک تماشاي ورزیده است که چشم باید به دیدنش خو بگیرد» توطئه«ي این امید،درنتیجه

امـا  ؛گـران را بگیـرد  تـا مـچِ توطئـه   رفتهم با چنین تدارکی امیراحمدي . خونَگرفته توانِ دیدنِ آن را ندارد
.ندفترا گرخودشگران مچِ توطئهو ، دیده شددرودستی خور

م کنیم؛نیستیم که به توطئه نگاه میشکال کار در اینجاست که این ما اهمیشه کسی از الي یک درِ مقد
است که ي آغازیندسیسهکارِپنهانمِ آن راقسراسربینِ ، چشمِ ي توطئهرابطهاز بطنِبر ما زیر نظرمان دارد؛ 

براي افشاي توطئه بایـد از سـوي   راستش . که هیچ چشمی اعصابِ دیدنش را داشته باشدآنبینگردما را می
اضـطرابِ :شـود د که توطئـه علیـه او تـدوین مـی    کنمیدركتنها کسی وجود توطئه را . آن نگریسته شویم

توطئـه،  ربـانیِ ق.پایدجفت چشمِ ناپیدا مرا میکه یکجور ادراك حسِ ششمی از اینسینماییِ حاصل از یک
میانِ جهان او و .دندارآن در دست براي اثباتدلیلی در زبانِ ساختاربخشِ توطئه و اویگانه کاشف آن است 

شـکلی  ، انقطاعِ منطقیِ یک افـقِ اتفـاق نشسـته اسـت و بـه     اندندیدهگزندياز این چشم جهانِ دیگرانی که 
.دارکشناختی عدمِ تفاهم میکیهان

هاي نـوین دانـش   گذار به قارهاي است ویهاي علمی نیازمند چنین قربانبزرگ در الگووارههر دگرگونیِ 
هـا را  کـه پیوسـته الگـوواره   براي رسیدن بـه ذات پنهـان چیزهـا   تالشِ پایندهاینشناخت، .طلبداین را می

دانش بنیادگذارِ. کندیدر موضعِ منظور وضع منه در جایگاه ناظر، بلکه سوژه را ، کرده استجایگزین یکدیگر 
زاده و دانشی که با اواوعکس، بهپیدا کرده است؛ راموضوعِ پژوهش» خوب دیدنِ«يزاویهکسی نیست که 

. استتماشموضوعِمجهولِ شود، محصول قرار گرفتنِ در معرضِ نگاه می

.افتـیم آلتوسـر مـی  خـود یـاد  ، خودبـه رودمـی دانـش  يیک سرزمینِ نویافتهبه پا نهادنوقتی سخن از 
یـک  شناختیِ تعریف او از پیدایشِبیخِ معرفتآید، برمیخوانش سرمایهسازش، ي دورانکه از نوشتهچنانآن

آلتوسريِيدشوارهپیامدهاي سیاسی و اجتماعیِ و مااو جست» نگاه«ي نظریهدررا باید علمنوینِقلمروي
نوینِيقارهدر ،بعدبهایدئولوژيِ آلمانی از باورِ او مارکسِ پسین،به.ددییم تر خواهکمی سپسرا آموختهنگاه
اوارزشينظریـه ، هايِ هگلیسرياز جوانگسسته یکی از دستاوردهاي علمیِ این مارکسِ زد وقلم میعلم
کند؟اقتصاد سیاسیِ کالسیک متمایز میي ارزش افزودهنظریاتمارکس را از دانشِ چه چیزي . بود

، پیش از سرمایهو حتا در هاي ارزش افزودهنظریههاي نوشتهمارکس در دستگوید،میآلتوسر که چنان
که مـارکس  گذشته از این....ه، اسمیت، ریکاردو و نک: متون اقتصاد سیاسیِ کالسیک استيخوانندههرچیز 

و نیـز نقـد   ) انـد آنچه آنان دیده(آنان یاريِ وجوه درست آرايهاي خود بهآنها را براي تحکیم و تقویت نظریه
خـوانشِ نـوعِ   خواند ــ چیزي که آلتوسـر  می) اندآنچه آنان ندیده(شان هاي منفینظریات آنها از حیث جنبه
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تـر در مـتنِ مـارکس وجـود     تر و بنیادینــ یک خوانش جدي(Althusser, 1979: 18)داند مارکس مییکم
ي خاص خود، بلکـه پنـداري   ي نظریهآثار اقتصاددانان کالسیک، نه از زاویهيمارکس در مقامِ خواننده: دارد

ي آنها را هویـدا  چیزي که نقصِ نظریه). خوانش نوع دوم(خواند عنوان بخشی از متنِ خود آنها، متن را میبه
طـورِ  ابـژه بـه  هاي اصلیِ اقتصاد سیاسی نیست؛ چرا که اساساًاي پیشین در جریانکند، مغفول ماندنِ ابژهمی

: شناسدرسد و میفراورده و همزاد دانشی است که آن را برمیشماتَقَدم وجود ندارد و خود

توانسـته آن را  موجود نیست کـه ایـن نظریـه مـی    ي ازپیشبیند، یک ابژهآنچه اقتصاد سیاسی نمی
لید کرده است و ایـن  اي است که خودش در عملیات دانش آن را توببیند، اما ندیده است؛ بلکه ابژه

چیـزي اسـت کـه    همـان بینـد،  آنچه اقتصاد سیاسی نمـی .... رو پیشین بر آن نبوده استهیچابژه به
کـه  نوینیِ، و همزمان تولید یک پرسشِ نهان]براي آن[ی بدونِ پرسشنو تولید یک پاسخِ: بیندمی

(ibid: 24).ناخواسته در این پاسخِ نو قرار دارد

نااستوار ابژه چیزي از جنس یک فرضِ درحقیقت گوید؛ جور که آلتوسر میاما نه آنحرف درستی است، 
تالش براي شناخت . شودسلب یا اثبات می،است که به محک خالف واقع بودن یا نبودنِ احکامِ صادره از آن

اي از یافتهي تغییرشکلکه از این رجعت مقدر آگاه باشیم؛ گونهآنبیهاي آغازین استابژه بازگشت به فرض
ایـم، فقـط   دیـده ترپیشچیزي که در پیِ شناختش هستیم را : ونافالت» یادآوريشناخت همچون «ي نظریه

اسـت یـا   نوافالتـونی صدورِمراتبِاَقانیمِ فرودست دلیلش کدورتکهاینآوریم، حالبه یاد نمیاکنون آن را 
عجالتاً در سطحی که نـه افالتـون و نـه شـاید     .مطرح نیست، فعالً یپیِي آسیبِ ادي خاطرههولِ زنهاردهنده

. ستبن سیاسیواز بیخانفعالِیک »یادآوري«فروید از آن خبر نداشتند،

ارزش «هاي ارزشِ پیش از مارکس نه در پاسخی که بـه پرسـشِ   آلتوسر، نقصِ نظریهباوربه.ادامه دهیم
کند؛ یعنی دهند، بلکه در خود پرسش است؛ اما نقصِ پرسش را دقیقاً پاسخِ آنها نمایان میمی»چیست؟کار

او . بندي پرسش نابسنده و ناقصـند شود که مفاهیمِ مندرج در صورتشود، معلوم میوقتی که پاسخ داده می
آورد کـه  مـی سـرمایه ي مارکس در جلـد یکـم   وبیش طوالنی از نوشتهاي کمبراي توضیح منظور خود نمونه

:ي آن چنین استخالصه

پرسـشِ  آغـازد و  مـی » کـار قیمـت  «ي روزمـره ياقتصاد سیاسی کالسیک بدون هیچ انتقادي، از مقوله
یابد که قیمت آن هم ماننـد  درنگ درمیبی؛ اما»شودچگونه تعیین میکارقیمت «بنیادین آن این است که 

شـود؛ امـا اگـر عرضـه و تقاضـا در      ي عرضه و تقاضا در بازار باال و پایین مـی ي کاالها، پیروِ قاعدهقیمت همه
هـاي  کـه افـزایش و کـاهش   طـوري هاي بازار را حساب کنیم، بهتعادل باشند، یا اگر میانگین درازمدت قیمت

ارزش «آیـد کـه چیـزي جـز     همدیگر را خنثا کنند، یک قیمت مرکزي به دست میمربوط به عرضه و تقاضا
» کار«نامند؛ این ارزش می» قیمت طبیعی«و اسمیت » قیمت ضروري«ها نیست، چیزي که فیزیوکرات» کار
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سپس . »ارزدمیبدان واقعاً«، قیمتی که ــ به قولِ اسمیت ــ این کاال شودکه در شکل پول متجلی میاست
نیروي «اقتصاد کالسیک براي تعیین کمیِ این ارزش آن را با مجموعِ ارزشِ کاالهاي الزم براي بقا و بازتولید 

بـه  » قیمـت کـار  «ي در مسیرِ رسیدن به پاسخ، اقتصاد سیاسی نه تنها از مفهومِ عامیانـه . گیردبرابر می» کار
» ارزش نیروي کار«ترِ ر رفته و به مفهومِ دقیقاز آن هم فراتناخواستهرسیده است، بلکه » ارزش کار«مفهوم 

مفهومی نادرست است » کار«ارزشِ . بینی نشده بوداست، مفهومی که در خود پرسش اصالً پیشدست یافته
,Marx)زیرا کار یک کاال نیست، بلکه از جنس فعالیت است و تعریف ارزش براي آن معنا ندارد  Ger: 1962;

559-561 / En: 1976; 677-678) .

ي حلِ مسـئله نیسـت؛   نتیجه» روي کارارزش نی«گیرد که مفهومِ نوین آلتوسر، پیروِ مارکس، نتیجه می
ي دگرگشت ضروريِ نظامِ مفاهیمی است که پرسش در آن این مفهوم نوین نشانهيناخواستهعکس، طرح به

چشـم آوردنِ چیـزِ   شکل گرفته است؛ نقشِ پاسخ، نه رفعِ ابهامی که پرسش آن را طرح کرده است، بلکه بـه 
بـه همـین سـبب مشـکلِ     . ه استاي است که در چارچوب مقوالت و مفاهیم پرسش اصالً وجود نداشتدهبونا

غافـل بـوده و آن را ندیـده    » ارزش نیروي کـار «صاد سیاسی کالسیک در این نیست که از آغاز از مفهوم اقت
کـه در نظـام   که تـا زمـانی  لی در ساختار پرسش قرار داردي خاصورت یک حفرهاست؛ درواقع این مفهوم به

سـر آن را وحـدت دو میـدانِ    ، چیزي که آلتوبینیممیدیدنی اصورت امرِ نمقوالت پرسش قرار داریم آن را به
شود، به ایـن معنـی   پرسش دیده نمیقلمرويکه فالن چیز در مقوالت این: خواندمی» ندیدنی«و » دیدنی«

آن است کـه در حرکـت از   نبودهمینوجود داشته باشد؛ اما درستقلمروتواند در آن است که آن چیز نمی
پرسشـی  درنتیجه براي پاسخِ بـی کنند و ابژه را تولید میآن کند که مفاهیمی را ایجاب می،پرسش به پاسخ

که پرسشِ خود را تولیـد  است پاسخی این ؛افکندطرح نوپرسشیتواناینک میایم، همدست یافتهکه بدان
یـا  پرسشـگان شـود، همـان   بنـدي مـی  این نظام مفاهیم یا مقوالتی که در آن یـک پرسـش مفصـل   .کندمی

یـا  هردنشـان آیـد، د مشخص پیش مـی او پرسشی را که در یک پرسشگانِ.ي آلتوسر استپرآوازهپروبلماتیک
اسـت، شـاخصِ   .... نو که داراي ایـن خصـلت انتقـادي    یک پرسشِتولید": داندسمپتومِ آن نظام مفاهیم می

نظريِ نوین است، کـه ایـن پرسـش تنهـا یـک وجـه سـمپتوماتیک آن        پرسشگانِي یک ناپایدار تولید بالقوه
. (Althusser, 1979: 25)"است

فریادي که از یک کاستی یا : ي آن استسبب سازوکارِ بروز ناآگاهانهي بیماري، بهتشبیه پرسش به نشانه
اکنون یک متنِ کالسیک اقتصاد سیاسی کند که هماي حکایت میشناختیروان/حفره در درونِ کالبد زیست

هاي نظام ماندهنادیدهراي دیدنِي این تحلیل، کاري که مارکس کرده است یافتنِ روشِ درستی ببرپایه. است
هـاي پیشـینیان داشـته اسـت؛     یست؛ او تنها خوانشی سمپتوماتیک از نوشتهنمفاهیمِ دانش اقتصاد بورژوایی
فقـط  هاي این متون ـــ بِ پیغامِ دردنشانهدر مقام مخاطــمارکسو،اندکردهگویی کار اصلی را خود متون 
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اقتصـاد  کـل نـاتوانیِ   ، وگرنـه  باز کرده استپرسشِ نو و نگریستنی شدنِن به پرسشگانِ نویبراي گذار راه را
سببِ این واقعیت است کـه به) ارزش نیروي کارمفهومِ (دیدنِ آنچه خودش تولید کرده درسیاسی کالسیک 

خـود  پیشـینِ خیره مانده است و همچنان پاسخِ نوي خود را به پرسشِ کهنچشمانش همچنان بر پرسش "
:ibid)"»دیدنی نیسـت «اي متمرکز است که در آن پرسش نوین کهنه» افق«کند؛ زیرا هنوز بر مرتبط می

24).

توانـد و اجـازه دارد   یا پرسشگان است که مـی قلمروبیند مارکس نیست، بلکه خود کسی که میپس آن
است که از چشمان مارکس خـودش  وقلمري واقعی خود آنچه تولید کرده است را ببیند؛ در یک کالم، سوژه

:نگردرا می

ي تعریـف  قلمرویک سوژه نیست که آنچه در ) یا چشمِ ذهن(ساده بگوییم، این دیگر چشم 
را در خـود اسـت کـه   قلمـرو این خود : نگردشده با یک پرسشگان نظري وجود دارد را می

(ibid: 25).بیندمیهایی که تعریف کرده است، ها یا پرسشابژه

همانیِ امرِ نادیدنی و دیدنی در پرسشگان اقتصاد سیاسی کالسیک را براي ما که معناي آلتوسر براي این
ي پاسخ اقتصاد کالسیک به پرسش بنیادینش شده از مارکس دربارهي نقلاي از همان پارهروشن کند، جمله

کار برابـر  (   ) ارزشِ ": شودن میوبیش چنیاش کمي فارسیترجمه. کندرا با پرانتزهاي خاصی بازنویسی می
 دو پرانتـز یـا دو غیـاب در اینجـا دیـده      . "کـار (   ) است با ارزش کاالهاي معیشتی الزم براي بقا و بازتولید

مشـکل ایـن اسـت کـه     تنهـا  لحاظ منطقی کامالً درست است؛بهکه اگر آنها را نادیده بگیریم جملهشودمی
افزوده شود تا نه فقط پاسخ تولید شود، ) نیرواینجا (اي ها باید واژهداخلِ پرانتز. اصالً معنا ندارد»کارارزش «

ایـن دو  خواهـد  مارکس از ما مـی ."چیست؟نیروي کارارزش ": بلکه براي آن پرسش نوینی هم شکل بگیرد
دارد تـا  که او ما را وامییعنی ایناما این صرفاً"اد کالسیک به پرسشِ خودش ببینیم؛ را در پاسخِ اقتصپرانتز

گویـد، در  گویـد و چـه نمـی   کـه آن را نمـی  گوید، درحـالی ببینیم خود متن اقتصاد کالسیک چه چیزي می
این خود متن ... گوید گوید، میاین متن نمیکه پس این مارکس نیست که آنچه را . گویدکه آن را میحالی

دچـار  . (ibid: 22)"آن اسـت خـود سـکوت آن واژگـانِ  : ت اسـت گوید که سـاک کالسیک است که به ما می
نقـشِ در ایـن میـان  : آیـد آلتوسر پیش مـی ساختارگراییِ شویم که همیشه با میردکُنیخُاعصابيمخمصه
؟شودچه میمارکس 

ي جـالبی  خود مارکس، یک پاراگراف پیش از چند پاراگرافی که آلتوسـر از او نقـل کـرده اسـت، جملـه     
نُمایـد، امـا   گیران تکـراري مـی  اش براي بهانهزیرساختی/روساختانگارانه و بازتابسیمايگوید که گرچه می

:سازدمیآشکاري او را هاي پنهانِ نبوغِ همیشه غافلگیرکنندهگوشه
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. وارونه شـده اسـت  به عکسِ خود ، بلکهزدودهیکسرهتنها ي ارزش نه، انگاره»ارزش کار«عبارتدر 
،امـا ایـن عبـارات موهـوم    . ي زمـین سـیاره ارزشِ ] مفهوم[اندازه موهوم است که ارت هماناین عب

کـه  ایـن . هاي پدیداريِ روابط ذاتـی هسـتند  آنها مقوالتی براي شکل. برآمده از خود روابط تولیدند
ي علـوم  مایانند، کمابیش در همـه نُشکلی وارونه بازمیخود معموالً خود را بهشدنِچیزها در نمودار

,Marx).اقتصاد سیاسیشناخته شده است، مگر در  Ger: 1962; 559 / En: 1976; 677)

نقـل  را کوتـاه  این پـاراگراف  ي بلندباالیی که از مارکس آورده، پیش از آن پارهعجیب نیست که آلتوسر 
ـ   جز اقتصاد سیاسی،، بههر دانشیزعمِ مارکس بهنکرده است؟ رده اسـت و آن  به یک حقیقت بنیـادین پـی ب

اصرار مارکس فعالً بر این چیز واقعاً هست یکی نیست؛ اینجا بیند دقیقاً با آنچه آنکه آنچه از یک چیز میاین
این اسـت کـه ایـن تغـایرِ     ذات و پدیدار از میان برود؛ مسئله عجالتاًیا ناهمسانیِنیست که باید این وارونگی

که این شکاف تصدیق شود، حال اینماچیزِ برايو چیزِ درخودي کانتی میان دو واديِ ، یا همان درهايریشه
؛ ببینـد را چیزِدرخـود توانـد نمیمشکلِ اقتصاد بورژوایی این نیست که.براي بعدگذرپذیر هست یا نه، بماند
جـوان ـــ کـه آلتوسـر سـخت از آن      زبانِ مارکسِبیند؛ بهاین شکاف را نمیخود دردسر اصلی این است که 

از ایــن ي عصــر بــورژوازي، بلکــه در ناآگــاهیِ اوزخودبیگــانگیِ ســوژهانــه درکــار کاســتیِپرهیــزد ــــ مــی
پرانتزهـایی کـه در مـتن کالسـیک بـاز      بـاورِ مـن،  به.جهلِ مرکّباست، چیزي مثلِ ازخودبیگانگیِ بنیادین

دومـیِ يمرتبـه ي غفلـت  کنند؛ آنهـا بازنماینـده  اند، جاي خالیِ ذات نامکشوف ارزش را نمایندگی نمیمانده
ذهنیتاقتصـاد سیاسـی کالسـیک یـک     . هستند» هر علمی«ي برسازندهبورژوا از جهلِ ساختاريِاندیشمند

ین دلیل که برد، بلکه بدنمیي پدیداري امور پی به ذات آنهاه از جلوهکخاطر ایننه به ،ي علمی نیسترشته
شـناختی نیسـت؛   اي معرفـت فقط وهلهآشکارگی این تمایز .کندرا حس نمیدردسرسازياصالً چنین تمایزِ 

)استچیزي از جنسِ هستیکه آگاهی این،مارکسنِه بیایا ب(به یگانگیِ هستی و منطق نزد هگلبلکه نظر
یابـد؛ بـه   شکل انکشاف نبرد طبقـاتی نمـود مـی   ، یعنی بهدهدنشان میامري است که تاریخیت بورژوازي را 

خـارج  » علم«ي تعریف کند و از این پس از حوزههمین دلیل است که بورژوازي در این وهله آن را انکار می
م چشـ داري بـه یات کالسـیک سـرمایه  توان همچنان به ادبکه این مهم روي نداده است، میشود؛ تا زمانیمی

:اي از دانش بشري نگریستمجموعه

ي را نـه یـک مرحلـه   دارانـه سامانِ سـرمایه کهماداماقتصاد سیاسی، بورژوایی است، یعنی کهچندان
وارون، چونـان شـکلِ مطلـق و فرجـامینِ تولیـد اجتمـاعی       ، بلکه به]جامعه[تاریخاً گذراي پیشرفت 

که نبرد طبقاتی یا پنهان بمانـد یـا خـود را    باقی بماندعلم] یک[تواند فقط تاهنگامی مینگارد، امی
اقتصـاد  . یمرا در نظـر بگیـر  انگلستان ] براي نمونه[.دآشکار کن) وتوكتک(گاه بهدر پدیدارهایی گاه

واپسـین  . نبردهاي طبقاتیِ آن اسـت )بدویت(نیافتگی ي تکاملسیاسیِ کالسیک آن مربوط به دوره
میـان  ] یعنـی تضـاد  [تضاد منافع طبقاتی، یابد که درمیي آن، ریکاردو، سرانجام ي برجستهنماینده
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کـه او ایـن تضـاد را    پـژوهش اوسـت، درحـالی   ي زمین، آغازگـاه سود و اجارهدستمزد و سود، میانِ
دانشِ اقتصاد بورژوایی به هم ] کشف[با همین ]درست[اما . دانددالنه قانون طبیعیِ جامعه میساده

Marx, Ger: 1962; 19-20)... مرزهاي گذرناپذیرِ خویش رسیده است / En: 1976; 96)

بایـد  » علمیت اقتصاد سیاسـی بـورژوازي  «و » استتارِ نبرد طبقاتی«يدر مقارنهجور توازي، فراتر از یک
شناختیِ رسیدن به مفهـومِ  ي معرفتآشکارگیِ ذات پنهانِ سرمایه، یعنی وهله. ددیرا هستی و منطق مانیِه

.شـود لحاظ تاریخی در بروز اجتماعیِ نبردهاي طبقاتی ممکـن مـی  ي ممتنع، بهرابطهیک چونان کارنیروي
والت جامعه، بـا  به بسترِ اصلی تح» گاهبهگاه«گسترشِ روزافزون پدیدارِ اجتماعیِ نبرد طبقاتی از رویدادهاي 

دانش » گذرناپذیرِ«با رسیدن به مرزهاي . چیستیِ این ذات، یگانگی داردسوي دركحرکت فاعلِ شناخت به
که وجود نبرد طبقـاتی را  گیرد، همچنانخود در موضعِ انکار قرار میداري خودبهبورژوایی، اقتصاددانِ سرمایه

شناختیِ و وقوعِ انسداد معرفتی ي بورژوایاندیشه» لمیتع«پایانِ کتمان، آغازِ/آغازِ این انکار. کندکتمان می
داري مندي و گـذراییِ سـرمایه  تاریخينپذیرفتنِ لجوجانهصورت خود را بهاین انکار. استمرزهاي دانشِ آن

ـــ  کارنیرويي کشف امتناعِ بنیادینِ رابطه: دهدبشر نشان میاي مشخص از تاریخ اجتماعیِعنوان لحظهبه
ــ مستلزم پایـان  ) تر به این موضوع بازخواهیم گشتسپس(کند اي که با اثبات خود، خود را سلب میرابطه

داري را در دسـتور کـار قـرار    ي سـرمایه جامعـه ، سـرنگونیِ ي طبقاتیِمبارزهحدّ عالیِ اینجا ؛ این رابطه است
؛ از ایـن  ي تاریخ است، همان پرولتاریاسـت وح در این وهلهاین حدّ عالی که همزمان غایت آگاهیِ ر.دهدمی

و » عقالنـی «همـانیِ  دراز ایـن مفهـوم،  ه هگـل درمعنـایی کـ  (» عقالنـی «داري دیگـر  بعد، سرمایهمرحله به
ي تاریخ ــ دارد نه ضرورت عقالنیِ این وهلهنیست و آنچه آن را استوار می) دهددست میبه» ذاتی/ضروري«

: سرکوبِ پلیسی اسـت وکارانه محافظهتدابیرِناپذیر در پیشرفت جامعه ــ بلکه ي الزم و اغماضایعنی مرحله
.شودتبدیل میمرتجعبه انقالبیجایی که بورژوازي از 

هـم  سـرمایه  کتـاب برداشت او تا خـود  ــ مارکسی که برخالف» مارکس جوان«تبعات پرهیزِ آلتوسر از 
کند، هم دردي را دوا که آلتوسر پیشنهاد مینخواندنِ فصل یکم، چنان.شوداینجا رو میتداوم داشته است ــ 

ي اندیشـه مـارکس   در فرایند تکـوین و توسـعه  شد که توان دربرابرِ آلتوسر مدعی از قرار معلوم می.کندنمی
فصلِ یکـم  همان یا در گروندریسهفقط در سرآغازِ نهو گواه آن هم اي در کار نیستشناختیگسست معرفت

هـاي پایـانی   در فصلبلکه حتا ــاندچنگ زدههابه آنکه مخالفان آلتوسر بسیار چنانــ آنسرمایهجلد یکم 
ارزشذاتخودآشـکارگیِ برابـرِ  درتنهـا  مقاومـت مـتنِ کالسـیک    . ی استقابل ردیابي دستمزدها هم درباره

در : کندخنثا میهم را افشاي رازِ آشکارنبودنِ این ذات براي یتالشهر متنْمحضِ کشف حقیقت، بهنیست؛
آن یعنی پایانِ پی بردن بهدیگر نباید در پیِ ذات امور رفت، زیرا بعد مرتبه بهاین ساختارِ آگاهی بورژوایی، از

» ابـدي ازلـی و  «یـا  » جاویـدان «صورت گرایش ارتجاعیِ بورژوازي براي داري؛ این مقاومت خود را بهسرمایه
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جـا  هـا  انسـان » ذات«عنـوان بـه هاي تاریخیِ خود را ارزشهمهدهد؛ بورژوازي بازنمایاندنِ خویش نشان می
دسـت  ؛ ایـن "تا بوده چنین بوده که آدمی منافعِ شخصیِ خویش را بر هر چیزي ارجح دانسته است": دزنمی

همان امتناعِ ذاتیِ انکارشده وضع در موضعِا داري رهاي سرمایهآرمان/اند که ابژهها، مجعوالتی گفتمانیگزاره
کـارکرد مـتن   ؛ شـکند را در هـم  ي متن لجوجانهمقاومتاین مارکس این است که نقشدرمقابل، .کنندمی
ي جلـوه نابسـندگیِ  هـاي نشـانه بلکـه سـرکوب  ،جـاي آن هو گذاشتنِ پرانتزِ خالی بـ ذات کردنِ پنهانتنهانه

هاي وجدانِ مـتن راهـی بـه بیـرون     از شکافبازگردند و ل به شکلِ کژدیسه و مبدآنها تا استي ذاتپدیدار
، جــایگزینجعلــیِ آرمــانِ /گــیِ هــر ابــژهبرداشــتن از یــاوهمــارکس بــا یــادآوريِ آن امتنــاع و پــرده. دنــبجوی

کنـد؛  و تاریخیـت نـاگزیرِ سـرمایه را افشـا مـی     و درنتیجـه گـذرایی   (inessentiality)ناضروري بودن /ناذاتی
خـویش اسـت؛   پـذیريِ پایـان ازسـوژه آگـاهیِ بخشـی بـه  تحقق، امتناع ذات سرمایهدلیل یادآوريِ همینبه
.بورژوازي»آگاهیِـمرگ«ي چیزي نیست جز پرولتردیگرسخن، آگاهیِ به

هـاي مـتنِ بیمـارِ   شـین در حفـره  ي کشـف یـک ذات پی  نتیجـه دانـش این اسـت کـه  رایجتصورِ باري، 
نظرِ من کافی است جهت ي چندانی از این برداشت عمومی ندارد و بهآلتوسر فاصلهيضابطه؛ستهاکالسیک

سـپهرِ بـه  هوسرل دوباره ياپوخهاز رهگذرِا وارونه کنیم تا با کمی دستکاريخوانیِ او رتقعرِ پرانتزهاي متن
سـشکـازذهنیتماندهباقیبازگردیم، جایی که دکارتي تهر ي مسـتقیم پدیدارشناختیِ تجربهي فروکاست،
آلتوسر، که در آن، بهاستي روشنگري سوژهاستعالییِبداهت ادراك حتا اگر به تعلیـق  متعلّقِرغمِ خواست

بنیاد موثقِ دانـش، یگانه آید که ي مارکس برمیچشمانهدرمقابل، از اعتراف شوخشود؛ هم درآید، حذف نمی
بار براي تواند یککس نمیاست که هیچجاي خالیي پدیدار یک است که پشت پردهدریافتي اینبرنهشته

یک محصول شناختی باشد، که اقدامی هستیپر کند؛ پر کردنِ این حفره بیش از آنبا جعلیات همیشه آن را 
بازسـازيِ  پس ازقبلیپرسشگانِ » معناییِبی«تا ندکنپر میبا چیزي موقتاً آن را گاه : سیاسی استسازوکارِ

دهی به یک نظامِ نوینِ معنا از طریق جعلِ یک از میان برود؛ شکلمداومفقدانِي استعاريِ نمایندگانِ دنباله
دانـش بشـري   بخشِ قالبگفتمانِهر الزمِشرط، یک دروغِ سیاسیِ بنیادین را بورژوازيذات ي در حفرهابژه

ي جاویـد نظـامِ   باختـه االمـرْ دانـد ذات خطاي متنِ کالسیک فقط این نیست کـه نمـی  . کندمیدر این عصر 
بـورژوایی در  هـاي گفتمـان تر از آن، جهلی است که پیامد ناتوانی ست؛ فراتر و مهمداري اي سرمایهپدیدارها

اي اسـت کـه اقتصـاد کالسـیک     است، و این درسـت همـان مرتبـه   این ذاتموهومجایگزین با ارضاي سوژه
خواهد جایگزین آن میي آلتوسرگمشدهچیزِ، کهپایه است که ذاتبرهمین.دهدساختارِ دانش را از کف می

ذات و امـرِ  : هگـل اسـت  منطقِ ذاتاینجا سرآغازِمعنایی است؛، یک فرضِ اضطراري براي رفعِ خطرِ بیشود
ي ذات کننـد؛ درواقـع چـون دوگانـه    ، پیوسـته جـاي خـود را عـوض مـی     ناذاتی، یعنـی نمـود پدیـداريِ آن   

(Wesen/essence[essential])امر ناذاتی و(Unwesentliche/inessential) همبستگی دوسویه دارند، یعنی
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نـاذاتی هـم امـري ذاتـی و     چیـزِ  خـود همـین   پذیر نیست، پساش امکاني ناذاتیِ پدیداريذات بدون جلوه
درنـگ بـه جسـتجويِ ذات    را بیواسطه مارویارویی با هستی در مقامِ پدیدارِ بیدیگرسخن، به؛ضروري است

کند؛ هگل این واقعیـت را بـا   پذیر میوساطت ضروريِ پدیدار است که ذات را امکانفرستد؛ پشت آن میپسِ
پدیدار چیزي جز بازتاب هستی بـر  دهد؛ نشان می)Reflexionبازاندیشی، خوداندیشی، (بازتاب طرحِ مفهوم 

برنهـاده و  ذات هستی، در مقامِ حقیقت هسـتی،  شود؛ یعنی مینهادهپیشخود نیست و در این بازتاب، ذات 
، در خیلی سـاده ؛ این همان نفیِ نفی مشهور هگل است؛بر خودش استيپدیدارهستیِ ي بازتاب شدهوضع
شـکلی  ي پیشـین اسـت کـه دوبـاره بـه     ي مرحلهواسطهذات هستی همانا هستیِ بیي ازخودبیگانگی،مرتبه

است؛ وسـاطت یـا   ناذاتیِ پدیدارامرِ بازتابِ/براي بودنِ خویش نیازمند وساطتاینکانعکاسی نفی شده و هم
درنتیجه پدیـدار محصـول   .ضروري شود/ي خود ذات، ذاتیشود این امرِ ناذاتی، به اندازهبازتابی که سبب می

ي همین نفی و خلقِ امرِ منفـی  شود، اما درست درلحظههستیِ نابی است که از این پس ذات نامیده مینفیِ
:یابدمنفیِ هستی امکان میوجهاست که خود ذات چونان نفیِ) نمود یا پدیدار(

، یک امرِ ذاتـی و یـک امـرِ نـاذاتی از یکـدیگر متمـایز       )دازاین(پس تاآنجاکه در یک هستیِ حاضر 
ـ  ، این تمایز یک پیششوندمی اسـت، یـک جـدایِشِ یـک     (äußerliches Setzen)ینهـادنِ بیرون

امرِکه به یک که با خود دازاین کاري داشته باشد ــ یک تفکیک آنبخشِ دازاین از بخش دیگر بی
چیزي به امرِ ناذاتی تعلق دارد، تعـین  چیزي به امرِ ذاتی و چهکه چهپایه، اینبراین. انجامدمیسوم

شـود و درنتیجـه   ه این تمایز را سـبب مـی  کجور بازبینی و تأمل بیرونی است این یک. نیافته است
.و گاه چونـان امـرِ نـاذاتی نگریسـت    را گاه چونان امرِ ذاتی) واحد(بایست یک محتوايِ یکسان می

(Hegel, 2003 : 18-19)

این چیزي از . خود محصول نفیِ آن بوده استکند که می(setzen/posit)وضع پدیدار، ذاتی را قراربدین
جابجاییِ موبیوسیِ فرض و حکم، علـت  : ي آغازِ داستانِ ماستتابیدگیِ مفهوم زمان در سیاهچالهدرهمجنسِ 

...و ،و معلول، پیش و پس

که آلتوسر مـدعی اسـت   چنانآننیافتنی بودن ذات است و نه گویدگونه که کانت میآنمشکل نه اینجا
باورِ به.نداردبا همان مفاهیمِ پیشین را متنِ خود پرانتزهاي خالی پرکردنِ کهن که تواناییِپرسشگانِکاستیِ 

کنـد،  فقط پرانتزها را کشـف نمـی  ) مارکس(به پرسشگانِ بعدي ) هاکالسیک(آلتوسر عبور از این پرسشگان 
ي ي مفقـوده اي است که تولید مفهومِ نوینی را در مقامِ ابژه)سمپتوم(معناییِ پرسش ي بیخودش ثمرهبلکه 

اسـت کـه قلمـروي    مفهـومی ،؛ ارزشِ نیروي کار، در مقـام ذات ارزش کندپرانتزها به پاسخِ خود تحمیل می
قرار اشکال دانـشِ اقتصـاد بـورژوایی نداشـتنِ پاسـخ      بدینتولید کرده است؛ پرسشچونان پاسخی بیدانش 
.لکه نداشتنِ خود پرسش است، ب)بدان رسیده است،معناي آغازینزیرا در فرایند پاسخ به پرسشِ بی(نیست 
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پـذیر بـوده و   نتیجه احتمـاالً کـار مـارکس تـدوین پرسشـگانِ نـوینی اسـت کـه ایـن ابـژه در آن تعریـف           در
انگیز است، اما هنوز دردسرهایی از نوعِ اطـالقِ خصـلتی   هایش معنادار باشد؛ این روایت بسیار هیجانپرسش

تنِ لـو رفـ  براي تبیینِ نقش مـارکس در فراینـد  د که آلتوسرشواز آنجا شروع میمشکل. ابژه داردابی به ایج
/un regard instruit)»آموختـه نگاه یک«گیريِ این تشخیص را منوط به شکلها یا پرانتزهاي متن،حفره

an educated gaze)دنکمی:

بـودگیِ  در تمـام ها، براي تشخیص حفره»هاماندهمغفول«براي دیدنِ این نادیدنی، براي دیدنِ این 
این گفتمان، و پرانتزها در یک متنِ بسنده و پر، ما به چیزي بـس متفـاوت بـا یـک نگـاه دقیـق و       

بـر  » قلمروتغییر «هستیم، نگاه نویی که خود از بازتابِ آموختهمراقب نیاز داریم؛ ما نیازمند نگاهی 
.... گـذارد پرسشگان را بـه نمـایش مـی   آید، که در آن مارکس دگرگونیِعملیات نگریستن پدید می

کنـد، خـود تنهـا در    که این دگردیسی در نگاه را چونان معلول خود ایجـاد مـی  » قلمروتغییر «این 
که این دگرگشـت  ] واقعیت این است. [دهددهنده روي میشرایطی بس ویژه، پیچیده و اغلب تکان

و ... اسـت؛  » نظرگـاه «گیري ذهنی براي تغییـر  آلیستیِ تصمیمي ایدهناپذیر به اسطورهمطلقاً تقلیل
» ي برسـازنده سـوژه «که در این فرایند دگرگشت راستین ابزارهاي تولیـد دانـش، ادعـاي یـک     این

و . ي نگریسـتن در تولیـد چیـزِ دیـدنی    سـوژه ] وجود یـک [اندازه پوچ و یاوه است که ادعاي همان
دهـد کـه در آن   ک سـاختار نظـري روي مـی   که کل این فرایند در بحران دیالکتیکیِ جهشِ یـ این

فراینـد بـه او   کند، بلکه نقشـی را کـه سـازوکارِ   کند آن را بازي مینه نقشی را که فکر می» سوژه«
ي خـود را  کافی است به یاد داشته باشیم که سوژه باید جايِ تازه... کند محول کرده است، ایفا می

اي ندانسته، در این قلمرو مستقر شـده  ، حتا تااندازهدر قلمروي نو اشغال کند، یعنی باید پیشاپیش
کند، به چیزِ نادیـدنیِ  را که امرِ نادیدنی را دیدنی میايآموختهباشد تا برایش ممکن شود که نگاه 

چیزي را کـه از نگـاه اسـمیت گریختـه اسـت ببینـد، زیـرا        تواند آنمارکس می. پیشین اعمال کند
(Althusser, 1979: 27-28)... ر یافته است پیشاپیش در این قلمروي نو قرا

اگـر در  ؛ اسـت قلمرو خوداز سويِاز آنِ مارکس نیست،نگاهی که به قلمرو دوخته شده، از دید آلتوسر
نوینی شـویم  را کنار گذاشته و وارد پرسشگانِکهني نوین دانش قرار بگیریم، یعنی اگر پرسشگانِ خطّهاین 

ي الزم بـراي دیـدنِ   آموختـه نگـاه  بـه گـاه پیشین آن را ایجـاد کـرده اسـت، آن   » موهومِ«که پاسخِ پرسشِ 
خـود  يآموختهنگاه ي آلتوسر پیداست، این که از گفتهچنان.ایممجهز شدهشده هاي قلمروي سپرينیدنادی
از سويِ خود فرایند به سبب جاگیريِ درست مارکس نگرد، نگاهی که خود را میي نوین دانش است کهقاره

ایسـتاده اسـت،   » قلمـروي نـو  «که مارکس پیشاپیش در یک این. "محول شده استاوناخواسته به بسا چه"
شود، راستش راهبر می) تاریخیگراییِمادهي ارزش افزوده و نظریه(ي دانش چیزي که سرانجام او را به قاره
ي خـود را در قلمـروي نـو    جـاي تـازه  "قولِ آلتوسر کارِ مارکس این است که براي من هیچ معنایی ندارد؛ به
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ي در منظومه" پیشاپیش در این قلمرو ایستادن"؛؛ اما این بیش از یک جمله چیز دیگري نیست"اشغال کند
آلیسـمِ آغـازینِ مـارکس    شناختی از ایـده م همان گسست معرفتهنظريِ آلتوسر تنها یک مصداق دارد و آن

قلمـروي  «اش با قرارگـرفتن در  رانهسجوانهاي بازيگیريِ فرضیِ مارکس از هگلکه فاصلهبراي آناست؛ اما 
بـراي درك  . تضمین کنـد شود، آلتوسر ناگزیر است آن را هرجورشده کم مقارنمرادف یا دست» نوین دانش

نابسـندگیِ  ي بحث کوتاه اُلیور دیویس دربـاره و نگاه آموختهبراي آلتوسر انتخابیِ ي واژهاست به خوببهتر، 
:یمبپردازبریوستر براي آن مرسومِ انگلیسیِ برابرِ

an“] برابـرِ انگلیسـیِ  [بریوستر  informed gaze” ترکیـبِ فرانسـوي  [جـاي  را بـه [“un regard

instruit”کـه  آورد، حال آنمیinstruit  آموختـه  «معنـايtrained «  نمـوده راه/شـده تعلـیم «یـا
instructed «  هم دارد، و این معانیِ ضمنیِ آموزشـی(pedagogical) رانسـیر   يزمینـه در بحـث
,Davis).اي دارنداهمیت ویژه 2010: 164)

 یویس درخورترِ پیشنهادد خودeducated gaze درست با همین معنـاي ضـمنیِ   نیز است و ماinstruit

آموختگیِاگر اشتباه نکنم نخستین کسی که مشخصاً به تبعات پنهانِ مفهوم . کار داریمي آلتوسردر اندیشه
ي او به خلط یا قصورِ معنـایی انتخـابِ   نگاه آلتوسر پرداخته ژاك رانسیر است و دیویس در کتابِ خود درباره

يآموختـه نگـاه یـافتگیِ پـرورش گی و آمـوخت . کنـد وي مطلوبِ آلتوسر اشاره میي فرانسبریوستر براي واژه
کشد، چیـزي  سیاسیِ پیشین را به میان می/نظريخود پاي یک عنصرِ آلتوسر، ایجابیت غریبی دارد و خودبه

آلتوسر، همـان  ک عاملِ آموزشی در اینجاي بحث یتعریفدرواقع . ودشآلتوسر اطالق خودبه قاعدتاً باید که 
:گیري مارکس از هگل به دست دهداي است که او باید براي تبیین فاصلهتضمینِ ضروري

قـدرِکافی کوشـش و   کـه بـه  براي هرکسـی، ولـو آن  » سمپتوماتیک«خوانش فنِ/هنریابی به دست
... اسـت (instruction)راهنمایی/آموزشنظر به خرج داده باشد، فراهم نیست، بلکه نیازمند دقت

جاي آن وابسـته بـه اقتـدار    آزاد شده بود که بهحزبمنظور از اقتدارِ دانش مارکسیستی تنها بدین
دهـد تـا توضـیح    این به مـا یـاري مـی   . ، یعنی آلتوسر، شود)pedagogueمربی (شخص آموزشگر 

دارد و (Althusser’s Lesson)درسِ آلتوسـر عنوان ي رانسیر بر آلتوسرگرایی دهیم که چرا ردیه
تربیـت  /چرا در یک بزنگاه اساسی، او بحث خود علیه آلتوسر را در چارچوبِ بحثـی برضـد آمـوزش   

(pedagogy)ي اي دربـاره اساسـاً نظریـه  «گویـد، آلتوسریانیسـم   که رانسـیر مـی  چنان. آورددرمی
(ibid: 7).است» آموزش

مارکس این نگاه آموختـه را از کجـا خواهـد    اي چون آلتوسر درکار نباشد، حق با رانسیر است؛ اگر مربی
تنها چیـزي کـه در مـتنِ آلتوسـر     پرسش اصلی این است که این مربی خودش از کجا آمده است؟ اماآورد؟ 
نظـر  بـه است؛ درواقـع » دیالکتیک«ي او از گرِ وجود یک مربیِ مضمر در قلمرو است، تلقیِ ویژهتداعیمنطقاً
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در ساختارِ نظري سوژه » دیالکتیکی«قولِ آلتوسر محصولِ یک عملیات به» قلمروي نو«آید که ایجاد این می
دانسـته  » نـوین «یـک چیـزِ   ) سـنتز (نهاد ي هماز دیالکتیک است که در آن وهلهاست؛ این برداشتی اثباتی

دیالکتیک ایجابیت خود چیزي جزدهد،که آموزش میاي آموزشگر یا عنصرِ ضمنیبه عبارت دیگر شود؛ می
این غایت منطقیِ فرایند درواقع تولید تر از آلتوسر بیندیشیم، اگر هگلیکهحال آن. ستنینهاد ي همدر وهله

حکـم یـا داوريِ  : ایـم ضـی کـه از بـدوِ امـر داشـته     چیزي است که از همان آغاز بوده است؛ مثلِ استنتاجِ فر
(judgment)صـغرا و کبـرا  (کوچـک و بـزرگ   قیاسِیک ينتیجهزمانی معتبر است که بتوان آن را علمی (

بحـث  گویـا  چرخـد؛ امـا   ايِ همین قیاس مـی پایهکلیِ هگل روي ساختارِ سهـجزئیـدانست؛ دیالکتیک فردي
دهد، بلکه فقط فرضی را کـه  دست نمیبهايتازهچیزِ حاصل از قیاس منطقیينتیجهاین است که هگل بر 

، حد کوچـک  در عملیات قیاس)اَوسط(که با رفعِ حد میانی ایننهد؛ دوباره پیش میاستوار بوده، حکم بر آن
حکـمِ  چرا پس ؛ انجامدنمینوینیچیزِ به کنند، ي نتیجه وحدت پیدا میدر گزاره) اکبر(و حد بزرگ ) اصغر(

؛ ایـن میـانجی بایـد از میـان     استحد میانیهمان نامِ حایلی بهوجود دلیلش دانستیم؟ از آغاز نمیرا نتیجه
جـور  بـر ایـن اسـاس قیـاس یـک     : گـردد آشکار دوباره شدهو فراموشدانستهتا واقعیت ازپیششودبرداشته 

از سوي هگـل در نقـد کانـت    (analytical)تحلیلی ي حیثیت احکامِبه اعادهاینجا .استاز ذهن زنگارزدایی
کانت، احکامِ باورِبه. اپیش یک حکمِ تحلیلی استپیش(synthetic)تألیفی /هر حکمِ ترکیبیرواقع؛ درسیممی

؛ اینجا »فرزند استهر پدر صاحبِ«: افزایندچیز بر دانش ما نمیکه هیچندهستنابیهايگوییهمانتحلیلی 
ي بیرونـی  آید و براي صدقِ آن نیـازي بـه تجربـه   دست میبه) پدر(با تحلیلِ موضوع ) فرزندصاحب(محمول 

حاظ لغوي یعنی مـرد صـاحبِ   لبهپدرسخن، مندرج است، کوتاهموضوع معناي محمول پیشاپیش در . نیست
ي قضـیه مـثالً یـا  »پدر پـدر اسـت  «است که حکمِ (tautological)گویانه قدر همانحکم همانو اینفرزند 

؛ بـراي سـنجشِ   ي علمـی باشـند  گـزاره /توانند قضـیه یدرنتیجه احکام تحلیلی نم.»مترسک مترسک است«
بـر  ااست که مـ چیزي اما این درست همان. ها نگاهی بیندازیمنامهدرستی و نادرستیِ آنها کافی است به واژه

عینیـت تجربـه و   ، که از دیـد کانـت بنیـاد    ي تألیفیروایتی خالف ادعاي کانت، هر گزارهبه.میآن اصرار دار
وکـذبِ آن  پایه تعیینِ صدقو براینشودمیفروکاستهي تحلیلی به یک گزارهشناخت علمی است،ي شالوده

را ي یک قیاسِ منطقی در حکمِ تألیفی که ساختارِ نتیجه؛ استتحلیلِ زبانی یکاي ازسایهي نهایی در وهله
ایـن انـدراج در هـیچ    ست، مشکل این اسـت کـه   مندرج امحمول در خود موضوع ، مانند احکامِ تحلیلیدارد
نامـه  که ترادف آنهـا را در واژه سوژه فراموش کرده استدیگرسخن اي صراحتاً ثبت نشده است، یا بهنامهواژه

بـاالخره : میانِ این دو نوع حکم را همـان قضـایاي دردسرسـازِ ریاضـی دانسـت     عبث د بتوان مرزِ شای.بنگارد
ریاضـی یک حکمِ تحلیلی است یا تألیفی؟ اگر جایگاه "چهاربرابر است بادو،يعالوهمجموع دو به"يقضیه

آید که این احکام گواهی بر یگانگیِ مغفـولِ ایـن دو نـوع حکـم     نظر میرا در تمثیلِ خط افالتون بپذیریم، به
ي پـس از  مرحلـه (کنـد اي که گویا واقعیت یادآورانه بودنِ دانش، در آن آغاز به آشکارگی میمرحله: هستند
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اي خودآگـاه  نسبت به موجودیت مفهـومی ژه راسوهر حکمی ، زبانِ سادهبه. )میانجیِ مثُل استآن، شهود بی
هیچ نهادي هم، وهلهدیالکتیکپایه در براین.کند که پیشاپیش آن را ناخودآگاهانه فرض کرده بوده استمی

یـم و الزم نیسـت بیهـوده    اچیز را از پیش داشـته اندازد که همهدهد، فقط یادمان میچیزِ جدیدي به ما نمی
رایج بر این است که فرجامِ هر عملیات دیالکتیکی خلـقِ یـک چیـزِ نـوین اسـت؛ امـا       تصورِ. دنبالش بگردیم

چیـز  که هیچتوان گفت که کلِ دیالکتیک طرحی است براي اعالم ایندرست برخالف این برداشت قالبی می
نظرِ مـن  به. تي تولید امرِ نو، یک جعلِ نظري و فساد سیاسی اسشود و هر ادعایی دربارهجدیدي تولید نمی
،نهـاد جسـت  ي نوپدید هـم باید در رویکرد اثباتی او به قلمروي نوین دانش چونان وهلههم خطاي آلتوسر را 

.نهادي در کار نیستهمکهحال آن

هـا کالسیکبینیم که می،بازگردیمکه آلتوسر به آن ارجاع داده است ي مارکس اگر به آن پاره از نوشته
؛ مشکل ایـن  که همگان آن را فراموش کرده بودنداندرسیدهیبنیادینمفهومِسطحِ بیرونیِلمسِ بهالاقل نیز 

ي کلیدي این است کـه  نکته. زنندراه میخود را به آن گوییند؛ دهبخواهند تن به این بازیابیست که نمیا
هرچه هست زیرِ سر همان . دشومعلوم به آنها گوشزد می؛ بلکه مفهومی ازپیششودنمیمفهومِ جدیدي تولید 

همـان  بود، تنها چیزي که جعالً تولید شده . افزایدهاي پیشینِ ما نمیچیز بر داشتهدیالکتیکی است که هیچ
کار مارکس این است که بگویـد آنچـه   . هستندبورژوازي ...) ارزش کار، قیمت کار و (گفتمانیمفاهیمِ کاذبِ 

ي دانـش  مفهوم جدیـدي در حـوزه  خلقنیازي به. شود دروغ محض استتولید میداريدر گفتمانِ سرمایه
یـک دروغِ ) نهـاد هـم /سـنتز (نیست، زیرا تألیف هم ي نوینی هیچ گزاره(synthesis)نیازي به تألیف ؛نیست
. دخواهـد شـ  یـادآوري  منطقـی  (analysis)تحلیـل کند با ي آنچه سرمایه انکار میهمه.استشناختیروش
:دهداین نکته را به خوبی نشان میکند،ی که آلتوسر از مارکس نقل میي پاراگرافدنباله

پـذیرش غیرانتقـاديِ   و ،ي این پیامـدهاي تحلیـلِ خـودش   درباره]اقتصاد کالسیکدانش [ناآگاهیِ
ي ارزش ي رابطـه چونان بیـانِ نهـایی و بسـنده   غیره،و » قیمت طبیعیِ کار«، »ارزش کار«مقوالت 

هـاي  و تنـاقض گیجـی تر خواهیم دید، اقتصاد سیاسی کالسیک را دچار که سپسمورد بحث، چنان
برايبخشي عملِ اطمینانیک پایهعامیانه به اقتصاد] ناآگاهی[که این اي کرد، درحالینشدنیحل

از مـن  هاتأکیـد (.که همانا تقدیسِ صرف نمودهاست، بخشـید ،بنیادینِ آنمایگیِ گري و بیسطحی
,Marx)) است Ger: 1962; 561 / En: 1976; 679)

کنـد، چیـزي فراتـر از    کاري کـه مـارکس مـی   . هاستناآگاهی از پیامدهاي تحلیلِ خود کالسیکمسئله 
در یک قلمروي نوین است؛ مارکس صرفاً این مفهوم ــ این پیامـد تحلیـل اقتصـاددانانِ    » قرارگرفتنازپیش«

بورژواییدهند که در بطنِ هستیِآنها نشان می: کنند؛ کارِ اصلی را خود پدیدارها میپذیردمیکالسیک ــ را 
ي سـوژه نیـروي کـار؛  : ریـزد شکافد و بیرون مـی رها را میر است که دائم ساحت پدیدامضمذاتییک امتناعِ 



16

کسی است کـه  خود رسیده است، » مرزهاي گذرناپذیر«در این لحظه، در جایی که دانش بورژوایی به دانش
از اسـتیالي  ": جور انفعال که در این دستورِ آشناي بدیو بارز اسـت یککند؛ در برابرِ این رویداد مقاومت نمی

،پس از این پـذیرش . ستها پذیراي استیالک؛ مارکس برخالف کالسی"دست برندارتفرایند حقیقت بر خود
تحلیل مـارکس در ایـن بخـش اسـت کـه از      . شود و آن بازگشت به خود پدیدارهاستکارِ فرجامین آغاز می

مـارکس نـاپیموده مانـدنِ مسـیر     به همین دلیـل اسـت کـه   . شوداسمیت و ریکاردو متمایز میکسانی چون 
:داندها میبازگشت را کاستیِ اصلیِ کالسیک

شکلی ناقص تحلیل کرده است و محتواي راستی ارزش و مقدار ارزش را، اگرچه بهبهاقتصاد سیاسی 
اما هرگز این پرسش را طرح نکرده اسـت کـه چـرا ایـن     . ها را کشف کرده استپنهان در این شکل

ي کـار ـــ بـر اسـاسِ     در ارزش، و انـدازه چرا کـار پایه براینگیرد، و به خود میمحتوا چنین شکلی 
,Marx).شوندهاي کار بازنمایی میزمانِ آن ــ در مقدارِ ارزشِ فرآوردهمدت Ger: 1962; 94-95

/ En: 1976; 173-174)

وبیش درست است؛ امـا  کنند، نتایجِ تحلیلشان هم کماقتصاددانان بورژوازي واقعیت موجود را تحلیل می
چـون جهـانِ پدیـدار چیـزي جـز هسـتیِ       چرا؟ . دهندبه آن تن نمیدیگربیانبه، یا بپذیرندتوانند آن را نمی

