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اَوِستا بدون زرتشت: درآمدپیش

ترین خطاي دولتش ورود به جنگ لیبـی  گوید بزرگجمهور آمریکا میرئیس: گویی کنیمبهتر است کلی
ي کردم کـه ریشـه  گمان میدیرزمانیمن . بودي این کشور پس از برافتادنِ قذافی بدون اندیشیدن به آینده

که بخت یارِ من شـد و همـان   هاي سیاسیِ رویدادشان جستجو کرد؛ تا اینچنین اشتباهاتی را باید در زمینه
باور باشید که فرهنگ چیزِ مشکوکی است البته اگر با من هم،استفرهنگیوبنْخروز فهمیدم که قضیه از بی

ایـم کـه   متعهد شـده پیشاپیش خود توان انسانیِي ذخایرخواست از همهیاريبا زنیم،میم که وقتی از آن د
حفـظ  «کـه در آن  اي از ظالمان و مظلومان است مجموعهجهانِ بافرهنگ؛ بندي را فراموش کنیمبخشیک

.بودخرَدتمهیدشده بیشکلی ازپیشتوان در ازاي آن بهقدرها فضیلت دارد که میآن» حرمت یکدیگر

روزي که خبر را . آیداند و عجالتاً کاري هم از دست ما برنمیمان گذاشتههرروي شرطی است که برايبه
یـا تحلیلگـرِ   با کسی که ظـاهراً کارشـناس  شنیدم، مجري زبان خارج از کشور فارسیي خبريِ شبکهاز فالن

طـور کـه پشـت    ور آمریکا همـان جمهپرسید که رئیساو. گفتگویی کردي موضوعبارهمسائل سیاسی بود در
حسنی مبارك را در مصر خالی کرد، علیه قذافی هم اقدام کرد، اما روند رویدادها در ایـن دو نمونـه یکسـره    

؛ پس او بایـد چـه چیـزي را در    )یکی جنگ و دیگري ــ با اندکی ارفاق ــ حفظ مدنیت جامعه(متفاوت بود 
مضـمون، ، بـه شد؟ نظر کارشـناس خیر میبهمانند مصر عاقبتگرفت که با آن این کشور هملیبی در نظر می

هاي مدنی کافی ، اما لیبی گنجایشهدر جریان بودخودکامگیدر برابرِخیزشیدر هر دو کشور "این بود که 
افکـن  بمـب تـوپ و تانـک و   بـا  فهمید کـه  کردنِ یک بدیلِ معقول را نداشت و آمریکا باید میبراي جایگزین

اما . پیاده کردهمتر هاي بدويپدیدار شد را در سرزمیندر مصر بند نیمهایی مانند آنچه دموکراسیتوان نمی
ي سرنوشت کشورهایی چون افغانسـتان، عـراق و لیبـی بـه نتـایج وخـیم       چون مردمِ آمریکا پس از مشاهده

گـر چنـین سیاسـتی را پـیش     در مورد سوریه دیبار اینبرده بودند، دولت آمریکا دخالت مستقیم نظامی پی
."تنگرف

افغانسـتان و عـراق   ماجراهـاي لیبی این بود که مردمِ آمریکا پس از تماشـاي ملتبداقبالی فهمیدم که 
با توپ و تانک به جایی قول کارشناس ــ بهــها راحرفتوان دموکراسی و اینهنوز قانع نشده بودند که نمی

همین آغاز کار هشدار بـدهم مبـادا   دربایدالبته .ن باشدسوریاسعد طالعِ؛ مقدر بود که این دیگر صادر کرد
دخوربیفکر کنید که این پیوندي و تصمیمات دولتمردان ایـن کشـور فقـط گمانـه    نگاه مردمِ آمریکا میان ر

تبدیل به چیزي است که در آن کشورهمانعیناً من عمیقاً اعتقاد دارم که این نگاه! آقاي کارشناس است؛ نه
ي یـا بـه یـک اسـطوره    ) دولت و ملت(دو نگاه : دو جور تحلیل کردتوانمیاین را . شودسیاست و اسلحه می
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کـه  قابل اثبـات اسـت  .کنند یا از هم؛ یعنی یا هردو از یک چیز تقلید مییکدیگراند، یا به واحد دوخته شده
آنـانی بـراي  تنهـا ي دیگر هم درست باشد و این درستی هر یک از این دو گزینه مستلزم آن است که گزینه

اراجیفی منطقیِتقِوفَتقکه براي رکسیوگرنه ند؛ نکتبعیت نمیروانکاوياز محابابیاست که غافلگیرکننده
حـال  اسـت، البـد تابـه   ردکُنِ لکان خُاعصابيناگزیر از هندسهشنود که شب و روز از جهان تکراريِ خود می

وسواسی ـتبدیل به زوجِ هیستریکدر پیشگاه یک چشمِ سوماي دوختههمهر دو چشمِ بهکه قانع شده است
و فقط به این شرط است که در این تماشـاي  اسطوره؛ چیزي از جنس شود و آن چشمِ سوم هم میشوندمی

بلکـه آن  دیگرآنها نه همـ ؛یابدي عشق میشود، معناي واژگونهخصومتی که میان طرفین منتقل میمتقابلْ
یـی در  اوکننـد  با هم، وانمود میشانخصمانهکه در نظربازيِ کنندمیتصدیق راايچیرهشخصِ همیشهسوم

نیروهـاي  بـا  آمریکـا ي زدوخوردهـاي خیابـانی مـردم   البتـه در همـه  اتعاشقدست منشانِ اینمیانه نیست؛
ـ در اعتراض به خشـونت پلـیسِ  یااستریت باشد شغال والسرِ ابر ، خواه این کشورضدشورش  رگوسعلیـه  نف

زناشـویی دعوا نمـک زنـدگی   دانیم که االیام میمان از قدیمبودنو ما به یمنِ ایرانی؛ هویداستپوستان،سیاه
.است

که بهتر بود چه کاري جـز  جمهورِ ایاالت متحده بگوید شود که رئیساین داستان زمانی منطقاً کامل می
وفـایی به این باور رساند که تا چه حد به پیمـانِ  راستیبهپاسخ او به این پرسش مرا . کردندآنچه کردند می

کـه بایـد از مخالفـان پشـتیبانی     هنوز هم معتقـدم  ":؛ گفتبندد، پایبند استمیدرچشمِ شرکایش که چشم
چـه کسـانی   مخالفـان وانگهی امروز دیگـر معلـوم نیسـت ایـن     !یتوضعشد همین میخُب بازهم که. "کرد

مـان چیزي که گـیج . اندمخالف هم شدههاست که قذافی مرده و مخالفانش مدتهاست که هستند، چون سال
انجامد و همچنـان در صـورت   به چه فرجامی می» لفانپشتیبانی از مخا«بیند فعالً این نیست که میکند می

 این است که هنـوز نفهمیـده کـه ایـن     ترکند؛ عجیببر همان گزینه پافشاري میآغازینبازگشت به شرایط
جـور  سـبب یـک  بـه » مخالف«؛ وقتی مفهومِ اصالً با چه چیزي مخالفندگویند که نمیودرستراستمخالفان 

مانـد  دستمان باقی میدرزنبیلی، مخالفتاین جعلیشود، پس از حذف موضوعِمیعلیت ساختاري تقدیس 
: خودبسـنده اسـت  شـکلِ  یـک  درمقـامِ مخالفتداخلش، همین هايوپرتخرتماي نُکه تنها ویژگیِ سرشت

اسـطوره مفهوم یاد؛ و این مرا بهدیگر اعضاستعضویت اي که شرط تشکیل آن مخالفت هر عضو با مجموعه
یک خطاي غایبِحضورِ:دهد که عملیاتش نیازي به محتوا نداردهاي خود اطمینان میاندازد که به سوژهمی

تداوم یـک تنـاقض منطقـی در جبـرِ    اگرچه بهاش وقفهکه تکرار بیشخصِ مستبد مستقر در موضعِ آن سوم
کشـد؛ مـثالً   و گاه پاي مرگ و زندگی را بـه میـان مـی   ضرورتی در کار استانجامد، اما حتماًمیهامجموعه

انـد تـا شـاید کسـی     آویـزان شـده  اشبـانی هاي سـاحل و قایقهاي اروپابا چنگ و دندان از لبهی کهآوارگان
بـه  هـم  و نیازي بودن اصالً کار سختی نیستآمریکایید کهغافلنَدستشان را بگیرد و آنها هم اروپایی شوند، 

هرجورشـده دور و برشـان  د کـه  نقدرها آدمِ متعهدي باشـ ؛ فقط کافی است آنصیبت نداردهمه ماینتحمل 
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پیوستن بـه مخالفـان   نشدن در مدیترانهتنها راه غرقخیلی ساده، ؛ دنمخالفت کنچیزي گیر بیاورند تا با آن 
.مسلح قذافی و اسد است

*               *              *

اسطوره به پیش عصر (گذارد اندیشی نمیمدرنیته دیگر جایی براي اسطورههرچند هگل معتقد است که 
گردد و تقریباً نوعی ترادف و تقارن زمانی با هنرِ سمبولیک دارد و پس از فرارسـیدن و  ي دین باز میاز وهله
شـود؛ بنگریـد بـه    خـود بالموضـوع مـی   هاي کالسیک و رمانتیک، این سـاختار هـم خودبـه   شدنِ دورهسپري
ر از عقالنیت ابزاري مدرن بِوِبرداشتــ و این در نگاه نخست با ) شناسیزیباییيهگل دربارهگفتارهاي درس

قابل بحث اما ــاستسازگار ساز در عصرِ علوم تجربیِ بیگانهمند مشروعیت فرّهشدن منابع سنتی وو منسوخ
شـناختی  اي از ساختارهاي اسطورهیافتهع تعمیمنوشاید بتوان گوید، برخالف آنچه هگل صراحتاً میاست که

: بـه بنگریـد براي نمونه(ند باشزندگی اجتماعی در عصر مدرن هم ي او یافت که قابل اطالق به را در اندیشه
James, David (2009). Art, Myth and Society in Hegel’s Aesthetics, New York: Continuum( .

بیایید فکر کنیم که اگر صدها یا . هرروي ما دالیل کافی در دست داریم که قضیه خالف این برداشت استبه
ایـن  . دسـنجی چگونـه خواهنـد   را ندیشـند، آن  وقایع لیبیِ سـرنگونی قـذافی بی  به هزاران سال بعد، مردمان 

: طـرحِ آن اسـت  درکـارِ ،آلتونـا نِنشیناگوشهاش، نامهپرسش، شبیه پرسشی است که سارتر در بنیاد نمایش
ي رویـدادهاي آن نوشـته اسـت،    نامه را در زمینهعصري که سارتر نمایش(ي جنایات عصرِ ما آیندگان درباره

این است کـه هـیچ تضـمینی    از دید اومسئله؟چگونه داوري خواهند کرد) هیتلر استهايکُشیآدمدوران
به . ها شوندي جنایات نازيممکن است آنان ستایندهاوباور ي درستیِ داوريِ آنها وجود ندارد؛ یعنی بهدرباره

نامه در اتاقی که خـود را در آن محبـوس کـرده اسـت، صـبح تـا شـب        همین دلیل است که قهرمان نمایش
با اعتراف به خطاهاي نسل خود، پیشاپیش هاست که در آنمضطربانه سرگرم پر کردنِ نوارهاي ضبط صوتی ا

هـاي  هـا و سـنجه  کـه ارزش هـایی خرچنـگ در پیشـگاه قـولِ او، بـه (ي خویش نزد دادگاه آینـدگان از سده
داري تا آن روزگار اگر سرمایه:من خیالم راحت استراستش اما . کنددفاع می)اندشان بر ما ناشناختهاخالقی

هـا از تـاریخ قـرن مـا و دفاعیـات مکتـوب و مضـبوط        تفسیري که خرچنـگ شد، بعید است منقضی نشده با
کن زنجیـريِ را دیـو  بنیادین آن همچنان شکل اي نشود که باز هم مولّد اسطورهکنندمیاش جناحین دیوشـ

شان هـم  از روزگار سفُکلس تاکنون در سراسر جهان، حتا جاهایی که روحکه ادیپ گونهراست بدان؛ کندمی
چرا سارتر یک لحظه بـه  . خبر نداشته است، کار خود را کرده استتبِسیي هاي این شاهزادهاز زیروبمِ عقده

جنایـات و پدرکُشـی     این نی س هـم مشـغول توجیـهفُکلهـاي شـرم  ندیشیده که شاید س   آورِ قـرنِ خـود نـزد
هایی بوده که امروز ما هستیم؟خرچنگ
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نشین شـویم و نـوارِ   شنوند، اگر ما هم گوشهیا می(خوانند هایی که آیندگان میقابل انتظار است که متن
هـاي  داورييرپایـه بآنانهاي مختلفی را از ماوقَع به دست آنها خواهند داد؛ اماروایت)ضبط صوت پر کنیم

 گذاریم، ایـن دسـتاورد بـزرگ قـرون     جا میهایی که از خود بهي متن؛ همراه همهکردنخواهند حکم ما خود
بـه مـا   او ي حقیقت متنی است که بحث دربارهیکُمِشرط مرگ مؤلفسپاریم که خود را نیز به آیندگان می

مان حواسقدرها بافد، آناش به هم میسپرده است؛ فرض را بر این بگذاریم تا الطائالتی که در تبیینِ نوشته
ساختارهایی که حقیقت را بنا به منافع روابط ،یک ناخودآگاه مکتوببنديشکلوخمِ در پیچکهنکند را پرت

دفاعیات اگر روزي که . از چشمانمان پنهان بمانندکنند، بندي میضابطهمتنْقدرت موجود در عصرِ خوانشِ
، استگیتی محو شده يپردهاز باشد کهياین روزگارش دیرهاي تگیلیبی به خاطر آشف،شودخوانده میما
يسدهخوانش آیندگان از ياسطورهگُشایی باشد، حتماً جهانگرمِهنوزداري سرمایهي شیوهکشی بهبهرهاما
رؤسـاي جمهـور   و مخالفـان را نکـوهش کنـد، تنهـا بـراي آن اسـت کـه        بدهـد حتا اگر حق را به قذافی ،ما

ي سـرنگونیِ قـذافیِ عصـرِ    شوند که لحظهسوگندهمشان در این ایمان عمومی با مردمانهاي وقت ابرقدرت
شـان،  ي گذشـته داوري آنهـا دربـاره  .شوندمخالفکه همه بارِ دیگر یکپارچه خودشان است؛ فرصتی براي آن

از ماهیـت اقتصـادي و   ناشـ تحلیلبـر گیرنـد، خیلـی   خـود مـی  معاصـرِ ي درست مانند تصمیمی که دربـاره 
در گذشته داري رویدادها براي سرمایهآن اي که شان از هزینه و فایدهيرویدادها و برآوردهافالن ژئوپلیتیکی 

یسـازِ تصـمیم  نگر باشند؛ سببقدرها سکوالر و عینینباید اینقاعدتاً ؛ استوار نیست، دناینک داریا همداشته 
شـکلِ همـین  بنیـاد اسـتقامت رانـه  ،اسـت تکـراري شـائبه بـی اش شکلاز حیثکه نه از جهت محتوا، بلکه 

آن، محملِاربابان قدرت در که جذابیت شهوانیِ کنشِخودفرمانیک ناخودآگاه سیاسیِ:ناپذیر استتوضیح
شـمول  اش، پایـدار و جهـان  شـده هـاي سـپري  از قالب ادیپیِ هـزاره نژندان رواندر حد ناگزیريِ ساختارِ میلِ

.شودمی

*               *              *

درسـتی  کس بهاما هیچ. ده است، اَوستاستآمگردنخستین نوشتاري که اساطیر قومیِ ما ایرانیان در آن 
هاي زرتشت، که به خود او منتسب جز سروده. شده استتألیفدست چه کسی بخشِ آن بهداند که کدامنمی

بسـیاري  راویـانِ .انـد وتوهاي تاریخ ایران و آریاییـان مسـتور مانـده   باقیِ این مجموعه در تَهاست، نگارندگانِ
گزاران و ادیبان کهـن ایـن   از آیینجامانده هاي بهرا از اَوِستا و دیگر نوشتههااسطورههاي گوناگون این بخش

پژوهان گاه در تفسیر چندوچون معنا یا حقیقت اند و امروز اسطورهسرزمین، تا خود فردوسی، بازنویسی کرده
؛ نـاگزیر  کنـد م روایت میبرایمؤلف ي زندههرآنچهو شکاکیتم بهمنَماما . شوندگریبان میبهآنها با هم دست

بار دیگر آنه یکشدم، بلکنمیاسطوره کشف حقیقتکار به، دستبودمهمشناسپژوه و اسطورهسطورهااگر 
در خوانش اسطوره طور که گفتم همانچون ،کردمتان تعریف میها برايگیريهمراه داستانِ این گریبانرا به
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. ي نو اسـت که هر تفسیر، خوانش یا بازنویسی، تدوین یک اسطورهتنها یک حقیقت وجود دارد و آن هم این
ي بنابراین اگر من در صفحات آینده چیزهـایی دربـاره  ي ساختاري متصور نیست و مخمصهگُشایشی در این

بخوانیـد و  هم بـراي گـذران وقـت    است؛ شما و نه رازگشایی ي ایرانی نوشتم، محضِ سرگرمی فالن اسطوره
ندانی که ي تفسیر درستی از آن به خوانندگانی چون من و شما، چه دانشمدرضمن آگاه باشید که براي ارائه

خـواهم  مـن صـرفاً مـی   از رهگذر تفسیر آن،جاي کشف حقیقت اسطورهبه! اندهمدیگر را رسواي عالم نکرده
انجامد؛ پنداري دعواي ي تازه میناگزیر به آفرینش یک اسطورهبفهمم که چرا هر تالشی براي چنین کشفی،

رسـتم و دیـو سـپید، بیـژن و گـرازان،      : هاسـت دعواي خود اسطوره،پژوهروایات گوناگون دانشمندانِ اسطوره
...و اژدها پرشاسگَ

پشـتیبانیِ  خـودگَرد ي نهفتـه در پـسِ شـکلِ مرمـوزِ چرخـه     » حقیقـت «بـه  اگر موافقید، بیایید وحال
خواهنـد باشـند ـــ فکـر     که میــ مخالف هرچه که هستند و هرکجامخالفاناز جمهور ایاالت متحدهرئیس
چیـزي بایـد   : استايچرخهشکلِتنها حقیقتی که وجود دارد در خود همین . نیستدرکار مضمونی؛ نکنید

خودبنیـاد  ارزشِپایندگیِ حماسی مثل موتور محرك آن مستقیماً در محتواي آن باشد؛ که آنتکرار شود، بی
فرورفتن شدن یا یا ذبحنبودنْمخالفبیشترین تاوانِد و در آن کشَبه قذافی میدر جهانی که قشونمخالفت 

دوبـاره  دانند با چه رویی پاسانی که نمیناسجلجتاییِشرمساريِژرفاي دریاي آوارگی است، و کمترینَشدر
لیپاي گناه چاستبداد،ینکشانِ سرزمستمسعادتشاهراهدر ه دلی بنگرند کدر چشمان ناصريِ مردمانِ نازك

.نداهدوش کشیدبار بر سهتاکنون را ساالرانجنگ

محتواي هر رویداديدرنگ چابکَند و بیکه آنهایی: نداها دو دستهآدم؛گویی نکنیمکلیدلیلی نداردپس
سال به من سالیانِ. دنگرنبه جهان نمیو چنینرختَندککه آنهاییو ،ندیابسیاسی میدرخودچیزِیک در را

ناپذیري بود که در ذهـن  طبعاً خرسنديِ وصفبردم، اي که از این هویت میم تعلق داشتم و بهرهي یکُدسته
مـرا بـا   وجایی امن و امـان بـود   گفتارِ دانشگاهسازمانِ خودشیفتگیِ : دداتحلیل میدم به من شأنِ اربابِخو

کـنم، بـه فرهنـگ کسـانی     ي دوم سـقوط مـی  اکنون که سرافکنده بـه دسـته  .گذاشتهایم آرام میقطعیت
جاي آن بـه  هاي راستینِ واقعیت اجتماعی انسان را از یاد ببرند و بهبنديتا بخشعادت دارنداندیشم که می

کنـد؛ کـذبِ  سرنوشت مینوع و همهمزدگان و آوارگانْآنان را با جنگآوري بسنده کنند که احساسِ چندش
شود و کوشیم تفسیرش کنیم، حل نمیترین معمایی است که هرقدر میدوستیِ این عهد، سیاسیذاتی انسان
حیاتیِ برمال ساختااین مقاومت از بیخشدنِري در برابر ضرورت ن یک حقیقتدلیلی کافی اسـت  ،سیاسیوب

غیرسیاسی همکه چیزهايآننه ند؛م دیگر خرسندکننده نیستي یکُکه فکر کنیم احتجاجات دستهبراي آن
جـاي بـه اسـت کـه   مندمیانجیشدنِ امور چنان طرزِ سیاسیدانیم رو که میدر جهان وجود دارند؛ فقط ازآن

حقیقتوات وساطت تجلیِدالي اَاز البهفرسا جانعبوراینــتفسیرشود، صرف کنشِ چیزي که تفسیر می
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راسـتی سیاسـی اسـت، از جـنسِ     خاطر که آنچه بـه یا شاید بدین؛ ستگريسیاسیگذرگاهیگانه ــ است که 
مـثالً اضـطراب همگـانی   . مان درآیدبه خودآگاهممکن نیست، داردننبیروبافتارِ نمادینِ زبانی است که چون 

کنـد کـه حتـا    پوشـی مـی  ماهرانـه پـرده  جـوري خـود را  ي حقیقت، هستهوضعیت نابسامان مهاجرانبراي
. آدم شـوند شـریک نـژاد واحـد   اي باید در ایـن اضـطراب  پذیرند که پیش از هر داوريها هم میمییکُدسته

وانگهی، صادقانه بگویم، خروج من از این دسته حاصل پژوهش نظري یا تصـمیم بـراي تغییـر روشِ تحلیـل     
جـا بـر   بـاوريِ نابـه  مـیهن لعـت یـک جهـان   که شرم کنند، خَآنبی،فرانسهمردمکه خبردار شدموقتی نبود؛ 
مضطربِ سرنوشت آوارگان و مبتالیان مصایب خاورمیانـه  یتیصمیمهمان باتاکند شان داللتشان میاَکتاف
...آرامِ من آشفته شد سرانجام، گُسارنداندوه میدر پاریس داعشايِ زنجیرهحمالت که براي قربانیانباشند 

نویسیساختارِ پرونده:برخال

ي محمدعلی فروغی گشوده که البته مسـبوق  اي دربارهپروندهي پویااندیشهي ویک نشریهي سیشماره
ه  پژوهان گوناگون کمابیش یـک در این پرونده نویسندگان و تاریخ. هاي پیشین آن استي شمارهبه سابقه لـد
یکـی از  . انـد هي خورشیديِ جاري پرداختـ دانِ آغاز سدهسفهي حیثیت از این سیاستمدار، ادیب و فلبه اعاده

:ي خود چنین نوشته استبیات است که در مقالهآنان کاوه

، افـزودن بارهـایی   ]سقوط حکومت رضاخان پس از ورود متفقین= [با تزلزل حاصل از فروپاشی نظام پیشین 
همچـون تغییـر نظـام حکـومتی نیـز البتـه کـار        ] نظام سیاسی وقت ایران[=شکسته دیگر بر این پیکرِ درهم

ولـی  . ولی با این حال جاي بحث دارد که چرا فروغی متمایل به تغییر نظام حکـومتی نشـد  . اي بودپرمخاطره
خاطر آن بیش از دیگـر کارهـایش فحـش خـورد و ناسـزا      انگیزترین اقدامات دولت فروغی که بهیکی از بحث
بود؛ اقدامی که جایگـاه ایـران را از   1320و تصویب پیمان اتحاد دولت ایران و متفقین در بهمن شنید، طرح

اي بـراي خـروج قـواي خـارجی پـس از اتمـام       یک کشور تحت اشغال به متحد متفقین ارتقا داد و نیز زمینه
انیِ او اجـازه  اش بود؛ اگر هـم شـرایط جسـم   ورزياین آخرین فرصت فروغی براي سیاست. جنگ فراهم آورد

درگذشت ــ وضعیت سیاسـیِ جدیـدي   1321داد ــ فروغی جان خود را بر سرِ این کار گذاشت و در آذر می
چرا که با گشایش فضاي مطبوعاتی کشـور در  . دادکه در کشور حاکم شد، دیگر فرصتی به امثال فروغی نمی

اي سرعت جنبهکشور بهشامد وضعیت کنونیي پیشین و عللِ پینقد و بررسی دوره1320ایام بعد از شهریور 
دسـت پنهـان ایـن و آن    هاي سیاسی به؛ در این دوره علل و عوامل دگرگونیتند و غیرمنصفانه به خود گرفت

تقلیل داده و به یک رکن ثابت و ماندگار تبدیل شـد؛ امـري کـه در فرهنـگ سیاسـی ایرانیـان چنـدان هـم         
... هاي مهم و مؤثر نسل مشروطه، عوامل بیگانـه معرفـی شـدند    از چهرهاز این رهگذر بسیاري.سابقه نبودبی

چارچوب کلی این حمله و تخریب را مکاتب چپ و در رأس آنها حزب توده ترسیم کردند کـه اصـوالً جـز در    
شده را نیـز  تزئین و پیرایش این نماي ارائه. براي هیچ طیف دیگري مشروعیتی قائل نبودندهواداري از مسکو

)از من استهاتأکید) (83: ب1394بیات، (.همسو با طیف چپ بر عهده گرفتند» ملی«باً نیروهاي غال
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باور من پدیدارشدن یک اسطوره محصول ضرورت پاسخگویی به یک وضعیت اضطراري است و کارکرد به
تـر هـم   ام و در دنباله مستدلکه گفتهچنان. ، بلکه تداوم آن در لواي وضعیت بهنجار استاضطرارآن نه رفعِ 

اي نیاز نیسـت؛ کـافی اسـت مـتن را در وضـعیت مـذکور دوبـاره        خواهم گفت، براي انجام این کار نبوغ ویژه
خـود زاده  ي ما خودبهاسطوره از بطن همین تفسیرِ دوباره. کنیمتفسیربخوانیم؛ یعنی سعی کنیم وضعیت را 

مانـد، امـا مـا    وضعیت به حالت پیشین باقی می: ین عملیاتی جالب توجه استي چننتیجه. شودمیو نوزاده 
، یـک وضـعیت   سـخن دیگربـه . کنیمارزیابی میبهنجارمان آن را سببِ تأسیس سازمان اسطوره در ذهنیتبه

کـه چـه   تواند هم اضطراري و بحرانی دانسته شود و هم عادي و بهنجار؛ این بستگی دارد به اینمیمشخص 
جنگ، جنگ یک وضعیت با وضعیت بدیل، یا جنگ دو نیرو کـه از  : اي در ذهن ما شکل گرفته استاسطوره

عبارتی جنگ حال و آینده نیست؛ نبردي میان شود، یا بهیک وضعیت واحد یکی متضرر و دیگري منتفع می
ر نخواهـد کـرد کـه وضـعیت     اسـطوره باشـد، هرگـز بـاو    واقع متضرر اگر با منتفعان همفرد به. هاستاسطوره

استاضطراري کم براي او دست .

؛ خیلی ساده یعنی ما ایرانیـان پـدرمان   پدرکُشی و عبور از فروغی: توجه استي بیات جالبعنوان نوشته
اگـر  ؛بـوده اسـت  سـابقه ن چندان بیدر فرهنگ سیاسی ایراني او گفتهایم و این هم بهــ فروغی ــ را کُشته

ي پدرکُشی قوم یهـود اسـت،   دربارهموسا و یکتاپرستی بیات چیزي مانند افشاگري فروید در فرض کنیم کار 
در مـان  سـرانجام براي ما فرزندان ناخلف تنها یک پیامد قابل تصور است و آن هم آوارگـی و سرگشـتگیِ بـی   

اسرائیل بنیور که طهمان؛ دهد که به این عقوبت باور داردمان است و بیات کمی بعد نشان میتاریخِ سپسین
ي ایرانِ پس از فروغی، شدهي سپرينزد بیات سدهاش شد،سالهي هزاراندرِ آیندهدربهپس از خروج از مصر 

چیز به طرزِ همهقصدش را داشته باشد،که خود بیات بدون آنگسترد؛ شاید آوارگی فرزندان او براي ي اپهنه
.عجیبی استعاري است و این از لوازم و ملزومات اسطوره است

شود و جـز  ي فروغی برآمده از وضعیتی است که براي لیبرالیسم اضطراري تلقی میتدوین اسطورهالزام
کارکرد طبعی اسطوره را نخواهد ،اهریمنیاورانو نیکیمیان نیروهاي پاسدار ماهويجور تقابل با طرح یک

کـه یـک   شـگفت آن ؛دباشـ هـا  چپير عهدهطبق معمول بمنفینقش ایفاي چیز غریبی نیست که . داشت
پیوندد؛ مقصود بیات از گیومه نشسته است ــ به جناح شر میدرو تشخیصــ که براي تأکید» یملّ«نیروي 

یک نماي جعلی گرایاناي ایران قرار گرفتند و همسو با چپکه در برابر قهرمان اسطورهدرون گیومهملّیِاین 
بـا  حـال فعالً از این بگذریم که مصدق از کی تابـه .استمصدقاز او و همانندانش به خوانندگان ارائه دادند، 

بـراي  بـار  آنریه اي کـه نشـ  هدر پرونـد ، همـین نشـریه  ترِ پیششماره سه ؛ بیات در ه استهمسو شدهاچپ
سماجرا به نطق مصدق در مجل. دتر تصویر کررا پررنگگشوده بود، همین موضعو مصدقي فروغی مجادله

بـا  گـردد؛ مصـدق در مخالفـت    ، زمانی که او نماینده مجلـس بـود، بـازمی   1305ششم مشروطه در شهریور 
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شود که او در میمدعیکند و ت میالممالک صحبمستوفیيزارت جنگ کابینهوپیشنهادشدنِ فروغی براي 
اي که بدهینیزرسمیت شناخته ونگاري با سفارت شوروي حق کاپیتوالسیون را براي اتباع این دولت بهنامه

بـودن فروغـی هـم    ي کنایی به چندشـغله را پذیرفته است؛ حتا کار به اشارهداشتهادعابریتانیا درقبال ایران 
قالـبِ  فروغـی در  . کمابیش تند و گاه هتاکانه استدر این نطق جوانلحاظ سیاسی بهکشد؛ لحن مصدقِمی

و بـا اشـاراتی   ي سیاسـت ترکاندهدیده و استخواناز موضعِ باالي یک آدمِ جهانی ناشناس،نامه به دوستیک 
ي فروغی بنگرید به براي نطق مصدق و نامه(کند را رد میاو، اتهامات دستی و ناکاردانیِ مصدقکنایی به خام

پردازد و بیات در این شماره به دفاع از فروغی و رد اتهامات مصدق می).68-67: 28ي شماره، ي پویااندیشه
سـکوت پیشـه   معمـوالً گیرند،قرار میاین و آننامربوطافترايآماج پرسد چرا چنین کسانی کهاز خود می

:دهد؛ سپس خودش پاسخ میکنندمی

و نوعی ] زعم بیات او هم از همین مقوله استزاده که بهو تقیفروغی= [خصوصیات فرديِ آن دو جداي از 
توان در توضیحِ این روش برشـمرد، تنـزل سیاسـت بـه یـک      ترین عاملی که می، احتماالً مهمحجب و حیا

بـودن  حاصـل و بـی ــ بود 1320هاي بعد از شهریور ي مورد بحث ــ سالالعاده عامیانه در دورهسطحِ فوق
شـدن در مقـامِ   که علی سهیلی در یکی از این موارد خائن نامیدههرگونه توضیح و تفسیر متفاوت؛ کما این

هاي اخیر بـا  تنها در سال. رغم صراحت و تندي تأثیري برجاي نگذاشتپاسخگویی برآمد و پاسخش نیز به
ریخته شـد و  1320ر آشوب بعد از شهریور ي نامبارکش دورزي که شالودهاي از سیاستشدن چرخهکامل

آید ــ گوش شیطان کر ــ شاید نظر مینشستن تمام عوارض و صدمات حاصل از آن است که به» ثمر«به 
)70: الف1394بیات، (.ورزي آغاز شده باشدتري از سیاستدور جدید و سنجیده

» ناسـنجیدگی «پایـان آنچـه تلویحـاً    هاي معاصرِ این جمالت کامالً مشخص اسـت؛ نویسـنده بـه    داللت
حاصل از آن اشاره صدماتقولِ او ــ د، و نیز برمالشدنِ ــ بهخوانهاي نهم و دهم میي در دولتورزسیاست

قـول  بـه و ورزيکند و بر آن است که شاید امروز سرانجام موعد نشستنِ سنجیدگی بـر موکـب سیاسـت   می
این داوريِ نانوشته اما قابل تأویلِ نویسنده . فرارسیده استیپلماسیدبازگشت عقالنیت به متعارف این روزها 

ي فروغی اسطورهمشان مقوورزيِ خارجیهاي متفاوت دولت کنونی ایران با دولت پیشین در سیاستاز رویه
ناسنجیدگی، آنچه از سـوي لیبرالیسـم   / هاي قالبیِ سنجیدگیجور تقابل؛ البته نیک پیداست که در ایناست

هاي کل ساخت ها و خطوط اصلی سیاستتر به برخی جنبهشکلی عامشود، بهبه دو دولت پیشین اطالق می
بـراي گُشـایش   ي پویـا اندیشـه ي ي نشـریه برنامـه هـرروي کند؛ بـه سیاسی ایران پس از انقالب استعاره می

هاي گوناگونش نیز چیزي جز این نیست و این حتا با نگاهی سرسري به محتـواي  ي فروغی در شمارهپرونده
ها بود هاست؛ مصدقی که سالتر گفتم، این دعواي اسطورهکه پیشچنان.شودها روشن میاین سلسله پرونده

ها تحویل بگیریم، حاال از دست لیبرال، توي پاکتي مقاومت مدنی ایرانعنوان اسطورهعادت داشتیم او را به
مصدق اگر هـم اسـطوره   . شودتبدیل به اژدهاي ضد قهرمان داستان میدرون همان پاکت دست خود آنها به
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بنگرید به (ند و ندارندتوهمی نداشتنسبت به او ها کم بخشی از چپدستها بود؛ بود، فقط براي خود لیبرال
برایش دردسـر شـده   دیگر شدن نفت امروز اش بر ملی؛ اما پافشاري)شور تعریب اَنیراني تهنوشبخش پایانیِ 

است و این اصـالً  » ایرانايهستهوقحقتثبیت «دربابدولت پیشین شعار محورياست؛ چون بیشتر یادآور 
ـــ از سـر  راخواندنـد مـی ی کـه همیشـه   همان تـاریخ ــبار که تاریخ رااین. ها خوشایند نیستبراي لیبرال

تغییر محل ي برآمده از این خوانشهاي اسطورهشخصیتارزشِ اخالقی و کارکردشناختی اگرچه ،خوانندمی
قهرمـانی کـه از   : شـود پایدار اسطوره همچنان حفظ میشکل شود، اما نحوِ مقتضیِ روز بازتوزیع میداده و به

ها بیش از لیبرال. مات زبان در کام کشید تا روز رستاخیزش فرابرسدبیداد روزگار در رنج بود و در برابر نامالی
محتاجند؛ چیزي هم کـه سیاسـی اسـت، خـود     شکلکه به مصدق یا فروغی نیاز داشته باشند، به همین آن

ي بینیم که در همان پرونـده شویم وقتی میپس غافلگیر نمی.اشفروغَويـشکل است و نه محتواي مصدقی
ي حیثیت از آن پیرِ مغضوب را کـه بـه بهانـه از    نشریه، عباس عبدي این طرح اعاده28ي ارهفروغی در شم

؛ این عنوان خواندمی» زداییگامی براي اسطوره«گفته کلید خورده است، ي پیشنطق و نامهدنِمبایگانی درآ
را بـا  نگارشی و ویرایشیي هاآشفتگیي ماالمال از نوشتهاین بخشی از . ي کوتاه او در آن شماره استهنوشت
:خوانیممیهم

آیـا پـاالیش   شود که آیا باید دور تاریخ را خط بکشیم یـا آن را پـاالیش کنـیم؟    اکنون این پرسش مطرح می
هرچنـد کوشـش بـراي نزدیـک شـدن بـه آن       . تاریخی و رسیدن به حقیقت ممکن است؟ پاسخ منفی اسـت 

ها نسبت به ي افراد و گروهتوانیم وحدت فکري میان همهتاریخ میولی اگر گمان کنیم که با . فایده نیستبی
، راه اشـتباهی را  ]کنـیم [= گیري نسبت بـه حـال ایجـاد کـرد    فهم و درك آنان از گذشته و درنهایت تصمیم

پـذیر  تحقـق [= این هدف از طریق توسل به حقیقت تاریخی که وجود خارجی ندارد ممکـن نیسـت  . رویممی
هـا  حتا اسـطوره . فایده استولی این امر بدان معنا نیست که تاریخ سراسر بی. ]کن نیستممتحققشنیست؛ 

بسیاري از جوامـع بـا برخـی خرافـات زنـدگی      . دادن به زندگی ما فایده دارند، چه رسد به تاریخهم در شکل
ت داشتن یـا نداشـتن   واقعی] سببِبه[= بنابراین از طریق ]. دارند[= که کارکرد هم دارد ] کنندمی[= کند می

اند، بلکه ابتدا به ضـرورت  ده که به آنها اعتقاد یافتهنبو] واقعیت داشتن یا نداشتنِ آن مسائل= [به آن مسائل 
انـد و اعتقـاد بـه آن تـاریخِ برسـاخته بـیش از       ، سپس توجیه تاریخی آن را هم فراهم نمودهاندچیزي رسیده

تـوان مـردم را از  آن نمیا از طریق اثبات و نفی واقعیت تاریخیِلذ]. است[ي کارکردش بوده واسطههرچیز به
ي جنـبش  قضـیه .]؟آنهـا یـا  آنبـاألخره  : آشفتگی در مفرد و جمع است[اعتقاد داشتن به آنها منصرف کرد 

شدن صنعت نفت و نقش مرحوم مصدق در آن و منش و کردار سیاسی وي نیـز از ایـن قاعـده مسـتنثنا     ملی
ي آن تا وقتی که تحت تأثیر مسائل غیرتاریخی است، چندان کمـک مـؤثري   کردن دربارهنظر بحثبه. نیست

رسیدن بـه درك مشـترك تـاریخی    و ] ماجراحقیقت کشف [=به ماجرا ] »مؤثر«اضافی است یا » چندان«یا [
محک ارزیابی درسـتی  ] اضافی است»آنها«[در اختیار داریم که آنها ] اي[هاي ارزشیتا وقتی گزاره. کندنمی

ي آن گذشـته کمکـی بـه فهـم متقابـل      کـردن دربـاره  ، بحث]هستند[=هاي تاریخی استو نادرستی تحلیل
هـا تغییـر کنـد    کافی است به دالیل گوناگون آن گزاره. ]ستي قبلی ااین جمله تقریباً تکرار جمله[کندنمی
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مصدق نمادي از مخالفت در برابر استعمار انگلـیس و سـپس   ... تا برداشت تاریخی نیز متحول گردد ] کنند[=
اي شد تا بلکه زیر عکس آن بتوان اعتباري براي مبارزه با حکومت پس شاه بود و در ادامه نیز تبدیل به چهره

! انـد لحاظ تـاریخی فـوت کـرده   مصدق هنوز زنده است؛ هرچند بسیاري از گذشتگان به... ب پیدا کرداز انقال
البته آنان هم ممکن است در مقاطعی دیگر زنده شوند و تبدیل به یک اسطوره یا قهرمان جدید، و یا برعکس 

ت دکتر مصدق این حسن را ي اظهاراي محمدعلی فروغی دربارهنامه. یک ابلیس جدید شوند] به[= تبدیل با 
: ؛ یـا اسـت : کـم ، یا دستداردبرمی[= هاي تاریخی باشد زدایی از شخصیتواسطورهدارد که گامی براي افسانه

ایـن یعنـی   [شـود  وقتی که تاریخ محمل و ابزار ایدئولوژي می] ... باشد... را دارد تا گامی براي بختنامه این 
یـا خیـر   ]سـاز تاریخ[= هاي تاریخیانسان. گرددسفید یا صفر و یک میچیز سیاه وصورت همه، در این]چه؟

هـاي خیـر   بـه انگیـزه  ] نباشند[= کارهاي احتماالً بد آنها که قابل کتمان نباشد . مطلق هستند و یا شر مطلق
ي ناهمسـانِ کـار و انگیـزه بـه هـم فروکاسـتنی نیسـتند؛        شوند؛ درضمن دو مقولـه می[= شود فروکاسته می

و در . ]گردنـد مـی = [گـردد  نمـایی مـی  و کارهاي خیرِ آنها چندبرابر بزرگ] شوندمیاطالق ها به کارها نگیزها
).نداَاز من[] هاقالبداخل هايتعبار؛71: 1394عبدي، ... (شودمورد افراد منفی نیز عکس این عمل می

است؛ نشریه هم یا ویراستار نـدارد، یـا اگـر داشـته باشـد      تر چاپ شده و سراسیمهسراسیمه نوشته شده 
روانکاوان، که در میان آنها . مانند نویسنده و سردبیر عجله دارد که هرچه زودتر این کشفیات راهی بازار شوند

آنِ تنهـا  تواننـد نـه  نوشـتاري مـی  خطاي گفتاري و لغزشهمه معتبرند، از اینوکاستکمبیها فقط فرویدي
مقالهفهمیم که میفقطما . کنندلیبرالیسم ایرانی را در وضعیت موجودش تحلیلیتکلروحِبلکهنویسنده،

یـک پاسـخ اضـطراري   برساختنشود؛ غرض اي نوشته شده که در خود آن تخطئه میدرست با همان انگیزه
تشخیص من این است که همین اضطرار سبب آشـفتگی ایـن نوشـتار شـده     ضرورت است؛ براي ارضاي یک

در دسـترس  ي آن چیزهایی که دربـاره افتاد؛ البته شدند اتفاق بدي میاست؛ گویی اگر اینها فوراً نوشته نمی
ضرورت از یک تاریخِ برساخته براي توجیه آن ي مردمانِ گرفتار در چنگالِاستفادهو نبودن حقیقت تاریخی

ي بحـث  هدنبالـ در اني نادرستشـ ؛ نادرسـتیِ نیمـه  ندخوانیم، نصفه و نیمه درسـتَ در این نوشته میورتضر
ايِ یـک خیـر   ي اسـطوره ، مواجههفروغیيپروندهبا جاي دادنِ این نوشته در کلیت اما . مشخص خواهد شد

ي هـا برپایـه  شـود؛ اگـر حـق بـا او باشـد کـه انسـان       مطلق با یک شر مطلق برخالف میل عبدي تقویت می
هـاي خـود توجیـه تـاریخی     بـراي پاسـخ  و ) کننـد تفسیر مـی (سازندبرمیهاي بالفعل خود تاریخ را ضرورت

مان هایی که کاوه بیات برايایران، با توجه به ضرورتي فروغی در سپهر سیاستافکنیِ دوبارهطرح،یابندمی
اي کـه  ورزي معاصر پس از تکمیل چرخـه در سیاست» ناسنجیدگی«انقضاي اعتبار گوید ــ صراحت بازمیبه
ي همین تبیین از اسطوره، ــ درست برپایهگرددبازمی1320هاي پس از شهریور زعم او بنیادش به آشوببه

اند، سپس توجیه تـاریخی آن را هـم   ابتدا به ضرورت چیزي رسیده"ها رسد؛ ظاهراً لیبرالنظر میمشکوك به
کننـد و ایـن   گوید بسیاري از جوامع با خرافات زنـدگی مـی  عبدي می). گفتهنقل قول پیش("اندفراهم کرده

شان را تبیین کننـد،  هاي بالفعل زندگیقول او ــ ضرورتتوانند ــ بهها میحرف عجیبی است؛ اگر آن خرافه
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ها ها استوار است؛ براي لیبرالجور خرافهي واقعیت همیشه بر اینخود واقعیتند؛ شالودهخرافه نیستند،گردی
شناسـی و شناسـی، قـوم  مردمهايبحثسر ازناچاربهکرد که روزيشان هم خطور نمیوقت به ذهنکه هیچ
اي البتـه  بطه، چنـین ضـا  )سـاختارگرایی متنفرنـد  ت و ملحقـات  مشـتقا آنها ذاتاً از (درآورندی سشنااسطوره

استروس ـويخاطر که مورگان و لشان بهتر است؛ هم بدینها از این حیث وضع؛ چپستگوییجور ناسازهیک
آور تر بودند، و هم به این دلیـل کـه سـازمان خفقـان    و بسیاري دیگر از این صنف به آنها و عقایدشان نزدیک

پـیِ  وبـا رگ ، بیش از هرکس آنها را در مقام ضدقهرمان برنشانده اسـت؛ آنهـا   مدرنیتهدر طول تاریخاسطوره 
کمـک  ياضـطرار رفـت از شـرایط   براي برونضرورتیک که وقتی یک خرافه به تبیین اندخود تجربه کرده

.شودتبدیل میدر دستان واقعیترین سالح مرگبارتبه کند، چگونهمی

خواننـد و ناگهـان   ي فروغـی را مـی  نطق مصدق و نامـه ي پویااندیشهانِنویسر پروندهوقتی عبدي و دیگ
بـراي گـامی اي بیهوده ساخته بودند و اینـک فصـلِ برداشـتن    حال از مصدق اسطورهکنند که تابهکشف می

حقیقت آیا پاالیش تاریخی و رسیدن به "پس به چه اعتباري به این پرسشِ خودشان که است، زداییاسطوره
رسیدن به وحدت فکري از طریق توسـل بـه حقیقـت    که اذعان به ایندهند؟پاسخ منفی می"ممکن است؟

پیـدا  تیقاصدباکمتردر میان آنها .این پرونده استخود، ناقض منطقیِ دالیل تشکیلِتاریخی ناممکن است
اند تا یک اسطوره را با چیست مصممدانیم براي تبیینِ ضرورتی که همه میکه شود که بلند و رسا بگوید می

تر است، کـاوه بیـات اسـت کـه از بـداقبالیِ خواننـدگان بحثـی        صادقکهآنگیر کنند؛اي دیگر زمیناسطوره
پدرکُشی (اش مانند عنوان مقاله: چکدتصادف از قلمش بیرون میشناسی ندارد، مگر آنچه بهي اسطورهدرباره

رکـن «زند که در ادبیات تحلیل سیاسی ایران معاصـر بـه یـک    کرري حرف می؛ یا جایی که از الگوي م)...و 
؛ ایـن  "سـابقه نبـود  امري که در فرهنگ سیاسی ایرانیان چندان هم بـی ": تبدیل شده است»ماندگارثابت و

کـه عبـدي بـا درسـتیِ     همـان احکـامی  دلیـل دار، افشا و رسوا نخواهند شـد، هـم بـه    رکان فرهنگی سابقهاَ
سبب مشارکت آقایـان در  و هم به،شمردبرمیتاریخیحقیقتناپذیري کشف ي تحققدربارهشان هونیمنصفه

ي فروغی که مصداق صادقی براي الگوي ماندگار تقابل دیو و قهرمان در فرهنـگ مـا ایرانیـان    تدوین پرونده
!است

را در گیومه گذاشته است تا بفهمـیم کـه دو   » ملی«،)31و 28هاي در شماره(اش بیات در هر دو مقاله
قالب کلیِ اسطوره چیزي مثـل همـین   ). فروغی(و بیرون گیومه ) مصدق(درون گیومه : دنوجود دارملّینوع 

 هـا بـود، امثـال فروغـی مـدلول      ترها که مصدق شخصیت مثبت اساطیر لیبرالپیش. استهگیومهبود و نبود
است یتوصیفنزدیک بهافتاده، هایشان اسطورهاتفاقی که اخیراً براي نظامِ . ودنددرون گیومه بملیِاستعاري 

نخست بایـد  : به آن خواهم پرداختترسپسمنودهد اسطوره میچگونگی پیدایش ي الن بارت دربارهکه ر
ي شود و صـرفاً محصـول دگردیسـی یـک اسـطوره     یادمان باشد که اسطوره از چیزي جز خودش پدیدار نمی
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ت که در اسطورهدرواقع چیزياست؛با حفظ قالب کلی آنمتقدم دارد، شـکل آن اسـت؛ محتـواي آن    ازلیـ
یم که همین محتوا که موقتاً در کنخطا گمان میتاریخی است، اما بهي معین محصول توهم ما در هر لحظه

اي فراتاریخی در آن سیالن گونهبه...) مصدق، فروغی (ایم مواجهه با یک وضعیت اضطراري به آن نسبت داده
، در آن قرار گرفته امروز فروغیمثالً فالن محتواي مشخص،ي خاصپرسش که چرا در فالن برههاین . دارد
ـ رسد و اهالیِ دسـته ي این و آن به پاسخ خود میاویراسته، با کمی کلنجار با نوشتار ناست م کـه چیـز   ي یکُ

ترین پرسشی کـه مطـرح اسـت    دانند؛ اما سیاسیجویند، همین مکاشفه را بسنده میسیاسی را در محتوا می
عجیب نیسـت کـه نـه    پایدار دارد؟ شکلاش، همواره یک این است که چرا اسطوره، فارغ از محتواي اطالقی

ماند؛ فقط ما باید قبول کنیم که از کند و نه معناي آن؟ ملّی سرِ جاي خود میي درون گیومه تغییر میواژه
شـناختی  هاي زباني دگرگشت دالداد؛ تغییر روند داللت، نتیجهمیمصدقدار معناي گیومهملیِهمان آغاز

خوب ": کودکانه استزدنِراهآنخودرابهايِ آنها نیست؛ ساختار آن چیزي شبیه یک نامهیا تصحیح ارجاعِ واژه
روغـی  کردیم که معناي فداد، چون اگر اشتباهاً فکر میدار از همان اول معناي مصدق میشد که ملّی گیومه

شـود  میمتلکجور درون گیومه تبدیل به یکملی ترتیب ؛ بدین"!اي رخ داده بوددهد، اکنون چه فاجعهمی
هـر قول عبـدي ـــ   مصدق و فردا ــ بهفروغی، امروزدیروز(که کارکرد سیاسی راستین آن نه تعیین مدلول 

اش اسـت؛ درضـمن آن تغافـلِ    ت متلکانـه ، بلکه خـود همـین قابلیـ   )ي دیگرشدهزندهي تاریخیِ دوبارهمرده
ي آن زند و منبع تغذیهاست که عبدي از آن حرف میايخرافهي همان توهم یا شدهکودکانه، تبیینِ تصحیح

.کنندهم ضرورت بالفعلی است که هم او و هم بیات، یکی در پرده و دیگري برمال، بدان اشاره می

کمـی زیـروبم   آنشکلِهر بازخوانی یا تفسیر آن،، یعنی باورههاي اسطدر فرایند دگرگشتپیداست که 
ي بندي و آرایـش ماهرانـه  کند، طوري که هیچ تنوع در رنگقالب کلی پیروي مییک شود، اما همواره از می

درنگ، یعنـی در  همه بی: زدایی کنداش آشناییتواند از آن نزد بیننده یا شنوندهدیداري و شنیداري آن، نمی
مـن بـراي انتقـال    .یابند که با همان شکل همیشگی طرفندترین برخورد، شهوداً درمیمیانجیین و بینخست

کـه تغییـر جـوهري در آن رخ دهـد، تعبیـر      بدون آني شکلبندي و تُنالیتههمین مفهومِ دگرگونی در رنگ
گیـرم کـه ظـاهراً او    اش از فردریـک جیمسـن وام مـی   را در همان معناي موسیقایی(Variation)واریاسیون 

وي ایـن مـتن بـا او   خودش آن را از آدرنو الهام گرفته است؛ نبوغ جیمسن همیشه کارگُشاست و در دنبالـه 
:خوانیممیاین پاره را با هم فعالًبیشتر کار خواهیم داشت؛ ش هاینوشته

ي »هـا نقـد خاسـتگاه  «جـور  پایانِ خود فرایند واریاسیون سـرانجام مـا را بـه یـک    ی بیراستبهزایاییِ هنريِ
ي آغـازین  مایـه آزار که آیا در آغاز کار اصالً چیزي چون درونکشاند، یعنی به این تردید ذهنموسیقایی می

از آن اسـت کـه آنچـه    کنیم و تنها پـس  راستش ما بسیاري اوقات با واریاسیونی آغاز می(وجود داشته یا نه 
مایه را هـم  حال اگر خود درون). کنیماش کشف می»اصیل«شود را در شکلِ رسمی یا مایه خوانده میدرون

راستی پسامدرن باید آن را واریاسیونی بدون خاستگاه بشماریم، اي بهیک واریاسیون بینگاریم، آنگاه به شیوه
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شـکلی  پایه اینجا مـا بـه  براین. دانندیی بدون منبع نخستین میهاها را رونوشتطور که امروزه وانمودههمان
چیـز،  رسیم که در آن تفاوت، با بسط تدریجی قلمروي خود بر همـه کننده میاي تعییندیالکتیکی به لحظه

اي انجـام  کند و این کار را به چنان شکلِ انتحـاري شود را نابود میسرانجام آنچه همانی یا هویت خوانده می
ناگزیر بر همانی اسـتوار  راستان، هر اندازه که تفاوتبه(شود ناچار ناپدید میدهد که در آن خودش نیز بهمی

پس این تضاد، این گرایش درونی ویرانگـر، پنهـانی در قالـبِ کالسـیک     ]). رودهمپايِ آن از میان می[است 
همانیِ اینورِ نخستین به آنچه پایداري و جور باگیرد، گرایشی که تنها با یکمایه و واریاسیون جاي میدرون
توانیم این دشواره را در اکنون می. شکلی مشروط و موقت جلوي آن را گرفتتوان بهنامند، میمایه میدرون

شـناختی  چیزوارگی بهترین راه براي انتقال یک همتاییِ زبـان اي که مفهومِگونهبهقالب مفاهیم بیان کنیم، 
ایـن بـاورِ سازشـکارانه بـه پایـداري و گوهربـودگی       . رسـد به دید مـی ] میان یک چیز پایدار و نامِ ذاتیِ آن[
)شود، اینجا در فلسفه نیز در توهمِ ابداع و توجیه یک زبانِ مایه نامیده میآنچه در موسیقی درون) جوهریت

هـاي معمـول و مفـروضِ    هاي فلسفی و پاسـخ هاي پایدار براي پرسشاي از نامودرست، یعنی مجموعهتراس
:Jameson, 2010).ابدیآنها، بازتاب می 24-25)

بـه ذهـنم   واریاسـیون ام، هیچ برابرِ درخوري بـراي مفهـومِ موسـیقاییِ    نویسیهاي فارسیرغم وسواسبه
در وردشبیـرِ ام، تعهمین کتاب جیمسن هم نوشتهنشرِ شُرُفي درمهکه در توضیحات ترجنرسد؛ چنانمی

شـاید  تغییـرلحن  نـد؛  زگی به دل نمـی چنهم گرآواییدفیزیک و ریاضی پذیرفتنی است، اما نه در موسیقی؛
فنِ رایجی در موسیقی است که با ایجاد تغییراتی واریاسیونهرروي ست؛ بهابسنده نابهتر باشد، اما همچنان 

جـا کـردن   جابهتغییر تکیه و تأکید، تغییر گام، ، )آهنگضرب(ها، تغییر در سرعت اجرا در ترکیبِ اجراي نُت
ي واحد یک قطعه... ي سازهاي اجراکننده و زمینهزمینه و پیشهاي زیر و بم از طریق تعویض نقش پسنغمه

فهمـیم  یکـه مـ  رسد؛ یعنی با آنگوشمان میکند اما با هر تکرار چیزي متفاوت با قبل بهتکرار میچندباررا 
ي تکـرار  ؛ ایـن آمیـزه  شـود اسـتنباط مـی  در حال رویداد است، اما همزمان نوعی تفاوت نیز از آن تکراریک 

نوع معمايِ آشنایی و بیگـانگی  اي ازجذابیت شنیداريِ ویژهبه آهنگ حاصلْ) ناهمانی(و تفاوت ) همانیاین(
ویژه شعرِ نوي شود؛ بهنوعی واریاسیون در دیگر هنرها، مثالً هنرهاي نمایشی و نیز در شعر یافت می.دهدمی

تر بـوده اسـت؛ خـوب اسـت بـراي      فن کم بهره نبرده است و در این زمینه شاملو از همه موفقاین فارسی از 
نمونه از کاربسـت ایـن فـن در شـعر او را     چندواریاسیونلبته منطقیِداشتن درکی بهتر از عملیات فنی و ا

:بیاوریم

:ممثال یکُ
:] آغاز شعر[

...بودن یا نبودن 
بحث در این نیست
...وسوسه این است 

:]در پایان شعر[
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همه با این
از آن زمان که حقیقت 

...اره شدکچون روح سرگردانی بر من آش
بحثی نه

:ست اینايکه وسوسه
بودن

)هملت: خاكهايمرثیهدفترِ (. یا نبودن

: دوممثال 
:]آغاز شعر[

خواندآه اگر آزادي سرودي می
کوچک 

...ايهمچون گلوگاه پرنده
:]پایان شعردر [

خواندآه اگر آزادي سرودي می
کوچک،

تر حتاکوچک
).ترین آرزوي بزرگهتران: دشنه در دیسدفترِ (! یکی پرندهگلوگاهاز 

:مثال سوم
:]ي مجزاهاي شعر در یک پارهدر میانه[

همه از یاد مبر بااین
که ما

ــ من و تو ــ
ایمانسان را رعایت کرده

خود اگر (
شاهکار خدا بود

،)یا نبود
عشق راو 

...ایم رعایت کرده
:]در پایان شعر[

ــ! درهمه ــ اي قلبِ دربهبااین
از یاد مبر

که ما
ــ من و تو ــ

ایم،عشق را رعایت کرده



15

از یاد مبر
که ما

ــ من و تو ــ
انسان را 

ایم،رعایت کرده
خود اگر شاهکار خدا بود

)چلچلی: سه سرود براي آفتاب ــ سرود دوم: ققنوس در باراندفتر (.یا نبود

هـاي  اگر یک آهنگساز یا اُپِرانویس براي اجراي این قطعات، موسیقی تنظیم کنـد احتمـاالً بـراي بخـش    
تقریبـاً  در هر سه نمونه، یک شکلِ. کمابیش ــ اما نه مطلقاً ــ همانندشان از واریاسیون استفاده خواهد کرد

همـین تکـرار   . تکرار شـده اسـت  در دو جاي مختلف شعر ها و ترتیب واژگان یکسان با اندکی تغییر در تکیه
دیگرسـخن،  داراي یک مضمون یکسانند؛ بههمانند دو مورد کمابیششود که ما فکر کنیم هر منجر به آن می

تقریبـاً همسـان عرضـه    ــ در دو شکلِ)تم(مایه درونپنداري یک مضمون یا محتوا ــ یا به زبان موسیقایی 
، نهـاده پـیش بگـوییم  است ــ بهتر انگاشتي همین تصور ما پیشواسطهباور جیمسن محتوا بهبه. شده است

gesetzt/positوجـود  تغییرشکل ضمن حفظ قالب کلیهمین راستی چیزي جز خود که بهآنشود، بیمیــ
ي نخستین هیچ شباهتی نداشته باشد، مـا امکـان تصـورِ    د که با نسخهاگر شکل چنان تغییر کن. داشته باشد

از جور وحدت و پایندگیِ قطعه است ـــ را  ضامنِ یکــ که در فرایند تغییرشکلْي واحد مایهمحتوا یا درون
هـاي گونـاگون   کـه در شـکل  ) بالذاتقائم(؛ براي القاي توهمِ وجود یک محتواي خودبنیاد دست خواهیم داد

) همانی و تفاوتاین(همسانی و ناهمسانی دیالکتیکیِي جیمسن ــ گفتهــ بهیابد، نیازمند ترکیبِلی میتج
انجامـد کـه   ، سرانجام به تقویت وهمِ دیگري مـی یافتههاي وردششکلمحتوا، درمقام وحدت پایدار. هستیم

تمـامی  را بـه حقیقتاین محتوا، چونان جوهري فارغ از شکل که در آناي کهوهله: نام دارد)سنتز(نهاد هم
توان اصرار کرد که هـیچ حقیقتـی جـز    در برابر این توهم تنها می. رسدمطلق میدر خود دارد، به آشکارگیِ

:این واقعیت است،باید آشکار شوددر مقام حقیقت فرجامین همین فرایند واریاسیون وجود ندارد؛ چیزي که 

یابیم که از این واقعیت آگـاه شـویم   دست می» (determinate reflection)بازتاب متعین «ما زمانی به ... 
شـئ  (چیـزِ درخـود   «در ] آنسپسـینِ هـاي از رهگذر خوانشمعناي راستین چیزي تحقق[= دیرکرد که این 

اش واسطگیدادنِ بیازدستاز رهگذرِ] تنها[چیزِ درخود حقیقت: ماندگار و در درون آن استدرون» )نفسهفی
مـانع  جـور  یـک » (external reflection)بازتـاب بیرونـی   «دیگرسخن، آنچـه بـراي   به. قابل دستیابی است

کنـد، زیـرا   حقیقت یک چیز ظهور مـی : براي دسترسی ما به حقیقت استایجابیشرطنُماید، درواقع یک می
its immediate)ش اش بــا خــویمیــانجیبــیبــودنِهمــانایــنایــن چیــز در  self-identity) بــراي مــا

جـور  توانـد جـایی بـراي یـک    که میایم، نابسنده است، چنانهمه آنچه تاکنون گفتهبااین.ناپذیر استدسترس
جلـوگیري  » ذات«ما به ) تقرّب(اي که در نگاه نخست از رسیدن هاي پدیدارياگر تکثرِ تعین: کژفهمی بگذارد
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را از ذات نمـود اگر شکافی که ] یعنی[بیِنگاریم ــ » ذات«هاي همین بخشیه خودتعینکنند را چونان انبومی
نسـبت دهـیم ـــ همچنـان ممکـن اسـت چنـین برداشـت شـود کـه           شکافی در خود ذات را به کندجدا می

، در شـود مـی بخشـی ذات فروکاسـته   تعـین درنهایت به خودنمودــ » بازتاب متعین«ترتیب ــ از طریق بدین
] شـود میچیزي درونی مانند خود ذات تبدیل به[= شودمی، درونی شودمیخودجنبشیِ خویش رفع ] فرجام[

ذات اسـت انگاشـته   (self-mediation)که تـابع خودمیـانجیگري   )momentاي، وهله(ايو چونان لحظه
هـم تأکیـد داشـته    کننـده یني بس تعیـ ید بر یک نکتهبا]براي پرهیز از این کژفهمی[صورت دراین.شودمی

ي مطلب نیسـت؛  و ذات، شکاف درونیِ خود ذات است، همهنمودشکاف میان ]و درواقع[، نمودکه این: باشیم
.نمودشکافتگیِ ـگسیختگی و خودـچیزي نیست جز خود» ذات«خودوارون، ي کلیدي این است که، بهنکته

بازتابیده شـود  نمود؛ این شکاف باید در قلمروي استنموددرونیِ خود و ذاتنموددیگرسخن، شکاف میان به
بازتـاب هگلـی همانـا ضـرورت    پایـه ویژگـی بنیـادینِ   براین. خواندمی» بازتاب متعین«است آنچه هگل این ــ 

د شـو ظـاهر فقط این نیست کـه ذات بایـد   : آن است(redoubling)سازيِبازدوچندانساختاري و مفهومیِ 
ي اصلی ایـن اسـت کـه    ؛ نکته...و حقیقت درونی خود را در کثرتی از تعینات بیان کند ) appearنمود یابد، (

پدیـدار  یـک  در تفاوتش با نمود، در شکل چونان ماهیت] یعنی[متجلی شود ــ ، خود نمودبراي این ذات باید 
آنچه باید درنظر داشته باشیم، پیوند نزدیک، ... بخشد اي ناسازمند، به پوچیِ پدیدارها جسمانیت میگونهکه به
»مطلـق «ي و مفهوم هگلـی سـوژه  ) نهنده، بیرونی و متعینبازتابِ پیش(همانیِ این منطقِ بازتاب بسا اینو چه
درعـوض ، امـا نچسـبیده اسـت  انگاشـته  پـیش ) جوهري(اي که دیگر به هیچ محتواي گوهرینِــ سوژهاست
ي ي ما این است کـه آنچـه برسـازنده   ساده بگوییم، برنهاده. کندرا وضع میدشن خوهاي گوهریانگاشتپیش
» ذات«سوژه از طریق آنکه)ژستی(اَدایی سازيِ بازتاب است، ي هگلی است، درست همین بازدوچندانسوژه

,Zizek).کند، وضع میاستانگاشت شده بیرونی پیشگوهرینی را که در بازتابِ 2008: 243-244)

یک حولِمداوم وخیزهايو افتهاي سپسینِ دگرگشتشناختی نتیجهاطالق محتوا به یک قالب اسطوره
یابی ي حقیقت یک اسطوره مدعی دستپژوه جویندهاست؛ اگر اسطورهشکلیکمابیش پایدارِ مقدارِ میانگین

ـ در معنـاي دسـته  سیاسـی به محتواي مادي یا تـاریخی آن شـود، آدمـی     ایـن جسـتجو امـا    .م اسـت ي یکُ
آن يِمنـد شرط فسـخِ نامیـانجی  قول ژیژك، حقیقت این چیزِ درخود، تنها بهنومیدکننده خواهد بود، زیرا به

، )وسـاطت (قابل دسترسی است؛ این ناسازه بدان معناست که آنچه مانع شهود مستقیم ایـن حقیقـت اسـت    
بریم، باید که به کُنه حقیقیِ اسطوره پی بنآعیناً خود حقیقت است؛ برايشرط رسیدن به حقیقت و درواقع 

 کـه  خیلی ساده یعنی ایـن .ناپذیر استیدسترس،میانجیباخودبیبپذیریم که این حقیقت درمقام یک هویت
جـاي آن  اي دارد و نه اهمیتی؛ بهدار نه فایدهــ براي ملیِ گیومه» اصیل«یافتنِ مدلول حقیقی ــ تاریخی و 

از سـوي  هـاي اجتمـاعی   چرا تبیین و تصویر تخاصمبفهمیم ترین موضوع براي پژوهش این است که ضروري
.استگیومهبیـدارومهگیبنديِ همواره ناگزیر از شکلنیروهاي درگیر 

انگاشـته را  رونی ــ پیشي بازتاب بیتر ــ در وهلهي ژیژك، سوژه با آن ذات پیشگفتهکه بهژستیاَدا یا 
ي ي مطلق تحقـق یابـد، مرحلـه   کند تا سوژهمی) positنهاده، پیش(ي بازتاب متعین وضع در وهلهاینکهم
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سوژه الزاماً به بنیاد تاریخی : محتواي تاریخی آن بلکه از عملکرد آن استراستین رازگُشایی از اسطوره، نه از 
اش از این اندیشیده است و چرا حتا درك کنونیمیاياسطورهفهمد که چرا برَد؛ درعوض میاسطوره پِی نمی

شمخـاطب در ذهنیت بلکهدر داخلِ آن نه راز یا ذات اسطوره ؛شناختی دارداسطوره، همچنان قالبی اسطوره
ي عشق دهد، مثالً ابژهاي را به آن نسبت میدرنگ موضوعِ ویژهمخاطب در برخورد با شکل اسطوره بیاست؛ 

موضـوعِ  ،ورزي بـه جـاي خـود ابـژه    نفرت/روست که براي تداوم این عشقیا نفرت خود را؛ اما این فقط از آن
نفـرت  /او به موضوع ادعاییِ اسطوره عشـق تر زبان سادهقرار دهد؛ بهیشادعاییِ اسطوره را هدف هیجانات خو

ورزي بـه موضـوع اطالقـیِ خـودش     نفـرت /که فراموش کند که از این طریق در حال عشقورزد، براي اینمی
ملّیِ داستانِ دو نوع در :یاري اسطوره به ناخودآگاه او منتقل شده استاینک بهاست؛ این موضوعِ اطالقی هم

کارکردي در حد یک متلک دارد دارشده تازگی گیومهمصدقِ بهدیدیم که ، )درون و بیرون گیومه(بیات وهکا
دولت طورکلی بهها پرانیدهد که موضوعِ این متلکهاي صریح بیات و تلویحی عبدي بسنده نشان میو اشاره

ي فروغـی در حـال احـداث اسـت،     اي کـه در پرونـده  ؛ سازمانِ اسـطوره رئیسِ آن استطورویژهبهپیشین و
ملـیِ  (دار ي ملـیِ گیومـه  که مصدق واقعـاً نماینـده  تواند استوار بماند که مخاطب با پذیرش اینشرطی میبه

اش از ، بتواند کَسی دیگر را موضوعِ دلخوري)ملیِ راستین(گیومه ي ملی بیاست و فروغی نماینده) نامطلوب
جاي مصدق و بهوراستركپروندهاگر . کندهاگیومهاش به بیزيقِ مهروردارها و کَسی دیگرتر را متعلگیومه

. داداش را از دست میايکشید، نیروي اسطورهي دو دولت را پیش میفروغی مجادله

شناختی نهفته در آن روان)انرژي(ي کارمایهیک را که بنیاد تکرار اسطوره حق دارداستروس ـويلکلود
شناسـی سـاختاري   انسـان کند؛ شرح او در شاهکارش، آن اتصال کوتاه برقرار میکه با روان مخاطب داندمی

(Structural Anthropology)ِکـه هرگـز   اسـت، طلـبِ مسـتمري    رانهفرویدي از این کارمایه یادآور مفهوم
با اندکی تغییرشکل اسطوره را و دوبارهپس از هر تخلیه، بار دیگر فراهم آمده، بلکهشودخرسند نمییکسره

:کندفعال می

انـدازه  ، تااین)شفاهی(تر در ادبیات گفتاري طور کلیها، و بهبسا این پرسش پیش آید که چرا در اسطورهچه... 
ي ما پذیرفتـه  دهد؟ اگر فرضیهروي می] ي روایی[یک دنباله پردازيِپردازي، و چهاربارهبارهپردازي، سهدوباره
چـرا کـه دیـدیم کـه سـاختار      . کنـد کارکرد تکـرار، سـاختار اسـطوره را آشـکار مـی     : پاسخ روشن استباشد،

هـاي  دهد که آن را درقالـب دنبالـه  اسطوره به ما اجازه می(synchronic-diachronic)درزمانیِـهمزمانی
... ] هـاي مـاتریس  ستون[= طور همزمانی خوانده شوندکه باید به... ] ها در ماتریس استروسردیف[= درزمانی