مشکلِ بورژوازي نیسـت،  فقط که عیناً ذات خودش نباشد؛ اما این هستشرطی بورژوازي به. بورژوازي نیست
واسطگی هستیِ مطلق، نه فقـط بـورژوازي، بلکـه هـیچ چیـزي در جهـان از       ي بیچون پس از گذار از مرتبه

ي داري، بورژوازي مانند هـر سـوژه  در دوران رشد انقالبی سرمایه. ي تقابل ذات و پدیدار مستثنا نیستقاعده
امـا  . داشـتند و حـق هـم داشـتند    ر پی کشف ذات خود بود؛ در آن وهله مردمـان آن را پـاس مـی   دیگري د
از آن پـس  مـا  رسیدند و چون نتوانسـتند آن را بپذیرنـد، انکـارش کردنـد و     آنها سرانجام به ذاتکالسیک

پس نفسِ انکار از اینمشکل بورژوازي .ایمته را در رفتار بورژوازي دیدهبازگشت سمپتوماتیک این امرِ سرکوف
.است

اسـت و  پدیدار؛ به همین دلیل است که پدیدار همیشه کنندهستند که انکار میاهخود پدیداراین پس 
ي همـین  ، نتیجـه بـورژوازي هستیِ اجتمـاعیِ ذاتخواهم به این نتیجه برسم که می. هرگز خود ذات نیست

داري ذات خـود را انکـار نکنـد، اصـالً ایـن ذات ـــ و       اگر سـرمایه . ستآن ايپدیدارشکلِ انکارِ آن از سوي 
گردد، ذات میدنبالِبهتا زمانی که بورژوازي دیگرسخن داري ــ وجود نخواهد داشت؛ بهدرنتیجه خود سرمایه

امـا بـا کشـف ذات خـود،     ؛ي احترامِ تاریخی استاي از دانش بشري شایستهیابد، در مقامِ مرتبهو آن را نمی
وهله در ایننیست و نابود خواهد شد؛صورت، چرا که در غیرِ ایناي جز انکار آن نداردیعنی نیروي کار، چاره

» نیـروي کـار  «: استاین نظام تولیدبطنِ ناگزیر مندرج درهر چه هست یک امتناعِ منطقیِدر جایگاه ذات، 
تا زمانی این تناقض؛استخودمتناقضجتماعیِ ي ارابطهیک هیم دید، که خواچناناساساً ناممکن است زیرا 
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بخشد؛ ایـن پایـان الزامـاً    ن پایان میدابِمنطقاً آنچیستیِشناختخبر باشیم، وگرنه ادامه دارد که از آن بی
تـاریخ اسـت  /عقـل اي از تکامـل عنوان وهلهداري نیست، بلکه ختمِ ضرورت آن بهاضمحاللِ انضمامیِ سرمایه

اجتمـاعیِ نماینـدگانِ   مبـارزات برآمـد رونـد  ي تولیـد،  بخشی به موجودیت انضمامی این شیوههرچند پایان(
ي فسـخ  ط به همـین وهلـه  است، اما این دگرگشت عینی مشروکارگرانشدگیِ ذاتی آن، یعنی حذف/امتناع

حقیقـت یابـد کـه   درسـوژه  چـه  چنـان وارد، به جهانِ ممکنات تعلق نـد سرمایهذاترو ازاین).عقالنی است
آگـاهی  همـانیِ بسـیط حاصـل از ایـن    ، یک امتناع مطلـق اسـت،  فاعلیتشبنیادینِچیستیِیاش، ااجتماعی

اگر انکار روي ندهد، نه ذاتی : نکارِ ذات، بخشِ ضروريِ هستیِ پدیدارهاستنتیجه اشود؛ دردرنگ نابود میبی
تنهـا  شـود، چیزي که انکار مـی : تقدم منطقی داردذاتگویی خود انکار بر پدیداري؛در کار خواهد بود و نه 

تداوم داشته باشد، بایـد  بورژوازيکه براي آن:دشوخلق میشرط آن ــ به: ــ یا بهتر بگوییمپس از این انکار 
ي ایمنـی از  دیگر، پدیدار فاصلهبیانیبازهم به. بنهدپیشترتیب آن را ینهمدرست بهذات خود را انکار کند و 

ي ایمن قرار گرفته اسـت  بورژوازي در همین فاصله. پذیر باشدامکانکل واقعیت گیرد تا میخود ذات ممتنع 
شرط همـین فاصـله   کند؛ درحقیقت، تنها بهگیري اذعان نمیشود که او به این فاصلهزمانی آغاز میو مشکل

ينهـاده پـیش به همین دلیل است که هگـل ذات را  . شودمیوضع) ي کارنیرو/سرمایه(، ذات )داريسرمایه(
(gesetzt/posited)پدیدارها می تا زمانی هست که داند؛ سرمایه، که اساساً چیزي جز نیروي کار نیست،خود

د؛ مند انکار کنـ طور نظامآن را به،در تالش براي شناخت چیستیِ خودداريشناختیِ سرمایهسازمان معرفت
کند و در نتیجه خودش به همان اندازه ذاتی و ضروري اي مواجهیم که امرِ ذاتی را وضع میاینجا با امرِ ناذاتی

این همان . کندمعلولی که علت خویش را وضع میدر فیزیک نوین یا؛ مثلِ حکمی که فرضِ خود را، شودمی
:است(bestimmende Reflexion)بخشبازتاب تعینهگلی، یعنی ي سوم بازتابِمرحله

بازتـاب بیرونـی  ... نهنـده و بازتـاب بیرونـی اسـت     بخش در اصل یگانگیِ بازتـابِ پـیش  تعینبازتابِ
(äußere Reflexion) کننـده یـا وضـع  [نهنـده بازتـابِ پـیش  آغـازد، و  واسـطه مـی  از هستیِ بـی[

(setzende Reflexion)را، که البتـه  دیگريشود، یک بخش میاي که تعینبازتاب بیرونی. از هیچ
هسـتیِ  ] ایـن [، ذات)قلمـروي (سپهردر ... ؛ نهدمیشده پیشهمان ذات است، در جايِ هستیِ رفع

. مطابقـت دارد ) دازایـن (حاضـر اسـت کـه بـا هسـتیِ     ) Gesetztseinبودن، نهادهپیش(نهاده پیش
هسـتی در مقـام   ) اشپایه(است، که البته بنیادش دازاینیک ] نهادهاین هستیِ پیش[سان همینبه

واسطه چونـان  یافتگی یا نفی است که نه چون هستنده بلکه بیذات، یا منفیت ناب است؛ یک تعین
ذات]يارنـده گز[ي ؛ این گـزاره نهاده بودن استتنها پیش) دازاین(حاضر هستیِ. شده استامرِ رفع
,Hegel).استحاضرهستیِ 2003 : 32)

آنچـه  نیـز : منـد آن اسـت  و سپس میـانجی میانجیکند، بازتاب یا نمود نخست بیآنچه ذات را وضع می
مشکل این است که بورژوازي ایـن  . داري استسرمایهپدیداريِ د، خود هستیِ نهبرمیرا » ارزش نیروي کار«
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متنـعِ هسـتیِ پدیـداريِ    ایـن ذات م حقیقـت ـــ  یادآوريِکارِ مارکس تنها کند؛ فراموش می/واقعیت را انکار
ي وهلـه مـارکس شـود؛  آن را به یاد بیاورد تا نابود؛ کافی است این هستی،هستی استخودبهــبورژوازي

.نامدمیپرولتاریارا » یادآورد«این مطلقاً ناایجابیِ 

در کار نیست؛ قلمروي نـوینی هـم وجـود نـدارد؛ بـورژوازي      ايپروردهچشمِیاآموختهنگاهنمطو بدین
قدر انکـار کـرده کـه فراموشـش شـده اسـت؛       داند، چون حقیقت خودش است، فقط آن را آنحقیقت را می

ونیِ ایـن حقیقـت   التـ افیـادآوري جـور یکدانشِ مارکس بیانی فرویدي آن را به ناخودآگاهش رانده است؛ به
سـاخت  . اقدامی اساساً سیاسی اسـت ،ییهستیِ بورژواچونان نابوديِ ،این تذکاراست؛ شدهفراموش/سرکوفته
نهادنِچیزي جز پیشیابیم، جایی که بازمی، مفهوممنطقبخش سومِ منطق هگل، این واقعیت را در منطقیِ

:شودواقع نمیآشکارِ آنچه از پیش وجود داشته است 

نمودیـافتن در  ذاتهمانا فراگذري به دیگري اسـت و در سـپهرِ   هستیدیالکتیکی در سپهر فرایند ،
نهـاده  که از رهگذرِ آن صرفاً همـان چیـزي پـیش   است تکامل همانا مفهوم، جنبشِ دربرابر. دیگري

مفهـوم در فراینـد خـود،    ... حاضر بوده اسـت  درخودشکلِکه پیشاپیش به) شودوضع می(شود می
و از ) bei sich selbst bleibt،کنـد چسبد، خود را رهـا نمـی  خودش میبه(ماند خود پایبند میبه

شـود، بلکـه تنهـا یـک     نمـی ) وضـع (نهـاده  رهگذر این فرایند چیزِ نوینی در ارتباط با محتـوا پـیش  
خـود  این سرشت مفهوم، که خود را در فراینـد پس . دهدمیروي) تغییر شکل(دگرگشت در شکل 

هـا  ها هنگام سخن گفتن از انگـاره دهد، همان چیزي است که انساننشان میخویش چونان تکاملِ
گونـه کـه افالتـون    نهمـا ـــ  ] گـواه ایـن گـزاره اسـت کـه     [ي مادرزادي در نظر دارند، یـا  )هاایده(

بیانی، جنبشِ مفهـوم را صـرفاً بایـد    به... یادگیري را باید چونان یادآوري دانست کلِاندیشید ــمی
شـود، عمـالً یـک    می) وضع(نهاده که از رهگذرِ آن پیشايدیگري، که آن بازي انگاشتچونان یک 

,Hegel)... دیگري نیست  1970: 308-309)

شـکلی  بـه و عدمِ دسترسیِ او بـه آن، تر بگوییم، در ناخودآگاه اوست حقیقت نزد خود بورژوازي، یا دقیق
اقتصـاد سیاسـیِ   هنگـامِ خـوانشِ مـتنِ   مـارکس  آورده اسـت؛ رویکـرد   ساختارمند زبانِ بیگانگیِ آن را پدید

داند؛ کاو از پیش چیزي نمیروان: تهاسکهیستریکاو در فرایند تحلیلِروانعملیاتچیزي شبیه کالسیک، 
شکند، امـا نـه بـراي    میدر هم ش را خودبیانِ حقیقت ذاتیِبرابر مقاومت سوژه در از مجراي انتقال، او تنها 

کار او تنها یک ؛ شونده به آن پی ببردجهت که خود تحلیلکاو از آن آگاه شود، بلکه بدینکه شخصِ روانآن
تـر در  سـپس . شـود نـابود مـی  ) هیسـتریک (ي میل خودآگاهی، سوژه/یادآوريبا تحققِ این و است؛ یادآوري 
یِ پدیداري بازخواهیم گشـت تـا   هم به امتناع ذات و انکارِ هیستریک آن از سوي هستبازمشخصموضوعی 

.ي انضمامی این بحث مشخص شودنتیجه
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*                *              *

راسـتی  بهدانند، اما نزد لکان ماجرا ي تأثیرپذیري او از لکان میآلتوسر را نتیجهخوانشِ ي نظریههرچند 
ي هندسی در سويِ سوژه اسـت،  چشم یک نقطه: گذاردتمایز میخیرهنگاهو چشماو میان : گونه استدیگر

جا، از سوي جهان به سوژه دوختـه  از همهنگاه خیرهاندازد؛ اما موضعی که سوژه با آن به جهانِ خود دید می
ناپیدايِ بنتامی است کـه فوکـو در   (panopticon)»سراسربینِ«یک شبیه ،لزیا نگاه خیرهشود؛ درواقع می

ارسـو در  سـوژه را از چه اي کـه جانبـه همـه تماشـاگرِ : مان شرح داده استساختارش را برايمراقبت و تنبیه 
فراگیـر صاحبِ این نگـاه دنبالِهرچه بهسوژه بار اینگذارد، با این تفاوت کهاش نمیاي آرامبرگرفته و لحظه

در موضعِ ابـژه تنهـا   باورِ لکان به. نگاهی درکار نیستصاحباُپتیکُن برخالف پانزیرایابد، گردد آن را نمیمی
، نگـاه نگـرد اي نامعلوم ما را میزننده که از نقطهي خالیِ زلاست، یک حدقهعدمچیزي که وجود دارد یک 

ا را از دانـشِ  رکوششی است موهـوم بـراي یـافتنِ هـویتی دروغـین کـه مـ       ) پرده/متن/تصویر(به منظره من
، ذات مکسـورِ سـوژه اسـت کـه     نیستیدیگرسخن از دید لکان، این به.دهدنجات می» ذاتکسرِ«زاي آسیب

سـاختارِ  : کوشـد چیـزي دیگـر را جـایگزین آن کنـد     جوید و همزمان خودآگاهش میناخودآگاهانه آن را می
شـود،  تـوهم مـی  جاي غیاب، و در مقـامِ ابـژه،  بهآنچهخیالیِ ابژه محصول همین فرافکنیِ امتناعِ ذات است؛ 

چهـار مفهـوم بنیـادین    در سـمینار یـازدهم،   .گذاردرا بنیاد می»من«یک خیالیِ ) یابیهویت(همزادپنداري 
شـدن از سـوي یـک    ــ که در آن درك نگریسـته سارتري نگاه ، لکان در ارجاعی انتقادي به نظریهکاويروان

:نویسدانجامد ــ میشدگی میابژهي تلخِ جور احساس شرم و تجربه، به یکخیرهچرانِچشم

ل[خیره نگاهیـافتنِ و تعـین [اي است که گم شده و ناگهان در حریقِ شـرم، بـا معرفـی    ، ابژه]یا ز [
کوشـد آن را ببینـد چیسـت؟ اگـر اشـتباه      تا این مرحله، آنچه سوژه مـی . شوددیگري، بازیافته می

جویـد و  آنچه نگرنده با نگاهش مـی . استغیابابژه در مقامِنکنیم، آنچه او در تالشِ دیدنش است 
آنجا او جادويِ حضـور را رؤیابـافی   . اي افتاده بر پشت پردهسایه، استیابد، تنها یک سایهآن را می

دیگـر  آن سـويِ حتا اگـر  ] کندوهم می[، مثالً زیباترینِ دختران را )کندپردازي میفانتزي(کند می
تأکیـد از  (.شـود نگریم، چیزي است که دیده نمیآنچه بدان می... باشد بدهیبتيعجوزهتنها یک 
(Lacan, 1998: 182))من است

، یا به زبانِ لکان، یک فانتزيرا با یک ناپذیريِ آنما امکاناست و منطقی ع امتندچار ادر بنیاد خود ابژه 
شدنِ بحث کافی است براي روشن. امتناعِ خود ذاتآید؟ از امتناعِ ابژه از کجا می. پوشانیممیaي کوچکابژه

اجتماعـاً الزم بـراي   زمـان  (اسـت  آن ارزشِذات کاال، :ش و ارزشِ مصرف در کاال دقت کنیمي ارزبه دوگانه
، چیزي کـه در حـد اعـالي انتـزاعِ     )شده در فرآوريِ آنعبارت دیگر، کمیت نیروي کار مصرف، یا بهتولید آن

به همین دلیل کـاال  ي ارزش؛در گزارهبرابريِ دو کااليِ کیفاً متفاوت، یعنی درشودف میي ارزش کشرابطه
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فـانتزي با یـک  ما این امتناع را . امکان بنیادین کل ساختار سرمایه استدر سطحِ ذات خود دچار همان عدمِ
چیزي که تنها هنگامِ مصرف شود، اما کاال مصرف نمی،کاال؛ بدونِ این فانتزيمصرفارزشِ: کنیمجبران می

ناپـذیر ضـبط شـده اسـت و     چـاره » هیچـی «در بطـنِ کـاال یـک    . استارزششود خود مصرف میراستی به
: داري در امـرِ مصـرف نیـز برآمـد همـین واقعیـت اسـت       سـرمایه شناختیِ شهروند نوعیِناپذیريِ روانسیري

که آن است؛ براي اینارزشِاتیِ عدمِ کفایت ذکه ف،نابسندگیِ ارزشِ مصرنهکندچیزي که او را سیر نمیآن
؛ یعنـی در  تبدیل کنـیم فانتزي /وهمي طبیعی به از یک دادهرا چیز از خوردنِ یک چیز سیر نشویم، باید آن

ذات کـردیم،  طبیعی در حد رفـعِ نیـاز آن را مصـرف مـی    طورتر بهپیشکه اي مادهدرونروند تولید کاالیی، 
یـک  آنچه کیفیـات طبیعـیِ  . را درج کنیم تا آن خصلت طبیعی به امري موهوم بدل شود»ارزش«اقتصاديِ 

آن چیز است که محصول یـک  ذات اجتماعیِ همینهبلکسازد، خود آن کیفیات نیستند،چیز را نابسنده می
.بسنده باشندمانروابط اجتماعیِ ویژه است؛ اگر این روابط از میان بروند، همان کیفیات چه بسا دیگر براي

: کنـد داري به آن فانتزي نیاز دارد، زیرا سوژه هویت خود را در همزادپنـداري بـا آن تعریـف مـی    سرمایه
این تقالیی نافرجام براي پیروز برآمدن . "شومچیز، همان است که من نداشتم و با تصاحبش کامل میفالن"

کوششـی  : کنداي نمادین تکرار میگونهن را دائماً بهزاي آغازیبنديِ ادیپیِ آسیباز موقعیتی است که ترکیب
همهبااین. تحمیل شده استبه سوژه ي نخستین واقعه/وهلهعملیات آنبراي جبرانِ کاستیِ بنیادینی که در 

امـا پوشـاند،  ابژه دائمـاً آن را مـی  موهومِ /تصویرِ خیالی، همان امتناع ذاتی ابژه است که همزاد راستینِ سوژه
تولیـد  بـا رؤیابـافی و   پیوستهکه خَلئینگاه خیره، یا :کندآن را درونِ سوژه تزریق می،همراه خودهمواره به

یـاريِ فـانتزي،   بهشود، چیزي نیست جز این امتناع که هرچه این سوژه انکار میمتفاخرِ» منِ«همزاد خیالیِ 
کوشد آن را نبیند، اما بـا هـر   گرچه سوژه می: گیرد، بیشتر وجود سوژه را دربرمیشودتکذیب میترلجوجانه

را در نگـاه خـود   متعلـقِ سوژه،دیگرسخنبه. شودتر و فراگیرتر میتر، گستاختالشِ او، این نگاه ناپیدا نزدیک
کـه در  یعـدم آن ـــ خـود هویت راستینِ/، همزادکاذبت هوی/تا با این همزاددکنقالبِ یک دروغ جعل می

و ي خـالیِ نیسـتی   ایـن حدقـه  براي یـافتن  »من«تالش . دتکذیب کنــ را سوژه حفر شده است جايِ ذات
زیرا اگر آن را ببیند، :ماندمیه نتیجبییکسرهنگرد،میرا» من«این که از جایی ناپیدا مدام آن نگریستن به 

.اسـت فقـدان و آن ندهمزاد هستتنها در یک چیزو ابژه »من«آنجا چیزي نیست و شود؛ درنگ نابود میبی
زبـان که یکبار براي همیشـه از دسـت رفتـه اسـت،     بنیادینچیزِآن اساطیريِ ي حذف بازماندهدانیم کهمی

هرکدام به نیابت از غیـابِ یـک   ،کشندفغان میرا ابژهنبودهایی که یکی پس از دیگري دالبلند صف : است
که بر ایـن فقـدان چیـره    در تجویزِ وهمیشان نابسندگیو کنندرا با هستیِ داللی جایگزین مینیستی چیز 

ايبیهودهي مرکز چنبرهاشي نایافتنیبا زلِ آزارندهنگرنده به مايحدقه. ردبمیراهدیگريرا به شود، یکی
شـرط  بـه بیند فقط به این دلیـل کـه   ؛ سوژه آن را نمیگردندرويِ آن به امیدي عبث میها این دالکه است 
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اش فروکاسـته  او به امتناعِ ذاتیداللیِامکانِآگاه شود، فقداناین ازیعنی اگر ؛ شودمیپذیرامکانندیدنِ آن
داري بـه گـوش   ي سـرمایه گویی طنین انکارِ بنیاد سرمایه، یعنی نیروي کار، از سوي سـوبژکتیویته (شودمی
گویی امرِ انکار بر ش است؛ یخویذاتکسريِيي انکارِ لجوجانهفراوردهسوژهباور لکان، درنتیجه به: )رسدمی

و تنهـا  شودر در یک جست داللی تولید میي منکترتیب که با هر انکار، سوژهبدینسوژه تقدمِ منطقی دارد
کنـد کـه   اي را تولیـد مـی  دیگر امرِ انکار، سوژهبیانیباز به؛یابدهم تحقق میانکار پس از این جست است که

: شـود ضـع مـی  ونابودگیین انکار، خود ذات در هیئت اهمزمان با پیشاپیش مسئولِ همین انکار بوده است؛
دقیقاً از منطق وضعِ ذات از رهگذرِ ي بیگانهدر مرکزِ هستیِ پدیداري سوژهزانهادگیِ این نیستیِ آسیبپیش

. کندشِ هگل پیروي میبخبازتابِ تعین

آن جـایگزینِ  یزبـان دالِرا بـه  »بازگشت امرسـرکوفته «ماهیت انِ آنچه براي سوژه ذاتی است،فقدانکارِ
سوژه باید روز واقعه را به یاد آورد؛ : شودمیتبدیل یادآوريبازهم مسئله به پرسش افالتونیِ ؛ بخشدفقدان می

، زبانِ حقیقـت را  انحرافیآن واقعه براي بازگشت از مسیريانه میان انکار واقعه و تالشِ نژندروانو کشاکشِ 
پیکـر  از این پس دو ساحت متعارض در یک موجود هم. دهدشکل میسوژهي ي گفتارِ آگاهانهزمینهدر پس

وأمـانِ حقیقـت، یعنـی    دو، سوژه چونان فرایند انتقال و سـرکوبِ ت ؛ در تنش میان اینگفتارو زبان: شوندمی
شـود؛ زاده مـی ي واقعیـت انکـارِ نقـصِ بنیـادینِ مجموعـه    يدرنتیجـه داللت یک دال به دال بعـدي  سانِ به

اسـتعاري از  گـذار هنگـام  :مانـد ي یافتنِ مدلول بیرونـی نمـی  سوژه در قالبِ یک نشانه و سرگشتهنمطبدین
؛کندپوشاند و با این کار آن گذار را ممکن میي وهمی میبرساختهمیان آنها را با یک خالیِ ، گاه دو دالگره

را داریم تا وحدت آرمانیِ نشانه تحقق یابد؛ اما چون مدلولی در عینیهر دال انتظار یک مدلولِهمراه درواقع
یشه از گذارد، چیزي که همآلود جا میي وهمشود و پشت سر خود یک ابژهبعدي پدیدار میکار نیست، دالِ
) فانتزي(ي رؤیاساختهمیانِ دو دال است، اما خودش آن ابژهي خالیِحفرههمین ذات سوژه : آن ناخرسندیم

تر خواهیم دید که این حفره، مانند خـأل کوانتـومیِ فیزیـک ذرات    سپسپندارد؛میخویشيذات بازیافتهرا 
اسـت کـه در   ي هویـت رؤیـا و حفـره   دوگانـه بر اساس همـین  . اي استبنیادین، ظرف چه تراکنشِ ضروري

خطـاي  . موهـوم و واقعـی  : سروکار داریم) identificationهمزادپنداري (یابی ي لکان با دو نوع هویتاندیشه
سـوژه را از انهـدامِ   هولناکی است که نقشِ آن هویت دروغین را نادیده بگیریم، زیرا تنهـا چیـزي اسـت کـه     

:درنتیجه سوژه تا جاودانِ جاویدان از این بیگانگی گزیر نخواهد داشت. ددارمیدر امان نگاه اشسوبژکتیویته

رود تا این فقدان بنیادین را که در پدیدارِ ، میaي کوچکابژهعنوان تا آنجا که نگاه خیره یا زل، به
اسـت  aي کوچکابژه، و تا آنجا که یک )نمادپردازي کند(سازي کند شود، نمادیناختگی بیان می

شـونده و  ي نیستچیزي جز یک نقطهبه کارکردي فروکاسته شده است کهسرشت خود که بنا به
گذارد که چه چیزي فراسوي نمود وجـود دارد، غفلتـی   ، سوژه را در این غفلت باقی مینامانا نیست
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ي انسانی است کـه از رهگـذر پـژوهش    هاي اندیشهي پیشرفتنماي همهویژگیِ سرشتاکه اي بس
(ibid: 77).دهندمیفلسفی روي 

تـاریخی فلسـفه از یونـان تـا     يتالشِ سوژه براي همزادشدن با ابـژه و رفـعِ ازخودبیگـانگی ـــ دغدغـه     
ایـن  . بسیطهیچِو رسیدن به یک یعنی پایانِ وساطت دال میان دو بازگشت یک امتناع لیسم آلمانی ــآایده

؛ کنـد موردنظرِ لکـان را بازتولیـد مـی   غفلتو پرهیزدزاست که سوژه ناخودآگاه از آن میآگاهی چنان آسیب
اش، شـرط اصـلیِ وجـود بیرونـیِ     ، یعنی از کشف بنیاد نـابوده »آگاهیـمرگ«ي سوژه از پرهیزِ ناخودآگاهانه

جا هم سوژه تا زمانی هست کـه ذات نـاممکنِ خـود ـــ     ي متن کالسیک، ایناوست؛ مانند بحث قبلی درباره
زنـد،  همین حفره است که به سوژه زل می. ي ادیپیِ مضمر در مرکز سوبژکتیویته ــ را انکار کندیعنی حفره

به سوژه خیـره شـده اسـت و کـل     ) نیروي کار(داري ي ذاتیِ سرمایهکه در متنِ کالسیک هم حفرهچنانهم
یـن  ا. را بـه روي خـود نیـاورد   خـویش م دارد که سوژه این نگاه هولناك زنهارگرِ مرگ وضعیت تا زمانی تداو

اي که جایگزینِ خیـالیِ  بیهودهيابژهبا اشخود در همزاديکسريِ ذاتیِپرهیز، یعنی تالش سوژه براي انکارِ 
ايبـه هـیچ آگـاهی   براي هیچ و پوچ است، این بازيکه این. کند، دالِ بعدي را میانجی میاین کاستی است

کـه بـا تحقـقِ   ؛ راسـت آن شودتعریف مییناخودآگاهسپهرِ در بلکه ،یآگاهبانهسوژه آید؛ در نتیجهدرنمی
چـون  :پیونددبه عدم میم ــموهوي ي خود ــ ابژهشدههویت با وجه بیگانهمشود و ه، سوژه نابود میآگاهی

ایرانی نیست که اسرارِ ازل را در پسِ پرده تنها ذوقِ عاصیِ آن روحِ آزاداین!مانی و نه منرده برافتد، نه تو پ
ي خیام به ما نهیب قرار بازنویسیِ ضابطهرباعی ساختاري منطقی دارد؛ بدیني بنیادینِدهد؛ یافتهترجیح می

ستوارش اُبرايدر چنین وضعیتی، ؛ نیستحقیقتاً که دندانکههستتا زمانی سوژهموهوم ستیِهزند کهمی
تحققِ آگـاهیِ  همین منطق است که. خواهد بودو گزیرناپذیرضروريازخودبیگانگییک نهستاینو تداومِ

یعنـی نـابودي   ، ي مشخصکتیویتهژبسواین پایان را الزم و ملزومِ آني فرجامینِطبقاتی پرولتاریا در لحظه
.دکنمیي طبقاتی جامعهخود پرولتاریا با انهدام

ضامنِ عقیم ماندنِ ذهنیـت سـوژه در تحقـقِ    ازخودبیگانگی، همین هگلي منطق ذاتدر وهلهروازاین
چـه کسـی از ایـن راز    ؛و نیستی استستی ي پیشینِ منطق، یعنی همانیِ هي بنیادین وهلهآگاهی از ضابطه

. نامـد مـی » دیگري بـزرگ «قت امر را کلیِ آگاه از حقیلکان این ساختارِیک کلیت؛ در مقامِزبانخبر دارد؟
بهتـرین بیـانِ   .، ناخودآگاه مرا برساخته استمناین دیگري بزرگ همان موجودي است که پیش از پیدایشِ 

,Lacan)"ناخودآگاه گفتار دیگريِ بـزرگ اسـت  ": گویدمی»هانوشته«این واقعیت همان است که لکان در 

و خودبنیاد سوژهذاتاین ناپذیرِ ، کسی که به فقدانِ چارههمانیِ ناساز آگاه استکسی که از آن (10 :2005
يِ است براي انکارِ این کسـر فریبی» من«داند آگاه است، کسی که میهر جایگزینِ عینیِ آنبودنِ به موهوم

ایفـاي عملکـرد   زبـانی کـه بـا   :اسـت »من«یک دیگريِ ناشناخته درون بلکه» من«ذات، نه خود يبرنهنده
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سـازد کـه از بطـنِ    ، یعنی از آن کلیتی میکندرا به یک تمامیت انضمامی تبدیل میوساطت، بساطت فقدان
:گذردي افراد آن میهمه

ي افـراد،  گذرنـده از بطـنِ همـه   (انضمامی در مقـامِ چیـزي تَرافـردي    ناخودآگاه آن بخش از گفتارِ
transindividual(ِي خـود، بـدان   پیوستارِ گفتارِ آگاهانهاست که سوژه در تالش براي بازتأسیس

(ibid: 214).دسترسی ندارد

از آنِ همین دیگريِ بزرگ است که اساسِ کارش یادآوريِ نابوديِ سوژه در روند داللت اسـت؛ نگاه خیره
اسـت؛  دیگـر جاییمصدرِ این نگاه همیشه در . چیزي نیست که سوژه آن را بازیابداینکه فهمیدیماما چنان

آید، یعنی آنچه بر او مکشـوف شـده اسـت، همیشـه جـایی دیگـر       دست میبا آن بهدر نتیجه دانشی هم که 
لـق و مطسـاختار، نـاموجود  /ي آگاه، یعنی کلیت زبانسوژهیگانه.افتد، جایی که ما به آن نخواهیم رسیدمی

مطلوبِ آلتوسـر بـراي   جاگیريِ هرکسی، حتا مارکس در قلمروينیافته است؛ که هنوز تحقق است يفراگیر
. معناستفایده، بلکه بیفقط بینهیافته در این دیگريِ سیالرسیدنِ به دانشِ ساخت

لکـان  ـي ناخودآگاه فرویـد از نظریهجانابهبرداريِکه با گرتهبافد زمانییکسره باطل میپایه، آلتوسر براین
ي خود را در قلمروي نو اشغال کند، یعنـی  کافی است به یاد داشته باشیم که سوژه باید جايِ تازه":گویدمی

اي ندانسته، در این قلمرو مستقر شـده باشـد تـا بـرایش ممکـن شـود کـه نگـاه         باید پیشاپیش، حتا تااندازه
چیزي تواند آنمارکس می. کند، به چیزِ نادیدنیِ پیشین اعمال کندرا دیدنی میي را که امرِ نادیدنیاآموخته

ي پـاره ("را که از نگاه اسمیت گریخته است ببینـد، زیـرا پیشـاپیش در ایـن قلمـروي نـو قـرار یافتـه اسـت         
که کـارِ  شناسد نیست؛ راست آن؛ کارِ مارکس، دیدنِ امر نادیدنی، و رسیدن به دانشی که آن را می)گفتهپیش

هرچند مقصود نهاییِ علـم یـافتنِ ذات امـور در پـسِ شـکل پدیـداريِ آنهاسـت، امـا         . هیچ علمی این نیست
ایـن غایـت   اي تحقـقِ  فرجام بـر ناپذیر است و علم هم چیزي جز تالشِ بیحواسمان باشد که این مهم تحقق

بـود؛ ایـن را از خـود    نمـی علمـی در کـار   هیچ ، دیگر پذیر بودچیزي تحققدرواقع اگر چنین . ممتنع نیست
امتناعِ اي است کهبرمال ساختنِ ساختار منطقینه کشف نهاییِ ذات، بلکه کار راستینِ او. ایمکس آموختهمار

.اسـت خبر مانده از آن بیکالسیکاقتصاد سیاسیشلِ خودقوبهکند، چیزي که را کتمان میذاتیِ وضعیت
خـود صـورت   شدنِ آن نسبت به این ساختارِ ناخودآگاهانـه، خودبـه  رفعِ این تقابل با خودآگاهي ناپایدارِ وهله
ي رانـه  گذرد و به حفرهیاي از فرایند تحلیل که سوژه از بطنِ فانتاسم مگیرد؛ مانند پایان تضاد در لحظهمی

.رسدیم

این ؛زبان نیست، یعنی قرار نیست به بیگانگیِ پدیدار و ذات پایان دهدبابنابراین علم یک جریانِ موازي
زیرا پایان :استیِ مورد ادعاي کانتشناختشکاف معرفتو دلیلش چیزي فراتر ازست، اپذیر نابیگانگی پایان
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راهـی جـز بیگـانگی    ي ممتنـعِ خـود  ي هسـته دشـواره معیوبی است که در حـلِ  ، پایان کل هستیِبیگانگی
تـوان  اي است که از رهگـذرِ وسـاطت مـی   ي حسی، این یگانه گزارهواسطهي یقینِ بیپس از مرتبهیابد؛ نمی

هـر یقـینِ دیگـر هـم     کنـد؛  اساساً همین آموزه را صادر مـی مفهوممنطقترین منزلِ بدان یقین یافت؛ عالی
بـر یـک خطـا ـــ یـک      عصـرِ ازخودبیگـانگی  این واقعیت است که کـل هسـتیِ سـوژه   انگاشت نیازمند پیش

دیگرسـخن،  ي بیگـانگی، یـا بـه   که دانش، بازتولید آگاهانـه راست آنتفاهم ــ استوار است؛ دژشناخت یا سوء
بـر  یـک گفتمـان   تـدوینِ پایه قراردادنِ یک خطـاي بنیـادین و   : دهیِ خودآگاهانه به یک ناآگاهی استشکل

سـرانجام  ،اي که از این خطا آگاه اسـت شناختیمنطقِ زبان؛ این گفتمان تا زمانی دوام دارد که ي آنشالوده
؛ این اَشـکالِ گفتمـانی بـه ایـن     استدیگرگفتمان یک با هنگام، موعد جایگزین کردن آن د؛ آنآن را برانداز

موجود ــ نیـز  این دیگريِ آگاه و یگانه دانشِکه بدونِ بیگانگیِ ضروريِ آنها خود زبان ــدلیل گزیرناپذیرند
پذیر نخواهد بود؛ گفتمان شکل یا قالبی اسـت بـراي دانشـی کـه سـوژه از رویـاروییِ مسـتقیم بـا آن         امکان

ي یک عقلِ جزئی یا کوژیتوي مشخص تاریخی را در امر اي که شالودهي مفاهیمِ پذیرفتهمجموعهپرهیزد؛ می
. ي همین پرهیز و بیگانگیِ شکلِ گفتمانی خویش اسـت علم نتیجهنهد؛ یقت برمیروایت حق/شناخت و تولید

بلکه منطقِ زیرینِ همین تغییـر گفتمـان  ،گفتمان پیشین و نه گفتمانِ نوینِ جایگزینِ آننه دانشقرار بدین
اره، الگـوو (شناسد، یعنـی گفتمـان   رسمیت می؛ دانشمند نیز کسی است که ضرورت این دگرگشت را بهاست

انتخابِ ایـن الگـو تصـمیمی    داند؛ عینِ حقیقت نمیخودش آن را پذیرفته است، که، با اینحاکم را) پارادایم
دانیم این هم جـوابِ نهـایی   گزینیم، هرچند میي ممکن را برمیمعنی که بهترین گزینهسیاسی است، بدین

دلیـل بـا تغییـر الگـوواره، موضـعِ      صـادق اسـت؛ بـه همـین    حد سیاسی امـا دانشمند موجودي تا ایننیست؛ 
که اقتصاد سیاسیِ کالسـیک یـک   ؛ اینگیرداي مانند آنچه از اقتصاددانانِ کالسیک دیدیم، نمیکارانهمحافظه

ي منظومـه در مقامِ گفتمان کهپرسش اینجا پاسخِ این . علم نیست، به سببِ همین ایستگاه پایستارِ آن است
ي یـک ابـژه  جـایگزینیِ ذات بـا   گفتمان رسالت :شودکارکردي دارد، مشخص میه چیک امرِ موهوم پاسدارِ 

ـ (پـذیر نیسـت  موهوم است؛ بدون نابسندگیِ فانتزيِ ابژه، دگرگشت گفتمـانی اصـالً امکـان    ه ایـن موضـوع   ب
ذاتبـراي ، یعنـی ابـژه،  یک جایگزینبرنهادنِموهوم بودنِ بهنومیدانه ياقراربایدرا این ).بازخواهیم گشت

ایـراد کـار  درنتیجـه  . بخشـد مـی موقـت  موضوعیتگفتماني برسازندهجعلِهمین اقرار نیز به این ؛دانست
باشد ــعلمگذارد یک ــ چیزي که نمیيزبورژوااقتصاديِادبیات نیست، بلکه ي موهوم امرِ ایجاد ابژهخود

پذیرد که بنیـادش بـر یـک    کند، یعنی نمیانکار میاقرار کند، آن را جعل که به این جاي آناین است که به
مـتنِ  ي کارانـه گفتـارِ محافظـه  گذشـتی اسـت کـه   ي بیبازجومارکسسرانجام . خطاي ضروري استوار است

.کندمیاین واقعیتکالسیک را وادار به اقرارِ
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سـخت  ناسـاز، يشـده جفـت همي دومجهولیِ بهدو معادلهدرقالبِ ،دستورِ عام دانشچنین است کهاین
حواسـت  ":  دیگـر ویرایشی ؛ یا به"علمی برسیخطا را برطرف نکن تا بتوانی به یقینِ":نُمایدمیشدنیانحل

این . "هستیکردنِ خطابرطرفسرگرمِوانمود کن که تنها؛ براي رسیدن به یقین،یخطا را برطرف نکنباشد
. ستامنتفیشناخت امرِ بدونِ آن است وي دانش اسیِ بنیادگذار گسترهعنصرِ سی» وانمود کردن«

شـود را  آنچـه بـه آن اطـالق مـی    غیـابِ لْداهرنشیند؛ اساساً میدالجايِ آنچه حذف شده است، یک 
انِ بنیـادین در بطـن   یـک فقـد  جایگزینِ نمادینِ، بنیادگذارِ زبان/آغازیناساس دالِ برهمین. کندبازنمایی می

اما مدلولی درکـار  . یابیمي خودش بازمیدال به مدلولِ یگانههرعادت است که معنا را در ارجاعِ . استسوژه
هر دال به که گفتیم،، چناندرنتیجه. اي است که ادعاي مدلول بودن داردابژهاختگیِنیست و هرچه هست، 

اع ارجـ چیـز در همـینِ  اسـتین همـه  معنـاي ر . بـرد کند، راه میغیاب را نمایندگی میهمآندالِ دیگري که
اینجـا  .شـود نامیـده مـی  (association)تداعیِ معانی استعاري به سردالِ فقدان است، سازوکاري که معموالً 

که خـود  آن، بیدگیرشکل میي استعاري نحوبهي راستین امورو معناجریان داردسوژه جایی است که علمِ
است کـه در  » تشبیه«تقریباً همان صنعت» استعاره«که صنعت ادبیِ دانیممی. آگاه باشدسوژه از این دانش

شوند؛ اگر میحذفو گاه وجه تشبیه ) »مانند«کلماتی چون (، ابزار تشبیه )آنچه تشبیه شده است(آن مشَبه
جور ترادف ایم؛ یعنی یکرستم را مستقیماً به شیر تشبیه کرده» رستم در جنگاوري مانند شیر است«بگوییم 

شـیرِ  «خوان رستم به این جمله برسـیم کـه   اما اگر در جریانِ خواندنِ هفت. ایماي میان آنها برنهادهنامهواژه
طور مستقیم برقرار نیست، زیرا خـود رسـتم از جملـه    بطه دیگر بهاین را» به آوردگاه گذاشتيپاما داستانِ

چنـین  . دهـد ارجاع نمی) داراندامِ یالسانِ درشتیک گربه(ي بیرونی اینجا شیر به یک ابژه. حذف شده است
آیـد تـا جـاي    اسـت کـه مـی   ي شیر یک مجعول موهومبست؛ ابژهنامه را بایددیگر وجود ندارد و واژهاي ابژه

از رستم است و این استعارهدر اینجا شیر . شدگیِ رستم در نظامِ سانسور ادبی را بگیردیا حذف» نوعیتمم«
ي دیگرسخن شیر نزد خوانندههاي رستم بوده باشد؛ بهفهمد که در جریانِ داستان و دالوريرا تنها کسی می

، یعنی شیرنین چیزي است؛ واقعیت معناییِ تقریباً چکند؛ ساختارِ استعاريِ معنا میتداعیرستم را شاهنامه
بـه مـا القـا    نامـه زورِ یـک واژه پدیداريِ آن، یعنی آنچـه بـه  /ي گفتمانیشود، و رابطهآنچه استعاراً تداعی می

اي، کتمـانِ معـانیِ راسـتینی    نامـه معانیِ واژهاصلیِکارکرد . اندناپذیرِ ذهنیت سوژهشود، دو ساحت آشتیمی
رودداللت نمیزیرِ بارِسوژهپدیداريِهستیِقرار بدین. شودمیتداعیواژهطحِ ناخودآگاه با هر است که در س

در هـا  این ابژه. ریزدهاي گفتمانی خود طرح میتصویري با ابژه/ي خیالیمعنا را از رهگذر رابطهآنجايو به
گفتمـان شـروع بـه    مانـد و سـازمانِ  تولید معنا عقـیم مـی  پس؛ اندنابسندهآن فقدانِ اساسیر کردنِ جاي پ

در ایـم؛ خـو گرفتـه  انکار کرده و به گفتمانِ خـود  /را فراموشواقعیمعناي ما دیگر بیانبه. کندفروریختن می
کسی بیاید : ممکن است یک رویداد سیاسی حادث شودندکننده نیستخرسنددیگر موهومات ماشرایطی که 
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دهـد، کـاري کـه    احضار سردالِ فقـدان روي مـی  /تداعیکار با کند؛ اینیادآوري را به ما امورو داللت واقعیِ 
بنیاد کنشِ مؤسسدال یادآوريِداري؛ این کند و مارکس با گفتمان سرمایههیستریک میيکاو با سوژهروان

.آغاز کنیمموجودواقعیتامتناع بنیادینِ/تضاداگر ازشود چیز درست معنی میهمه: سیاسی است

شـود؛ ایـن را   گیرند مشخص میاي که جاي فقدان را میهاي گفتمانیجا تفاوت دالِ فقدان با ابژههمین
ي تصـویر؛  پدیـداري در گسـتره  ي داللت اسـت و دروغْ واقعیت چیزي مربوط به عرصه: آموزدلکان به ما می

انکـارِ  ابـژه اما ؛(symbolic)اي نمادین عینِ واقعیت چونان ماده:خود فقدان استاعالنِدالْدیگرسخن سربه
ي واقعیـت اسـت و   یکمی بیـان صـادقانه  . (imaginary)وهمی /یک فانتزي چونان دروغی تصویري:آن است

کوشد آن را استوار نگاه کند و دومی میگفتمانی را ساقط می/ي آن؛ یکمی نظامِ پدیداريدومی انکارِ مزورانه
از مسـیر انحرافـیِ   دوبـاره شود، هاي یکمی است که هرچه دفع میدومی تدبیري براي سرکوب شورشدارد؛

هـا و  ابـژه این یعنی پایان بخشیدن به .کندمیایجاد اخالل سامانِ گفتمانگردد و در کارکردسمپتوم بازمی
ایـن  برمالشـدنِ درنتیجـه  ي بورژوایی؛ جامعههاي آرمان/آن گفتمان، مانند اَعیانشده درهاي تعریفمطلوب

. "کنـیم است، پس دگرگونش میممتنعچون از بنیاد ": دکنرا بر آن ضرب میانقالبخود نامِ فقدان خودبه
چیزي از جنسِ علم است و پیغام فرجامینِ نیست؛گفتمان این سطح یک دري مارکس همین دلیل نظریههب

ي نویـدهایی کـه   رغمِ همهبه، زیرا نداینبورژوایی دروغساحت پدیدارِي برساختهمعانیِ آن این است که کل 
حتـا  آغازد ــمی که مییا مفهوناماز هر شود، او فایده میها بیوقتی ترادف با ابژهبورژوازي به ما داده است، 

سـاختاربخشِ خـود   اساسـیِ متنـاعِ ابـه  را اوامـرِ داللـت  بـاز هـم  ــ » قیمت کار«اي چون عوامانهاز اباطیلِ
را در آشـکارگیِ علمـیِ حقیقـت نشـان     انقالبـی و دگرگـونیِ پذیرش/مانیِ موضعِ انفعالهامر،این.درسانمی
کـه در  ،ي گُتـا نقد برنامـه سپسینِيجزوهاي تااندازهو نیزمارکسهاي جوانیِ نوشتهاکنون تکلیف.دهدمی
هرچند اندك از هاییهاي تخیلی، نشانهمدرنیته و مواعید سوسیالیستگرفتن از میراث روشنگري،وامبا آنها

سرنوشتی چون آنچه بر مـتن اسـمیت و   د، چیست؟ گویا شودیده میي اشتراکیِ آیندهجامعهثباتیِ اتوصیف
کسـی روزي خواهـد رسـید کـه    آیـا  : نگاشتنی اسـت نیز اوهاي از نوشتهپیشانیِ این پارهریکاردو گذشت بر 

کـارِ محافظـه بـه رخِ هـوادارانِ  نهفتـه اسـت را   شهريِ مـارکس  آرمانمکتوباتهاي اعی که در پس وعدهامتن
حریـک  عجالتاً براي تتدبیرِ این تعریف اثباتیدهیم، احتمالش را میهرچند اما ! بعید نیستد؟شبکروزشآن

مطرح اسـت ایـن اسـت کـه    همه پرسشی که در مورد خود مارکس نیا؛ باکنش سیاسیِ سوژه ضروري است
دانست؟ شاید پاسخ این باشد که تا آنجـا  اجتماعی انشمند دیک را او توانتا کجا میهارؤیاپردازيرغمِ آنبه

نیمـروزي گیريِماهیزعمِ او بهجایی که در آن ــناکجاآباد آیندهافکنیِ طرحمحتواي سیاسیِبه خودش که 
دهـم فکـر کـنم کـه     تـرجیح مـی  ؛ استآگاه هاست ــي ذات انسانآزادانهکارگیِ خودآش،گاهینقّاديِ شامو 

تقویـت ایـن  يمارکس بیشتر نشانهپسینِ هاي در نوشته»پایان تاریخ«یک ي تصویرِرفتهشدنِ رفتهرنگکم
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سـببِ گـذار از   بـه بافی در مورد رویداد جهانِ مردمانِ آزاد شور و نیروي روانیِ خیالتا افولِستاودر گاهی آ
در ي گُتـا نقـد برنامـه  هـاي مـارکس در   ي دانشِ آلتوسر؛ مته به خشخاش گذاشـتن آلیسمِ هگل به پهنهایده

جـور  ي حزب براي اجرايِ اجتماعیِ آنها در صورت کسب قدرت، مسـتلزم یـک  تدقیق و تشخیصِ مفاد برنامه
ترتیـب  گاه آنها را بهکه (استگامِ سپسین آنداري وي پساسرمایهتمایز گذاشتن میان گام نخستینِ جامعه

در ادبیـات  شـان  و مصـادیقِ اجتمـاعی  هـا  اند، اگرچه هنوز تکلیـف ایـن واژه  سوسیالیسم و کمونیسم نامیده
تـوان  ، ظرافتی که در آثار جوانیِ مارکس نشانِ چندانی از آن نمی)مشخص نشده استدرستها مارکسیست

ي او به یک حـد آرمـانی، در   بیشتر در اندیشهي فرجامین، هرچهمرحلهباشد کهي آن ویاگیافت و شاید این
.شودتبدیل می،مفهومِ ریاضیاتیِ آن

*               *              *

در سـرآغاز  ممنوعهمفهومِ داللیِیک چیز به همهپنهانِ ارجاعِ اعالنِ توطئه چیزي از جنسِ کشف باري، 
ي ي ناخودآگاهانـه زمینـه پـس بیند؛ واقعاً جریان دارد، اما کسی آن را نمیچیزي است که توطئه ست؛ امور ا

هـایی کـه خـود    شناسد؛ ابژههم علیه کسی که خودش هم نمیکند، آنذهنیت بورژوازي است که توطئه می
و امرِ داللت، راه خود را مانندها باور دارد همواره از ساختارِ نشانه بیرون میبورژوازي بیش از قربانیانش بدان

خـود سـوي آغازگـاه فقـدانیِ    خورنـد ـــ بـه   گویند و بِدان سوگند میمیرتهاي قدــ فارغ از آنچه گفتمان
ي ي این استعارهامیراحمدي نتیجه. کندرسد که بورژوازي انکارش میچیزي میجوید و همیشه به همانمی

لیکس داشته باشد، شاید بیند؛ چشمی اگر به ویکیي آمریکا میهي زدوبند دولت و کنگرساختارمند را نشانه
زنی ها دشوارتر از پرسهاما مهارِ دسیسه. پاي بگذاردپیش به آورد هماوردش نیروتر از و بهپرترتر دستسپس

زبانِ مشترك دولت و کنگره است، منطقـی  توطئهدر تارنماي جاسوسانِ دوجانبه و اسراردانانِ معترف است؛ 
.دهدشناختی، سازمان میي این وحدت زبانرغمِ انکارِ لجوجانههاي متقابلِ آنها را بهکه گفتگوها و دشنام

اللتدسازمانِبه آگاهیتخصیصِ: ي اکتبرمناظره

در اضـطرارِ  تـا بتواننـد   دنبال متعلقِ مشـترکی بودنـد   بهواژگانِ سرگشته،هاها و منشویکمیان بلشویک
ي ي پیش از کنگرهدموکراسیِ روسیهي سوسیالتفاهمِ شکنندهسیاسیِ تبیینِ رژیم فوریه و تعیینِ تقدیر آن، 

ي یـک حـزب واحـد    بـه پیکـره  ،رورا به کـاخِ زمسـتانی  هاي آؤشلیک توپبار چندماهی مانده بهایندوم را،
و ابـزارِ  برونـد  تـا  دو طرف را واداشـت  مشتركکه دردسرِ فقدانِ مدلولِ تا اینبازگردانند؛ اما این ممکن نشد

میـز  بـه سـفید گاردهـاي و دیگري بـا  چِکایکی با ،کمی بعدوپا کنند؛شان دستمؤثرتري براي بحث ناتمام
پنهانِ که در ضمیرِمتعارض»دیگري بزرگ«دو ، گویمسخن نمینامتناظراز دو زبانِ من. ندشتبازگمفاهمه

زبان بود کـه وقتـی   یکاکتبر، تنها در متنِ؛شدنددو آگاهیِ ناهمساز ضبط میدر حکمِ حامالنِ،سازماندو 
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نمطبدین؛معنا بودشان با معنا و براي برخی دیگر بیبراي برخیزدند، انقالب مردان پتروگراد با آن حرف می
هاي ناظران بیرونیِ رویـدادها  فهمیکجکمی در سهمِمعنایی مضاعف شدند و این در سپهرِ معنا و بیکلمات
، بـار دیگـر نشـان    دموکراسـیِ روس سوسیالف تاریخِ ذهنیت اقلیت و اکثریتعرّهاي مچالشِ آگاهی؛ نداشت

. شناختی استکه نبرد طبقاتی، همزمان رویدادي زباندادمی

ي مـارتف را  دارودسـته و با ایـن کـار   به یاد همه آورد، جاي خالیِ مدلول را بدنامِ معرکهبازیگرِ سرانجام 
همه فصـل  از اینهم د تا حتا خود آنان رانمتحد يیک جبههبهناگزیر ،دعواهاي دیگرِي طرفهمههمراه با 
و هاشـورا مسلحِ تصمیمِتفاهمِعدمِدر انقالب چنین بود که ؛ زده شوندمیان خودشان شگفتنویافتهمشترك

دمِ حذف اساطیريِ ایـن مـدلول در سـپیده   . ها سنگر بستدر خیابان،قدرت مجلس مؤسسانانتقالِيبرنامه
ايسانِ کلیت استعاريبان بهزیادآوري:طلبیدمیراداللت يانکارشدهي زنجیرهسرآغازاحضارِ،ادیپخونینِ

، رسـالت  شـت نداییمعنـا هـا مـدت بازمعنابخشی به آنچـه  پس.دسازمیممکنرا معنااز رهگذرِ تداعی،که
تأویل نظريِ این طبقه نیز رهبرانِترینتیزهوشهايتوان آن را از گفتهمیکه واقعیتی، شدکارگرانتاریخیِ 

:کرد

که ضرورتاً توانند معناهاي درونی را بخش این است که میهاي وساطتشناختیِ مقولهکارکرد روش
ي ایـن اَعیـان در   واسـطه اند امـا در تجلـیِ بـی   بورژوایی نهفتهيجامعه] هايیا ابژه[عیان اَدر ذات
طورِ اند، بهناگزیر غایبي بورژوایی بهي بورژوایی، و در نتیجه در بازتابِ ذهنیِ آنها در اندیشهجامعه

)336: 1378لوکاچ، (.بکشانندطحِ آگاهی پرولتاریاترتیب به سعینی فعال کنند و بدین

کنیم، ممکن ترجمهسراسیمه است» ي بورژواییدر ذات اعیان جامعه«اگر این ادعاي لوکاچ را که معنا 
نگريِ بورژوازي اسـت، چیـزي کـه    واسطهاست از آن به همبستگیِ معناییِ واژه و ابژه برسیم؛ اما سخن از بی