اصـطالحاً از رهگـذر فراینـد    دهـد کـه  از خود نشان می» ايورقهورقه«اسطوره ساختاري سازمان بدهیم، پس
و چون هدف اسطوره فـراهم آوردنِ  . ها مطلقاً همانند نیستنداما ورقه).آیدروي سطح میبه(یابدبروز میتکرار 

یافتن به واقعی باشد، دستچیزي که اگر تناقض(ک تناقض چیره شود یک الگوي منطقی است که بتواند بر ی
شمار ورقه تولید خواهد شد که هرکدام با دیگـران تفـاوت بسـیار انـدکی     لحاظ نظري بی، به)آن ناممکن است

که آن را (intellectual impulse)اي ي ذهنیکند تا تکانهشکلی فنري رشد میپایه، اسطوره بهبراین. دارد
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. مانـد ش ناپیوسته باقی میساختارکه آن یک فرایند پیوسته است، درحالیرشد. ایجاد کرده است، تخلیه شود
)کریسـتال (بلـور  ارزِ یک در قلمروي واژگان ــ اساساً هم] عنوان موجوديبه[اگر چنین باشد، ما باید آن را ــ 

زبـان  سـو بـا   ي اسـطوره از یـک  مان کند تا رابطهاند کمکتواین تشبیه می. ي فیزیکی بدانیمدر قلمروي ماده
(langue) گفتار و از سوي دیگر با(parole)ن ایـ مگرمیـانجی يهسـتنده اسطوره یـک  . را بهتر درك کنیم

,Lévi-Strauss).ها و خود ساختار مولکولی استیک تجمعِ آماري مولکول 1963: 229)

اي از مجموعـه (ي رویدادهاي یک اسطوره را جـوري در یـک آرایـه یـا مـاتریس      مجموعهاستروس ـلوي
مرتـب ) انـد ها ــ مانند جدول کلمات متقاطع ــ کنار هم چیـده شـده  ها و ردیفصورت ستونها که بهمؤلفه

سـطر بـه   کند که براي تعقیب اسطوره و درك داستان آن باید رویدادها را افقی خواند و پس از پایان هرمی
اسطوره، یعنی دگرگـونی رویـدادها   (diachronic)سطرِ بعدي رفت؛ درواقع حرکت سطري تحوالت درزمانی 

مشـابهی  و روابـط بخشد؛ اما در این نوع چینش، نوعی نظم وجود دارد؛ رویـدادها در طول زمان را تحقق می
رت گیـرد، چنـدبار خیانـت، چنـدبار     شوند؛ مثالً در یک حماسه ممکن است چندبار جنگ صودائماً تکرار می

کند که رویدادهاي آنها را طوري تنظیم می،ماتریساستروس در چینش رویدادها درونِـلوي... و گوییدروغ
سطر پشـت سـطر،   (کنیم همنوع در یک ستون قرار گیرند؛ یعنی وقتی روند درزمانیِ رویدادها را تعقیب می

همـه در  » کشـتنِ دشـمنان  «مثالً رویـدادهاي نـوعِ   ) رویمطرِ بعدي میطوري که با پایان هر سطر به سرِ س
هـا معـرف   در نتیجـه سـتون  .در سـتون چهـارم  » خیانـت «اند و رویدادهاي مربوط به ستون دوم قرار گرفته

ي دیگرسخن رابطه؛ به)synchronyسطحِ همزمانی، (شوند هایی هستند که فارغ از زمان دائماً تکرار میپدیده
ي واحد منطقی در یـک  توان در یک مقولهي زمانی ندارد و آنها را میي عناصر یک ستون جنبهدهندهپیوند
ي واحـد  ي عناصر یک سـتون، یـک لحظـه   تر بگوییم، پنداري همهي واحد زمانی گنجاند؛ بازهم سادهلحظه

لحـاظ بهحماسه هرقدر هم پایه گویابراین. شوندهستند که با اندکی تغییرشکل نسبت به هم دائماً تکرار می
گسـترشِ درزمـانیِ اسـطوره سـطرها را پیوسـته زیـر       : رودجلو نمیساختاريلحاظبهادامه پیدا کند، زمانی

طـور  ماتریس بـه (کنند هاي پیشین را تقویت میکند، اما باز هم عناصر جدید همان ستونیکدیگر اضافه می
را از همزمـانی و درزمـانی استروس مفـاهیم  ـويل).کندها تغییر نمیشود، اما تعداد ستونعمودي بزرگ می

که خودش ي مهم این کاربست این است که چناننکته. خوبی به کار بسته استوام گرفته و آنها را بهسسور 
جـور پیوسـتگیِ زمـانیِ رویدادهاسـت، در ذات خـود سـاختاري       گوید، وجه درزمانی که نمایانگر یـک هم می

زبـان  یـا بـه  ،)الیکریسـت (بلـوري  رشـد  . کندرا حمل می) هایی که تعدادشان مشخص استستون(ناپیوسته 
طـور  بـه یـا بلـور  یـک  . گیـرد اسطوره از همین واقعیت نشأت می،فراکتالی: ترِ دانش فیزیک و ریاضیامروزي

را در م ــلَاند ــ چیزي مثل گلِ کَرا براي آن پیشنهاد کردهخالبرْــ که برابرِ فارسیِ درخورِ فراکتالترکلی
ملَیا گل کَبلورنظر بگیرید؛ هر بخش آن تکرار یا تضاعف یک الگوي بنیادین است؛ به بیان دیگر اگر هر جزء 

بسـیاري از  . یا گلِ کلم اسـت بلوري آن شبیه کلیت آن را به دقت بررسی کنیم، شاکلهــ هر جزء برخال ــ
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از ایـن الگـو   ،هـا در آسـمان  ا حتا آرایـش کهکشـان  ي برف و گلِ قاصدك گرفته تهاي طبیعی، از دانهپدیده
هاي زیـر  شکل. استبخش بودهالی الهامبرخاري ایرانی، نیز الگوي مکنند؛ در معماري، از جمله معپیروي می

.دهندرا نشان میی برخالهاي هایی از ترکیبنمونه

بـا  بین نگریسـته شـود،   ها هر جزء ترکیب، هرقدر هم کوچک باشد، چنانچه زیر ذرهي این شکلدر همه
حاصلِ تجمع یـا انباشـتگیِ یـک جـزء     عبارت دیگر، کلْبه. کلِ ترکیب استیک نسبت مشخص واجد شکلِ

. جـزء آغـازین اسـت   یابد الگوي حاصل همچنان شبیه همـان که هرچه این انباشت تداوم میايگونهاست، به
استروس بسط ـو لوي) شکل ردیف یکم سمت چپ(ي برف خود یکی از آنهاست الی، که دانهبرخساختارهاي 

تجمعِ : هستندترکیبیکند، نیز چنین را به سازمانِ تکراربنیاد آنها تشبیه می) انباشت اجزا(اسطوره درزمانیِ
یابنـد؛  میـانجی اسـطوره وحـدت مـی    به) ساختار جزء اولیه(لکولی و خود ساختار مو)اجزا(ها آماريِ مولکول

.شکلی که محتوایش تکرار همان شکل استمگر، اسطوره چیزي نیست کالمدریک

اسـطوره نسـبت   ي دو وجه درزمانی و برزمـانی  آمیزهاستروس به ـويکه ل(slated)اي ورقهورقهساختار 
انـد؛  هایی هستند که کنار یکدیگر قـرار گرفتـه  ها همان ورقهستون: استبنديشکلهمین ينتیجهدهد می

مانند ورق زدنِ یک کتاب که هر لحظه نوبـت  (آیند شود، این اوراق به سطح میهربار که اسطوره خوانده می
هاي گوناگونی از یـک اسـطوره یـا داسـتان شـفاهی داریـم،       که ما روایتاین). روشدنِ یکی از اوراق آن است
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دوبـاره،  ) حرکـت روي سـطرها  (ي درزمانیِ رویدادها یک زنجیره: سبب تکرارشدنِ مداوم این ساختار استبه
ر مـی  ) هـاي همزمـانی  ورقه(هاي ثابت شود، اما دائماً عناصر ستونچندباره تکرار میباره و سه در . کننـد را پـ

ي مهمـی کـه   مار مرتبه تکـرار شـود؛ نکتـه   شتواند بینتیجه عمالً با یک داستان سروکار داریم که منطقاً می
عینـاً یکسـان   ) هـا سـتون (هـا  کند که ورقـه دهد این است که اذعان میاستروس را نشان میـتیزهوشی لوي

اگـر همـه   : بگذاریدواریاسیوني حساب همان مقولهنیستند و هرکدام با دیگري اندکی تفاوت دارد؛ این را به
: ي او به کارکرد اسطوره اسـت تر اشارهاز این هم جالب. یشتر وجود نداشتعین هم بودند دیگر یک داستان ب

چیـزي کـه اگـر    (هدف اسطوره فراهم آوردنِ یک الگوي منطقی است که بتواند بر یک تناقض چیره شـود  "
ي ما زبان نوشتهدقیقاً همین تناقض یا به). گفتهپیش(")یافتن به آن ناممکن استواقعی باشد، دستتناقض

اسـتروس از آن سـخن   ـاي کـه لـوي  دارد؛ شکلِ فنري، است که اسطوره را استوار نگاه میاضطراريوضعیت
ي ، بسیار نزدیک به رابطه)کنیماي را تکرار میرویم، همچنان یک شکلِ حلقههرچه در فنر جلو می(گوید می

چرخـد،  یچ گرد آن میشکل مارپکند که سوژه بهلکانیِ میل و رانه است؛ لکان آن را به یک چنبره تبدیل می
همـین  . اي است که در مرکز چنبره مستقر استمداوم حفرهشود تثبیت و تصدیق اما آنچه نهایتاً حاصل می

نامد ــ همسـنگ منطقـیِ   میروانی يتکانهاستروس ـي آنچه لويساختار تکراربنیاد اسطوره منجر به تخلیه
یـک (ناپذیر لیبیدویی را تخلیه کند که در یک وضعیت امکانشکلی کاذباسطوره باید به: شودلیبیدو ــ می

؛ ذات اصـلی اسـطوره همـین    ي تمام و کمال آن وجـود نـدارد  گیر کرده و امکان تخلیه) تناقضامتناع، یک
اسـت کـه امتنـاعِ آن، آن را در یـک     ناپـذیر چـاره ل تجلیِ یـک تنـاقضِ  حماسطوره م: امتناع یا تناقض است

اضـطراب  /ي ایـن مـدار معیـوب، اضـطرار    منبـعِ تغذیـه  . کنـد ار، پیوسته و بیهوده تکـرار مـی  بندي پایدشکل
آید و چون پاسـخ واقعـی بـراي آن وجـود نـدارد، هرگـز       اي است که از همین تناقض پدید میشناختیروان

.شودخاموش نمی

شـود، فقـط   استروس هر خوانشی که در مقام تفسـیرِ یـک اسـطوره از آن مـی    ـبنا به الگوي نظري لوي
ي اصیل یا اصطالحاً ها از زیر پر شوند؛ در نتیجه اسطورهدهد تا همچنان ستوني درزمانی را ادامه میزنجیره
کـه  (برخـال جـزء بنیـادین   توانید تشخیص دهید کههرگز در دسترس نخواهد بود؛ شما نمیاصلی ينسخه
برخـال  کدام جزء است، زیرا هر جزئی که انتخاب شود، شکلِ مکـرر  ) ي تکرارها، رونوشتی از آن هستندبقیه

اي است برسازهبرخالْ). برخالتر هاي بزرگسازه(ادامه دارد و هم از باال ) در اجزاي خُردترِ آن(هم از زیرِ آن 
کلیت روایتی است که هر تفسـیري  اسطورهترتیب، همینیابد؛ بهنهایت ادامه مییکه منطقاً از هر دو سو تا ب

دهـد؛  از آن، حتا تفسیر امروز ما ــ اگر چنین ادعایی داشته باشیم ــ فقط آن را با تکرار قالبِ کلی ادامه می
مثالً تفسیري که فروید درنتیجه حتا . اسطورهتفسیرهايي تمام عالوهزبان ساده، اسطوره یعنی اسطوره بهبه

ي بنیـادین  گانـه سـه ي شرح نظريِ فروید دربـاره :تي ادیپ اسدهد، بخشی از خود اسطورهاز ادیپ ارائه می
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ن  صـورت  اش بهروان انسان که در شکلِ نهایی مـ(Ich/ego)،  نرم اَبـ(Über-Ich/super-ego)آنو(Es/Id)

:استي اسطورهدرآمد، نه تفسیر ادیپ، بلکه ادامه

شـناختی بـوده اسـت را    هاي اسطورهاي که تاکنون یکی از موانع اصلی پیشرفت پژوهشروشِ ما دشواره... 
وارون، ما اسطوره به. ، استآغازیني ، یا نسخهراستیني کند، و آن جستجو براي رسیدن به نسخهرفع می

عنـوان یـک چیـزِ    که بـه ره تازمانیدیگرسخن، یک اسطوکنیم؛ یا بههایش تعریف میي نسخهرا شاملِ همه
فُکلس، بلکـه   ] روایت[تنها نه... شود، همچنان همان چیز واحد هم خواهد ماندواحد درك می سـ] روایـت [

هـاي  ي نسـخه تـر، در میـان همـه   »موثـق «ظـاهر  تر و بههاي پیشینخود فروید هم باید همسنگ با نسخه
ي ادیـپ بخشـی از خـود    ي گـره تفاسـیر فرویـدي دربـاره   ... ي ادیپ گنجانده شوند ي اسطورهشدهضبط

هـا،  ي دیگـر نسـخه  اي وجـود نـدارد کـه همـه    یگانـه » راسـتین «ي هیچ نسخه... ي ادیپ هستند اسطوره
:ibid).هر نسخه به خود اسطوره تعلق دارد. هایی از آن باشندها یا تحریفرونوشت 216-218)

، بلکه صرفاً به تثبیـت و تقویـت آن   ا تفسیرِ ادیپ، آن را افشا نکردهفروید ب: این مدعا تنها یک معنا دارد
. اسـطوره بـوده اسـت   از این تبعیتاز سوژهناگزیري کشفکار فروید ي ثمرهدیگر بیانیاري رسانده است؛ به

ي اسطوره ـــ تنـاقض یـا    منبع تغذیه(رود از میان نمیي میلي سوژهپایان روانکاوي عقدهدر دلیلهمینبه
.شودآگاه میاین عقدهاختارِ او صرفاً از سبلکه ) ناشدنی استامتناع وضعیت ــ منطقاً حل

*                  *                 *

هاي دوران او، او ها به مصدق ارادت بیشتري داشتند، روایت درزمانیِ آنان از رویـداد ترها که لیبرالپیش
این افتادند؛ فرض کنیم هاي دوباره و چندباره نیز در آن میداد که دیگر قهرمانان روایترا در ستونی قرار می

محمـد علـی همـایون    ،عبـاس عبـدي، کـاوه بیـات    نویسان ــ گروه پروندهامروز که . بودآرایه ستونسومین 
و بسیاري دیگر ) نسته یا نادانسته شریک پرونده شده استهمه دادوست نبود و بااینکه کم مصدق(کاتوزیان

بینیم، طـوري  ي رویدادها میکنند، ما یک جابجایی افقی در زنجیرهبار روایت میــ ماجراها را براي صدمین
این وقـایع بـاز هـم    . شده استجاي او ساکن ستون سوم فروغی بهعجالتاً تر رفته و طرفکه مصدق کمی آن

هـاي سرگذشت واریاسـیون حالبااین. درکسی سر از این ستون درآوو معلوم نیست فردا چهخواهند چرخید
ایـن بغـض ربطـی بـه     . لوگیرِ کسانی شـده اسـت  دهد که بغضی در جایی گمینشانسازانپروندهي اسطوره

چـون  کـه  گرهـی اسـت  . خورندي پیش را نمیي سدهرفتههاي روزگار ازدستآنها غمِ تلخیو گذشته ندارد
اندازه بخشد، تاآنها می، منبع انرژي بیکرانی براي تغییر شتابان روایت به لیبرالنمایدهمچنان ناگشودنی می

هم ، آنکنندنمیشرمشان هاي ستون سومخانهکُشیِي مهمانغافلگیرکنندهحتا از نرخِ گُشایش آنکه براي 
نسـخه بـراي اسـتناد    بـه نسخهخاطر دارند وخوب و زنده بهدر برابر چشمان ناظرانی که تفاسیر دیروز آنها را

.اندکردهشانشریف روز داوري ضبط
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رفتهازدستعینیت:هاي رالن بارتدلتنگی

آید که محتواي آن از بحث او پیرامون اسطوره چنین برمی.استروس داریمـبا لويک کارِ کوچک دیگر ی
کـه  آنها در نقاط گوناگون جهـان، گـاه بـی   صورت چرا بسیاري از اسطورهدراین. چیزي یکسره تصادفی است

:ساختار هستندهاي متبوعِ آنها هیچ تماسی با یکدیگر داشته بوده باشند، چنین همتمدن

هـا در سراسـر   توانیم ایـن واقعیـت کـه اسـطوره    امدگونه است، چگونه میاگر محتواي یک اسطوره امري پیش
جهان چنین همانند یکدیگرند را توضیح دهیم؟ درست همین آگاهی از یک تضاد بنیادین مربوط به سرشـت  

شویم بسیار شـبیه تناقضـی   زیرا تناقضی که با آن روبرو می. شوداسطوره است که ما را به پاسخ آن راهبر می
شناختی ایجـاد  هاي زباني بزرگی براي نخستین فیلسوفانِ درگیر با پرسشهاي دور دغدغهدر زماناست که

یـک دانـش آغـاز بـه     سـانِ هکه بر این تناقض چیره شد، توانست بشناسی تنها پس از آنکرد؛ دانش زبانمی
] امـروزه [کردنـد کـه مـا    میاي تعقل همان شیوهي زبان بهفیلسوفان باستان درباره. پیشرفت و دگرگونی کند

هـاي مشخصـی از   دنبالـه خـاص، دند که در یـک زبـان   پِی برآنها سوازیک. کنیمشناسی میي اسطورهدرباره
صـداها در پی کشف دلیلی براي پیوند میان آن جدیتبا معناي معینی ارتباط دارند، و با (sounds)صداها

در دیگر همانندصداهاينتیجه ماند، به این دلیل که اما کوشش آنها از همان آغاز بی. ي مربوطه بودندمعناو 
ازاین تناقض تنهـا پـس  . کردند یکسره متفاوت بودکه معنایی که حمل میها نیز وجود داشتند، درحالیزبان

سادگی همچنین، به. معنادار هستندهایی که داده، بلکه ترکیب آنهاستصداهاشد که نه خود رفعاین کشف 
ی از همان برداشـت نادرسـتی سرچشـمه    سشناي اسطورهترِ اندیشهتوان دید که برخی از تفسیرهاي نوینمی

] کـارل گوسـتاو  [ي بگذارید براي نمونـه ایـن انگـاره   . شناسانِ نخستین نیز دچار آن بودکه کارِ زباناندگرفته
رنمون       وي اسـطوره یونگ را درنظر بگیریم که یک الگ ي آغـازین،  نمونـه (شـناختی معـین ـــ موسـوم بـه سـ

ایـن مشـابه آن خطـاي دیرپاسـت کـه یـک صـدا        . ــ داراي معنایی مشخص است) archetypeتیپ، آرخه
ایـن  . هنـوز هـواداران خـود را دارد   اي کـه  نظریـه ... اي با یـک معنـا باشـد    ي پیوند ویژهتواند دربردارندهمی

اختیـاريِ  خصـلت پذیرند که اصلِ سسوريِ زین، امروز هرجور هم که اصالح شود، همگان میبنديِ آغاضابطه
(ibid: 208-209).شناسی به سطح یک علم بودشرط رسیدن دانش زبان، پیشهاي زبانینشانه

ي گیـري از نظریـه  یـن یـاري  اگذشته،ازاینخوشایند است؛ مچِ یونگ را گرفتنجور ها اینبراي فرویدي
استروس بلکه ـشناسی لوياسطورهبرانگیزِو تحسینبراي طرحِ بزرگتنها ي سسور، نههاساختارِ افتراقی نشانه

 آن ، بهفایده داردما هم براي کار کوچک دو   ضـابطه : کـه آن را بسـط بیشـتري دهـیم    شـرط ي مـورد پسـند
وي  کـه بـه  چنـان . کنـد الیه میکامالً الیهاندیشمند ساختارگرا، موضوعِ خود را  ي اسـتروس دربـاره  ـنقـل از لـ

دهـد گفتـیم، هـر    بندي برخالی مـی اسطوره و تفسیرهایش که به آن یک شکل) ماتریسیِ(ايِ گسترشِ آرایه
تواند تغییر کند؛ ایـن همزمـان بـه معنـاي آن هـم      شود، اما محتواي آن میي اسطوره پیوسته تکرار میپاره

) هايمؤلفه(هاي از درایهدیگرسخن هم هریکتکرار است؛ بهترِ اسطوره نیز در حالي بزرگکه هرپارههست
هـر زیـر مجموعـه یـا     (شـوند و هـم هـر بخـش     پایان با آهنگی کمابیش مشخص تکـرار مـی  ي بیاین آرایه
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ري دارد؛ اگر حرف سسـور و  ي جالبی براي چنین ساختاها نتیجهخصلت افتراقی نشانه. این آرایه) يزیرآرایه
ي آنهـا بـا هـم ـــ یعنـی      اسطوره، بلکه در رابطـه /اجزاي زباناستروس درست باشد که معنا نه در خود ـلوي

ي ي آرایه)هامؤلفه(ها تک درایهصورت هم معنايِ تکشوند، دراینتمایزي که از یکدیگر دارند ــ معنادار می
. صورت افتراقی تعیـین شـوند  بایست بهشود میمان تعریف میي که برايااسطوره و هم معناي خود اسطوره

ها که در ترِ لیبرالمثالً روایت قدیمی(ها در هرکدام از روایت» مصدق«معناي ،ي نخستبراي نمونه در وهله
هـا  ي او بـا دیگـر مؤلفـه   نـه در شخصـیت مصـدق، بلکـه تنهـا در رابطـه      ) ي مثبت داستان بـود آن او چهره

. شـود ـــ مشـخص مـی   ... ــ امثال فروغی، رضاخان، محمدرضاشـاه، حـزب تـوده، آیزنهـاور و     ) هاشخصیت(
ي مـاجرا نیسـت؛ در   همچنین است معناي دیگران در آن روایت، یا در هر روایت دیگر؛ اما ایـن هنـوز همـه   

نیز تنها در ) ن اسطورهپایاي بیي کلِ آرایهیک زیربخش یا زیرمجموعه(ي بعدي، معناي کلِ یک روایت وهله
تنهـایی معنـا داشـت، دیگـر     یابد؛ یعنی اگر یک روایت بهتعین می) هادیگر زیربخش(ها رابطه با دیگر روایت

.اي خودبنیـاد معنـادار نیسـت   گونهو بهدرخودشکل هیچ روایتی به. ي آرایه نبودنیازي به واریاسیون و ادامه
اگر هر دو شکل پیاپیِ اسطوره عیناً یکسـان  : دهدسیون را نشان میدرضمن همین واقعیت دلیل رویداد واریا

ي همانیِ آنها رابطـه ، آنگاه این)داده دیگري روي نمیتغییري هرچند اندك در یکی نسبت بیعنی(بودند می
ي ایـن وضـع از بـین رفـتن     ؛ نتیجـه )ندشـت دو طرف هیچ فرقی بـا هـم ندا  (ساخت افتراقی را بالموضوع می

واریاسـیون  را در خـود  ) معنـا (مایه یا محتـوا  توان فهمید که چرا جیمسن درونتر میاکنون روشن. معناست
.جویدمی

ي افتراقـی بـا یکـدیگر معنـادار     هاي گوناگون اسطوره تنها بـه شـرط رابطـه   ها یا روایتباري، اگر نسخه
یعنی .ي سسوري درنظر گرفتنشانهصورت یکها بهشوند، آنگاه باید هر نسخه را در پیوند با دیگر نسخهمی

بود، اکنـون خـودش   ...) مصدق، فروغی، شاه و : هاي آرایهدرایه(کلیتی که پیش از این متشکل از چند نشانه 
هاي گوناگون اسطوره در کنـار هـم، تبـدیل بـه     آید؛ یعنی چینش یا ترکیب روایتصورت یک نشانه درمیبه

ي بههاي زبان مرتظاهر کاملی از نشانههاي بهآن از مجموعههاينشانهشود کهي دوم میجور زبانِ مرتبهیک
ــ کمی چپگراعبتَالن بارت هنوز ساختارگرا و بهاست که ریجالببیه طرحِ شاین بحث. اندیکم تشکیل شده

در او. دکنـ مـی ارائـه  در تبیـین اسـطوره   ــها امپراتوري نشانهاش مثالً در پیش از گردش پساساختارگرایانه
اسـطوره را  ،(Myth Today)اسـطوره، امـروز   ي مهمِ مقاله/در فصل،(Mythologies)ها شناسیاسطورهکتاب 

؛ اما هر ي بنیادین دال، مدلول و نشانه در آن محوریت داردگانهانگارد که سهشناختی میجور نظامِ نشانهیک
:اندتر از عناصر نظامِ زبان شدهوره یک درجه غنیي اسطشناسیِ ویژهکدام از این سه عنصر در نشانه

دال، مـدلول و  : تـر توصـیفش کـردم   یابیم که من پیشاي را بازمیبعديدر اسطوره، ما همچنان الگوي سه
شناختی برساخته شده است ي نشانهاما اسطوره، یک نظام ویژه است، از این حیث که از یک زنجیره. نشانه

آنچـه در نظـامِ   . استي دوم شناختیِ مرتبهنظام نشانهیکاسطوره: وجود داشته استخودشکه پیش از 
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در نظامِ ) م و یک تصویریک مفهو(associative total)ايِ یعنی برآیند رابطه(نشانه است ] زبان[= یکم 
خـود  (اي اسـطوره گفتار ] ياولیه[اینجا باید یادآوري کنیم که مواد . شودمیتبدیل محضبه یک دالِ دوم
در کـه  هـم  ، هرانـدازه )ها، چیزها و غیـره آیین) اپوستره(ها ، اعالنها، تصاویر عکاسی، نقاش]النگ[=زبان
که به چنگ اسطوره بیفتند، به یک عملکرد داللیِ نـاب فروکاسـته   نمحض آمتفاوت باشند، به] با هم[ز آغا
ي آنهـا بـه   نها در این است کـه همـه  آبیند؛ وحدت نی را میاسطوره در آنها صرفاً مواد خامِ یکسا. شوندمی

)37: 1384؛ بارت، Barthes: 1972: 113(.کنندسقوط میصرفجایگاه یک زبانِ

دالْ. شناختی ــ هسـتند اجزاي بنیادین زبان ــ درمقام یک نظام نشانه،ي دال و مدلول و نشانهگانهسه
مفهوم یـا آن چیـزي   مدلولْ؛ »درخت«ي مثالً واژه: شوداي است که به چیزي اطالق مینام یا صورت صوتی

رویـد؛  وبرگ و گاه با میوه از زمین میاي که با تنه و شاخهشود، مانند روییدنیاست که دال به آن اطالق می
به این دلیل نشانهنتیجه رسیده بود که تر گفته شد سسور به اینکه پیشچنان. هاستنشانه هم ترکیب این

را دارد که ترکیب درخترو معنا و مفهوم فقط ازآن» درخت«: ها تفاوت داردداراي معناست که با دیگر نشانه
گـامِ سپسـین و   . متفـاوت اسـت  پرنـده  و مفهـوم  » پرنـده «مثالً با ترکیب نام درختو مفهوم » درخت«نام 

هـا  هـا، بلکـه میـانِ خـود دال    لکان برداشت که نظام افتراقی را نه میان نشانهي این دستاورد راکنندهتکمیل
) نـه بـه مـدلول   (یک دال به دالی دیگر مدلول اساساً وجود ندارد، بلکه وهمی است که به سبب داللت: یافت

تبیین مفهـوم  به نتایجی که این نوآوري لکان براي ) ي امتناعپشت و روي پردهدر (ترها شود؛ پیشایجاد می
هواداران لکان، برنداشتنِ این گـامِ واپسـین از سـوي    . ماشاره کرده بوددارد، ذاتي ایدئولوژي و حلِ دشواره

عجالتـاً  .دانند که این مکتب فکري را سرانجام با بحران روبرو کـرد ساز دردسرهایی میساختارگرایان را سبب
شود، امـا تفـاوت در ایـن اسـت کـه آنچـه در       ه هم دیده میگانه در اسطورزعمِ بارت ساختارگرا همین سهبه

اگر در نظامِ زبان . است) برآیند داللیِ دال و مدلول(ي نشانه کند، خود مجموعهرا بازي میدال اسطوره نقش 
شود، این مجموعه در اسطوره بـه یـک دال   داللت دال بر مدلول در یک نظام افتراقی منجر به تولید معنا می

الزاماً فقط بـراي  بیان شود، در اسطوره » درخت«ي که اگر واژهي این امر آنصرف تبدیل خواهد شد؛ نتیجه
، درختو مفهوم » درخت«ان نیست که معناي درخت بدهد؛ بلکه کارکرد اصلی در این است که مجموعه نام 

روي جلد : زند، روشنگر استباره میهایی که خود بارت دراینیکی از مثال.با هم به چیزي دیگر داللت کنند
درج ایستادهنظامی به حالت احتراموست که زیر پرچم فرانسه ي فرانسوي تصویر یک سرباز سیاهپیک مجله
مرد خود عکس دال است و مفهومِ : در سطحِ زبان این یک نشانه است، یعنی هم دال و هم مدلول. شده است

دوسـتی  اي از مـیهن اما همزمان کل این تصویر بـه آمیـزه  . مدلول آندهد،اي که سالم نظامی میچردهسیه
که همه فارغ از رنگ و نژاد در خدمت یک آرمان ملـی  این: کندستعمارگري این کشور داللت میفرانسوي و ا

و مفهومش در سـطحِ زبـان، یعنـی    تصویريمجموعهاین داللت دوم که متعلق به اسطوره است، . اندایستاده
؛ ibid: 115(کنـد  یتبـدیل مـ  ) ي دومنظـام مرتبـه  (ي یکم، را به دالـی بـراي اسـطوره    نشانه در نظامِ مرتبه
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فایـده بـی آن در اینجـا  نقل دهد که یک جدول نشان میقالب در تودرتو را این ساختارِبارت ).40: جاهمان
:ibid(نیست :)38: جا؛ همان113

» مـدلول -2«[پس از ترکیب با مدلول خود ] 1،2،3در نظامِ » دال-1«[بینیم دال نظامِ یکم که میچنان
) آ«[کـه همزمـان دال نظـام دوم    ] 1،2،3در نظـامِ  » نشانه-3«[دهد اي به دست می؛ نشانه]1،2،3در نظامِ 

اسـتروس، البتـه   ـلويبلورِیا همان ) فراکتال(این ساختار شبیه چیست؟ برخال . است] در نظام آ،ب،پ» دال
همزمان ] »نشانه) پ«[ي زیرین این جدول به شرطی که از پایین ادامه پیدا کند؛ یعنی اگر فرض کنیم خانه

صورت تکرار ترکیب اولیـه و در شـکل پلکـانی کـه از سـمت      ي دالِ یک نظامِ سوم شود، ساختار باال بهخانه
ي صورت هر قسمت از طرح را که انتخـاب کنـیم، دربردارنـده   دراین. یابدرود ادامه میراست رو به پایین می
سـوي  ي این ترکیب و حرکت بـه جز ادامهراهیت منطقاً زودي خواهیم دید که باربه. ساختارِ کل طرح است

که بارت براي تمایز بخشیدن به این دو نظـام و  ي دیگر ایننکته. بیندپیش روي خود نمییي برخالهندسه
دهد که من فعالً از ها را تغییر میها، برخی نامها در هرکدام از نظامگانهنیز تدقیق کاربرد هریک از اجزاي سه

چیزي که در این ساختار چشمگیر است، طـرحِ  .کنم، چون دخالتی در بحث جاري نداردپوشی میشمآن چ
تر بگوییم اصالً وجود ندارد بلکه بـه محـض   پایدار نیست؛ درست) نشانه(همنهاد : کلیِ دیالکتیک در آن است

تبـدیل  ) ي بـاالتر مرتبـه دالِ یک نظـامِ (، خودش به برنهادي براي تقابلی دیگر )دال و مدلول(وحدت اضداد 
هگل توان از دیالکتیکترین روایتی که میشاید به همین دلیل است که در خوانشِ جیمسن، دقیق. شودمی

بـاره  است، نه الزاماً در آنچه خود هگل درایـن پدیدارشناسی روح» ساختار«مضمر در واریاسیونیافت همین 
خوریم؛ این سـازمانِ خـود   ي دیالکتیک برمیکمتر با واژهروحپدیدارشناسی قول جیمسن، در به(گفته است 

). گذاردرا به نمایش میهشته هاي برهمتقابلاي از کتاب است که مجموعه

دهـد کـه وقتـی یـک اسـطوره را      که به ما نشان میي بنیادین دارد و آن ایني بارت یک فایدهنظریهاما 
واریاسـیون، در معنـایی کـه از    :هسـتیم نویني ل تولید یک اسطورهکنیم، چگونه خودمان در حاتفسیر می

از : بـرد یک تکرار محض با اندکی تغییرشکل نیست، بلکه ما را گامی باالتر هم میصرفاً جیمسن وام گرفتیم، 
همین نکته را » فنر«استروس از تشبیه ـ؛ معلوم نیست که لوياُم-(n+1)ي اُم، به نظام مرتبه-nي نظامِ مرتبه
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هـاي آن، یعنـی   خـود نشـانه  رسد؛ تفسیر اسـطوره، خودبـه  چیزي به ذهن میدر نظر داشته یا نه، ولی چنین
.کنـد شـناختی تبـدیل مـی   ي دال و مدلولش را به دالی براي نظامِ ترازنـوینِ نشـانه  هاي خودبسندهمجموعه

ي اسطوره، که هیچ نیروي خورندههیچ زبانی وجود دارد که دربرابر که آیا است اینآیدش میپیکهیپرسش
، کنـد درنگ قربانی سازمان داللت خـود مـی  هاي دیگر را بیگذارد و محصوالت زبانیاي را در امان نمینشانه

شـود کـه   به پیدایش زبانی مـی خود منجر باورِ بارت تالش بورژوازي براي پرهیز از اسطوره خودبهبهبایستد؟
يدرجهبارت با عنوان کتاب.روح استخود بسیار بیخباريِ زبان که خودبهجور وجه ایک. هیچ تعهدي ندارد

Writingکـه بـه انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت      یـا چنـان  ــ (Le degré Zéro de L’écriture)نوشتارصفر

Degree Zeroي او، اساساً جستجویی است براي یافتن زبـانی کـه از   ــ در مقام نخستین کتاب منتشر شده
هاي نوشتاري که در ها و سبکي اسلوبهایی دربارهقید اسطوره آزاد باشد؛ خوب است که براي تکمیل بحث

ي صـفر  درجـه هـرروي در  بـه . اند، این دو اثر را همراه هم خوانـد اجمال طرح شدهبههاشناسیاسطورهکتاب 
:خوانیمچنین مینوشتار

زبـان ادبـی، یـک    ) disengagingگریز کـردن،  نامتعهدکردن، درگیري(کردنِ ناملتزمدر این کوشش براي 
مقـدرِ  ونه اسارت در وضعیت ازپیشرنگ و آزاد از هرگآفرینش یک نوشتار بی: توان یافتحل دیگر نیز میراه

شناسی وام گرفته شـده اسـت،   شاید این تشبیه که از زبان. زبان) pre-ordainedي، شدهوضعـپیشاپیش(
ي یـک تقابـل   شناسان میـان دو جملـه  دانیم برخی زباندست دهد؛ ما میي نو بهدرك دقیقی از این پدیده