ي زبان رخ این وساطت فقط در گستره. )337: جاهمان(پیامد هستیِ اجتماعیِ این طبقه است زعمِ لوکاچبه
شان با سـردالِ فقـدان   استعاريچیز را در پیوندبخشد؛ یعنی همهچیز کلیت میدهد، قلمرویی که به همهمی

اسـت، فقـط بـه    "ي بورژواییهدر ذات اعیان جامع"معنا که این. ددهو نامی معنادار به آنها میکندمیوضع
ي گـاه جملـه  اش برگردانیم؛ آنشرطی درست است که این ذات را ممتنع بدانیم و آن را به جایگزینِ فقدانی

ي بورژوازي با جایگزینِ داللیِ ذات معنا در پیوند استعاريِ نامِ اعیان جامعه": یابدتري میلوکاچ واژگانِ دقیق
ي رابطـه استقرار یک نظامِ معنا از رهگذر تعریـف  ز زمانی که کوشش براي ا. "ددهمکسور این اَعیان روي می

. کنـد ریختن مـی فروآغاز به هم بنیاد معنا شود، آغاز می)هاابژه(آن اَعیان ها و ناماینیک میان بهتناظر یک
امـا ایـن   اسـت؛ از یک دال بـه دال دیگـر  روند داللت(retroactivity)کنشگريِي پسمعنا نتیجهعکس، به

رونـد  ایـن  دهـد و  قدرِ کافی خرسندکننده نیست، چون دال بعدي هم به بعدي ارجاع میجهش استعاري به
براي تبدیلِ آن بـه یـک کلیـت کـه     یابد؛ یموانجام همیشه در سطحِ زیرین گفتارِ ما جریان آغازبیاستعاريِ
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طور عام را که بهآغازیننامِشکلی نمادین بست، یعنی آن میانجیِ شناخت چیزها باشد، باید این زنجیره را به
احضارسرآغازِ این زنجیره به) نیستاست که اساساً ايذات اجتماعییعنی بازگوگرِ(کند داللت میبر فقدان 

جـایگزینِ داللـیِ فقـدانی    در شرایط مشخصجاست؛ چه چیز قرار است وجه سیاسیِ واقعیت در همین. کرد
شـرایط در همـان  خـود موقعیـت   باشد که با خوانشِ متنِ تاریخی بورژوازي افشا شـده اسـت؟ پاسـخِ آن را    

صدورِ ناگهـانیِ ایـن   بودن در برابرِ چیزي جز گشودهذهنیت پرولتري د؛ به انقالبیان اعالم خواهد کرمشخص
بـا ایجـاب و انکـار سیاسـیِ     ها نیز در سـطحِ زبـانی،   ها و منشویکپایه دعواي بلشویکبرهمینوپیغام نیست

.یابدمینمودمعنا امکان و امتناعِتعارضِصورتبه، نابوديجایگزینِ نمادینِ ین هم

از یمروالد انشـعاب تسـ  ملمـوسِ رونـد  ي انگیزي را تماشا کنیم که شاید چکیـده ي شگفتبیایید مناظره
 در گرماگرمِ پیروزيِ » ده روزي که جهان را لرزاند«جان رید در گزارشِ .داشبساالران جنگالمللِبینمیراث
مارکسیست منتقد روشنفکرِ/و یک دانشجوهاهوادار بلشویکانقالبیگفتگوي خیابانی میان یک سرباز اکتبر، 

پاییدند، دانشجو در برابرِ چشمانِ کنجکاوِ جمعیتی که این دو را می. روایت کرده استمان برايرا مشیِ لنین
:آیداز موضعِ باال درمی

روي برادران خـود مبـدل   کنم براي شما روشن باشد که با اسلحه کشیدن بهمن فکر می: ]دانشجو[
.شویداي در دست راهزنان و خائنان میبه حربه

: آخـر در دنیـا دو طبقـه وجـود دارنـد     . فهمیـد نه، برادر جان، شما نمـی : ]سرباز ــ با لحنی جدي[
...طور نیست؟ ما مگر این. پرولتاریا و بورژوازي

دهقانـانِ  . من با این وراجـیِ ابلهانـه آشـنا هسـتم    : ]پرددانشجو ــ با خشونت در میانِ کالمِ او می[
؟ ایـن  معنـاي آنهـا چیسـت   آنها را گفته و اند، ولی چه کسی جاهلی از نوعِ تو این شعارها را شنیده

] خنـدد جمعیـت مـی  . [کنیاي مانند طوطی تکرار میدیگر براي شمار روشن نیست، هرچه شنیده
جنگید سوسیالیسـم نیسـت، ایـن فقـط     من خودم مارکسیستم، به تو بگویم آنچه شما براي آن می

.هاستاین فقط به نفعِ آلمان. ومرج استهرج

شما معلوم است آدمِ دانشـمندي هسـتید و مـن مـرد     ... فهمم خیر من مینه: ]هسرباز ــ دستپاچ[
...کنم ولی فکر می. اي هستمساده

کنـی کـه لنـین دوسـت واقعـیِ      تـو البـد فکـر مـی    : ]پـرد میـان کـالم او مـی   با نفرت دانشجو ــ [
؟پرولتاریاست

...کنم طور فکر میآري، این: ]سرباز ــ دستپاچه و درمخمصه[

شده فرستاده؟ تو دانی که لنین را آلمان در یک واگنِ مهرومومآیا تو می! خوب، آقا جان: ]دانشجو[
گیرد؟ها پول میدانی که لنین از آلمانمی
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گویـد  چیـزي را مـی  دانم که لنین هماندانم، ولی این را مینه، من این را نمی: ]سرباز ــ لجوجانه[
پرولتاریـا و  : آخر دوتا طبقه هست. گویندمردمِ ساده همین را میخواهیم بشنویم؛ و تمام که ما می
.بورژوازي

ام؛ خـاطر انقـالب خوابیـده   من دو سال در زندانِ اشلوسـلبورگ بـه  ! احمق: ]دانشجو ــ خشمگین[
. خوانـدي می» خدا تزار را نگاه دارد«بستی و سرود تو هنوز انقالبیان را به تیر میکه وقتی ] همآن[

اي؟وقت چیزي نشنیدهي من هیچتو درباره. ن واسیلی گئورگیویچ پانین استاسمِ م

شـما البـد یـک قهرمـان     . کرده نیستمتحصیلکه آخر من ! ام، ببخشیدنشنیده: ]سرباز ــ فروتنانه[
.بزرگ هستید

قـالب  کنم، زیرا آنها روسیه و انها مبارزه میطور است؛ و من با بلشویکهمین: ]دانشجو ــ قاطعانه[
گویی؟حاال تو چه می. کنندآزاد ما را مضمحل می

فقط . نظرِ من موضوع روشن استبه... چیز بگویم توانم هیچمن نمی: ]سرباز ــ سردرگم و متشنج[
...پرولتاریا و بورژوازي : دو طبقه وجود دارد: جور استکه اینمثلِ این... کرده نیستم من تحصیل

!کنیازهم که این فرمولِ ابلهانه را تکرار میب: ]دانشجو ــ برآشفته[

کـه طرفـدار   فقط دو طبقه؛ و هرکس طرفدار یک طبقه نیسـت، یعنـی ایـن   : ]سرباز ــ سرسختانه[
)تأکید از من است()125-124: 1357رید، . (ي دیگر استطبقه

غـافلگیر همـدلیم؛ ولـی    مستأصل و ي نابرابر با سربازِ در این مجادله. ، نه بیشتر و نه کمتردو طبقهفقط 
رسـیده اسـت؟  گفتند،می» آگاهی پرولتري«هازمان بلشویکآنچه آنکه در اصل دهقان است، به اوچگونه 

دو طبقه «ها نوا با کتاب مشغول بوده و در این کتابروشن است که دانشجوي مارکسیست بیشتر از سربازِ بی
پرداختـه او خوانده؛ بهاي آن را هم با آن دو سال زندانِ اشلوسـلبورگ  تر از تر و شمردهرا دقیق» دنوجود دار

دو «سـرباز چیـزي در اختیـار دارد کـه بـه      . "معناي اینها چیست؟": همه پرسشِ او جدي استبا این. است
. دهد و دانشجو این چیز را در هیچ کتابی نخواهد یافتمعنا می» طبقه

است؛ لکان در همان سـمینار  ) زبان(دیگري، بلکه همیشه نزد »من«آگاهی نه در حق با لکان باشد، اگر 
ذهنیـت ي قالبیِ آگاهی کالسیک که بنیـاد  سوژهیعنی به پردازد، دکارت می) کوژیتو(اندیشم مییازدهم به 

ي فـرضِ یـک   خـویش دارد، نتیجـه  » هسـتن «از کوژیتـو یقینی که این . دادمیگراي غرب را تشکیلانسان
ي ضابطه» که فریبکار نیستنیرویی«بخشِ وجود تنها با فرضِ اطمینان: دیگريِ تمام و کمال در بیرون است

:یابدمیيمعتبربنیاد یقینیِ » اندیشم پس هستممی«
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یعنـی  [بدان معطوف اسـت  اندیشممیآنچه این .... آغازین ) کوژیتوي(اندیشمِ میبراي دکارت، در 
لغـزد،  مـی »هسـتم «سـوي  ، تـا آنجـا کـه بـه    ]به بداهت برسدبودنشخواهیم د مجردي که میخرَ

شـود بـه خـود یقـینِ     ماند که دکارت سپس ناچار میچنان بیرون میحقیقت امراما . حقیقت دارد
فریبکـار نیسـت و   کـه بـزرگ دیگـري چیزي است، اگر نه از یک دوباره ببخشد ــ این یقین از چه

دهد کـه  کند و به او اطمینان میي حقیقت را تضمین میبراین با وجود راستینِ خود شالودهافزون
ي وجـود  او بنیادهاي ضروريِ حقیقت راستین وجود دارد که او درسـت دربـاره  خوددر خرد عینیِ

تنهـا کـاري کـه از مـن     . ندکوشد تا به خود یقین ببخشد تا بعد حقیقت را کشف کآنهاست که می
(hand back/zurückgeben)دادنِ پسبـاز انگیزي است که از این آید اشاره به نتایجِ شگفتبرمی

اي آید، دیگريــ در مورد دکارت، به خدایی که کمالِ ناب است ــ برمیدیگريحقیقت به دستانِ
حقیقت خواهد بود ــ حتـا اگـر   خودي موضوع است، زیرا هرآنچه درنظر دارد، که حقیقتش هسته
(Lacan, 1998: 36).تاسشود پنج، حتماً درست ي دو میعالوهگفته باشد که دو به

شـناختی اسـت و دکـارت    روش(evidentialism)گراییِگواهگونهبنیاد هرآفرین یقیندیگريِیکفرضِ
دکـارتی از  کوژیتـوي ي فرویدي محصول همـین وضـعِ   کند که سوژهلکان اشاره می.هم از آن گزیري ندارد

يِ فرویـد يضابطهبه دکارتي کوژیتوبدون آغاز از درواقع . مفروض استدیگريِرهگذرِ انتقالِ یقین به یک 
:توان رسیدنمی،…Wo es warیعنی حکمِ،سوژه

زیرا این دکارت بود که ایـن کـار را انجـام    ... گویم که فروید سوژه را به جهان معرفی کرد من نمی
اینجـا، در قلمـروي   : ي نوین را بگویدگویم فروید به این سوژه پرداخت تا به او این گزارهاما می. داد

.)آنجا کـه او بـود، مـن بایـد بشـوم     (Wo es war, soll Ich werdenهستی؛اترؤیا، تو در خانه
(ibid: 44)

در همان جـایی اسـت   ي دکارت، بلکه راستشمنِ اندیشندهدرنهکار فروید این بود که نشان داد سوژه
یـا  esآلمـانیِ ضـمیر  (آنشـوم کـه   آنجایی مـی (Ich/ego)موهوم منِ. که آن دیگريِ مفروض مستقر است

آنجـا  تـر  پـیش )خواهید بنامیـدش ، هرچه میزباندرکللکان، یا دیگريِفروید، نهاد، idاشي التینترجمه
، یعنـی در  فروید باور دارد که امرِ واقع دقیقاً در رؤیا،خوابِ دکارتيضابطهپس درست برعکسِ .بوده است

انگیـزِ لکـان   و حـال اقـرار شـگفت   ).ات هستیدر خانهدر رؤیا (دهد روي میناخودآگاه،در قلمروي دیگري، 
:اندت یافتهسساختگیِ دانشی که فروید، و البته خود لکان، بدان دي ازپیشدرباره

خـوانی برآمـده از ایـن    ایـن نـاهم  ... شـود  اینجاست که عدمِ تقارن میان فروید و دکارت آشکار می
به ایـن خـاطر   ] و نیز[. است» ي خویشدر خانه«ناخودآگاه قلمرويواقعیت است که سوژه در این 

طـیِ آن جهـان را   ] فرویـد [پیشرفتی که او کند که است که فروید این یقینِ ناخودآگاه را اعالم می
(ibid: 36))تأکید از من است(.ایجاد شده بود] ترپیش[براي ما دگرگون ساخت، 
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یابیم که آگاهی فروید و ي پایانی درمیکاویم، در گزارهرازآلود لکان را که میآزارانه ودشوار، مردمگفتارِ
زعمِ به.بوده استدیگرينوردید، پیشاپیش احتماالً نزد یک دستاوردهاي او جهانِ دانش را درپیشرفتی که با

و ایـن را در  یبدبفرنیست، بلکه سخت دلمشغول آن است که او را دیگريلکان سوژه دیگر نگران فریبکاريِ
تحلیل میگفتارِمقاومت توان دید هیستریک در فرایند(ibid: 37-38) . کـاو، ماننـد   گفته بودم که کـارِ روان

موهومِ دکارت، اندیشمِمی، در مقامِ »من«. ها، شکستنِ همین مقاومت استبرخورد مارکس با متنِ کالسیک
» مـن «آگـاهیِ  : ي امور را بفریبدواقف به همهمفروضِکوشد این دیگريِشود که سوژه میزمانی پدیدار می

 که ایـن تـالش بـراي    این. »داندمی«که دیگري قضیه را هیستریک به اینشخصِ این یکمیعنی فرضِ موقت
اي کشد، دردسرِ سیاسـی ي خود میشدهعجالتاً درونیگرِ فریبِ دیگري، انتقامی است که سوژه از قانون اخته

.است که فعالً با آن کاري نداریم

کـه او هـم   آنبـا  اي است که دانشـجو  »دیگري«که آگاهیِ سرباز، آگاهیِ توان پذیرفتبا این اوصاف می
اطالق آگاهیهمین چیزي از جنسِ در شرایط مشخصآگاهیِ طبقاتی. شناسدآن را نمیمبتال به آن است،

از کـار ایـن دیگـري را    بـراي ایـن  .زبانی که در یک سازمان سیاسی متشکل شده است: استدیگريبه یک 
بنیـادین  داللیِ فقدانِ يماده، »صلح«: سازیمبرمیکنندانکار میها آن را منشویکآنچهاحضارِ/تداعیطریقِ 

داري از فرودستان توان فرض کرد سرمایهبارِ جنگ میچیزي که در اوضاعِ فالکتهمان؛مشخصعصرآندر 
معنـایی مشـخص و اسـتوار    » دنـ دو طبقه وجود دار«ي نزد سرباز گزاره. کنددزدیده و این سرقت را انکار می

از . ه اسـت دشمکن میافتنِ امور، وساطتصلحمرجعِبا در آن اینک گوید که همی سخن میزبانبه ، زیرا دارد
سرباز است که جهان را در یـک کلیـت   ؛ این زبان گفتارِ ناخودآگاه استهلشویکاین پس زبان روسی، زبانِ ب

در اینـک دهد، همرا شکل می1917هاي ی که بنیاد ناخودآگاه روسلبا انکارِ داها منشویک؛ کندبسته میهم
در برهـوت  بخـش نیسـتند،   هاي گفتمانیِ نظم مستقر دیگـر در تولیـد معنـا رضـایت    آرمان/وضعیتی که ابژه

آنمشخصمعناياما ؛ »دندو طبقه وجود دار«که فقط شنیده استنیزدانشجو . نداشدهمعنایی سرگردان بی
تـداعی را» صـلح «رباز نـزد سـ  » دوطبقـه «ي خیلی ساده، گزارهچیست؟ ي وقتي روسیه2در وضعیت ویژه

ايِ معنا را لنین براي او فـراهم  نامهغیرِلغتو این نظامِ.آوردرا به ذهن میرستم، شیرطور که ، هماندکنمی
، در شـرایطی کـه سـرباز    »شـیر «دنبالِ برابرِ بیرونی نامه بهسرانجام دانشجو در واژهکرده است؛ جستجوي بی

ي زبـان روسـیِ   سرگشـته واژگـانِ  کرد، درِ تفاهم را بست و آشکار شـد کـه   معنا میرستمدرنگ آن را به بی
کـه  نبوداي درکار مدلول بیرونی.دکننآرام حزبِ خود را انتخاب آرامباید سرباز و دانشجو هم مشترك میان

عوضِ چنین مدلولِ ناموجودي، آنها باید براي با ارجاع به آن حرف همدیگر را بفهمند؛ بهشهروندان پتروگراد 
اختارِ داللـت  ساز تکمیلِدانشجو و این ارجاع را پذیرفتسرباز . گشتندبازمیمشترکی عنصرِ داللیِتفاهم به 
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بـود؛ از ایـن   در ساختار زبـان  دیگريِ مستتریقینِ همین يي بیگانهحقانیتش نتیجهسرباز بهیقین. بازماند
.یافتیک تعقیب و گریز مسلحانه سیمايِ،ي دو طرفبعد مکالمهمرحله به

گـاه  آواقـع در شـعورِ خود  (mentality)نوعی ذهنیت یا روحیه آگاهیِ طبقاتیدر وضعیت مشخص،پس
بـه  اسـت؛  » آگـاه «وجود دارد که دیگريکند که یک این آگاهی یعنی او ناخودآگاهانه فرض میفرد نیست؛

چیـزي را  لنین همان": دهددانشجو میبه ن راردکُخُاعصابپاسخِاین گستاخانه ،همین دلیل است که سرباز
بـا شـعار   هـا  بلشـویک . این پیکریابیِ انسانیِ همان دیگـريِ آگـاه اسـت   ؛"خواهیم بشنویمگوید که ما میمی

ي تقسـیمِ امـا آیـا ایـن ضـابطه را مخـاطره     . ندبه امور کلیت و معنا بخشیدوهمبسته کردندزبان را » صلح«
تهدیـد  ازسـوي دیگـر،   نادرسـتی و پلشـتی  ي و جبهـه از یکسو، درستی و پاکیي جبههجهان به فاشیستیِ

ایجـاد حـس یقـینِ    (بـا آلمـانِ سـرخورده از ورسـاي کـرد      1930ي آیا کاري که هیتلر در دههوکند؟نمی
چیـزي از  ) ستیزيآریانیسم و سامیساز با جعلِ پانبخش و وحدتجور آگاهیِ خرسنديبخشِ ملّی و یکآرام

،ل اشمیتکار» دوست و دشمن«ي نظریهيدر بحث دربارهتر، همین جنس نبود؟ این شائبه را کمی سپس
. م دادیپاسخ خواه

آگاهیِ طبقاتی را آزمود؛ قـرار  شودمیکه حتا با تکرار یک شعارِ قالبی توان مطمئن بودپس تا اینجا می
اي هاي آرمانیچیز را دقیق بدانند؛ این وضعیت آرمانی، مانند تمام انتزاعنیست کارگران و سربازانِ روس همه

عمـالً  امـا  ،ستضروريیک تصورِ لحاظ سیاسی هرچند بهایم،آیین دیدهاستي چپِ رکه ما در تاریخ اندیشه
ي آگـاهی فقـط بـه یـک فـرضِ      در وهلـه شـان  پیمانانِ اجتماعیو همعوض، عموم کارگرانبه. استناممکن

این تحقیرِ شـعورِ فرودسـتان نیسـت؛    . داندي امور را آن دیگريِ بنیادگذارِ فرض میرسند؛ بقیهمعنابخش می
ي یک عالمِ دانشگاهی هم در بهترین حالت درست همین سـاختار را دارد و در بـدترین   چون دانشِ پرداخته

هرگونه یقین علمی، نه در خودآگاه من، بلکه در .ره، اصالً ساختار ندارددانشجويِ این مناظمثلِ موردحالت، 
اینجـا  . شـناختیِ موضـوعه اسـت   جایی دیگر، در موضعِ هندسیِ ناخودآگاه و متعلق به همـان دیگـريِ زبـان   

. شوداز مرکزِ سوبژکتیویته حذف میدکارت اساساً متکبر کوژیتوي 

*            *           *

در جهـان تنهـا دو   «قـولِ آگاهیِ طبقاتی هیچ ربطی بـه  . آموختتوان از این داستان درسی آموزنده می
ي مارکسیسـتی و  هـا و صـدها فرقـه   هـا و بلکـه ده  ها، آنارشیسـت ندارد؛ این را منشویک» دنطبقه وجود دار

؛ راسـتش بایـد ببینـیم    ینـد گونیز از آن تاریخ تا امروز گفتـه و مـی  در آن روزها و هم غیرمارکسیستیِ دیگر 
یـادآورد ي تحقـقِ آگـاهیِ طبقـاتی نتیجـه    ؛کندتداعی میچه چیزي را در شرایط مشخصها جور گزارهاین

بود »صلح«مرجع این 1917اکتبر در شرایط است؛ مثالً بنیادگذارسازوکار ارجاع به دالِچونانسامانِ معنا 
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بـارِ  پیمـانِ خفـت  حتـا  ـــ  شـد تـداعی مـی  صـلح اسـتعاره، هـر آنچـه بـه     غـاییِ منـزلِ درمقام روزها،و آن
تماماً سیاسی اسـت و لنـین فراینـد    اقدامینهادنِ این دال پیش. بودالفتوحی انقالبی فتحــ لیتوفسک برست

 بسته .نامیدمی» تحلیل مشخص از شرایط مشخص«را بورژوازي یاین جایگزینِ کسريِ ادیپمنتهی به کشف
تنها «حکمِسازد، وگرنه ، آگاهی طبقاتی را ممکن میساختارِ تداعیاعالنِتاریخی، کنشِ سیاسیِ وضعیتبه 

ایـن  . خـورد دردي نمـی است که به هیچنامتعینقدر کلی و نفسه کافی نیست؛ آنفی» دندو طبقه وجود دار
زبانی کـه بـا انقـالب    داد؛ارجاع مییافت که به صلح زمانی تعین می، تنها آن عصرمشخصِدر شرایط گزاره

ممکـن  یـافتگیِ آنهـا را  بخشـید کـه تعـین   کارگران و سربازان تدوین شده بود، وسـاطتی را بـه چیزهـا مـی    
امـرِ متعـین و   د، تواند به مفهومِ بنیادینی چون صلح ارجاع دهـ لحاظ سیاسی نمیاهی که بهدیدگ. ساختمی

هــا و دیــد و معلــوم شــد منشــویکگونــه جهــان را مــیایــني زبــورژواانضــمامی را از دســت خواهــد داد؛
يثمـره کنـد کـه   وسـواسِ مـن اصـرار مـی    . دیدنـد طور مـی دموکراسیِ اروپاي جنگ یکم نیز همینسوسیال

: نیاز به تکرار دوباره دارداین بحث آمیزِبدعت

".داندمیاواي دارد که فرض بر این است که دیگرياو صرفاً ؛ داندنمیي آگاه الزاماً چیزي سوژه"

که آگـاه اسـت؛ بـا ایـن     بنابراین آگاهی در خودآگاه پرولتاریا نیست؛ این ناخودآگاه او ــ زبانِ او ــ است 
شـهریار نـوین  را دیگـريِ فرضـاً آگـاه   ین گرامشی هم.سواد باشددهقانِ بیـتواند یک سربازشرط او میپیش

نـزد او  ) عملکـرد هژمـونی  (شهریاردانند که کافی دارند حتماً میآشناییِي اواندیشهکسانی که بانامید؛ می
ي اجتماعی را به هاي یک گروه یا طبقهیک ناخودآگاه فراگیر که ارزش: شتشناختی داساختاري یکسره زبان

تواند ذیلِ یـک دالِ نیرومنـد،   مینهژموعنصرِدر این چارچوب، کند؛ي عمومِ جامعه تبدیل میباورِ نهادینه
درحقیقـت  گرامشـی  ينویافتـه شـهریارِ پایهبراین. تبدیل به امرِ سرکرده شودو ندبراي همگان معنا ایجاد ک

روسـیه در شـرایط   ضـمیرِ  زبـانِ  نهادینـه در  ؛ چیزي چون بلشویسمِبودي خودش جور ناخودآگاه جامعهیک
پیـروزِ روس بـراي کشـور    شهریارِبا واژگان مبدل، سرگرمِ تجویزِ همتاي رومیِ این گرامشی. اکتبراضطراريِ

امـروز دیگـر   ،موسولینیهایش از سانسور زندانِبراي عبور یادداشتتحمیلی اوهاي خودش بود و رمزگذاري
ي او وري و جنگ موضعی در اندیشهتمایز جدي میان جنگ مانُ.دو مفهوم را پنهان کندمانیِ اینهتواند نمی

اي چون روسیه با آنچه که دگرگشت سیاسی و انتقال قدرت در جامعهتنها از این منظر قابل تحلیل است؛ این
نیسم بناقض ضرورت انتقالِ قدرت از ژاکُدهد، نامید روي میها میاي مانند کنشِ بلشویکاو عملیات مانوري

ي اکتبر سخن تنها بر سر تصرف قدرت بود و این وهله را هنـوز کسـی   در وهله. به نهادهاي اجتماعی نیست
رد بلشـویک  دهقانانِ سربازگیري،صلحبهتر از همان لوکاچ تبیین نکرده است؛ دالِ هـا جمـع کـرد،    شده را گـ

فارغ از مالکیت اي که آنها الزاماً آگاهی یا پذیرش صریحی نسبت به افق آرمانیِ پرولتاریا در ایجاد جامعهآنبی
هـا سـرانجام دهقانـان را بـا آنـان بـه       پس از پیروزيِ بلشـویک همخصوصی داشته باشند؛ همین ناهمخوانی
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ي کـه برنامـه  ایـن . هـاي داخلـی تقویـت کـرد    ي اجتماعیِ جنـگ مخالفت برانگیخت و این مخالفت را زمینه
ي تنها با دگرگـونی شـیوه  تصرف قدرت، ها براي نفوذ سیاسی و معنوي در روستاها پس از بلندمدت بلشویک

نـوینِ  شـت  هاي فنی و تولیدي در جهت رسیدن به کي ارتزاق و زندگیِ دهقانان و ایجاد پیشرفتماندهواپس
هـاي  اما تأثیر اجتماعیِ تبلیغ این افق بلندمدت، که پـس از جنـگ  . ستامستند بسندهاشتراکی ممکن بود، 

پ      گـردش بـه نـ يلحظـه «نشـینی شـد، در   عجالتـاً دچـار وقفـه و عقـب    داخلی و بـروزِ ضـرورت «  رویـداد
. ي پیـروزيِ آنهـا نبـود   کننـده هـا هرگـز تضـمین   شـدنِ قـدرت از دولـت موقـت بـه بلشـویک      دسـت بهدست

؛ خیـلِ  بـه پرولتاریـاي روسـیه پیوسـتند    صـلح ها نه با آن افقِ عالی، بلکه براي تحقـق شـعار   دهقان/سربازها
نشِ طبقـاتیِ  بقات اجتماعی که در جریانِ تحوالت عظیم جامعه هرگـز صـراحت بیـ   ي اقشار و زیرطگسترده

که گویا رسیمیماي تناقض ظاهريبه اینجا شوند؛ ندارند، به این شکل جابجا میرايهاي اصلیِ درگیرقطب
ایـم، گسـترشِ   خوانـده ؛ بنا به آنچه از تحلیل او از عملکرد سرمایه شودمارکس دیده میسیاستو نظریهدر 

انجامـد،  خـود بـه قطبیـده شـدنِ روزافـزونِ آن مـی      داري در یک جامعه خودبهسرمایهبیشتر مناسباتهرچه
شوند و دار دائماً میان این دو گروه تجزیه میها و اقشارِ اجتماعی غیرِ پرولتر و غیرِ سرمایهاي که گروهگونهبه

ي بـروز  گردد؛ ایـن حـد غـایی همزمـان مرحلـه     به دو طبقه تفکیک میکلِ جامعه ،در حد غاییِ این فرایند
ترِ تضادهاي طبقاتی تا سطحِ مبارزات اجتماعی است؛ یعنی در این مرحله جنگ طبقاتی صـراحت  قويهرچه

پیماید؛ براي مارکس مسیري تقریباً خالف این را می،کند؛ اما در برخورد با رویدادهاي تاریخیکافی پیدا می
دهقانان و کردنِ در همراهي فرانسهناتوانیِ پرولتاریااووقایعِ منتهی به کودتاي لویی بناپارت، مونه در تحلیلِن

کند و تقریباً به ایـن  ي اجتماعی انقالبی خود را ضعف این طبقه ارزیابی میدر برنامهدیگر فرودستانِ جامعه
ي پیروزي یا شکست کارگران، تواناییِ نفوذ سیاسی و ندهکنرسد که در شرایط انقالبی عاملِ تعییننتیجه می

اینجـا  .أمینِ سرکردگیِ خود در میـان آنهـا  جور تیک؛ها و اقشارِ حایلِ اجتماعی استمعنوي در همین گروه
در نقش اصلی باورِ مارکس بهاند، بلکه ي اصلی تجزیه نشدهها نه تنها از میان نرفته و میان دو طبقهاین گروه

شرطی ممکن اسـت کـه   ظاهري تنها بهحل این تناقضِ. کنندمیگیري روند کلی رویدادها را هم بازيلشک
ي اصـلی، تنهـا در همـان سـطحِ     جامعه میان دو طبقـه یادمان باشد سخنِ مارکس درمورد قطبشِ روزافزونِ

قطـبشِ مطلـق را بـه هـر     داري جلـويِ ایـن   که در واقعیت، سرمایهانتزاعیِ تحلیل قابلِ تصور است، حال آن
اش عینـاً  دهد که واقعیت اجتماعیي آن را نمیداري هرگز اجازهدیگر سرمایهبیانِبه.گیردي ممکن میشیوه

حفظ فاصله از ذات منطقیِ سرمایه براي تداومِ سرمایه ضـروري اسـت، زیـرا    . با خلوصِ منطقیِ آن یکی شود
سرمایه موجودي ممتنـع اسـت، یعنـی خـود را بالفاصـله نـابود       تر گفتیم، در این حد خلوص،که پیشچنان

بـروز جنـگ   ،تبـع شدنِ عالیِ جامعه و بـه شکل همین دوقطبیکند و این نابودي، در عینیت اجتماعی، بهمی
تر به این ، دقیقهاي پایانیِ این نوشتهدر بخشویژه در بحث نولیبرالیسمتر، بهسپس(شودطبقاتی نمایان می

هـاي  ي طرحمد همین اقشارِ میانی برپایهآدرنتیجه کسبِ سرکردگی بر عناصرِ کار).خواهیم پرداختموضوع



36

ارائـه  ) حـال و دارا دهقانـانِ فرودسـت، میانـه   (روستا اقتصادبنديِ اي نظیرِ آنچه لنین در الیهشناختیجامعه
ي بلندمدت خود را نه الزاماً با برنامهت عاجلضروراین آنها . ها یک ضرورت انقالبی بودکرد، براي بلشویکمی

هـاي گونـاگون   روستاها و گسترش و ژرفابخشی به نفوذ معنوي خود بر الیهساختارِ اجتماعیبراي دگرگونیِ 
جنگ موضعی که . تحقق بخشیدندصلحضروريِ گذاشتن بر مفهومِ آنها از طریق تبلیغ و ترویج، بلکه با دست

، بـود در کـلِ جامعـه   ) هـا اینجـا بلشـویک  (هاي عالیِ جریانِ سیاسیِ موردنظر دنِ آرمانغایت آن نهادینه کر
نیـروي  ،جذبِ سیاسیِ دهقانـان بـراي تثبیـت انقـالب    گذشته از روند آموزش و تبلیغِ دوران پیشاانقالبی، با

اقتصاديِ جامعه است و ي زندگی کردن چیزي از جنسِ دگرگونیِ بطئیِ شیوه؛ این نهادینهدکرا مینوینی پید
شود؛ جنـگ ـــ   آن ممکن میتولیديکسبِ هژمونی بر جامعه در این سطح، تنها با دگرگونیِ بنیادینِ شیوه

در (ي روسـیه  ي جامعـه ي کوتاه فوریه تا اکتبر، صرفاً ویژهها در فاصلهبلشویک» مانوريِ«قولِ گرامشی ــ به
باور من و برخالف تصـور گرامشـی، امـرِ    نیست؛ به) رنِ اروپاي غربیشناختیِ جوامع مدتقابل با الگوي جامعه

گزیـري از جنـگ   ،ي تـزاري یـا اروپـاي متجـدد    ماندهي عقبدر هر دو الگوي روسیهتصرف و تثبیت قدرت 
نُمایاند؛ تالش براي رفعِ مانوري ندارد، زیرا بحران اجتماعی خود را با طرحِ یک ضرورت فوري به جامعه بازمی

هـاي اجتمـاعیِ نـوین از    تثبیـت ارزش در آن رویداد هم،خود نبردي مانوري است؛ آن ضرورت فوري خودبه
ازنـاگزیر  عجالتـاً  بلشویسم را اي مانند سوژهکه بودبري نبرد طبقاتیِ زمانآرمانِ اصلیریق نبرد موضعی، ط

و داشتندعی آگاهی اجتماي نهادینهمواضعِ ها از ضرورت انتقالِ نبرد به؛ بلشویکیک جنگ مانوري کرده بود
عمیـق جامعـه،   ينهادهـا اما با صرف این انتقالِ مـزمنِ آگـاهی بـه   ،نبوداساساً هدف اصلیِ آنان هم جز این 

ت؛ اینجاسـت کـه بایـد دسـتاوردهاي     داشـ ن نامکادر شرایط جنگ جهانی یکم تزار رژیم بر سیاسیپیروزيِ
از طریقِ برِ نهادهاي اجتماعیجنگ مانوري، تصرف زمان. ددرآورنظريِ گرامشی را از چنگ مارکسیسمِ غربی 

اما بدون این مانور تقریباً مطمئنیم که کند، تر میي لنین یا ایتالیاي گرامشی را سادهنبرد موضعی در روسیه
شـناختی کشـورهاي شـرقِ    گرامشی با رسیدن به تمـایز جامعـه  .یجه نخواهد رسیدنتچنان تصرفی هرگز به 

، گسترش نبرد براي تصرف نهادهاي مـدنی  )آلمان یا فرانسه یا شاید ایتالیا(و غربِ موضعی ) روسیه(مانوري 
ي مهار عروجِ برامثالً هاي تبلیغی و ترویجی دست کوششرغمِ اهمیت اینبه. کردرا نیز به پرولتاریا توصیه می

آنهاو خلعِ هافاشیستکنم که براي شکست سیاسیِ و فکر می! فاشیسم در ایتالیا، فاشیسم عروجِ خود را کرد
هـاي  توانسـت گـروه  چیزي میچه. بودالزماز قدرت، بیش از هرچیز نبردي مانوري از جنس نهضت مقاومت 

ي هـاي بلنـد جامعـه   این مبارزه همبسته کند؟ آرمـان اجتماعیِ غیرپرولتريِ فرودست را در کنارِ پرولتاریا در
ـ هاي جامعه کارِ بسیار میها به دیگر گروهوجه؛ پذیراندنِ این آرمانهیچطبقه؟ بهبی د و گـاه حتـا نـاممکن    رَب

تـر  که بس عاجلاست» شکست فاشیسم«کند، خود ضرورت بالفعلِ است؛ آنچه این همبستگی را ممکن می
راضـرورت  این ها هم هست؛آرمانهمانشرط رسیدن به هاي آرمانی بلند است، اما همزمان پیشاز آن افق

این دالی است که سرکردگیِ پرولتاریا را در : ه استدرخود فاشیسم ایجاد کها، بلکه نه پرولتاریا و نه بلشویک
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هاي کالنِ خود به جامعـه، بـا   بلندمدت براي نفوذ آرمان، حتا اگر درسازدممکن می» تصرف قدرت«ي وهله
کـالنِ مربـوط بـه    تکـالیف ، گذشـته از  نـوین شهریار. سرشاخ شودهمبسته فعالًهاي بسیاري از همین گروه

که بر صـدرِ یـک   بوددالی همان عیناً عصر موسولینیمشخصِشرایطدرکشان ایتالیا، ستمانتظامِآموزش و 
.  دشاضطراري برنهاده میانِ مشترك زب

بـه  پـس  . گرددبازمیشرایط گوناگون تاریخیمنديِ آن در زمانبهآغازگاه داللتاعالنِخصلت سیاسیِ
رغمِ ها پس از پیروزيِ انقالب، بهمالکانه از سوي بلشویکهاي ارضیِ خردهاجراي سیاست: خود تاریخ بازگردیم

پـیش از  بیشترِ کشـت اشـتراکی را  ي هرچههاي کشاورزي و تبلیغ و توسعهزمینکردنِ ملیکه خود لنین آن
هـا  بلشـویک سـتور اصـلیِ   د،هفتمـین کنفـرانسِ سراسـري حـزب    تـا وآوریـل تزهايانقالب و حتا تا زمان 

مثالً لوکزامبـورگ آن را  . برانگیختدانست، اعتراض بسیاري را در درون خود حزب و نیز در بیرون کشورمی
جـور  یک. کردي سوسیالیستیِ زراعت اشتراکی است محکوم میعنوان رویکردي بورژوایی که مخالف برنامهبه

شود؛ دهقانان نیروي اصـلیِ سـربازگیري ارتـش تـزار     شناختی در این برداشت دیده میگراییِ روشفروکاست
را شـان  دنـد و حتـا داسِ  هـا تبـدیل کر  لشـویک هایی که خواست صلح را به شـعار ب براي جنگ بودند، همان

ها سوسیالیست. بورژوایی کنارِ پتک کارگران روي پرچم جمهوريِ شوراها نقش زدندعنوان یک بدعت خردهبه
ازچیـزي کـه   . داننـد اند که هنوز هم این عالمت را نشان هویتی خـود مـی  تا آن اندازه با آن جعل کنار آمده

ردالِ کـذایی     معنایی سوسیالیستی مـی » هقانانزمین به د«ي ارضیِ به برنامهسیاسیحیث دهـد، همـان سـ
متنِ خـود مـارکس؟   سنجد؟ است؛ وگرنه لوکزامبورگ با کدام محک استعالیی عیار سوسیالیسمِ برنامه را می

هاي خود مارکس هم محصول تصـمیمات سیاسـیِ او در زمـانِ خـاص     مشکل این است که بسیاري از نوشته
ي موثق چه خواهـد  موضوعات دیگري که متنی از مارکس در دست نیست، سنجه؛ وانگهی، درندخودش بود

ي پرسـتانه طلبانـه و مـیهن  کنیم که آیا باید مخالفت جدي لوکزامبورگ با رویکردهـاي جنـگ  بود؟ شک می
اد زمان با لنین در یک جبهه قرار دــ که او را آنرا دموکراسی اروپا در زمان آغاز جنگ جهانی یکم سوسیال

، نـه بـه   بـراي ارجـاع  خواهانه بینگاریم؛ چـون  دوستانه و صلحاي انسانــ نه یک راهبرد سیاسی، بلکه دغدغه
لوکاچ . گرددبازمیدادهپیشي به یک ابژهکه ظاهراً زمانی در آن با لنین متفق شده بود بلکهمفهومِ بنیادینی

، و پیروزي بر ضـدانقالب و تثبیت انقالبهاي چون هاي لوکزامبورگ را با ضابطهگیريایرادهایی از نوع خرده
هـاي  نوشـته ایـن بخـش از   بـدون قصـد ورود بـه    .دادپاسخ میفعلیت انقالب تر با فرمول یافتهطوري نظامبه

اکتبر، کمابیش بازنویسیِ رژیم روند تثبیت سزاوارِ او از نظريِدفاعِ که دانماین را گفتنی میخواندنیِ او، تنها 
ي غریبی که میان روش تحلیل او در برخـی  به فاصله؛ شاید فرصتی دیگر استتداعیمفهومِهمین تلویحیِ 

: لنـین «ي مشخصـاً جـزوه  (و نیز نگاه او به کـنشِ سیاسـی لنـین    طبقاتیآگاهیو تاریخي مقاالت مجموعه
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ادبـی او از سـوي دیگـر وجـود دارد،     ينقد و نظریهسو، و از یک) »ي اواندیشههمبستگیي پژوهشی درباره
. صراحت کافی برسدتا این مدعا بهبپردازیم 

بخشکلیتمحذوفطالقِ بازا: مقاومت

معنـا بـه   اسـتعاريِ  ارجاعِشرط همین بههاي لنین در آغاز انقالب را تنهاها و سیاستبسیاري از تصمیم
امپریالیسـم  یـا  دولـت و انقـالب،   اي چون هاي نظريبخشیجز توسعهبهتوان سوسیالیستی دانست؛ میح صل

تـداعیِ  تنهـا در  اکتبـر ریـگ  ي مـرده بیشـینه خصـلت سوسیالیسـتیِ   ، داريترین شکل سـرمایه چونان عالی
عکـس،  بـه ؛آینـد برنمیعلمیسوسیالیسمِمکتوبِ از متن مارکس و سنت الزاماً که شودی تعیین میشعارهای

،حق ملل در تعیین سرنوشـت خـویش  بحث تدبیرِ. بخشندهاي نظريِ آن متون تعین میاین شعارها به داده
دیگرسانیکسرهدر موقعیتی ، اي براي تثبیت انقالب داشتداللت سوسیالیستیِ بسندهزمان اي که آنبرنامه

خواست لنین و یارانش وضـع  به دلصلحي بنیادینی چون شعارها.امپریالیستی از کار درآیدطرحیتواند می
کرد؛ میشانمحصولِ ضروريِ خود وضعیت بودند و تناقضات سرمایه در ابعاد جهانی بازتولیدآنها شدند؛ نمی

ازراسـت  قرار شـعاري انقالبـی بـود کـه یـک     بازگوگرِ امتناعِ ناگزیر سرمایه و بدینزمان آنصلح به این دلیل 
دیگر هر بیان؛ بهآمدداريِ آن عصر برمیي سرمایهوضعیت موجود جامعهيملزومهترین ترین و اضطراريفوري

شد، و اهمیـت ایـن   تواند چنین جایگاهی داشته باي کارگر بر آن پاي فشارد، نمیشعاري، حتا اگر کل طبقه
شـکل  شـوند؛  هاي اجتماعی گرد شعارهاي ارتجـاعی جمـع مـی   شود که تودهموضوع زمانی بیشتر آشکار می

این دال برآمد انتقالِ تضادهاي بنیادین جامعه به سطحِ انضـمامیِ آن در شـرایط مشـخص    تاریخی و شعاريِ 
نظـامِ سـرمایه در   بنیاد نه و با چه سازوکاري تنها تبیینِ این واقعیت بود که چگواست؛ کار کسی چون لنین 

سانِ یک خود سرمایه است که همواره جنگ را به؛ کشدنمیجنگ دست از مند طور سامانبهویژه این شرایط 
نـه هـر   درواقـع ایـن دال   . دهـد بیهودگی، و خواست صلح را چونان اعالنِ این بیهودگی تحویـل جامعـه مـی   

است؛، بلکه برآمد تضادهاي خود وضعیتلنینبخواهیِ دلطلبانه و فرصتجعلِ و نه اي ي فراگیرِ تودهمطالبه
را حتا میـان تمـام کـارگران ایـران     » نه غزه نه لبنان«توانست شعار فاسد بورژوازي ایران می88اگر در سال 
توجیـه  بـا ــ بود که نشان دهند چگونه تحقق این شعار تکلیف نیروهاي سیاسی جامعه این میمنتشر کند، 

 اقتصاديِ فرودستان ایران درصورت توقف "که آوري از این دستتهوعيعوامانهاراجیف وضعیت واریز ثروت
سیاسـی خاورمیانـه   منجر به دگرگشـت سـاختارِ   ــ "یابدحساب نیروهاي فلسطینی بهبود میبه نفت کشور

دود آن بیش از همه به چشـمِ همـان   کهشود راستی منطقه و جهان میترین نیروهاي دستسود ارتجاعیبه
الحالِ اپوزیسیونِ چـپ  معلومي نیروهاي زمان تقریباً همهآنازقضا(فرودستان ایرانی و غیرایرانی خواهد رفت 
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این شعار، حتا در دهانِ بیسـت میلیـون   ). ن ارتجاع دچار شدندو به هما،گرایانه همراهراستهم با آن تقاليِ
.بودباطل و خطرناك اندازه، همینکارگر هم

تکلیف نیـروي سیاسـی   آشکارشدنِ سردال امتناع بروزِ مشخص و انضمامیِ خود امتناع است و عکس،به
لنین قرار بدین. را براي مخاطبان نمایش دهدپیشرو این است که در پسِ این بروزِ انضمامی، آن امتناعِ مجرّد

سانسورِ وجـدانی  قعیت پس از شکست و آنچه موکردراه را براي اقرارِ موقعیت به واقعیت راستینش باز صرفاً 
ي تبدیلِ آن بـه یـک قطـبِ    تا مرتبهاسالوهاي بزرگعشقِ به میهنِ«که تعارف ــ اینزدفریاد دستگاه تزار
خواستند می"پیشاپیشکه سربازان و کارگرانبودچیزي همانو فاسد است ــ تا چه حد یاوه» ارتجاع اروپا

امتنـاعِ بنیـادینِ نظـام    ، مشـخص در هـر وضـعیت   وانگهی، اگر ).اندگویا فقط آن را فراموش کرده("بشنوند
خواست مشخصی ي آندهد و درنتیجهنشان میخاصیومشخصسرمایه خود را به صورت بحرانِ اجتماعیِ 

این بدان معناست که سردال شخصـیتی تـاریخی   ،شوداز سوي بازندگانِ ساختاريِ این وضعیت طرح میهم
نمایانـد، و شـعارِ   دیگر، این امتناع خود را به شکلِ یک اضـطرارِ دیگـر بـازمی   مشخصیعنی در شرایط،دارد

. کنـد را نمیکردهمیشه همان کاري که در اکتبر الزاماً صلحدرنتیجه دالِ : شودپیشین از این مقام سلب می
تعـینِ  /ناپذیر است، نیابـت فقـدانِ مرکـزيِ سـاختار اسـت، نـه تشـخص       دگرگشتچیزي که در مورد سردالْ

ما در آن سیاسی و ژئواستراتژیک مشخصی که من باور دارم که امروز، در مختصاتپایه برهمین. اجتماعیِ آن
قـرار معنابخشـی بـه    وساطت تجمیـع کنـد و بـدین   /ي کلیتعنوان عرصهتواند زبان را بهمیقرار داریم، آنچه 

این مفهـوم  .است» مقاومت«مفهومد، ممکن سازاند را انباشتهي چیزهاي نامتعینی که پیرامون ما برهمهمه
کـه  رورتی اسـت اند؛ بلکه ضـ را نیز فالن جریانِ سیاسی مشخص یا دولت این کشور و آن کشور ایجاد نکرده

هـاي سیاسـی در سـطحِ جنـبش و نظـام از آن      شـود، چـه برخـی موجودیـت    خود در منطقه خلق میخودبه
بخـواهی ایـران و سـوریه نیسـت؛     ي دلبراي مثال مقاومت در لبنان برسـاخته . پشتیبانی بکنند و چه نکنند

روسـیه،  ایران، با روسیه یا بییا بیکه مقاومت شرقِ اوکراین را هم روسیه جعل نکرده است؛ با ایرانچنانهم
کنم کـه هـر شـکل    من از مفهومی پشتیبانی می.شرایط آن جوامع پدیدار خواهند شددلِ ها از این مقاومت

خویش گزیري ندارد و بـه هـیچ سـامانِ سیاسـیِ     همچنان از بنیاد خودفرمانکند،مشخصی هم که پیدا می
هرگونـه تـالش نمودهـاي    . کنـد بنیادینی که همواره خـود را اعـالن مـی   مفهوم : پذیر نیستمستقري تقلیل

و درواقـع پایـانِ   شـده حقیقت اعالنبراي فروکاست به یک الگوي گفتمانیِ حاضر، انکارِ مشخصِ این مفهوم
تاي داللتمعنا به زنجیرهبازگرداندنِ سامان اساس براین. ي مقاومت استحیات سیاسیِ آنها در مقام نماینده

هـاي مصـوبه برخـی  مدرسـیِ تعمـیمِ بـا  ي واقعیـت،  تنظیم معناي مجموعـه بازبراي مقاومت مؤسسِ عنصر 
؛ سازگار نیستهاي اجتماعیهپدیداز عامیي گونهتبیینِانتزاعیِبه الگوي تاریخخاصیک موعد اضطراريِ

انضمامیِ همین تاریخ » بنديِدوران«دال از سوي تاریخ و گماشتگانش، در امرِ این سریابیِتعینوجه سیاسیِ 
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، متعـین  داريتاریخِ سـرمایه متمایزِ یک عصرِ در کسوتي زمانیوقت آن است که یک برهه: شودنمایان می
برآمـد  در تحلیـلِ دانشـگاه گفتـارِ سـوي  براي پرهیز از لغزش بـه خواهیم دید کهزودي بهبراي نمونه، . شود

ي سـان دوره به، باید آن را هم با همین ارجاعِ سیاسیِ مشخصرژیم انباشتنوینِ قنینِتدرحکمِنولیبرالیسم
. تعریف کنیمداريسرمایههاي بنديمتمایزي در روند تطورِ صورت

هـاي  پرسـش ملـی کرد  تعینِ راستین تر، اي پرگفتهدشوارهدر بازگشت بهاینکپیش از آن بحث، هماما 
ي صدسـاله ي قـالبیِ نسـخه  مخلِّ تجویزِاست، مقاومت در زبانی که حاکمِ معنابخشِ آن امروز مفهوم سوریه

بسـته ریختـه   خـود در قالـب دو حکـمِ هـم    معناي نوین ملیت در زبانِ عصر مقاومت خودبه؟ تسنیحق ملل 
العرب هـم  گذارد عینکه نمیدهماي بساختهسادهحکمِ تن به در گامِ نخست دهم ترجیح می؛ و من شودمی
:شوددیگر سازيِي یهوديپروژهیک موعودارضِجانبان، بهحقي دادهتابسبیلِزیرِ 

"کندهیچ ملتی وجود ندارد، مگر آنی که مقاومت میدر منطقه امروز : یک"

بـا  تـداعیِ نایـب فقـدان   ي وجه تمایز فرضـیه ي که کمی پیش دربارهبازگشتبه پرسشی جا بایدهمین
:دهدحکمِ دوم، پاسخ این پرسش را می. شدطرح » دوزخیان«و » ما«ي تقسیم فاشیستی جهان به دو جبهه

مقاومت، معناشمولِجهانبخش براي وضعِ شناختیِ عنصرِ کلیتنظر به ضرورت زبان: دو"
"اساساً مفهومی فراملّی است

اتفـاق کـه سـاخت    سوي افـقِ در این!گذارمرا به منطقیونِ زبردست وامیناهمسازي جمعِ این دو گزاره
انکشـاف مـیهنِ  ضامنِ ایمانِ ما به بنیاد جهـان متضارب ترکیبِهمین العاده است،توپولوژیک رویدادها خارق

در افکنـیِ ذهنیـتش  پس از طـرح درنگ به این دلیل یک ملت است که بیدرست فلسطین: استمطلقروحِ
به نیابت ي عرباتحادیهوقتی:کندمیخلععربیخود را در روند جهانیِ مقاومت از ملیتي مستقیم،مبارزه

یکی از این دو ـــ یـا فلسـطین یـا     : شودیت فلسطین دشوار میتعیینِ عربکند، از اسرائیل به یمن حمله می
عنوان یـک  تنها به» نژاد«که این آگاهیضروريِروند تحققِ. عرب باشندتوانندي عرب ــ دیگر نمیاتحادیه

بـدان ارجـاع   عـرب ي یگانـه ملـت و عربـی نژادراستین آنچه دال مضمونِي داللت معنا دارد،دال در دنباله
در ایـن آگـاهی، عربیـت فلسـطین     کنـد؛  چونان برآمد سیاسیِ مقاومت براي فلسطین آشکار میرا دهندمی
اي کـه  هاي سیاسـی شود و پس از دگرگونیآویو سلب میریاض و تلسببِ یگانگیِ صریحِمحضِ ایجاب، بهبه

برخی خطوط درونی بیمارِموضعِ (ي مقاومت شد هاي مبارز این کشور در مجموعهمنجر به تغییرِ وزنِ جریان
بـراي تشـدید و   خلـق يجبهـه ي انهمسلحاصرارِو درعوض،از اپوزیسیونِ سوریهحماس در اعالم پشتیبانی

ي به مرتبهین هوشیاري ا) بخشآزاديسازماني عملیاتیِ مذاکرات ، تا سطح تخطئهتداومِ تعارض با اسرائیل
کـار و  هـاي سـازش  ي جریـان نه بـازيِ غیرصـادقانه  : انکارِ هرگونه جایگزینِ گفتمانی براي مقاومت ارتقا یافت
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د جـایگزینِ عـزمِ جـديِ    نـ توانوحدت قومی اعراب، نمـی يتقدیسِ اسطورهانحرافی با شعارهاي اسالمی و نه 
ها، براي مهار روند انحطاط مقاومت، در گرماگرمِ مـراودات مشـکوك   جور بازيایناز دوربهد که نسازمانی شو

از فراتـر ديوايپیي کُردها، در بزنگاه محاصرهعکس،به.کندها را ترور میها، خاخامابومازن با دولت خاخام
سوزي کـرد و نگذاشـت تـا    یک ملت فرصتي خجستهبود که در تحققِ رفعِ یک سازمان، لجاجت مشکوکی

روشن و خاموش شودايِ خودلحظهدر تاریخِ یکي انتقام،سوژهچونان چشمک   کُردیـت ؛ پافشاري بر اثبـات
المللـیِ ایـن موجـود و    پوشی بر محتواي بینبهاي چشممبارزه با موجودي که شهر را محاصره کرده است، به

و قـدردانی  ،ي همان محتوابرسازندهعناصرِرسالت ساختاريِ آن براي شکست مقاومت، سرانجام به سپاس از 
ي اصـالت کُـرديِ   تصـدیقِ سراسـیمه  ضـمنِ ي اسـد، عیف جبهـه از ذوقِ تضـ از کمک نیروهایی انجامید کـه 

.دندرکمیآشکار فلسطینپرچم زدنِالعرب، معناي سیاسیِ خود را با آتشعین

اي که امرِ سیاسی را صرفاً در بازنویسـیِ همیشـگیِ   نظریه، بانیِفتادبا کارل اشمیت انسروکارمااز اینجا 
توان سخن از چیزي سیاسی بـه زبـان آورد   تنها تا زمانی میباورِ او بهجوید؛ می» دوست و دشمن«ي دوگانه

تقابـل دوسـت و   قـرار  بـدین دشـمنِ خـویش بنشـاند؛   جایگاهگر را در که یک گروه یا ملت، گروه یا ملتی دی
عـالي خـود، در جنـگ نمایـان     این تقابـل در حـد ا  و(Schmitt, 1932: 18)ذات امر سیاسی است ،دشمن

کنـد، مطـرح   تهدید میپیوستهجنگ عنصر ضروريِ امرِ سیاسی نیست، بلکه تنها چونان امکانی که . شودمی
د توانملت جنگ بالفعلی جریان داشته باشد؛ یک ملت می/الزم نیست حتماً میان دو گروهسخندیگراست؛ به

اگر هیچ دو ملتـی در جنـگ   . دجایی در جریان باشگجنهشرط کطرف بماند، بدیندالیلِ خاصِ خود بیبه
.معنا خواهد بودبییکسره،سومطرفی نیز در مقام یک موضع سیاسیِنباشند، بی

سیاسـی  تعـینِ موقعیـت کنـد کـه بـه کـلِ    عنوان یک وضعیت اضطراري تعریف مـی اشمیت جنگ را به
:خود جنگ استثناست، اما امکانِ آن همواره حضور دارد؛ امرِ سیاسی محصول همین امکان است. بخشدمی

کنـد، بلکـه آن را   بخشِ آن را رفـع نمـی  دهد، خصلت تعینکه اضطرار تنها چونان استثنا روي میاین
ماننـد گذشـته پرشـمار و هـرروزه     ها در عصرِ ما دیگر جنگکهدرحالی. کندبیشتر تأیید و تثبیت می

بسامد و بیشتر از آنچهحتا ی برابر یا رود با آهنگکار میکلِ نیرویی که در آنها بهي اندازه، اما نیستند
وضـعیت  «امـروز هـم احتمـال جنـگ یـک      . روزمرگیِ آنها کاهش یافته، افـزایش پیـدا کـرده اسـت    

گر حاالت، درست همـین اسـتثنا یـک معنـاي     اینجا هم مانند دیتوان گفت که می. است» اضطراري
زیرا تنها در نبرد واقعی است که .امور را داردژرفايو آشکارگرِ ] کنندهمتعین[ویژه تمایزبخش طوربه

، بـالقوگیِ /امکـان ي از این بیشینه. گرددبنديِ سیاسیِ دوست و دشمن نمایان میپیامد گروهمنتهاي 
(ibid: 23).رسدمیي خود تنش سیاسیِ ویژهبه زندگی مردمان 
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دشـمن درمقـامِ سـپهرِ امـرِ     /بندي دوستاهمیت ندارد، بلکه آنچه ضامن تقسیمنبرد رویداد بالفعلِپس 
) طرفیِ فعلیگیریم در بی(ي دو گروه سیاسی است، این واقعیت است که جنگ همواره در افقِ امکان مواجهه

و فروکاست ،معنی فسخِ موجودیت سیاسی آن ملتاین افق، پایان هرگونه احتمال جنگ، بهامحاي. قرار دارد
رو اصـالت امـر سیاسـی را    هیچاست که به...) اخالقی، حقوقی و (هاي دیگري دوگانهمنديِ حوزهینآن به تع

اي سیاسی است و موجودي کـه سیاسـی نیسـت، یعنـی     اساساً مقولههستیقرار از دید اشمیت بدین. ندارند
پایـه  بـراین . شودکند، از هستی ساقط میي خود و دیگري وضع نمیدشمن را در مواجهه/بندي دوستگروه

. هرلحظه در جنگ باشد، بلکه تنها باید امکانِ آن را در دست داشته باشد» بودنملت«قرار نیست ملت براي 
اشـمیت  درنتیجـه،  . کند، هسـتیِ سیاسـی دارد  کردنِ جنگ را از خود سلب نمیه امکان بالفعلموجودیتی ک
ي ي حقانیت این یا آن طرف هر مورد مشـخص دوگانـه  اي را براي داوري دربارهمرجعِ استعالییتلویحاً هیچ 

:پذیردمؤسسِ امر سیاسی نمی

بایست، حتا اگر فقـط در وضـعیت حـد    که یک ملت در سپهرِ امر سیاسی وجود دارد، میتا هنگامی
گیرد ــ تمایز ي وقوع آن تصمیم میاعالي اضطرار هم شده ــ وضعیتی که البته تنها خود او درباره

اگر ایـن  . اینجاست که ذات وجود سیاسیِ این ملت قرار دارد. دوست و دشمن را خودش تعیین کند
اگـر  . گذاردنداشته باشد، موجودیت سیاسیِ خود را کنار میملت دیگر یارا یا خواست این تصمیم را 

ي جنـگ دارد  کسـی اجـازه  بگذارد که یک بیگانه تصمیم بگیرد که دشمنِ او کیست و او دربرابرِ چه
یـا پیـروِ یـک سـامانِ     لحاظ سیاسی آزاد نیست و متعلـق  گاه آن ملت دیگر یک ملت بهیا ندارد، آن

هـا یـا هنجارهـاي    معنا و توجیه یک جنگ در این است که نه براي آرمان. سیاسی دیگر خواهد بود
هـا در ایـن   ي ابهـام وقوع همـه . افتدراه مییک دشمنِ واقعی بهعلیه ] صرفاً[، بلکه ]عادالنه[حقوقی 

(ibid: 38).نجارها تبیین کردي خلط برخی تجریدها و هي دوست و دشمن را باید برپایهمقوله

هاي آن، نافیِ هستیِ سیاسیِ ملتی است که در وضعیت ي آرمانتوجیه جنگ برپایهرأيِ اشمیت،گویا به
حاضر تصمیم گرفته است؛ پس در مقـام دو موجـود   ي همیشهبخشیدن به این قوهي فعلیتاضطراري درباره

دیگـر باطـل؛   طـرف  از منظرِ هر طرف، آن طرف حق اسـت و  ، سیاسیهایی در سپهرِ سیاسی، یعنی هستنده
شـمولِ  ین است کـه هرگونـه مرجـعِ جهـان    ایگانه وضعِ حقوقیِ قابل تصور براي رصد منازعات نیز درنتیجه، 

فـالن آرمـان یـا سـامانِ     تعقیبِ یا تركبراساسِیا محکوم کردن یا نکردنِ آن مقصر یا قربانی جنگ،تعیینِ
شـرط  سـانِ یـک احتمـالِ همیشـه حاضـر، پـیش      قرار جنگ، بـه بدین. بدانیمباطل و بیهودها در آن رعدالت

 ي محبوبِ اشمیت را مرزي قاطع از هـم تفکیـک   شود؛ براي این منظور، دو سويِ دوگانهمیملتموجودیت
الِدنِاعـال . ي ما و اشمیت در همین اسـت فاصله. تواند آن را حذف کندکند که هیچ زبان مشترکی نمیمی

اي اسـت کـه وضـعیت پیشـین     نیست، بلکه جبرانِ کاستیموازيایجاد یک زبانِ هرگز صدرِ زبان، اضطراريِ
سـتون  اي است کـه  خرسندکننده نیستند و این لحظهپیشین دیگر سامانِمعانیِ گفتمانیِ : ایجاد کرده است
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اللیِ زبان فقراتاین ساختار تا راه را براي آشکارگیموقعیتاین لنین در مواجهه با ؛ دشوآشکار مید جایگاه
این مکملِ سیاسیِ افشاگريِ علمیِ مارکس در خوانش متون اقتصـاد کالسـیک   ؛گُشایدآن میخالیِ مؤسسِ

نیرویی است کـه ي امرِ سیاسی محصول مداخلهپس.پذیر نیست، امري که از پژوهشِ علمیِ او تفکیکاست
ذاتیِ سامانِ حاکمفقدانِدال تا بهکند که معنا در ارجاع دالمییادآوريامتناعِ ذاتیِ وضعیت، افشايپس از 

شـکل  در مقـامِ نظـامِ آگـاهیِ طبقـاتی     شـمول جهانامري زبان را چونانبا این کار یابد؛ این نیروتحقق می
همـین  نهـادنِ پـیش همزمان بـا  .فهمندمی، همگان حرف همدیگر را بنیادگذارعنصرِ اینبا پذیرشِ . دهدمی

شـود؛ ایـن   رويِ ایجابیِ این سکه ضرب می،میلي مفقودهي ابژهدر مقامِآرمانوهمِ ضروريِ است کهعنصر
بازگشت به سطحِ زبان :یک تدبیرِ سیاسی بدان نیاز استگیريِ گفتمانِ نوینی است که عجالتاً در مقامِشکل

را پدیـد  هـاي گفتمـانیِ تـازه   نو بـا ابـژه  ضرورت ایجاد یک گفتمانِخود خودبهیشین، با برانداختنِ گفتمانِ پ
د، دیـر و زود هـم داشـته    پیونداش میف تاریخینوین کی به سرنوشت سلَکه این گفتمانِحال اینآورد، می

هایی براي پرداخـت  ابژهدرواقع سوژه بازهم به گفتمان نوینی نیاز خواهد داشت که .وسوز نداردباشد، سوخت
.اش به او بدهدباختهآمیز جایگزینِ ذات جاودانوهم

کـارگران  «،»دو طبقـه وجـود دارد  «معنـایی از  انبوه بـی (سرگردان واژگانبلشویکیِدوزيِ همپایه براین
پس از گسیختن آنها در شرایط همدلی بخشِ بزرگی از اپوزیسیونِ روسیه با لجاجت ...) و » شونداستثمار می

انـدازه کـه حتـا   افتاد، تا آنشبی در پتروگراد یگانه عنصرِ جهانگیرِ اتفاقی بود که تزار براي ماندن در جنگ، 
انقالبیان ها مانوفنامِ ربهتري استبداد تزار، کمی پیشدادهها تاوانسالمغبونِ قولِ دانشجوي سربازي را که به

ها بعد، در جنگ جهانی دوم، این خويِ مرزناپذیر بـازهم  سال.دکشاني انقالب ، به جبههبستبه گلوله میرا 
. ي سیاسیِ جهان، افسار فاشیسم را قاطعانه کشیدي شرق زنده شد و چونان یگانه ارادهدر جبهه

هاي اشمیت، دستاوردهاي نظـريِ او را نـامربوط بـه فاشیسـم     رهگَگرانِ نهرچند برخی هواداران و تحلیل
ي بنیـادینِ  از خـود دوگانـه  گذشـته فاشیسـم  راسـتی بـه دانند ـــ جـاي بحـثش اینجـا نیسـت ـــ امـا        می

اگـر از  مدلولِ طبیعی درکـار نیسـت،   /چون ابژهآن است؛ طرفینِزبانِ ناپذیريِترجمهنیازمنددشمن،/دوست
آراي کسـانی  (ي تحلیلـی  هاي پسینِ فلسفهدر جریان)نحسحمل به اَ(برداشت به نیکی تدابیري چون اصلِ 

را زبـانی برگـردانِ میـان  ي تناظرِ ترجمانیِ دو زبان بیگانه بگـذریم، آنچـه   براي حلِ دشواره) دیویدسنچون 
يرابطـه مشترك هر دو زبان باشد، تشکیل بخشِ کند، همین سردال است که اگر عنصرِ کلیتپذیر میتحقق

تولیـد ناپذیرِ اشمیت، سـازوکارِ ي فسخدوگانهدرنتیجه براي تداومِ. دسازمیانِ آن دو را ممکن میمعناییهم
امتیـاز  ، و هـا سـامی هـا و هـا از روس ي ژرمـنِ آریـایی  شاخهتمایزِقرار بدین؛دبیفتاز کارمعنا باید استعاريِِ 
؛معنـا داشـته باشـد   اییآریـ هـاي اسـالو و نا  در زبـان که نیستقاعدتاً چیزي،بیماران جسمیبرزیگفریدها

باطلِ بازبرد هر واژه به یک موجودیـت اثبـاتیِ  طرحِها، نازيزبانِ پیشداللت در دروغینِ ساختارِهماهنگ با



44

د؛ دادر زبـان رخ نمـی  » شرّ«و » سامی«ترادف1930ي در برلینِ دهه. دکنمیکُشی، آغاز به نسلپیشازبانی
داده که ي بیرونی، یک مدلولِ پیشیک ابژهبراي برقراري این رابطه باید سامی را درمقامِگزارانِ ورساي خراج

ي شـجره بـه خـود اجـازه داد کـه     نازیسـم  سـپس ؛ نهادندبرمی،شناختی قابل تشخیص استلحاظ زیستبه
اسـتعاريِ یـک   تـداعیِ معنا نه در روزها آن. دمشخص کنا آزمایش خون برا خانوادگیِ پاك یا ناپاك هرکس

د؛ عصـیانِ  شـ جسـتجو مـی  زیستی/مادي/طبیعیچیزِازلیِ دال و یک پیونددالِ دیگر، بلکه در هذیانِ ادال ب
کـه  به چیـزي بیـرون از زبـان   سامیيواژهارجاعِ . ، اروپا را به آتش کشیدپیوندمشرکانه در برابرِ امتناعِ این 

ترهـا گفتـه   پـیش ؛ بودضروري نبرد منرا دارد، براي تألیف طبیعی ي واسطهي بییک دادهصراحت حسانیِ
همانیِ مستقیمِ ، بنیادنواختیهودیان زیرِ گوشِاسرائیل را تباريِ موسا و بنیناهمسیلیِبودم که وقتی فروید

قـدیسِ  فرویـد و ت آژانسِ یهود در تکفیـرِ سماجت؛ کشیدبه تیشهرا » ویژهیک ترکیبِ خونی «و » یهودیت«
موعـود سرزمینِجنبشِشود، فاشیسم را به تجویز میوحدتتعریف غیرِزبانیِ نوعمشکوك هویتی که با این

خود ،نژادپرستانست که براي نجات از اوباشیِ نیآسانیکه کارِ ی بردندپِمعدودي از تیزهوشانانتقال داد و 
همین امروز میان کلمه و مادهي موهومرابطهخورد که خاورمیانه سوگند می. نددرنغلتاوباشان رژیمِ نوینِ به 

ي درگیـريِ پریشـانه از چهـاردیواريِ روان کند تـا محدود مینشانهي یک چنبرهدر ذهنیت فاشیستی را نیز 
ي همـین  شود بر عهدهمیفاشیست موجودي که نفهمیِتضمینِ زبان؛ شودبا یک مدلولِ مادي خارج نثمربی

؛ي دیگرسویِ آنهااشمیت»دشمنِ«ایستند و سوي خط مییکاش ايفرقه/نژادي» دوستانِ«او و .هذیان است
زمانی آغاز نشد که یک ارتش سرخ و وِرماخت آتش میانتبادلِ. شودقطع مینهرنوع گفتگو میانِ آناگاهآن

شروعِ دردسر از آنجا بـود کـه   ؛ دیگر حرفی براي گفتن نداشتطرف  ایـن طـرف     زبـانی بـراي گفـتنِ حـرف
بسنده برلینهاي المپیکبازيي تماشاگرانِکودکانهکرد؛ ناگزیر به چیزي در حد تهییجِاش پیدا نمیابلهانه
هاي میهنی که بیسـمارك بـراي   در گوردخمهدار یک گروه خونیِ مسئلهبازماندگانِي یافتن با دغدغهکرد و

توانِ تکلم را از دست داد، وجور کرده بودسراسیمه جفتتضمینِ ژئوپلیتیکیِ یک رژیمِ انباشت.

*           *          *

ي ملتی بر آستانهکنند؛الباب میقّحال دورود مـی ضیافت خواهـد جهانیِ نژادها رخصت.   چندصـد فـرد
الف کشــورهایی کــه را آزاد کردنــد و بیانیــه دادنــد کــه در حــقِ ائــت شــهروندانشــهري خــالی از مســلّح،
نـام ایـن ملـت    . بیننـد درآورده بودند، جاي بسـی سـپاس مـی   گویِشاناجابترا از کشکولِ کنندگانمحاصره

جور پدیدارشدنِ موجودیتی نـوین در سـپهرِ   مترادف شده است و اینخلقمدافعِهاي یگانجا با دیرزاده همه
خرید و فروشِ هویت جدیدي اندازد؟شرط فاشیستیِ امرِ سیاسیِ کارل اشمیت نمیسیاسی، شما را یاد پیش

:هاستي چوپان، کاروبارِ سکّه»دشمنان«در برابر » دوستان«گویم که در بازارِ مراقبت از را می
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شود کـه  گاه یک ملت دیگر پیدا میدیت سیاسی بترسد، آنوها و مخاطرات موجاز رنجاگر یک ملت
نمط و بدین» در برابرِ دشمنان بیگانه] ملت ترسیده[از آن حفاظت«خرد و ها را به جان میاین رنج

و حفاظـت سببِ پیونـد جاویـدانِ   بهگیرد؛ سپس این محافظْعهده میرا به] بر آن[سروريِ سیاسی 
هیچ سامانِ فرمان و اطاعت، هیچ مشـروعیت یـا قانونیـت    ... کند برداري، دشمن را تعیین میفرمان

کـنم، پـس   محافظـت مـی  "ي گـزاره . بـرداري وجـود نـدارد   عقالنی بدون پیونـد حفاظـت و فرمـان   
بنیـادینِ  ] یـا کوژیتـوي  ["اندیشـم پـس هسـتمِ   می"، (protego ergo obligo)"بردار باشفرمان
اي ي نابسـنده منـد آگـاه نیسـت، پـاره    طور ساماناي که از این گزاره بههاست و دانش سیاسیدولت

(Schmitt, 1932: 40).ماندباقی می

چیـزي  هـا یگـان ، اطاعـت از  به محافظـانِ خـود خواهنـد داد   را ملیکُردزبانانی که این هویتنزدشاید 
آشـنايِ  ي یـک پدیـده  نْاسروربرخی جور تمایز بخشیدن بهشان باشد؛ اینزباناناطاعت از ناهمازترمطلوب

؛ مسئله ایـن نیسـت کـه آیـا     السویه استمحافظ علیاین کم براي اشمیت زبانِ اما دست؛ستشناختی اروان
پـذیر  سالح هـم تعمـیم  یو بکند، به دو گروه مسلح طاع اطالق میاي که اشمیت به دو ملت مطیع و مرابطه

دلیلِ این است که یک ملت تمامـاً مسـلح نـاممکن    زند، شاید بهباره حرفی نمیدراینخود او هست یا نه؛ اگر 
اما فراتر از اینها ذهن ما مشغولِ این پرسش است که مسلّحِ نهایی کیسـت؟ بـراي پاسـخ آن بایـد بـه     ؛است

دارِ پرمـدعاي ژسـت   سـرقفلی . نگـارد بر مرئوسان مـی اشمیت محافظتي حکمِ که دنبالهدقت کنیمتبعیتی 
درِ گوشـش  همـه  هـا آن کـه تُـرك  رغـمِ آن بار هم ـــ بـه  شناسیم؛ اینجهانی را همه میمقیاسِمحافظت در 

بـا چنـد عملیـات هـوایی کـانونِ     ــ ژستش را گرفت و»!قرارمان اصالً این نبود! شریک«ند که کردوقال قیل
ي اشـمیت  خیالیِ کُردهاست که حتا اگر حاضر به اجـراي گـزاره  خوش.شدشهرالمللیِ محافظانِ ائتالف بین

هـایی  تبلیـ نـیم ي خود بدانند؛ برنامه این بود که االطاعهواجبزبانشان را سرورانِهمشهربانانِهستند، فقط 
بـراي  حتا نوکیسه نشینانِجدیت بادیهاما د؛ نه ببرروريِ بادآوردرایگانِ این سانِوخامارات هم سهمی از مثلِ 
اردنـی انـدکی پـیش از سـوختن،     خلبـانِ اقاریرِنمایشِباقدرها نبود که از این سفره هم آنمفتولیسِلفت

تمحافظـ ي اي که از رابطـه زنگردانند؛ براي رعایت قاعدهعاریتیِ خود را به آشیانه باهايجنگندهزده وحشت
شـود کـه   رفته محتمل مـی رفته. سازد، این شمشیرهاي چوبی هم از کُردها انتظار اطاعت دارندیک ملت می

گرسـنگیِ  . براي انکشاف استعداد معناییِ دسـتورِ اشـمیت، تغییـري در ترکیـبِ نگارشـیِ آن ضـروري اسـت       
بازبینی در انشاياند، ماندهوواج سوزي هاججویی و وحشت آدماسنوبیستیِ شیوخِ بزدل که میان شهوت سهم

بنديِشکلهمیني پایهبر. "کنم تا اطاعت کنیمحافظت می": کندیجاب میرا ا» ...کنممحافظت می«حکمِ
است که از ائتالفیمحافظ شود موجودیت سیاسیِ یک تولید میردکُملتي اشمیت، چیزي که به نام قاعده

شدن، براي زادهکشوري که ملتی شصت: کُردي نداردشلوارِآمریکا تا اردن کشیده شده و ربط چندانی هم به 
اوحـلِ  مـا کـه بـه راه   و ،این تازه فرمولِ اشمیت بود. خبرسازترین آباديِ این روزهاستبريِفرمانراه بهچشم
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موجودیـت براي اثبات که امروزیماندیشمیهاییانسانضروريِ غرورِبهردها کُخود اعتقادي نداریم، بیش از 
.به همین غرور نیاز دارندملّیسرودتر از یکفوريسیاسیِ خود، 

*                 *               *

بـا  قربـانی تصویرِ عمـومیِ مفهـومِ   که هاستمدت. ي حیثیت یک قربانی نیستاین غرور تنها براي اعاده
 ي شـده، یـک حاشـیه   سـالح موجودي اردوگـاهی، ناشـهروند، خلـعِ   : دوشتداعی می)هوموساکر(برهنه حیات
هـاي سـنجار، چنـگ در    که در جایی چون داخـائو یـا کـوه   ي اجتماعی عریان از هرنوع پوشهشناختیِ زیست

نگرانـیِ  ایجـاد  ، امبناسـتثناي آگـ  ت؛ تنها کارکرد اجتماعیِ این خود زده اسحیات حیوانیِ ي تقلیلِبازمانده
اي که ؛ امنیت شکنندهشوندکه فعالً شهروند شمرده میکسانی استدر ذهنیتپایدارِ سقوط به این وضعیت 

انتزاعِسوزيِ ایدئولوژیک نسبت به این دارد، همزمان نوعی دله میادور نگحیات برهنهي ورطهشهروند را از 
داري نظامیِ سرمایهـسوزي یکی از عناصر اثبات سیاسیو این دلکندشناختیِ انسانیت در او ایجاد میزیست
جنـگ  «هـایی کـه بـر آنهـا نـام      کـه نـاتو بـراي عملیـات    اسـت ك بـر ایـن   فرضِ کسی چون ژیژمثالً .است

قربانیفاعلیت اجتماعی و ذهنیت انتقاديِ؛ مهارِ نیاز داردبه بازتولید این ناشهروندگذارد، می»دوستانهانسان
آزاديِ آنـان از چنـگ   عملیـات  آغازشرط پیشکُشی،هاي نسلآورِ اردوگاهرقتهوموساکرِبا فروکاست آن به 

: هاستفاشیست

: شـود سازي مربوط مـی به ایدئولوژيِ قربانی] در بمباران صربستان از سوي ناتو[تر ي بنیادینناسازه
ه ناتو براي حمایت از کوزوو پا به میدان گذاشت، همزمـان ایـن را هـم تضـمین کـرد کـه       کهنگامی
شـده بـا مردمـانی    ، یعنی چونان ساکنان کشوري ویرانباقی خواهند ماندها همچنان قربانی کوزویی

ی کـه توانـایی دفـاع از    نظـام ـشوند که به یک نیروي فعالِ سیاسیمنفعل ــ آنان هرگز ترغیب نمی
اي کـه بایـد   دیگري: شویمسازي روبرو میايِ قربانیي پایهاینجا با ناسازه. د، تبدیل شوندد را دارخو

(Zizek, 2006: 148).محافظت شود، تا آنجایی خوب است که قربانی بماند

هایش تا بنِ دندان مسلح شدند و آمریکا هم دست از حمایت اما کوزوو قربانی و ویران باقی نماند، چریک
روشـن  . کنـد خطاي ژیژك را روایت مـی العربعینروزهايوزوو و اینروزهاي کآنداستانِاز آنها برنداشت؛ 

اشـتباه خطرنـاکی   ي نظـامی مداخلـه و اکتفا به فرضِ حیات برهنه براي بسنده نیستبرداشتاین است که 
روي بـا آن  کـه  نیـاز دارد  یحمحافظ مسـلّ بهسالح، آشکار است که ناتو گذشته از قربانیِ بیاینک است؛ هم

ي توسـعه غیـوري کـه قـرار اسـت جلـوي     : دکنـ استوار یاشمیتیک هویت سیاسیِ، ي شهرونددلهرهي پایه
گسستاین .را بگیرد» دوستان«هوموساکر به کل نژاد جنـبش، در  در سـطحِ گسترش فاشیسـم  ناپذیرِجزء

ژسـت کـارترین  وزیرِ تبـه ، نخستسخنرانیِ نتانیاهوعناصرِ گوناگونِِاز . کاران استرجیِ نومحافظهسیاست خا
سیاسـت تهـاجمی   د که در پردازشِشمییکا مشخص ي آمردر کنگرهقربانی،يدلشورهتولید انبوه انحصاريِ
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پذیر نخواهـد بـود؛ نیـازِ    امکاندوستاني وقفهي قربانی جز با تسلیحِ بیملزومهبعد از جایی به، ایاالت متحده
ر برابـرِ  حی اسـت کـه از سـیلِ پناهنگـان و آوارگـان د     ائـتالف مسـلّ  لزومِقربانی به محافظت چیزي فراتر از 

قـدرها هـم کـه    ایـم کـه در آن آن  کند؛ در این سطح ما تنهـا نمـایشِ مشـکوکی دیـده    دفاع میخواران خون
بـه اینک مسلّحِ قربـانی  براي برساختنِ یک ملت، نیروي همدرعوض، .کنندگویند قربانیان نجات پیدا نمیمی

.دهدشرط سخنرانی میآمریکا اسلحه را بهرغمِ تکدرِ اُباما، بهدارد واحتیاج اي براي سخنرانی »کنگره«

مستقل تعریف حِمسلّعنوان یک نیروي بهبخشِ کوزوو، در شرایطی که خودش ارتش آزادي،براي ژیژك
داوريِ او مطلقـاً بـا آنچـه میـان نـاتو و      امـا ایـن   ، بـود در برابرِ میلوشویچ و ناتو راه سومیا بدیلیک د، شمی

از آشکاراي آمریکا بودند، بلکه دیدهها نه تنها آموزش؛ این چریکداشتتگذشت مغایرهاي کوزوو میچریک
بخش کوزوو گرفته ، از تشکیل و تقویت ارتش آزاديمراحلآمریکا در تمام شدند؛ هم میپشتیبانیسوي آن 

ن گـروه  ، پشت ایي استقالل کوزوو از صربستانطرفهو نیز اعالمِ یکي فرماندهانِ آن در دادگاه الههتا تبرئه
هـاي  چریـک از سـوم راهجستجوياما،قدر بدیهی است که شرحش بیهوده استموضوع آنراستش ؛ایستاد

:غریب نیستکم کوزوو تا جنبش سبز، از سوي کسی که چنین چیزي هم نوشته است، 

هـاي  لي بـدی کم در غـرب، همـه  ي بنیادینی پدیدار شد که دستدر لحظه» راه سوم«ي یک انگاره
بـا یـورش   رویـارویی دموکراسـی رادیکـال، در   کـاريِ اصـیل گرفتـه تـا سوسـیال     دیگر، از محافظـه 

راسـتین  پیغـامِ . داريِ جهانی و تلقیِ آن از دموکراسیِ لیبرال درهم شکسـتند ي سرمایهپیروزمندانه
جهـانی وجـود نـدارد،    داريِ، هـیچ جـایگزینی بـراي سـرمایه    »راه دوم«این است که هیچ راه سوم

ما را به همان راه یکم » راه سوم«هگلی، شبه» نفیِ نفی«ي مضحک جور نسخهاي که در یکگونهبه
داريِ جهـانی  سرمایه،]راه سوم[آیا این . گرداندبرمی] داري جهانییعنی سرمایه[و یگانه راه موجود 

(ibid: 149)ي انسانی نیست؟ با یک چهره

. کنـد کار نمـی هم آورد براي مصادیقی که خودش میگویاتحلیل است که فرمول ژیژكخاطرِ همینبه
هـاي  مسـئله، گـروه  .هگل» نفینفیِ«یا حتا اصیلِشکلِ مضحکهیچ خاطر ناممکن است، اما نه بهراه سوم

کـه در دفـاع از   چنـان ي عملیاتی آنها معیارِ داوريِ مـا باشـد، هـم   موجودي نیست که کارنامهسیاسیِ ازپیش
ي اپوزیسـیون را فاسـد   آورِ میلوشویچ هم نیست که در جنـگ بالکـان تمـام نیروهـاي عمـده     ي شرمکارنامه

شند تنها زمانی یک موجودیت سیاسیِ مستقل شمرده این نیروها از هر خاستگاهی هم که برآمده با. دانیممی
بـه رژیـم   ذهنیـت نقّـاد  همـه  دادنِ ایـن کـه مشـروعیت تـن   اعالم کنندصراحت به تمام جهان بهشوند کهمی

اي اسـت  ناتو به جغرافیـاي سیاسـی  يمستبدانهدرازيِي دستمخاطرهلمسِ ي ناخوشایند میلوشویچ، نتیجه
کـه  چنـان ــ و نـه آن چنین استاین.تواند یک دوجین کشور درآوردکیلومترِ مربع، میکه فقط از چند هزار 

حتا کسانی که ذاتاً فاالنژ نیستند، از این .وجود ندارد» راه دوم«که چیزي جز یگانه بدیلِ گوید ــژیژك می
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؛ اما شـجاعت  اشتدشرم خواهند ي جنگ ي موقت با موجودي چون میلوشویچ، و تغییرِ جبههترك مخاصمه
ایلغـارِ بالکـان نداشـتند و    در زمـانی  .فهمـد هرکسـی آن را مـی  و نه داردهرکسی نهسیاسی این تصمیم را 

وشـویچ را فقـط بـه    ي میلنظرش دربـاره ،مقاومت. فهمندو امروز در اوکراین و سوریه ندارند و نمینفهمیدند
.اشگرداندنِ ناتو به خانهرا بگذارد براي بعد از بازن تفهیم حتا اگر الزم شود که ایگوید،می»خود او«

بـراي نجـات   . هوموسـاکر اسـت  بـه  ي امپریالیسـم  اکتفاي پایان عصرِ نشانهمحافظ مسلّحي باري پدیده
سـربازانِ جـاي کهنـه  اجازه دارنـد بـه  هاي مدافع خلقیگان، عجالتاً قربانیان از فروکاست بسیط زیست عریان

فعـالً  کهاینحاال . بگویندکنگرهکافی است بیایند و نظرشان در مورد اسد را به ند؛ باشقهرمان ،ارتش آمریکا
ي اش از اسـلحه نگرانیخاطرِ ، بهي سوریهبیشتر با داعش همدل است تا با کُردهااي در ابعاد منطقهواشنگتن 

تـا  .معلوم نیستخیلی تکلیف کُردها هم نشود، معلوماسد است و تا تکلیف او اواصلیِکُردها نیست؛ دردسرِ
مسـتقیم وضـعیت موجـود در سـوریه و عـراق، و پدیـدار شـدنِ        یتمسـئول خلـق مدافعهايیگانکه زمانی

جهـانی و  همدسـتانِ ي آمریکـا و  رسـماً و صـراحتاً برعهـده   هاي ترازِ نوین در سراسرِ این منطقه راکُشیآدم
اي بهتـر از شـکلِ   ، مـن هـیچ داوري  رفتـار نکننـد  ي ایـن تحلیـل   ايِ آن ندانند، فاش نگویند و برپایهمنطقه
الوقوعِ شهروند به ي تبدیلِ قریبدلهرهي روانیِ سرمایهباکه بخشِ کوزوو را براي آنانخیمِ ارتش آزاديخوش

بیـرون  ي اشـمیت دوگانهحسابِبهفظ مسلح یک ملتو از بطنِ محاسازندمییک محافظ مسلح،هوموساکر
.دانممعتبر نمیکشند،می

آلمانیدستورزبانِتصریحِ:ینسکیویشمأموریت

ي مفهومِ محذوف و منکَـرِ منظومـه  »احضار/اعالن«یادآوري چونان ادعاي ما این است که کنشِ سیاسیِ 
انـد  هاییق این زبان، همانسازد، اما عناصرِ معلّجهانی بازمیمعنا را در کسوت یک سامانِ ایدئولوژیک قدرت، 

ي آنها در رژیمِ نوینِ معنا را ند؛ مرجعِ ادیپیِ داللت تنها امکان پیوندیافتنِ دوبارهامعطل ماندهمدتی استکه 
ايدیگـري بازساخته همان این زبانِ: شودچیز نمایان میآمیزِ همهصورت معناي توطئهدر این. کندفراهم می

هـا  گویا زمانی کـه استالینیسـت  . داند و توطئه بخشی از ذات ناپیداي اوستچیز را از پیش میاست که همه
ي بوخـارین  در جریـان محاکمـه  ؛ادعاي ما بودندهمیندر پی اثباتمصرّانهد، باز کردنبوخارین را ي پرونده

غرض این است .، داردترها داشتهبس متفاوت با آنچه پیشمعنایی ها شود که جاسوسی براي آلمانمعلوم می
هـا  ، حتا اگر نه خودش و نه ناظرانِ تاریخیِ دادگـاه بفهمندکه همگان، حتا خود بوخارین، این معانی نوین را 

هـاي اطالعـاتیِ   کنـد کـه بـا دسـتگاه    بوخارین را متهم مـی ،دادستان ویشینسکی. آن را قبول نداشته باشند
ي سیاسی و مبارزاتی خـود را  براي رفعِ اتهام، سابقهکوشدمیبوخارین . تان و اتریش ارتباط داشته استلهس
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ها کشیده است به دادگاه یـادآوري کنـد؛ ویشینسـکی کاربلـدتر از آن     هایی که از همین دولتي زندانبرپایه
:کندرا وارد بازي می...) و شارانگویچ، رایکوف(هاي بوخارین پروندهاست که کوتاه بیاید و حتا هم

آیا حاال متوجه شـدید  . هاي خودم را براي متهم بوخارین روشن کنمخواهم حرفمن می: ویشینسکی
ال کردم؟ؤي اتریش سکه چرا از شما درباره

.شودي اتریشی محدود میي من با پلیس اتریش، به زندانی شدنم در یک قلعهرابطه: بوخارین

، آیا جاسوس لهستان بودید؟ایدگرچه شما در زندان بوده! شارانگویچمتهم : ویشینسکی

.امگرچه در زندان بوده. بله: شارانگویچ

.دوبار در زندان روسیه، و در یک زندان آلمان. من در زندان سوئد بودم: بوخارین

تهم مـ . ایـد، دلیـل بـر جاسـوس نبـودنِ شـما نیسـت       این واقعیت که شما در زندان بوده: ویشینسکی
هـاي  هـاي توقیـف در زنـدان   ي دورهکنید که بوخـارین بعـد از همـه   آیا شما تأیید می! رایکوف

اطالعـاتیِ لهسـتان خبـر    کشورهاي متعدد، مثل شما از ارتباط جاسوسیِ شارانگویچ با سرویسِ
داشته است؟ آیا خبر داشته و با آن موافق بوده است؟

.کردند اطالع داشتممیهایی که جاسوسی از سازمان: رایکوف

هاي مختلـف بـوده اسـت، مـانع موافقـت او بـا ارتبـاط        این واقعیت که بوخارین در زندان: ویشینسکی
فهمید؟آیا شما این را می. همدستانش با سرویس اطالعاتی لهستان نیست

.فهممخیر، نمی: رایکوف

.فهمدبوخارین آن را می: ویشینسکی

.کنممیفهمم، ولی انکارمی: بوخارین

)از من استتأکیدها() 114-113: 1358، سازمان ایرلند. (ادامه دهید: رئیسِ دادگاه

فهمیدنش هم جـانِ  .، وگرنه حکمِ او که از پیش مشخص استبفهمداین رابوخارین قرار براین است که 
فهمیـدن برايپاي دادستان داند؛ ولی در سراسرِ محاکمه، پابهبوخارین این را هم می. او را نجات نخواهد داد

دانـد و  شـده مـی  د، رئیسِ دادگاه هـم کـار را انجـام   کنمیهمه انکارش فهمد و بااینمیوقتی. دکنتالش می
در فرایند ایـن محاکمـات گـویی    . کرد بپردازدروایت میاز آن پیش ي داستانی که تواند به ادامهبوخارین می

نظر به. کجا بوده استدربفهمند اشکالِ کار ند تا با همکاريِ هم اویشینسکی و خود بوخارین سخت در تالش
آید بوخارین به این نتیجه رسیده است که جاسوسی کرده، اما دنبالِ فهمیدنِ این است که چـه شـد کـه    می

گرایـان  مـانی و ملـی  هـاي آل مرتبه به یک جاسوس براي فاشیسـت ي مرکزي یکي کمیتهرجستهاین عضو ب
شـده و نمایشـی   ریـزي برنامهي گمانهاین کوشش مشترك، ناظران خارجی را به . افراطی لهستان تبدیل شد
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؛ هـا افتـاد  شـبهه اي گمانهبر چنین اما سالِ بعد از محاکمات، جنگ آغاز شد و . بودنِ محاکمات رسانده است
کـرده بودنـد؛ اسـتالین بـا     اسحسـ اآغاز جنگ از سوي آلمان را درنگها خطرِ بیواقعیت این است که روس

 قـدرت  نادرست دربـاره ي بسبرآورد، با با آلماني خاورو تقسیم اروپاي آشتیپیمانِ موقت هـاي  ي تضـعیف
الوقـت  فـع ، دبر آنهایافتنِ سیاسی و نظامی شورويترتیب دست باالسببِ جنگ با یکدیگر و بدیناروپایی به

هدیـد  تجهـان را  شـوروي و سراسـرِ  که د کني ي جنگ ناگزیرنیروهاي خود را آمادهکرد تا هرچه بیشتر می
حکـمِ  ،ي شـرق بیشـتر همـدل باشـیم    اگـر بـا جبهـه   گذشـته از میـزانِ خطـاي بـرآورد اسـتالین،      . کردمی

تنهـا ایـن   که نهرسیداز فوکو به این نتیجه توان به پیرويمی. یابیمعنا میممحاکمات را بی» بودننمایشی«
در قیاس بـا سـاخت   فوکو الاقل. معناست/نظامِ حقیقتاي یک نمایش براي تولیدها، بلکه هر محاکمهدادگاه

ي قـدرتی  به رابطهبدبینیِ او امااست؛ تر کند، صادقمسکو را تماشا میاز اروپا زده حقوقِ بورژوایی که حیرت
بدون این گذارد کهپاسخ میتولید استبداديِ معناست، این پرسش را بیسرگرمِیگفتمانسازمانِهر که زیرِ
سیمايِ تهاجمیِ برداري از ، بوخارین با پردهمحاکمهدر معرضِ د؟پیروز شهیتلر رتوان بها چگونه مینمایش

به ایـن  گویا هایی که متهم باید به آنها جواب دهد، تمام سؤالد؛شواست که غافلگیر میاین معمايِ بنیادین
جاسوساي از تعریف تازهدادگاه شناختی است که و در همین تقلیلِ روشاندفروکاسته شدهمحوريپرسشِ 

دادستان و مـتهم دسـت   . و اکنون نامی هم باید براي کاري که گروه بوخارین در تدارکش بود یافت.دهدمی
:به جواب برسندتاگذارند میهایشان را روي هم عقلوشوند کار میبه

اي به شنیدنش ندارید، به را به دالیلی که شما عالقه» ]کرملین[کودتا در کاخ «چون انجام : بوخارین
...ها هاي کوالكگیري به سمت شورشیم، اقدام به جهتعهده نگرفت

توانم چنـین اسـتنباط   چیست؟ آیا می» کودتا در کاخ«معناي اصطالح : ]وسط حرف او[ویشینسکی
ي نیروهاي شماست؟به وسیله... کنم که معناي آن، کسبِ مستقیم قدرت 

کودتـا  «گـویم  اما چرا می. نیروهاي اتحادیهي وسیلهاز لحاظ سیاسی به. کامالً درست است: بوخارین
.؟ به این معنی است که نیروها از لحاظ سازمانی در کرملین متمرکزند»در کاخ

کردند در اختیار شـما هسـتند، نـه لزومـاً بـا نیروهـایی کـه در        با نیروهایی که ثابت می: ویشینسکی
.کرملین بودند

.کامالً درست است: بوخارین

اقدام به کسـبِ قـدرت از طریـق قیـامِ     : بگوییم» کودتا در کاخ«جاي بهتر نیست بهپس : ویشینسکی
مسلحانه؟

.درست نیست که از قیام مسلحانه صحبت کنیم،نه: بوخارین

.خواستید قدرت را به دست بگیریدهایی که در دست داشتید، میشما با سالحچرا نه؟ : ویشینسکی
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...ي محدودتري که در اینجا حوزهاي است، درحالیتودهقیامِ مسلحانه یک امرِ : بوخارین

.اي را به همراه نداشتیدهایی؟ شما هیچ تودهچه توده: ]وسط حرف او[ویشینسکی

.پس قیام نبوده است: بوخارین

.قیام به کمک یک گروه: ویشینسکی

.صورت درست استاگر شورشِ یک گروه را قیام بنامید، دراین: بوخارین

شـود  است که از آن چنین استنباط مـی » کودتا در کاخ«تر از اصطالح هرحال درستبه: نسکیویشی
.افتدکه گویا در کاخ اتفاق می

...زدم، چیزي که در نظرِ من بود حرف می» کودتا در کاخ«وقتی از : بوخارین

گران؟ گروهی از توطئه: ]وسط حرف او[ویشینسکی

.کامالً درست است: بوخارین

)128-127: جاهمان(...من معتقدم بهتر است آن را چنین بنامیم : شینسکیوی

هـا سـوداي دسـت    که به سود آلمانرا ي کسانی کنشِ شیادانهوبه تفاهم رسیدنددو طرف ترتیببدین
کودتـا  «زمانی که این . ي آن تعمید دادندمشترکاً به نامی برازندهبردن در ترکیب کرملین را در سر داشتند، 

ي ي خیانتکارانـه اندرکارانِ آن احتماالً به آرمانِ نجات انقالب از چنگ مصادرهدر جریان بوده، دست» در کاخ
: گویدصادقانه تنها به یک زبان سخن میخواهیِ کند که این آرماندادگاه مشخص می. اندیشیدنداستالین می

قدرها شرافت دارد که در مقامِ یک بلشویک، طرف است و بوخارین آنکشف آن مستلزمِ همکاري دو. توطئه
نمـایشِ  دهـد،  ي مرکـزي را در آن بـازي مـی   کند و نیمی از کمیتـه پنهانی که توطئه میدیگريِدر افشاي 

در ژانرِ وحشت کارگردانی مرکزخطجبارانِ رعابِ تماشاگران، همدستبراي ااش را آخرین مجاهدت زندگی
.کند

گذشت و وقتی کسی صـادقانه  از استالین میها ي راههمهبراي مهارِ هیتلر هاروزراه دیگري هم نبود؛ آن
اگـر هوشـنگ   . آمـد از آب درمـی آلمـانی شد کـه ناغافـل او هـم    فهمید چه میرفت، نمیطرفی میبه راه بی

اما گواه و مدرکی . "بازي استتنها یک درکار است و اینايتوطئه"نوشت امیراحمدي در آن روزگار بود، می
ي بوخارین بر این بـود تحلیل فرقه. آوردکم میعاقبت مثلِ همیشهکرد و براي اثبات وجود توطئه پیدا نمی

تضعیف شده و آنها فرصـت  حاکمخطشکست استالین، موضعِ سپسکه درصورت جنگ آلمان و شوروي و
. ها منتقـل شـده بـود   طلبانه گویا در مذاکرات به آلمانن رویکرد شکستای. را پیدا خواهند کردآنکنار زدنِ 

؛ در نتیجـه در جریـان   بودطلب بر استالینِ سرسخت ارجح شک بوخارینِ شکستهم بیيبراي آلمانِ هیتلر
کـم  ها ممکن بود واکنشِ اجتمـاعی یـا دسـت   ، چون همکاريِ صریحِ آلمانی»کودتا در کاخ«توطئه، یا همان 
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. طرف بمانندبیدر جریانِ توطئه ها آلمانیکه کافی بود همین اي علیه اپوزیسیون ایجاد کند،گستردهحزبیِ
شـت و متهمـان کـه    گَهاي اطالعاتی و امنیتیِ آلمان گرد همین موضوع میگفتگوهاي اپوزیسیون با دستگاه

انکار کننـد، در رونـد محاکمـه،    حقوقیلحاظبهکوشیدند نقشِ اجراییِ خود در این گفتگوها را در دادگاه می
:ددریافتنها ــباشند و چه آلمانیچه خودشانطرف را ــمحتوايِ موضعِ بی

آیا شما نه فقط مذاکرات را، بلکه ابتکارِ آن را هم تأیید کردید؟ یعنی تمـام  : ]رو به رایکوف[ویشینسکی 
ماجرا را؟

اگر کسی چنین چیزهایی را تأیید نکند، بایـد علیـه آن   .ي کوچولو نیستیمکدام از ما بچههیچ: رایکوف
.طرف را بازي کردتوان نقش بیدر چنین مواردي نمی. مبارزه کند

ها را به ابتکارِ خودش انجـام  توان گفت قراخان مذاکرات با آلمانیپس می: ]رو به بوخارین[ویشینسکی 
] ...وفدست بوخارین و رایکهم[نداد، بلکه به ابتکار تومسکی 

.ولی در آن زمان نه رایکوف و نه من اطالعی از آن نداشتیم: ]وسط حرف او[بوخارین

لع شدید، آن را تأیید کردید؟اما وقتی که بعداً مطّ: ویشینسکی

اگـر آن را  . تواند وجود داشته باشدطرفی نمیاکنون گفت که در چنین مواردي بیرایکوف هم: بوخارین
...ام آن موافق بودهخاتمه ندادم پس با 

هـا را بـه عهـده    مـذاکرات قراخـان بـا آلمـانی    شـما مسـئولیت  ! و بنابراین، متهم بوخارین: ویشینسکی
گیرید؟می

.تردیدبی: بوخارین

؟]ي آنشوروي از آلمان در صورت حمله[مسئولیت مذاکرات براي تدارك شکست : ویشینسکی

.مسئله به این ترتیب نبود: بوخارین

ي کمک به شما؟درباره: ویشینسکی

...طرفی از بی... کلی صحبت کردم طورمن از کمک به: بوخارین

.اکنون به شما توضیح دادرایکوف هم: ویشینسکی

. نه به مندهد ورِ من او به دادگاه توضیح میبه نظ: بوخارین

.به اوستوجود مذاکره با دشمن به معناي کمک کردناو توضیح داد که : ویشینسکی

بـه آن  ] حقـوقی [بررسیِ مسئله از نظـرِ قـانونی   . اما من تفاوتی قائلم. خوب، به آن معنی، بله: بوخارین
...زیرا . صورت نبود
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شد؟ در کمک به توفیقِ توطئه؟این کمک به چه ترتیبی باید انجام می: ]وسط حرف او[ویشینسکی

مانـدنِ  طـرف بـی . ي آلمان، علیه ما انجام شودبود مداخلهکلی در جریانِ توطئه، ممکن طورِبه: بوخارین
.معناي کمک استآلمان به

.کردندیعنی آنها باید به شما در کسبِ قدرت کمک می: ویشینسکی

-146: جاهمان(. کردندوسیله به ما در کسبِ قدرت کمک میماندند و بدینطرف میباید بی: بوخارین
)از من استتأکیدها) (147

حـداقل گـروه اول از آن   . ي مشـترکی جریـان دارد  توطئـه ،طرفان و طرفدارانِ گفتگو با دشمنمیانِ بی
ي دادگاه تالش دارد تا نشان دهد که ظاهراً مجموعه. اطالعی ندارد، اما این نافیِ مسئولیت حقوقیِ آن نیست

ها کرده است؛ بخشی از توطئه در ارتباط با آلمانمیفراهمتوطئه، فقط آنی نیست که اپوزیسیون در کرملین 
طرفی درقبالِ توطئـه،  عکس، بیا کاري در این زمینه انجام دهند؛ بهبوده، اما نه به این معنا که قرار بوده آنه

کوشد نشان دهـد کـه اپوزیسـیون از    بوخارین در دفاعِ حقوقی از خود می. خودش بخشی از این توطئه است
درمقابل، ویشینسکی با کمک . استه است که دخالتی در اتفاقی که در کرملین خواهد افتاد نکنندها خوآلمان

چیـزي  چـه . هاستدهد که بخشی از کودتا همین دخالت نکردنِ آلماني رایکوف نشان میزنانهاعترافات راي
بـراي معنـا بخشـیدن بـه     تالش ! دشمن؟ نه/ي بنیادینِ دوستکند؟ دوگانهطرفی را ناممکن میچنین بیاین

 با ارجاعکردنِ زبانی آنها پیوند، با هممفاهیم معناباختهانبوه درواقـع  . »فاشیسـم نبـرد بـا  «خطیرِبه ضرورت
معنـایش ؛نیسـت معنـا بـی هـا یـاوه و   با آلماني اپوزیسیونمذاکرهپذیرشِ انجامیا رددر بوخارینطرفیِبی

طرفداريِ آنهـا از بوخـارین   معنیِهم به» کودتا در کاخ«در قبال هاآلمانطرفیِ بی. ي از مذاکره استطرفدار
اشیم؛ اگر قرار نیست بجنگیم، باید مهیاي جنگ با فاشیسم بصرفاً د، یابنطور معنااینها اینکه براي این. است

هـاي نادرسـت   رغـمِ برآورد بـه کـه گفتـیم،   چنـان . کندوهماً جورِ دیگري معنا پیدا میطرفیبیوقت دالِ آن
هـاي هیتلـر  برابرِ پیروزيشوروي درموقتطرفیِ در مورد ثمرات سیاسی و نظامیِ بیجنگدر آغازِ استالین

شـد،  پدیـدار مـی  درشرایط خطر فاشیسم، محاکمات مسکو و نظامِ نوینِ معنایی که )ترُپریبِنـپیمان ملُتُف(
فمعرّاوگرچه .بودبیش از هرچیزِ دیگر گواه عزمِ ناگزیرِ استالین براي مقابله با تسلط مطلقِ فاشیسم بر اروپا

گـوییم کـه   انحطاط نظري و سیاسی مشخصی در مسیر تثبیت قدرت شوروي بود، اما ما از جنگی سخن می
ف  تیرانـدازهایی چـون   ي تکارادهرا باید آن سنگرِترین شک عالیبی و اسـتالین از ؛دانسـت واسـیلی زایتسـ

.نبوداواي جز چارهفاشیسمباپیکار در مان بیاید، بدهراندازهکتبر وارد کردامحصولِ لطمات سنگینی که به 

رِ زبـانیِ ناپیـدا تبـدیل مـی      خالصه، توطئه ساختاري منطقی می شـد یافت و هرچه بیشتر به یـک گرامـ .
قاراخان، بهترین حالت، بوخارین، تومسکی، رایکوف، شارانگویچ، در؛را چیده است؟ معلوم نیستکسی آن چه

. شـود اند؛ اما این عذري براي توطئـه نمـی  اند و تازه االن فهمیدهآن را بازي کرده... خودجایف، راکوفسکی و 
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غرض این است کـه نشـان   . کندمیگرچهنیست کند، قصد محاکمه این نیست که هرجورشده آقایان را سربه
گناه بوخارین و یارانش این است که . فاشیسم ایستاده باشیمرودررويکه توطئه را ببینیم، باید دهد براي آن

را حکـم  ایـن  بلـد بـود و  براي ضدفاشیست بودن باید زبـانِ روسـی   . اندقدرها که باید، ضدفاشیست نبودهآن
هـردو بـه معنـاي    sollenو müssenدر زبـانِ آلمـانی دو فعـلِ    . کنـد ویشینسکی به بوخارین یـادآوري مـی  

رساند و دومی نوعی الزام و امرِ اخالقـی علّی را می/جور بایستگیِ منطقیاولی یکمعموالً ؛هستند»بایستن«
، زیـرا  بتواند فارسی حرف بزندبایداو : مثالِ اولی. )شودهرچند این تمایز همیشه در گفتار عادي رعایت نمی(

؛)kommengehat aus dem Iran, denn erkönnenPersisch sprechenmussEr(از ایـران آمـده اسـت   
 بلد بودن یا نبـودن بـه   ... باید فارسی بلد باشد»قاعدتاً«او : در متنِ این جمله مضمر است» قاعدتاً«یک قید

یـا  زیـرا از (ي پیرو ، جملهشرطیي شبهگزارهدر این .استقاعدهمحصولِ منطقیِ یک بلکه اختیارِ او نیست، 
dennقاطعِ حکم است؛ این)بعدبه نِ علتموجبهخودبهبایدجور مبی تـا  کنـد ي خود را گزارش میخود علت
تکلیـف بایـد تـو  (deine Aufgabe machensollstDuدوم، مـثالً  بایـد ي نمونهاما در. اي باقی نماندشبهه
توان تکلیف میچونوجود ندارد،هم زیراییهیچ ي پیرو درکار نیست ودیگر جمله،)را انجام دهیاتدرسی