ي گیرند، یعنـی یـک جملـه   ي سوم را درنظر میوجود یک جمله) حالـجمع، گذشتهـمانند مفرد(دوقطبی 
و وجه امري، وجه اخباري نسبت به آنها ماننـد یـک   التزامیمیان وجه پایه، براین: ي صفرخنثا یا یک مؤلفه

ي صفر، اساسـاً در وجـه اخبـاري، یـا اگـر      بیانی درخور، نوشتن در درجهاست؛ به(amodal)وجه شکلِ بی
) ژورنالیسـتی (نگارانـه  دهـد؛ اگـر نوشـتارِ روزنامـه    وجه روي میاي بیگونهتوانید بگویید بهدارید میدوست 

در [را ) emotiveانگیـز  تـأثر یعنـی وجـوه   (یا امـري  (optative)آرزو ] هايوجه= [هاي طورکلی شکلبه
نگارانـه اسـت   نوشتار روزنامههمین ] ي صفردرجه[درستی گفت که این شد بهگسترش نداده بود، می] خود
توان گفت که یـک وجـه   پایه نمیگذارد؛ براینپناه و هیچ رازي به جا نمیهیچ جان] نوشتار خنثاي نوین... [

منفـی فروکاسـته   وجـه جـور درنتیجه نوشتار به یـک ... است گناه؛ فقط بیحس و منفعل استنوشتاري بی
ايِ زبان براي رسیدن به یک وضعیت خنثا و لَخت شـکل،  طورههاي اجتماعی یا اسشود که در آن خصلتمی

ي دومـی بـه   شـکل آن پایبنـدي مرتبـه   که آنماند، بیپایه اندیشه یکسره مسئول باقی می؛ براین.افتندبرمی
پس نوشتارِ خنثا درعمل شرایط نخستینِ هنـر کالسـیک را   ... تاریخی داشته باشد که از آنِ خودش نیست 

فرسـا و  کـه کنشـی طاقـت   جـاي آن راستی خنثا باشد، و اگـر زبـان بـه   اگر نوشتار به... ابزارمندي : یابدبازمی
شـوربختانه  ] امـا ... [شـود  آنگاه ادبیات پیروز می... ي محض دست یابد سرکش باشد، به وضعیت یک معادله

)99-97: 1387، بارت، Barthes, 1970: 76-78(.رنگ نیستچیز ناپایدارتر از یک نوشتار بیهیچ
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... هاي امري و التزامـی و  وجه اخباريِ زبان در برابر وجهبهي صفر نوشتار اطالق درجهاي کوتاه به اشاره
آرزو یـا امـري، یـک احسـاس یـا آرزو یـا       ؛ مدلول در وجه التزامی، هم آمده استهاشناسیاسطورهدر کتاب 

:Barthes: 1972(خواسته است ؛ در وجه شفاف اخباري ــ که بـارت آغـاز آن را در   )59: 1384؛ بارت، 131
ي نوشتار چنان است که دال داراي یک گونهشکلِ گزارشدهد ــ مینسبت کاموآلبربیگانه فرانسه به رمان 

مـثالً  ؛گویـد دهد که دارد از آن سخن میچیزي ارجاع میي دوم نیست، یعنی مستقیماً به همانتعهد مرتبه
اسـتعاري بـه   و البـد خود سرباز اسـت،  به ظاهر بهساده،خبرِدر متنِ یکپوست فرانسويسیاهسرباز ارجاعِ 

گوید، این نـوع  که خود بارت هم میچنان: این رؤیایی بیش نیستاما در آن نیست؛قدرت استعماري فرانسه
تـرین  صـادقانه . دشـو غـارت مـی  اسـطوره  درنـگ از سـوي  بـی ست و اپایدار ناسخترنگنوشتار سفید و بی

همچنان محکوم به ) ي دومتعهد مرتبهمقاومت علیه (هاي بورژوازي براي ایستادگی در برابر اسطوره کوشش
گـزارشِ  بـراي بیشـتر این است که وجه اخباري، وجهی از زبان کـه  شرحي این نتیجه. شکست خواهند بود

هـر سـطحی، و   در،رودکار میهاي علمی بهوقایع و مشاهدات تجربی و آزمایشعینیِاصطالح طرفانه و بهبی
دروغی است که با ادعاي عینیت، یک وضـعیت مقـدر و   ناممکن است؛ این وجهادبیاتطرزِ اُولی در سطحِبه

برانشـان  رغـمِ ادعـاي کار  کند، مانند واژگان مرسوم سکوالریسم که بـه ي زبانی را حمل میشدهتعیینازپیش
کـاذبی عینـیِ طرفیِ بی: نها ضبط شده استآدر ي باالتر شناختیِ مرتبهپیشاپیش تعهدي به یک نظامِ نشانه

رف  : امضـاي چهـارم  «، بخـش  شور تعریبِ اَنیرانبنگرید به (کند عمل میسود راوي اسطورههمواره بهکه  عـ
.)»حزبِ باد

ي نهفته است؛ ایـن در مـورد مشـاهده   خواستهیا آرزویک ي واقعیتطرفانهباري، در پسِ هر گزارشِ بی
ي بحث حاضر در دنباله.پدیدارهاي جهانِ طبیعی و فیزیکی نیز صادق است، چه رسد به رویدادهاي تاریخی

سـازيِ ایرانیـان   ها که از عادت اسـطوره ي لیبرال»نگرانهعینی«هاي خود روشن خواهد شد که گزارشخودبه
ي تاریخ ایرانِ عهد مصـدق و فروغـی،   داوري دربارهي رسیدن به شناخت درست و فارغ از پیشنالند و برامی

کشف این واقعیت کـارِ مـن   . دارنددر خود نهفته ايخواستهو آرزودهند، چه هاي مستند تشکیل میپرونده
ولِ بـارت و  امـا بـه جـد   . ي این پژوهش چه خواهد شـد دانم نتیجهنیست و راستش من هنوز خودم هم نمی

وقتی تفسیرِ من از این اسطوره بـه پایـان   کنمگمان میقدر اعتماد دارم که استروس آنـساختارِ بلورین لوي
شود؛ همچنین تردید میمشخص همزمان خوانندگان من و گیرند براي ستونی که آنها در آن قرار میرسید، 

اي ، در رابطـه ین آرایـه همهاي یر در یکی از ستونخوانید، خود من هم ناگزندارم که وقتی شما متن مرا می
.و آرزوهایم برمال خواهد شدتیافواهم معنا خهاافتراقی با لیبرال

*                  *                 *
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و » تولیـد «کنـد بـه   میبارت در جستجوي خود براي یافتن زبانی که در برابرِ اسطوره مقاومت سرانجام
ـــ  ) تغییر جهانِ طبیعی یا انسـانی (زبانِ تغییر باورِ او به: تر بگوییمتولید ــ یا دقیقرسد؛ زبانِمی» انقالب«

نه براي انقالب /زبانِ تولید؛دهدانجام میدرواقع چیزي را ، گویدمیپذیر نیست، زیرا وقتی یک واژه را اسطوره
:براي کنش استگفتن، بلکه 

ي مـن  گذاري کنم، جملـه کنم نامقطعه میم تا درختی را که قطعهباشآنشکن باشم و براگر من یک هیزم
ي آن سـخن  ، مـن دربـاره  (”I “speak the tree)"گـویم درخـت را مـی  "داشته باشد، من که هر شکلی 

شکلی متعدي این بدان معناست که زبان من عملیاتی است و به. (I do not speak about it)گویم نمی
د دارد؛ میان درخت و مـن، هـیچ چیـز   پیون) ي خودابژه(با متعلق خود ) transitivelyپذیر، گذرا، مفعول(

انـدازه کـه   این زبان طبیعت را تـاآن : این یک زبان سیاسی است. من، یعنی یک کنش، وجود نداردکارِمگر
را ابژه ("دهمابژه را انجام می"لُطف آن من نُمایاند، زبانی است که بهگرگونش کنم، به من بازمیدخواهم می

I، مکنمیخودکنشِموضوع “act the object”( وسـاده  ؛ درخت براي من یک تصویر نیست، بلکه صـاف
: اي نیست و آن زبانِ انسانِ تولیدکننده اسـت پس یک زبان وجود دارد که اسطوره... معناي کنشِ من است

گوید، هر جا کـه او  داشتنِ آن چونان یک تصویر سخن میهرجا که انسان براي تغییر واقعیت و نه براي نگاه
زبـانی کـه   [=ه ابـژ ـزبـان بـه  (metalanguage)بـان  گیرد، فرازکار میزبان خود را براي ساختن چیزها به

سـت کـه   ورازهمـین . شودمیو اسطوره ناممکن گرددبازمی] language-objectها هستند، عناصرش ابژه
).77-76: 1384؛ بارت، Barthes: 1972: 146(.اي باشدتواند اسطورهنمیانقالبیوکاستکمبیزبانِ

کنـد،  سقوط مـی اسطورهمین زبانِ تولید و انقالب دوباره به هنیست؛ انگیزکم بحثو این برداشت البته 
گرایـی سوسیالیسـتی   اي ماننـد ادبیـات استالینیسـتی یـا واقـع     هاي نوشتاريسبککه بارت از چیرگیِزمانی

که سارتر میانِ کنشِ این موضوع اساساً یادآور تقابلی است؛گویدي شکلِ بیانِ انقالب سخن میعنوان ثمرهبه
نقد خرَد دیالکتیکی کتابدرپراکسیسدیالکتیکی یا همان /و کردارِ انقالبی(parctico-inert)تمرینیـلَخت

و نهادهــاي )رســتاخیز آزادي(رویــدادانفجــار چــهپــس از پیــروزي کــردارِ انقالبــی، چنان: کشــدپــیش مــی
بـه ضـد خـود،    رویـداد مند درآیند، ساالري آییندر قالب یک دیوان) هاي انقالبیسازمان(ي آن دهندهشکل

شـود  تـاریخی نـدارد، تبـدیل مـی    اضطرارشده که دیگر یک واقعیت سپرييگونهیعنی تکرار لَخت و تمرین
درنتیجـه  ؛)شدنِ انقالب اکتبر در نهادهاي دولتی و رسمی عصـر اسـتالین  زعمِ سارتر ــ چیزوارهمانند ــ به(

، خـود  زدسـا چیزي که وجود نهادهـاي انقالبـی را معنـادار مـی    . رِ دیالکتیکی، پدیداري یکسره گذراستکردا
.کندخود وجود آن نهادها را ناموجه می؛ رفعِ این وضعیت، خودبهاستاضطراريوضعیتانقالب، درمقام یک 

وضعیت انقالبی و گرایش کلیِ گامِ این ناپایداري است،شناخته شدهسارتر بر او ي چندجانبه، که تأثیر بارت
:دهدزبان خود شرح میي واقعیت را بهسازيِ دوبارهسوي چیزوارهها بهتثبیت انقالب
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انقالب نباشـد  چپهم وجود دارند؟ البته درست تا آنجا که » در جناح چپ«هااند که آیا اسطورهاز من پرسیده
، چـپ هـم   وان یک گرایش سیاسیِ نهادینه استحاله نیافته اسـت عنیعنی تا زمانی که انقالب به مفهومِ چپ به[

شود کـه انقـالب خـود را    اي پدیدار میچپی دقیقاً در همان لحظهي دست؛ اسطوره]مندشدن استقابل اسطوره
پذیرد نقاب بر چهره زند، نام خود را پنهـان سـازد، یـک فرازبـانِ     که میآورد، یعنی زمانیدرمی» چپ«در قالب 

سـازي، پرهیـز از   پنهاننام(زداییِاین نام. درآورد» طبیعت«خلق کند و خود را در کسوت یک ) معصوم(اه گنبی
هـرروي دیریـازود چونـان فراینـدي در تقابـل بـا       بـه ... انقالبی )ex-nominationارجاعِ نام خود به خودمان، 

خـود را  » هـاي انحـراف «وکم دررابطه با اسطوره است کـه تـاریخِ انقالبـی    شود، و همواره بیشانقالب تجربه می
.ي اسـتالین را تعریـف کـرد   براي نمونه، روزي فرارسید که خود سوسیالیسم بود کـه اسـطوره  .دهددست میبه
)Barthes: 1972: 147 ،78: 1384؛ بارت(

:]و نیز[
از سوي نویسندگان کمونیسـت هـم   (lower-middle-class)متوسطهاي پایینِ طبقهالیهشکل نوشتارِاین 

بـورژوازي خـرده هنـري تواند تفاوتی با هنجارهـاي کار گرفته شد، زیرا عجالتاً هنجارهاي هنري پرولتاریا نمیبه
گرایـی  دلیل کـه جـزمِ بنیـادینِ واقـع    این، و نیز به)ي آنها همخوان استواقعیتی که عمالً با نظریه(داشته باشد 

، اسلوبی کـه کـارش داللـت    است)قراردادي(متعارفنوشتار اسلوبسوسیالیستی ضرورتاً مستلزم پذیرش یک 
شکلی که بـه آن هویـت   ] گیري ازبهره[را بدون پرده به محتوایی است که توان آن را ندارد که خود آشکار و بی

گرایی گرایی سوسیالیستیِ فرانسوي اسلوب نوشتار واقعرو واقعازاین... عرضه کند ] به واقعیت بیرون[بخشد، می
) intentionalمقصودمند، ازپیش داراي هدف، (هاي التفاتی ي نشانههیچ پرهیزي همهبورژوایی را گرفته و بی

)91-90: 1387، بارت، Barthes, 1970: 70-71(.به کار آورده استکلی مکانیکی شهنر را به

امـا  . تواند داشته باشـد تاریخاً استمرار ندارد، یا بهتر بگوییم نمیانقالبزبانِیا، دگرگونیپایه زبانِبراین
و کـار شـود؟  ناپـذیر او چـه مـی   هـاي اسـطوره  »گفتندرخت«شکن و اگر چنین است، ستایش بارت از هیزم

میـانجی  بیزعمِ بارتشکنی، برخالف رخداد انقالب، پدیدار یا رویدادي گذرا نیستند و درنتیجه زبانِ بههیزم
کنـار  نیازمنـد ي بـارت  میانجیِ ــ آنها باید تداوم داشته باشد؛ رفعِ ایـن تنـاقض در نظریـه   کمکمـ یا دستـ

منـد اسـت، وگرنـه    هم اسـطوره تولیداست؛ واقعیت این است که زبانِ شکنزبان هیزمگذاشتنِ توصیف او از 
البتـه مثـال بـارت بـراي توصـیف زبـان تولیـد در        ؛بـود میکارگر از خودش، کارش و موضوعِ کارش بیگانه ن

رده    ي سرمایهجامعه اي انباشـته نشـده اسـت    داري زیاد خوب نیست، زیرا در موضوعِ کار هنـوز هـیچ کـارِ مـ
؛ براي رفـع ایـن مشـکل فـرض کنیـد کـه ایـن درخـت پیشـاپیش بـراي           )ي طبیعی استدرخت یک داده(

جه در کاشت و داشـت و آبیـاري و تیمـارداري آن یـک کـارِ      شدن به هیزم پرورش یافته است و درنتیتبدیل
یعنـی بـا آن یـک کـنشِ     (دهـد مـی انجام را » درخت«کارگر وقتی اجتماعی صرف شده است؛ با این فرض، 

کنـد  زیرا چیـزي کـه لمسـش مـی    گیرد، صورت یک وهم از محیط تحویل میآن را به، )آغازدگفتاري را می
در ذات آن هاست که در کار نیست؛ مدتدرختیمیانجی طبیعی نیست؛ اصالً ي بیعنوان یک دادهدرخت، به

.نشسـته اسـت  زدودهکیفیـت جور یکايِیا یکردهمزمانِیک ، دادهطبیعتدرخودیک ارزش مصرف جاي به
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کنیم، پیشاپیش از سوي جامعه رمزگذاري شده است از کاال دریافت میمصرفارزشعنوان کیفیتی که ما به
مسئله : نیز صادق است...)خوراك و پوشاك و (ي نیازهاي اولیه برآورندهو این حتا در مورد کاالهاي ضروريِ

امرِ مالزمِفانتزيِوهم یا بخوریم؛ » چیزي«مانند دیگر جانوران ي گرسنگی باید فقط این نیست که در لحظه
امکـان انتخـاب   با یک مقدار پول مشخصبراي تأمین همین نیاز،مراجعه به بازاردر مصرف در این است که 

بـاره ربطـی بـه خـود نیـازِ      تصـمیم درایـن  م؟یري غذایی را بخَکدام ماده: میان چند کاالي متفاوت را داریم
مصـرفش کنم چیزي که من فکر می: گرددمیاجتماعیِ مصرف بازتصویرجسمانیِ ما ندارد؛ بلکه مستقیماً به 

دست کند، بهداري تولید میي سرمایهاي از تصاویر که رقابت در جامعهتر است، این جذابیت را از هالهجذاب
گـویم  که می؛ این...خوردنِ فالن نوع ساندویچ در فالن مکان، خرید فالن نشانِ کفش و لباس و : آورده است

بـدون  : نیسـت آن کارکرد اقتصاديمعنی انکارِ اهمیت است، بهفانتزيجنسِ وهم یا ارزشِ مصرف چیزي از 
ي ابـژه «يبـه مقولـه  ارزشِ مصـرف  ،زبانِ لکانکاال ناممکن است؛ بهايِتوهم، تحققِ ارزشِ مبادلهوجود این 

 کوچکa« نمـادین     تعلق دارد ي زنجیـره (و درنتیجه داراي سرشتی رؤیاساخته است کـه عملیـات واقعیـت
آلـود بلکـه   همه آنچه در ذات کاال درج شده است، نه ایـن تصـویرِ وهـم   کند؛ بااینپذیر میرا امکان) میل/دال

اي از یک فراگرد داد مرحلهبرونکه در مقامِیچونان زمانِ کار اجتماعاً الزم براي تولید آن است؛ درختارزش 
ي ي ناگزیر این دو ساحت اسـت؛ رابطـه  رسد، آمیزهشکن میبراي خُردشدن به هیزم) کاشت و داشت(تولید 

است که براي تحقق ارزشِ ي موهومیپوشهطبیعیِ آن ي جلوهشکن با آن ناممکن است، چون طبیعی هیزم
بخشی کـه لکـان بـراي    گامِ فرجامکارگُشاییِ.آن پوشانده شده استمند نِ مصنوعیت نظامدرخت بر تَکاريِ

اینجـا  ) هاسـت هـا و نـه نشـانه   که سازمانِ افتراقی مربـوط بـه دال  این(داردرمیشناسیِ سسور بگذار از نشانه
این نیست که مفهومی که واژه براي اطالق به آن انتخـاب شـده، در ترکیـب    سوژهمشکل : شودمشخص می

ـ   تا کل این مجموعه در مقام یـک دالْ ) شودیا کمرنگ می(بازد گ مینشانه رن یـک مفهـوم   هقابـل داللـت ب
: سبب آن است که اساساً مدلولی در کـار نیسـت  پاید، بهنمیيدیر) نهادهم(که نشانه ي دوم شود؛ اینمرتبه

درخـت  .کنـد را افشا مـی ي دالزنجیرهخودفرمانی و حذف ماتَقَدمِ مدلول) تألیف دال و مدلول(وقوع نشانه 
اي بـه جـز   است؛ هـیچ مـاده  » درخت«دالِصرفاًکهدرحالییک نشانه است، شکنتنها در توهمِ من و هیزم

اما هم بیگانه است، شکن هیزمدرخت براي پس دیالکتیک نیست؛سزاوارِ خودجنبشیِ ساختارمنددالْهمین 
بـانِ  درسـت ماننـد ز  ،جور زبانِ آکنـده از وسـاطت  یکدرختي درخود طبیعیِ دادهاو و میان رو کهنه ازآن

اصالً وجود ندارد؛ براي بازیابیِ آن باید کل درخوددرختبلکه به این دلیل کهکند؛میانجیگري می،بورژوازي
هاست براي شکست مقاومتش در برابرِ تصنّع ذاتی کنش اي بازگردد که مدتتمدن به همان طبیعت وحشی

. و آفرینشِ انسانی به ماشینِ ازخودبیگانگی مسلح شده است

نجات یابند، بایـد  دهدنسبت میرت به دوران استالین هایی که باکه امور از چیزوارگیبراي آندرعوض، 
) میـانجی (زبـان  فقط این نیسـت کـه   : درك کنیمدوسویهي بیگانگی را ي رابطهي منطقیِ استوارندهسلسله
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 پدیـد  ) میـانجی (چون ابژه غایب اسـت، زبـان   طورِمتقابلبلکه بهست؛ سوژه و ابژه نسبت به هم ادلیل غربت
تـر  ي دوشرطی ناممکن است و من سـپس این قضیهمیان فرض و حکمِیافتنِ تقدم زمانی یا منطقی.آیدمی

بِـدان  )هژمـونی (سـرکردگی  ي اجتماعیِ ي دال در چینهي تضمینِ عملیات حذف در زنجیرهدر بحث درباره
این بیگانگی تا کوشد میانجی میهرگونه حذف ياستالینیسم با طرحِ بلندپروازانههرروي، به. بازخواهم گَشت

گرایی سوسیالیستی از واقعلحنِزمختیِ؛افتدمیدوباره به دام همان دروغ پیشینو درنتیجه میان ببردرا از 
هاي چپ ضـعیف و  اسطورهاو يگفتهبه(گویدمورد بارت کمابیش درست میو دراینشودجا ناشی میهمین

نبایـد فرامـوش کنـیم کـه     . )ندرویراحتی لُو مزنند که بهوق میعبارت بهتر چنان توي ذنحیف هستند؛ یا به
.عین اجتماعی استاست، خود تولید در یک شکل مآنچه سبب بیگانگی و نتیجتاً لزوم اجتماعی اسطوره 

چیزوارگـی  ازمنـديِ زبـان بـورژوایی، یعنـی     اسطورهرا ازآنچه کارگر ي اینها به این معنی است کههمه
کـه  شـدنِ تولیـد اسـت؛ چیـزي    نـاممکن عکسبه، نه خود تولید بلکه دکنآگاه مییشي تاکنونیِ خواندیشه

استروس ـــ اشـاره کـردم کـه هـر اسـطوره       ـي لويتضمین گفتهتر ــ بهنامد؛ پیشمیبحرانمارکس آن را 
ي جـاي اسـطوره  گویی به یک شرایط اضطراري است؛ اگر بورژوازي در این شـرایط نتوانـد بـه   محصول پاسخ

ي نوینی تولید کند، احتماالً پرولتاریا قدرت را خواهد گرفـت؛ بـه چـه منظـور؟     یشین، اسطورهي پشدهباطل
دهی کند؛ امـا اگـر پرولتاریـا هـم     درآمده را در روابط اجتماعیِ نوین دوباره سازمانتعلیقکه تولید بهبراي آن

چیـز واهان بازگشت به خود ازهمه خشوند که بیشها مسلط میپاسخی براي وضعیت نداشته باشد، فاشیست
نخستین برخـورد و تصوري که در رایجدلیل است که برخالف تلقیِینهمبه. هستند...) خون، نژاد، خاك و (

شـناختیِ  رو یـک سـازمانِ روان  هـیچ فاشیسم را بهمن ، آوردها و مناسک فاشیستی به ذهن یورش میبا آیین
بـاز هـم   ،انـد ها را بپذیریم که پیشینیان آنها هم آریایی بـوده نازياگر این جعلِ حتا . دانماسطوره نمیداراي

راجع به دقیقاً نیست، بلکه سومرایشبراي گسترش امپریالیستی ايبهانهیا استعارهدر فاشیسم خونِ آریایی
 بنگرید به (است خون خودکههنگامی؛ )ي امتناعشت و روي پردهپاستعاريِخون و نژاد اسـطوره را  کارکرد
سـرباز فرانسـوي، خبـردار زیـر     (داري و خروج از بحران اسـت  م درحال بازگشت به سرمایهکنند، نظامیپیدا 

).پرچم ملی

مهم ایـن اسـت کـه    چه باشد؛ کند که تولیدفرقی نمی. که تولید هست، اسطوره هم هستباري، تازمانی
ماهی و آزاد اصطالححتا تولید به. پذیر نیستد، امکاناي وجود نداشته باشتولیدي که در آن هیچ وجه بیگانه

نیز فقط درقیاس با تولید ماهی و ایدئولوژي آلمانیتوأمانِ مارکس درمنتقدو ماهیگیر دست متنِ انتقادي به
تبدیل شده است، ي آزادتولیدکنندهاصطالحاً به روزآنداري آزاد است؛ کارگر که ي سرمایهادي در جامعهنقّ

ما هنوز و همچنان یک پرسـش  براي منفعت دیگران کار کند؛ امعیشتاضطرار از سرِنیست کهدیگر ناگزیر 
با فرضِ پیشرفت آرمانیِ نیروهـاي  (نیست کردنکارمجبور بهکه دیگر با این: پاسخ مانده استبیدر مورد او
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ي ، ولـو اگـر چیـزِ تولیدشـده یـک قطعـه      کندمیتولید/چرا همچنان کار) تولید تا حذف مطلق کارِ جسمانی
بـه  »ي ذوق و استعداد ذاتیآفرینش آزادانه برپایه«پاسخِ قالبیِ از اي کهایجابیـبیشپژواك؟موسیقی باشد

خود مارکس کـه  هاي فرویدي خرسندکننده است و نه حتا براي کلیت فکريِ نه براي بدبینیرسد،گوش می
هـم اوهـاي  ساختارِ پنهان واریاسیون از درزِ نوشـته ،خوانیماز او میچنین چیزي لوژي آلمانیایدئودر وقتی 

:شودپدیدار می

تاکنونی را ]اجتماعی تولیدي یا مراوده[تراکنشتولید و برآمده از ] اجتماعی[ها درعمل شرایط کمونیست... 
ــداموار   ــزي ناان ــان چی ــ(چون ــزي  کناارگانی ــی، چی ــت   ، غیرِطبیع ــی نیس ــان طبیع ــا انس ــدش ب ــه پیون ک

unorganische/inorganic (رَند که که دراینآنانگارند، بیمیهـاي  طرح یا تصـمیمِ نسـل  این میان گمان ب
فـراهم کننـد، و   ] شـان براي برساختنِ بنیادها و روابط زندگیِ کنـونی [گذشته بوده که براي آنان مواد خامی 

آنچه بـراي  ... ناانداموار بوده است] نیز[شان هاي سازندهشرایط براي انسانکه باور داشته باشند که اینآنبی
اي است که اجتماعیتراکنششکل ... ماید نُمی) تصادفی(دوران سپسین، برخالف عصر پیشین، پیشامدگونه 

میـان نیروهـاي مولـد و    [کـه تضـاد   مـادام ...با یک تراز مشخصِ پیشرفت نیروهاي مولد هماهنگ بوده است 
هسـتند،  ) مـراوده (ها با یکـدیگر در تـراکنش   هنوز سربرنیاورده است، شرایطی که در آن انسان] روابط تولید

نیستند، شـرایطی کـه   ) بیگانه(فردیت انسانی آنها هستند که هرگز براي آنان چیزي بیرونی مختصِشرایطی 
توانند زنـدگی مـادي خـویش و    کنند، میروابط معینی زندگی میدرکه نهاي معیین انسانفقط همدر آن

ــه  ــراین آنچـ ــد، و بـ ــد کننـ ــت را تولیـ ــوط اسـ ــدان مربـ ــگري بـ ــرایط خودکنشـ ــا شـ ــن همانـ ــه ایـ پایـ
(Selbstbetätigung/self-activity)     پـس  . شـوند آنان است و از همـین خودکنشـگري نیـز ایجـاد مـی

واقعـی  بودگیکنند با مشروطت، شرایط معینی که آنها در آن تولید میکه تضاد هنوز پدیدار نشده استازمانی
/ihre wirkliche Bedingtheit)آنها  reality of their conditioned nature)شان سویهو با هستیِ یک

شود و بنـابراین تنهـا بـراي    آشکار میسویگیِ آنان نخستین بار با پدیدارشدن تضاد و این یکهمخوان است، 
آنگـاه ایـن   ]. کننـد ارزیابی می» سویگییک«یعنی فقط آیندگان آن را چونان [هاي سپسین وجود داردنسل

د و سپس این آگاهی کـه ایـن شـرایط    آیمیچشمبهاي پیشامدگونه و تصادفی )ندپایب(سان زنجیر شرایط به
)از من استتأکید(.دشوي پیشین نیز نسبت داده میبه دوره] نادرستبه[نیستندبیش وزنجیريغُل

(Marx & Engels; Ger: 1978, 71-72; En: 1975, 81-82)

شـود؛  مـی اي بیش نیست و ناگزیر بار دیگر صاحب اسطوره زدوده دقیقهپایه، پایداريِ زبانِ اسطورهبراین
ي اجتمـاعی تولیـد اسـت و   ي کـار مسـتلزم انکشـاف تضـادهاي شـیوه     کشف وجه بیگانه،مارکسيگفتهبه

چیـزي بیرونـی و قـاهر بـر خـود      شـرایط موجـود، آن را   هاي منقاداند، سوژهکه این تضادها برنیامدهتازمانی
هسـتند؛ درنتیجـه   بخشیِ آزادانه بـه اسـتعدادهاي خـود   فعلیتکنند که در حال ند، یعنی گمان میانگارنمی

هـیچ کـارکرد   شـود، وگرنـه خـود بـورژوازي     هاي آینـده آشـکار مـی   بیگانگیِ زبان بورژوازي فقط براي نسل
اکنون چرا فکر ؛ )ترین محمل ابراز حقیقت استبه باور او، این زبان صریح(یابد ن نمیاي در آشناختیاسطوره

ه است، ازسوي آینـدگانِ آنهـا دوبـاره    زدوده شدداري اسطورههاي پساسرمایهنکنیم که زبانی که از دید سوژه
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تواند تقسیم طبقاتی جامعه را ببیند ــ بورژوازي نمی: تر بگوییمان متعارفبیمندي نشود؟ بهمتهم به اسطوره
کم درست ببیند ــ و درنتیجه بر این باور است که کلیت آن انداموار اسـت، یـا اگـر هـم نیسـت در      یا دست

ي ي بنیادگـذار جامعـه  سـوژه (انداموار شود؛ این پرولتاریـا  با مقداري اصالحتواندهمین چارچوب موجود می
نیم کـه  محتمـل نـدا  چـرا  حـال ؛بینـد داري را مـی ي سـرمایه جامعـه ذاتـیِ سرکوبِ/است که انقسام) آینده

هاي این جامعـه،  پذیر است که نه خود سوژهداري امکاني پساسرمایهذاتیِ دیگري در جامعهسرکوبِ/انقسام
ود مـن ایـن   ماننـد خـ  گیرم شما هـم (توانند آن را کشف کنند تاریخ میترِپسیني بلکه بنیادگذاران مرحله
ه و از جنسی یکسـره  نبودو طبقاتیدیگر پدیداري اقتصادي،سرکوب/که آن انقساماطمینان را داشته باشید

ایـن احتمـال منطقـاً    ایـدئولوژي آلمـانی  شده از ي نقلي پارهبرپایه؟)ناشناخته براي ما امروزیان خواهد بود
هـا و  یافتگیکه آگاهی از تعیناستگراي آلمان در این زعمِ مارکس، خطاي فیلسوفان ذهنبه.مردود نیست

انـد را بـه خـود آن    شـده ها دچار بود و تازه اکنـون کشـف  نداي کهن بِیی که جامعه)زنجیرها(ها محدودیت
خود را یکسـره  ي پدیدارشدنِ تضادهاي بنیادینشلحظهتا که آن جامعه د؛ حال آننکنجامعه نیز اطالق می

تمامی از بـین نخواهـد رفـت،    ي آینده هم قاعدتاً تعین و محدودیت بهدر مورد جامعه. پنداشته استآزاد می
ــ که وهماً خود را در بالفصلِ مااین قیود را نه آیندگانِ. آدمی دیگر در قید اضطرار اقتصادي نباشدحتا اگر 

. کشف خواهند کرد) آیندگانِ آیندگان(ترها بلکه آیندهجور آزادي آرمانی و مطلق خواهند دید ــیک

اسـت کـه چـون بـورژوازي     هـایی  و کرانمنديهاها، محدودیتبه تعینعلمپرولتاریا آگاهیِوانگهی، اگر 
راز کنـد، اجتمـاعی را بازتولیـد مـی   مسـلط  جایگاهموضع خود در، آنهاستکتمان مند درکارِ و نظامپیوسته 

منديِ زبانی است در افشاي اسطورهسود فرودستانشدن هرم قدرت بهوارونهو از این موضع سقوط بورژوازي 
که آگاه باشیم، آندرنتیجه بی(دهند شکلی ساختاري به این تعینات ارجاع میهباشثانویههاي تنها داللتکه 

خود خودبه» چیرهي طبقهدرمقامپرولتاریا «ي پدیدهدهد که همین واقعیت نشان می؛ )ورزیمبه آنها میل می
براي نابودي بـورژوازي، نیرویـی   :کندجا بروز میتناقض درست در همین؛ امایابنده استاضمحاللناپایدار و 

ي آن را دارد آن را سرکوب کند، اما دولتی که رسالت نابودي مستبدانهنیرو بهاستوار باشد و پِینیاز است که 
در وضـعیتی  در موضعِ قدرت،درنتیجه پرولتاریا. شونده استدر سرشت خود پدیداري زایل) دولت کارگران(

ا اسطوره به جنگ بورژوازي برود از سوي سارتر و بارت و بسیاري دیگر مـتهم  اگر ب: گیرددوسرباخت قرار می
جـز در  بـه شود؛ اگر بدون اسطوره راهی جنگ شود، شکسـت او حتمـی اسـت، زیـرا     به انحراف از انقالب می

کـه چـرا  این. شودسود اسطوره تمام مینبرد اسطوره و واقعیت حتماً به،شرایط بحران، یعنی وضعیت انقالبی
چربد را کند میواقعیتی که همان اسطوره پنهانش میافشاي زورِ اسطوره حتا بر در وضعیت عاديِ اجتماعی، 

هاي فرانسـه  عنوان اصلی یکی از روزنامهروزي د که دهشرح میاو کند؛بارت در مثال جالبی روشن میخود
چیزي که با ایـن عنـوان   . "کاهش قیمتآغاز : سبزیجات. هانخستین نشانه: هاافت قیمت": چنین چیزي بود

شـناختیِ  شود، معناي مستقیم واژگان نیست، بلکه کلیت جمله در مقام دالِ نظـامِ نشـانه  به ذهن متبادر می
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امـا  . در کار بوده اسـت ها براي مهار قیمتکه تدبیر دولت یا شهرداري این: است) نظام اسطوره(ي دوم مرتبه
باور به. رسیدن فصلِ فراوانیِ عرضه: شودها اعالم میدلیل اصلی سقوط قیمتتر در همان خبر چندخط پایین

ي عرضه و تقاضا در اقتصاد عامیانـه  تا همان سطح که رابطه(کند واقعیت را افشا میکه خود خبرْبارت با این
،عنوانِ آندر مضمر ي ، اما اسطوره)گیري به این موضوع نیستهاست؛ فعالً جاي خردهبیانگر حقیقت قیمت

:قرارها شده است؛ بدیندولت سببِ کاهش قیمت:کارِ خودش را کرده است

واقعیـت  [است ــ مهم نیست اگر اجازه داده شود که کمی بعد درنگبیاسطوره اساساً در پیِ ایجاد یک تأثیرِ... 
تر آن را افشا است که ممکن است سپسايعقالنیهاي یم؛ کنشِ آن نیرومندتر از تبیینبازیاباسطوره را ] پشت
در ... شـود  تسـلیم و خرفـت مـی   ] با آن[ي یک اسطوره در برخورد نخست معناست که خوانندهاین بدان. کنند

: اسـت طبیعـی  اللفظـی کلمـه  ، علیت در معناي تحت)شناختیمنحصراً زبان] نظامِ[] (شناختینشانه[نظامِ یکم 
اياسـطوره (در نظام دوم] اما. [ه است، زیرا فصلِ آنهاستها افت کردمیوه و سبزيقیمت( سـاختگی و  ، علیـت

خـود  = [گنجاند خود را در طبیعت می) از درِ پشتی(پنهانی شکلبهاین علیت، اصطالحاًحالکاذب است؛ بااین
نـه  : شـود تجربه می) معصوم(گناه بیگفتاریکدلیل است که اسطوره چونانهمینبه]. دهدرا طبیعی جلوه می

سبب که این توانستند کارگر بیفتند ــ بلکه بدینبه این دلیل که نیاتش پنهان هستند ــ اگر پنهان بودند، نمی
:Barthes: 1972(. اندها طبیعی شدهنیت )58-57: 1384؛ بارت، 129-130

توان بـه جنـگ اسـطوره رفـت، زیـرا نیـروي اسـطوره نـه از دروغ یـا          که با افشاي واقعیت نمینتیجه آن
فقط در شرایط بحرانی است که جامعه یـک  (آید دروغینش فراهم می» شدنِطبیعی«اش بلکه از کاريپنهان

خیلی ساده، مسـئله  ). نیستطبیعیکرده قدرها هم که فکر میزند که نکند بورژوازي آنلحظه به سرَش می
کنـیم  کند؛ مشکل این است که مـا فکـر مـی   گوید و ما را از واقعیت دور میاین نیست که اسطوره دروغ می

بورژوازي با چنین قـدرتی بـه جنـگ    .دانیماز واقعیتی است که ما میترطبیعیگوید، دروغی که اسطوره می
که سوگند خـورده اسـت کـه جـز واقعیـت چیـزي را بـه        رود و دولت کارگران ي کارگر میدیکتاتوريِ طبقه
بسته نخواهد بود؟چیره دستي ترازنوینِ خود نگوید، آیا در برابر این نیروي هموارهشهروندان جامعه

) کمتـر فریبنـده  (گوید، ضعیف و زمخت گونه که بارت خودش میهاي پرولتاریا، همانباور من اسطورهبه
خاطرِ پیوند یعنی نه به این سبب که کارگر به: گویدشکن میدر مثال هیزماوهستند، اما نه به آن دلیلی که 

خـاطر ؛ بلکه بِـدین )یزي دیگر بگیردره از چیزي را استعاتواند چنمی(تواند دروغ بگوید نمیچیزمیانجی با بی
زدایـی از  اسـطوره : گویـد که خود بارت میدرست براي همان مقصوديآورد،کار میکه اسطوره را آگاهانه در

: رهگذر کاربست اسطوره براي شکست مقاومت آن

د کوششی کـه بـراي   زیرا خو: وار استشآن بسیار دشکستنِ اسطوره از درونِرسد که درهمچنین به دید می
عنـوان واپسـین   تواند بهاسطوره همواره می: افتدي خود به شکار اسطوره مینوبهشود، بهفرار از چنگال آن می

راسـتش شـاید بهتـرین    . تیر ترکشِ خود، به مقاومتی داللت داشته باشد که علیه خودش پدیدار شـده اسـت  



35

اي اسـطوره شـکلی  آن را بـه (سازي کنـیم خود اسطورهرجايابرِ اسطوره این باشد که آن را دافزار در برجنگ
ي و درواقع این اسطوره: تولید کنیم) مصنوعی(ي ساختگی اسطورهیک ] ترتیببدین[، و )mythifyبخوانیم
دزدد، چـرا خـود اسـطوره را    زبـانِ چیـزي را مـی   اسطورهوقتی. شناسی خواهد بودشده یک اسطورهبازسازي

شناختیِي نشانهیک زنجیرهآغازي هعنوان نقطبهاسطوره را آن این است کهي آنچه نیاز داریم ندزدیم؟ همه
را در حکـمِ  ] معناي نهـایی آن؛ یعنـی ترکیـب دال و مـدلول نظـام اسـطوره      [= کار بریم و داللت آن سوم به

بگیـریم  ] ي سـاختگیِ ماسـت  شناختی که همان اسطورهدالِ نظامِ سومِ نشانه[= ه دوم اسطوري نخستجمله
)ibid: 13464-63: جا؛ همان(

است که بـراي غلبـه   هاي مصنوعیاسطورهاست، چون از جنسِ همین زمختي چپ باورِ من اسطورهبه
اندازه که درست اسـت، بالتکلیفـی بـارت را هـم آشـکار      این پاره هماناند؛ تولید شدههاي طبیعیاسطورهبر 
ـ مـی تولیـد  ناپذیرِاز امکان زبانِ آزاد و اسطورهتر سخن کمی پیشاینها جمالت کسی است که . کندمی . درانْ

یرد،گنیرو میآناز بیرونِشکست اسطوره رود و امید ادیبان بهدر برابر دیدگان جامعه رژه میوقتی انقالب 
گرایـی  اسـتالین و واقـع  : شـود زده مـی گفتار انقالب هـم اسـطوره  (د گرایخیلی زود به نومیدي میبارتامید 

درمـانی  جـور شـبیه  تـوان آن را شکسـت داد، مگـر بـا یـک     از درونِ اسطوره هم که نمی...). سوسیالیستی و 
): ي دیگري به کار برده استاو این را در زمینه؛ هرچندهومیوپاتی؛ این تشبیه را هم وامدار جیمسن هستم(

باري، رازگُشایی از اسطوره . کوبیِ پس از ابتالکنیم؛ مانند یک مایهمیکمی از عاملِ بیماري را به بیمار تزریق 
گویـد کـه کتـاب    ي باالتر تولید کنیم و این را کسی مـی ي مرتبهشرطی ممکن است که یک اسطورهتنها به
در ایـن  اي کـه شـده شمایلِ سربازِ تسـلیم .کیفرخواستی علیه اسطوره استوکمبیشي او، هایشناساسطوره

آن از درونرا انجام اقدامات ایـذایی  ) اسطوره(دادنِ دشمن مانده براي شکستترِ او تنها راه باقیکتابِ پسین
، نخستین کتاب او، ي صفر نوشتاردرجهي حساب با تذبذبی است که در پایان ي تسویهداند، احتماالً ثمرهمی

دیـده  در او ـــ از بیـرون ي پسـاانقالبی ـــ یعنـی شکسـت آن     زدودهتثبیت وضعیت اسطورهي امکانِدرباره
جایی کـه در آن زبـانْ  ــزبانشهرِدر وصف آرمانهم کتاب تغزالتی که در سطرهاي پایانیِ، ولو آنشودمی

ي قـدرت،  و نه براي داللت استعاري به رابطـه افکنیِ ذات خویشها براي طرحازخودبیگانه نیست و ادبیات تن
:کند ــ به چشم بخوردخود را تولید میزبانِ

. بسـت شـده اسـت   بست است و این بدان دلیل است که خود جامعه دچار بـن اي بنکوچهپایه نوشتاربراین
یـا سـبک   (non-style)سـبک  ـکنند؛ براي آنان جستجو براي یک نـا نویسندگانِ امروزي این را درك می

ي یـک وضـعیت اجتمـاعی    اي دربـاره شفاهی، براي یک تراز صفر یا تراز گفتاريِ نوشتار، در کـل پیشـگویی  
شـمولیت انضـمامیِ   تواند بیرون از یـک جهـان  کنند یک زبان جهانی نمیمگن است؛ بیشترِ آنها درك میه

درنتیجه هر اسلوب نوشتارِ امروزي بـر  . شمولیتی رمزي یا اسمی، وجود داشته باشدجامعه، و دیگر نه جهان
رآمـده از یـک شکسـت و    اي بتکانـه : اسـتوار اسـت  ] فرض بنیـادین دو پیش[= ي دوگانه یک اصلِ موضوعه

شـود و  اي حاصل رسیدن به قدرت در کار است؛ قالبی وجود دارد که در هر وضعیت انقالبی دیده مـی تکانه
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خواهد تصـاحب  آنچه می] رؤیاي[=بنیادین آن این است که انقالب باید تصویر ) دوپهلوییِ، ابهامِ(دوجنبِگی 
نوشتار ادبی، مانند هنر مدرن در کلیـت  . کند، وام گیردخواهد نابودشچیزي که میکند را ضرورتاً از همان

خود همزمان حامل ازخودبیگانگی تاریخ و رؤیاي تاریخ است؛ این نوشتار در مقامِ ضرورت، گواهی اسـت بـر   
ناپذیر است؛ در مقامِ آزادي، آگـاهی از ایـن   که از تقسیم طبقاتی جدایی] همانند تقسیم کار[= تقسیم زبان 
)107-106: 1387، بارت، Barthes, 1970: 87. (ششی اساسی براي چیرگی بر آن استتقسیم و کو

دوجنبگیِ سرشتین وضعیت انقالبی ــ گرایش نیروي انقالبی به نابودکردنِ چیزي که از آن براي تحقـق  
پایـانی بـراي آن   اگر اصالً بتـوان  (پایددولت مستبد کارگران میگیرد ــ احتماالً تا پایانطرحِ خود الهام می

ي آزاد و انداموارِ معهود سپسینَش در شکلِ آرمـانیِ مرسـومی کـه    کنم جامعهتصور کرد، چرا که من فکر می
؛ میـان ایـن   )اند، خودش از محصوالت اساسیِ خوانش اسـاطیرِ بـورژوازي اسـت   دستمان دادهتاکنون از آن به

یک همبستگیِ منطقـی وجـود دارد؛   » وري پرولتاریادیکتات«تناقض و تناقضِ بنیادین مندرج در خود مفهوم 
کـــه بایـــد بپـــذیریم فعالًي آن نیست؛ست که فعالً مجال بحث دربارهموضوعِ محترمیدستی ازاینتناقض
زمخـت و  هـاي کـه فهمیـدیم اسـطوره   ؛ امـا چنـان  اسـت اسـطوره  از لَبالَـب هم گیري کارگراني انتقامدوره

» رِنـديِ «نـوع  یـک : نـد اح شـده کـه علیـه آن مسـلّ   هسـتند اي اسطورهتفسیرِ/محصول خوانشاشساختگی
بـودنِ لوحانهدلیل زمختی و ساده. وعیي بارت ساختگی یا مصنگفتهي بهشده براي ایجاد یک اسطورهحساب
جـور  شـهروندي یـا یـک   ـدولـت ي یک توافقِکه برپایهاستآن بودنِساختگی/جعلیي چپ همین اسطوره

شـود کـه مجعـول و    آگاهی پذیرفته میقرارداد اجتماعیِ اولیه میان شهروندان و دولت کارگران، با این پیش
پرولتاریا ــ چیزي که بارت و همانندانش از دولت آن چشم دارند ــ در راستگویی او صداقت . مصنوعی است

هم هایش را بودنِ گفتهگوید، دروغمیدروغ ر این است که هرجا نیست، بلکه د) اسطورههرگونه پرهیزش از (
.کندآشکارا اعالم می) ...و زمخت و قالبی(خوددر شکل یا لحنِ بیان

وي گیري از آموزهــ با یاريي آنچه گفته شدهمه نااُمیـد و البتـه اصـالحیه     ـهاي لـ ي اسـتروس و بـارت
مان هاي اکنون و آیندهکه در انجام پژوهشرسانداي میما را به گزارهـشناسیِ سسور ـضروريِ لکان بر نشانه

معنـاي  ایـن یـک   ؛ وي باالتر استامرتبهدراسطوره همانتفسیر اسطوره، تولید:جایی ارزنده خواهد داشت
.اه شکست اسطوره، تقویت آن استتنها ر: غافلگیرکننده بیشتر ندارد

شکسـتنِ  درهـم اگر پیشنهاد بارت، یعنـی  م؛ یوفا کنعهدمانبگذارید به پیش از پایان این بخش از بحث
شناختی ـــ و  ي دومِ اسطوره، پس از نظامِ یکم ــ زباننظام مرتبه(ی ختشنااسطوره با تولید نظامِ سومِ نشانه

را تکمیل کرده آنمن خودم ؛تر کنیم، باید جدول او را یک پله کاملرا بپذیریم) ي یکمنظام دوم ــ اسطوره
:امو در شکل زیر آورده
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نظـامِ  :شناختی وجود داردسه نظامِ نشانهاکنون هم؛ پیشرفت کرده استگامرخال یکبدیهی است که ب
؛ و سومین نظام که دومین )آ،ب،پ(شناختی نخستین نظامِ اسطورهیا؛ نظامِ دوم )1،2،3(یکم که زبان است 

دلیـل کـه   هم بدین: شودجا ختم میهمینمبادا گمان کنید که به***).،**،(*شناختی است نظامِ اسطوره
سارتر که چیـزي از  هايخرچنگکه آیندگان ــ پذیر نیست و هم به خاطر آني برخال تجریداً پایانهندسه
تـرین پرسشـی کـه    پیچیـده .خواهند کـرد تفسیر/پرولتاریا را هم داوريــدانیمها و معیارهاشان نمیسنجه

از چه زمانی آغاز شده اسـت؟ آیـا یـک    )1،2،3شناختی یا هماننظامِ زبان(وجود دارد این است که گامِ یکم 
د این است رس؟ چیزي که به ذهن می)طور که پایان ندارد، آغاز هم نداردزیرا برخال همان(آغازِ فرضی است 

بسا خودش گسترش یک نظام ، چهشودنامیده میي یکم مرتبهشناختیِ درمعناي محضِ نشانهزبان که آنچه 
واسـازيِ دامِ این تردیـدها ممکـن اسـت مـا را بـه     برخال بارت نیامده است؛ /پیشین بوده باشد که در جدول

(deconstruction) دریدافرودست در هـر  ـفرادستي که تقدیربخش رابطه»حضور«هیوالي نزد او(دندازبی
سود را بهتفاوت/بسگانگیوــ ... خودي و بیگانه ،زنو مرد،نوشتارو ــ گفتارتمدن استي دیرینهي دوگانه

سببِ ارتقا بـه جایگـاه مابعدالطبیعـه،    دروغی است که بهوهم یا،کندمستبد سرکوب میوحدت/یگانگییک 
الزم است و ما آن را از ادیپ براي جدول زيآغابراي پرهیز از این مخاطره؛ )ازاندازه حقانیت یافته استبیش
، ي صـفر نوشـتار  درجـه ؛ تالش براي رسیدن بـه  اي که پیش از آن زبان وجود نداشته استدقیقه: گیریممی

پذیر نیست، که امکانبانگ ادیپ است که گذشته از اینگرداندن تاریخ به پیش از مهازکوششی بیهوده براي ب
.خطرناك هم هست

نْیسْد وهومنزنْ:لُموغاناَهآشوبِگزارشِ

اصرار یک تکانشِ روانی گوید برآمداستروس میـکه لوينهنده، چناناین ساختارِ تکرارشونده و خودبرهم
اسـطوره کـاري شـبیه روانکـاوي اسـت؛ البتـه       /دلیل خواندنِ یک متنهمیناش است؛ بهي انرژيبراي تخلیه

ي خـود  نوبـه ایم که مؤلفی درکار نیست و هر روایتگر بـه تاکنون فهمیده(و نه مؤلفش متنکاوشِ روانِ خود
هم از این : اي دوسویه استاین البته رابطه؛ )اي گرمِ نوشتنِ آنو هر خوانندهخوانشِ آن است/مشغول کاوش

ر کـه خـود   نظـ ایـن ، و هـم از اسـت متن از رهگذر نشـانگانش  منابع انرژييتخلیهحیث که خوانش متن، 
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برسـاختن در فراینـد   ي خواندنیِ فروید، طور ویژه در مقالهاین را به. جور بازسازي اسطوره استیکروانکاوي
او در ایـن نوشـته کـارِ    . یابیممی(Konstruktionen in der Analyse/ Constructions in Analysis)تحلیل 
جامانـده از یـک   ي بـه کند که از روي آثار و شـواهد پراکنـده  شناس تشبیه میباستانرا به ) تحلیلگر(روانکاو 

فرد اي که در روند تحلیل از ي مدارك جسته و گریختهاو برپایه. دبرسازتمدنِ کهن، باید کلیت آن تمدن را 
طـور  اکنـون بـه  کـه او هـم  سـازد برمـی اي را آورد، داستانِ گذشتهدست میخود به)آنالیزان(ي شوندهتحلیل

شـونده بایـد سـرانجام    تحلیل/بیمارکند؛ مسئله این است که مند اما ناخودآگاهانه سرکوب و انکارش مینظام
زایی که او آن را فراموش کرده اما همواره از درون به او این داستان را باور کند؛ یعنی دریابد که رویداد آسیب

شناس و روانکاو در این است کـه دومـی بـرخالف یکمـی     استانتفاوت کارِ بهمهبااین. آورد چیستحمله می
شود؛ روانکاو هر جزء از مواد تاریخی این داستان را که در فرایند تحلیل برساختنتواند منتظر پایانِ کارِ نمی

او منتقـل  آورد به به دست می) شوندهتحلیلهاي کالمی یا هر چیز دیگرِ زشغها یا لاز رهگذر تفسیر خواب(
و ي دوم اهمیـت اسـت  در درجهکند یا نهاو آن را تصدیق میکه این. گیردمیکند و واکنش او را درنظر یم

گاه ممکن : شده از سوي روانکاو استف ارائهاو با این کش) همدالنه یا ناهمدالنه(ي برخورد نحوهاز آنترمهم
برسـاختن بنـابراین فراینـد   شکلی مؤیـد آن اسـت؛  بهاست براي فریب روانکاو آن را تأیید کند و گاه انکارش 

رود، زیرا هیچ قطعیتی درمورد درستی یا نادرستی جـزء مکشـوفه وجـود نـدارد؛     گام پیش میبهشکلی گامبه
:سازددرواقع روانکاو با آزمون و خطا داستانِ آغازین بیمار را برمی

بـه اشـتراك   ) آنـالیزان (هشـوند و آن را بـا تحلیـل  کنـد را آماده می]ي خود[ه برساختروانکاو یک قطعه از
ي ي مـاده سـپس او برپایـه  ؛ ]و روانکاو این تأثیر ببینـد [، به این منظور که بر روي او تأثیر بگذارد گذاردمی

ي دیگـر  به بیرون تراوش کـرده اسـت، یـک قطعـه    ] شوندهاز بطن تحلیل[اي که تازه ]تاریخی، سرگذشتی[
بـا  [بسـتان  یـن بـده  او گیـرد  را پـیش مـی  سازد و با آن نیـز همـین رویـه    را برمی] خوديبرساخته/روایت[

ي چنـین انـدك دربـاره   ) روانکـاوي (در بحـث فنـون تحلیـل    اگـر  . ددهـ ادامه مـی را تا پایان ] شوندهتحلیل
ــی» برســاختن« ــدینشــود، صــحبت م ــه ب ــه ب ــل اســت ک ــابی«جــاي آن، از دلی ــل،تفســیر،(» معنای تأوی

Deutungen/interpretations ( امـا بـه بـاور مـن برسـاختن تعبیـرِ بسـیار        .رودسخن مـی و نتایج آن
:Freud, Ger: 1961, 47; En).درخورتري است 1964, 260-261)

خود روایتپرسشی که مطرح است این است که چه تضمینی وجود دارد که روانکاو در جریانِ برساختنِ 
بنیاد نادرستی این شونده دچار خطا نشود و درنتیجه چیزي نادرست را به او القا نکند؟و انتقال آن به تحلیل

احتمالِ خطاي روانکاو کم نیست، اما مسئله این است که حتا اگر برسـاخته  . استالقاپرسش در خود مفهوم 
است؛ روانکـاو از روي ایـن واکـنش تشـخیص     به آنشوندهتحلیلخطا باشد، چیزي که اهمیت دارد واکنشِ 

و نـه پاسـخِ   » آري«نه پاسخِ (دهد که آنچه حدس زده است وارد است یا نه؛ اگر هیچ واکنشی از او نبیند می
امـا اگـر   . تفاوت ماندنِ او تداوم داشته باشد، قاعدتاً باید حدسِ خود را تصحیح کندپاسخ و بیو این بی) »نه«
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حتـا اگـر طـرف    مورد نیست،اکنش نشان دهد، یعنی حدسِ روانکاو احتماالً پرخطا و بیبیمار و/شوندهتحلیل
اي اسـت کـه بـا    هـاي مـوازي  نزد فروید چیزي که معنـادار اسـت، جریـان   . ن مخالفت کندمقابل مصرّانه با آ

نـد  کمـی اشارهنمونهچند باره به دراینخود او. ندشوشونده ایجاد میهاي برساختیِ روانکاو در تحلیلحدس
کند کـه یکـی از دوسـتانش از او    ست؛ نخست او تعریف مینیخالی از بهرهدوتا از آنها در اینجا ر یکیذککه 

روزي ). جو شده اسـت دوريزن نسبت به همسرش (کند بازاي او و همسرش را رابطهيگرهتا است خواسته 
پیونـد  حتـا  ي آنهـا و  او ممکن است به رابطهنشِگوید که این مدر حضور زوج، فروید به همسر دوستش می

شما اي که نگلیسیآن ا": گویدبرَد و میرد سخنِ فروید را میلحظه ناگهان مشان آسیب بزند؛ دراینزناشویی
این جملـه در  .(Freud, Ger: 1961, 51; En: 1964, 264)"ردمنیزتشخیص دادیدي مغزي هدیک غدر او

روایـت فرویـد آن روز   توانست باشد، زیرا بـه چه می» نیز«ربط بود؛ وانگهی دلیل کاربرد آن گفتگو یکسره بی
را » نیـز «اشاره کند؛ فروید ایـن  » نیز«دوستش بخواهد به مرگ دیگري صحبت از مرگ کسی نشده بود که 

خواهـد  ییـد یـک تشـخیصِ دیگـرِ فرویـد، مـی      داند؛ دوست بـا تأ تأیید غیرمستقیمِ دوستش بر حدسِ او می
او همـین  .شکلی غیرمستقیم ـــ مهـر تأییـدي بگـذارد    طورجانبی بر تشخیصِ کنونیِ فروید هم ــ البته بهبه

کننـد،  بـروز مـی  هـم  هـاي گفتـاري   وپالگویی یا لغـزش هایی چون پرتتأییدهاي غیرمستقیم را که به شکل
توانـد شـکلِ   حتـا تأییـد غیرمسـتقیم مـی    . (ibid)داندتحلیلگر می/نکاوي روااي براي درستیِ برساختهنشانه

بـا  شناسـیِ زنـدگیِ روزمـره   آسیبروانتر در آورد را پیشجا میمثالِ دیگري که فروید همان. مخالفت بگیرد
آیـد ي که از آن در ادامه میترمبسوطروایتو هرحال مثال جالبی است؛ بهاستتفصیل بیشتري شرح داده 

؛ نـامی  نریـاوJauner) نـامِ  یدر خـواب فرویـد یکـی از مراجعـان   : منبـع اسـت  همـین  به اسـتناد خود خودبه
نـام یکـی از آشـنایانش    (که این نام برایش بیگانـه نیسـت   با ایناما شنودمیرا چندبار ) شده در ویِنشناخته

زنـد کـه شـاید مقصـودش     وخطا حدس مـی آزمونفروید به. یابدحضور آن در خوابش نمیبراي یدلیل) است
Gauner)ر؛ گاوکه در آلمانیِ کوچه آنویژه ، بهو براي ناسزاگویی بوده است) بازنیرنگآدمِمعنیِ در آلمانی بهن

اَدا » ي«در آغازِ واژگـان گـاه بـا صـداي     ) »گ«با تلفظ متعارف (gحرف در برخی نواحیِ این کشورو بازار
ایـن  کـه  خواهد بگویـد  کند و میمخالفت میسختمراجع . شوندصدا میرو این دو واژه همشود و از اینمی

gewagtجاي بهدر این لحظه دچار لغزش کالمی شده و خیلی گزافه و باورنکردنی است؛ اما از دید او حدس 

ـ (jewagtگویـد  می) باورنکردنیزیادي جسورانه و درنتیجه = تگواگْ( ؛ )اصـالً معنـا نـدارد   ایـن واژه  ؛تیِواگْ
رغمِ شود و بهرا مرتکب می) jبا gجابجایی (شده زدهمراجع هنگامِ رد نظرِ فروید، همان خطاي حدسدرواقع

نظر او را عمالًحین ابراز مخالفت موردنظرلغزش کالمیتکرار با ،دهدمیاو پاسخ منفی يبرساختهکه به آن
.(ibid)کندمیتأیید 

دهد، در شکلِ لغزش گفتاري بروز میشود و خود را بهچیزي که مسلماً از سوي اَبرمنِ بیمار سرکوب می
اي کـه در پـس   درواقـع انـرژي انباشـته   . یابـد ي پیشنهاديِ فروید محملی براي غلیـان کـردن مـی   برساخته
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یابد و کند، حدسِ فروید را محملی براي آزادشدن میهاي کژدیسه بروز میشکلهاي ناخودآگاهانه بهانگیزش
ي فروید عینِ حقیقـت  برساخته/پایه نیازي نیست که حدسبراین. کنددرنتیجه دوباره همان فشار را وارد می

داشـتنِ حـدس یـا    حقیقـت . شـکند درهـم ست که مقاومت بیمـار را در برابـر آزادشـدنِ انـرژي     باشد؛ کافی
:اش استي فروید مستلزم کشف رویدادي واقع در گذشته نیست؛ صدقِ آن منوط به کارکرد درمانیبرساخته

) شـدنِ قانع(رود، و چگونه حدسِ ما به باور این امر پیش می) روانکاوي(در فراگرد تحلیل چگونه که درك این
شـود، بایـد   برساختنِ روانکاو آغاز می] عملیات[مسیري که از ... ا دارد ، ارزشِ زحمتش رشودبیمار تبدیل می

جـاي خاصـی   ایـن کـار همیشـه بـه     اماشونده بینجامد؛تحلیل] زاي گذشته نزدي آسیبخاطره[به یادآوري 
جـاي آن، مـا از رهگـذر انجـام     بـه . درا به یـاد آور بیمار امرِ سرکوفته رود که اغلب چنین پیش نمی. رسدنمی

ي حقیقت آنچه برساخته شـده  بخش در او دربارهاطمینان) اقناع(به ایجاد یک باور ) تحلیل(صحیحِ روانکاوي 
نتـایج  هماننـد  شااثـرِ درمـانی  [= د داربازیافتـه ي مانند یک خاطرهاثري رسیم که از حیث درمانی است می
دهـد و چگونـه ممکـن    این پرسش که در چه شرایطی چنین چیـزي روي مـی  . ]استواقعی رویداد یادآوريِ 

کامل داشته باشد، همچنان موضوعی براي ينتیجه] برساختهروایت=[است که یک جایگزینِ آشکارا ناکامل 
(Freud, Ger: 1961, 52-53; En: 1964, 265-266).استی دیگرپژوهش

گـرِ ، تـداعی داده در گذشـته بـا یـادآوري واقعیـت روي   برسـاختن درمانیِ کارکرداین اشاره به هماننديِ
چیزي نیست که واقعاً روي داده است، بلکه عملیاتی اسـت کـه   آنحقیقت: کارکردگراییِ ذاتیِ اسطوره است

شکند، یعنـی همـان روایـت    میدرهمي انرژيِ انباشته را شونده در برابر تخلیهي تحلیلمقاومت ناخودآگاهانه
ي آن شخص است؛ داسـتانِ نـاجیِ بیمـار، روایـت     ي ویژهاسطوره،برساختهقرار این بدین. ي روانکاوتهبرساخ

اي است کـه او بـراي   ؛ اسطورهده و اکنون فراموش شده است، نیستدر گذشته اتفاق افتاواقع که بهرویدادي
استروس است که مثالً خوانش فروید ـاین مؤید آن نظر لوي. پذیردشدنِ مقاومت درونیِ خود آن را میتسلیم

)واقعیـت (بـودگیِ  واقعدارد نه به دلیل حقیقتادیپ : از ادیپ، نه رازگُشایی بلکه تقویت و گسترش آن است
ساختار بـا آن  با روایتی هم) هانوروتیک(نژندان در این است که وقتی روانبیرونیِ آن در گذشته؛ حقیقت آن 

ي آنـان از ایـن   ي ویـژه ها بایـد نسـخه  براي هریک از این سوژه: روداز بین میشان شوند، مقاومتمواجه می
وزي و نـه  دیگرسخن حقیقت ادیپ از کارکرد امـر عنوان حقیقت بپذیرند؛ بهاسطوره را ساخت تا آنها آن را به

به نوعِ بشر درمقامِ یک قدرها نیرومند هست که قابل تعمیماین اصل آن. شوداش حاصل میواقعیت دیروزي
:باشدکل

یابیم که او نیـز  تکینه بگذاریم، درمییک کل بپنداریم و آن را در جایگاه یک فرد انسانیِچوناناگر انسانیت را 
نقـد منطقـی آنهـا    کـه  ه اسـت داشـت )Wahnbildungen/delusions، ییهـا خودفریبی(ییهاسازيتوهم

العـاده بـر انسـان داشـته     توانند نیرویـی فـوق  همه اگر آنها میبااین. ناممکن است و با واقعیت در تضاد هستند
، صـادق اسـت  تواند براي آنها نیز به استنتاجی همانند آنچه براي فـرد انسـانی   صورت پژوهش میباشند، دراین
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اي هستند که آن را از سرکوبِرا مدیون حقیقت تاریخیشاندرونینیروي ] هاتوهمات، خودفریبی[این .برسد
(Freud, Ger: 1961, 56; En: 1964, 269).اندفراچنگ آوردهشده هاي دور و فراموشگذشته)زنیِپس(

که کـارکرد آن درسـت هماننـد    یابدبازمیرا اسطورهیک تولید فرایند روانکاوي کُنهفروید در رقرابدین
وي يگفتـه بـه : هاسـت هاي جمعیِ تمدنورهکارکرد اسط ي اي کـه یـک رانـه   ي انـرژي اسـتروس، تخلیـه  ـلـ

گُشـاید،  ي حقیقـت تـاریخی مـی   این فرضیه مدخلی به بحـث دربـاره  . کندشناختی را پیوسته فعال میروان
زنـیِ یـک رویـداد    ي پـس شناختیِ بیمار نتیجهوضعیت روان: کندمیي علیت را وارونه ترتیب که رابطهاینبه

زنی یا خودسانسوريِ کنـونی سـوژه اسـت کـه یـک      عکس، پسشده در گذشته نیست؛ بهزاي فراموشآسیب
شـور  ي فرویـد در  توتم و تابوبنگرید به بحث و نقلی که از (کند ي او اطالق میواقعیت تاریخی را به گذشته

ي پیوند وضعیت ي گذشته، بلکه نحوهصورت حقیقت تاریخی نه خود آن واقعه؛ دراین)ارائه شدنیرانتَعریب اَ
ي گرهدست داد که ي گذشته بهشود؛ اگر بتوان روایتی دربارهکنونی با واقعیتی است که به گذشته اطالق می

و درنتیجه خود سوژه به آن بـاور پیـدا کنـد، آن    بگشایدرانه را ي انرژيِمقاومت کنونیِ سوژه در برابر تخلیه
نـه در  دانسـت،  )سـمبولیک (نمـادین پـس بایـد آن را   که ازاین،واقعیتاریخی است؛ روایت بیانگرِ حقیقت ت

ي اجتمـاعی مشـخص اسـت؛    رابطـه خودسانسوريِ کنونیِ سوژه در یک /در فعلیت خودسرکوبیگذشته بلکه 
اي از ي سـرکوب، اجـزاي شـکلواره   ي اسـطوره قالب کلی و تکرارشـونده هاي روانکاو با درنظرداشتنِبرساخت

ي رانـه را  روایتی شـود کـه امکـان تخلیـه    صاحب تواند شونده با پذیرش آن میکه تحلیلاَند واقعیت نمادین
. کندفراهم می

The)نژنـد  رواني ي فـرديِ سـوژه  اسطورهاي با نام ي همانیِ روانکاوي و اسطوره را لکان در مقالهانگاره

Neurotic's Individual Myth)استوسواسنژنديِ ي مرکزي این مقاله بررسیِ روان؛ هستهکندتعقیب می :
، بایـد در فراینـد   آوردپدیـد مـی  یهـاي وسواسـ  ي انرژي رانه ایجاد شده و نشانهکه در سازوکار تخلیهمانعی

:کنددر تبیین چنین گُشایشی است که او این نظر را صادر می. شودبرطرف) روانکاوي(تحلیل 

اسـطوره  . شودشکلی درخور اسطوره نامیده میبهچیزي وجود دارد که ) روانکاوي(ي تحلیل در بطنِ تجربه
تعریف حقیقت منتقل شود، زیرا تعریف حقیقـت  رهگذرتواند از دهد که نمیگفتمانی به چیزي مییشکل

باشد و نیز به این دلیل که ایـن تعریـف تـا جـایی کـه گفتـار در       (self-referential)ارجاعگر ـباید خود
ي تواند نه خودش حامل حقیقت باشد و نـه دربرگیرنـده  گفتار نمی. گذاردجریان باشد حقیقت را بنیاد می

ت را بیـان کنـد و   تواند حقیقـ گفتار تنها می. سوي حقیقت ــ درمقام یک حقیقت عینی ــ باشدحرکت به
بخشـی بـه   توان گفـت کـه انضـمامیت   میست کهدر این معنا. دهداي روي میاین در یک اسلوب اسطوره

ي اُدیـپ، داراي  ، یعنی گرهيي روانکاودر نظریه) intersubjectiveاي، سوژهمیان(ذهنیتی ي میانرابطه
(Lacan, 1979: 407).ارزش اسطوره است
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توان آن را با کمک چند گـزاره  پذیر نیست، یعنی نمیتعریفدان معناست که حقیقت ي لکان بِاین گفته
قـالبی گفتمـانی   اسطوره به ایـن حقیقـت  . آوري توضیح دادیاري تشبیه یا مصداقیا حکمِ منطقی، یا حتا به

بیـین  که قابل تشـخیص و ت یابد بدون آنکند که در آن حقیقت جریان میدهد، یعنی محملی فراهم میمی
انـدازد؛ راوي  قرار حقیقت در درونِ گفتمان اسطوره نیست، اما این گفتمان آن را بـه جریـان مـی   بدین. باشد

. داندي حقیقت است اما خودش آن را نمیاسطوره گوینده

خـوانشِ /توان با هـر تفسـیر  فقط می! ترتیبهیچتوان به این حقیقت دست یافت؟ بهپایه چگونه میبراین
شناسـیِ  شود این است که در این اسطورهچیزي که از این بحث دستگیرمان می. دوباره روایت کردآن، آن را

فرویدي، غرضِ فرجامین دستیابی به حقیقت نیست، بلکه فراهم کردن امکانی براي تکرار روایتی است که به 
که پشت یک سد محکـم  اي است ي این کار فقط از آزادکردن انرژيفایده. دهدشدن میحقیقت امکان بیان

که سختگیر نگهبانِهر خوانش اسطوره مجوزي است براي یک تخلیه، یعنی دور زدنِ یک . گرفتار شده است
برساختندلیل است که آنچه فروید کارکرد درمانیِ فرایند همینبه. براي گذر از آن باید کمی تغییر چهره داد