کند؛ نـاگزیريِ آن محصـول یـک    منطقی آن را ایجاب نمی/ي طبیعییک قاعدهجبرِ علّیِرا انجام نداد؛ اینجا
همـین  تقریبـاً  زبانِ انگلیسـی هـم   در. شودنتیجه هیچ علّتی براي آن گزارش نمیو درانتخابِ اخالقی است

ي ریشــهاز یــک müssenو mustهرچنــد (تــوان یافــت مــیmustو shouldرا میــان بایــدتمــایزِ دو نــوع 
میان ایـن دو  ).عکسِ هم استتقریباً کنند، که در این دو زبان نمایندگی میبایدي، اما نوعِ اندانگلوساکسون

تـوان  آزمایـد کـه آیـا مـی    و اختیارِ اخالقی نشسته است و بوخارین مییي کانتیِ ضرورت علّ، فاصلهبایدنوع 
دورانِ بازداشـت  اظهـارات مکتـوبِ  کـه بخشـی از   در حـالی ؛ ویشینسـکی  ي آن از متهم رفعِ اتهام کردبرپایه

:کندهایش را تأیید میاین گفتهاکنون هم پرسد که آیا از او می،خواندبوخارین را براي دادگاه می

او . ي سـازوکارِ کودتـا جویـا شـدم    ظرِ تومسکی را دربارهن«: ]نقل از مکتوبات بوخارینبه[ویشینسکی
هـا باشـد، مربـوط    ي جبهه بـراي آلمـانی  گشایندهبایدگفت که این امر به سازمان نظامی که 

».است

.بله، درست است: بوخارین

گـران  ي نظامیِ توطئـه ها ازسويِ شاخهیگشودنِ جبهه به روي آلمان[آیا تومسکی با آن : ویشینسکی
موافق بود یا نه؟] هادر جبهه

.sollenاست و نه müssenبرد و معناي این کلمه در آلمانیکاررا به» باید«ي او کلمه: بوخارین

: جـا همـان (.اسـت » باید«معنیِ به» باید«در زبانِ روسی . شناسی را رها کنیدبحث زبان: ویشینسکی
)از من استهاتأکید) (181
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هایی است که بوخارین در زمـان بـازجویی در اعترافـاتش نوشـته، امـا در      و کمی بعد باز هم دعوا بر سرِ واژه
:اندبردار شدهدادگاه تأویل

] هـا نزد تودهگرانتوطئهبراي توجیه عملکرد [» پرستانهاستفاده از شعارهاي میهن«معناي : ویشینسکی
چیست؟

.در معناي زشت آن مورد نظر نبود» استفاده«ي کلمه: بوخارین

معنـاي درسـت   » استفاده«! دهدمعناي درست خود را نمی» باید«: ]گویا کالفه شده است[ویشینسکی
!دهدخود را نمی

.دو معناي متفاوت دارندmüssenو sollenکامالً معلوم است که در زبانِ آلمانی : ... بوخارین

.زنیمولی ما به زبانِ شوروي حرف می. عادت دارید که به زبانِ آلمانی صحبت کنیدشما : ویشینسکی

.خود زشت نیستخوديِزبانِ آلمانی به: بوخارین

هـا  شما هنوز عادت دارید که با آلمانی. دهیدشما به صحبت کردن به زبانِ آلمانی ادامه می: ویشینسکی
)183: جاهمان(.زنیماینجا به زبانِ روسی حرف میولی ما در . به زبانِ آنها مذاکره کنید

، اسـت معقـول جـور علیـت   ف یکنزد کانت الزام اخالقی معرّ. که کوشش بوخارین فایده نداردنتیجه این
ایم، اما قطعیت ؛ ما پیروِ امر مطلقی هستیم که خود آن را اختیار کردهگنجدعلیتی که در مقوالت فاهمه نمی

مند مقولهعلیت . رویداد معلول در پی علت استکند، گویی در سطحِحکم میاین امر بدان نشی که تحققِ ک
ي نـاگزیري و ضـرورتی   منطق با آن سروکار داریم، عرصهوپدیدارشناختی، یعنی علیتی که در علوم طبیعی

یـک  چـه  چنـان دیگرسخن، در سطحِ حقوقیبهگذارد؛ ي فعلِ معلول نمیکنندهاست که مسئولیتی بر دوشِ
رمپدیداري باشدج گناه خواهد بودمرتکبِ آن بی،معلولِ ناگزیرِ یک علت.معقول، یعنـی  اما در سپهرِ علیت

. کنـد جور مسئولیت اطالق مـی آزادي در انتخاب، به وقوعِ بزه اخالقی یک: ي دیگري استگونهاختیار، امر به
طبیعی مسببِ آن بوده کـه  /ساده بگوییم اگر از قانون تبعیت نکنیم، از دو حال خارج نیست، یا علتی منطقی

سو سوق داده است که در این حالت مسئول آن ما را بدانعارضماخالقیِبایدصورت معذوریم، یا یک در این
آنچه روي داده محصول یک علیت منطقی و پدیدارشناختی که کوشد تا نشان دهد بوخارین می. خواهیم بود
(müssen)جور امرِ اخالقی بوده و نه یک(sollen) .ُخـورد و  اي است، اما ویشینسکی گول نمـی ورِ زیرکانهمان
بـدان  ؛ ایـن  بیشتر نـداریم » باید«یک : دهدي کانتیِ بوخارین، کیفرخواستی هگلی ترتیب میاعیهدر برابر دف

یهگلـ اصلی ، فقط بنا بهاخالقی استيبایددر سرشت خودمنطقی نیز/عذرآفرینِ طبیعیبایدمعناست که
کـه  ) طبیعـت و عقـل  (اخـالق  سِ علـم و  ري ناهمداند؛ تقسیمِ کانتیِ جهان به دو گسترهخودش این را نمی

ي تحقـقِ روح مطلـق و پایـانِ    هم قرار داده است، نزد هگـل در وهلـه  برابرِدری و انتخاب آزاد را ضرورت علّ
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ي اخالق و پدیدار کـه کانـت   وقتی سوژه به خودآگاهی برسد، تمایزِ عرصهیعنی. شودازخودبیگانگی رفع می
ي احساسِ قرارگـرفتن در همـین   گویی تبخترِ ویشینسکی نتیجه. پایان خواهد یافتد، بخشیبدان ابدیت می

آورد، باز هم مقدرات صورت یک حکمِ منطقی درمیدر ساخت زبان، آنچه علیت را به! موضعِ روح مطلق است
امـا از لکـان   .دهـد یابد، وجودش را به استعال نسبت مییک حاکمِ اساطیري است که چون کانت او را بازنمی

ي تـر در منـاظره  پـیش . دارد(omnipresence)جایی م که این حاکمِ ناپیدا در کل زبان حضورِ همهایآموخته
) زبان(آگاه دیگريِگرفتنِ یک در فرضي سرباز استاي که برازندهسرباز و دانشجو گفتم که آگاهیِ طبقاتی

زبـان، یـک موجـود    ساختاريِمِ کند که حاکمِ اخالق و حاکمیگوشزداً به بوخارینویشینسکی تلویح. است
یعنی براي تحققِیِ این دو حاکم،یگانگبراي فهمِ . مضاعف کرده استشکلی موهومآن را بهکه تاریخواحدند 

، زبانِ روسی حرف زدبهبایستمی، "است» باید«معنیِ فقط به» باید«"که براي درك اینآگاهی، خودي وهله
سـربازِ کمـابیش معلـوم اسـت کـه     مانـد؛  وقت دیگر عذري براي جاسوسیِ ناخواسته باقی نمـی آن. نه آلمانی

فهمیـده  دهد ـــ  هایش را در دادگاه هم نشان میبلديــ که هگلخوانده بهتر از بوخارینِ هگلنخواندههگل
پس از اکتبر در ساخت زبانِ این آگاهی کاسه است، چون یرِ نیماي زکاسهبایداست که در تمایز میان دو نوع 

،آیـد جاسوس از آب درمـی طرفیبیدر کار است که هر آدمِ ايتوطئهکه چه این. استروسی به وجود آمده 
بوخـارین بـراي   همین دلیل است که آخـرین دفـاعِ  به.دشوافشا میکردن به زبانِ روسی هنگامِ صحبتفقط 

ي کارها ي ناخواسته»هنتیج«ي او بلکه آگاهانه» قصد«نه ،ي خطرناك گشودنِ جبههکه خدعهقبوالندنِ این
:آور استي شورانگیز، چنین خمیازهآن محاکمهیانِبوده است، در پاو گفتگوهایش 

نشـد، بلکـه   ي گشـودنِ جبهـه از طـرف مـن مطـرح      ایـده ) شخصاً چنین موضعی نگرفتم؛ ب) الف
بار از من شـنید، تکـرار   اگر رایکوف این ایده را براي اولین) گفتگوي من با تومسکی بود؛ پينتیجه

)از من استهاتأکید()210: جاهمان(.گفتگوي من با تومسکی بودينتیجهکنم که می

جاسوسی و خیانت بـه بوخـارین و شـرکایش را بـاور نکردنـد و هنـوز هـم        ،توطئهبسیاري اتهامِناظرانِ
کـه  انـد، بـراي آن  بسیج شده» یدسیاه و سپ«طرحِ تقابل لحاظ روانی علیهیش بهکنند؛ کسانی که پیشاپنمی

ناخوشـایند شخصـیت چاشـنیِ  طلبانه بداننـد،  هاي قدرتسازيپروندهکثیفنمایشِ یک داستانِ بوخارین را 
چیز چنان براي آنها همه: یابندمیاي بسنده بهانهخود بوخارین در دادگاه را آورِهاي شگفتخودزنی،استالین

زِطنـ ي آنهـا چـه جـوابی بـه     لوحانـه دهامـا نابـاوريِ سـا   .شنیع است که امکان ندارد واقعاً چنین بوده باشـد 
: دهدمیفراريدو نه میانِمخفیاگفتگويدر یک تاریخخرابکارِطنّازترین يغافلگیرانه

ها به جنگ اول فنالند نگلیسیاي عامیانه را نداشته باشید که ورودامیدوارم شما این عقیده: سیفلت
خاطر معادنِ نیکلی بوده کـه در آنجـا تصـرف    هاي کوچک نبوده، بلکه فقط بهخاطرِ عالقه به ملتبه

....کردند 
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حالم که شما مرا برحذر کردید، چون نزدیک بود همین عقیده را بازگو کـنم؛ امـا   خیلی خوش: کاله
خیلـی کثیـف، بهتـرین دلیلـی اسـت کـه       یک دلیلِ. کنمالبته حاال که عامیانه است، بازگویش نمی

تـرین  صورت بالفاصله آن عمل را بـه حسـاب اصـیل   توان براي یک تبهکاري داشت، چون در آنمی
نوور به این دلیـل  ابار جنایتکاري در هیک. ، چرا که دلیلی به این کثیفی وجود نداردگذارنددلیل می

خوردن یک مارك و نیم اي را چندین قطعه کرده است تا براي عرقتبرئه شد که اعتراف کرد معلمه
همـین  بـه . ور با هم، اعتراف او را باور نکردند، زیرا بیش از حد حیوانی بوددادرسان در شُ. پول بگیرد

کـه  واقعیشوند، چون آن دالیلِهاي مدرن پذیرفته میبراي جنگاصیلدلیل هم هست که دالیلِ 
)از من استتأکید). (133-132: 1352برشت، . (توان تصورشان را کرد، سخت حیوانی هستندمی

داشته اسـت، ایـن را هـم خـودش و هـم نـاظرانی کـه بـر احـوالش دل          اصیلیدالیلِ بوخارین احتماالً 
ي عمل تـازه وضـع   از صدورِ نتیجهبعد واقعیدلیلِ پس از حد گرانشیِ سیاهچاله اند؛ اما اند پذیرفتهسوزانده

: از استالین بدش بیاید تا آن را بـاور نکنـد  کمی کس هراین دلیل چنان شنیع است که کافی است . شودمی
یگانـه اسـتالینِ  ي بوخـارین را  شـناختیِ تبرئـه  این مجـالِ روان !ها کجابوخارین کجا و جاسوسی براي آلمان

سـاختارِ ،بوخـارین دستاویزِي نتیجهدر تداعیِ استعاريِ سرآغازهاست که . زبان: گیردراستینِ جهان از او می
اسـت ي وقوع آن بـوده تنها ابزارِ ناخواستهاوشایجابهنگامِاوي استدالل که برپایهــمنطقی رامعلولیک 

اي از دسیسهو فاعل، اي ناپیدا و بیتوطئهينتیجهشان که شیطنت همگیو آیا متهماندهد؛از دست میــ
ي رژیم سیاسیِ منتشر در ناخودآگاه مشترك اپوزیسـیون  زمینهدر پسبایدهایشجنسِ زبانِ آلمانی و تمایزِ 

ند؟ بعید برسالمت میبهي این رازگشاییِ تماشایی شان الاقل آبروشان را از مهلکهها بوده، اگر نه جانو آلمان
، یـا  علـت و معلـول، فـرض و حکـم    پـس و پـیشِ  ،زمانـي نوینِ فضاپس از افقِ اتفاق بود که هندسهاست؛ 

کنـد و  وضع می(retroactively)کنشگرانه شکلی پسعلت خود را بهمعلولْ:را آشفته کردمقدمات و نتیجه 
.داشتدنخواهندگذارمیاشبر گردهیِ رویدادها نتایجِ جبرِ علّگزیري از مسئولیتی که دیگربوخارین 

گفتمـانی داشـته باشـد، در    اي که نبایـد صـراحت  معانیتداعیتوطئه چونان قرار ساختمانِ غامضِبدین
ي احتمالیِ آینـده، بلکـه بـراي    فقط براي تبرئه در محاکمهشد تا نهگران بنا میاذهانیِ توطئههماهنگیِ میان

، دسـتاویزي فـراهم   چیز شـرافتمندانه اسـت  و همهاي درکار نیستتوطئهحفظ این باورِ کاذبِ خود آنان که 
سرکوب کنند /داد که واقعیت آن را کتمانهاي خرابکاران به آنان این مجال را میساختارِ زبانی دسیسه. باشد

» گـران نجـات انقـالب از چنـگ مصـادره    «و » دفاع از میـراث لنـین  «اي چون هاي جعلیو با جایگزینیِ ابژه
دسیسهي انتقالِ ناخودآگاهانهاین . دست آورندشان را بهامهروي برنروانیگذاريِ خرسنديِ الزم براي سرمایه
گنـاهی در یـک   ترفندي جهت اثبات بیتمهیداز گذشته براي بوخارین ي زبان، از صراحت گفتار به استعاره

هنوز همان توانست احساس کند که اي بود که با آن همچنان میي فرضی، محملِ تأمینِ خودشیفتگیآینده
:استقدیمنِبوخاری
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گـرِ شـما در تـدارك آن بـود، بـا      ي برانداختنِ دولت شوروي، کـه گـروه توطئـه   آیا درباره: ویشینسکی
صحبت کردید؟خودجایف

.صورتی مبهم و نامشخص صحبت کردمباره بهدراین: بوخارین

صورتی که او بتواند درك کند؟اما به: ویشینسکی

.کامالً درست است: بوخارین

آیا درك کردید؟]: رو به خودجایف[ویشینسکی

.کامالً: خودجایف

)167: 1358سازمان ایرلند، (...پس کلمات مطرح نیستند، بلکه محتوا موردنظر است: ویشینسکی

مسـئله  نیست؟ استعارههمان » اي که طرف مقابل آن را درك کندگونهکردن اما بهمبهم صحبت«این 
ي آن باید صراحت مطلق است، فقط قراردادي میان دوطرف گفتگو هست که برپایهچیز به این است که همه

ي او مـبهم نیسـت؛ وظیفـه   حقیقتـاً چیـزِ بخشیدن به یکخود را به ابهام بزنند؛ کار ویشینسکی هم صراحت
انـد؛  انکار کرده/صراحتی است که پیشاپیش در جریان بوده، اما بوخارین و خودجایف آن را فراموشیادآوريِ

.ستنیریاکارانهباشدهرچهکند، اما استالینیسم چونان صراحت ساري در یک ابهامِ کاذب، وقیحانه جلوه می

شـمول  ناگزیر از قواعد کلّـی و جهـان  تبعیتکه حتا ایمهافتیاین حقیقت را در فرجامِ فرایندپس اینک 
عکس، تمام ؛ و بهو خود را به آن راه نزنیمآگاه باشیمفی است از این اختیار ماست؛ تنها کاخودبه اختیارِهم

ـ   در زبـان اسـت؛   ي یک دیگريِ مسـتتر ي حکمِ جابرانهآزاديِ اخالقیِ ما برساخته ردارِ در جهـانِ وارونگـیِ ب
کند تـا  مان روایت میاستانِ عذرهاي ما را این بار چنان برايدهگلروحِ معهودمأنوسِ زمان، خودآشکارگیِ

ي مسئول، گرِ خود ماست که ما را در جایگاه سوژهبخش و تبرئهزده شویم که چگونه معلولیت آرامششگفت
.کندآشفته و غافلگیر می

*                *               *

ـ  ایم؛ پس بد نیست یـادآوري کنـیم کـه    گویا دوباره به قلمروي دانش فیزیک فرود آمده رم و مجمـوع جِ
توان این عدد را صفر فرض کرد، زیرا اطـالقِ یـک مقـدار بـه تـرازِ      می.همیشه عدد ثابتی استجهانانرژيِ

چـون  .انـرژي اسـت  تغییراتماست؛ چیزي که در فیزیک اهمیت بیشتري دارد، خود ي انرژي به اختیارِ پایه
=ي فرمول مشهور آینشتاین، برپایه c، جرم(m) و انرژي(E)کافی (شوند چیز محسوب میاساساً یک

ـ همـانیِ تـا  اسـت، یکعدد (c)است دستگاه مختصاتی را انتخاب کنیم که در آن سرعت نور  رم و انـرژي  جِ
این مشخصی از مقدارایجادانرژي، /ي همین اصلِ پایستاريِ جهانیِ جِرمدرنتیجه، برپایه، )ودشبدیهییکسره 
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انـدازه بایـد در جـایی دیگـر همـان     در حالت یکم،: تنها در دو حالت ممکن استدر جایی از جهان،کمیت
اگـر مقـداري از   آن بنـا بـر  ي ثبات مقدارِ آتشِ هراکلیتوس که فرضیهچیزي شبیه از میان برود؛ انرژي /رمجِ

کاسته شـود  ي آتششود ــ یعنی از اندازهانقباض و انبساط به عناصر خاك، آب یا هوا تبدیل باجاویدآتشِ 
کلِ ایـن  ياندازهبه آتش شوند تا جایی دیگر، با سوختن تبدیلِباید در دیگر موادهمزمان همان مقدار از ــ
با انهدام یک فوتـون، یعنـی یـک    در حالت دوم،اما یکسان باقی بماند؛جهانِ مادهکَثَراتواحدي رچشمهس

و ذرهاندازه انرژي در قالب یـک جفـت   هاي سنگین، همانبسامد در برخورد با هسته/ي مشخص انرژيبسته
ي بنیادینی است که ذرهي الکتریکیِجور قرینهیک(antiparticle)ه ذرپادشود؛ پدیدار میي بنیادینهذرپاد

ـ هـم (مثالً اگر یک الکترون زاده شـود، یـک پـوزیترون    : استجهانِ پیرامون ما از انواع آن ساخته شده  رم جِ
هـا و  ميِ وجـود پـادات  ادعـ تـا سـطحِ ا  ي پادمـاده نظریـه .آیـد وجـود مـی  نیز به) الکترون، اما داراي بار مثبت

دموادي ي ما، پانگاتیوِ مواد طبیعیِ جهانِ برسازندهصورتبهکه مدعی است، یعنی رودپیش میها پادمولکول
ها در هسته قرار همراه پادنوترونبه) با بار منفیجرمِ پروتون اماذراتی هم(هاند که در آن پادپروتونوجود دار

همین با ، اما ما این هنوز در سطحِ فرضیه است. چرخندها گرد آن میها یا همان پوزیتروندارند و پادالکترون
.بودنِ آن کار داریمفرضیه

هاي کهکشانی در مـدار خـود  زمان، یا به زبانِ دینامیک، سرعت گردش خوشهـفضاي میزان خَمشِ رویه
رود، گـویی جرمـی پنهـان و    چیزي است که از برآورد جرمِ مادي محصور در آن مدار انتظـار مـی  بیش از آن

کـه  در نظر داشته باشیدبراي درك بهتر . ش گرانشِ مرکزي تشدید کرده استنادیدنی این خَمش را با افزای
اش به جرم خورشید بستگی دارد؛ اگـر زمـین در   سرعت گردش زمین به گرِد خورشید در شعاع کنونیمثالً 

) روز365یـک دور در  (اش همین شعاع، گرد خورشیدي با همین جرم، با سرعتی بـیش از سـرعت امـروزي   
بود تـا  نیز می...) اعم از غبار و ستاره و سیاره و (ي مداريِ زمین جرمِ دیگري د، باید در درون دایرهچرخیمی

. شان نیز صادق اسـت ها در مدارِ کیهانیکهکشانگردشِهمین در مورد .ران را ارضا کندوي سرعت دضابطه
د اما برآورد جرمِ مرکزيِ مدار آنها با سرعتي ها به فرضِ یـک مـاده  واند؛ در نتیجه فیزیکدانخرانِ آنها نمیو

این فـرضِ  .که کل کهکشان را در بر گرفته استاندرسیده(dark matter)ي تاریکمادهنادیدنی موسوم به 
.هاست که در فیزیک نوین مستقر استسازانه مدتساده

: تري به چالش کشیده اسـت ي جالباین فرض را با طرحِ نظریه)2011(هاژدوکُویچدراگانتازگیاما به
اي که اینجا جاي بحثش نیست، عمرِ شناختیکه بنا به دالیل کیهان(ي تاریک وجود ندارد، بلکه پادماده ماده

بـارِ یعنـی  : ي گرانشیِ مـاده نیـز هسـت   ي الکتریکی، بلکه قرینهتنها قرینهنه) تري از ماده داشته استکوتاه
از .دهـد مادي از خود نشان مـی گرانشِي که رفتاري کامالً قرینهدارد(gravitational charge)ايگرانشی
ي گرانشـی میـان مـاده و پادمـاده و درنتیجـه      ي دافعـه خوانیم، شاید نتیجهآنچه ما ماده تاریک می"دید او 
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درواقـع تـاکنون   . (Hajdukovic, 2011)"باشدي باریونیِ موجود سببِ مادهی بهقطبشِ گرانشی خأل کوانتوم
است کـه میـان   لختیِ متعارف جهان نیوتنیاین بوده که جرم یک نوع بیشتر نیست و آن هم جرمِ فرض بر
است؛ همان جرمی که در قـانون دوم  کشش یا جاذبهي نیرو وجود دارد و آن هم آن تنها یک رابطهمصادیقِ

برخالف اما.شودهم نامیده میاینرسییا لختیرو َي مستقیم نیرو و شتاب است و ازایننیوتن میانجیِ رابطه
میـان بارهـاي  کشـش : دنـ کنهـر دو نـوع نیـرو را تولیـد مـی     و نیز قطبِ مغناطیسـی بار الکتریکیگرانش، 

هاي هاي بسیار میان میدانباتوجه به همانندي. نامهم) هايقطب(ارهاي میان برانشنام، و ناهم)هايقطب(
تبعیـت از پـذیريِ تـابع پتانسـیل بـراي آنهـا،      پایستاري و درنتیجه تعریـف مثالً (نیروي گرانشی و الکتریکی

ي از رانتظـار نـوعِ دیگـ   )...وو نیز الگوي عام نیروهـاي مرکـزي  نسبت نیرو با معکوسِ مجذورِ فاصلهيقاعده
نیـروي  چنـین  یان ماده و پادمـاده  مهاژدوکویچ مدعی است . یاوه نیست)دافعه(نیروي گرانشی از نوعِ رانش 

نشی، مانند دوقطبـیِ الکتریکـی مثبـت و    او درنتیجه ما اینجا یک دوقطبیِ گربرقرار استايیرانشگرانشیِ 
ها همدیگر منابار همریسیته و مغناطیس، اینکه البته برخالف الکتداریم، یا مغناطیسیِ شمال و جنوبمنفی

ي ماده، بلکه بارِ گرانشیِ قرینه تنها بار الکتریکیِ قرینهدرنتیجه پادماده، نه.کنندها دفع مینامرا جذب و ناهم
اش نیز ماننـد مجمـوعِ الکتریکـی آنهـا     ي مربوطهجرمِ گرانشیِ ذره و پادذره/که مجموعِ بارطوريهم دارد، به

کند، یعنی اگرچه مجموعِ آنهـا  را همچنان حفظ می، نیرويِ دافعهاما این صفرِ گرانشی. (ibid)شود ر میصف
کنـد کـه بـر خمـشِ     وند خود ایجاد مـی ي جمعصفر است، اما همین صفر یک نیروي رانشی میان دو قرینه

اي کهکشـانی، ایـن تفـاوت    در خأل کوانتـومیِ داخـل مـداره   رانشبا فرض این .گذاردهندسیِ فضا تأثیر می
 کـنم  فکـر مـی  وگاه براي من جالب نبـود ي تاریک هیچراستش فرضِ ماده. قابل توجیه استگردشسرعت

مسیرِتوجیهبراي ناشناختهپتانسیلِ کوانتومیِي وجود یکي دیوید بوهم دربارهفرضیهمانند توان آن را می
محصول عادت منطقاً ي مکانیک کوانتومیِ استاندارد، اي خالف نظریهشیوهبهگرفتار در چاه پتانسیلالکترون

ي طـاعون بـراي توجیـه    ي آتشفشان و االههاز جنسِ فرضِ بدويِ االههذهنی به تبیینِ کالسیک رویدادها و 
این تنها یک فـرض اسـت و اثبـات آن    که کندهرچند خود هاژدوکویچ اذعان می. دانستهاي طبیعی پدیده

زودي در رد آن مقاالت و شواهد بسیار درآیند، اما بنیـاد  و چه بسا به(ibid)هاي بسیار است نیازمند پژوهش
اکنـون موجـود نیروهـاي الکتریکـی بـراي      شناختیِ بانیِ این فرضیه بسیار متین است، زیرا از الگوي همروش

هـاي آن بـا سـاحت الکترومغنـاطیس از بسـیاري      گیرد که همسانیالهام میتحلیل ساحت دیگري از نیروها 
آغازگاه پژوهشیِ خوبی مغناطیسی ـجهات دیگر انکارناپذیر است؛ وحدت شکلیِ نیروهاي گرانشی و الکتریکی

هـا  هکه چقدر یافتهاست، گذشته از ایندر مسیر حرکت کهکشانزمانـفضاي براي تبیین میزان خَمشِ رویه
.و نتایج این تحلیل درست از کار درآیند
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شمولِ ي جهاني قاعدهدارندهي ایجادشده از انهدام فوتون، نه فقط پاسپایه جفت پادمادي هر مادهبراین
کند؛ درواقع بدونِ فرضِ سرعت حرکت کهکشانِ مادي ما را نیز توجه میمسیر وانرژي است، بلکه/بقاي ماده

يِپادمهمزادي دچـار آشـفتگیِ       ـي فضـا ي جهان مادي، هندسـه هر جزء یا ذرهادزمـانِ همـین جهـان مـاد
تر از ماده بوده است، و درنتیجه چرا امروز ي عمرِ پادماده بسیار کوتاهکه چرا نیمهاین. شودناپذیري میتبیین

آنچه فعالً اهمیت دارد پـذیرش  در کیهان ما با افزونیِ ماده در قیاس با پادماده روبروییم، بحث مفصلی است؛
اي بـا همـان قـدرمطلق نـاممکن     تولید قرینـه انرژي در جهان، بی/ي استعاري است که ایجاد مادهاین فرضیه

گیـريِ تـابعِ جهـانیِ    نیست، بلکـه بازشـکل  )مثالً صفر(ي این امر فقط تداومِ یک مقدارِ ثابت است؛ اما نتیجه
پـس از  پیش و دیگرسخن، اگرچه کند؛ بههندسی را هم به جهان تحمیل میانرژي با مقدارِ ثابت، یک تغییرِ 

کـه انهـدام دو   چنان(است یک عدد ثابتهاي سنگین، مجموعِ انرژي زایش ماده و پادماده در کپسولِ هسته
دوباره بـه  ي اینشتین ي رابطهرا برپایهانرژيِ معادلِ برآیند جرم دو ذرهذره و پادذره در تماسِ با یکدیگر نیز 

، اما تداومِ این عدد ثابت به رغم تغییر شکلِ تابعِ کیهـانیِ  )دهدصورت یک فوتونِ پر انرژي تحویلِ جهان می
با پیدایش و نابوديِ اجرام، مقدارِ انرژي همـان  : ي همین کیهان هم هستانرژي، مستلزمِ تغییري در هندسه

دگرگـون  فنا، مسیر و سرعت حرکـت اجـرام کیهـانی را    همه همین خلق وماند؛ بااینمقدار پیشین باقی می
. دکنمی

هـاي دیگـرِ دانـشِ فیزیـک، بلکـه حتـا بـه        تنها به حوزهها، نهي قرینهمن به نتایجِ تبیینیِ تعمیم قاعده
جور حسِ دیرآشنایی و دیرینگی کـه  ي رویدادهاي اجتماعی دلگرم هستم؛ امنیت استوارِ حاصل از یکعرصه

کند؛ کارانه پایبند مینظريِ محافظهدهد، مرا به این پایگاهبه آدمی دست میشکلاز وحدت و پایداريِ سمجِ 
تـا امـروز، بـه    پارسـه در راه بلنـدش از  کـه  آنبیهمین نوروزي که در آنیم، ناپذیرِچیزي مانند تداومِ تبیین

این . کمکی کرده باشددر عملیات مشکوك تولید یک نژاد فاخرهیچ ذهنیت جاعلیطلبیِگرایی و هویتملی
اش کار است که در برابرِ هر کوششی بـراي انباشـتن  محافظهشکلِيِ خودفرمانِ یک مندوحدت پیگیر، تاریخ

،ي تقارنِ فیزیکیکارانهاز موضعِ همین عمومیت محافظه. کندبا فالن محتواي تاریخی، لجوجانه مقاومت می
؛ از آن کنیممینگاهالعرب آزادي عینمناسبتبهخلقمدافعهاي یگان2015ي ژانویه26ي به انتشار بیانیه

)روژآوا(کردسـتانِ غربـی   شود که بسیجِ مردمیِ کردستانِ سوریه، یا آنچه خودشان جعالً چنین استنباط می
شان، و نیـز از  هاي هواییخاطرِ عملیاتضد داعش بهیِنامند، این والیت را آزاد کرده است؛ از پیمانِ جهانمی

.قـدردانی شـده اسـت   بابت همدوشی آنان در نبرد با داعـش  نیزانی هاي بارزارتش آزاد سوریه و از پیشمرگه
، خودشـان پدیدآورنـدگانِ  ثارشـان شـده  ي نیروهایی که این قـدردانی ن ي مجموعهي نزدیک به همهبیشینه

کـین  هم عکس مـک گوید،این را هم جو بایدن میائتالف، ارتش آزاد؛: اند و در این شکی نیستداعش بوده
بـه  2003ي در حملـه جور خطـاي محاسـباتی  عنوان یککم بهدست،تازگی خود اُباماو هم بهدهدنشان می
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محتمـل  کـه  چنـان باشـند؛ هـم  خبر آن بیاز هایگانبعید است که ؛ و راستش بدان اعتراف کرده استعراق،
مسـئولیت کشـورهاي   يبارهدري اقماريِ آپومطلقِ منظومهتهمه سکوبااین. را نداندایناوجاالن که نیست

جـور  انتشـارِ ایـن  جـايِ آن ، و بـه فتاده استراه ادر منطقه در قبالِ ایلغاري که بانیِ این ائتالف و ارتش آزاد
خودشان حتا اگر؛تردیددرکار است؟ بیاي توطئهو ائتالفديوايپیمیان ي چیست؟ آیانشانههانامهسپاس

مقاومتي جهانی به این حملهدربرابرطرفیبیچگونهتا معلوم شودبایددادگاهی . نباشندهم در جریانِ آن
آباز آمریکـا بـراي  جاسوسـی نـاگزیر و ناخواسـته   )باشـیم دلخـور ، از خود اسـد  بیشتر از استالینحتا اگر (

را طرفیبیدشمنِ اشمیت؛ یادمان هست که او /ي دوستخاطرِ دوگانهآید؛ راه سومی وجود ندارد، نه بهدرمی
عنوانِ ، بهحاضر و در شرایطی که جنگ جایی دیگر جریان دارددرمقامِ احتمالِ همیشهشرط تصدیقِ جنگبه

دو زبان، بلکه نبردمیانِ جنگ، نه اینجا ت؛ طرف سوم ناممکن است، زیرا دانسممکن می،سیاسییک موضعِ 
هـاي  ي ابـژه خـود سـروکله  داللـیِ معنـا، خودبـه   سـاخت هـذیانیِ بـدیلِ بـراي تـدبیرِ   است؛ زبانی زبان و بی

جفت پادماديِ ایـن  .بعدي طبیعی از دیااُکو بهسانِ یک دادهبهردکُملت: شودپیدا میعدماز شناختی زیست
کـه قرینـه ـبنیادـازي دو ابژهرانشِ نامبارك و شوربختانه روددوري نمیزیاد جاي معموالً رود؟کجا میملت

حلِ هندسـیِ پیامدهاي خونینِبراي پرهیز از پس.دهدمسیر حرکت جهان را تغییر می،هستندهمنزدیک
و موسـیقی و  رقـص  و جامـه گویش و کُردهاکهآید میمعقولي لکانیتوصیهاین ،تپادملّي ملّت و سئلهم

امـرِ  «براي جبـرانِ امتنـاعِ ابژکتیـوِ    شناختیزبانبلکه مقوالتی ي طبیعی،مشت ابژهرا نه یکشورباي کُردي 
.ندنگاریِب» کُردي

وارد کـردنِ بـا  تنهـا د،گذارنتیجه میبیکشف سازوکارِ جاسوسی را تالش براي اي که خطاي محاسباتی
ي هندسـه ختیِ آشناي جهانِ مثبت دربراي تکمیل تأثیر جرمِ لَمنفیجهانِ گرانشیِ یک رانشِ جرمنیروي
را ي مسـخره  نشریهیک عده آدمِ مسخرهیکه، فرضیي همین برپایه؛ شودرفع میزمانـفضايصفحهخَمشِ

پگیدا، یکدیگرند، وگرنه عروجِي گرانشیقرینهو داعش شارلی ابدوناگزیریم فرض کنیم که . به گلوله بستند
ي سـپیده در پـاریس،  کشورهاسرانِ ي»شبِ خنجرها«ي رژهسطحِ تاآورِ احساسات اروپایی هاي تهوعغلیان

را این رویداد اخبارِ در گرماگرمِ کارانه در ایاالت متحده تندشدنِ زبانِ نومحافظهحتا یا ي ملی، طالیی، جبهه
لیبرالیسـم  . گـذاریم با حکمی که در دست داریم، فرض را می: جوابش دیگر ساده استچگونه تحلیل کنیم؟

 شـود؛  مـدام دچـار خطـاي محاسـباتی مـی     ،سیاسیِ این جهاناجرامِ در تحلیل سرعت و شعاع مدار حرکت
چرخیـد کـه   بایست امروز در مداري مـی در منظومه و دیداندازِ این عصر وجود دارد، جهان میي آنچه برپایه

هـا  همه مختصات واقعـیِ حرکـت بـا ریاضـیات لیبـرال     صدها سال پیش جان الك نویدش را داده بود؛ با این
اي کـه بـا فاشیسـم کـنش و واکـنش دارنـد، اگـر        ي تأثیر گرانشـیِ اجـرامِ قرینـه   رآوردها دربارهخواند؛ بنمی

عملیـات در . نـد ابینانه فرض کنیم که عمدي در ایجاد خطاي محاسباتی نبوده، یکسره نادرسـت بـوده  خوش
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مشـتق و انتگـرالِ   الي اش در تعیین سـرعت و شـعاع دوران، در البـه   پادماديهمزادنقشِ ، فاشیسمگرانشیِ 
ریاضـیات لیبرالیسـم، بـراي    داعـش؛  در مدارِ نازیسم، پگیدا در مدارِصهیونیسم : پنهان مانده استمحاسبات
هـایش  و درنتیجـه تخمـین  دگذارجا میرا مقدارِ برآوردنشده، همیشه یک فاشیسمنهاییِي مجموعِمحاسبه

است که بر این موجود پیـروز شـده اسـت، بـاز هـم      اي که گمان جهان بر آن در لحظهآید؛ غلط از آب درمی
تـا  1920ي از فاالنژهاي اروپـاي دهـه  مقدارِ جامانده،؛ گرانشِ مغفولِ چرخندکائنات بر مداري نامنتظره می

بخشد؛ ذهن من مشغول این پرسش اسـت کـه آیـا بایـد     ي فاشیسم را تداوم مینجیرهز،داعشهاي کُشآدم
ي براساسِ قاعده؟اي از این زنجیره بدانیمصل از تحوالت خونین منطقه را نیز حلقهنوپايِ حایتکُردزودي به

در چیزي چون زایشِ دولت یهـود  ــبه در جریانِ کُشتارهاي فاشیستیشَعمومیِ تولید تدافعیِ نژادهاي یک
قربانی ــیکسوت ژست پرمدعا پشت پرهیز از این مخاطره بیش از ک نژاد پرسشِ نامربوطی نیست و تکلیف

یادبود تندیسِحامیِ داعش به غربیِ هاي داي احترامِ سرانِ دولتهمه بردوشِ خود کُردزبانانی است که گولِ اَ
.خورندي گمنام را نمیپیشمرگه

ي موجودیـت  هـا بـه گسـتره   دالو این برآیند تالشی است که دائماً پدیدارهاي اجتمـاعی را از قلمـروي   
امتنـاعِ یـک نـژاد خـالصِ طبیعـی،      داللت بر جايبهاگر کُردیت . دهدانتقال میي خام طبیعیمادهفیزیکی 

اش را خواهـد  گرانشِ پنهـانِ همـزاد پادمـادي   ضدباریونیِ کیهان باشد، طاقت بهنجارِ ي چیزي از جنسِ ماده
یک نژاد یا ملیـت از  فاشیستیِآید؛ تولیدمیابژه پشت، ابژه دالِ مؤسسارجاعِ داللی به یک در نبودداشت؟ 
قـرار  بـدین ؛ اسـت ان کمیـت  ي گرانشیِ آن با همـ تولید قرینه، منوط به ازلیاي طبیعی و عنوان ابژهعدم، به

یک ناپذیرِ سستي گزنجیرهباشد، تداومِ امتناعجایگزینِ، اگر چیزي فراتر از فانتزيِدادهي پیشهاجهانِ ابژه
اند که این روند را با اعالمِ صلحِ جهانیِ نژادهـا مهـار کننـد و سـپس از     ها کوشیدهلیبرال.نژادي استکُشتارِ

عنوان یک راهبـرد دعوت به آشتی و همزیستیِ اقوام، فرضاً و عجالتاً اگر به. انددست بازنگشتهمیدان کم تهی
ي جهان، فراخـوانِ مثبتـی باشـد، امـا آنچـه      زدهخشونت در برخی مناطق بحرانيدنبالهمقطعی براي قطعِ 

اي اسـت  شدهمفاهیمِ بنیادینِ فراموشمندگذارد، انکار نظامطورموقت هم عبث میدعوي لیبرالیسم را حتا به
ـ داتنهـا یـک   نـژاد  هر که رسند و آن ایني نژادهاي بشري تنها به یک نتیجه میکه در حوزه .اسـت انی لِ زب

اصالً وجود ندارد؛ این موضـعِ ضـعیف همـان چیـزي     »پارس«بگوییم مثالً پایه بسیار نادرست است اگر براین
ي عنـوان یـک داده  ، گذشـته از واقعیـت عینـیِ زبـانِ پارسـی، بـه      پـارس گوینـد؛ آري  ها میاست که لیبرال

تـوان گفـت داللـت سیاسـی هـم نـدارد؛ ایـن        معناست، اما نمیشناختی، مطلقاً بیشناختی یا حتا بومزیست
چـون هـیچ   "این موضـع کـه   . شودطورمشخص مثالً در مناقشه بر سرِ نام خلیج فارس آشکار میها بهداللت

هر چیز دیگر، اصالً وجود ندارد، پس نامِ این دریا هم هرچـه باشـد، فرقـی    ، عرب، کرد یاپارساعم از نژادي، 
هاي عربیِ مرتجعـی  را تبدیل به امتیاز سیاسیِ دولتلیبرالدوستیِانسانجاي ، وارفتگیِ انتزاعِ نابه"کندنمی
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سوریه و لیبی، و امروز بـا عـراق و   شمولِ دیگري از همین نوع، دیروز با هاي جهانکند که با طرحِ کلیشهمی
که مثالً دولت هاي حقوقِ بشري، اینگیر کردن در معذوریت تعارف. بینیمند که میکنه و مییمن چنان کرد

هـاي جریـان شناخت، بسیاري از رسمیت نمیکرد یا حقوق کُردها را بههاي سیاسی را محدود میاسد آزادي
امپریالیسـم و  . سـالح کـرد  جهان را در برابر اقدامات اپوزیسـیونِ وحشـیِ ایـن کشـور خلـع     انتقاديِ سیاسیِ 

ي داللیِ دعوا بر سرِ نام یک دریا هم دنباله. کنندها حساب میجور تعارفاش روي همینايگماشتگانِ منطقه
اسـت، نـه   » پارس«آن دریا نامِ . ماندگیرشدن از چشمِ معذوران پنهان میي تعارفمفَصلی دارد که در لحظه

بلکه شمارِ تاریخی، صرف اَسناد بیو نه حتا بههایش، ها و ماهیشناختیِ آبخاطرِ گروه خونی و تبارِ زیستبه
؛ بیهـوده  و عراق مشغولِ سر بریـدن اسـت  اش در سوریه به این دلیل که معنايِ نامِ غیرِپارسیتر از همه مهم

مـایِگیِ  مشکلِ بـی .رسیده است» الخلیج الفارسی«اسد هم رسماً به صحت نام عربِنیست که حتا دولت پان
کنـد،  مند انکار مـی شکلی نظامي داللت ــ را بهموضعِ لیبرالی این است که این دیگريِ آگاه ــ یعنی زنجیره

تناقضِ نیروي کار، ي تولید اقتصادي، خود او با تجرید مفهومِ خودمدر سطحِ شیوهکه خواهیم دید، چنانزیرا 
السویه بودنِ نژاد یا قومیت پارس و عرب و کُرد قرار علیبدین.مسئول و مرعوبِ امتناعِ بیخِ محذوف آن است

گراییِ مشکوك لیبرالیسم تنها یک نتیجـه دارد و آن هـم امتیـازدهیِ سـاختاري بـه      براي انسان... و ژرمن و 
سازيِ یـک طـرحِ کـالنِ امپریالیسـتی، یکـی از همـین       پیادهموجودیت سیاسیِ مشخصی است که در فرایند

کند و خودش عاجز از درك معمايِ می» ترمساوي«لحاظ تسلیحاتی دائماً نسبت به دیگران ها را به»مساوي«
.ماندباقی می» آشتیِ نژادها«ی برايسرایمرثیهدر سطحِ مساوي، )نا(این تشکیلِ 

: فرسـتد گـوش بسـپاریم   به بیرون مـی گرِ سردال نیروي اختهگري که رهبه پیغامِ نومیدکننده اما چاپس 
کند، حتا پوشـاك و خـوراك   پیدا میمعنا اللیدبنیادهمین چیز تنها در ارجاع به اي وجود ندارد و همهابژه

فاشیسـم اسـت؛   به روي امکانِنیستیهايايِ دریچهشدنِ لحظهکُردي؛ این تنها راه جلوگیري از باز و بسته 
بـه هـر نـوع    مقاومتاند؛ اما کرده» مقاومت«برابرِ داعش توانند مدعی شوند که درمیخلقمدافعهايیگان

بـا مهـارِ بازنویسـیِ    کـه  فروکاستنی نیسـت؛ مفهـومِ سیاسـیِ مشخصـی اسـت      نبرد مسلحانه در برابرِ بربرها
بـا  . بلندمدت انباشت سرمایه گره خـورده اسـت  ضمینسیاسیِ جهان براي تي سامانِنامهامپریالیستیِ اساس

ي رویکردهاي امپریالیستی در منطقه گونههاي داعشتوان در برابرِ فرآوردهها نمیحمایت ائتالف امپریالیست
برانگیـز  پرسـش ي اوجـاالن شـبکه ي براي کُردهـا مثالً اصالً خود ائتالف جاي سؤال دارد و آیا . مقاومت کرد

درنـگ یـک  ود، بیرکنار میاز قدرت افتد و منصور هاديها میدست حوثینیست که چرا تا پایتخت یمن به
د؟ ایـن فـرض کـه ایـن     پیونـد به داعش میو جوید برائت میالظواهري ایمن ي این کشور از ي القاعدهشاخه

، بـا در  استریزي شده هاشان برنامهکاسهو همسعودز سوي دولت ایاالت متحده، آلا،پیوستنآن انشعاب و 
اگـر  .دهـد، پربیـراه نیسـت   ترین حالت دادگاه بوخارین از توطئـه مـی  بینانهنظر گرفتنِ تعریفی که در خوش
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جـور ي یـک کـم برپایـه  ي خود او با داعش و با ائـتالف، دسـت  کند، ناگزیر رابطهچنین فرض نمیديوايپی
کـه  سـرانجام ایـن  خالصه و .شودبرانگیز می، پرسشکه شرحش رفتچنانآنشناختیي زباني توطئهنظریه

،هاي تاریخی، حداقل نمونهمقاومتبنیاد مفهومبه نظامِ معنابازگشت در ضرورت هاي نظرياگر نه استدالل
تقـارنِ  در ژآواورلَختي مادیت انگارهما بهبدبینیِباید دلیلِدانش فیزیکهاي استعارهفعالًنه، همو اگر آن
.را توضیح دهدفاشیسم گرانشیِ

ممتنعامرِپرسه گرد: نولیبرالیسم

بـراي احضـار   بـه تـالشِ ویرانگـري   چیـز  گذاریم، همـه را کنار میارجاع به سردالتاچنین است که این
ي ماده را در سطحِ ابژهکه بین باشیمخوشناپذیريِ العالجی بهتر است به امکانشود؛ میتبدیل هیوالي ابژه 

تشکیالت مؤسسِمحذوفبهبازگشتگوییم میکه همین دلیل استبه. داردرؤیاییِ تبارِ ادیپی بشر نگاه می
.کنددچار سیاست میناگزیررا شناسیکیهاندانشِاضطراري است کهاي مداخله،منطق

. دشـو مـی وضـع »نولیبرالیسـم «سـامانِ  يجایگاه ذات نابودهدر موهومي یک ابژهمداخله، نیز با همین 
ملزومـات سیاسـی و   کنند که سرمایه تعریف میانباشتسازمانِ مشخصصورت یک این موجود را بهمعموالً

هـاي  رفتـه از میانـه  ي خودگستريِ فوردي سرمایه را رفتهزدهو سازوکارِ بحرانهمراه داشتهبهايژئوپلیتیکی
دركقابـل  آنکـارکرد رونق و رواجِ این تعریف قالبی، از حیث سو، جایگزین کرده است؛بدین1970ي دهه
گیـريِ فاصـله یـک  درحقیقـت بلکـه  انباشـت، خودنه رالیسم نولیباست؛ینادرستهرروي تعریفبه، اما است

(distantiation)که تنها با همین فاصلهاست، طوريآناز مندسامانشـود پذیر مـی امکانگیري امرِ انباشت.
نولیبرالیسـم  گـاه  آن، ، یعنی وجود امکانی نـدارد اگر بپذیریم که انباشت در شکل نابش ناممکن استدرواقع 

بیرونـیِ  شرایط مشخص براي تحققِ درسرمایهکه است تدبیري داريسرمایههاي بنديهمچون دیگر صورت
از یک چیزِ ممتنع بـراي  فاصلهایجاد که با ی است شخصموضعیتدهد؛ یعنی دست میبهخود ذات ناممکنِ

ي اینها یعنی چه؟همه؛کندنمایندگی میناقصشکلی به، خود آن چیز را آنپذیر کردنِ امکان

ازگونه که مـثالً  نولیبرالیسم، آن: تر بنویسیمکمی جزئیآمیز، شدنِ این ادعاي بدعتبگذارید براي روشن
ي بهتري براي تضمین تداومِ خودگسـتريِ  انباشت پیشنهاديِ خود را گزینهنظام، شنویمیمواشنگتناجماع

ي ؛ کذبِ آن نتیجـه دروغ دانستاین مدعا را نباید صرفاً . کندمعرفی میتیفوردیسگويلاسرمایه، نسبت به 
، کندمیبه انباشت اطالق داري سرمایههر سامانی که : استسرمایهقعیتادر ومنتشر ضروريِ ازخودبیگانگیِ
شـرح داده، دور  سـرمایه ، یعنی چیزي که مارکس در شودتعریف میانتزاع ترازِ غاییِ قامت درآن را از آنچه 

شـده در آن کتـاب   رسـیم تگرِخودي و خودتنظیمزوکارِ تکاثرِ خودبهعیناً آن ساانباشتی يرویهد؛ هیچ کنمی
ندارد و مصادیقِ موجـود آن هرگـز   اصالً وجودجز در همان تراز تجریدماشینیاین سازوکارِنیست؛ راستش



66

سرمایه بـراي  هايتالش،موجودواقعاً انباشتهاينظامکنند؛ تمام این شکلِ آرمانی را یکسره نمایندگی نمی
، چـه  ي فـوردي در عصـر کینزگرایـی   اند، چه شـیوه آرمانی/یديتجرآن الگوي بیشتر بهترشدنِ هرچهنزدیک

ویهوشکال ، و چه دیگر اَنولیبرالیانباشت منعطفآرمانی که تقریباین .ترکیبی و التقاطیهاي ر به یک حد
یابیم، همزمان با بازمیمارکسي سرمایهدر صورت انتزاع منطقیدقت ریاضیاتیِ تعریف جامع و مانعِ آن را به

. انضمامی نباید به آن خلوصِ منطقی فروکاسته شودهمراه است که کلِ واقعیتانهناخودآگاهاین پرهیزِ

بنـديِ  بـیش از صـورت  بسـیار  داري در عصر نولیبرال تردیدي نیست که واقعیت انضمامیِ اقتصاد سرمایه
درنـگ یـک   همه همـین کـاهش فاصـله بـی    بااین. نزدیک استوارِ پیش از آن به شکل انتزاعی سرمایه نمونه

اش، همـین  نولیبرالیسـم، ماننـد پیشـینیان   . کندگیري دوباره در آن ایجاد مینیروي گریزازمرکز براي فاصله
اقتصادييبرنامهآن صرفاًاست، و نهتالزمِ یکدیگرکشش و رانشِ مزاي ناچار بحـران بهيِاقتصاد؛ انضمامیت

؛ ي واقعیت استزمینهو جذبِ تجرید منطقیِ پسدفع) سمپتوم(داري، تنها نشانه ي تاریخی سرمایههر دوره
.پایـان انباشـت  :تنها یک نتیجـه دارد »انباشت واقعاً موجود«و »انباشت درمقامِ منطق«طابق عینیِتوگرنه

همان ذات معدوم و پرهیزد،کند و هم از آن میکه واقعیت سرمایه هم بدان میل میايمنطقی/الگوي آرمانی
د؛ کنـ مـی را نفـی تنخویشـ خود، خود با اثباتخودبهو، چیزي که اساساً ناممکن است سرمایه استممتنعِ 

پـاي گـذارد   اتمکنـ مکـه بـه جهـانِ   بـراي آن ذات فقط در سطحِ منطق وجود دارد و همیشهاین پایهبراین
و اجازه بدهد دور شودمنطقیِ خود/یگانه به خود بگیرد، یعنی از خلوص و دقت ریاضیاتیبایست شکلی بمی

ي مـا کـه   ي گفتـار روزمـره  زمینـه جور دسـتورزبانِ ناپیـدا در پـس   یکجايِ آن وضع شود؛موهوم یک چیزِ
توانـد  ي مـردم نمـی  ات مکالمات روزانـه منطقی از واقعیتجریديدر هیئت کس از آن آگاه نیست و جز هیچ

نسبت به این منطـقِ مسـتتر در   ،هازباني تحصیلی رشتهآموختگانِ کس، مگر دانش؛ هیچوجود داشته باشد
کالم اي با پرهیـزي نهادینـه شـده، در فاصـله    گویند که گویاوري سخن میطهمگاندانشی ندارد؛ اما پشت

کوشـیدیم در  یم و سـپس مـی  آمـوخت نخست دستورزبان را میاگر ما . ندزنمشخص از آن، گرد آن پرسه می
. بودترجمهجور بلکه یک»سخن گفتن«دیگر نهآمد، آنچه پیش میاز آن پیروي کنیمآگاهانهسخن گفتنْ

ناگزیر است از منطقِ زبانِ خـود ناآگـاه   ) باشدزبانیعنی داراي (که وجود داشته باشد براي آنزبانیي سوژه
گفتنِ شخصی، یعنی در جایگاه یک شد، هنگامِ سخنباآگاه بماند، یا حتا اگر مانند یک دانشجوي زبان از آن

سـوژه  : اسـت آزاديمفهومِدقیقِعریفاین ت؛اش نکندخود را مقید به تبعیت از قواعد آموختهکنشگرِ زبانی،
همان قاعده منطقاًزبان /اما در سطحی دیگر، یعنی سطحِ ایدئولوژي، از قاعده تبعیت کندنیستاخالقاً مقید
عملیات پیرويِ آزادانه از یک دستور اخالقی، ناگزیر ي زمینهپسدر دیگرسخن، به؛ شوداالجرا میبراي او الزم
یـا  » خود را به آن راه زدن«جور یکصورت بهاخالقی درنتیجه آزادي مطلق جریان دارد؛منطقیِیک دستور