اي کـه  انـرژي الیـزالِ ي جوشـشِ توان مسئلهنیست، چون نمیداند، اساساً درمان در معناي پزشکی واژهمی
بار براي همیشه حل کند را یکو براي گذر از آن یک دگرریختی ایجاد میکندمیمدام به سد اَبرمن برخورد 

رمن  . ا نابودشدنی نیستزکرد؛ اینجا عامل بیماري اَبـ ّروانکاوي، سد ز رو اهـیچ بـه ) وجـدان (درواقع در فراگرد
ـ شود؛ چگونه؟ از طریق تـدوین روایتـی کـه اَ   رود؛ بلکه امکانِ دورزدنِ آن دوباره فراهم میمیان نمی رمن در ب

رخ داده نیست، بلکه تفسیري است کـه از  » در واقعیت«این روایت لزوماً داستانِ آنچه . آیدبرابر آن کوتاه می
ي انرژي ي دوبارهحد است؛ چون امکانِ تخلیهآن فقط در همینداشتنِحقیقتسوي اَبرمن پذیرفتنی است؛ 

پـس امـر درمـان نـه در کشـف حقیقـت امـر، بلکـه در         . کنـد دهد، سـوژه آن را بـاور مـی   مسدودشده را می
توانـد از آن  سوژه در یک روایت گیر کرده است و نمی: نویسیِ خود مسئله با کمی جرح و تعدیل استدوباره

کند که ویژگی بنیـادینش  اي خود با روانکاو آن را به روایتی دیگر ترجمه میینهي آبیرون بیاید؛ او در رابطه
اي است که در روایت پیشـین وجـود داشـته اسـت؛ چیـزي کـه درمـان انگاشـته         حملِ همان تضاد و ستیزه

ي زنجیـره تـداوم  شـدنِ امکـان  فراهمو ترجمه به روایت بعدي، شود، نه حلِ این ستیزه، بلکه خود فرایندمی
.(Sels, 2011: 67)است ترهاي سپسینترجمه به روایت

در فرایند روانکاوي از رهگذر (Lacan, 1979: 406)"تواند گفته شودپدیدارشدنِ حقیقتی که نمی"این 
ي شود درواقع خود فراینـد ترجمـه  بازروایت داستان بدان معناست که آنچه حقیقت ذاتیِ موضوع دانسته می

ي کوششی براي بیانِ حقیقتی مکتوم در بطن سوژه، حال نتیجهتکرار بی: موضوع استبیانِ شکلي وقفهبی
:استهابیانکه یگانه حقیقت موجود خود همین آن
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ـــ را در نظـر   آنتیگونـه مثـال ي بزرگ کالسـیک ـــ بـراي    متعارض یک نوشتهتفسیرهايي بگذارید نمونه
مدعی یک رهیافت مستقیم به معنـاي راسـتین آن   »(positing reflection)نَهنده بازتاب پیش«. بگیریم

اي از گسـتره » (external positing)بازتاب بیرونـی  «؛ "... ي درواقع نمایشی است دربارهآنتیگونه": است
ـ ما نمی": متفاوتی هستند... هاي اجتماعی و دهد که مشروط به زمینهدست میرا بهتفسیرهاي تاریخی یم دان

ي سببِ نقـشِ ممانعتگرانـه  بهآنتیگونه ي میانجی دربارهراستی چه در سر داشته است؛ حقیقت بیسفُکلس به
تـوانیم دریـابیم، تـوالی تـأثیرات     ي آنچـه مـا مـی   ناپذیر است؛ همهدسترسی] ما و سفُکلس[ي تاریخی فاصله

ي بـراي هلـدرلین و گوتـه، در سـده    ،)سـانس رن(در عصرِ نوزایی فرهنگی آنتیگونه معناي : تاریخی متن است
، ما تنهـا  »(determinate reflection)بازتاب متعین «و براي تحقق "...نوزدهم، براي هایدگر، براي لکان 
» درخود«ــ یعنی شأنِ آنتیگونه» اصیل«و » )حقیقی(راستین«ي معناي باید دریابیم که چگونه این مسئله

نهایتـاً  اَش ـــ ي کـاراییِ تـاریخی  رهمستقل از زنجی] )نفسهشئ فی(چونان چیزِ درخودآنتیگونه[=آنتیگونه
یک متن سپسینِ هايِکاراییگادامر، در ) هرمنوتیک(ی گرایي اصل بنیادین تأویلبرپایه: پرسشی کاذب است

معنـاي  . شافرضـی » اصـیل «معنـاي  آیند آن، حقیقت بیشـتري هسـت تـا در    هاي پسي خوانشدر زنجیره
"خواسـت بگویـد  راسـتی مـی  سفُکلس به"هاي گنگ و ناپیداي آنچه را نباید در خاستگاهآنتیگونه» راستین«

دیگرسـخن،  شود ـــ بـه  هاي سپسین برساخته میي خوانش)دنباله(این معنا با همین زنجیره ] بلکه[جست؛ 
لحـاظ سـاختاري ضـروري    بهمسلّمِ(delay)یرکرد از رهگذر یک د)afterwardsبعداً، (ها سپساین معنا 

(Zizek, 2008: 242-243).شودبرساخته می

پرسـی جـداییِ کردسـتانِ    با موضوع همـه هاي خارج کشوريشبکهي تفسیريِکمی پیش در یک برنامه
رئـیس پیشـین   عضو دفتر سیاسـی حـزب دمـوکرات کردسـتان عـراق و      ، کمال کرکوکیعراق از این کشور، 

د؛ نخست مشتی از همان رْشمرزانی براي استقالل را برمیي بااقلیم کردستان، دالیل اصرار دارودستهمجلسِ 
از طریـق مجـاريِ  ) عربـی یـا کُـردي   (ي تابعیـت قـومی کرکـوك    نشـدن مسـئله  حـل :هاي همیشـگی حرف
ي دولـت  سـاالنه ي بودجـه کردسـتان از  درصـديِ هفدهسهمِنشدنِپرداختشده در قانون اساسی، بینیپیش
رسـمی و غیررسـمی   هـاي نهادها و اهـرم ي مصادرهحکومت مرکزي، مند نقش کُردها درکاهشِ نظام، عراق

درباره حقـوق  رعایت نکردن مفاد قانون اساسیوزیري نوري مالکی، از سوي شیعیان در دوران نخستقدرت
و هـا  دارایـی يمصـادره کُشتار، (بار انفال 8و کُشیبار نسل5«:سیاههدر پایانِ این ؛ سپس...اقوام عراقی و 

چندبار در این برنامه تکرار را کرکوکی این مورد آخر. »عراق در سی سال گذشتهکُردهاي) کوچاندنِ اجباري
مجري یادآور شد که کُشتار و انفال مربوط به دوران صدام بود و اکنون حکومت عوض شده اسـت؛ امـا   . دکر

و بالیی که ،کُشتار و انفال همچنان وجود دارد و حتا پدیدارشدنِ داعشخطرِبود که کرکوکی بر این موضع
: رفـت تریک گـام جلـو  داستانْ. آن استپذیريِبازگشتها و دیگر کُردهاي عراق آمده است، گواه سرِ ایزدي

هـم کردسـتان بـر    ي قانون اساسی بدهد، آیا باز جانبهن به اجراي همهمجري پرسید که اگر دولت مرکزي تَ
نَفَس دل و یکیک، از جمله خود کرکوکی، همانان برنامهیي متوجه کنید که همه(؟جدایی اصرار خواهد کرد

کُردها بیش از دیگر نیروهاي سیاسی عراق بـراي تحقـقِ یـک عـراق     سال گذشته 15در کردند که میتکرار
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،در لفـظ کـم ، دسـت اي بـود کـه در آن  سیي آن تصویب قانون اساند که ثمرهاهکوشش کرد» دموکراتیک«
امکان ندارد کـه آن را  «: ؛ کرکوکی پاسخ داد)ها رعایت شده استي حقوق شهروندي معمولِ دموکراسیهمه

: ؛ و پاسخِ فوقِ وسواسیِ کرکوکی»وقت؟فقط فرض کنید که اجرا کنند؛ آن! فرض کنید«: ؛ مجري»اجرا کنند
!»این است که انفال کنندکنند، اگر هم بکنند براي نمی«

یابد، ؛ این وسواس تا مرز خودکُشی ادامه مینخواهد شدانفالتوان فرض کرد که نمیهم حتا روي کاغذ 
داعش مقاومتی که کُردها در برابر پیشرويِ«: داردبرمیکرکوکی از واقعیتی هولناك پرده اندکی بعد چرا که 

کردند که این مقاومت براي دفـاع  اي فکر میوگرنه چنانچه لحظهکردند، براي دفاع از حیثیت خودشان بود؛ 
در این تبیین، خطرِ انفال از سوي دولت مرکزي چنان زیاد . »زدنداز عراق است، هرگز به این کار دست نمی

بغداد نیرو بگیرد، ایـن جنـگ دیگـر موضـوعیت نخواهـد      ا علیه داعشکُردهجنگاست که اگر قرار است با 
.ي وسواسی مسدود شوند، مرگ او حتمی استي انرژيِ انباشتههاي تخلیهاگر تمام راهترتیب بدین؛داشت

صـورت  دررو، کـه خـود را بـه   دهد این انرژي انباشـته و بـی  است که اجازه میاياسطورهگراییِ کُرد ملی
از حیثیـت  «ومِ کُرد در عـراق  شکلی تخلیه شود؛ دفاعِ قکند، بهکُشی و انفال پدیدار میوحشت مداوم از نسل

در جنگ با داعـش، روایتـی   )اشايهم نوعِ قومی و قبیلهاي است، آنذاتاً اسطورهمفهومی حیثیت(» خودش
دلیلی براي مقابله بـا  گراییِ کُرد نبود، اربیلْاگر قوم:شودراحت می» خطرِ انفال«با آن از شرِ بغضِ است که 

احتمـالیِ /بـالقوه کُشیِداعش، نسلواقعیِ/بالفعلتر از کُشتارگريِ داعش نداشت، چون براي بارزانی خطرناك
اندازه تباه نیست؟ یـا، در همـین موضـوع، بـه وحشـت مـداوم       دار هم باشد، آیا بیخنده.دولت مرکزي است

حتا هزاران سـال  ، یاهفتادسال پس از مرگ هیتلر(ي یهودیان دوبارهکُشی و آوارگیِاز احتمالِ نسلاسرائیل
موضع دولـت  محتواي ایدئولوژیکوقتی نتانیاهو و خودتان داوري کنید کهبیندیشید ) پس از اسارت در بابِل

عـیِ واقاي ایران را بـیش از خطـرِ   ي هستهبرنامهاحتمالید که خطرات گویمیرسماً و کند آشکار میخود را 
د، کـه حتـا یهـودي باشـ    آننداد که بیهشدارآن اپوزیسیونیتوان به چگونه میداند، داعش براي منطقه می

کُردهـا شـهامت تـرِ  ناظرِ قالبی و همدلِ قالبییا به آنانی که؟شوداُجرت این وحشت مشکوك میشریک بی
قومیحیثیت «براي دفاع از ، بلکه تنهاسوریهمام میهنِعشقِ نه بهالبته ديوايپیکه نیروهاي وقتی بودند،

ند؟کردمیداعش آزاد الالعرب را از چنگعین» شانخود

شـنویم  را مـی مبارزاتشـان يچندصدسـاله تـاریخِ ي هاي عجیب و غریب کُردها دربارهزمانی که داستان
دیگري هم بود که انقـالبِ  اند؛ وانگهی در همان برنامه مهمانِرا از کجا آوردهچندصدسالمعلوم نیست این (

شـویم کـه کشـف    ، بیش از پیش مطمـئن مـی  !)دانستمیقیام اقوامِ ایران در برابرِ قومیت مرکزي آنرا 57
منطقـی  تعریـف کردیم نیست؛ حق با لکان است که این حقیقـت که فکر میهاحقیقت ماجرا به آن سادگی

ي کرکوکی مدعی است که تفسیر او حقیقت امر را درباره. دشومیبیان ندارد، بلکه فقط از طریق گفتار سوژه 
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اي از هگل است؛ اما گویا این تفسیر صـرفاً اسـطوره  ينَهندهپیشبازتابِکند و این رویدادهاي عراق بیان می
انـد و مـا را از   شان به شکل خاص خود تدوین شدهي تاریخیخروارها اسطوره است که هر کدام بنا به زمینه

چه بازتابِ متعینپس ؛ بازتاب بیرونیگذارند؛ این هم بهره میحقیقت و معناي راستین ماجرا تا ابد بیدرك
گذشـته، نـه در خـود رویـداد   ، کُردهاتاریخیِفالن رویداد راستینباور کنیم که معناي کافی استشود؟ می

ی از نـوعِ  کاراییِ خود را در گشـودنِ گرهـ  هر روایت. استآنهايروایتسپسینِهايبلکه در همین کارایی
مـثالً  دهـد؛  ي مولّد وسـواسِ سـوژه نشـان مـی    ي انرژيِ انباشتهبراي تخلیه،ي کرکوکیي غافلگیرکنندهگره
گرهی است کـه قـرار اسـت   ،ي مبارزات کُردهاچندصدسالهیگانه حقیقت راستینِ رویدادهاي تاریخ اینک هم

.ي بارزانی گشوده شودي دارودستهشدهاز بخت چفتپرسیبا یک همهفرداـامروز

*               *              *

فصل(در هات(ُهم از نسهاي اَوِستا هنَی)هاي بخش آغازین هاتوهشْمیي کوتـاهی بـه چیرگـی    رهاشا) ت
:هاك شده استدژيفریدون بر اَ

]مورسـان  و جـاودانگی اي سپندینه از آن نوشابهگویا زرتشتیان گیاهی که ـروییدنیِ توتمی یا ایزد(زرتشت از ه
:]پرسدمی) باشد، همسنگ نسبی آنسپسینادبیات عرفانی ایرانِساقیِگرفتند؛ شاید می

وماي ه !
نوشـابه  ، از تـو  ]مینُويجهانمادي، زمینی؛ در برابرِ [= کدامین کَس، دیگرباره در میان مردمانِ جهانِ اَستومند

برگرفت؟
کدام پاداش بِدو داده شد و کدام بهروزي بِدو رسید؟

:ي مرگ، مرا پاسخ گفتدوردارنده] کردارِراست[= آنگاه هومِ اَشَونِ 
از من نوشابه برگرفت و این پاداش » ]آبتین، پدر فریدون[= ینبتآ«تومند، سردمانِ جهان اَمدومین بار در میان 

:دو رسید که او را پسري زاده شدهروزي بِدو داده شد و این ببِ
...از خاندان توانا » فریدون«

ي هزارگونه چاالکی چشم را، آن دارندهي ششکلّهي سهپوزهسه] دهاكژياَ[را فروکوفت؛ » دهاكاَژي«که آن... 
رسـانِ جهـان را، آن زورمنـدترین    آسـیب ]دینبی[= را، آن دروند]دیو دروغ[= آن دیوِ بسیار زورمند دروجرا،

سـتا،  اَوِ(.، به پتیـارگی در جهـانِ اَسـتومند بیافریـد    ]راستی[= اَشَهکردنِ جهانِدروجی را که اهریمن براي تباه
1385 :137-138(

ه پسـرِ  )Өraetaona، فریدون(نَئُتَئرَثْنبرد خدایگانْي دیرآشناي همان اسطوره فیان،  (اَثْویـ بـین،  آتْاَسـ
تینآب ،Aθvia, Abtia(ژياَباهاكد)اَژيضحاكهاك، اژدها، د ،Aži dahāka(   ــ از دیوهاي گزندرِسـان کـه

و نیز روایتی نزدیک به آن را دارندان یست که هندوااند ــ و شکست دادن گاه آن را ایزد خُشکسالی دانسته
ایـن نبـرد   . رسـانند ي آن را حتا به عناصر فرهنگ باسـتانی اروپاییـان نیـز مـی    پژوهان گسترهبرخی اسطوره
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تر با گسترش بیشتر اسطوره در درازناي زمان، رنگ و آب بیشتري یافته و به داستانی کمـابیش ماننـد   سپس
دهاك شده اسـت، در  ژياَقربانی فریدون که پدرش پیش از تولد او: آنچه در شاهنامه آمده تبدیل شده است

؛روددهـاك مـی  ژياَشـود تـا سـرانجام بـه جنـگ      بزرگ مـی برمایهنام ي شیر گاوي بهکوهستان و با تغذیه
دهـاك را  اَژيفریـدون  شـود کـه   چنین برداشت نمینوشته شده است، ي اَوستاههرروي از آنچه در این پاربه

:خوانیم؛ در بند سپسین همان هات چنین میاستفروکوفته] با گرز[گویا فقط او را کُشته است، بلکه

! اي هوم:] پرسدزرتشت دوباره می[
جهان اَستومند، از تو نوشابه برگرفت؟بار در میان مردمانِکدامین کس سومین

کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزي بِدو رسید؟
:ي مرگ، مرا پاسخ گفتدوردارندهآنگاه هومِ اَشَونِ 

سام ــ از من نوشابه برگرفت ] مرد خاندانِ[ــ تواناترین » رَتاَتْ«بار در میان مردمان جهان اَستومند، سومین
:دو رسید که او را دو پسر زاده شدنددو داده شد و این بهروزي بِو این پاداش بِ

...ر و گُرزبردار و دومین، جوانی زبردست و گیسودگذار،؛ یکمین، داوري دا»گَرشاسپ«و » اورواخْشَیه«
، آن زهرآلـود  ]ي اسـب و انسـان را  نـده لعآن ب[= اَوبار را ـاَوبارِ مردـکه اَژدهاي شاخدار را بکُشت؛ آن اسب... 

.اي روان بودنیزهش به بلندايِاَزردگونزردرنگ را که زهرِ
آن تبهکـار از  . پخـت خـوراك مـی  ] اَژدها[آهنین بر پشت آن ] ظرفی[=آوندي هنگامِ نیمروز، گَرشاسپ در 

گَرشاسـپِ  . آهنین فراز آمد و آبِ جوشان را بپراگند] آن آوند[ناگهان از زیر ] ریزانعرق[= ریزان گرما خَوي
)138: جاهمان. (نریمانْ هراسان به کناري شتافت

است که در متون کهن هندي،هندوایرانیانمشتركاژدهاکُشِ ي اسطورهي شدهروایت ایرانی، گَرشاسپ
بـدان  تـر سـپس که کمی ) Indra، اینْدرمشخصاً (شده استهاي دیگري نمودار نیز با نام،داوِریگویژه در به

در پایـان  سـرانجام  کـه  پهلوانیـخدایگانایرانیِ دردسترس، هاينوشتهي برپایههرروي بهم کرد؛اشاره خواه
اهـورامزدا بـه فراخـوانِ  )ي منسوب بـه یکـی از پسـران زرتشـت    هزاره،Hōšidarmāh(ههوشیدرماي هزاره
پ ک(رشاسـپ  گَ، نـه فریـدون بلکـه   کُشـد مـی را چشمششيکَلّهسهي هپوزسهاژدهاي خیزد و برمی رْساسـ ،

Kersāspa ( ساماز تبار)شـاخدارِ ، ماننـد همـین اژدهـاي    یـان اژدهاکـه دیگـر   اسـت ) نیاي رستمز ردرنـگ
ـ ياژدهـا ، Gandarv(وگَندریا درِوگَنْو نیز )Aži Sruvara، رووراَژي س(باراَوـبارِ مرداَوـاسب را نیـز  ) بیالس

پرسشـی کـه گـاه    اما .برپاستحرمیدان اینک درافزار، درکارِ کُشتنِ اژدها، همنیزهتندیسِ اويِ؛کُشته است
ي روایت فردوسی اسـت یـا بـا دو اسـطوره    ضحاكهمان ي خشکسالیاژدهااین است که آیا شودمیمطرح 

چرا فریـدون  کهاند؟ و پرسشِ دیگر اینوحدت یافتهشخصیتیکمتفاوت سروکار داریم که بنابه دالیلی در 
ي جهـان و  کُننـده ي تبـاه و این دیـوِ پتیـاره  چشمششي کلّهي سهپوزهسهمي هوگفتهدهاك ــ این بهاَژي

، در ذهنیت ایرانی تجسم و تشخص بیداد و ستم است و ضحاكدهاك، یا معرّبش جهانیان ــ را نکُشت؟ اَژي
جلّادي کـه  : شوددست داده است حاصل میویژه از توصیفی که فردوسی در شاهنامه از این اسطوره بهاین به
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واز، حکومت وحشـت بـه   ، شهرناز و اَرنَ)گاه، دخترانش(مشید و به اسارت گرفتنِ خواهرانشپس از کُشتنِ ج
ر مـی  براي آرامشِ مارهاي رسته بر دوشِ خود هر روز دو مرد جوانِ راه انداخت؛ او  ریـد و مغزشـان را  را سـب

داده بر علیه او ي آهنگرِ پسرازدستچنان بوده که سرانجام کاوهدر روزگار او بیداد . کردمیخوراك این مارها
تخت شاهی ــ که ي کیانی را بر ي ایزدي و از تخمهشود که فریدونِ صاحبِ فرّهشورد و آغازگر قیامی میمی
اول هاي دستهدر روایتگویا که ي جالب توجه ایننکته. نشاندناحق آن را غصب کرده بود ــ میدهاك بهاژي

هاي آغازین پس از ي ساسانیان یا سالجامانده از دورهنه داستان فردوسی، بلکه متون پهلوي به(این اسطوره 
.اش خود اَوستا؛ نمونهشودیا نقشی مشابه آن دیده نمیکاوههیچ نشانی از شخصیت ) ورود اسالم به ایران

گـره خـورده اسـت، اگرچـه     علی حصوريبا نام ی کمابیش دیرپا وجود دارد که بیش از هرکساي فرضیه
پژوهـان ایرانـی کـم    اسـطوره این فرضیه البته میـان  اند؛راهی بدان یافتهکسان دیگري پیش و پس از او نیز

ي انگاریم، حاصل وحدت دو اسـطوره مییک اسطورهدرواقع آنچه ما حصوريي گفتهبه. مخالف نداشته است
و (و هنـدوایرانی هاي هنـدي هاي دیگر در اسطورهروایتی که در اَوستا و بهاز هم متمایز است؛ یکمین همان

سالی دانست توان ایزد خُشکهاك را میدآمده است؛ در این اسطوره اَژي)همانندش در برخی اساطیر اروپایی
اماگرفته بردگیبه هستند ــ زنانزایاترینِاسطورهرا ــ که به روایت، شهرناز و ارنواز،جمشیدکه دو خواهر

دادن او، ایـن دو زن  دهـاك و شکسـت  آنان زایل شده است؛ پس از نبرد فریدون با اَژيزایاییِاسارتاز زمانِ
پژوهـان بسـیاري ایـن دو زن ـــ کـه بـه       د؛ اسطورهگردها بازمیشوند و دوباره زایایی و باروري بِدانمیآزاد 

ئوونهئوواچی و اَر : انـد گونـاگون آمـده  هـاي روایـت در ریشـه  هاي تغییریافته، اما آشکارا هـم نام نَئـوواچی؛  سـ
در ادبیات مذْدارپنْآناهیتا و سبرابرِــ ) زمین(و خاك )ابر(آبایزدبانوهايــ را تمثیل ...هوك و اَرِنَوك گْسنْ

ـــ شـان هاي یکسانِ هنـدوایرانی هاي مزدایی، یعنی پس از جدایی اساطیر هندي و ایرانی از ریشهو اسطوره
یـا بـه   ـــ  اَژي هرروي به. و فرارسیدن خُشکسالی است) آب(اند؛ عصرِ اژدها، عصر نازایی زمین و ابرها دانسته

در مورد پسـوند  . آوردماري است که خُشکسالی میــاَهیهاي دیگر که ناشی از دگرگشت صداهاست تلفظ
دسهیا دههدي یا عیب، از قومِ ه بداراي د(نیست هاآنپرداختن بهها بسیار است و اینجا مجالِداوريدهاك

(daha/dasa)ویژه که نام پدر ضحاك ــ بهبوده است وداسرم.(...

. هاي آغازین چیز غریبی نبوده استي رویدادهاي طبیعی البته براي تمدنپردازي دربارهگونه اسطورهاین
اي حکـومتی ي شـیوه ف حاکم یـا  ، معرّروایت شاهنامهدهاك یا ضحاك اما حصوري بر این باور است که اَژي

هـا و  بنـدي سـرزمین، پـیش از شـاخه   هـم شاید بر آریاییانِیا (نظامِ اشتراکی بر ایران ،آناست که در دورانِ
مراتب اجتماعیِ بسته و اي که در آن سلسلهاست؛ یعنی وضعیت اجتماعیبودهبرقرار ) شانهاي سپسینکوچ

:گرِ آن بوده است، براي مدتی لغو شده استپشتیبان و توجیهسپسینرسمیِاي که دین زرتشتیِستمگرانه
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چنان مشـخص و  نکارکرد طبقات آ] دشاهیِ جمشید استاَش پاايگرِ اسطورهاي که بازنمایاندر پایان دوره[
مناسـب  ] موبـدان، ارتشـتاران و کشـاورزان   [= شود که یک نفر را براي رهبـريِ هـر سـه طبقـه     مستقل می

ي کهن تنهـا در الگـوي کهـنْ توانـاییِ     آمده است، رهبر جامعه] شید[که در داستانِ جمشمارد یا چناننمی
حـاکمِ  [= خـدا  ـه طبقات، نیرویی جادویی شـاه ي جامعه بي تمام جامعه را داشته است و با تجزیهاداره) فرِّ(

خود شخصـیتی خـدایگانی   ي جامعه بود و خودبهي کهن که واجد تمام نیروهاي معنوي و مادي ادارهجامعه
اي پرچالش کـه کشـاورزان ظـاهراً در فشـار دو     در چنین جامعه... هم دچار تجزیه شده است ] یافتهم می

بـدیهی  . خواهد جامعه را به شکلِ قدیمِ اشتراکی برگرداندکند که میور میاند، مردي ظهي دیگر بودهطبقه
سـوي  ي طبقـاتی اسـت و اصـوالً چـون تحـولِ جامعـه بـه       است از آنجا کـه راويِ اسـطوره طرفـدار جامعـه    

)62: 1388حصوري، ] ... (شدنبه بدنام و دیوآسا ترسیم[شدن است، این مرد از آغاز محکوم است طبقاتی

هـاي آغـازین   جامانده از دوران ساسانیان یـا سـده  حصوري به شرحی است که در متونِ پهلَويِ بهاستناد 
مـده اسـت؛   دهـاك آ ي وضعیت اجتماعی در زمان حکمرانیِ اَژيي اسالمی و البته خود شاهنامه، دربارهدوره
اعالم و دهاكاَژيستنِ فریدون پس از شکستنشبر تختي فردوسی است که هااین بیتي چشمگیر، نمونه
:دکنتوصیف میآیینِ طبقاتیِ پیشین را بازگشتواژدهاقوانین عصرِ لغو 

که نگشاید آن بند پیلِ ژیان/ بندي ببستش دو دست و میان به
زر آیینِ اوي/ اوي ینِنشست از برِ تخت ناخوب بیفکند

!بیدار هوشهرکس که دارید ":که/ ر خروش در ببفرمود کردن به
باره جوید کسی نام و ننگنه زین/ نباید که باشید با سازِ جنگ 
یک روي جویند هر دو هنربه/ ور سپاهی نباید که با پیشه

سزاوارِ هرکس پدید است کار/ یکی کارورز و دگر گُرزدار 
..."پر آشوب گردد سراسرْ زمین/ چو این کارِ آن جوید، آن کارِ این 

از آن پرهنر مرد با دستگاه/ هاي شاه مردم سخنشنیدند 
کسی کَش بد از نام و از گنج بهر/ پس همه نامدارانِ شهر وز آن

همه دلْ به فرمانْش آراسته/ برفتند با رامش و خواسته 
زِ راه سزا پایگَه ساختْشان / فریدونِ فرزانه بنْواخْتْشان 

)34: 1369شاهنامه، (

پرهیـز از اخـتالط  (بنـديِ پیشـینِ جامعـه    بازگشت امور به وضعیت طبقـه بهروایت فردوسی، فریدون به
و نامداران و گنجداران را به پایگاهی که سزاوارشان بـوده بازگردانـده اسـت؛   ،دادهفرمان ) ...کارورز و گرزدار 

ابوریحان بیرونی که هر دو را اآلثار الباقیه ي کوتاهی در جز همین اشعار فردوسی و پارهکه بهي مهم ایننکته
جـا  جـا مانـده هـیچ   مـان بـه  براياز زبان پهلويهایی که ها و نوشتهباید از متونِ سپسین دانست، در گزارش

دیـده  دهـاك  اَژيطبقاتی در عصرِ پادشاهیِ )یا پسا(ي پیشاشدنِ مردم در یک جامعهي آمیختهروایتی درباره
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بـر خانـه و فرزنـدان و ملـک خـویش در      شـهروندان اي بـه بازگشـت فرمـانرواییِ    ههم اشاربیرونی ؛شودنمی
کنـد  می"ي خود باشداختیار زن و فرزند و خانههرکس باید صاحب"که پادشاهیِ فریدون، و فرمان او به این

ی از خفقـان  بـاره را ناشـ  گذرد؛ حصوري لحنِ مبهم و آهنگ گـذراي نوشـتار بیرونـی درایـن    و از موضوع می
درضمن موضوع مالکیـت  . جاي بحث داردکه البته ) 67: 1388حصوري، (داند اجتماعی حاکم بر عصر او می

ي اشـتراکی کهـن   یا همان نظـام خـانواده  ي اشتراك جنسیمعنی لغو قاعدهدوباره بر زن و فرزند و خانه، به
. ه اسـت و فریدون بـار دیگـر آن را برانداختـ   دهاك استوار بودهدر عهد اَژياست که حصوري نیز اصرار دارد 

چیـز  گرشاسـب، ـنفریـدو ـدهـاك ي داسـتان اَژي هاي پهلـوي دربـاره  دیگر متنهرروي جز این دو روایت،به
:بنْدهش؛ براي نمونه در روایت افزایندنچه اَوستا گزارده است، نمیچندانی بر آ

چـون  . بکـرد ) پادشـایی (هزارسال بد فرازکردن گرفت و یکضحاك پادشاییِ. ي ضحاك آغاز شددیگر هزاره
پـس  ) ... 139: 1369بنْـدهش،  (دیگـر هـزاره آغـاز شـد     سـه . گرفت و بست) او را(، فریدون )شد(هزاره سر 

، ضـحاك از بنـد رهـا    ]شتداز پسرانِ زرمنسوب به یکی ، هدرماهوشی[= رماه ي اوشیدنزدیک به پایانِ هزاره
] دیگـرِ [در آن هنگام سوشـیانس، پسـرِ   . بس آفریدگان را به دیوکامگی تباه کند] ضحاك[= بیوراَسپ . شود

رده   . سی شبانه روز خورشید بـه بـاالي آسـمان بایسـتد    . زردشت، به پیدایی رسد ي نخسـت از جهانیـانْ مـ
ـ     ) تـا (گرشاسب، پسرِ سام، را برانگیزند،  پ را بـه گُـرز زنَـد و کُشَ اَسـري هـزاره . د و از آفریـدگان بـازدارد  بیو

).142: جاهمان... (آغاز شود سوشیانس

:مینوي خرَدیا در 

و بسـیار دیـوِ   . گُنـاه بـود  و از فریدون این سودها بود، مانند زدن و بستنِ ضحاك بیوراَسب که چنـان گـران  
)46-45: 1391د، رَخمینوي . (بیرون کرد... مازنْدرِ دیگر را نیز زد و از کشورِ خُنیرس 

داسـتان چیـزي   محتـواي ــ هم بـر  ... د، شایست نشایست رْکَدینْي پهلَوي ــ هاي بازماندهدیگر نوشته
دهـاك نسـبت   دست کـه حصـوري و البتـه فردوسـی بـه عصـرِ اَژي      هایی از آنتوصیف، اند؛ درعوضفزودهینَ

هماندهاكاَژياین ادعا کهند؛ شویافت میوکمبیشبامدادانمزدكيدربارهدر این متونِ کهن دهند، می
ها پیش از هزارهشاید ها و سدهبه دهاك و فریدون ي اَژيزیرا پیدایش اسطورهمعناست البته بیاست، مزدك

بسـا  و چه،ي هندي و ایرانیپیش از تفکیک دو شاخهگمانبی(گرددبازمی) ش مزدكجنبدوران (ساسانیان 
هـاي موجـود، عصـرِ    ي روایـت هرروي برپایهبه).اروپاییي شاخهاز ي واحد هندوایرانیشاخهی پیش از جدای

:بوده استگريیجور اشتراککیافتن تبلیغات براي یرونق، دورانِ )کواد(کارگزاريِ مزدك در دربارِ قباد

قباد را فریفت و گمراه کـرد کـه   . شاهیِ قباد، مزدك بامدادان به پیدایی آمد، آیینِ مزدکی نهاد] يدوره[در 
و اَنبازي باید داشت، و فرمود دینِ مزدیسـنان از کـار   ] اشتراك[= به همی ] دارایی[= زن و فرزند و خواسته 

، بـه برنـایی آمـد،    ]پسرِ قبـاد یکُم، خسرو ،انوشیروان[= انوشیروان خسرو قبادان ] که سرانجامآن[بدارند، تا 
)141: 1369بنْدهش، (.بیم کردایرانشهر را بی... ان را سامان بخشید مزدك را کُشت، دینِ مزدیسن
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هاي خود را به او القا کرده است؛ رهگَیافته و نراهي در دربار قباد نحواز این قرار بوده که مزدك بهماجرا
یابد کـه  که پدرش درمیخیزد و پس از آنبرمیگريهپسرِ قباد با او به ستیز)انوشیروان(یکُم سپس، خسرو

همگـی را  خسرو روایتی، به(کند شدت سرکوب میدر تأثیرپذیري از مزدك بر خطا بوده است، مزدکیان را به
؛ شـرحِ  )کـارد هـوا ـــ در زمـین مـی    روایتی دیگر وارونه ــ سردرخاك و پـادر و بهشدکدر باغی به چلیپا می

هـاي  که در همان بیـت نجالب آ. آمده استشاهنامه ترِ قیام مزدك در پایانِ دفترِ سومِ تر و داستانیگسترده
:شودآغازین داستانِ مزدك و قباد، به خشکسالی اشاره می

سخنگوي، با دانش و راي و کام/ نام بیامد یکی مرد، مزدك به
قباد ستوده بِدو داد گوش/ فروش فریبنده مردي و دانش

جور گشتننگهبانِ آن گنج و گ/ شهنشاه دستور گشت نزد به
میان کهان و میانِ مهان/ ش تنگ شد در جهان ز خُشکی خورِ

)429: 1369شاهنامه، (ایران کسی برف و باران ندیدبه/ زِ روي هوا ابر شد ناپدید 

مزدك، بلکه چونان یک عنوان یک رویداد واقعی در عصرِ عجیب نیست اگر بپنداریم که خشکسالی، نه به
اي فرضِ وقوعِ خُشکسالی براي شرایط آشوبناك اجتمـاعی شود؛شناختی به روزگار او اطالق میواقعیت روان

یـک  کنند، براي تضمین اعتبـار روایـت رسـمی،    انبارهاي گندمِ شهر حمله میبه چیز بیهاي تودهکه در آن 
:شـود گیرد؛ درنتیجه روند اوضـاع چنـین مـی   اي میسطورهشناختی از یک قالب پایدار اضامن نیرومند روان

و بـا او خُشکسـالی بـه کشـور حملـه      رسد راه میرد گَاز مزدكنام گرسنگی بر ایران حاکم است؛ شخصی به
کُند که آیینِ اشتراك پیش گیرد؛ شود و او را قانع میشاه می) فرزین، وزیر(دستورترفندي بهکند؛ مزدكمی

د؛ او کنـ صـادر مـی  شـهر را  گندمبه انبارهاي ي گرسنگان گاهی که پیدا کرده است دستورِ حملهآنگاه از جای
ي انقالبی، در قالبِ یـک تمثیـل از شـاه    قانونی براي این مصادرهدست آوردن پشتوانه یا مشروعیتد بهقصبه

را داشـته باشـد امـا بـه     آن) ، تریـاك پـادزهرِ (يدارونـوش بگَزد و کسی دیگـر  مارپرسد که اگر کسی را می
:داندرا مرگ میدسترِ او چیست؟ و شاه سزاي پادزهرفروشِ خشکزیده ندهد، کیفمارگَ

ش جان بخواهد پریدنَهمی از تَ/ کَس که مارش گَزید بِدو گفت کان]مزدك[
وهر یکی دیگري را ببهر]پادزهر[= گَزیده نیابد ز تریاك / د پادز

سنگ نیستکه تریاك دارد درم/ چیست؟ سزاي چنین مرد گویی که
دارآن مرد تریاك]کُش استآدم[= ست که خونی/ چنین داد پاسخ وِرا شهریار 

)430: جاهمان(درگاه چون خصمش آرد به مشتبه/ زیده ببایدش کُشت خونِ گَبه

مـزدك پـس از کـارگر   هـرروي  پـردازیم؛ بـه  تر به آن میدر این بخش چشمگیر است و سپسمار عنصرِ 
گنـدم مردم را بـه غـارت انبارهـاي    از قباد، )فتواي شاهی(جور توجیه قانونی و گرفتنِ یکاین ترفندافتادنِ
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خواست، به ) زر(ها پول جاي گندم از آنکند که اگر انباردار به؛ او حتا به گرسنگان توصیه میانگیزدشهر برمی
ـ مردم به انبارهـاي شـاهی و شـهري و بـه    یورشاش را بستانَند؛زور داراییاو ندهند و به تانیِ گنـدم از  زورس

به یـاد  را انقالبیهراسجور حکومت یک،مزدكيِ سیاسیِدارپشتسازي و به میدانبازاران و سیهانبارداران
:دآورمی

خرامان بیامد ز پیشِ قباد/ بوسه داد چو بشنید مزدك، زمین 
که جایی که گندم بود در نهفت/ گفت ]مردم[= درگاه او شد، به انبوه به

بها گر بگیرند، زر نسپرید/ ]برگیرید[= شوید و همه بهره زو برگرید
بدان تا یکایک بیابند بهر/ که بودش به شهر به تاراج داد آن

تاراجِ گندم شدند از بنهبه/ گُرْسنه دویدند هرکس که بد 
دانه گندم نبودند شادبه یک/ چه انبارِ شهري، چه آنِ قباد 
نزدیک بیدار شاه جهانبه/ چو دیدند، رفتند کارآگَهان 

)430: جاهمان("به مزدك همی بازگردد گناه/ تاراج کردند انبارِ شاه ": که

تمثیـلِ  ي برند، او به آنچه شاه دربارهمیدادرسیاز این رفتار مزدك نزد شاه برگزیدگانوقتی دارایان و 
هماننـد  گرسـنگی ،گویـد کـه در شـرایط قحطـی    کنـد و مـی  زیده و پادزهرفروش گفته بود استناد مـی مارگَ

ي گفتـه دهد حکمِ همان پادزهرفروش را دارد که بـه مارگزیدگی است و انبارداري که گندم به گرسنگان نمی
:حکمش اعدام است) خونی(عنوان یک جانی شاه به

نیابد از آن مرد تریاك بهر/ شهر که گر مارکُشته بمیرد به
وان گرَفتهی خُرد نتکه کارِ شَ/ ش از آن مرد زفت بخواهند خونَ

سیري نخواهد ز تریاك بهربه/ چو شد گُرْسنه نان بود پادزهر 
]جاست؛ باید آن را به نیازمندان دادانباشت گندم در انبار، کاري نابه[= کاردر انبار گندم نیاید به/ اگر دادگر باشی اي شهریار 

)430: جاهمان(ببرد؟که انبار آسوده جانش / شکم گُرْسنه چند مردم بمرد؟ 

اصـول نگرشـیِ خـود را شـرح     قبـاد  نزد، اوبرمزدك و اشراف شکایتسیاسی و ایدئولوژیکيستیزهدر 
:  طبقاتی استنایکسانیِدادن بهپایانرابري و بکند که آیینِ درستمیدهد و شاه را قانعمی

بوددست با او برابر تهی/ هرکو توانگر بود ": همی گفت
توانگر بود تار و درویش پود/ نباید که باشد کسی بر فزود 

فزونِ توانگر حرام است نیز/ چیز جهان راست باید که باشد به
"...ست دست کَس با توانگر یکیتهی/ ست زن و خانه و چیز بخشیدنی

همی گشت درویش با او یکی/ اگر پیر بودي، اگر کودکی 
)430: جاهمان(فرومانده از کارِ او موبدان/ دادي به آن از این بِستُدي چیز و
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، و خواسـته و زنگرایـیِ او در  آمیزِ مزدك، اشتراكي بیان اعتراضِ مهتران و موبدان به آیینِ بدعتنحوه
:شود، خواندنی استمیاي که منجر به از میان رفتنِ تمایز شاه و کارگربرابرسازي اجتماعی

نهادي زن و خواسته در میان/ پرزیان یکی دینِ نو ساختی 
پسر همچنین چون شناسد پدر؟/ چه داند پدر کَش که باشد پسر؟ 

نباشند پیدا کهان از مهان/ چو مردم برابر بود در جهان 
...که شد کارگرْبنده با شاه راست / جاي و چیزش کراست؟ ] میرد[= ی کو مرَد سک

)430: جاهمان(همه گنج دارند و گنجور کیست؟/ همه کدخدایند و مزدور کیست؟ 

دهد و سرانجام مزدکیان با موافقت شاه و زادگان نتیجه میو بزرگ، درباریانسرآمدان، موبداني دسیسه
زن و / بزرگان شدند ایمن از خواسـته  "ترتیب بارِ دیگر شوند و بدیندست خسرو انوشیروان قلع و قمع میبه

در فصـل  در نوشتارهاي دیگر فارسی، مـثالً  ،همین روایت، با شرح و بسط برخی جزئیات."زاده و باغِ آراسته
.الملک هم آمده استخواجه نظامرالملوكسیوچهارمِ چهل

و بـه مـزدك   چیزهـایی را  ) ساسانیان و سپس خود فردوسی(سپسین گُزارندگانِکه این احتمال هست
بـوده اسـت؛ گذشـته از مـورد     خوانشِ خودشان از اسـاطیر کهـن  برگرفته ازکه ندشابدادهروزگارش نسبت 

دهـاك کُشـتن و غـارت امـوال     که اینجا نیـز ماننـد داسـتانِ اَژي   اشاره کرد مارمثالِ توان به میخُشکسالی، 
که یادآور نقشِ شیطان است که طانی مزدك بر قباد و فریفتن او،ي گزندگی آن است؛ یا حتا نفوذ شیبهانهبه

چیز دیگري هم بر این حدس صـحه  . دهاك راه یافته استربار اَژيفریبکارانه به د) خوالیگر(وت آشپز در کس
ترهـا، او را تـازي و بـابِلی    ویـژه پسـین  در برخـی روایـات، بـه   : استدهاك گذارد و آن تازي انگاشتنِ اَژيمی

پایدار مانـده اسـت؛ مـثالً ردّ ایـن گمانـه را تـا       اند و این تفسیر تا امروز نیزگزارده) اَنیرانی/هرروي ناایرانیبه(
» هزار اسبداراي ده«اند؛ البته تعبیر غالب از این نام همان ، گرفته(Bivarasp)بیورسپي او، یابیِ کُنیهریشه
تـوان  را مـی بیـور ي تعبیـري دیگـر   امـا برپایـه  . )هزارگـان اسـت  ي دهدر زبان پهلوي برابرِ مرتبهبیور(است 

ـ یـا  بئیـور ترِ ایرانـی، گـاه   که سرزمین بابل را در متونِ کهن، چنانستدانبابِلي نامِ دگرگَشته ري بیـا  و رو بـ
(Baevar, Bawri, Bovra) یـدي،  32-31: 1388حصـوري،  (انـد  نیز نگاشـتهن؛ دقـت  125-123: 1391؛ ج

پهلـوي بسـیار بـا    ارسی کهن و البته پ، از جمله آغازینهاي بسیاري از زباندر » ل«و » ر«کنید که صداهاي 
حتـا  بدویت و رشدنیافتگیِ زبانِ انسانی است، چیزي چون زبانِ کودکـان؛ سبباند و این بههشدهم خلط می

بینی اسـت کـه   قابل پیش).وجود داشته استنگارهیک این دو حرفبراي گاه پهلوي الخطدبیره یا رسمدر 
:گیردبیشتر نیرو میهمدهاكانگاشتنِ اَژيتازيشود، تعبیرِگرایانه بیشتر میهرجا غلظت عواطف ملی

پـس از پایـان عصـرِ    [ها و شاید هزاران سال تحت فرمانِ پادشاهان نیکوسیرت زیسته بودند،آریاییان که قرن
زندگی بدون پادشاه قابـلِ تصـور نبـود؛ بنـابراین در     ]جمشید استشان دورانِايپادشاهانی که بیان اسطوره
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زمین و بابلیان نیز از هرج و مرجِ ایراندربار پادشاه بابِل که در اوج اقتدار بود رفتندسوي جنوب بهمسافرت به
روزه و عقیـق  هاي گوناگون مانند فیـ هاي دور، متاعاستفاده کرده، بِدین سرزمین روي آوردند، زیرا که از زمان

رفـت و  زمین به بابِل مـی ها از ایرانمیوه] و[ها، تیرهاي بلند براي سقف کاخ] کاربردنی در[هاي دیگر و سنگ
)136: 1391یدي، نج. (تصاحب چنین سرزمین پرنعمتی براي آنان بسیار دلپذیر بود

دهـاك را نیـز بـا چنـین     دربار اَژيدر ) خواهران جمشید(واز رنَي بردگی شهرناز و اَقضیههمین نویسنده
:کندعباراتی تفسیر می

ي زنانِ اند و یا الاقل یکی از آنان نمایندهشوند، زنان آریایی بودهاین دو دختر که خواهران جمشید نامیده می
تمـام  کـه پیداسـت در  اند و چنانچنگ بابِلیان درافتادهبه] آریایی[و کشتارِ مردان اند که پس از جنگآریایی

اند زیرا کـه زنـان آریـایی از بابـت تناسـب انـدام و       مدت حکمرانی بابلیان، همواره زنانِ آریایی اسیر آنان بوده
)140: جاهمان(.اندزیبایی و کدبانوگري و تربیت فرزند بر دیگر زنان برتري داشته

امـروزه  هـم  هـا دیـدگاه جـور ایند و هوادارانِآیمیيکارِ چنین تفسیرهابه دهاك تازي بودنِ اَژي/بابِلی
دارد ایرانـی پشتیِتبار و نیاي هفتاما چرا باید در اشاره به مزدکیان نیز ــ اگرچه خود مزدك. نداپرشناخته

ـ اَهـاي یـک  ــ خطر استیالي بیگانگان بر ایران پررنگ شود؟ در پاسخ به پرسـش  ,Ašmōğ، مـوغ لُاَه(موغشْ

Ahlomōğ ، خوانیممیدرْکَکتاب سومِ دینْکه مشخصاً مزدکی است، در ) برگشتهاز آیینِ زرتشت:

پر آز و شهوت و ... فریبکارانه است >تجویزاتی<یکسره ... شما در باب زن و دارایی >ادعاییِ<همانا اشتراك 
... هـاي اسـتوار اسـت    نامـه و برنهـاده  به کناري نهادن و سسـت کـردن پیمـان   ... رشک و ننگ همگانی است 

... تک مردم برهمیِ نژاديِ تکـوـسبب درهمسوي ویرانی بردن است؛ که بها بهگیهان ر>اندرزهاي شماـکژ<
دسـت ناپیـداتُخمگان   نـژاد نژادگـان بـه   <برهمـیِ  ـوـــ که برآمد زناشویی مختلط اسـت ـــ تبـاهی و درهـم    

... گـذارد؛  مدي میو ناکارآ>يِ مردم سر به گسست<ها ؛ و همکاري>خواهد بود]نژاداننژادان، فرومایهگُم[=
و جایگـاه  ... ] خـانی خـان [= شـینی  نشـاهک ،رسـد مـی ] سرآمدان[= به داراییِ ویژگان >اهمال و نابودي<و 

کنـد  اَنیـران بـه کشـورِ ایـران فـراهم مـی      >که نیز زمینه را بـراي چیرگـیِ  <... طبقاتیِ مردم برخواهد افتاد 
.)اندها از من؛ قالبهستندمترجم /از آراستار><هاي درون ؛ گزاره16-15: 1381د، رْکَدینْ(

اي بـه نقطـه  شـود؛ اینجـا درسـت    هاي مزدکیان دانسته میچیرگی بیگانگان بر ایران پیامد تحقق آموزه
کـه  ایـن : ي ملـی در اسطورهبیگانهمفهومِ لمث،ضروري استدر اسطورهشرّمفهوم رسیم که براي تولیدمی

اي شرط تحقق یک بازيِ رفت و برگشـت اسـطوره  ند بهانجامبه تعیین مرزهاي ملی میفالن منافع اقتصادي 
عنوان یک عنصرِ بیگانه ـــ کسـی کـه    راستی بابِلی بوده باشد، تعریف او بهدهاك بهاست؛ حتا اگر اَژيممکن 

ي خویش درآورده است ــ مستلزم ي بدکارانهرا به سلطه) اموس ملیمال و ن(هاي میهن منابع ملی و زیبایی
گـريِ ؛ مهـم نیسـت کـه زرتشـتی    اسـت حالدر زمان)شورش مزدکیان(وضعیت اضطراري پدیدارشدنِ یک 

مـزدك دلیلـی اسـت بـراي نهـادینگیِ      حرکت ضرورت سرکوبِتواند زیرابِ ملیت مزدك را بزند؛ رسمیِ نمی
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بیگانهو خوديجهان به بنديِدر آن بخشکهايگونهدهاك، بهژيي اَاسطورهساسانی و پساساسانیِ بازتفسیرِ
شـناختی  رواني مـوذي و پربسـامد  بندي به سطح یک دغدغـه بخششود، بلکه رعایت این نمیتوجیهفقط

شـد،  این روایت تدوین نمی؛ اگر دگیرهمین وضعیت اضطراري جاري میازاش راانرژيکهشودرکشیده میب
پیوســتن بــه مزدکیـان بــود؛ امـا در وضــعیت پیــروزي   ،شـان ي ایـن انــرژي هـا بــراي تخلیــه تنهـا راه تــوده 

همه شبیه ،شوداجتماعی میمفهومِ شرّ ثبتايِي روایت، یعنی در شرایطی که تعریف اسطورهرانهکامحافظه
فقط این بود کـه یکبـار   هاي کهن از داستانبود، تصور عمومی وضعیت جاري ناگر : شوندکمال کرکوکی می

امـا در شـرایطی کـه    ؛ )دهـاك ي اَژيدوره، مرداد28کودتاي ، انفال(بیگانگان آمدند و غارت کردند و رفتند 
ي شکلِ اسطوره، کـه دیـدیم چونـان یـک نظـامِ برخـالی تـداوم        کارانهپایداريِ محافظهفعلیت دارد،اضطرار

ازلی و ابدي ي صورت هستهفعلی را بهاضطرارِاسطوره د، یعنی کنآن را به وضعیت جدید منتقل مییابد،می
بینــد کــه مــییچیرگـیِ بیگانگــان خطــرِوضـعیت اضــطراري، آن را چونــان مــثالً قربــانیِ: آوردخـود درمــی 

بر اوکه ، درحالییافته استسببِ اطالقِ اسطوره به وضعیت کنونی تحققبهاالنهمیندرست بودنشان بیگانه
دهـاك،  مانند دورانِ اَژي": آمیزِ قربانیباورِ وسواس(استدانستهمیبیگانهکه همیشه آنها را استاین گمان

دهـاك اصـالً   اَژيامـروز که تا پـیش از  حال آن؛ "مان مسلط خواهند شدبیگانگان بر جان و ناموسهم امروز
کنیم که در سراسرِ تاریخِ این اسـطوره،  شود فکررپذیريِ ناگزیر شکل باعث میتکرا). نبودبیگانه براي او یک 

گمـان مـن هـم آن را    راستی روي داده اسـت و بـی  که انفال بهبا این؛ بوده استهمین آن محتواییِ ي هسته
ایـن  نیسـت کـه بـراي   او در وضـعیتی  : دانم، اما براي کرکوکی چنین چیزي معنا نـدارد جنایتی هولناك می

تنهـا در  نـه کـه ايگونـه بـه رویداد سرشتی تاریخی قائل شود؛ مسئله از جنس تکرارِ جادوییِ اسطوره اسـت، 
تا بوده انفال بوده و تا باشد انفـال  : سازِ آنرویدادي یا انفال خواهد بود یا زمینههرپس همگذشته بلکه ازاین

حکومـت  : دودهـد حـذف شـ   تعریفی که خود اسطوره از آن مـی بنابهدهاكاَژي/بیگانهکه مگر آن،خواهد بود
).نشستن فریدون به تخت شاهی(مستقلِ کُردها

ضـرورت  (، پدیدارشـدنِ یـک وضـعیت اضـطراري بالفعـل      تـر از آن و چه کلیملیتچه در مورد پرسش
قـرار گیـرد کـه در    هـایی ي اسـطوره ي همـه د که همین اضطرار در هسـته انجامدان میبِ) سرکوب مزدکیان
هـاي پیشـین   شوند، بلکه همان اسـطوره نمیزادههاي ملّی ترتیب اسطورهمفسر است؛ بدین/دسترس گُزارنده

تـر  موجود تکرار وضعیتی مشابه در گذشته نیست، یعنی اضطراري که پیشوضعیت اضطراريِ. شوندمیملّی 
مـثالً نـه خیـزش    (اسطوره انجامیده، الزاماً همین وضـعیت کنـونی نبـوده اسـت     هاي پیشینِبه تولید روایت

اي که هنوز تفاوت طبقاتی پدیدار نشده بـود و مـردم یـا    ي تاریخیگرسنگان، بلکه وقوع خُشکسالی در دوره
که فهمیدیم، رسیدن به محتواي راسـتین اضـطراري کـه در    ؛ اما چنان)باهم گرسنه بودند یا همگی سیرهمه

ي اروپایی ــ بـه  بسا پیش از جدایی از شاخهدورانِ تار و ناپیداي پیش از دوشاخگیِ قوم هندوایرانی ــ و چه
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محتـوایی جـز   /معنـا : معنی اسـت بلکه منطقاً بیتنها ناممکناك انجامیده است، نهدهي اَژيپیدایش اسطوره
.کاراییِ کنونی آن وجود ندارد

            *               **

باره ــ که به دهاك، پس از نخستین اظهارنظرهاي حصوري درایندعوا بر سرِ تعیین محتواي تاریخیِ اَژي
گردد ــ و سپس با سـخنرانیِ احمـد   بازمیضحاكروایت خودش به پیش از انقالب و نیز چاپ نخست کتاب 

غ  دهاك و گئوماتهي اَژيکه در آن نظریات حصوري درباره1369شاملو در دانشگاه برکلی در فروردین  ي مـ
غ یـا همـان    اشاره بگویم که حصـوري قیـام گئوماتـه   به(وکاست تکرار کرد ــ باال گرفت کمرا تقریباً بی ي مـ

؛دانـد ها براي سرنگونی نظام طبقاتی و بازگشت به یـک نظـام اشـتراکی مـی    تودهبردیاي دروغین را شورش
از رهگذرِ داریوش یکُم دست قیام بهسرکوبِکه؛ این نظر وجود دارد108-105: 1388بنگرید به حصوري، 
کـه بردیاي واقعی از سوي او صورت گرفته است، درحالیجعلِ داستانِ مرگ یـک بردیـا بیشـتر    در واقعیـت

ي اجتمـاعی زد؛  که چون به شاهی رسید دست به اصالحات گسـترده بود و آن هم کسی است وجود نداشته
و غاصبِ تاج و تخت بردیاي دروغین داریوش با کُشتن او و بازگرداندنِ وضعیت پیشین، بردیاي مقتول را یک 

گاهاین برداشت ي بیستون آمده است؛ نبشتهسنگدارِ آن نامید؛ روایت داریوش از ماجرا دراز صاحبانِ تخمه
بنگرید بـه  ــخارج استما از موضوع بحث که البتهتوان یافتن میآنماید و گاه دالیلی بر علیه میست در

في نبشته، وضـعیت اجتمـاعی در دوره  سنگخود داریوش دربنابر گزارشِهرروي به؛61-1389:53ر، ویزِه
مخالفان ).شده در قیام مزدك استستیزيِ وصفپایِگیگري و گرانحکومت گئوماته چیزي شبیه به اشتراکی

دانند و حتا ي ذهنیات نامستند خودش و استادش، ذبیح بهروز میي حصوري آن را ساخته و پرداختهفرضیه
کنند ها و منابعِ پیشین، بدون ذکر منبع متهم میکردنِ برخی پژوهشونوشتاو را در تدوین این فرضیه به ر

داننـد میي موضوع را ناکافی ي منابعِ موجود دربارههمچنین تسلط او بر گستره). 57-56: 1379خطیبی، (
ایـراد اشـاره   اي از ایـن  به نمونهتر سپس(ند ــ وارد است آورمیي مصادیقی که خودشان گاه ــ برپایهکه گه
). م کردخواه

کـه ظـاهراً   (جز روایت ابوریحـان بیرونـی   این است که بهدرهااعتراضي اصلی هستهلحاظ محتوایی، به
دوران تـوان  نمیهیچ مدرکیبنیادبر ) سود خود ترجمه کرده استحصوري آن را هم کمابیش نادرست و به

حصـوري  تحلیـل  اعتراضِ دیگر اما معطـوف بـه   ؛ کردیر جور حکومت اشتراکی تعبیکرا دهاك حکومت اَژي
کـردن او بـه  بسـنده هـاك و  داَژيکُشـتنِ  بـر فریـدون  پوشیچشمبراي ي دلیلی که متون کهناست درباره

انـدرز  فریـدون بـه او   دستدهاك بهرامزدا پس از شکست اَژياهواند؛آوردهدر کوه دماوند، بندکردنش تسمه
ر از   دهد که اژيمی تَر دهاك را نکُشد، زیرا با کُشتنِ او جهـان پـ خْرَفْسـ)Ӿrafstar، و حشـرات ور و ملـخ،  مـ

دهاك که چنین آفتی به جهان نرسد بهتر است اَژيشود؛ براي اینمی) مانند موش و مارمولکجانوران موذي
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اند دمیفرودستمردمِاي از را استعارهخْرَفْستَرانحصوري در تفسیرِ این پیشنهاد اورمزد، . فقط در بند باشد
:بسا سر به شورش بردارندستیزشان چهستمایزدـشدنِ شاهکه با کُشته

ي از میـان  همزمان که نشـانه ] شدن اوبند کشدهدست فریدون و بهشکست ضحاك به[= این بخش از اسطوره 
است، اهمیت او را در اساطیر ایران و بازگشت احوال را به وضع پیشـین  ] دهاكاَژي[=رفتنِ پادشاهی ازدهاگ 

تَران (شرات ي حستاخیز مردم که از آنان با واژهرشود، اما نگرانی از یادآور می شـود و ظهـور   یـاد مـی  ) خْرَفْسـ
انجامـد  یا ازدهاگی دیگر، به پیدا شدن بخش دیگري از مـاجراي ضـحاك مـی   ] دهاكاَژي[= ي ازدهاگ دوباره

[= ي هوشـیدرماه  در آغـازِ هـزاره  ... ]هي هوشـیدرما رشاسب در پایـان هـزاره  یعنی کُشته شدن او به دست گ[
رود و ي اژدهاسـت از میـان مـی   کـه از تخمـه  ] دیـوِ ناراسـتی  [= دروج ] ... این هزارهپایانِاشتباه حصوري؛ در 

هاي هرمـزد  مردان، گاوان، گوسفندان و دیگر آفریدهسومِتازد و یککند و به جهان میازدهاگ خود را آزاد می
آب و آتش و گیاه از هرمـزد  . بردآب و آتش و گیاه را از میان می]. بلعدمیبرَد، فرومیخورد، می[= اوبارد را می

شود و ازدهاگ را خواهند که فریدون زنده شود تا با ازدهاگ بجنگد، اما این گرشاسب است که انگیخته میمی
هاي همان عذري که در نوشتهکه چرا فریدون ضحاك را نکُشت، دانشمندان چیزي نگفته و بهدر این. کُشدمی

راسـتی نکُشـتنِ رهبـرِ یـک کوشـشِ      بـه . انـد خْرَفْستَر شدنِ جهان بسنده کـرده فارسی میانه آمده، یعنی پر از 
)36-35: 1388حصوري، . (بوده است) خْرَفْستَران(دلیل دامن نزدن به آتش خشم مردم اجتماعی به

زودي در همـین  کـنم و بـه  همه جسارت مـی شناس را ندارم، بااینکه اصالً جایگاه یک اسطورهمن با این
دهـاك  نشـدنِ اَژي ، البته در جایی که هیچ ربطی به موضوع ندارد، تبیـینِ خـودم را از چرایـیِ کُشـته    نوشته

در این بر چه بنیادي:از حصوري بپردازیممنتقدان اعتراضیِپرسشِاما فعالً به . کنمدست فریدون ارائه میبه
تَرتعبیرِخوانش؛ )352: 1391؛ بیضایی، 58: 1379خطیبی، (ترجمه شده است؟ مردمهايتودهبه انخْرَفْس

، شَمنِ(Oden)اُدنکند که ضحاك را با هاي این واژه، سعی میحصوري گذشته از برداشت خودش از داللت
اي بـود کـه نیروهـاي جـادویی     ن در باورِ بدویانْ خدایگانِ زمینیم؛ شَکندریشه برخی اقوامِ اسکاندیناوي هم

بزرگ /رو گاه به جایگاه رئیسشد؛ ازاینافزایی به او اطالق میگوناگون مانند درمانگري، دور کردن بال و روزي
باور حصـوري میـان ضـحاك و اُدن    به. شدي پیشاطبقاتی و زندگی اشتراکی آن برکشیده میقبیله در مرحله

اُدن بر دوش خود گاه دو کالغ و گاه دو مار دارد که مجموعاً با خود او بیانگر سه کارکرد : هایی هستباهتش
ـ سهيهپوزسه«(هستند) جادوگري، درمانگري و پهلوانی(خدایگان ـهمیشگی شاه کـه  »ي شـش چشـم  هکلّ

هاي ضحاك و دو مارِ پوزه و کلّه و چشممجموع : ، همین است؟ جمع بزنیدددهدهاك نسبت میبه اَژياَوِستا 
شدند و آن تـن هـم بـه    ؛ تا پیش از گسترش تقسیم کار این سه کارکرد در یک تن متجسد می!)هایششانه

هاي بسته، این سه کـارکرد  ها میانِ رستهپیشهبنديو تقسیمشد؛ اما پیشرفت جامعهن قبیله تبدیل میمشَ
و ) درمانی(، پزشک )پهلوانی: ارتش(ي مجزاي هیئت حاکمه در قالب جنگاور هابه پیدایش الیهرا جدا کرد و

ن ترتیـب  بدینو ؛ انجامید) جادوگري: روحانیت رسمی(ن کاهموضـوعیت خـود را از دسـت داد؛    بـاوري  شَـم
صفتی عنوان نماد خونریزي و شیطاندهاك که معموالً بهحصوري مدعی است که مارهاي رسته بر دوشِ اَژي
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هـاي  هاي دوش اُدن نماد خردمندي و خصلتشوند، ماهیت توتمی دارند و مانند مارها یا کالغانگاشته میاو
ـ ي یـاریگرِ دو فرشته: انداو بودهنیِمبرینِ شَ اش بـه او کمـک   ن کـه در انجـام کارهـاي مهـم اجتمـاعی     مشَ

نماینده و نشـان خردمنـدي   ماریرانی اساطیر کهن ایرانی و غیراکند که در کردند؛ حصوري حتا اشاره میمی
:بوده است

ي محافظـت و نگهبـانی، آب، هوشـیاري، خـرد،     هاي بسیاري از جمله در ایران، نشـانه اصوالً مار در فرهنگ
و ) که خود نماد درخت هسـتند (ها اي از ستوني عدههاي آب، در پایهروي ظرف. زندگی و جاودانگی است

. گیـرد اُدن خرَد خود را از ماري می. بینیمهاي مختلف میصویر مار را به گونهت] میتراییسم[= در آیین مهر 
مار خـانگی را در ایـران   ... در بخش قدیم روایات یهودي، مثالً در بخش قدیمی تورات، مار مظهر خرَد است 

[= هـا  داهـه عنـوان محـافظ در میـان   همچنین مار بـه ... کُشتند شمردند و آن را نمیقدیم نگهبان خانه می
).66-64: 1388حصوري، ... (و پارتیان آشکارا و فراوان وجود داشته است ] اي از قومِ پارسشاخه

بـه  که بیش از آنبه ضحاك را ) مارِ بزرگ(دهاك یا همان اژدها اَژياطالق ي این تأویل، حصوريبرپایه
خدایگان عصرِ شَـشاهاو نسبت دهد، آن را در خصایصِ توتمیِيخونخواروجهجوید، عصري که میباوري نم

معنی بهنَثْرَئتَئُ(دست فریدون هاك بهدبنابراین شکست اَژي. ددر آن اصوالً جامعه به طبقات تقسیم نشده بو
شـدن جهـان در   که نمودي از آن را در سه پسر او ــ ایرج، سلم و تور ــ و تقسـیم سه توان یا سه سرداراي 

شـدنِ جامعـه و   ي طبقـاتی معناي گذار بـه مرحلـه  به) یابیمعصر او به سه بخش ــ ایران، روم و توران ــ می
شـد،  میدست فریدون کُشتهچه این شمن بهزعم حصوري چنانباوري است؛ در نتیجه بهسقوط ناگزیر شمن

بـه موقعیـت   بقـاتی که با گذار بـه نظـام ط  یي مردماحتمال داشت که هواداران و باورمندان آن، یعنی توده
.دارندرر به شورش بسقوط کرده بودند، سفرودست

ان دي مسـتند آن چنـ  نُماید و چون پایـه جور مصادره به مطلوب میاین برداشت در برخورد نخست، یک
اکنون اما باید دانسته باشیم نیروتر از احتجاج خود حصوري است؛رخی مخالفان بهنیرومند نیست، اعتراض ب

معنی است؛ اسطوره آنی در اصل و در آغاز چه بوده، هم ناممکن و هم بیخْرَفْستَران که معناي که تعیین این
ع خود آن است و نیست که در یک آغازگاه زمانی تدوین شده است؛ هر خوانشی از آن، بخشی از آن یا درواق

پـژوه  اگر اسـطوره هم بخشی است و من پژوهی کارِ لذتي کارایی و نتایجِ وقتش اصالت دارد؛ اسطورهاندازهبه
د، حصـوري یـا   نـ کنهاي کهن کـدام داوري را تأییـد مـی   گذاشتم تا ببینم اسناد و ماندهبودم حتماً وقت می

که تحقیق کنم تا ببیـنم کـه حـق بـا     جاي آندهم بهام، ترجیح مینیافتهچنین بختیاکنون کهرا؛ مخالفان
حشـره و  (اش شـناختی همـان مـدلول مسـتقیمِ واژه   خْرَفْستَرکدام طرف است ــ یعنی مثالً ببینم مقصود از 

پژوه وکه چه ذهن اسطورهاياضطراريوضعیتــ براي فهم فرودستمردمِي استعارهیا است) جانور موذي
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تَر تـوده   کند، به این فکر کنم که یکسان درگیر میاندیش را بهچه ذهنِ سیاسی ي مـردمِ اگر معنـاي خْرَفْسـ
. افتداتفاقی میباشد، چه فرودست

*                   *                 *

مور «مفهوم /به مدلولخْرَفْستَردالِ) شناختینظام زبان(شناختیِ بارت ي یکُمِ نشانهدر سطح نظامِ مرتبه
، )نظـام اسـطوره  (شـناختی  ي دومِ زبانکند؛ در سطحِ نظام مرتبهداللت می» حشره و جانور موذيو ملخ، یا 

مجموعـاً  )»جانور موذيمور و ملخ و«مدلول/همراه مفهومبهخْرَفْستَري واژه/دال(نشانه درمقام یکخْرَفْستَر
اي بسته به تداعیو در این سطحدکنمیاستعارهتازهبه یک معنا و مدلول ي نوین در کسوت یک دالِ مرتبه

یکـی آن را  (مورد تغییر کند تواند موردبهي مشخص دارد، معناي آن میکه در شرایط مشخص براي خواننده
یاد داریم که او تنها راه چیرگـی  ؛ اما از اواخرِ بحث بارت به)تازيراهزنانبینگارد و دیگري فرودست مردمان

به دالِ نظام ) شناختینظام دوم نشانه(ي نظامِ اسطوره تبدیل نشانه: داندآن میکردنِاياسطورهبر اسطوره را 
تَر  خْرَفْدیگر با معنایابی بـراي  ،در سطحِ این نظام سوم): ي دومي مرتبهاسطوره(شناختی سوم نشانه کـار  سـ

حشـره و جـانور  یا مور و ملخشناختیِواژهمعنايدر خْرَفْستَر «نداریم ــ یعنی دنبال این نیستیم که بدانیم
تَر  «شـود کـه وقتـی    ، بلکـه اکنـون تعیـین مـی    »دارداستعاره/به چه چیزي داللتموذي در معنـاي  خْرَفْسـ

، ایـن مشخصـاً   »استعاره دارد/داللت) بیگانهراهزنانیا (فرودستمردمِ، به موذيحشره و جانورشناختیِ واژه
بازتـاب ارزِ هـم ) ي زبانمرتبه(شناسی ي یکم نشانهاحتماالً مرتبهچه معنایی دارد؛ ) یعنی در شرایط کنونی(

شـود؛  تصـور مـی  ) شـناختی برابـرِ واژه (عنـاي اصـیل   یک مخْرَفْستَر هگل است که در آن براي ينهندهپیش
است که از این مدلول استعاري به مـدلولی  بازتاب بیرونی همان ) ي یکماسطوره(شناختی نشانهي دومِمرتبه

: از دسـترس خواننـده خـارج شـده اسـت     )ذات(که معنا و مدلول اصیل برسد گواهیبه این دود تا دیگر می
معـرّف  ) اسـطوره دوم (تی شـناخ ي سوم نشـانه کانتی؛ مرتبه) مسستیسیگنُگري، اَالاَدري(گَري جور نَدانَمیک

سـبب همـین   درسـت بـه  خْرَفْستَر هر معناي اطالقی به که شود است که طی آن مشخص میمتعینبازتاب
ي آن در اصل یا ذات تنها با همین شکل پدیداري دگرشـونده (است اصیلشود اي که از آن پدیدار مینتیجه

: )ایـم دادهکه ما تاکنون وهماً آن را بـه آغـاز پیـدایش آن نسـبت مـی     شودشرایط تاریخی مشخص وضع می
هـم همـین   شود و آناطالق میخْرَفْستَر معنایی راستین و اصیل بهي بازتاب بیرونی،اکنون، برخالف مرحله