بایدهمان دو نوع آزادي در تمایزِروازاین.آزاد نیستمانگار نیِنگار که: شودمیتعریف »خود را آزاد وانمودن«
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ي اخالق را روي همین تمایز، گسترهگذاشتندستشود؛ کانت با تعریف می) Müssenو Sollen(بوخارینی
کاستیِ برداشت او در ندیدنِ واقعیتی اسـت کـه پاسـخ ویشینسـکی بـرمال      . دانستقلمروي آزادي انسان می

منـدي شـکلِ   و آزادي مسـتقر در سـپهر اخـالق   هسـتند ازخودبیگانـه بایـد  یـک  بایدکه هر دو این: کردمی
ي تحقـقِ آگـاهی بـه همـین     ترتیب خودآگاهیِ هگلی، وهلهبدین؛ ی استهاي منطقاي از ضرورتشدهبیگانه

.اي که همیشه باید از آن پرهیختاجبار مطلق است؛ حد منطقی

تواند از این منطـق دقیقـاً   است اما نمیانباشتگوید که دستورش داري به زبانی سخن میسرمایهباري، 
چیزي اسـت کـه   وبیش همان؛ این کمشدخواهد ناممکندیگر انباشت کردن ،آگاه شودر اگآگاه باشد، چون 

، فـرض آگـاهی بـه ذات امـر    بـه بـورژوازي  : فتگلوکاچ در مورد جهلِ ساختاريِ بنیادگذارِ دانش بورژوایی می
بـا ایـن   .باید از این منطق فاصله گرفت تـا بتـوان از آن تبعیـت کـرد    . کندناخواسته آن را و خود را نابود می

نایـبِ  در مقامِ گفتمانییک عنصرِ : جاي ذات ناممکن گذاشترا موهوم یک جایگزین بایستمیگیري فاصله
یک امر چونانانباشت گیريِ انباشت واقعاً موجود از ساختار انتزاعیِنولیبرالیسم فاصله،همین معنیدر .ذات

.پر کندابژهد را با یک نَکَگیرد اما دل نمیکه جاي خالی آنچه دائم از آن فاصله میشرط اینممتنع است، به
ي بهینـه  حفظ فاصله: سی استي اضطراريِ تشکیلِ امرِ سیاي پدیداري از یک ذات ناممکن، فُرجهاین فاصله

هـاي گفتمـانی، واقعیتـی کـه نولیبرالیسـم را از      مؤلفـه میان سطحِ پدیداري و ذات معـدوم از طریـقِ جعـل    
بنـديِ  یـا هـر صـورت   کینزیانیسـم ،نولیبرالیسم.کندناپذیر میتفکیککارينومحافظهي ضدلیبرالیِ منظومه

هایی که تصمیم: شوندتعریف میي سیاسیداري با همین فرجهي سرمایهاجتماعیِ ممکن در گذشته و آینده
میکرّع وقفـه بـراي   ، اما درحقیقت تالشـی بـی  ندادر اتخاذ رویکردهاي نوین اقتصادي» اختیار عمل«جور ف
هـا در ایـن   بنـدي ي این صـورت همه. باید از آن پیروي کردکه ناگزیرندستهاز منطقی درخورگیريِاصلهف

آگاهیِ کاذب همان دولت بورژوایی است که انواعِ /این اختیار.همپوشانی دارنداالطاعهمنطقِ پنهان اما واجب
تغییـرِ شـکل دولـت در ادوار گونـاگون     . کنـد را از هـم متمـایز مـی   شـوند  نامیده میانباشت هاينظامآنچه

دیگرسـخن، ایـن   است؛ بهگیري از آني فاصلهي انباشت، بلکه شیوهنحوهدگرگونیِ داري محصولِ نه سرمایه
ي خـاص تـاریخی   داري همچون یک نظام مشخص اجتماعی در یـک دوره ي سرمایهگیري پدیدآورندهفاصله

عنـوان  پرسشِ کلیدي سرمایه بـه بنیاد، براینگیرد؛ خود میاز آن دست که برشمردیم را بههایی است که نام
پرهیـز  سـرمایه بـه موجودیـت نـابِ    داريسـرمایه به چه شیوه باید از فروکاست": شودمیین چنیک کلیت 

یت براي یافتن پاسـخ ایـن   ي این کلناخودآگاهانهناخواسته و داريِ واقعاً موجود برآمد کوششِ سرمایه"کرد؟
راسـتی  بـه سـوژه  آنچـه  «اینجا میان . کند ذات خود را کتمان کندنیرویی تاریخی که سعی می: پرسش است

افتد از جـنس  اي میشکاف جدي» دخواهمیکه دکنمیاو تصورآنچه «و » استخبراما از آن بی،دخواهمی
بـه دانست؛ منطقِ زبانی گفتار/گفتمانو دومی را ایدئولوژيوان یکُمی را شاید بتتمایز ناخودآگاه و خودآگاه؛ 



68

صـورت گفتـاري کـه از آن    ما حقیقت را در نظامِ گفتمـانی و بـه  . دومیبهو گفتارِ روزانه یکُمی مربوط است
خـود  ایـدئولوژي سـخن سـاده ایدئولوژي اسـت؛ بـه  /کنیم، اما حقیقت در سطحِ پنهانِ زبانآید درك میبرمی

بـراي  هـاي موهـوم  تبـع، تولیـد جـایگزین   و بـه واقعیت ي ایندربارهپردازيخیالگفتمانواقعیت است، اما 
گوید، تنها به شـرطی کـه در گـویشِ    یداري به زبانِ سرمایه سخن مسرمایهتولید ي شیوه. استي آن هسته
نولیبرالیسم نه زبـانِ سـرمایه،   ؛ شودتولید میداريگفتار سرمایه،؛ با این فاصلهخود از آن فاصله بگیردعینیِ

از سـرمایه و  یکسـره د کـه  نشـو در این گفتمان عناصري وارد می. استداريسرمایهگفتمان/گفتاربلکه یک 
واعِ گونـاگونِ همـین عناصـر    نـ ي بنیادینِ کینزیانیسم یـا نولیبرالیسـم ا  ماده. اندانباشت خودفرمانِ آن بیگانه

. هستند

کـه چگونـه در تعریـف و تثبیـت     زیمپـردا بتر بـه ایـن بحـث    تر و مبسوططور دقیقبهدیگر شاید وقتی
نولیبرالیسم، حفظ و گسترش موقعیت فرادست سیاسی و اقتصادي امپریالیسـم غـرب بـه مرکزیـت آمریکـا      

گراي خود نولیبرالیسم و تمام دستورهاي تعدیل،گرفتنِ این تضمینبدون درنظر. هید و تضمین شده استتم
ي گفتمـانی  مستلزم بازتولید یـک مجموعـه  »ي سیاسیاضافه«این . اش معنا یا امکانِ عینی ندارنداقتصادي

. شـود ي افزوده توجیـه مـی  در همین حاشیهکارينومحافظهادبیات فاشیستیِ.فراتر از تدابیر اقتصادي است
چیز به یک همهسپس ماند و یسم و این گفتمان قاعدتاً از دید امثال امیراحمدي پنهان میتالزم میان نولیبرال

نـولیبرالی، بـا صـرف توصـیه و تجـویز      سـازيِ نولیبرالیسم یـا جهـانی  . شودپرده فروکاسته میي پشتتوطئه
نهادهـا از بـدو   رود؛ هرچنـد ایـن   هاي تعدیل ساختاري از سوي نهادهاي مالی جهانی، هرگز پیش نمیبرنامه

شان براي گذار بـه عصـر انباشـت    هاي بنیادینتازيِ کینزیانیسم گرفته تا دگرگونیپیدایش خود در عصرِ یکه
اند، اما براي ي بیستم، ابزارهایی براي تقویت همان مرکزیت امپریالیستی بودهپایانی سدهربعِبا آغازِمنعطف 

تنهـا نابسـنده،   ي اقتصادي نـه موجود در عصرِ نولیبرال، این هستهواقعاً داريِبخشی به سرمایهتعریف و تعین
در مقیاسِ جهانی نوین نظامِیک گسترش امپریالیستی نولیبرالیسم براي تحقق . بلکه خودویرانگر خواهد بود

» بشردوستانه«اصطالح هاي بهي نظامی، دخالتدگرگونی مخملی، حمله: نیازمند چیزهاي دیگري هم هست
طلبی امپریالیسم امروز گسترشدلیل همینبه. ناپذیر استبدونِ اینها تعریفنولیبرالیسم . ر تروریسمبراي مها

حقـوق  ، دموکراسـی : کنـد گذاري میتر، اروپا ــ روي عناصر گفتمانی سرمایهآمریکا ــ و در مقیاسی حقیرانه
شـوند؛  تقـدیس مـی  » آمریکـایی هـاي ارزش«عنوان دست، همگی بهاز اینچیزهایی وهاي مدنیآزادي، بشر

هـا  زنند تا نشان دهند که ایـن ارزش وپا میآور دستشکلی تهوعبند بههایی چون اُالند یکروزها کوتولهاین(
رسند که اگر هم اروپایی باشند، فقـط تـا آنجـایی    هم هستند، اما جهانیان هربار به این نتیجه می» اروپایی«

، بـراي  ها را بیش از منافعِ اقتصاديِ آمریکاکاري این ارزشنومحافظه). باشندتر آمریکاییاند که پیشاروپایی
این عناصر درواقع .داردمبرمیبه این سطح نیازِتضمینِ سرکردگی آمریکاداند، چرا کهیاین کشور حیاتی م
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سـوژه را بـه ایـن    و جایگزینِ دروغـینِ آن هسـتند  فقط، ارتباط مستقیمی با سرمایه درمقامِ یک ذات ندارند
پـذیرشِ درونـیِ ایـن    سـرمایه مطـرح اسـت؛    منعطـف  انباشـت  جـز د کـه چیـزي   ننرسـا ي کاذب مینتیجه
جور چیزهاست که چیزي که در جریان است نبرد براي دموکراسی و مهار تروریسم و اینفانتزي ــ این/جعل

اجراي برنامه ضروري است که باور به قدر برايآرمان ممتنعِ انباشت ــ همان/و نه تقریب اقتصادي به منطق
خـود  درنتیجـه . یـافتنِ ذات ممتنـعِ ارزش هنگـام مصـرف کـاال     مصرف براي تحقـق بسندگیِ فانتزيِ ارزشِ

عملکـرد قلـبِ  تر از هر ذهنیـت دیگـري بـه ایـن بـاور رسـیده اسـت کـه آنچـه در          تر و بیشبورژوازي پیش
از انتـزاعِ نـاممکنی   پسـندانه عـوام گیريِاین فاصله.کاذب هستنداش قرار یافته است، همین عناصرِ اجتماعی

سـخت  خود انباشتبراي تداومِ ، عواماي از گفتار و جایگزین کردنِ آن با مؤلفهدر جایگاه ذات، سرمایهچون 
عـراق، ذهنیـت   افغانسـتان و  توان چنین نتیجه گرفت که مثالً در حمله بـه  ي اینها میاز همه.ضروري است

: هـم بباورانـد  ایـن کشـورها  کند به مردم امپریالیسم پیشاپیش همان دروغی را باور کرده است که سعی می
پذیرش ایـن دروغ نـه   .است...و خلعِ سالحِ شیمیاییِ صدام و که جنگ براي حقوق بشر و مهار تروریسماین

عجین نولیبرالیسم، با چیستیِ گذاران آمریکافقط از سوي مردمِ عراق و افغانستان، بلکه از سوي خود سیاست
تـرین  حاضر است هنگفـت ییآمریکاکاريِنومحافظهخطهاي آمریکایی که براي حفظ آنها ارزش: شده است

جنگ نیستند؛ وجه ایمانیِ ضروريِ آن جنـگ را هـم شـکل    ي هاي اقتصادي را هم بپردازد، فقط بهانههزینه
.ي اشمیت اساساً ناممکن استدهند، وجهی که بدون آن بازتولید دوگانهمی

ناپـذیر ادبیـات   است بخـشِ جـدایی  که مدتیــملتـدلیل است که پایان ساختارِ بنیادینِ دولتهمینبه
ـــ نهـاد نگـري و هـارت شـده اسـت     بسگانهامپراتوريِي دلوزيِطورویژه منظومهچپِ پسامارکسیستی، و به

نماي بازتولید و تضمینِ فاشیستیِ موجودیت یک شرط متناقضسازيِ سرمایه تنها بهجهانی. پذیرفتنی نیست
رود؛ اگر سرمایه سرشت حقیقتاً مرزناپذیرِ خود را آشکار کند، از بین می. پذیر استامکان» ملت مرکزيِ برتر«

عمـالً ـــ   هـا،  حقوق زنـان و اقلیـت  ،حقوق بشر،ون دموکراسینمایی چنخهاي کلیشهبر صدورِ جهانیِاصرار
ي کند که در آمریکا مدعی است سـده اي را تقویت میخواسته یا ناخواسته ــ گفتمان اساساً فاشیستییعنی 
پذیر است؛ بحث اندازه تحققاست؛ من فعالً کاري ندارم که چنین شعاري تا چه»مریکاییقرن آ«ویکم، بیست

ناپذیريِ ملیت«سخت نیاز دارد و این نیاز را نه از قرونِ آیندهمن این است که امپریالیسم به ملیت آمریکاییِ 
میـانِ آن سرشـت   تنـاقض . آوردي مشـتی دیوانـه برمـی   هاي نژادپرستانه، بلکه از گفتمان»سرشتینِ سرمایه

.گیري گفتمانی از شکل نابِ منطقیِ انباشتجهانی و این آرمانِ ملی، گواهی است بر ضرورت همان فاصله

هـاي امپریالیسـتی   سوي اصالحات نـولیبرالی، خـود قـدرت   تقریباً مشخص است که در حرکت جهانی به
جهـان تحمیـل کردنـد، در اقتصـادهاي     تـرِ  هایی را که تمام و کمال بـه اقتصـادهاي ضـعیف   هرگز آن نسخه

وبـیش  شکلی کمهاي اقتصادي بههاي تعدیل در قدرتدیگرسخن اجراي سیاستشان پیاده نکردند؛ بهداخلی
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، کانـادا، ژاپـن و چنـد    )گسیختگیِ ریگانیسـم ي لگامحتا در دوره(آلمان فرانسه، آمریکا ؛مهارشده پیش رفت
اندازه نزدیکـیِ را آزمودند؛ درواقع آناصالحات اقتصادي نولیبرالیاي از شکلِ اخته،دیگريداريِ زبدهسرمایه

ي نولیبرالیسـم بـه کشـورهاي    که در مـوجِ اولِ حملـه  آنآرمانیِ/منطقیبه الگويِ واقعیت انضمامیِ انباشت
انباشـت  انهـدام رونـد   جـز  ، شـاهدش بـودیم  1980ي و آغاز دهه1970ي ي جهان در پایان دههزدهبحران

اگر واقعیت انضمامیِ : اي نخواهد داشت و ما بارها به این واقعیت در همین نوشته اشاره کردیمنتیجهسرمایه
نولیبرالیسـمِ  ي تجربـه . درنـگ نـابود خواهـد شـد    آن نزدیک شود، بـی تجرید منطقیِسرمایه بیش از حد به 

آمریکاي جنوبی، اروپـاي  ا برخی کشورهاي موري یاجرایی در کشورهایی مانند شیلی پینوشه یا پروي فوجی
يدر فاصـله بسـا  چـه در بلندمدت، بلکـه  الزاماً باري که نه و بروز نتایج فاجعه،آسیاي جنوب شرقیشرقی و 

کوتاه نیروهاي انتقادي و گریز از مرکز شدیدي را در آن جوامع پدیـدار سـاخت، بیـانگر درسـتیِ ایـن      زمانیِ
مدها بود که آن شکلِ لخت و زمخت انباشت در مرکزِ امپریالیسـم پیـاده نشـد و    مدعاست؛ براي مهارِ این پیا

شرح (محور در روند اصالحات اقتصادي بودیم توسعهوآنجا ما بیشتر شاهد الگوهاي ترکیبی و تدابیرِ حمایتی
نـاعِ  امت). خواهد که در همان زمـان مقتضـی بـه آن خـواهیم پرداخـت     تر میاین واقعیت نیز مجالی گسترده

آنچـه از امپریالیسـم   . گیري از آن بتوان اجتناب کردبنیادینِ این انباشت بیش از آن آشکار است که از فاصله
ضـروريِ  » ملیـت «؛همراه این رژیم انباشت، خود فواصلِ اضطراريِ آن هـم هسـت  شود، بهبه جهان صادر می

سـازيِ عرَصـات   ي گوشـخراشِ بـوقِ جهـانی   رغـمِ عربـده  اصطالح جهانی، بههاي بهمصدر امپریالیستیِ ارزش
از یک امتنـاع  گیريي ناسازِ فاصلهها، نتیجهن ارزشاتر حول همگوناگونِ زندگی اجتماعیِ کشورهاي ضعیف

ها، هاي جهانی است که خود این قدرتي قدرتشدهتبلیغ» ي جهانیِدهکده«شرطی آن جهان به: ذاتی است
ملـت خـود را   »بـودن اسـتثنایی «کاري، مانند فاشیسم، نومحافظه. را از عضویت در آن مستثنا کنندملتشان

ينتیجـه بـی يدهه اشغال و ادارهونیمقیمت صدها میلیارد دالر هزینه براي یکخواهد، ولو بههرقیمتی میبه
ي اقتصادي نبوده، براي آمریکـا  اراي نتیجهکه اشغالِ این کشور اگر هم داین.نامِ افغانستانثمري بهبیابانِ بی

هرچنـد موقعیـت جغرافیـاییِ    . اگر هم درست باشد، جز تأیید بحث ما نیست،ارزشِ ژئوپلیتیکی داشته است
هـاي نظـامیِ آمریکـا در    احـداث پایگـاه  (توانـد بـه آن بدهـد    افغانستان قیمت ژئوپلیتیکیِ قابل تـوجهی مـی  

مهـارِ روسـیه   تالش بـراي  رویم، زیرا از این راه هم جاي دوري نمیاما ،)یههمسایگی ایران و در نزدیکی روس
بـراي  نیـز ) اینـک در یمـن  ، عراق و هـم مثالً در سوریه(یا عقب راندنِ ایران ) بینیمکه در اوکراین میچنان(

و تضـمین  شـهوت  ارضـاي  که داراي ارزشِ اقتصادي باشد، فعالً چیـزي اسـت مربـوط بـه     آمریکا بیش از آن
کارانـه از جـنسِ   نومحافظه/؛ این تقالها مقوالتی فاشیستیبازسازيِ هژمونی سیاسی آمریکا در منطقه و جهان

بیـانِ دیگـر  بـه . که پیامدهاي اقتصاديِ آنها تنها در درازمدت قابل تحلیـل اسـت  هستند» ي آمریکاییسده«
رونـد انباشـت سـرمایه در مسـیري     درست است که هژمونی سیاسی و نفوذ ژئوپلیتیکی نهایتاً براي تضـمین  

توانـد  که گفتیم بورژوازي باید از آگاهی به این واقعیت دور بماند؛ سرمایه هرگز نمـی مشخص است، اما چنان
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. سـازد هاي خصوصی این را ناممکن مـی خودفرمانیِ سرمایهزیرا ریزي کند، هاي آینده برنامهبراي منافع دهه
مستلزم دخالت دولتی اسـت کـه سـطحی از بیگـانگی از     » طبقه«یک تضمین موقعیت برتر سرمایه در مقامِ

ـــ  شـرط بیگـانگی از ـــ و گـاه تقابـل بـا       فقط بـه ) کل(سرمایه در مقام یک طبقه : سرمایه را در خود دارد
ي سـرمایه، دیگر کلیت ازخودبیگانهبیانِ، و این موجود بیگانه از جامعه، یا بهگیردهاي فردي شکل میسرمایه
کـه  طبقـه قابـل تصـور اسـت و آن ایـن     /سرمایه تنها به یک شرط چونان یک کل: سرمایه استدولت همان 

صـورت یـک کـل    باز به عبارتی دیگـر، اگـر سـرمایه بخواهـد بـه     . ي سیاسی پیدا کندموجودیت ازخودبیگانه
سیِ بورژوازي، یعنی دولت بازنمایی شود، باید از شکلِ مجرد سرمایه بیگانه شود و این بیگانگی همان امرِ سیا

کدام آمریکا مثالً در افغانستان است، منافعی که هیچ» منافع ملی«ي پدیداريِ اینجا عرصهداري است؛ سرمایه
کنند؛ درواقع در این سطح سرمایه به کسانی نیـاز دارد کـه منـافعِ    داران آمریکایی آن را درك نمیاز سرمایه

توان با قولِ تضـمینِ موقعیـت   نمی: هاي ایمانی تعریف کنندیه را در قالبناپذیرِ کلیت سرمادرازمدت و درك
ایـن کشـور را   امروزيِدارِ سالِ آینده در خاورمیانه، هیچ بنگاه یا فرد سرمایه50ي آمریکایی در برترِ سرمایه

هـاي  اینجا باید بـه مقـوالت ایمـانی و ارزش   . آمریکا و جهاني مردممتقاعد به جنگ کرد، چه برسد به بقیه
، هـاي غربـی  موقعیت برترِ فـالن ملـت یـا ملـت    مهار تروریسم، احیاي غرور آمریکایی، : گفتمانی متوسل شد

چنین است کـه نولیبرالیسـم از رقیـبِ    این.... مانند دموکراسی و حقوق بشر و ايلیبرالیهاي گسترش ارزش
.پذیر نیست، تفکیکريکانومحافظهگفتمانیِ خود، 

قدر کـه گفتـارِ   گیرد، اما درست همانفاصله میسرمایهاز داريسرمایهي گفتمان، ترتیب در عرصهبدین
یک نظام اجتمـاعی را  » خیلی نزدیکنه،خیلی دورنه«ي شود؛ این فاصلهاز دستورزبانش دور میي ماروزمره

دهد، اما همزمان بـا نفـیِ همـین ذات، خـود آن نظـام را نفـی       اش نجات مییِ ذات اقتصادياز امتناع منطق
مقاومـت مفهـوم  . شکلِ طوالنی مدت ممکن نیستداري هرگز بهخروج از این استیصال براي سرمایه. کندمی

برآمدابیانِ دائماً سانسورشونده: همین وضعیت استسمپتوماتیک مامیِ واقعیت و نضي تضاد میان موجودیت
ي مدنی حقوق بشر و دموکراسی و جامعهدروغ از ایراد کارِ نولیبرالیسم این نیست که به: چیستیِ منطقیِ آن

هـا را سرشـت   دهد؛ مشکل این اسـت کـه او واقعـاً همـین    زند و در عوض چیزِ دیگري به خورد ما میدم می
امـا همـین   آگاه نیست؛گویدمیاین اباطیل ینزیرسطحِ داند، یعنی خودش هم از آنچه در راستینِ خود می

. چیـزي وجـود نخواهـد داشـت    آن زیر هـم هـیچ  ،بدونِ ناآگاهی.کندناآگاهی، آن سطحِ زیرین را ممکن می
نیز باید افزود، اما است» آگاهیِ کاذبسامانِ«یک در اساسِ خود نولیبرالیسم زبانِ لوکاچ گفت کهتوان بهمی

کند، بلکه از این هـم بیشـتر،   داري میاقتصادي پاسفقط از آن ذاتسامانِ دژشناخت است که نهکه همین 
طـور مشـخص و تـاریخی    آگاهی بـه )نا(نظامِکه شکلِ پدیداريِ این این.دنهمیپیشذاتآن را در مقام یک 

ــ در معنـاي  (Reflexion)شود، بازتاب نامیده می» مشخص و تاریخیِ انباشتنظام«چگونه است، در آنچه 
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کند، پس براي یش وضع میچیزي که سوژه باید از آن آگاه شود را ناآگاهیِ سوژه پیشاپ: یابدهگلیِ آن ــ می
آگاهی طبقـاتی بـا   . سوژه باید از آن ناآگاه بماند» باشدوجود داشته «و خارجاً آگاهی واقعاًمتعلقِکه چیزِ آن

تنیـدگیِ دشـوار   از ایـن درهـم  . کنـد قصد شناخت آن چیز، خود آن چیز را هم نابود مـی این ناآگاهی بهرفعِ
هرگونه پیشینگی و پسـینگیِ منطقـی میـان ذات و نظـامِ ادراك آن     باور بهدرنتیجه .خالصی ممکن نیست
بـه  شـاید  د و دیگـري  رَبمیدومالمللینبعلیت مکانیکیِ بخشی به یکی از آنها ما را بهخطرناك است؛ تقدم

این مقدم بر طرحِ هر بدیلِ معنایی، صرفاً مقاومتدالِدرعوض، . دلوزبسا چهبودریار یا ي فلسفهایجابیت روحِ
. را نـدارد اش منطقـی درونـی  و تضـمین انتـزاعِ  داري توان تبیـین د که هیچ گفتمانِ سرمایهرسانمیرا معنا

بخشـی  صراحتباشد،یک عملیات اجتماعی درفسخِ سرمایه اراده به که پیش از آنسیاسیِ مقاومت محتواي
یک میان عناصـرِ هسـتیِ اقتصـادي و    بهي تناظر یکثمر بودنِ برقراري رابطهبه وضعیت از رهگذر افشايِ بی

نـاممکن  نـاظرِ ي سرمایه با اصرار بر همـین ت انحاللِ رابطهداري است؛ ي گفتمانیِ سرمایههاي منظومهمؤلفه
تواند فرایند تجرید ضروريِ خویش را به فرجام برساند، مقاومت این کار را داري نمیاگر سرمایه:شودآغاز می

.خواهد کرد

...آزادي اجتمـاعی و  ،حقـوق بشـر  یی چـون عارهاامروز هرجايِ جهـان شـ  توان پرسید که چرامیحال 
اي اي در کار اسـت؟ بلـه، دسیسـه   دهد؟ توطئهروي میغربسودشوند، آنجا یک انتقال قدرت بهاجرایی می

کـارِ  . ناشدنی در جریـان اسـت  ایدئولوژيِ درك/پنهانی که پشت تمام این عناصرِ گفتمانی، در سطحِ یک زبان
زدایی از بداهت:ي نادانسته و ناپیداستاو افشاي دسیسه،زباني گفتمان و حذف فاصلهمقاومتدال بنیادینِ 
کـه  شـود مـی معلـوم : پرهیـزد داري از آن میکه سرمایهدرنتیجه تحقق همان فروکاستیگفتمانی و عناصر 

اي ناشناختهدرحقیقت چه معنايِ داللیِ» بشرحقوق«چه وهمِ این فاصله از میان برود، عنصر گفتمانیِ چنان
در سـطحِ گفتمـانی پیـدا    سـرمایه  با معنايِ کاذبی است که انباشت همزمان جنگبا نولیبرالیسم، نبرد. ددار

ورژوایی فسخ شود، خود سرمایه هم بعقالنیت )نا(ازخودبیگانگی از بین برود، یعنی /اگر این فاصله. کرده است
بـه آن  یعنی همانا پرهیخت، وهله به حد آرمانیِ خود که از آن میسرانجام در اینعمالً نابود شده است، زیرا 
ــامطلوبش مــی ــوبِ ن ــرســد؛مطل ــاچای ــیمــین را از لوک ــز و ،مدان ــرِ  نی ــزرگ کــه ام ــیش از او از هگــلِ ب پ

راه بهچشمناضروري /پس ناعقالنیازاینخودفریبیِاي که این ه؛ لحظدانستمیناضروريشده را زداییعقالنیت
.ست تا فروبریزدتیپایک 

گونـاگونی  گفتمـانیِ هايبنديصورت، ممکن است در تاریخْیکسانوبیشهاي انباشت کمنظامپایه براین
هـاي سیاسـی   تواننـد بـا نظـام   هاي اقتصاديِ مشابه نولیبرالیسم می؛ این بدان معناست که الگووارهپیدا کنند
(laissez-faire)فر ه، اقتصاد لساشمنچستريسلَف کمابیش همانند؛ چیزي ماننداي مقارن باشنددیگرگونه

میـان  . و عـروج کینزیانیسـم  1930ي ي بیسـتم، پـیش از بحـران دهـه    ي نوزدهم و آغاز سدهدر پایان سده
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اي که بسیاري نولیبرالیسم را گونهست، بههيزیادهايها، هماننديرغم برخی تفاوتفر، بهنولیبرالیسم و لسه
تأکیـد بـر سـازوکارهاي    وبیش مشتركي اقتصاديِ کممایهکه روي درونداننددیگري میپسینِ آنينسخه

کنـد  حرکـت مـی  بازار و کاهش دخالت دولت در این سازوکارها و تصدي آن بـر مقـدرات اقتصـادي جامعـه     
بندي نوپدید، به همین ي دیرآشناي لیبرالیسم براي اطالق به این صورتبر واژه» neoنو «ي ي سرواژهتعبیه(

گیريِ هریک از آنها از ایـن  ي فاصلهشیوه و اندازهه در این سطح، بلکه در اما تمایز آنها ن؛)واقعیت اشاره دارد
ي تاریخی به خلوص منطقیِ سرمایه نزدیک است، انباشتی که بیش از هر دورهرژیم انباشت کمابیش همانند

پرسشِ ي پاسخی است که عجالتاً به این هثمرنولیبرالیسم نیزمشروعیت جهانیِ گذراي درنتیجه شده است؛
بنیاد گذاري که جايِ آن ذات ممتنعی می» در شرایط مشخص«را موهومی آرمانِ /ابژهچه ": دهدمییتاریخ

ي نولیبرالیسم است، پاسخ او به این آزمون تاریخ اسـت؛  آنچه مشخصه"پرهیزي؟از آن میهستیِ توست اما 
.کند، پدیدار میي محذوفبا هستهلیتسرمایه در مقام یک کعینیِرا چونان موجودیت دولتجواب، شکلِ

میـل  اينزگرایی هـم در نهایـت بـه همـان حـد اقتصـادي      همین دلیل است که من اصرار دارم که کیبه
کند که نولیبرالیسم بیش از هرالگوي دیگر بدان نزدیک شده است؛ در واقع نولیبرالیسـم غایـت مطلـوب    می

آنچه منطقـاً مطلـوبِ   دیگرسخنبهشود؛ این مطلوبِ منطقی دائماً از سوي آن انکار میاما کینزیانیسم است، 
تناقضِ مطلوب و نامطلوب بودنِ همزمانِ ایـن  . شودبرایش نامطلوب می) طور بالفعلیعنی به(آن است، واقعاً 

داري سـرمایه بنـديِ دیگـر  تجرید منطقی میان لیبرالیسم کالسیک، کینزیانیسـم، نولیبرالیسـم و هـر شـکل    
هاي هـر کـدام از ایـن ادوار    بحرانگیري از این امتناعِ ذاتی است که ویژهمشترك است؛ نحوه و میزان فاصله

هـا را سـبب   ز ایـن نظـام  هاي سرمایه در هر یـک ا ي پدیداري بحرانبهتر شکلِ ویژهعبارتداري، یا بهسرمایه
و راه ندتحمیل کردداري کینزي به اقتصادهاي سرمایهکه رویکردهاياي هاي ساختاريبحرانمثالً .شودمی
و اجراییِ خـروج از بحـران   نظري سرمشقِعنوانبهسراسر جهان درهاي تعدیل ساختاري ویهربراي رونقِ را

در برابرِ ،یک ذات ناممکناي از شکل آرمانی فاصلههیچ: دهندتنها یک واقعیت منطقی را نشان می، نددگشو
آنچه در بـاطن بـدان میـل ورزیـده     ي خواستهسانسورِ ناهايبازگشت امر سرکوفته، یعنی سمپتومهاينشانه

ها حذف شوند، اگر این فاصلهکنند؛ ي خود را ایجاد میهاي ویژهها بحراناین فاصله؛ شود، در امان نیستمی
بنیـاد اقتصـاد   بـاري،  . یابنـد یي مارکس تقلیل مـ شدهي بحران هم منطقاً به همان شکلِ ترسیماَشکالِ ویژه

سیاسـی موجودیـت و مرکزیـت ژئـوپلیتیکیِ     از تـدبیري بـراي تضـمینِ   نیز مانند خلف نـولیبرالش،  کینزي 
کـه گفتـیم و   چنان. ناپذیر استامپریالیسمِ پساجنگ، با محوریت قطبِ نوپدیدي چون ایاالت متحده، جدایی

در در رونق پس از جنگو دایر اقتصاديِ رایج ـنهادهاي مالیسازوکارها وتنهانهگفت، بعدها بیشتر هم باید 
عمـالً همـین   بلکه سازمان سیاسـی جهـانیِ ایـن دوره نیـز     آمریکاي شمالی و ژاپن، غربی، کشورهاي اروپاي

مایه گیـري از سـر  کردند؛ این نوعی فاصلهکزِ یانکیِ آن بازتولید میترکیب امپریالیستی را ذیل سرکردگیِ مر
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منطق خودفرمان سرمایه براي تأمین و تثبیت یک وضعیت دخالتی خارج از : استعنوان یک مفهوم مجرد به
، همیشه نـاگزیر از ایـن دخالـت اسـت و     داريسرمایهي واقعاً موجود، یعنی نظامِ سرمایه. انضمامیِ خاص آن

به صـورت یـک   نیزجهانی مقیاسِکه در چیزيدهد؛ نشان میدولتآن را در کسوت گونه که گفتیم همان
یـک ابـزار   کاربسـت  فقـط ایـن  . کندکه هرگز تحققِ مطلق پیدا نمی، ولو آنیابدتجلی میجهانیدولت/نظم

اجتماعیداري در مقام یک پدیدارِنیست، بلکه خود سرمایهي مشخص براي تحقق منافع یک طبقهطبقاتی 
اي که معـرف  درمقامِ یک مفهوم منطقی، از طریق رویکردهاي اقتصاديسرمایهي کینزگرایی از فاصله.است

مشـخصِ  سیاسـیِ پدیدارِ سامانِداري است، خود را به شکل تضمین همین این دوره از تاریخ اقتصاد سرمایه
ي هاي اقتصادي خودویژگیثمرهمعموالً هاي ساختاريِ پایان این دوره که رانر، بحناچادهد؛ سرمایه نشان می

بحـرانِ  یـک ذات ممتنـع بـراي اجتنـاب از     گیـري از  فاصـله شکل اینروند، معرف نابسندگی شمار میآن به
گیـریم، آن  هـاي نـاگزیر آن فاصـله مـی    ساده بگوییم، هرچه از سرمایه براي اجتناب از بحران؛اندآنمنطقیِ 

بر بسترِ احتضارِ سـازمانِ فـورديِ   .دگردنگیري هستند، بازمیي آن نوع فاصلههایی که ویژهها به شکلبحران
داري، گیريِ نولیبرالی براي تضمین موجودیت واقعی و بالفعلِ سـرمایه ي بازفاصلهپردازي دربارهنگرهانباشت،

نخسـتین  تـا افتـاد شـیکاگو هـاي بچـه ي ردهامپریالیستی و اقطاب آن، به گُي ي سرمایهتداوم سیطرهیعنی 
به همین خاطر من باور دارم . با کامیابی از سر بگذرانندکودتاي شیلی هاي خود را درسنجش راستینِ آموزه

مایه بـه  المللـیِ سـر  بـین نظـام چونان کوششی بـراي بازسـازي   نمایانه، طرحِ نولیبرالیسمشکلی تناقضکه به
دانـیِ ایـاالت متحـده کاشـته     هانی را در خیـال جور دولت کینزيِ جیکاحیاي رؤیاي مرکزیت آمریکا، دوباره

ي این سـیاره بـه پـایتختیِ   ژئوپلیتیکیِ هرگوشهـناپذیرِ اقتصاديآلود تحققِ مدیریت حاشیهآرزوي وهم: است
کـاران  نومحافظـه » ي آمریکـایی سـده «گفتمان همان این رؤیاي تهدیدآمیز را بیش از هر چیز در . واشنگتن

. توان یافتمی

پـیش از  يیـا سـوریه  روسیهتوان دولت امروزِ نمیي مشخصدر این لحظهنظر منکه بهسترونازهمی
هـاي سـاختاري در   هاي معمول با دست گذاشتن بر اجـراي برخـی تعـدیل   تحلیل. را نولیبرالی دانستجنگ 

سـازيِ  هاي گونـاگون اقتصـاد، کـاالیی   سازي عرصهخصوصی(ویژه در چندسالِ گذشته اقتصاد این کشورها به
هاي طـرف پویشسوي حرکت بهگرایانه،هاي پولزدایی از بازارِ کار، سیاستخدمات اجتماعی، مقرراتبرخی

در آن این گـذارِ سـاختاري  طراحانِي انگیزه.دهندقرار می» دولت نولیبرال«ي آنها را در مقوله....) رضه و ع
کـه  براي نمونه، ایـن ؛گذاردباقی نمیي به آنها اعتمادهیچجایی برايو ي کافی آشکار است اندازهبهکشورها

قـدر بـدیهی اسـت کـه گفتـنش      آن،پیمایـد میدولت پوتین و شخص او راکلِوجزءسازيشهوت خصوصی
با این نام تداعی شود، » ي خاصدر این لحظه«گذارد دولت پوتین آنچه نمیباورِ من اما به.ر استربسحوصله

در شکلِ اقتصاديِ رغمِ موافقتش با خود انباشتحاکم بر انباشت، بهمقیاسِسیاسیِ جهاننظامِمخالفت آن با 
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یـا  (کنـد  انباشت هم محروم مـی شکلِخود او را از اجرايِ روسیِ همان ؛ این مخالفت درجاياستموجود آن 
سیاسیِنظم دادن به میان تنپوتینگفته بودم که انتخابِهاترپیش). گذاردش میاَکم چوب الي چرخدست

در برابر تهـاجمِ امپریالیسـتیِ   نیروهاي ایستادهبرخی و پشتیبانی از انباشت این عصر،سازوکارهاي مسلط بر
.هاسـت ي پذیرش یا عدمِ پذیرشِ او به باشگاه نـولیبرال کنندهطورمشخص در اوکراین و سوریه، تعیینآن، به

عنـوان ، اطـالق  آن گزینشِ ناگزیراجراي ، اما تا توان مثلِ من به انتخابی که پوتین خواهد کرد بدبین بودمی
نولیبرالیسـم بـه  دولـت او  تعمیـد  پرهیز ازاست؛شناختییک خطاي خطیرِ روشپیامد اودولتبه نولیبرال 

بینانه به حساب حزب حاکمِ روسیه نیست؛ این بیش از هر چیز ناشی سیاسیِ خوشمعنیِ واریز یک امتیازبه
ي سیاست اسـت،  از ضرورت تدقیق مفهوم نولیبرالیسم از سطحِ یک پژوهش دانشگاهی به اضطرارهاي عرصه

خواهـد  نمانـدن از قافلـه مـی   زنند که یادش رفته است که براي عقـب گوشِ کسی میجایی که دیریازود زیر
چسبد، دیگر اش میدهد یا به میزبانیکه جوابِ این سیلی را میمیزبانِ دور بعديِ جام جهانی باشد؛ حال این

. خود داند

ي دخالت روسیه در روند مقاومت نیروهاي شرقِ اوکـراین دقیـق شـویم؛ ایـن     بد نیست کمی در مسئله
گرایـان کـه هرکـدام    ها گرفته تـا روس از مارکسیست: هاي سیاسیِ گوناگون هستندنیروها ترکیبی از جریان

موضـعِ دولـت روسـیه در    . انـد ي کیِف ایسـتاده گرایانهي اجتماعی خود در برابر تحوالت غربي برنامهبرپایه
بهاي حذف و سرکوب نیروهاي دست چپیِ آن منطقه پیش رفته است؛ گرا، گاه بههاي روسحمایت از جریان

بنديِ مسئله براي روسیه چنین است که اگر در آن نواحی پرچمِ روسـیه برافراشـته   در بدترین حالت، صورت
چنـین  ي تـزاري ي احیـاي عظمـت روسـیه   پوتین درباره؛ از توهمات خواهد شدي بهینه حاصل نتیجهشود، 

آید؛ اما اگر نیروهاي مقاومت در شرقِ اوکراین هم به همین رؤیا بسـنده کننـد، هـم آنهـا و هـم      چیزي برمی
تـر و پیگیرتـرِ آن بـه    اگر سطحِ مطالبات مقاومت با حذف و سرکوب نیروهـاي جـدي  . انددولت روسیه باخته

داري حرکت کنند، محدود خواهند همچنان در چارچوب نظام سرمایهتاري که میهاي خودمختشکیل دولت
ها قاعدتاً دوباره اروپا خواهد بود؛ اگر منافعِ سرمایه در ایـن منـاطق حفـظ    بماند، انتخابِ درازمدت این دولت

د وارد خواهنـد  هاي خودفرمـانِ خـو  اي را به دولتگرایانهشود، دیریازود همین منافع دوباره همان فشار غرب
دادن بـه موجودیـت   تنها راه پایان این فشـار، پایـان  .شدکرد که چند سال پیش به دولت یانوکوویچ وارد می

اگر پوتین و عواملش در این بخش از اوکراین عملکرد سرمایه را مهار نکننـد،  . سرمایه در شرق اوکراین است
گـري، و در  ي روسیبنديِ مسخرهتقلیل مسئله به شکل. مقاومت در برابرِ غرب را هم بالموضوع خواهند کرد

تـر نیـز گفتـه    که پـیش بهاي سرکوب نیروهاي پیگیرِ مقاومت، چنانداري بهلواي آن حفظ مناسبات سرمایه
دارانِ هرچنـد  برايِ منـافع سـرمایه  . ي بزرگ را هم نابود خواهد کردبلکه رؤیاي روسیه،مقاومتتنها بودم، نه



76

تـر  ي مـادر جـذاب  هاي خودمختار این بخش از اروپا، در دراز مدت آلمان و آمریکا از روسـیه ولتتبارِ دروس
.قدر صادق استهاي داخلیِ خود روسیه هم همیناین در مورد سرمایه.خواهند بود

ي پافشاري عناصرِ داخلیِ قدرت در روسیه، یا هر کشوري در موقعیت هماننـد، بـر حفـظ    درنتیجه ثمره
هـاي تعـدیل سـاختاري در جهـت     گـرایش . ي مسلّم مفهوم مقاومت نیستداري جز تخطئهت سرمایهمناسبا

توانـد  هـاي اخیـر، نمـی   ي پیش از ویرانیقبیل کشورها، یا در سوریهبیشترِ اقتصاد بازار در اینگسترشِ هرچه
ي از نیروهـاي مقاومـت   لحظه حتا بر بسیارچیزي است که در اینمقاومت داشته باشد؛ اینتَركجز فرجامی

ها تا کجا بر ایـن مفهـوم پـاي خواهنـد فشـرد، دیـر یـا زود        که هر یک از این جریاننیز پوشیده است و این
ي پوتین براي دخالت در اوکـراین چیسـت؛ آنچـه اهمیـت     مسئله این نیست که دغدغه. مشخص خواهد شد

ي به سرکردگیِ آمریکـا و بـه مجموعـه   ،روسیهولو با رؤیاي بازسازيِ عظمتخواهد دارد این است که او نمی
است پذیر امکانگسترشِ شرایطی تنها بااین مهم رغمِ خواست او اما بههاي تبلیغیِ آن تن دهد؛ آرمان/ارزش

،ي ابزارهـاي دیپلماتیـک  همـه تقریبـاً شـود؛  که در آن مفهوم مقاومت تبدیل به یک واقعیت اجتمـاعی مـی  
کننـد؛ پیشـبرد طـرحِ مهـارِ     ضررِ این خواست پوتین کار مـی جهان بهو تبلیغاتیِ، فرهنگی اقتصادي،سیاسی

هاي اصیلِ اجتمـاعی نـاممکن اسـت و    گیري جنبشرهبريِ آمریکا جز از رهگذر شکلگستريِ غرب بهجهان
سوي دیگـر  سو، و ازي آنها از یکدارندهظاهراً پوتین میان ضرورت تولید این ابزارها و وضعیت اجتماعیِ پاي

داري در مناطق نفـوذ خـود گیـر    هاي رادیکال اجتماعی براي استقرار مناسبات سرمایهي مهارِ جنبشدغدغه
تن ندادن بـه  . تواند پایدار باقی بماند و دولت روسیه ناگزیر از انتخاب خواهد بوداین وضعیت نمی. کرده است

است که مـن  » ندادنتن«سببِ همین لحظه به؛ تااینفرادستیِ ایاالت متحده تنها منوط به انتخابِ اولی است
دانـم،  اش، فعالً نولیبرالی نمـی اش و با تمام توهمات بیهودههاي تعدیلیِ کنونیرغمِ گرایشدولت روسیه را به

تر گفتم نولیبرالیسم از بازتولید و تضمین مرکزیت سیاسی، نظـامی و ژئـوپلیتیکی آمریکـا    که پیشزیرا چنان
. براي انکارِ این مرکزیت یک پرچمِ روسی کافی نیست، باید خـود سـرمایه را مهـار کـرد    . اپذیر استنتفکیک

اگـر  . کنداي براي سرکشان دارد که امروز پوتین آن را تجربه مینپذیرفتن سرکردگیِ آمریکا تبعات اقتصادي
هاي نپذیرند، یا با تداومِ تحریمگراي شرق اوکراین سرانجام ضرورت مهار سرمایه را هاي روسپوتین و جنبش

ي داخلی با تهدید دگرگونیِ مخملی روبرو خواهنـد شـد، و یـا    دارانهاقتصادي هر روز زیر فشار عناصر سرمایه
هـاي رادیکـالِ   سرکوب جریان. ي بروزِ وضعیتی شبیه آنچه امروز در سوریه در جریان است، بشوندباید آماده

. کندها را به این مخاطرات نزدیک میتبارِ شرقِ اوکراین، بیش از پیش روسگرایان روسدست ملیمقاومت به
ي احتمالی ـــ  کند که در آیندهگرایان، ناسیونالیسم روس همان کاري را میدرواقع در حذف و سرکوب چپ

.هـاي غربـی خواهنـد کـرد    داري در این مناطق مستقر بماند ــ سـرمایه شرطی که مناسبات سرمایهیعنی به
گرایان آن را نفهمند، ي داخلی هم هست و اگر روسدارانههاي سرمایهمبارزه با غرب، همزمان نبرد با گرایش
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تردیـدي  ! وقت بعید نیست دوباره شاهد وحدت اوکراین باشـیم یا بفهمند و در قبالش منفعل باقی بمانند، آن
قدرت روسـیه نیـز جریـان دارد؛ هـواداران     شکلی آرام در ساختاینک بهنیست که جنگ داخلیِ اوکراین هم

هاي ناپیداي سیاست داخلـیِ روسـیه، بـا عملکـرد پـوتین در اروپـا و خاورمیانـه        گمان درالیهاقتصاد بازار بی
هاي مرتجعِ قدرت در روسیه هم هست و پوتین تا جایی درگیرند؛ دفاع از مقاومت همزمان نبرد با همین الیه

ي داخلی را هم پیش ببرد؛ هرچه به عزمِ او بدبین م خواهد بود که این جنگ بالقوهراستی در این امر مصمبه
این یک موقعیت جنگـی  : گذاشتنولیبرالیسمتوان بر چنین وضعیتی نام باشیم، بازهم به لحاظ تحلیلی نمی

روهـاي درگیـر در   آن بستگی دارد، نه به اراده و ذهنیـت نی ينتیجهاست که نولیبرال بودن یا نبودن تنها به 
.آن

هـر  اها، حال بـ که روستا زمانی. تعریف کردمقاومتمفهومِنولیبرالیسم را هم باید با ارجاع به پایهبراین
دهند،بابتش تن به تحریم میتا جایی که و ،ندکنهژمونی آمریکا را رد میايمسخرهجدي یا توهمِ يبرنامه

آگـاه  آنکـه خودشـان الزامـاً از    آنکشند، حتـا بـی  مرز سیاسی مشخصی میان دولت خود و نولیبرالیسم می
همـانیِ  موقعیت از سیاستمداران نیست، بلکه آگاهانیدنِ ساختاريِ ساختنِ مقاومت آگاهي دالِویژهکار.باشند

این آگاهی را نه من.گذردآگاه که از ناخودآگاه همه میدیگريیک : استموقعیت خودبنیادینِ با امتناعِ آن
آگاهیِ مضـمر در امـرِ   ان دارم که تنها اطمینم؛ کند رزمندگان مقاومت اطالق نمیها و نه حتا به خوبه روس

نیروهاي مقاومـت  تمامِداري، راه نخواهد آمد؛ آزمونِي سرمایهشیوهمعنا بهبا هیچ بازنویسیِ گفتمانیِداللت
هـاي گفتمـانی، از هـیچ    تقدیس ابـژه و بازگشت به معابدآگاهیجهان بر سرِ انتخاب میان تداومِ احضارِ این 

کـه  هـا اگـر روس . کند و خوب است به حکمِ این سنجشِ سخت سیاسی اعتماد کنـیم دشواري فروگذار نمی
سـخن گفـتنِ بـه زبـانِ ایـن      یاسی دیگر هـم،  یا هر جریانِ مشخص سگرایان شرق اوکراین روسخودهیچ،

حمایـت از  ضرورت توجیه.حسابِ اعتبارِ اجتماعیِ آنها را تصفیه خواهد کردْقاومتمگذارند، بدیگري را کنار 
هـا آني خواسته یا ناخواسـته ، عملکرد مقاومت در مناطقی چون شرق اوکراین یا در سوریهنیروهاي مشخص 
آگاهی صـریحی  ، حتا اگر فعالً دهدی است که نولیبرالیسم به خورد جهان میکاذبهاي ابژهدر تعلیق عملیات 

ها بـر آن باشـند تـا    اگر برخی جریاند؛ نترِ تولید نداشته باشي نوینداري با شیوهجایگزینیِ سرمایهيدرباره
» لیـت روس م«ي دیگـري ماننـد   قـدر مسـخره  ي همـان را بـا ابـژه  » ملیت اوکراینی«اي چون ي مسخرهابژه

نیروهـاي  برخـی  چهچناندیگرسخن جایگزین کنند، از عملکرد ویرانگرِ دال مقاومت در امان نخواهند بود؛ به
داري ي سـرمایه بخواهنـد همچنـان در منظومـه   کنند،ي مقاومت تعریف میمشخص که خود را در مجموعه

ي شمول حوزهخروج از و این یعنی ،دشند خواهگیريفاصلهجور کارِ یکبهدستآنها هم الجرمباقی بمانند، 
.ماندباقی نمیجاي تردیدي گیري در برابرِ این خوارج موضعدر صورت دراین. مقاومت
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ي روسـیه گفتـه   اي گذرا به این نکته بد نباشد که آنچه دربـاره اشاره،مصادیقبراي پرهیز از خلط شاید
که نظم نولیبرالی جهـان را پذیرفتـه   استامپریالیستی یقدرتیکیاین: تباطل اسچین یکسره مورددرشد، 

،دجویمیجهانی نظامهمین درونیِسازوکارهاي محملِدرموقعیت خود در آن را تثبیت و گسترشاست و 
هـاي  جنـبش ي بارآورِ رشد و گسـترشِ اي که زمینهي آن از رهگذر بازتولید شرایط اجتماعیتخطئهدرنه و

در برابرِ پشتیبانِ آن هردلیلبههايو دولتمقاومت خطوط جهانیِخواهم بگویم ایستادگیِمی. استمقاومت
چین با جهان غـرب نـدارد؛ ایـن موضـوعی اسـت کـه       آمریکا و متحدانش، هیچ ربطی به رقابت امپریالیستیِ

.خواهدي دیگري میتدقیقِ آن مجال گسترده

امتنـاعِ  محصـول داري سـرمایه شکلِ مشخص یا بنديِ اجتماعیِ صورتنولیبرالیسم، یا هر:خالصه کنیم
باید در سـاخت  رابیگانگی این بنیاد گیري از آن است؛و تشکیل یک نظام فاصلهموجودیت متناقضِ سرمایه 

سرمایه یک لحظه هم وجود ندارد، نه صرفاً به ایـن دلیـل کـه   خود دولت جستجو کرد؛ بدون دولت سرمایه، 
ممکـن  اصـالً  اشبیگانـه جز در ایـن شـکلِ   است، بلکه از آن رو که سرمایه دومیزار سرکوب طبقاتیِاباولی

است که روي امتناع سرمایه جعل هاییي ابژهداري و عرضههاي سرمایه؛ دولت محمل تشکیل گفتماننیست
موهومِهايجایگزینایناي است که نابسندگیِ(symbolic)بنیاد واقعیت نمادین مقاومت،مقابلدر؛اندشده

(imaginary)را به ذات گونه کـه در آغـاز ایـن نوشـتار گفـتم، کـنشِ       همان.دکنیادآوري میین نظام اخود
را ابـژه و واژه  که معانی کـاذب حاصـل از همـانیِ   استفقداندالهمین اعالنِنیروي بدیل در یک سیاسی 

آن ذوات مجعولگسلد و نومیدي و ناباوري به پیشین را از هم میگفتمانِي سازد، یعنی شیرازهاعتبار میبی
یک دیگـريِ سـرکوفته  تنظیم عناصرِ تداعی در : کندمیشناختیزبانیک سازمانِ آگاهیِ سامان را تبدیل به 

سیاسی نشود، چه روي خواهـد  یادآورياین کاربهدست یینیروهیچاما اگر . سوژه بر داناییِ اوستکه فرض 
؟داد

بدونِ دولتْنبش، جبدونِ شکلْهماد: فاشیستیِ سرگُرد کُنیگهذیانِ 

جسـتجويِ  ها هـم پـس از هفتـاد سـال     ها که هیچ، حتا مارکسیستلیبرال، بنیاد اندیشگانیفارغ از این 
اطالقِ ؛اندي مشخصی به دست نیاوردهطبقاتی نتیجهيي پیدایش فاشیسم در منافعِ این یا آن زیرالیهزمینه

ي عـروج بحـرانِ سـاختاري    سازوکار بازتولید موقعیت برترِ یک ترکیب مشخص طبقاتی به فاشیسم در لحظه
آن را ائـتالف طبقـاتی   پـوالنزاس  کسـانی چـون  ي تحلیلگـران چـپ بـوده و هسـت؛     سرمایه، عـادت عمـده  

هاي فاشیسـم  روندهاي نایکسانِ دگرگونی تجربهکه تحلیلیاند، دانستهدارانسرمایهداران و بزرگزمینبزرگ
ي انحصـاري  ي سرمایهکمینترن آن را نماینده؛کنندتصدیقش نمیطورعام، بههاي تاریخی متفاوتنمونهدر 
هایی که کردروی. باطل استترماندههاي عقبداريویژه در سرمایه، بهمواردبسیاريدانست که این هم در می
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سنتی (ند بینمیداري بزرگ با کمک امپریالیسم بورژوایی براي ارتقا به سرمایهآن را تقالي یک جنبش خرده
خصوصـاً  پرتغال، ووي اسپانیاگران تجربه، تحلیلآمریکاي التینهاي نظريِ چپِویژه در برخی جریانکه به
و خلط موضوع با پوپولیسم و هاي چشمگیرِ تاریخیبا نمونهکم به تناقض) توان یافتپس از کودتا میشیلیِ

فاشیسـتی  آزمـون را هـم  برخی حتـا تـاریخِ بعثیسـمِ عـراق     ؛انجامندنمیدیگر ایسمِمشتیکو بناپارتیسم 
بحـث  .شـود نـاممکن مـی  » اقتصـاد فاشیسـتی  «نام ي اینها یافتنِ فصلِ مشترکی بهاند؛ و پس از همهدانسته
عنوان ابـزاري  بهساختاري دانشگاهی دارد و قاعدتاً ناگزیر ،فاشیسمعروج شناختیِ هاي جامعهي زمینهدرباره

سنگ تـاریخی، بضـاعت   هاي گرانحتا اگر رجوع به برخی پژوهشاما ؛ سیاسی براي مبارزه با آن حیاتی است
این اسـت  ي من فعالً دغدغه. داریمچنین کاري نفرصتانجامِ سهمِ کوچکی از این مهم را به ما بدهد، اینجا 

یـا  ،یک خط منفعتی مشخص، یا ائتالف چنـد خـط منفعتـی   یک نظام مساعد براي به را فاشیسم وقتی که 
دسـت  ي ایـن ؛ چکیـده دهیمراستش زیادي به او شخصیت می، کنیمتأویل میتضمین فالن سازوکار انباشت

اینمنافعِ که در آن شرایط مشخصی استداري در سرمایهفاشیستیِشکل ،فاشیسم":ها چنین استتحلیل
،عکـس بـه نیسـت؛ اجتمـاعی شـکل یک باورمن فاشیسم؛ اما به"به خطر افتاده استطبقه یا زیرطبقهآنیا 

یـک سـرمایه بـدونِ    : آیدداري برمیها و معانی آرمانی سرمایهاست که از فسخ تمام صورتشکلیبیوضعیت 
در بازتولیـد داري سرمایهمشخصِبنديِیک صورتکفایتیِبیکه از موقعیتی ؛ )eidos، ایدهیاصورت(انگاره 

شـکلِ اجتمـاعیِ  نابسـندگیِ مقـدرِ هـر    درواقـع  ؛ ماندجا میمعنا بهگفتمانیِنظامِشکل اجتماعی و درنتیجه 
.دهدداري در حفظ فاصله از امتناع سرمایه امکان وقوع فاشیسم را گسترش میسرمایه

بیرونـی ازايدهد، یعنی براي هر صورت یا انگاره، یـک مابـه  عینی میشأنیکلیاتهر نظامِ گفتمانی به 
مصـادیق مشخصـی   ... بختـی و  ، براي کلیاتی چون نیکی، آزادي، خوشداريسرمایهگیرد؛ مثالً در فرض می

و ، اینها مواد آرمانیي همه...و بازار، برتري برابر با مالکیتبا برابر ثروت، آزادي بابرابرخیر: تدبیر شده است
ي اي از ایـن کلیـات بـه یـک ابـژه     اطالق مجموعههستند وضدآرمانیِ آن گفتمان هاي مؤلفههمشاننقیض

و هـا نـام برقراري رابطـه میـان   ، افتدزمانی که یک گفتمان از کار می. سازدآن را برمیعینیِ شکلِاجتماعی 
رسـمیت  دیگـر جامعـه تسـاويِ سـعادت و ثـروت را بـه      : شودي معنا ناممکن میمصادیق، یعنی همان رابطه

براي افشاي ساختارِ راستین و تر گفتیم، بازگشت به سطحِ داللتکه پیشچنان، در این شرایطو شناسدنمی
کـاري محافظـه موضـعِ سیاسـیِ   . دهدي معنا، جایگزینیِ انقالبیِ وضعیت را در دستور کار قرار میشدهکتمان

ابـل،  کند تا سازمانِ گفتمانیِ پیشین را، حتا شده با سرکوب اجتماعی، همچنان حفـظ کنـد؛ درمق  تالش می
زدایـی از مـاده تـداوم    معنایی را بـا شـکل  ي بیفُرجهفاشیسم براي پرهیز از دگرگونیِ کل ساختار اجتماعی، 

در : هـاي خـویش اسـت   ي گفتمـان ي دوبارهداري براي ارائهتجدیدقواي سرمایهفرصتبخشد؛ این تمدیدمی
داري عجالتـاً بـه   ناصر گفتمـانیِ سـرمایه  اصالً قرار نیست چیزي معنایی داشته باشد؛ تمام عي فاشیسم وهله



80

ویـژه  داري، بـه نظـام سـرمایه  هاي قالبی و عرفـیِ که با گفتمانادعاي فاشیسم مبنی بر این. آیندتعلیق درمی
کنـد  لیبرالیسم، مرزبندي و حتا تعارض دارد ــ تا آن حد که گاه خود را با اقتصاد سوسیالیستی بازنمایی می

دهی به مواد اجتماعیِ خـود را  داري دیگر کلیات ضروري براي شکلسرمایه. معناستــ نتیجه همین تعلیق 
، چرا کـه دیگـر بـا مصـادیقِ     آینداز کار درمیمشتی یاوه... ، برابريِ شهروندي و خیرآزادي، : در اختیار ندارد

رین،   بدون ایـن تناظر ندارند؛ ...) بازار و ثروت و مالکیت و (گفتمانیِ پیشین ورِ بـ يمـاده تبـدیل بـه امـر    صـ
ي تعلیـق، تـدبیري   امـا سراسـرِ ایـن برهـه    . شودنشده و عاري از هر نوع صفت مشخص مینامتعین و تعریف

گفتمانیِ ي همان عرفیات و بدیهیاتشناختی الزم براي اعادهضروري براي بازسازي مقدمات اجتماعی و روان
.داري استهاي اجتماعی سرمایهبنديي صورتي سامانِ معنا برپایهدوبارهبندي عمدتاً لیبرالی، یعنی ترکیب

ییبـورژوا ي جامعهشکل با شکلِ احتمالیِ بعديِ یکمیانِ گشودهاضطراريِيبازهفاشیسم ترتیببدین
جـور ترومـايِ   یـک زدایـی کنـیم،   صـورت اگر از سـرمایه  ؛ که نظامِ تولید یکسره جایگزین شوداینگرماست،

آورد و در چنـین  نژند تابِ رویارویی بـا آن را نمـی  ي روانکه سوژهماندجا میبه")فرم(شکلي بدون ماده"
یـک  فاشیسـم بـا اثبـات قهرآمیـزِ     .گزیرناپـذیر خواهـد بـود   ) سایکوز(پریشی سوي روانشرایطی چرخش به

سـازمان کنـد  کاري سعی نمـی گیرد، یعنی برخالف محافظهقرار میمعانی تداعی، رودرروي طرحِ الموادماده
ایـن  ها فاشیستشود؛ معموالً معنا در نظام گفتمانیِ پیشین را حفظ کند، بلکه از بنیاد منکرِ هرگونه معنا می

جعـل  ... رنـگ و  ،خـون ،اي چـون نـژاد  واسـطه فیزیولـوژیکی بـی  /شکل را با توسل به امورِ فیزیکیي بیماده
آناکسیمندر کـه از روز  (Apeiron)آپِیرونِر، چیزي مانند هرگونه تضاد و تطوبر مقدميآرخهیک : دنکنمی

کـه گفتمـان از   هنگـامی .ناپذیر اسـت لحاظ اجتماعی اساساً تعریفو بههیچ شکل و حد و وصفی بوده ازل بی
و صفت متداول هر پاشد موجود بیرون میهاي وضعیتي شکافماند، این آرخه از همهتولید معنا ناتوان می

.کندچیزي را ملغا اعالم می

شـکل وهمـاد ي دوگانـه ي منطقـیِ واقعیـت بـه   تجزیـه سو ذهن ما بـراي  ي یونان بدیناز فلسفهباري،
بالفعـلِ آن مـاده در یـک جسـمِ     شـکلِ بـدون  ، یعنیخو گرفته است؛ تصور یک ماده بدون صورت)صورت(

از همـان  پس در ادبیات ما گفتند و از آنمی»ولها«آن را چیزي که یونانیان ،براي ما ناممکن است،مشخص
رو ـــ  و از اینشکل که نهایت بالقوگی استي خام، لَخت و بیاماده: باقی ماند» هیوال«با نامِ ي یونانی ریشه

کـه امـروزه دیوهـا و    شـد؛ ایـن  هاي نوافالتونی ــ خاستگاه شرّ و قلمروي تاریکی دانسته مـی ویژه در سنتبه
بیـراه  همین تلقی اشراقی است و گویا چندان هـم يند، بازماندهناممیهیوالگاه را موجودات شرورِ داستانی 

، هیـوال ي امپراتوريِ سایهاستقاللِ ناممکن از صورت است؛ زیرِهیوال اگر عدم نباشد، کبرِ موهومِ یک نیست؛ 
با هـر بحـرانِ   قرار بدین.گرددبازمیناعیاو کلیاتترادف ي سازمان نوساختهکند و با سرمایه نفسی تازه می

وقفه صورت یک احتمالِ بی، فاشیسم بهنُمایدنظامِ پیشین گفتمانی نااستوار میکه در آن داريادواريِ سرمایه
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سـرمایه  نابسـندگیِ مالزم با ناپذیرِحذفبالقوگیِفاشیسم را باید ،در سطحِ جنبشدرنتیجه. گیردپروبال می
گیرهاي بورژوازي در سایهپاي تساهلِ لیبرالیِروبی که همي عالمآرخه:ستهاي خود دانبنديتوجیه شکلدر 

کالبـد یـک  هاي سـرطانی در  یاختهدمِبهدمتولید مانندیابد؛ چیزي آرام گسترش میشهرِ سرمایه آرامپنهانِ 
در سرکوبِ آنها، تبدیل به نظامِ متابولیـک تگاه ایمنی هاي ضعف دسنخستین نشانهمحضِ بروزِکه بهزیستی

الزاماً نظامي کاذبی از نسخهبه جنبشطانی از رو بلوغِ این بالقوگیِ سرازاین. شودحاکم بر کلِ این کالبد می
بنـديِ ؛ پس از هر صـورت بسامد نیستهمي اقتصاديجرگه»و فقط یکیک«وسازِ سوختهاي سامانیبیبا 

طبقـه یـا   هژمونیـک يشخصیت اقتصاديِ زیرالیهنوبت اراذلی رسیده است که داري، در شرایطی که سرمایه
ي تمدیـد برهـه  محمـلِ نـاگزیرِ  چونـان فاشیسم وتازِ السویه است، تاختعلیشانبرايحاکم ائتالف طبقاتیِ

شود؛ این فرصتی براي گریـز  آغاز میي داللتدر دنبالهسرمایهامتناعِتداعیِروندگفتمان براي مهارِتعلیقِ 
ـ و (symptom)سـمپتوم  تمایزِ لکـانیِ  به جا همینشودمی.ي بدیل اجتماعی استسرمایه از مخمصه نتوم س

(sinthome)روانتا اي کرداشاره وجهبه تاریخی بنديِیک صورتنابسندگیداري از سرمایهشناختیِ سقوط
؛ این بـراي  مشخص شودفاشیستیِ سامانِ معنا تباهیِدرهرنوع شکل اجتماعیيپریشانهرواني تعلیقِ برهه

ي باورانـه هـاي توطئـه  ؛ هـذیان فایده نیستداند بیفاشیست میدرك بهترِ خُلق و خوي موجودي که خود را 
ي فاشیسـم و  کودکانـه انگـاريِ رغـمِ یکسـان  شود و بـه میناشی )سایکوز(پریشی رواناز همین همفاشیسم 

هـیچ  هاي کیهانیِ خرابکاران،ي دسیسهها دربارهزيناآلودهاي تبگوییها، آشفتهاستالینیسم از سوي لیبرال
.اي چون دادگاه بوخارین نداردتوطئه در رویداد خجستهراستینِساختارِشناختیِزبانبه کشف ربطی

شکل، دولت مقدرِ خود را نه زیر پرچمِ رایش، بلکـه در سـامانِ جهـانیِ پـس از     بیچیزِسرانجام، جنبشِ 
نظـرِ  اش محصول یک اتفاقِبرسازندههضت با نلر حکومت هیتي مواجههتوجه کنید که .کندجنگ استوار می

 اجتماعِدر قلبِ ملموس»چیزِ«همینموهوم بر سرِ وجود(Gemeinschaft/Community)؛اسـت هفاشیست
شکل (Gesellschaft/Society)جامعه شرط بیگانگی از یک و این از بنیاد مغایر با ساختارِ دولتی است که به

نظـرِ  ؛ اما بـرخالف حسـنِ  است، جامعهو اجتماعدو مفهوم، تمایزگذاري میان اینسخن از ضرورت . گیردمی
ي ایـن مفهـومِ آلـی درمقـامِ سـابقه     طـرحِ ،اجتمـاع ي ، بـه وهلـه  تـونیس فردیناند ، ي این تمایزنظریهواضعِ 

انـداموارِ باشـیِ هـم غـمِ غربـت   کـه چونـان  ــراعصرجدیدروحِو بیمکانیکیاو قولِبهي پیشامدرنِ جامعه
بیشـتر هـذیانِ   کنـد ـــ  سنگینی مـی بر دلِ مدرنیته،چینِ آغازینهاي میوهحیات طبیعیِ گروهها در انسان

ي ضـلعی از دوضـلعِ بنیـادینِ یـک     نشانِ عدنی را به مرتبهي یک پیشاتاریخِ بیدانیم که افسانهخطرناکی می
جماعـت یـا   مفهـومِ  چـون چیزي سوي بهبیشتر شرط تحقق،بهاجتماع باورِ من کشد؛ بهي تاریخ برمینظریه

نقد خرَد دیـالکتیکی سارتر در نزد توان توصیف دقیقش راکه میکندمیل می(collective/series)مجموعه 
شـان بـا یـک امـرِ     ايها نسبت به هم در پیوند موازي و تقریبـاً شـانه  که در آن غیریت انسانیافت، وضعیتی
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؛ میـان اجـزاي ایـن    شـود هاي اجتمـاعی، تعریـف مـی   ي روابط متخاصم سوژهپیشینِ مشترك، و نه درنتیجه
منطقی یا تضاد اجتماعی وجود ندارد، آنها تنها کنار هم چیـده  مجموعه، رابطه در معناي یک امتناعِ/جماعت

واحـد،  ي رادیـوییِ هاي خود به یک برنامـه ، گوش دادنِ همزمان شهروندان از خانهسارترمثال خود اند؛ شده
بـه نمـایش   یک نژادوحدت بسیط ي فاشیستی با ها در مواجههشدگی انسانوبیش رسایی از مسختصویرِ کم

، از تاریخ/است که پیش از هرگونه تضاددستیِ تکثرناپذیريیکبراي فاشیسم ملت ترتیب همینبه؛گذاردمی
سـازد و در آن غیریـت   هـا و تضـادهاي آن مـی   را تخاصمجامعهعکس، به. پدید آمده استازلیيآرخهیک 

را ایـن دومـی   ،برخالف تونیس. نسبت به یکدیگر، چیزي از جنسِ دیالکتیک استو اجزاي کلیتشهروندان
اي، پویـا  نیچه)تشافْنْمایگ(اجتماعِي آن گرایانهي حیاتافسانهب بیش از مراتروح و مکانیکی، بلکه بهنه بی

بـیخِ ممتنـعِ   به تمدیـد محکومماشینیِ بیگانگانی است که براي تولید زندگی، کارگاه تماممدرنیته: بینیممی
اساطیريي مجموعه/اجتماعو تضادهایش، به مدرني جامعهفاشیسم از . الینحل هستندیک تضاد و غیریت

او ازخودبیگانه شود؛ بـراي تواند نمیعنصريِ بسیطاین تکترتیب بدین. برداش پناه میمایهلخت، خنثا و بی
، اگـر دولـت را تجسـد ازخودبیگـانگیِ     دولـت تعریف هرنوع در نتیجه گفتمان و زبان وجود ندارد ويدوگانه
و در نتیجـه بـا   داردهمـانی ش ابـا جنـبش  معناست؛ نهاد حکومتیِ فاشیسم براي فاشیسم بیبدانیم،جامعه

این بحث مستلزم پذیرش این تلقـی اسـت کـه حرکـت از     .ستیزدمشخص میامکانِ هرگونه شکلِ اجتماعی
ي خام است؛ یک نهضت اجتماعی روندي را براي تبدیل بخشی به یک مادهجنبش به نظام، تالش براي شکل

پیماید که فرجامِ آن پایانِ خود آن جنبش و تصلبِ آن در قالبِ یـک  شدن به یک شکل مستقر اجتماعی می
فاشیسـم  . کردنِ نظـمِ آرمـانیِ خـود   زي یک جنبشِ انقالبی و تالش براي پیادهنظام است؛ چیزي مانند پیرو

. کنـد دائماً وجـه جنبشـیِ خـود را حفـظ مـی     ، یعنی برَداز میان میفرایند را یابیِ اینامکانِ تکمیل و فرجام
کند، ر میاي که براي جامعه تدبیصورت مثالً الگوهاي اقتصاديممکن است این پرسش پیش بیاید که دراین

اي هـاي صـوري  براي نمونه نازیسم نوعی مدیریت فراگیر تولید در سطحِ کالن ــ که شباهت. آینداز کجا می
داريِ آلمان تحمیل کرد؛ امـا ایـن الگـوي اقتصـادي را     ریزيِ سوسیالیستی داشت ــ را به سرمایههم با برنامه

حتا اگر واقعاً چنـین  (یِ انباشت در فالن شرایط تاریخی عنوان رژیم عالجاي تبیینِ گفتمانیِ کارکرد آن بهبه
چـرا  "این پرسش کـه  . جنگ: کردناپذیر پیاده می، با ارجاع به یک چیزِ تبیین)رژیم کارآمدي هم بوده باشد

در این مورد جـاي هـیچ   ... ملت و ،نژاد: ي اشمیتی نداشتبخشِ دوگانهپاسخی جز عناصر قوام"جنگیم؟می
ایـن جنـگ از   ي معقول یا نـامعقول بـودنِ  دربارهفاشیسم با توان تبیین و چون و چرایی نیست؛ درواقع نمی

 اقتصادي و حتا ژئوپلیتیکیحیث جنگبحث کرداش نتایج کوتاه یا بلندمدت رو هیچافروز فاشیسم به؛ دستگاه
در پرسش از چرایـیِ جنـگ   . سرمایه نیستیِمحاسباتو رديبرآوتصمیمات اقتصادي و ژئوپلیتیکیِتابعِ کورِ

جانبی که عملکرد خـود  بهجنبشِ حق: خوریممیبربه سد الیعقلِ ایمانِ فاشیسم به موهوماتی چون نژاد برتر 
شیسم پدیدآوردنِ شـرایط اجتمـاعی و   شکلی ساختاري، کارکرد فابه. کندرا جز با همین عملکرد تبیین نمی
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داري است؛ دولت غاییِ فاشیسم، نـه رژیـم هیتلـر،    هاي کالسیک سرمایهیت مهیایی براي بازگشت شکلذهن
المللیِ مشخصی که دولت بـوش در  بلکه رژیم سیاسی جهان پس از سقوط هیتلر بود، چیزي شبیه نظمِ بین

 ه دنبال میتروریسمجنگ باسپتامبر و با آغاز 11فرداي حمالت رچنـد شـاید نادانسـته، امـا     کرد؛ کـارکرد
اي بود کـه در  راستینِ جریانی چون القاعده فراتر از استقرارِ دولت طالبان در افغانستان، برقراريِ نظام جهانی

ها چقدر برآوردنی بود، در اصلِ موضوع دخالتی که این آرزوي یانکیاین. زدآن یک گاوچران حرف آخر را می
ماند، تبانیِ هولنـاك  عیت، سطحی که حتا بر خود بوش و مالعمر هم پوشیده میهاي پنهان واقدر الیه.ندارد

.استدر جریاني اجتماعیِ لیبرال شهرِ متقدمانِ نظریههاي پسینِ آرمانهاي فاالنژ و نسخهجنبش

ایـن  نیسـت، و قرار بر تشکیلِ دولـت فاشیسـتی نبـوده و    هرگزتوان گمان برد که اساساًو اکنون که می
،اشدولـت از بحـران جسـته   نفـسِ  سـازمانِ تـازه  و لیبرالیسـم امثـالِ  براي بازگشـت  ستبایمیفقطموجود 

.قدر مشکوك نیسـت دلیل اینجهانِ غرب به آزمونِ امروزيِ داعش هم بیواکنشِ بخرد،و فرصت مشروعیت 
تـا انتهـاي   نـولیبرال آبروباختگانِ جهانِ به موازات روند بازخرید مشروعیت ي هذیانیآرخهاین صف قربانیانِ

را مـردم غیـابِ آن  کـه اسـت  ی نـوین نظـمِ  شـناختیِ  سیاسی و روانفراهم کردنِ مقدمات؛ این رسدافق می
مـا یـا   یـا  : انتخاب کن": ترساند که گویا فرجامی جز داعش نداردمیاحتمال آشوبِ محتومی فریبانه ازمردم
ي هاي عملیاتیِ آنهـا، چیـزي از مرتبـه   گذشته از همکاري،ناپذیري داعش و امپریالیسمتفکیک؛ "هاکُشآدم

ي تسلسلِ این دو خصـمِ متعـاوِن   بخش درنتیجهدهی به ذهنیت مخاطب بر اساس یک الگوي اطمینانشکل
، از سـر و کـولِ   اسـم اعظـم  خوانیِنامبراي مهارِ روند بهیک فاشیسمِ صادراتینوینِبنیاد آزمایشِ برایناست؛

جهـان هـاي  در افشاي معناي راستینِ آنچه در برابر چشـم مقاومتمفهومتعلیقِ عملِ : رودخاورمیانه باال می
ي ین دغدغه بود که در طلـوع هـزاره  از سرِ همست؛ هاي اروپاییو کوتوالدیرینِ آمریکانگرانیِدل، گذردمی

اضـطرابِ زایـشِ   ، روسـو يکوفتههاي سمنوشتهدستروي تیرکشهفته عدیکدولت هاي کشیعربدهسوم، 
»مـا و دوزخیـان  «اشمیتیِ ي هیچ توجیهی جز دوگانهداد که در آن براي کُشتار و تجاوزمینشان را دورانی

آن علیه محورِ اشرار، که بیجورج بوشهمه بوق و بیرقِ نبرد آخرالزمانیِ دوستانِ هماننديِ آن. دوشنمیارائه 
اش رنـگ و جالیـی نداشـت، بـا روحِ رفتـارِ      کالم و مرام خودش و سخنگویان سیاست خارجی و امنیت ملـی 

اي که به جان منطقـه  نیهاي جاآرماگدونیِ نولیبرالیسم و گروهي ؛ متعلقِ کینهغافلگیرکننده استهاداعشی
ن روزهـا شـرورتری  آنچـه آن تمـامی عناصـرِ  : نده و هسـت بودیکسان هاي سیاسی موجودیتاند، همیشه افتاده

هـا  کُشـیِ فاشیسـت  آدممسـتقیماً بـا  خواند، امـروز یـا   می»محور شرارت«لمپنیسمِ دیپلماتیک جهان آن را 
هاي چیونحوِ افعال کالمیِ تبلیغاتفرصتی باید تا وجوه اشتراك صرف. شوندند یا مدام با آن تهدید میدرگیر

فعـالً  و فـراهم نیسـت   مجـال آشکار شود؛ اینجا آن » جنگ با تروریسم«هاي رستاخیز حزب نازي و جارچی
خـود را نـه   رود تا دولتمیداعش ي شهوديِ رویدادهاي روزگار بسنده است کهدادهگزارشِ این آشکارترین



84

تقـالي ایـن : انـد دهائـتالف کـر  در برابـرش مزورانـه اسـتوار کنـد کـه    در پایتخت کشـورهایی  کهدر بغداد، 
نظامِ سیاسی نوین استقرار یک جويِ، پِیدال مقاومتمهاریک وجدانِ عوامانه براي با بازسازيِامپریالیستی،

ي هیچ مماشاتی باید در مقولهکارانِ آمریکا را بیاصرار دارم که خط تبلیغیِ نومحافظه.جهان استدر سراسرِ
ي تمـامِ بربرهـاي مسـلّحِ جهـان، و سـپس بـانیِ       دهنـده گنجاند؛ این مجموعه، پـرورش » ادبیات فاشیستی«

!رهاستي نبردهاي خیر و شرِّ اشمیتی میان دوستانِ خود و دوستانِ بربناپذیريِ گُستاخانهپرسش

*                   *                  *

جایگاهقرار گرفتن در دانیم که آلتوسر تشکیل سوژه را با میکمی دور شویم تا دوباره به بحث بازگردیم؛ 
فریاد احضـارگرِ یـک   شدن پس از شنیدنِاحساسِ فراخوانده، چیزي مانند بزرگخطّابِیک مخاطبِ خطابِ

زعمِ او سوژه از هدف خطاب قرارگرفتن گزیري ندارد، چون چیزي جز همین دانست؛ بهیکی میمأمور پلیس،
من«جور حسِ کند، یکپلیس هویتی را به او اطالق می/ي بزرگپایه خطابِ سوژهبراین. بودن نیستمخاطب

هـا شـده کـه تـا بـه جانـبِ صـدا        وقـت همه بسـیار بااین. "استمناین صدا خطاب به "ي در تجربه» بودن
سوي مصدرِ صدا به»ما«ست؛ پس چرا بوده اجز ما کسِ دیگري خطابگرایم که مخاطبِ دهفهمیایم، بازگشته

طـور  ایـن دولـت ایدئولوژي و افزارهاي ایـدئولوژیک ي مشهور توان از بحث آلتوسر در مقالهگردیم؟ میبازمی
کسی بوده مهم نیست؛ سوژه کسی نیست که واقعـاً خطـاب شـده    که مخاطبِ نهایی چهبرداشت کرد که این

اي فکر کند که صدا رو به او بوده که لحظهآنمحضِ شنیدنِ صداي مأمور، بیاست؛ بلکه موجودي است که به
صـدا  سوي صـاحب هبهرکسی که . ستاانگذارد که مخاطبِ این فراخویا نبوده، ناخواسته فرض را بر این می

بنـابراین  . او را صدا کـرده باشـد و چـه کـسِ دیگـري را     شخصِ ، چه پلیس بازگردد، درواقع سوژه شده است
که در آن نزد خطـابگر هـیچ مخـاطبی بـر دیگـري      عامی استخطابِي سوژه، برآمد لحظهفاعلیت/ذهنیت

در بیـرون  هـم خطـابگري واقـع ماند این است که بـه غافل میي کلیدي که آلتوسر از آننکته.اولویت ندارد
بـوده  بهـره  است که سوژه پیشاپیش از آن بیايچیستیپلیس جایگزینی براي /وجود ندارد؛ راستش خطابگر

گرداند، این است که درحقیقـت خـود   نصدا بازسويِ صاحبِگذارد سوژه سرِ خود را بهچیزي که نمیآن. است
ایـن  . طـور نامیـد  ، اگر بتـوان آن را ایـن  »شدنصدازده«طلبِ/جور نیازیک: کندصدا میش رااوست که خود

شـود؛ خـود خطـابگر    فقط سوژه نیست که با خطابِ خطابگر پدیدار می: رویداد، عملیاتی کامالً دوسویه است
ي یکـدیگر در حـال   سـوژه و دیگـري چونـان قرینـه    : پاسخِ سوژه به خطاب اسـت ينهادهپیشينتیجههم

در کـه  چیزیکدر این رویداد . پلیسِ آلتوسر هم وجود نداشته است/تا پیش از سوژه شدن، خطابگرتولیدند؛
.صـفر همراه منفیِ همان عـدد، بـا برآینـد   یک عدد به: شده استتولید دوچیزدر مقامِ صفر بوده، بنیاد خود 

در بیـرونِ  یـک خطـابگر  ي خود را به یک دیگـري ـــ  قرینه،براي تولید خود از خألي سیاسیِ آلتوسرسوژه
زنیم باید همان چیزِ قبل از خطاب، یعنیِ صفرِ را با هم جمع می» دو تا«کند؛ وقتی این اطالق میــخویش
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سببِ خطابِ دیگري، بلکـه  نه بهسوژه اساس، براین. که وجود نداشته استايسوبژکتیویته: اولیه حاصل شود
نیست، در خطابگرِ مخاطبي حاصل، فقط در سوبژکتیویته. شودتولید می،خودشي خودخطابگريِدرنتیجه

ناپـذیريِ  این ترکیب ظاهراً بر چاره. "ایمرفته سوژههمنه من و نه او، بلکه من و او روي". شده هم هستوضع
گسستنِ این ازهمنظرِ من تنها راهافزاید؛ اما بهد، مییناممیایدئولوژيي آنچه آلتوسر ي شبکهساختارگرایانه

آنچه هرگـز  . جمعِ آن مطمئن بودتوان از صفر شدنِ ناگزیرِ حاصلزیرا میاست،ترکیبِ دشوار همین ،شبکه
د که خطابگرِ اعظـمِ بیرونـی نیـز یـک     کنناخودآگاهانه اثبات میکند این است که همواره سوژه را راضی نمی

ي مسببِ نگـاه خیـره  دکارتیِ یک امتناعِ منطقی، از موضعِ غیرِکه دیگريي خالیِ حدقه:فره بیشتر نیستح
اي اسـت کـه   خـأل کوانتـومی  از جنسِ همـان  ین حفره ا. کندسو برانداز میناپیدایی است که سوژه را از همه

، اما نهایتاً جمعِ بارِ گرانشیِ آنها همچنان صفرِ ذاتیِ ایـن خـأل   کندگرانش معکوسِ ماده و پادماده را وضع می
توانـد هـیچ   مورد بحث آلتوسـر، بـرخالف تلقـیِ او، نمـی    ایدئولوژیکدرنتیجه ساخت. خطابگرسوژه و : است

به سوژه بدهد؛ از همین روست که سوژه از هر خطابگرِ مشخصی که نخوت اسـتقرار در ایـن جایگـاه    هویتی
ایدئولوژیکی که آلتوسـر آنهـا را شـرح    افزارهايتمام کوشش . گذردفروشد، سرانجام درمیممتنع را به او می

.خورندیي فرجامین در القاي هویتی مشخص و تدبیرشده به سوژه شکست مدهد، در وهلهمی

شود کـه  تر آشکار میجوید که سپسدیگريِ خطابگري می/پس سوژه فقدانِ درونیِ خود را در ایدئولوژي
بخشد و از ایـن رهگـذر   ي سوژه قوام میداري به این رابطهخود آن هم چیزي جز یک فقدان نیست؛ سرمایه

داري ناچاریم کمی ی به هر شکلِ سرمایهبخشبراي درك تضاد ساختاريِ تعین. دکنمقدر میفسخِ خود را نیز 
: دکنکار جالبی می، مترسکدر توصیف یک خوداز یک شعریبخششاملو در . تر شویمدر این موضوع دقیق

ـ کـز حیلـه نَ  // چـون سـایه بـه شـب نهفتـه پنـدارد       / ش گذري ببیندش، دزديشبچون" س بـه سـینه   فَ
رهگذر گُمان می."تا رهگذرش مترسک انگارد/ ست رچیدهدشود، د که شبحی که آنجا در تاریکی دیده میرَب

راستیبهکه اشتباه او را مترسک بپندارند، حال آنحرکت ایستاده تا دیگران بهیک دزد است که خشک و بی
: شده باشد» سوژه«ي متوجه نتایجِ سیاسیِ توصیف این ساختارِ پیچیدهشاعربعید است خود . مترسک است

سـوژه دچـار  درواقـع .مترسک استاَدايشود فرضِ یک دزد پنهان و نامکشوف در پسِ آنچه اینجا وضع می
پـوش روي دیرَکـی در   یک کُپـه خـاروخسِ پارچـه   خورد و میتنها گولو نها: شودمیمضاعففریب جوریک

مترسـک این که د رَبکه گمان میاینخورد و آند، بلکه یک فریبِ تکمیلی هم میناممیمترسک کشتزار را 
از :یابـد مـی داي مترسـک، ایـن موجـود تعـین    در تبدیلِ مترسک بـه اَ . استدزد نماییِ یک مترسکدرواقع 

. دزد: ي جعلیرسیم، اما به میانجیِ گذر از یک مرحلهمیانضمامیآغازیم و به مترسکمیواسطه مترسک بی
      یـک  معناسـت، یعنـی مترسـک   و بـی نینامیـد نَاگر از این میانجی نگـذریم مترسـک عینـاً همـان خاشـاك

اي در رابطـه . دآیـ همین دزد در پسِ هیئت مترسک پدید مـی ي جعلِسوژه در مرحله. شودنمی»مترسک«



86

، کندمینگاهآن را هویتی که این موجود مرموزسانِبهو سوژه پوشالیِ مترسک محتوايچوناندزد دوسویه،
مترسـک نهـایی، یعنـی ادایـی کـه دزد      . دنازپیش آنجا بوده باشکدام هیچکه آنبیند، یابتحقق میزمانهم

دزدي در کـار  اصـالً ان گفـت  تـو همـه نمـی  بااین. متعین شده استاینکهمبا این بازتاب آورد،موهوم درمی
آورد؟ توهمِ محض؟ آن چیست که اداي مترسک را درمیوگرنه ؛ نبوده

امـا در مـورد آنچـه    . گریزندانگارند و از آن میي پرندگانی است که مترسک را جالیزبان میتوهم عارضه
چیـزي  وقتـی نگریسـته نشـود،   خود مترسـک . بیند، این داوري نادرست استمعبرِ تاریک این شعر میعابرِ 

هاست براي آدمعکس، به. براي پرندگان مترسک نیست، یک آدم استخاشاك. خاشاكنیست جز یک مشت 
مـا ناخودآگاهانـه مترسـک را    يهمـه .دومـی واقعیـت  بـه  و گوییممیاولی توهم ما به است؛ »مترسک«که 

خاشـاك تنها پس از این پنداشت ناهشیارانه اسـت کـه   . آوردانگاریم که اداي مترسک را درمیمیآدمیزادي
در هـم  نامِ مترسک اي به، پدیدهنبودما ذهنِ شود؛ درواقع اگر چنین فرضِ پیشینی در تبدیل به مترسک می

یـک انتـزاعِ   کـه مـا   اسـت یک واقعیت انضمامی مترسک زمانی . داشتنمیوجود ها واقعیت اجتماعیِ انسان
، شالیزار ن فرضِ نادانستهایبدون . کنیموضع مترسک ادايرا در حالِ درآوردنِ مانده از ادراك مستقیمپنهان

زنـده و  ،خردسـاالن در تصـورات . دهـد مـان مـی  تحویـل ناپـذیر نـام مقداري خاروخسِفقط جاي مترسک به
هـاي نهـانِ ضـمیر بزرگسـاالن    نج و شـکاف هم در کُرو هنوز بارز است و ازاینبودنِ مترسک حقیقتیانسانی

ی، جـان یافتـه و تبـدیل بـه قـاتل     وحشـت کـه در آن یـک مترسـک    هاي سـنخِ  شاهدش فیلم(یافتنی است 
موجودي را خوریم، بلکه گولِ دروغِبرخالف پرندگان، ما فریبِ مترسک را نمیدرنتیجه).شودانگیز میهراس

، وحشـت  عابرِ شعرِ شاملو.محصول یک دروغِ آغازینِ ما در مورد مقداري خاشاك استشه خودکخوریممی
ندازد، زمانی که براي مترسـک، امان مییاد کودکیبه افکند؛ او فقط ما را نمینمابیهوده را در دلیک توهم 

.کردیموضع میهویتیجور چیزهااینو برفیآدم

يجان نیسـت؛ ایـن وحشـت نتیجـه    هاي بیتخیلیِ چوبـانگاشتنِ علمی، زندهیادآوريانگیزِ وجه هراس
روابـط اجتمـاعیِ   یـک  در ما بـراي جبـرانِ کاسـتیِ هـویتی خودمـان      دوباره به این حقیقت است که آگاهیِ

رفعِ ایـن هـولِ هیسـتریک تنهـا بـا تحلیـل سـاختارِ سـوژه         .یمادادهجان چوبِ خشک بهاست که مشخص 
جهـان ـدرـهسـتی و یـک  ي دانش سوژه از آنچه از امانیِ برنهندههبا بازخوانیِ ترکیبِ یعنی : پذیر استامکان

حرکت فرایازِ انتزاع، یعنی . ریخته در آن استهاي طرح، جهانی که مترسک هم یکی از هستندهساخته است
آشـکار  را ـــ  این برابرایستايِ نوعیِ هگـل ــي مترسک، بیهودگیِ وحشت از نگاه خیرهکلیات عالییادآوريِ 

لکـان  درواقع خود رویارویی بـا امـرِ واقـعِ مـورد نظـرِ     . ودشي فریب مضاعف منهدم میاینجا شاکله. سازدمی
هـا  پـریش نیست که ترسناك است؛ این صرفاً هذیانی است که روان) ننامیده ماندنِ خاشاك محضِ مترسک(

خـود سـوژه   چیسـتیِ  برابرایستا عیناً چیستیِ پوشالیِ درك این حقیقت است که تر،موحش. هستنددچارش 
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نـاگزیر  است کهشدخوفاعلیتاثباتسوژه براي: دهدسوژه را از مواجهه با آن فراري می، حقیقتی که است
بـرآوردنِ همـین  دزد جعلیِ مترسک شاملو. استت خاروخاشاك در میان کشتزارمشنامیدنِ یکمترسکاز 

ا به یک سوژه تبدیل زلِ هولناك مترسک در تاریکی، عابر ر: کندگري میمیانجیي سوژه رانیازِ خودخواهانه
را فـرض  زننـده زل/گـر است که خود عابر پیشاپیش براي او هویت یک خطابآنشرطاین فقط بهکند و می

کـافی  ؛دیده همان مترسـک پوشـالی اسـت   آنچه میکه تر برود تا بفهمد نیازي نیست که عابر نزدیک. بگیرد
حکـمِ  : او برسـیم ذهنیـت پنهانِ در ساختارِ مترسکو دزدشناختیِ است او را تحلیل کنیم تا به همانیِ زبان

کـه بـراي   اي گزارهــ )"نُماید، دزد استآنچه آنجا مترسک می"ي ي گزارهساده شده("دزد مترسک است"
ترسـک  م":شـود فروکاسـته مـی  تحلیلـیِ یـک بدیهـه   یِ گویاثبات آن به تجربه نیاز است ــ درواقع به همان

ایـن  امـا بـا   ؛)"راستی مترسـک اسـت  نُماید، بهآنچه آنجا مترسک می"ي ي گزارهشدهساده("مترسک است
و پس از آن ــ با عبورِ هیستریک از درونِ فانتاسم ــ ریزدفرومیبنیاد خود سوژه نیز ،شناختیتقلیلِ معرفت

سوژه درنتیجه . ناپذیر مرکزِ خویش استگرد امتناعِ چارهگَردسائقِ پوچ/ماند یک رانهتنها چیزي که باقی می
محمولِ یک وموضوع مفهومیِ، تمایزِ دزد و مترسکلجوجانه میان شدنِ خودش است که پرهیز از نابودبراي 

اگـر رهگـذر در تشـخیصِ    . اي در کـار نیسـت  هیچ خطاي شـناختی .کندرا جعل میپذیراثباتحکمِ تجربیِ
تر گفته بـودم کـه   پیش.نیاز داردخطابه سوژه تداوم فراینددلیل آن است که براي ، بهکندمترسک خطا می

شناخت همواره بـر یـک   : انگاشت یک خطاي بنیادین، فاعلیت ذهن در امرِ شناخت ناممکن استبدون پیش
.استوار است) خطا(دژشناخت 

ماتقـدمِ یـک دزد موهـوم بـه     اطـالقِ بر خار و خاشـاك،  » مترسک«گذاريِ شرط نامپیشکهخالصه آن
طور از موقعیت زودي همانبهمزرعهشبحِاما . آوردآن است؛ سپس همین دزد اداي مترسک را درمیکیستیِ

فاشیسم دقیقاً بـراي مهـار ایـن    . دوشکاذبش ساقط خواهد شد که خطابگرِ آلتوسر با عملیات سوژه فسخ می
دقیقـاً  نـد  افکدر جامعـه مـی  رعبی که فاشیسم :کندکار میکشتزاریا مترسکآلتوسرپلیسِفسخ فرجامینِ 

بخـشِ  یـک  ي اکتفا به افشاي فاشیستی نتیجهافکنیِهراس. هاستمانیهنقیضِ وحشت سوژه از آشکارشدنِ 
که در میانِ کشتزاران جز مشتی خاروخسِ مجتمع بر یک چوبِ بیجان، چیزي وجود نـدارد؛ فریب است، این
بخشـی  با هر نوع شکلفاشیسمگویاي ضدیت ،»خاشاك است] فقط[مترسک «، آگاهینظامِ حکمِ نظیر این 

قالبِ کلیِ حکـمِ نـاظر   در، را مرگبادزندهدر اسپانیا، هاتوان شعار فرانکیستمی؛ به واقعیت اجتماعی است
؛ یعنـی  »زندگی مرگ اسـت «: بازنویسی کرد(the Real)به امرِ واقع (reality)بر این تقلیلِ هولناك واقعیت 

در شـرایط  در نتیجـه سـوژه   .نیسـت ) خاشـاك (انگارد، چیزي جـز مـرگ   می) مترسک(امرِ زنده سوژهآنچه 
يدربـاره همزادپندارانـه پـردازيِ خیـال یعنـی (تواند هویت خود را از طریقِ بخـشِ دوم فریـب   نمیفاشیسم 

شـده فـراهم   اعـالم ي؛ هویت فاشیستی از همان آرخـه تأمین کند) بیرونحاضر در گرِنظاره/یستیِ خطابگرک
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. اسـت الغـاي شـکلِ مترسـک   ي ایـن ادعـا  نتیجـه ؛ "آن مترسک دزد نیست، خار و خاشاك است": شودمی
ي فاشیستی، بلکه یک انگارانهگوییِ هیچمضاعف نیاز دارد، نه این فاشاي که سوژه براي شکست فریبِگزاره
پایـانِ  ."مترسـک اسـت  : آن مترسـک دزد نیسـت  ": گوییِ حاصل از تحلیلِ ساختارِ تاریخی سوژه استهمان

مترسـک  شـکل چیز فقـط خـود   ؛ یعنی همهپذیر استامکانحشوتوهمِ هویت، تنها از طریق رسیدن به این 
یـک نـژاد بـه    عنـوان هویـت  ها را بهخشکچوبعکس، همان فاشیسم منکرِ هویت نیست، بهیجه درنتاست؛

، ي جنایت فاشیسـتی پروژهبِشو نیست؛ مشکلش فقط این است که این هویت هویت.کندافرادش تحمیل می
اجتمـاع  ي یـک  بـراي بازگشـت بـه اسـطوره    اعـالمِ پایـانِ هرجـور شـکلِ اجتمـاعی     از ها تا داعـش، از نازي

)مایي اجتمـاعیِ  فاشیسـم جلـويِ ورود سـوژه بـه رابطـه     دیگرسـخن، به. دشومیآغازپیشاتاریخی ) شافتنْگ
ایـن  .دکنـ خنثـا مـی  را گیرد و درواقع فرایند هرگونه بیگـانگی را میي خطابگرِ خویشیگانهآمیز با بتخاصم

.تضاد اجتماعی استبوحانه اما خونبار براي کتمانِ هر شکلِذتالشی م

بـه یـاد آورد کـه    را ايتحلیلـیِ بسـنده  گوییِهمانبه بازگشتتوان اصرارِ برتولت برشت برمیسرانجام 
ي جبهـه يترانهدر:داري استي سرمایهتولیدشده در جامعهتیانسانبنیادینِ شکلِ عینی تناقضِگرِتوصیف

، گویانهقیاسِ همانشبهیک در قالبِ در آغازِ هر بند چندسطريِ شعر، پیوسته او(Einheitsfrontlied)متحد
هاي مختلـف  ؛ این نکته در ترجمهدهداو ضرورت میبودنِانسانفقط با استناد به به برآوردنِ نیازهاي انسان

:داریمدر نتیجه به متنِ اصلی نیاز . ندرت رعایت شده استترانه، از جمله برگردانِ انگلیسیِ آن، به

Und weil der Mensch ein Mensch ist/ Drum braucht er was zum Essen, bitte sehr! ...

Und weil der Mensch ein Mensch ist/ Drum braucht er auch Kleider und Schuh! ...

Und weil der Mensch ein Mensch ist/ Drum hat er Stiefel ins (im) Gesicht nicht gern! ...

هـم آنچـه شـما    ایـن [بفرماییـد پس نیاز به چیزي براي خـوردن دارد؛ یک انسان است، و چون انسان"
و چون انسـان  ...و چون انسان یک انسان است، پس او به پوشاك و کفش نیاز دارد ...]خواستیدها میانسان

آغـازین هـر   سطرهاينخستبخشِ. "...صورتش بکوبند برچکمهاي ندارد که با یک انسان است، پس عالقه
براي ! نقص استیک حشو قبیحِ بی، آشکارا"و چون انسان یک انسان است"ت، یعنی عبارت ي برشبند ترانه

هر انسانی نیاز به ": ها به هیئت قیاس تقریباً باید چنین چیزي را تصور کنیمبازگرداندن هرکدام از این گزاره
در فرضِ بزرگ این ؛ "پس پرویز نیاز به چیزي براي خوردن دارد/ انسان استپرویز / چیزي براي خوردن دارد

دانسته یگانهدو یک تمایز مفهومی طرح شده است، یعنی این» خوردنغذا ضرورت«و » انسان«میان قیاس،
ـ     : کبرا(فرضِ بزرگ مثالً خودها، عوض، اعتبارِ هریک از فرضشوند؛ درنمی راي هر انسـانی نیـاز بـه چیـزي ب

هر جانـداري نیـاز   ": شودکوچک و بزرگ دیگر سنجیده میاز امکانِ استنتاجِ آنها از یک قیاسِ) خوردن دارد
اینجا محمـولِ  . "پس انسان نیاز به چیزي براي خوردن دارد/ انسان جاندار است/ به چیزي براي خوردن دارد
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؛ اما در قیاسِ انسان: شودقیاسِ دوم تبدیل میضِ بزرگ درقیاسِ یکم، به موضوعِ فردر)صغرا(فرضِ کوچک 
تـوان تـا   ایـن زنجیـره را مـی   . شـود دیده نمی) پرویز(دوم، دیگر اثري از موضوعِ فرضِ کوچک در قیاسِ یکم

ناپـذیر کـه جـز    ، امـري اسـتنتاج  ادامـه داد نشـدنی محمـولِ موضـوع  رسیدن به یـک مفهـومِ آغـازین، یـک     
.شودمعنی و نااستوار میها بیي محمولاریم، وگرنه از آن پس کلِ زنجیرهکردنِ آن راه دیگري ندفرضپیش

شـود و جـایگزینِ داللـیِ آن همـان سـردالِ امتنـاع اسـت       داري انکار میدر وضعیت سرمایهعالیاین مفهومِ
بزرگ در هر مرحله از استنتاجِ فرضِ). گیردفرض نمیداري آن را پیشخواهیم دید که چرا سرمایهزوديبه(

شـود؛ یعنـی مـا در حـالِ بـاالرفتن از نردبـان انتـزاع        تر، کلیت فرض بزرگ جدید بیشتر میاز دو فرضِ کلی
هـاي کوچـک   بـراي فـرض  » هر انسانی نیـاز بـه چیـزي بـراي خـوردن دارد     «فرض بزرگ یا کبراي . هستیم

؛ همچنـین  ...م انسان اسـت و  بهرا/ جمشید انسان است/ پرویز انسان است: رودکار میبسیاري به) صغراهاي(
انسـان جانـدار   : اشـتراك دارنـد  » هر جانداري نیاز به چیزي براي خوردن دارد«صغراهاي بسیاري در کبراي 

. هر مرتبه از کبراي مشترك معرف یک پله از نردبان انتزاع استعقاب جاندار است؛/ رگ جاندار استگ/ است
. ناپذیر، به مفهومِ آغازینی کـه در آن چـون و چـرا نباشـد    رویم؟ تا رسیدن به فرضِ استنتاجما تا کجا باال می

در مسـیر بازگشـت از ایـن سـطحِ عـالیِ      . ها را بررسیمتک گزارهگردیم تا صدق و کذبِ تکمیازپس از آن ب
این کلیت پیشـاپیش در افـراد نـامبرده وجـود دارد، امـا      .کنندخود را پیدا میتانضمامی،نتایجنتزاع، تمام ا

درنگ به یادمان اگر به محمولِ آغازین برسیم این واقعیت بیاند؛آنها آن را فراموش کردهطورِ ضمنی، زیرا به
ي قیاس ــ یعنـی وجهـی   گانهفرد در سه: فراد؛ یادآوري آن یعنی بخشیدنِ یک تمامیت انضمامی به اآیدمی

پرویز در قیـاس اول، انسـان در قیـاس دوم ـــ در     : پنداریمکه ما در هر مورد قیاس، خود را با آن همزاد می
؛ درواقـع تحقـقِ   سوژه سخت در تالش است تا این نابودي را متوقف کنـد شود؛ سطحِ بعديِ کلیت ناپدید می

ذات در مقـامِ یـک   انکـارِ  میان دقیقاً در کشمکشِ حال او و درعیناوستفردیت انهدامِهمین ذات سوژه در 
. ستاتنشدرست همینسوژه ؛شودپدیدار میخودخیالیِي ابژه/ذات چونان هویتاثبات کلیت انتزاعی و 

کنـد،  داوري میافراداز/پرداخت یا سلبِ این حقوق بهحقوق و دستگاه کیفري بورژوازي که در مورد اما 
؛ ایـن فردگرایـی از   سطحِ عالی کلیـت اسـتوار اسـت   همین درست مانند ساختمان اقتصاد کالسیک، بر انکارِ 

ترین سطح در شرایط که این عالیزند؟ از این؛ و این انکار از کجا سرمیداري جداشدنی نیستذهنیت سرمایه
چیـزي کـه   ،کـار نیـروي انسانیت مترادف است با يدر بورژوازي چکیده: ي ممتنع استبورژوازي یک رابطه

رسـیم، آن را یـک تنـاقضِ محـض     تـرین محمـول مـی   داري به کلـی وقتی در سرمایه. اساساً غیرممکن است
در مـتنِ مـارکس   شتهکه در آغاز نوچناندیگرسخنبه. درکار نیستانساني یابیم؛ دیگر مفهومِ همبستهمی

کند، زیرا پرویز و جمشید داري دائماً کلِ ساختارِ تجرید را نااستوار میتجرید در سرمایهعوديِدیدیم، سیرِ ص
تر، زبانِ سادهبهباز ؛ شوندجمع نمی» انسان«نام اي بهذیلِ محمولِ کلی، دیگرحد غاییِ تجریددر ...وو بهرام
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داري مجردترین مفهومی که سرمایه، یک کمیت محض،استنیروي کارنیست؛ بلکه » انسان«ذات آنها دیگر 
اسـت؛ مشـکلِ حقـوق    کـار نیـروي کـه انسـان باشـد،    پیش از آنپرویزبراي سرمایه . کندناگزیر تولید میبه

و سـپس  ) نـاطق حیوانِمثالً(مبنا قراردادنِ تعاریف عامِ منطق در مورد انسان : بورژوازي هم در همین است
پوشـاك و کفـش   «، »داشـتن چیـزي بـراي خـوردن   «ماننـد  ي شناختن یا نشناختنِ حقـوقی  داوري درباره

ي ، با تجریـد راسـتینِ جامعـه   گوناگونبراي افراد ... و » ي زورگویاندر امان بودن از ضربِ چکمه«، »داشتن
بودن باید حقِ خوراك حیوانِ ناطقصرفپرویز به: ، در تضاد استکارنیرويداري، یعنی ذات ممتنعِ سرمایه

نـک حکمـی کـه    ایهم. تقلیل داده استنیروي کاررا به حیوانِ ناطقداري و پوشاك داشته باشد، اما سرمایه
پرویـز نیـروي کـار    ": بخشد چنـین اسـت  پرویز را با ذاتی که بورژوازي براي او تعریف کرده است وحدت می

مشکلِ نظامِ حقوقی بورژوازي این نیست که در اطالقِ اما . را دارد...، درنتیجه حق خوراك و پوشاك و "است
منـد  بـورژوازي بهـره  کدام از این حقـوقِ معهـود  از هیچپرویزگوید؛ درواقع اگر این حقوق به پرویز دروغ می

منـدرج در  سـببِ تنـاقضِ  ي تولید، بلکه دقیقاً بـه ه حق و داوريِ این شیوهدلیل ریاکاري دستگابهنه نیست، 
بلکـه  نیستند، ... ماند، پرویز و جمشید و مند از این حقوق محروم میطور نظامچیزي که بهمحمول است؛ آن

نیرويِ کار درمقامِ یک کاال مترادف است با ارزشِ اجتماعی آن، یعنی میزان کارِ . استنیروي کارخود مفهومِ 
هاي مصرفی براي تأمین توانایی جسمانیِ کارگري که مالـک  الزم براي بازتولید آن، یعنی ارزشِ کاالاجتماعاً 
امـا از  . دشـمار مـی مـان  بـراي عنی مجموع ارزشِ همان خوراك و پوشـاکی کـه برشـت    یبنابراین و آن است 

تبـعِ  بودنِ دستگاه حقوقیِ بورژوازي، بلکـه بـه  سببِ ناعادالنهایم که این ارزش نه بهمارکس آموختهيسرمایه
زدایی از نیروي کار براي افزایش سهمِ کار ارزش: شودسلب مینیروي کارمنطقِ خودگستريِ سرمایه دائماً از 

پایه، پرداخت براین. یابیمط نرخ سود بازمیي قهريِ آن را در روند ضروري سقواضافی در کار روزانه که نتیجه
پاي روند کاهشِ ــ و در غایت منطقیِ خود، حذف اند، پابهفروکاسته شدههایی که به نیروي کار حقوقِ انسان

افزایش ترکیب انداموارِ سـرمایه بـا   مارکس این را : رودپیش میتولید اجتماعی ــ سهمِ همین نیرو از فراگرد
تنهـا بـا حـذف آن    ) ي آندارانهبازتولید سرمایه(اثبات نیروي کار . نامدمی)مخرجِ صفر(نهایت یِ بیحد آرمان

.نسبت دادي بورژوایی ذات جامعههمان امتناعی است که باید به این . استپذیر امکان

پرویـز  "توان از داده است، آیا می» نیروي کار«جاي خود را به محمولِ نوپدید » انسان«حاال که محمولِ 
نیروي کـار، نیـروي کـار    "به حشوِ "بهرام نیروي کار است"و "جمشید نیروي کار است"،"نیروي کار است

لبِ آن شرط س؛ چون اثبات آن به"نیروي کار، نیروي کار نیست"اکنون دیدیم که چون هم! رسید؟ نه"است
اینجا بورژوازي روند تجرید . خوریممیبري ذات، به تناقض در همانیِ سطحِ عالیِ تجرید، یعنی در مرتبه. است

ترازِ عالیِ این مند نظامانکارِ کند و درست همینکند؛ یعنی با رسیدن به این سطح، آن را انکار میرا قطع می
اگـر ایـن   راسـتش  .دهدی را شکل مییذهنیت بورژواناپذیر از روش وتفکیکفردگراییِ است که بنیادانتزاع
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ناپذیر اسـت؛  امکانذات بورژوازي/کلیت: شودمیترین کلیت برسد، با یک امتناعِ منطقی روبروسوژه به عالی
اچ لوکـ آشـناي ي همان نتیجهکنم بهفکر می. جز نابوديِ سوژهچیزي نیستدرنتیجه سوژه در سطحِ کلیت

. رسیدیم

محمولِ آغـازینی کـه همـانیِ   داري؛سرمایهي مشخصدر دورهامتناعِ ذاتينماینده!پرولتاریاسرانجام 
ي پرولتاریـا  ي بورژوازي به وهلهگذار سوژه از وهله؛یک بداهت سیاسیِ انکارشده و ازیادرفته استممتنعِ آن
همین دلیل است که پرولتاریا چیز پایداري نیست؛ به. دهدي یادآوريِ همین امتناعِ بدیهی روي میدر لحظه

یابـد؛ امتنـاع پایـان مـی   یـادآوريِ اي است که ذهنیت بـورژوازي بـا   درواقع اساساً چیزي نیست؛ صرفاً لحظه
عمرِ پرولتاریـا  آگاهیِ اوست؛ـي تحققِ مرگي چیستیِ خویش و دقیقهکاذبِ بورژوازي دربارهي رؤیايسکته

گـوییِ  براي همانبرشتبدیلِ ست نیحال براي شما غافلگیرکنندهو . ن یادآوريِ نابودگر استیبه درازاي هم
 سه بند در آغازِ)"چون انسان یک انسان استو "(نخستینسطرِ نخست ، ترانه؟پایانیِبند:

Und weil der Prolet ein Prolet ist / Drum wird ihn kein anderer befrei[e]n...

یـک  . "...کـرد او را آزاد نخواهـد  ]جز خـودش [و چون پرولتر یک پرولتر است، پس هیچ کسِ دیگري"
پایـان  صـرفاً ثبـت آن  کـه  ترین همـانیِ تـاریخ  ممتنعیادآوريِ:ازحد سیاسی چنین چیزي استبرشت بیش

.ذهنیت مقومِ آن در گذارِ خودبنیاد سوژه به قلمروي آزادي است

یعنـی  ؛ "ي سرسختانه بـا انتـزاع  مقابله":دست دهیمترین تعریف از فاشیسم را بهتوانیم دقیقاکنون می
چیزي جز خاروخاشـاك  ها براي فاشیست. بندي مشخصپایان نظام مفاهیم و درنتیجه انقضاي هرگونه شکل

ي آن را تضـمین  یگـانگی ملـت یـا نـژاد تسخیرشـده     ،در همین سـطح »آپیرون/هیوال«یک در کار نیست و 
هـر مرتبـه از تأسـیس    . رودنمـی همین دلیل است که فاشیسم هرگز فراتر از یک جنـبش بـدوي   به. کندمی

هـاي  بنـدي شود، عمالً بـه شـکل  دور میفاشیستی، تا جایی که از وحدت انداموار با خود جنبش نظامِ/دولت
و جنـبشِ آن هـیچ تفـاوتی    نهادهاي حکومتیکند؛ وگرنه در اغلبِ اوقات میان داري میل میمتداول سرمایه

که رود اما چنان، لیبرالیسم به مفاهیم و تجریدها نیاز دارد، دنبالِ آن هم میبرخالف فاشیسم. شوددیده نمی
، صعود کند؛ در رسـیدن بـه ایـن    نیروي کارتصدیقِ ي آن، یعنی ا آخرین مرتبهتواند تگفت، نمیمارکس می

این بهترین فرصت براي . کندي ممتنعِ خود، کل فرایند تجرید را متزلزل میمرحله است که با انکارِ مکشوفه
عنـوان  ستی بهدي مشکوك دمِازاي تعریف یک مادهعروج فاشیسم و لغوِ بنیادین هرنوع انتزاع از سوي آن، به

به : شوداگر لیبرالیسم را از تعارفی که با خود دارد نجات دهیم، فاشیسم پدیدار می. ذات راستین انسان است
گوشـزدکردنِ ایـن   ،ي فاشیسموهله. فاشیسمِ ناب استهمان ، کلیاتداري بدونِ تعارفسرمایهعبارت دیگر، 

هـاي ادعـاییِ لیبرالیسـم    نتزاعِ کلیـات کـه بـه آرمـان    داري، اسرمایهدر شرایط "واقعیت به سرمایه است که 
رسد که امروز جهان درست در پرتگاه خطیرِ نظر میبه. "»آخر و عاقبت ندارد«انجامد، براي خود سرمایه می
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ي مستأصـالنه استیصـالِ منطقـی و تـدابیرِ   در پـیِ گشایی براي فاشیسم راه: همین موقعیت قرار گرفته است
تـر گفتـیم کـه تمدیـد     پیش. اشهاي امیدبخشِ خودش و اسالف عصر روشنگريدر تحققِ وعدهولیبرالیسمن

ایـن  رو اش، و از ایـن تـاریخی هاي داري به شکلفرصتی است براي بازگشت سرمایه،ي تعلیقبرههفاشیستیِ 
تجریـد، بـه فاشیسـم    /کلیتي غاییِ تحققِ آگاهی سوژه به مرتبهباداري در برابرِ خطرِ انهدامِ سرمایهها شکل

ي گـوش  خاطرِ آن است که سرمایه گوشزد فاشیسـم را آویـزه  که هیچ شکلی دوام ندارد، بهاما این.دننیاز دار
داري است کـه  مانیِ ممتنعِ آخرین تراز تجرید در سرمایهدال مقاومت برآمد پافشاري بر هدرمقابل، . کندنمی

انسان انسان "ي گراییِ عالیِ مقاومت، یعنی گزارهکلیاستناد بهاز . کنندهاي بورژوایی آن را انکار میفتمانگ
، اگـر راه  "نیـروي کـار، نیـروي کـار نیسـت     "مـانیِ  ه)نـا (ژوازيِ گرفتار در تناقضِ تا انجامِ محتومِ بور، "است

، "انسـان انسـان اسـت   "ي لیبرالیسم بـا انکـارِ بدیهـه   اگر نو.مانده استدشواري هم مانده باشد، تنها راه باقی
ي بـزرگ تـا سـطحِ    نـه برد طرحِ خاورمیاهاي هویتی را براي پیشهاي قومی و گروهمقدمات عروج موجودیت

هاي مسلحِ کُرد در سوریه، به محتوايِ کند، بهتر است امثالِ گروهچون داعش فراهم میپیشگانیخلقِ جنایت
تـر  دقیقاند به آن برسند،ترین تراز تجریدي که توانستهعالی»کُردیت«بخشی بهعینیتخطیرِراستینِ طرحِ 

ي معرفـه مشترك سخنگویانِ یک زبـانِ مشـخص، تـدبیرِ    کُردي به مجردترین ذاتهویت تبدیل : فکر کنند
الـت بـه ارتـش    و تثبیت، در بهترین حاثباتمحضِ نولیبرالیسم براي مهار منطقِ احتضار خویش است که به

.داعشخودشود و در بدترین حالت بهبخش کوزوو دگردیسه میآزادي

*                 *                *

بـا  بـراي ازسـرگیريِ روابـط دیپلماتیـک    ي رسمیِ دولت کوبـا  اعالمیه: هستاي و سرانجام حرف نگفته
تـأمالت امپریالیسم نه فقط در سـطحِ  یکمِي برنامه؟ در شرایطی که کنیمچیزي ترجمه آمریکا را باید به چه

بـاورِ  بـه ت است، مقاوممهارِ،و خاورمیانهها و مانُورهاي فاشیستی در اروپاي آدمکشیسیاسی، بلکه تا مرحله
؛ تغییر ریل دادند» نمایشگاه هنري مشترك«به »امپریالیسممرگ بر«ازکه کاستروها کار خوبی نکردندمن 

مدعی اسـت کـه   ائولر. اي که اعصابِ جهان را خُرد کرده بود، تکراري اما عالی بودسدهدندگیِ نیمیکهمان 
هـاي انقـالبِ کوبـا ادامـه خواهـد      آرماناند که دقت از جریان مذاکرات خبر داشته و هردو قول دادهفیدل به

داشت و این تنها توافقی براي بهبود مناسبات اقتصادي، گسترشِ روابط فرهنگیِ نـاگزیرِ دو همسـایه و حـل    
یـا  د نـ فهمنمیهاواناآقایانِ امروزِ گویا. ي پناهندگان کوبایی استبرخی مناقشات اجتماعی مربوط به مسئله

بار بـراي همیشـه  یکدر روزِ پیروزيِ انقالب،توانهاي یک انقالب را هرگز نمیمانکه آرد نخواهد بفهمنمی
فیـدل،  تـا کننـد بازنویسـی مـی  هـاي انقالبـیِ روز   آنها را هرروز به زبانِ ضرورتهاي جدي، آدمتعریف کرد؛ 

در را اش هـاي رکوردشـکن  عکسـی از نُطـق  وقـت یـک ،کجی به آمریکادهنسالهمهاینآیندخوششورشیِ 
ي ، زیرا نسـخه وکنارِ کوبا کم نیستهاي فیدل در گوشهساختنِ تندیساحتمالِ پسگینس ثبت نکند؛ از این
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مسـئله  .تاریخاً همـین بـوده اسـت   ،»در عینِ کنار گذاشتنِ آنهاهاحفظ آرمان«ي بیماريِ بیهودهبراي رایج 
سـت کـه خـود کوبـا را هـم      خطري هشود؛ محدود نمی» زوالِ یک نماد انقالبی«ي رمانتیک صرفاً به کلیشه

عنـوان یـک اسـتنتاج    امـا بـه  انصافی است،ي کوباي کاسترو با لیبیِ قذافی بیهرچند مقایسه:کندتهدید می
قـذافی  پـیش ي یـک دهـه  به اند را نزدیک روندي که کاستروها آغاز کردهتوان یادآوري کرد که سیاسی می

؛ در آمریکاي مرکزي و جنوبی همبیمه نکردبالیی که بر سرِ لیبی آمدهمه کسی او را در برابرِپیمود و بااین
گرفته تا خود پناهنـدگانِ غیظـیِ کوبـا در    کُنترافاالنژهاي وکوکائین هايکُشآدماز ویرانگر،کورِ هاي گروه
کـارِ  راستش کنند؛ جورچیزي مانند طرح لیبی را در هاوانا ي خامِقدر هستند که مادههاي جنوب، آنایالت

ي پرونـده خـود او  :انـدازد میاستالینمرگ از در شوروي، پس رائول و فیدل مرا یاد ماجراهاي انتقال قدرت 
بسـت و بـه   وقرارهـاي تهـران و یالتـا    ي قـول ارتـش سـرخ را برپایـه   فـرینِ هاي غرورآانقالبِ اکتبر و پیروزي

بـا  همـراه  هـا را  ي بیسـتمِ حـزب، پرونـده   خروشچف سپرد تا آنها را بایگانی کند؛ خروشچف هـم در کنگـره  
.دي رفتنکخود استالین بایگانی کرد و به دیدارِهايتمثال

هـا و  نامید، از برخی قربانیانِ تصـفیه استالین می» کیش شخصیت«دنبالِ نقد ناگهانیِ آنچه خروشچف به
یـا خواسـته  کـه  ییهـا جاسـوس از همـان  بعضـی از احتمـاالً یعنی ي حیثیت شد؛ هاي مسکو اعادهمحاکمه

چیزهاي خیلی زیادي بـراي نقـد  شد میهایش و برنامهدر استالین ؛کردندها توطئه میناخواسته با فاشیست
تنظـیمِ در اوش دست گذاشت، عملکرد کارسـازِ رویخروشچف تنها چیزي که تقریباً پیدا کرد؛ اما رحمانهبی

تنهـا گـواه صـداقت    و .اعتراف بوخارین معنا نداشـت آن اي که بی، میانجیِ ناخرسندکنندهمقاومت بوداَبرمنِ
از نبرد با فاشیسـم  وجدانِهمین صدورِ شان کم نیست، حدیث دربارهوحرفدر محاکماتی که هایستاستالین

:ا بودها به سراسر اروپسنگرِ روس

جنگیدند؛ در همین نبرد ها میکوچه با کمونیستبهگراد کوچههاي استالینها در ویرانهنازي1942پاییزِ 
مسـتند ایـن پیکـار را بـا محوریـت      نیمـه روایـت بیایید . سربرآوردندزایتسفواسیلیبود که قهرمانانی چون 

ژاك ـکـارگردانیِ ژان بـه (Enemy at the Gates)هادشمن پشت دروازهفیلمِ تیرانداز در شخصیت همین تک
کننـد تـا تمثـالِ    نشـینی مـی  ها به سربازانِ خودي که عقبي تیراندازيِ کورِ سرخاز صحنه. دنبال کنیمآنو، 

پیداست که این کارگردان هم از ساختارِ سیاسیِ ارتش سرخ ناخرسند است ... کمابیش کاریکاتوريِ استالین و
یاسی نمایش دهـد، یعنـی   ي افسرانِ سهاي خودخواهانهها را در تقابل با فرمایشکوشد تا دالوريِ روسو می

همـه  کنـد؛ بـااین  از فساد رهبرانِ سیاسیِ خود، از خویش در برابر دشمن دفـاع مـی  گذشتهملتی که چونان
شـاید  . گیـرد ي کـارگردان را مـی  واقعیاتی که در فیلم بازتاب یافته است، جلويِ این دخالت موذیانهکمترین

تقلیـل  ي آنبرسـازنده المـواد مـاده که به تلّی از افتاده ازشکلهرروي تصویر شهري ویرانه و ناخواسته، اما به
تـرین  دقیـق . شـود فاشیسـم نشـان داده مـی   حضـور اي است که در آغازِ نمایش از بهترین جلوهیافته است، 
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. کننـد هاي شهر کمین کرده و سربازان و افسران طرف دیگر را شکار مـی هاي هر دو طرف در خرابهتفنگچی
اي کـه  زادهواسـیلی، شـکارچی  . کـران دارد مهارت در تیراندازي بـراي هـر دو طـرف ارزشِ بـی    اینجا دقت و

ي مقاومــت تیرانـدازي را در کـودکی از پـدربزرگ خـود آموختـه اســت، از یـک سـربازِ گمنـام بـه اسـطوره          
دشمن تیراندازهايرود و خودش هم هرگز در دیدرس و تیررسِ تکتیرش خطا نمی: شودگراد برمیاستالین

از اینجـا  . آورنـد ، را بـه شـهر مـی   سرگرد کُنیگتیرانداز زبردست، ها براي مقابله با او یک تکآلمانی. آیدنمی
در ایـن میـان، سرکمیسـرِ سیاسـیِ     . بعد ماجراي تعقیب و گریزِ واسیلی و کُنیگ براي شکارِ یکدیگر اسـت به

ي پیشـین مـتهم اسـت کـه     فرمانـده . کنـد نیروهاي مقاومت ارتش سرخ در شهر، به دستور حزب تغییر مـی 
شود تا جـاي او را  د شهر میکمیسرِ نومنصوب در میان خون و آتش وار. ي کافی مقاومت نکرده استاندازهبه

ي مدافعان پس آغاز عملیات روانیِ خروشچف در شهر براي تقویت جبهه.او کیست؟ نیکیتا خروشچف.بگیرد
از واسیلی در رونمایی جشنمربوط به افسران و فرماندهان سیاسی و نظامی،از سخنرانیِ تهدیدآمیزش براي 

ـ خروشچف دست در گردن او، او را پاي تمثـالِ بـزرگ اسـتالین مـی    است؛حضورِ خبرنگاران  تـا پیمـانِ   درَب
شمشان تمام مملکت چ. کندبا غرور به او نگاه کن، چون دارد به تو نگاه می": ي مقاومت را امضا کندنانوشته

. "به توست

اندازه که دور اسـت،  همه به همانگفت خیلی دور است؛ باایني بیستم میها از آنچه در کنگرهاین حرف
هاي باشکوه استالین متمرکز کردنِها و تندیسدر جریانِ جنگ جهانی دوم کارکرد تمثال:درست هم هست

ي این کارگردان، نه براي تولید یک روشچف پرداختهنگاه یک ملت در چشمان سوژه بود؛ اما برخالف تلقیِ خ
ادا«ین همـ .سوسیالیسـم را درآورد ادايکـه واسـیلی همچنـان    قصـد آن ملت در ذهنِ واسیلی، بلکه تنها به

تربـراي درك ایـن موضـوع کمـی جلـو     . کنـد عملیات تحققِ یک هویت واحد نژادي را خنثـا مـی  »درآوردن
این دیدارِ واسیلی و خروشچف، خوابی است که واسیلی بـه یـادآوري مـاجراي یـک     ي بعد از صحنه: رویممی

م مشغول چراست و واسیلی نتوانسـته گـرگ   اسبِ پدربزرگ در مرغزاري خرّ: بیندشکار از دوران کودکی می
کنـد و از ور به این اسب را درست نشانه بگیرد؛ گرگ اسب را دریده و او بـا عـذابِ وجـدان گریـه مـی     حمله

اي کـه در آن یگانـه فضـیلت معنـادار، نـه      نظـر بـه شـرایط اضـطراري    . خواهد که او را ببخشدپدربزرگ می
ي بلکـه قابلیـت زدنِ شـقیقه   هویـت ازبنیـاد مفقـوده،   استعالییِ نایبانِ موهومِ یک داشت کانتیِ حرمت پاس

امیدشـان بـه زبردسـتیِ هماننـدانِ     گراد که روزهاي استالینبعید است که شهروندانِ آنسرگرد کُنیگ است، 
ي دفـاعِ فرزنـد سلحشـور    تواند تنها بـه حماسـه  اما ماجرا نمی.ي اسب دلخور شوندست، از استعارهواسیلی ا

، رفتـاري /هـاي گفتـاري  کـه خطاهـا و لغـزش   د آمـوز میروید به ما فها از ملت روس محدود شود، زیراروس
واقع اشتباهی درکار نیسـت،  ست؛ درا) گوسوپرا(اَبرمن ز سانسورِجور کوشش ناخودآگاه سوژه براي گریز ایک

ي واسـیلی از  دلهـره ي خـود تعـدي کنـد؛   شـده خواهـد از قـانونِ درونـی   فقط سوژه ناخواسته و نادانسته می



95

هـا  شکلی انحرافی خود را در نگرانی براي نجات اسـب خطاکردن در تیراندازي و شکست خوردن از کُنیگ، به
دستورِ همزمـان بـه انجـام    : نیستتناقضِ ذاتیِ اَبرمن جزکه دلیل اضطراب چیزيکند؛ حال آنبازنمایی می

قـانونی  : نِ یک فعلتوأمار، منع و ترغیبِ تچیز، و خالصه، یا لذت بردن و نبردن از یکدادن و ندادنِ یک کار
امـرِ  واسیلی از احتماالًدر کار نیست، بلکه یدرنتیجه هیچ اشتباه.دهدکه دائماً به تخطیِ از خود فرمان می

.استبخشودنی ناکند و از دادگاه بوخارین معلوم است که چنین لغزشی عجالتاً میدرونیِ خود سرپیچی پدرِ

کـارل  » محافظـت «ي را از ضـابطه خیـالی هـاي  ي واسیلی و نگرانیِ او براي اسبچیزي اسطورهپس چه
د و تارانَجور غیرت چوپانی طرفیم که گرگ را از گلّه میکند؟ ظاهراً در هر دو مورد با یکاشمیت متمایز می

براي یـک  کند که گمان میواسیلی : درست در همین تناقض نهفته است،خساپ. درعوض انتظارِ اطاعت دارد
؛ قاعدتاً در ذهن واسیلی بایـد  قانون خویش استاز ي انتقامِ او بهانهدرحقیقت ملت روساماجنگد، ملت می

؛ کـنم پیکار مـی ...ام یا یا خانوادهجنگم، براي میهنممن براي سوسیالیسم نمی":چنین چیزي گذشته باشد
حسـاب  ین ذهنیـت  ا؛ کارگردان روي "کنند، اهمیتی نداردها این را به نامِ خود مصادره میحال اگر بلشویک

سوسیالیسـم  بـراي عمـالً اتفاقاً درسـت بـا همـین تصـور     واسیلی این است که بدبیاريِ اواما باز کرده است،
ها در جنـگ  ي قوت بلشویکنقطه!شوندطور سوسیالیست میاینهاروسي ها، بقیهجز بلشویک؛ بهجنگدمی

کـافی اسـت در یـک    . آورنـد روي خود نمـی اند؛ یعنی بهاین است که این دوگانگی درونیِ واسیلی را پذیرفته
تداومِ غیریـت و تضـاد در بطـنِ    روند استالینیسم . نبرد براي سوسیالیسم استکه تعارف نمادین وانمود شود 

بـراي چیـز دیگـري    «فقط به معنـاي  » براي سوسیالیسم جنگیدن«، رمناَبدستورِ در: کندقطع نمیسوژه را 
؛ چیزي که براي سوژه حیاتی اسـت،  است» جنگیدن و نزد استالین وانمود به جنگ براي سوسیالیسم کردن

داري ها، زمانی کـه عبـور از سـرمایه   بنابر تصورِ عمومیِ چپ. است و نه خود سوسیالیسم» چیزِ دیگر«همین 
ي خواست برتر و اضطراريِ شود، سوسیالیسم هم به مرتبهمرگ و زندگی میان تبدیل به ضرورتبراي کارگر

هـاي  زنـدگی تـوده  وقتـی فشـارهاي عینـی اقتصـادي بـر     باورِ آنها به، بگوییمسادهشود؛ کشیده میرجامعه ب
در سـطحِ  گرایش تنها دانیم که این اما می. کنندد، آنها به سوسیالیسم گرایش پیدا میزنچنبره میفرودست 

هاي سیاسیِ دیگري ها و برنامهها ممکن است به جریانیک امکان است، یعنی در چنین شرایطی همان توده
همـین حقیقـت   مصداقی از 1930اي به نازیسم در آلمانِهم متمایل شوند؛ خود مورد گسترش تمایل توده

تضـمینی بـراي دگرگـونیِ سوسیالیسـتیِ جامعـه      وضعیت بحرانی، دانیم که درهمه میدرنتیجه دیگر . است
عینیـت  «ها نه خود سوسیالیسـم، بلکـه همـان    سوژهمیانجیِمستقیم و بیآگاهانه، موضوعِ میلِ . نداردوجود

ي سوسیالیسـم ابـژه  صل از دستورِ اَبرمن،بنديِ حادر ترکیب. شان استخود» هاي حیاتیاقتصادي و ضرورت
اینجا با ساختارِ قـالبیِ  .استي دیگرابژهیکبه سوژه ورزيمیليناخواستهينتیجهمیلِ سوژه نیست، بلکه 

که ابزاري بـراي تحقـق خواسـت عینـیِ     سببِ اینسروکار نداریم، یعنی سوسیالیسم بهواسطه/وسیلهجور یک
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قیاسها به آن، برآمد منطقیِ یک شدنِ شعار سوسیالیسم و میلِ تودهآرمانی. هاست، مطلوبِ آنها نیستتوده
خواست چیزي جز (براي رسیدن به هر چیزِ دیگري غیر از سوسیالیسم واسیلیین ساختار، نبردهمبا است؛ 

خواسـت  (گ بـراي سوسیالیسـم   جنـ ادايدرآوردنِ درشرایطی که تحقق آن تنهـا منـوط بـه   ، )سوسیالیسم
میـلِ  موضـوعِ سوسیالیسـم  چنـین، ایـن .انجامـد نهایتـاً بـه پیـروزيِ سوسیالیسـم مـی     اسـت،  ) سوسیالیسم

ي یـک  طالبـه م«در سـاختارِ  .آگاه نیسـت از آنکه خود اومطلوبِ فرجامینی، واسیلی استيناخودآگاهانه
کند؛ راستینِ خواست او را از او پنهان میمتعلقِلی که حمبراي فریبِ اوست، مراهیآگاهیِ سوژه فقط» چیز

ورزي است و این سـاختار  مشغول میلقیاسخود ساختارِ ؛ورزدعبارت دیگر، این سوژه نیست که میل میبه
 را » بهبـود عینیـت اقتصـادي زنـدگی خـود     «که سـوژه  یعنی درحالی. گذردسوژه میصریحِاز بطنِ خواست

معلوم نیست که چگونه، اما گویا . دکندآگاهانه به سوسیالیسم میل میورزيِ او ناخوطلبد، کل ساختارِ میلمی
» اداي«فقـط  هـا دهد تـوده شناسد، و اجازه میرسمیت میبه این واقعیت آگاهی دارد و آن را بهاستالینیسم

بخشیِ سوژه، میان استالینیسـم و نازیسـم  ي خودتحققاینجا شیوه و نتیجهعشق به سوسیالیسم را درآورند؛
ها این نیست که قلبـاً بـه میـراث    ها از تودهبلشویکذهنیِ میاندرخواست .کنداي ساختاري ایجاد میفاصله
ایـن  ادايبایـد  تنهااند، اعتقاد داشته باشند، آنهاها سخت به آن دل بستهیا هرچیزي که خود بلشویکلنین 

که همگان روزي مانند خـود  انتظار آن. استهمین میراثعمومیِداشتراه پاساعتقاد را درآورند؛ این یگانه
ایـن را  رسـد اسـتالین   نظر میند، بیهوده است و بهپایبند باشها به آرمان سوسیالیسم و میراث لنین بلشویک

در آرویـنِ  .انجامـد دهیم جز به فاشیسـم نمـی  خواهیم و آنچه انجام میهمانیِ مطلق میان آنچه می. داندمی
شرط اجـراي اجتمـاعیِ آن اسـت؛    ن،نیست، بلکه ایمان قلبی به آبسندهتنهایی فاشیسم، اداي فاشیستی به

سوت یک گیري در کاز هرنوع شکلترسد و درنتیجه می(Gesellschaft)براي تداوم موجودیتی که از جامعه 
س در آیـینِ    سـخنرانیِ  سـت بـه  کافی.پرهیزد، این چیز عجیبی نیستبیگانه میـجامعهـدولت از رودلـف هـ

:گویدخطاب به هیتلر میستایشگرانه ، زمانی که دقت کنیم1934در نازيي حزب گُشایشِ ششمین کنگره

Sie sind Deutschland; wenn Sie handeln, handelt die Nation; wenn Sie richten, richtet das
Volk.

کـه شـما داوري و   کنـد؛ هنگـامی  کنیـد، ملـت عمـل مـی    که شما عمل میشما آلمان هستید؛ هنگامی"
Triumph desپیـروزيِ اراده  بنگرید به مسـتند  (".کنندگیري میمردم جهت] گویی[کنید، گیري میجهت

Willensنشتاليساختهنی ریفلLeni Riefenstahlآن هاي مربوط بـه ها و رژه، سخنرانیهاجشنيدرباره
).کنگره

ي ز نارضایتی را از همـان مرحلـه  بلکه امکان هر نوع ابراکند، هیتلر سانسور نمیبرخالف تصورِ رایجپس 
در آلمان چیزي به نام بیگانه یا غیر وجـود نـدارد؛   :بردکشمکش درون سوژه، از میان میگیري در آغاز شکل
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در غایت آرمـانیِ ایـن فاجعـه، فاشیسـت     .ي خام نژادي استآلمان یک بساطت محضِ برساخته از یک ماده
تکثـر و تغیـر   اي کـه یاختـه تـک و،شود که در وجودش هیچ تضادي نیستتبدیل به موجودیت بسیطی می

شـده  اي اغـراق گونـه طوارِ آیینی و نمادهاي گوناگونی که نازیسم بـه ها و اَایشتمام نم.نداردهم شکلندارد،
بـا  کـه  تقالیـی دار شـدن اسـت،  اي براي شـکل ، تالش بیهودهبراي تصویرکردنِ خود از خویش آویخته است

اگـر  ملتی که یک نفر است، نیازي به شکل براي روابط اجتماعیِ خود ندارد، البتـه  : داردادعاي هس تعارض 
کـه  شکل کشوري بود بینفرهیکآلمانِ .استاطالق قابل » رابطه«چیزي از جنس بپذیریم که شکل تنها به

،افلـوتین یـک قنـومِ  ي بسیطی ماننـد اُ براي موجود یگانه:را از نظام مقوالت حذف کند» رابطه«خواست می
در مقابـلِ ایـن وضـعیت،    . رابطه هـم نـاممکن اسـت   این شکلِناممکن است، اجتماعیي رابطهقدر که همان

ـ را در ایثـارِ  نمود عالی این واقعیت ؛دهدتضاد درونی سوژه را گسترش می» ادا«با تدبیرِ استالینیسم  ، فدانیلُ
بینیم که در پایان فیلم خود را در معرض تیراندازي کُنیگ قـرار  ي واسیلی میخوردهدوست و رقیبِ شکست

گراد را در برابرِ ترین بخشِ این فداکاري، که مقاومت استالینمهم. گاه او را پیدا کندپنهاندهد تا واسیلی می
دانیلُـف سـرخوردگی از   : هولناك اوستومیديِنکند، دشمن ایمن می/ي دوستسوي دوگانهخطر غلتیدن به

کنـد؛ کـارکرد   می"هم به یک دردي براي انقالب بخورمبگذار من "یک شکست شخصی را تبدیل به فرمولِ 
در براي حضور انی دانیلُف روگذاريِ، موضوعِ سرمایهتانیادرواقع پس از دیدارِ . چنین چیزي استاَبرمن/قانون

موضـوع استالینیسم درمورد منبـعِ ایـن   . دشومینتقل مچیز دیگري از پیروزي سوسیالیسم به،گراداستالین
کـه  راست آن.واسیلی و دانیلُف در این شهر باشندامثالِ ،در گرماگرمِ نبردکند؛ فقط کافی استنمیکنکاش 

ه ساختارِ انگیزشیِ اصلی امـا  ، سوسیالیسم را ب)تانیا(منبعِ انگیزه از سوسیالیسم به چیزي دیگر همین انتقالِ
هـا  ها و افسرانِ جزء را با هدف عمومی بلشویکتودهروانیِچیزي که هدف آن. کندناپیداي دانیلُف تبدیل می

ورزد، اما تحققِ آن دانیلُف به فالن چیز میل می: استقانوناز این پسکند،در یک میانجی جمع و رفع می
انـد؛ یـا بـه عبـارت دیگـر      هـا نگذاشـته  ممکن است؛ این شرط را بلشـویک فقط با فداکاريِ شرکت در جنگ 

شرط را . اند؛ آنها اصالً از ماجراي تانیا خبر ندارندشی نکردهها از دانیلُف براي شرکت در جنگ گروکبلشویک
معناي /هبندي تنها یک نتیجترکیباین.گراد ایستاده در برابرِ اشغال ایجاب کرده استخود وضعیت استالین

:واره را داردجور قیاسهاست که ساختارِ منطقیِ یکورزيِ دانیلُف به هدف بلشویکمنطقی دارد و آن میل

؛ پـس  )فـرض بـزرگ  (ستهاآرمان بلشویکهمبسته با؛ تانیا )فرض کوچک(لُف به تانیا عالقه دارد دانی.1
).نتیجه(ها عالقه دارد دانیلُف به آرمان بلشویک

صغرا و کبرا، و قیاسِجور شبهیکراچرا ایناما . اما الزم استتوخالیي این میان تانیا تنها یک بهانهدر 
تانیـا همبسـته بـا آرمـان     "ي چـرا گـزاره  دیگرسـخن،  بـه ؟ دانـیم مـی ) تعدي(ي تراگذري یک رابطهنه مثالً

زاره هیچ نشانی از کلیـت نیسـت،   کند؟ در این گنقش فرض بزرگ یا همان کبرا را بازي می"هاستبلشویک
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اي چون سورِ کلی(دهدارجاع نمیکلبه یک ي کلیه ندارد و ي کلیه یا سالبهبهموجحکمِ یعنی ظاهراً قالبِ 
؛ )نیسـت بینـیم، در آن  مـی "ها جاندارندي انسانهمه"يکلیهي که مثالً در گزاره» هیچ«یا »همه«، »هر«

به آن، و درنتیجه بزرگفرضِاطالق پس، صادق است؛ تانیاحکمی است که گویا فقط در مورد یک شخص، 
این فرض از نُمایبرهان نادرست میبه کلِ ) هرچند در شکلِ مجازيِ آن(یاس قاطالقِ صفت د؛ راستش کلیت

اي که گونهست، بهاز این دست اعیاوضاعام در آید؛ تانیا نه یک شخص، بلکه یک مفهومِعمومیت تانیا برمی
؛ در "هاسـت همبسته با آرمـان بلشـویک  )نوعیتانیاي (هر تانیایی ": طور بازنویسی کردجمله را اینتوانمی

و ساختارِ مواجهه تانیا درواقع. نداشته باشدايکینهها از فاشیستکه دنبوروزها هیچ تانیایی گراد آناستالین
را نـوعی  برهـان جور فرضِ بزرگ، و کـلِ  را یکزارهتوان گمیروازاین. ندبودمحصول عامِ خود وضعیت با او، 
practical)عملی قیاسِشبه quasi-syllogism)منطقـیِ اُ   صـورت  دراین. دانست ي سـتوارنده بنابـه ضـرورت

گـردد و  تانیا به پشت جبهه بـازنمی :باشدي یک قیاس دیگر یجهنتباید فرضِ بزرگ خود ،هاقیاسيزنجیره
همبستگی او با . اند و او درپیِ انتقام استکُشتهاش را خانوادهها بماند، زیرا فاشیستمخواهد در خط مقدمی

:چیزي استاو چنین مربوط به قیاسِ درنتیجه ها برآمد کیفرخواهیِ اوست وبلشویک

ها کیفرکشی از فاشیست] هر[؛ )فرض کوچک(ها عالقه داردفاشیستاش از خواهیِ خانوادهنیا به خونتا. 2
).نتیجه(هاست بلشویک؛ پس تانیا همبسته با آرمانِ)فرض بزرگ(هاست بلشویکهمبسته با آرمانِ

بینـیم کـه   ؛ مـی عمومیت تانیاسـت قیاس هم مانند کلیت فرض بزرگ این شبهالزم به توضیح نیست که 
ي نهاییِ آن درکه نتیجهرویمیی باال میهانردبانِ قیاسکبراي قیاس یکم است؛ داریم از، قیاساین ي نتیجه

ي من همین زنجیره.شودها تمام میسود بلشویکبه) حتا خود واسیلیدانیلُف، تانیا و(مورد هرکدام از افراد 
خود ، فقط تدبیري براي توجیهسوسیالیسم درآوردناداي.دانممی» استالینیسم در جنگ جهانی«قیاسی را 

در ترکیبِ هـر قیـاس موضـوعِ میـلِ     . نزد افسران سیاسی حزب نیست؛ شرط ضروريِ تحققِ یک هدف است
ي ي نتیجـه اسـت و ابـژه   ي گـزاره شود، ابژهشکلی نمادین بدان میل ورزیده میچیزي که بهواقعی، یعنی آن

کند که بـه تانیـا   در قیاس اول، در مورد دانیلُف، او فکر میمثالً. فرضِ بزرگ بیش از یک فانتزيِ یاوه نیست
که کارکرد آن فقط تولیـد انحـراف ذهـن از واقعیـت     موهوم استوي خیالیابژهتانیا یکورزد، اما میل می
، )سـمبولیک (طور نمادینبهو این واقعیت این است که سوژه؛ دانیلُف است» مطلوبِ ساختاريِ«ي انکارشده

؛ورزیـده اسـت  هـا میـل مـی   انِ بلشـویک که خود بداند، از همان آغاز به آرمآنبیشکلی ساختاري و بهیعنی
اصـالً  تانیـا یا شیفتگیِ موهوم به» هاخواهی از فاشیستکین«به این آرمان بدون میانجیِايتودهورزي میل

ي عشق به آرمان، یعنی اتصال ناخودآگاهانهساختارِوهمِ واسط حذف پذیر نیست و هرگونه تالش برايامکان
رهبران سیاسیِ .انجامدتنها به فاشیسمی از جنسِ توصیف هس از هیتلر می،کوتاه میان سوژه و سوسیالیسم

هـا  راي تـوده را ناگزیر بجور چیزهااینباشند،... تانیا، مرز و بوم و که خودشان مبتال به توهمِآنبیبلشویک،
شـان گراییهوت ملیشدت شور و شبراساسِتاریخ راسراسرِ انِتبارروستمامِنام اگر: شناسندرسمیت میبه
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و رسـواي  شنیدهدشنامتوصیف ؛ درنتیجه ترتیب فهرست کنیم، نامِ لنین احتماالً ته این سیاهه خواهد بودبه
چیزي چهرا باید به حسابِ داخلیهايدر گرماگرمِ جنگ» سوسیالیستیِ درخطرمیهنِ«عنوان از روسیه بهاو

گذاشت؟او از همین ساختار ي غافلگیرکنندههوشیاريِجز 

ينتیجـه ،ايِ لکـان چالـه این قیاس بسیار دقت کرد، زیـرا در جهـانِ سـیاه   ترکیبِخاطر باید در همینبه
، امـا بـراي پرهیـزِ    ورزدمـی هـا میـل   دانیلُف به آرمانِ بلشـویک : هاستآنم بر مقدها همزمان از فرضبرآمده
نکتـه  . کند تا به آن میل بورزدیک میانجیِ خیالی و موهوم به نامِ تانیا وضع میآمیزش از این واقعیتتناقض

بـه آرمـانِ   هاتودهورزيِگري، میلي همین میانجیاین است که راه گریزي وجود ندارد، چون تنها در نتیجه
، باید چیزي )نمادین/واقعی(ندرا بخواهي نهایی ابژهکه آنها بتوانندي اینشود؛ یعنی برامیها ممکن بلشویک
براي فـریفتنِ  ادانمادین صرفاً در سطحِ یک /ي واقعیي ابژه؛ درواقع مطالبه)خیالی/موهوم(بطلبندرا جز آن 

ي موهومِ خـود میـل بـورزد، غافـل از     ماند تا سوژه دور از چشمِ این قانون، پنهانی به خواستهقانون باقی می
که قانون پیشاپیش به این ادا واقف است و درست از رهگذرِ همین ادا، مطلوبِ راستین را به خورد سـوژه  این
شرطی اجرایی است که به جايِ آن چیـز  چیز تنها بهیکیک هیستربراي طلبیدنِ اَبرمندستورِ پس .دهدمی

شود حذف می) تانیا(جایگزینِ یاوه پیوسته آنکه بااَبرمن استبنیادینِاین همان تناقضِ. دیگري را بطلبیم
هـاي دروغـین بـه حـزب     او گزارشتر براي غلبه بر واسیلی و تخریبِ او حتا علیه که کمی پیشــو دانیلُف

سـرانجام  د هرجور شده تانیا را براي دور کردن از واسیلی به پشت جبهه برگردانـد ـــ  کرداد، یا سعی میمی
که باید توجه کرد. "به یک دردي براي انقالب بخورد"این جایگزینسرخورده از بیهودگیِ بازنده و رود تا می
بـر  مقـدم ها حاصـل شـده اسـت،    ي فرضبرپایهي نتیجهکه در گزارهبا این) هاآرمانِ بلشویک(ي واقعی ابژه
و ما با این ساختار وضع شودهافرضاي در کند که ابژهحکم مینتیجه: است) تانیا(فرض ي خیالیِ خودابژه

آخر، رقابت براي تصاحبِ موهومات فقط میـان واسـیلی و   دست. آشنا شدیمهاي آغازینِ این نوشتهدر بخش
اي کـه  یگانهي جز برندهند و بهکردرقابت تانیامانده بر سرِ مسخرگیِ عبثادیدههزاران روسِ ن:دانیلُف نیست

یابیِ زودگذرِ یک کام. "به یک دردي براي انقالب خوردند"، خیلِ رقیبانِ بازنده پشت سر دانیلُف بودواسیلی 
سرخوردگانی که جز به حسادت ! ارزدارزد؟ میمی»دردبخوربه«سربازِ برنده به تولید هزاران سربازِ بازنده اما 

هرچند!کردندمیکه نییتیراندازانِ آلمانی چه کارهاگاه تکنیست، براي پیداکردنِ مخفیانادیپی نامی از آن
بر کُنیگ این فرصت را از ما گرفت تا بـه همـین نتیجـه    اوپیروزيِ ؛قدرها بختیار نیستآنخود واسیلی هم 

، زیـرا  خواهـد رفـت  از میان سرانجام در ذهنِ واسیلی هم توهمِ تانیا پس از شکارِ کُنیگ، برسیم؛ هماوبراي 
گویا پایداريِ حد میـانی  ؛ شکار بوده و بسهمین براي ايتدبیرشدهازپیشتُهی و ي بهانه/انگیزهدخترك تنها 

. بیش از این نیست،نشیندمیهر قیاسموضوعِ فرضِ بزرگدر که ) اَوسط(

تقدم دارد، هرچند خودش از این پادملت/ي اشمیتیِ ملتهر دوگانهانقالب بر،ترتیب براي واسیلیبدین
چیزي است کـه در ظـاهر   ي آنداند که تقدم و تأخرِ فرض و حکم وارونهتقدم آگاه نیست؛ احتماالً هنوز نمی
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ي آگاهانـه رغمِ خواسـت شود و این بهمییکیدرنتیجه، اداي سوسیالیسم عیناً با خود سوسیالیسم .نُمایدمی
دهد؛ کسی درعوض، نازیسم فرصتی براي ادا درآوردن به نیروهایش نمی. آوردکسی است که این ادا را درمی

چیزي بخواهد، چـون چیـزي کـم نـدارد کـه آن را      تواندنمیچیزِ دیگري را بخواهد؛ درواقع کسی تواندنمی
هیتلـر آن چیـز  گویدهس میدست است و، بلکه یک چیزِ یکار فقدان نیستدچهانازيبسیطامرِ؛بخواهد

پذیرد که دانیلُف دقایقی پـیش از عمـل انتحـاريِ خـود     میاستالینیسم در جنگ جهانی دوم درمقابل،.است
هـایی هسـتند کـه    حتا در سوسیالیسـم هـم انسـان   "گاه کُنیگ، نزد واسیلی اقرار کند که براي کشف کمین

یـک : کنـد شـنود، امـا زیرچشـمی رد مـی    را مـی هاایمانیاستالین این بیشک بی. "بخت نخواهند بودخوش
د و همین وشفراهم می» خواستنِ چیزي جز سوسیالیسم«اي براي در آن فرجهکه پذیرسانسورِ گهگاه تخطی

جنگـیِ اسـتالین بـه یـک     مِنظـا فروکاسـت  ي عدولِ اضطراري سوژه از قانون، رونـد تمهیدشدهامکانِ ازپیش
. استالینیستی پیدا کرد» شکل«گونه بود که مقاومت در برابر فاشیسم این. کندخواهی را مهار میتمامیت

همـه خشـونت کـه    رغـمِ آن فاشیسم و گسترش آن به سراسرِ اروپا، بهنبرد بابراي ي شرقجبههجدیت 
. شد به آن دلگـرم مانـد  رواداريِ ناگزیري بود که میایم، ضامنِي بوخارین دیدهاي از آن را در محاکمهنمونه

نديِ پس از پایان جنگ و پایباین کند کهو فرقی نمیطلبی است تمامیتپایان مقاومت همیشه آغازِ استقرارِ
ي هاي انقالبـیِ خـارج از حـوزه   وقرارهاي یالتا تا سطح تخطئه و تضعیف جنبشخود استالین به قولآورِشرم

یـا ، )نشـان داده بـود  اسـتعدادش را در آن  ی که استالین پیش از جنگ هم انحطاط(باشد نفوذ مقررِ شوروي 
عـادت کـرده بـودیم کـه از     . پس از دگرگشت احتمالیِ رویکرد کلی دولت کوبا به عملکرد جهانی امپریالیسم

خُلـف گـواه  . طلبیِ ناب استي یک تمامیتکه دولت کاسترو نمونهمبشنویهاي غرببلندگوهاي دموکراسی
ت احـزابِ مخـالف حـزب حـاکم را     کرد یا جلـوي فعالیـ  آن ادعا این نبود که کاسترو اینترنت را محدود نمی

داد هر تساهلِ کوبایی که به همه اجازه می. اینها از افتخارات او بودبا فرضِ مقاومت،گمانِ منبه. گرفتنمی
شرط جدیت در امـر مقاومـت   سوسیالیسم را هم دربیاورند، بهادايسرِ وقت فقطخواهند بکنند کاري که می

بـا تَـرك   .را درآوردمقاومـت به روزي که خود فیدل هم فقـط اداي  بدااما؛تامکان داشدر برابر امپریالیسم 
است کـه  ناپذیريتوجیهطلبیِ ي تمامیتنشانهاز آن پس بلکه ،سانسور اینترنت افتخاري ندارددیگرمقاومت 

امکـان نـدارد   گویـد  مـی کـه  این بخشی از خودآگاه ماست؛ نیمبیمیمرید چینویتنامِدر امروز اش راشبیه
.طلبی نیاوردسرمایه به کوبا بیاید و با خود تمامیت

سـاختاريِ سـایکوزِ فاشیسـم نـاقضِ     شاید به این دلیل که بید؛فیلم خوابی از کُنیگ نشان نداسرانجام، 
شـود  ي چنین موجودي به هذیانی فروکاسته میبنیاد ساختارمند رؤیاست؛ فعل و انفعاالت ناهوشیاريِ شبانه

. ها اسب را باید عیناً در بیرون تولید کرداحتماالً در آن نه اسبی هست و نه پدربزرگی؛ در موضعِ فاشیستکه
هـم در  نشده است، جايِ خـالیِ آن حذف) پدربزرگ(چیزي از سوي قانون فاشیسمدر ساخت معرفتیِ چون

کهيآورنهذیاسرسامِ:کُنیگ و یک گرگماند تماسِ مستقیمِ می. شودنمیبازنمایی ) اسب(ابژهرؤیا با یک 
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» یک شکارچیویک گرگ«ي اشمیتیِ اش به خلوت دوگانهرا روزها در کمینِ فاشیستیوکاست آنکمبیاو 
دانـیم، چـون در   دقیق نمـی (درنتیجه هرچند کیفرِ خطاي تیراندازيِ کُنیگ هم احتماالً مرگ است . آوردمی

، دهـد آزارش نمیي اجراي این حکمِ فرضی تنها چیزي که اما یقیناً در لحظه،)پایانِ فیلم شکارِ واسیلی شد
ي ؛ اکنون آخرین دلیـل مـا بـرا   در آشوب است،دستیک لغزشِاست که از بابتواسیلی ي کودکانهجدانِ و

انی است وجد، عذابناحقِ انبوه شهروندانش باشدمرگ بهيباید پر شرمندهاي که سازمانِ اجتماعیاحترام به
.سازدمیواسیلییک اَداکه از یک بوخارین یک تواب، و از یک 

نه شخصِ استالین و نه انحطاط مسلّم میـراث اکتبـر در دوران تثبیـت    خروشچفپس از مرگ استالین، 
فسـخ » کیش شخصـیت «مفهومِ مجعولِ طرحِ را با ضروري همین وجدانِ اجتماعیِ راستش ، بلکه مرکزخط
دیـده نشـود؛  تیراندازي به زبردسـتیِ واسـیلی زایتسـف    تکهیچ از آن پس در قلمروي شوروي دیگر تاکرد

کاشـته بـود و خروشـچف    خود استالینهاي زبانزد اندیشیمصلحتآمیز ــ که تخمِ آن را همزیستیِ مسالمت
یـک  کـه مردمـانْ  نبود داد که در آن دیگر نیازيعصري را میآغازِ نویدگفت ــسخنی از این انحطاط نمی

را اشهـاي نظـري  تمام ظرفیـت عصري که ؛بیِنگارنداي ساختارمندتوطئهراشناختیِ ناخودآگاهانهسهوِ زبان
براي بازگشت به هر کوششِ انتقاديِ انسانخود به کار انداخت تارستاخیزهايترین حقیقت بزرگبراي مهارِ

قامـت آن  سربازانِ راسـت کهنه.روایت تخطئه شودکالننامِ و بهخواهیتمامیتبا انگ ،خویشمعنايي خانه
یکی از آنها فیـدل  . داشته می، جوان نگایستادگیشمولِ جهاني دستورِ روزنویسیِ لجوجانهرستاخیزها را به

. پیر شدنش استموقعِدیگر حدس زدیم کهاستعفا داد وقتیبود که 

          **                *

هـا  شند و فاشیستکاي مینفس داستانی بر پردهها یک، لیبرالسرمایهطرح انکارِ بنیاد ممتنعِ واقعیتبا
قلمـروي  زیسـتن در ي ي تجربـه ملزومـه ،این تناوبِ هـرزِ رواداري و کُشـتار  . زنندپرده را کنار مینفسیک

خـالف اَو هـم نوباوگـانِ کالسـیک علـم اقتصـاد     هم ،راانکارآن داستانِهاي گوناگونِروایت. بورژوازي است
وپشـت کردیم که جهانْدر جایگاه مخاطب فرض میهمما ؛نداهخوانی کردردهمان پبرايشانخواهجمهوري
بسـاط  قریب،عندرِ باش تا پرده:گفتندهربار میرسیدمیآنهایِکُشآدماوباشی که گهگاه نوبت اما ؛رو ندارد

رقیـبِ ي خردسـاالنه بـاورِ ،سینوسـی ه و قعرِ ناگزیرِ ایـن نمـودارِ  با درنظرگرفتنِ قلّ!نمایش را زیر و زبر کند
در بـازارِ  این دموکراسـی ي دسیسهيثمرهکه هم در شرایطیآنایاالت متحده، ساالريِمردمبهامیراحمدي 

بـه  ،همه خرابکـاري ي آني مهارگسیختهرابهاازبوششدنِپس از پیادهحاالو شمارد، کنیزفروشان سکّه می
ي براي عروج دوبـاره داعشثمربخشیِ پیمودنِ قَعرِ کریه ، از "!، تندترآقاتندتر "زندسورچیِ بعدي نهیب می

ه از ي خروارمشت به نمونهمقتوالنْمدتد؛ ایندهخبر مییسمي نولیبرالهقلّسوي بهمنحنی  ي مـاده ي لُجـ
چیـزي از نـوعِ   وضـعیت  چشم بر این حقیقت بستند کـه کـلِ  مستأصالن و مترصدانْو ،را آزمودندشکلبی
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بـه کـدام طـرف جنـگ     اشهـاي سـري پشـت تسلیحات ارسالیِ او و که بر سرِ اینهنوز کهآمریکاست تدابیرِ 
بـاور  را نمایشِ هواییِ ائـتالف  کهتناوبِ باطلِ یک منحنی، شمارِ کسانیسببِ ؛ بهها گرم است، بحثرسدمی
،زایتسـف دوربـینِ تفنـگ  ازامـا  .سـت نیکـم ،به داعش تـرجیح دادنـد  زده آن را وحشتکم ، یا دستندکرد

یم کـه  احسـاس کنـ  کافی است ست؛برمالو برهنهچونان دشتی بی تپه و ماهور، و جاسوسان ي ناتو دسیسه
و کـس ها، در سطحی که هیچآمیز با فاشیستهمدستیِ توطئهروند . ما را نشانه گرفته استکُنیگ اینک هم
را بوخارینقامتبهاي دادهپسباسابقه، آبدیده و آزموناز آن آگاه نیست، اگر رزمندگانِگرخود توطئهبسا چه

کار نگیرد؟اوجاالن را بهپارامترهاي کُرديِچونمجهوالتیدر همان سطحمثالً چرا استخدام کند،

هـاي  ویرانـه رويآمیـزي کـه   ي جنـون آرخـه انبسـاط روزافـزونِ   هاي جهانیِ نولیبرالیسـم و  برنامهمیانِ
و تمهید فرصـت معانیتعلیقِيهفُرجتمدیداي از جنسِد، دسیسهشومیمسلّح عراق و شام يافتادهازشکل

هاي پیشین را عجالتاً صورتنظام فرتوت جوهرِ کهمنطقییک همبستگیِ ت؛تکراري اسگفتارِیک بازنویسیِ 
مصـادیقِ  .اسـت آنتهدیـد تـرین  دیـدن، کـم  در خواباشناتوانیدهد که نت میاامايِ بسیطی یاختهتکبه 

گیرنـد  میاسمِ اعظمیخوانیِ آن نامکه جلوي این انتقالِ جوهرِ مرگبار را معموالً با بهگویندمیتاریخ محترمِ 
.سلیمان شودشاندامبیتلبیسِ هردیگر دیو با بارِ،هاي خونینگذارد پس از این برههکه نمی
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