ین زمانی تعیمعناي راستین ؛که بدانیم چرا چنین معنایی داردمشروط براینمعنایی است که بالفعل داراست 
یم، معنـاي  دریـاب به آن اطالق شده است؛ اگـر ایـن را   ویژه معنا در فالن شرایط اینشود که بفهمیم چرا می

تَر راسـتین دیگرسخن معنـاي  ایم؛ بههمان است که اکنون دلیل اطالقش را فهمیدهخْرَفْستَر  مـردم  «خْرَفْسـ
اي ـــ در شـرایط   کاراییِ استعاري و ناآگاهانه/است اگر بفهمیم که این ترجمان خودش چه داللت» فرودست
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هـم هسـت   » غارتگري بیگانگـان «معنی بهخْرَفْستَرانگارد دارد؛ همزمان اش ــ براي کسی که چنین میویژه
.ي این ترجمان بدانیمژهي آن در شرایط ویکنندهاگر داللت این ترجمان را براي اطالق

نظـام  (ي دیگر در خوانش اسطوره بیفزاییمتوان مرتبه به مرتبه افزود؛ اگر یک مرتبهبدیهی است که می
بـه  و گـویی شـود ي دید خارج میاز محدوده) زبان(آنگاه نظامِ یکم ) ي سومشناختی یا اسطورهچهارمِ نشانه

در این وضـعیت هـر نظـام    .نداریميیعنی دیگر با آن کارشود؛میواهی فروکاسته ي صفرُمِنظامِ مرتبهیک
نظام (ي یکُم تبدیل به نظام مرتبه) ي یکُماسطوره(ي دوم اینک نظامِ مرتبهمه:یابددرجه اُفت مرتبه مییک
آینـد؛ ایـن   نظامِ سوم به نظام دوم، و نظام چهارمِ نوپدید به نظـام سـوم فـرود مـی    شود، و همزمانمی)زبان

ي یکُمِ پیشین را از معرض و مرتبهکند ي سوم را اشغال میمحض پدیدارشدن مرتبهــ که بهي چهارم مرتبه
فالن معنا را مشخصچرا خْرَفْستَر در شرایط«که کند که آگاهی ما از اینبررسی میــ اندازد دید بیرون می

این یعنـی نقـد تـاریخیِ    ! خودش چه معنایی داشته است) ي سوم یا بازتاب متعینمرتبهآگاهی(» داده است
هاي آینده است و من براي سردرگم نشـدنِ خـودم و شـما در ایـن سـاختارِ      ي خرچنگعهدهدورانِ ما که به

م بایـد بـه   اکه تا از این موضوع خارج نشدهاياما نکته. شومنمیآندیگر وارد» ي برخالینهشتهتکرارِ برهم«
ي شـدنِ آن در مرتبـه  و بایگـانی از دیدرس خواننده» )زبان(ي یکُم نظام مرتبهحذف«آن اشاره کنم، همان 

جاي به) شناختینظام دومِ نشانه(یکم ي شناختی، و جایگزین شدنِ اسطورهبا ظهور نظام چهارمِ نشانهصفرُم
ي اسـطوره (اي است کـه در نظـام دوم   اینک برابرهاي واژگانِ محض دیگر همان معانی استعاريهم. آن است

ایهام کنونی بسیاري از واژگان شاید ریشه در همـین واقعیـت داشـته باشـد و ایـن      . یافتیماز آن درمی) یکُم
هـا نیـز معـانی    نامـه در واژهیابیم که حتارا میکلماتیبراي نمونه امروز . اینک نیز در جریان استد هماروید

:شـوند درنظـر گرفتـه مـی   )تقیم واژهمسـ برابرِ(شناختی عنوان معانیِ زبانشان بهشناختیاسطورهاستعاري و 
؛ اگر فرض کنیم دهدمیباكدلیر و بیطورمستقیم معناي ها نیز بهنامهامروز حتا در برخی واژه»شیر«ي واژه

شناختیِ اصلی خود را به همین رفته داللت زبانرفته» شیر«مدتی منقرض شود، احتماالًنسل شیرها پس از
هـا دربرابـرِ   نامهیعنی شرایطی که در آن در واژه: منتقل خواهد کرد» باكدلیر و بی«معناي عجالتاً استعاريِ 

سـانِ  نـام یـک گربـه   «:یدآورند و در پایان شارا میباكبیو دلیرهایی چون نخست همسنگ»شیر«ي واژه
شناختیِ رایجِ روزگار ما تا چـه  هاي واژهمعادلکه فهمید دقتتوان بهنمی؛»شدهم و یالدارِ منقرضاندادرشت

اي دور به مرتبه) زبان(شناختی اند؛ سقوط نظام یکُم نشانهاین فرایند را سپري کردهشاناندازه در تاریخ خود
ي آن چیزي است که بارت آرزوي دستیابی بـه  ــ با طلوع نظام چهارم ــ درواقع برنهندهدیدرس/از دسترس
جز یـک مـدلول بیرونـیِ    شیر؛ او در پیِ زبانی است که در آن مطمئن باشد ي صفر نوشتاردرجه: آن را دارد

ي سبب همان هندسـه اي بهچنین مرتبه. اي نداردهیچ بار استعاري...)سان درشت اندامِ گربه(صریح و عینی
که بداند این چیزي که آنالبته شاید بی(اي که خودش طرحی از آن را در جدولِ خویش آورده است برخالی

رویدادي اسـت  نیافتنی است؛ سقوط نظامِ یکُم به نظامِ صفرُمدست) ي برخال استرسم کرده بنیاد طرحواره
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صفرِ مطلق : رسیمآن ما به یک قانون ترمودینامیکی میي دهد و درنتیجهوقفه روي میبیزمان که در طول 
جـایی کـه زبـان    :بارت در پی آن اسـت خاصه آن نوعی که،شهرِ زبان وجود نداردآرمان.نیافتنی استدست

؛ این رؤیاي دلپذیر و خرسندکننده وهمی است که ما را از مواجهه بـا ایـن واقعیـت    استعاره و صریح باشدبی
طور همانکه ناگزیر سازوکاري استپیامد نوشتارصفريدرجهرفتنِ ابديِ ازدستدهد که هولناك نجات می

خواهـد  مـا  وانی بـازخ /داوريبهنیز را )هاخرچنگ(، آیندگانداردگذشتگان وامیبازخوانیِ/داوريکه ما را به 
بر آن چیره شد»بازتاب متعین«ينقّادانهنیرويکه نتوان بهشهري نیستآرمان:دشانک.

*                    *                  *

؛ امـا  نُمایـد مـی هاك دشـوار  دي اَژيراوي اسطوره/ي دالیلی که گفته شد، یافتنِ نخستین جاعلبه همه
، روایـتش از داسـتان   گویدمیچیزي رداريِ مزدك چنین ي وجود اسناد کژکدربارهکهاي باستانیي زارندهگُ

:دهاك هم نیازمند درنگ و تدقیق استاَژي

تَگ  ، اَشْتات یسنْ، پیداست که یک]خرداد یسن[= به زند وهمنْ یسنْ، هورتات یسنْ  نفـرین،  بـه [= بار گُجِسـ
با دینِ یزدان ) مردم(کردنِ ایشان ، به دشمن)ستیزدین(یارگ تْپِدین، ]بامدادپسرِ[= مزدك بامدادان ] ملعون

هایی که از زنْد پاره: توضیح[؛ )31: 1342؛ هدایت، 2: 1385ل، صح؛ راشد مزنْد وهومنْ یسنْ. (به پیدایی آمد
محمـدتقی راشـد   (ي موجـود  ، برگردانِ خودم از متنِ پهلَوي است که با دو ترجمـه کنموهومنْ یسنْ نقل می

]. انداین دو ترجمه گاه ناهمخوانزیرا تطبیق داده شده است؛ ) محصل و صادق هدایت

اي هیچ اشارهنْیستاتو اَشْنْرداد یسکند که در خُدرستی اشاره میهدایت در پانوشت برگردانِ خود به
اینک در اَوِسـتا  همــ ) یشْتهمنب(ــ برخالف خود وهومنْ یسنْ یشْتیابه مزدك نشده است؛ این دو یسنْ

براي خردادیشْت (یک نامی از مزدك نیامده است در هیچبینیم که با نگاهی به آنها میو در دسترس هستند
، معنـاي تفسـیر  بهزنْدي واژه؛)483-481: جاهمانیشْت اَشْتات؛ و براي 295-293: 1385اَوِستا، بنگرید به 

ي کـه نسـخه  ) یشْـت نهمب(از وهومن یسنْ یا روایتی استتفسیر زنْد وهومنْ یسنْ و خوانش است وترجمه
نْ این خوانش از توان فرض کرد که راويِمیاش امروز وجود ندارد؛ در بدترین حالت اصلی سـن یهومبـراي  و
گفته است؛ اما احتمالِ دیگر این است دروغ میشان آیینیمتنِ محتواي ي شنونده درباره/ندهخواندادنِفریب

ي راوي در نهصرفاً قربانیِ تفسیرِ گیرم صادقا) تاتخُرداد و اَشْ(شده در این پاره دادهارجاع)یشْت(که دو یسن 
ـ «خُردادیشْت چیرگیِ زرتشت بـر  بخشی از در اند؛ شرایطی خاص شده نَسرده    » و و بـاز ـــ دیـوِ کُشـنده و مـ

وش سـخن از شکسـت  یشْت نیـز در اَشْتات؛شودگزارش میي بیماري و عفونت ــ دهندهسرایت ـــ دیـوِ   اَپـ
جـا  بارش باران بر همه(دآیبه میان میرسانی ــ ــ ایزد باران و آبتیر یا همان تیشْتَردست خُشکسالی ــ به

 شْتتیری ش؛ هرچند در خودورــ این نبرد 343-329: جاهمانــ و نابوديِ اَپسخنی ).ده استشتَر گُزارشپ
ـ (از مزدك نیست، اما عجیب نیست که همچنان در این دو یسنْ  ، خُشکسـالی ویـژه دیـو   دو دیـو، بـه  ) تیشْ
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رسانی شده باشـد، درواقـع بـا    برابرِ خُشکسالی و بیماريمزدك) زنْد(در این خوانش اگر ند؟ خورشکست می
با تجزیه و تالشیِ )حشرات و جانوران موذي(خْرَفْستَران؛ دهاك یگانه شده استمحتواي عرفاً اطالقیِ به اَژي
و  (دهنـد  بیماري را گسترش میشوند و با خوداجساد به پیرامون منتشر می ؛ خُشکسـالی هـم کـه    )دیـو نَسـ

نـون مـا راويِ   توان با قطعیت گفت که راوي چنین برداشتی داشته است؛ او مرده و اکنمی. صراحتاً معنا دارد
تَر  دهـاك کـه مـرگش    اَژياگر معنادار باشد، یعنیماناگر خوانشوي داستانیمدنباله رد و گُسـت مـی خْرَفْسـ
آنگـاه  ــ که ظاهراً هـم هسـت ـــ   دباشي مزدك هپرونددر این اتهامات همش اژدهاي خُشکسالی استخود

و نه شایستگیِ عرضِ برداشت دارم، طبعاً به شناسمنه اسطورهمن که.آیدحدس حصوري درست از آب درمی
آنچـه تـاکنون گفتـه شـده     اصوالً از کنم؛ داستان نیست که چنین ادعایی میراستینِچیستیِهوسِ تعریف

نْ   يگُزارندهگویااست باید روشن شده باشد که غرض چنین چیزي نیست؛ سـنْ یهـومو نْـدـ  ز سنْ را ، ایـن ی
دانسـته اسـت؛   آن دیوها را مزدك می،ي اصلینسخهيپدیدآورنده یا گُزارندهپنداريچنان خوانده است که 

در همان معنایی سیاسی است کـه کـارِ حصـوري، شـاملو، جنیـدي،      ...زند ي پر آشکار است که کارِ گُزارنده
تر تر و به معناي اصیل اسطوره نزدیکیک درستکه تشخیص کدامي اینداوري درباره؛ ...خطیبی، بیضایی و 

بهتر است کارمان این باشد که ببینیم معنایی کـه گـزارش هرکـدام از ایـن     ت؛ جاسو البته نابهبوده، ناممکن
اينتیجـه /کـارایی ي باالتر، یا درواقع چه نَهد، در تاریخ مشخص آن گزارش چه معناي مرتبهایان پیش میآق

اي نیست و الزم نیست که فکـر کنـیم در   ینی کتابخانهعطرفانه یا پژوهش داشته است؛ این یک آزمایشِ بی
که نیک قق بازتاب است، همچنانطرف باشیم؛ اصوالً چنین تصوري مخلِّ تحبایست بیاین بازتاب متعین می

ي محتـواي تـاریخی   موجود در زند وهومنْ یسنْ و دعواهاي سپسین دربارهتفسیرِمن از تفسیرِپیداست که 
عنـوان  ي تراز دوم بهیعنی تولید اسطوره: )بارت(شناختی استي سوم نشانهدهاك، صرفاً یک نظام مرتبهاَژي

من هم کهجور جانبداري سیاسی است ؛ و این البته خودش یکي تراز یکُمورهشکست مقاومت اسطیگانه راه
از محتواي ) انگاشت سیاسیبدون سویه و پیش(دنبال شناختی ناسیاسی در این مرتبه ما به.منکر آن نیستم

بودن متهم یها، حتا آنهایی که دیگري را به سیاسي روایتداستان نیستیم؛ صرفاً در پیِ آنیم که بگوییم همه
کـه  سـت دریـابیم   هستند، از جمله خوانشِ خود مـا؛ تنهـا کـافی   سیاسیخوانشامرِ صرف خودکنند، بهمی
.اسطوره هستنداصیلازاي این داللت سیاسی بیانگر حقیقت شان چیست، آنگاه بهازاي سیاسیمابه

اي بـه تأویـلِ   بیضایی است کـه اشـاره  کند، بهرام خوانی متهم مییکی از آنهایی که دیگري را به سیاسی
در ي بحث خواهد آمداي که در دنباله؛ در خواندنِ پارهنظرند داردبا او همي کهو البته کسان دیگرحصوري

برابـرِ  ، Ahi(اَهیخداي خُشکسالی ) پیش از جدایی دو قوم(وایرانینظر داشته باشید که در روایات کهنِ هند
او پهلوانِ اژدهـاکُش،  ـ، ایزد(Indra)رداینْکه شودخوانده می(Veritra)رَریتْوِو نیز ) Ažiایرانیسپسینِاَژيِ
در این روایـات  اینْدر؛ لقبِ )آیدآذرخش است؛ پس از آذرخش باران میرداینْافزارِ جنگ(دهدمیشکست را 
تـرین روایـت ایرانـیِ    پیشـین (سـتا  در اَوِاسـت؛  )ریتْرَهوِبرگرچیرهکُشنده و معنیبهVeritrahan(ریتْرَهنْوِ



62

ي نـامِ  هنیست؛ امـا دگرگشـت  اینْدرنشانی از نامِ ) موجود از این اسطوره پس از جدایی دو قومِ هندي و ایرانی
در ـــ امـروزي بهـرام همان یا (Varahrān)ورهرانْ:ترسپســ (Varaθrağna)رثْرَغْنَوصورت بهریتْرَهنْوِ

نیـاي  ریتْـرَهنْ و ورثْـرَغْنَ  وِ،اینْـدر ترتیـب  بـدین کُشد؛ اژدها را میپهلوانی است که که او هم استآمدهآن 
:هستند) ههوشیدرماي ي بیورسپ در پایان هزارهکُشنده(اَوستایی ـایرانیگَرشاسپِ شناختیِ اسطوره

دهـاك و سـپس ضـحاك و    ـــ بـه اَژي  آهی /آورِ هندوایرانیِ باستان ــ وِریتْرَدهاي خُشکسالیژکه ادگرگشتی
شـب ـــ مقابـلِ    هاي هزارویـک ي داستانشخصیت شاه در مجموعه[= سرانجام شَهربازِ اژدهاخويِ هزاراَفسان 

هـزار افسـانه  (ر اَفسـان هـزا تـرِ ایرانـیِ   گو ــ که بیضایی آن را بازنویسی سپسینِ روایـات کهـن  قصهشهرزاد (
از سر گذرانده، در روزگار ما نیز دنباله یافته؛ و گـاه گرایشـی روشـنفکري و امـروزي بـا گردانـدن       ] ... داندمی

شورند ــ به ضحاك شورشی ــ کوشیده است ایستادگی آرمانی و دلخـواه خـود   ي ضحاکی که بر او میچهره
ايِ ایـران یـاري کـرده    افسانههاي تاریخِگمان، گنگیبی. ي باز جویدهاي اجتماعی، در وِرا در برابر ناهنجاري

اي و گاه با ي در آغاز عاطفی، گاه به زبان دانشورانه، گاه به زبانِ حزبی، گاه با انشاي مدرسهاست که این نگَره
گـري بگـذارد کـه    انـدك پـا بـه تعریـف دی    دهاك اسطوره انـدك گویی شود؛ و اَژيزبانِ جاهلی بازگو و دوباره

» مظهر مقاومت مردمِ بومی در برابر اشرافیت آریـایی «او گاه ... چنین . اند علمی خوانده شودآورندگانش مایل
فـردي  «، گـاه  ]اشاره به کتایون مزداپـور [= » عدل ضحاکی«، گاه داراي ]اشاره به مهرداد بهار[= خوانده شده 

ها را ي کهن بوده و زمینپرچمدار جامعه«، و گاه ]ه به شاملواشار[=» ي مردم برخاستهعادي که از میان توده
راسـتی  بـه ]. اشـاره بـه حصـوري   [= » ي مردم داده و رسمِ اشتراك را نو کـرده از برگزیدگان گرفته و به توده

:1391بیضـایی،  ... (آیـد  ــ این چند است که می... هاي طرح آن ي این نگَره ــ جز جو انقالبیِ سالپشتوانه
321-323(

که در ؛ جالب آنکندرسد و رد میشکلی انتقادي برمیسازِ این خوانش را بهاو مستندات پایهدنباله،و در 
داشـته کـه   دهاك اَژيچنین خوانش از 1338کند که خود او هم در پانوشتی بر این پاره، بیضایی اذعان می

دهـد و البتـه   اي مـی به فهرست متهمـان وزن ویـژه  بهارمهردادسرعت کنار گذاشته است؛ نامِ البته آن را به
کم تعـدیل کـرده   باره را اگر نه تصحیح، دسترفته نگرش خود دراینکند که بهار نیز رفتهبیضایی روایت می

مهجور است؛ دلیل حصوري بوده و نه خوانشی هرروي مشخص است که این خوانش نه مطلقاً از آنِ؛ بهاست
و سـپس بـه بررسـی مسـتندات     ) هاي طـرح آن جوِ انقالبی سال(گُزارد را خود بیضایی میاشزمانیرونقِ آن

پردازد؛ با تقریبی قابل قبول همان دلیل نخستین کافی است و ابطـال دالیـل   شده از سوي موافقان میعرضه
مِ متبـوعِ  قـو (هـا داسـه کـه  کشف یا اثبات ایـن : نیروي رد دلیل اصلی را نخواهد داشت) مستندات(سپسین 

سربیوبلکـه  بـومیِ ناآریـایی ایـران   » اژدهاي شورشـی «زعمِ برخی از دوستدارانِ نه به) پ ، اي از شـاخه خـود
سرشت شورشی «ي کذبِ دربارهتوهمما را فقط دچار انقالب. آریاییان بودند، جو انقالبی را تغییر نخواهد داد

که آگاه باشـیم  شرط آنکند، بهمیمردمیـشورشیراستی این جو، ضحاك را بهکند؛ نمی» و مردمی ضحاك
؛ مثالً )ي سومشناسی مرتبهنشانه(گري در همین وضعیت چه معنا یا داللتی دارد گري و مردمیاین شورشی
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ردوش وقتی نظام شاهنشاهی خود را میراثدارِ تخمه زدایـی و  هانگـارد، فـرّ  ي ایـزدي مـی  دارِ فـرّه ي کیانی و بـ
اسطوره مطلوببهمصادرهتلویحهمه آنچه بیضایی بهبااین. ستیزيِ مخالفان آن تقریباً بدیهی خواهد بودکیانی

داند، محدود به عصـر مـا   می) انقالبیجو(در یک شرایط ویژه ...) و زبان حزبی(از سوي یک نیروي سیاسی 
گویا:زنداست که از همان روزگار کهن در جریان بوده و حدسش را خود بیضایی هم میفراگرديشود؛ نمی

هنـدوایرانیِ باسـتان، آن را بـا    ] انباز، شـریک [= ي هنبازِ هاي خود از اسطورهایرانیان در نخستین بازگُفت... 
، و همچنـین بـا   ]هامادها و پارستر از هاي پیشسده[دورود انیهاي پیاپیِ شاهان ویرانگرِ مهراس از یورش

]ي پیشدادیان و کیانیـان شدهدر تاریخِ داستان[نوردان آسیاي میانه براندازِ بیابانهاي خانماني یورشدلهره
).140: جاهمان(هاي اَوِستاست ي این هر دو در یشْتترین بازماندهاند، که کُهنبه هم آمیخته

هـاي  اسـطوره «نـام  اند و حاصل کارشـان را بـه  پیشینیان خود چنین کردههاي مان با اسطورهاگر نیاکان
واقعیت این است که اگر حـدسِ بیضـایی   مان چنین نکنیم؟اند، چرا ما براي آیندگاندست ما دادهبه» ایرانی

تقابـل اطـالقِ یـک   : بـوده اسـت  سیاسـی درست باشد، خوانش این نیاکـان نیـز در معنـايِ امـروزيِ کلمـه      
رویـاروییِ  (به یک تعارض اجتماعیِ بالفعـل  ،اي یافته استکه حقانیت اسطورهــ نیک و بد ــ مابعدالطبیعی

).یورشگرانِ همسایهباایرانیان 

...) حصوري و (دهاك خوانشِ گروه هوادارانِ اَژياي که اینجا باید به آن دقت کرد این است که اگر نکته
شـکلی وارونـه صـورت    بـه حزبـی  بیضـایی  يگفتـه همان نیات سیاسی و زبانِ بـه ي مورد بحث بااز اسطوره

هاي سیاسی و مسـلکی حاصـل از   دیگر، اگر با همان علقهبیاندنبال نداشت؛ بهگرفت، احتماالً اعتراضی بهمی
فریـدون،  شد و انقالبیون به کاوه و ، نظامِ شاهنشاهی و استبدادش به ضحاك تشبیه میانقالبیجوِحاکمیت 

تـا  ،بوده باشدرونق پرخیلی هم باید چنین تعبیري قاعدتاً(اي به این خوانش بگیرد بعید بود که کسی خُرده
توانسـت بـه حکومـت    از پیش گذاشته شده باشد ــ میيکه رمزآنخود و بیآن اندازه که ضحاك ــ خودبه

ي نوشـته ضـحاك  ي نامـه بنگرید به نمایشجار، دست خوانشِ بهناي از اینوقت استعاره کند؛ نیز براي نمونه
شرطی که بود، بهانقالبیو چپگراتوان میگراملیبیشساده، حتا از دید بیضاییِزبان؛ به)حسین ساعديغالم

.همین استدقیقاً است برانگیزچیزي که شکاما خواند؛ » درست«اسطوره را 

ي تاریخی، هیچ اطالعـی  شدهي یک موضوعِ شناختهگیرد که دربارهبیضایی جایی به حصوري خُرده می
درمورد ناآگـاهیِ حصـوري پیرامـون موضـوعِ    البته اطالعی حکم صادر کرده است؛ ي همین بیندارد و برپایه

ناصـرالحق ؛ او که گرددازمیب) ناصرِ االُطروش(ناصرِ اُطروش ماجرا به شخصیت . موردنظر حق با بیضایی است
اُطـروش یعنـی ناشـنوا یـا     (شده و در نبردي شنواییِ خود را از دسـت داده بـود   هم خوانده میناصرِ کبیرو 

و )قمـري (بنیـاد  مـاه ي چهارمِ، یکی از علَویانِ اصالتاً اهلِ مدینه بود که در آغاز سده)گوش، سنگینشنواکم
آثـار بسـیاري در   گسـترش داد؛  )مازنـدرانِ بـزرگ  (تَبرستان در را پس از شکست سپاه سامانی، دولت علَوي 
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رداريِ  شخصیتش سببی براي نـام که در کنار برد تاریخی و اجتماعیِجا مانده بهاز او ي فقه و تفسیر زمینه بـ
زنـدگی او و  ،در بسیاري از منابع تاریخیگویا . ستاینک در شهر آمل اآرامگاه او نیز هم؛بیشتر او بوده است

اي کـه  ، از جملـه در همـان پـاره   اندشدهگفتهرهااشکم به دستاند یا شرح آمدهروایت نبردها و دولتش یا به
ارجـاع بـه   (؛ حصوري این پاره را چنین ترجمه کـرده اسـت   دکشمیدهاك اَژيسخن را به ابوریحان بیرونی 

):اش کار داریماست، چون با خطاهاي ترجمهحصوري برگردانِ 

پادشاهی فریدون و فرمان او به مردم که صاحب اطرافیان و اهل و فرزندان خود بشوند و آنان را کدخـدا یـا   
پـس از آن  ] و ایـن [خداوند خانه نامید و به فرمانروایی بر اهل و فرزندان و ملک و امر و نهی در آنها بِداشت 

ها و زیردسـتان افتـاده بـود و بـه     بیکار مانده بودند و کارهاشان به دست شیطانپبیورسکه در زمان ] بود[
ـ رسمِ به[را برافگند و ] فریدونی[آن رسم ناظرِ اطروش]  که دوبارهتا این[دفعِ آنان ناتوان بودند و  سربیوپ[

هـاي  و افـزوده تأکیـد ؛ 67: 1388به نقل از حصوري، (اشتراك زیردستان را با مردم در کدخدایی بازگرداند 
).انداز من[] ها درون قالب

د؛ شودیده میخطاهاي چشمگیري الباقیه آثارد که در این برگردان از متنِ عربیِ کنمییادآوريبیضایی 
: 1391بیضـایی،  (برگردانـده اسـت   زیردست ، در معناي سرکش و طغیانگر، را سرخود به مارِدمثالً حصوري 

:دهدمیدست بهتر تفسیري است که حصوري از این پاره ي جالباما نکته؛ ایراد وارد است،)365

ایـن حـاکی از   . دهد که صاحب اهل و فرزندان خود بشـوند کنیم که فریدون به مردم فرمان میمالحظه می
اصطالح کدخدایی هم در فارسـی تـا   . ي اشتراکی پیشین و تعلق فرزندان به جامعه و نه خانواده استامعهج

و هیچ ربطی به کدخدایی که تا اصالحات ارضی وجود داشـت  ... ي اهل و عیال است معنیِ ادارهي ما بهدوره
ـ   ترتیـب روشـن مـی   ایـن به... ي بیان مالکیت است، ندارد معنی مدیر روستا یا وسیلهو به سرشـود کـه بیوپ

ي مـردم داده و رسـم   ها را از برگزیـدگان گرفتـه و بـه تـوده    ي کهن بوده و زمینپرچمدار جامعه) ضحاك(
ها را از مـردم گرفتـه و بـه برگزیـدگان داده و در     فریدون فرخ دوباره زمین. اشتراك را از نو زنده کرده است

ـ شناسیمناظرِ اُطروش که او را نمی. را تازه کرده است) و فرزندسرپرستی زن(نظام خانواده، کدخدایی  سِکَ
ي اعرابی باشد که زنـدگی  از رهبران جامعهناظراحتمال دارد که . دیگري است چون ضحاك، با همان کارها

)اَنداز منتأکیدها؛ 69-67: 1388حصوري، . (اندهاي جاهلی معروفاشتراکی داشتند و کمتر از دیگر تیره

دنی را عـربِ اشـترك   علَـويِ انـدازه کـه یـک    آنــ تاشناسدرا نمیطروش ناصر اُتنها حصوري نه گـرا  مـ
نخسـتین چـاپ   زمـان  از کـه نویسد؛ عجیب است که با آنمی» ناظر«اشتباه بههم بلکه نام او را انگارد ــمی

فرصت کافی ) از ضحاك به اُدن:سرنوشت یک شمني با عنوان دگرگشته(نوین آنچاپ تا، ضحاكکتابش، 
؛ اسـت نکـرده همتالشیخُردهباره را داشته است، اما ــ حتا اینترنتی ــ دراینگیرَم مجملبراي جستجویی 

دهد تا البته فرصت خوبی به رقیب می) هر اسمی که داشته باشد(گیري انگاري یا سادههلجور خطا یا ساین
در آنها آمده است را بـه رخِ  اُطروشناصرِاي که شرحِ سرگذشت بلندباالیی از عناوین منابع تاریخیيسیاهه
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ي قـوت موضـعِ   ي فـتح، بیضـایی نقطـه   همه پس از قرائت خطابهبااین). 372: 1391بیضایی، (خاطی بکشد 
که پیروزي سپاهیان شهر براي تصرف یک کند؛ گویا در نبردي که دقت کرده باشد آشکار میآنحریف را بی

ي او وارد شـهر شـود خانـه و خـانواده    زنـد کـه اگـر    دشمن در شهر جـار مـی  ،حتمی بودهکمابیشاُطروش 
افکنـی ضدتبلیغی براي هـراس (شودبر نوامیس باب میعمومی رود و اشتراكمیغنیمت تاراجِ به شهروندان

شـهر  تسـخیر روایت این است کـه پـس از   ؛ )اُطروشسپاهدر برابر ایستادگیبراي برانگیختنشاندر مردم و 
اي هرروي چهرهخالفتیِ رایج بهـرفتار او با مردم یکسره مغایر با این بوده است؛ اما چون او نزد گفتمانِ سنی

:نویسدشد، این انگ بر او مانده است؛ بیضایی پس از توضیح این موضوع چنین میمنفی انگاشته می

گذاشـتن بـر   ــ ضـمنِ صـحه  ] به تحسین حصوري از ابوریحانبیضایی متلک= [ــ بیرونی مانندپژوهشگرِ بی
ي تاریخی شمردن ـــ  طروش ــ و آن را رخدادههاي مستقر بر ناصرِ اُکابرِ زمان و قدرتي اَفریبانهتهمت عوام

ــ در تباه کردنِ ناصرالحق ـــ چیـزي بـدتر از    دهد که براي خوشامد طریقت رسمیِ بغدادخوبی نشان میبه
مردمان و غصب و غنیمت و غارت ضـحاکی،  یعنی شرکت در زنانِ» انباز کردنِ مارِدان با مردم در کدخدایی«

رسیده؛ و آشکار است که در سرزنش و نکوهش است که ناصـر  نمیشو همانند کردنِ وي به ضحاك، به نظر
)373: 1391بیضایی، ! (د و نه ستودگی و ستایشکنطروش را با ضحاك یکی میاُ

هـاي ، و دیگر بخـش استبیرونی ضحاك را تمجید نکرده، بلکه از او به بدي یاد کردهبیضایی ي گفتهبه
ر آشـکار اسـت کـه خواسـته      ؛دنـ نُمایاننیز این برداشت را درست میثارالباقیهآيمربوطه ي حصـوري  امـا پـ

اش از کیستی و کجـاییِ  که خوانش ضعیف او از متنِ بیرونی و ناآگاهیاینبیرونی؛بزرگداشت اژدهاست و نه 
شده، بدان انجامیده کـه او بیرونـی را بـا خـود در     ناصر اُطروش و چیستیِ اتهامات مرسومی که به او زده می

خبط مسلّمِ پژوهش بخواندش، نمایانگرِ » مانندپژوهشگرِ بی«هاك بیِنگارد و دموضعی همدالنه نسبت به اَژي
 غداديبیرونیِيگزارانهخدمتو اَکابِرپسنداوست؛ اما نکته اینجاست که در روایتشورشـی «یـک  مسلک،ب «

فریـدون ؛ در این خوانش کَسی کـه  تشبیه شده استي اوردهکَکردارش به، وــ ناصر اُطروش ــ به ضحاك
سـت کـه ایـن قـدرت    عجیـب نی خُرده بگیرد کـه  بیضایی ممکن است .استمستقرقدرتاست، البد شاه یا 

بـدنام  ) دهـاك و هماننـدانش  اَژي(ي بیداد و تبـاهی  هاي دیرشناختهشان به نگارهمخالفان خود را با توصیف
وجود دارد؟اصالًها دست توصیفدهاکی جز اینکند؛ اما مگر اَژي

چـه  گنجانـد مـی اُطروشِ شورشی را در کالبد تُهیِ اژدها ناصردر روزگار ابوریحان،قدرت مستقرکه این
برده از میراثخُشکسالیِي کردند روزي که اسطورهمیما و بیضایی پدرانِبا کاري که داردتفاوت سرشتینی

ین کالبـد  همـ درغـارتگران همسـایه   گُنجانـدنِ بـا  را )ریتْـرَ وِ/ اَژي/اَهـی (عصرِ یگانگیِ قـومیِ هنـدوایرانیان  
دويِ  که این درجهآندیو خُشکسالی است؛ پس ازي صفرِ نوشتاردرجهدهاك تنها در اَژي؟نوشتندبازمی ي بـ

دهاك دیگـر همـین چیزهـایی    اَژي، ودرمیودیدرس بیرون دسترساز بار براي همیشه یکي اسطوره ترجمه
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دگرگشـت  بـا  نـد؛  اهدر آن انباشتو سپسینیانش،تا ابوریحانگرفته ستاییان که پیشینیان ما، از اَوِخواهد بود
رنْوِ(اینْدثْرَغْنَ/ریتْرَهررانْ و سپس/وهرپهلوانی که بهپبه گرشاس)بهرامترو ،  پ سـرجاي فریدون سرانجام بیو
ویـژه وقتـی   بـه نابود شـود، چـه کنـیم؟   ) برگشتگانزرتشت آیینِاز(موغان اَهلُمأمن و ملجايکُشد تا را می

با یکدیگر در سخت نگ مزدکی اَوموغ اَهلُصفتگُزار ایرانیان، در بسیاري از متون کهنِ اسطورهکه بینیممی
.اندکم در تداعیپیوند، یا دست

گـذارد و  ی مـی هـای حصـوري چیز در اژدهـا و فریـدون،   این فرایند هرگز پایان ندارد و همین امروز هـم  
یـک بیشـتر برحـق اسـت، یکسـره      کـه انتخـاب کُـدام   ي ایـن داوري دربـاره . راآنخـالف  ی هایبیضایی چیز

اب در شرایط مشخص چه داللتی دارد تا بهتر است به این بیندیشیم که هر انتخگویم، مکرر میمعناست؛ بی
و هم البته ) بازتاب متعین(قضیه دست یابیم بهدیالکتیکی حاصل از اندیشیدنِ جور آگاهیِ بتوانیم هم به یک

سـازِ  با خـوانشِ اسـطوره  : پیوسته پادرگذَرِ هگل به انجام رسانیمروحِ ي عصرِ خودمان را در دگرگشت وظیفه
رمِ شـریک ما نیز ناگزیرْ. ي پیشینیان، برخالِ اسطوره را ادامه دهیم و به آیندگان بسپاریمخود از اسطوره جـ

وضـعیت  «پیِ ضحاك و فریدونیم، با این تفاوت که بـه ایـن نـاگزیري، چونـان قیـدي کـه       دریهاي پمصادره
مارکسیسم و (Marxism and Formدریمسناز زبان جاین را م؛ داریکند آگاهیما تحمیل میرب» مشخص

:بشنویم)شکل

تـوانیم آن را چونـان کوششـی    خود همانا خودآگاهی است و مـی ي دیالکتیکی در ساختار بنیادینِاندیشه...
ي فراینـدهاي  مشـاهده ] در سطحی دیگـر [ي مشخص در یک سطح، و همزمان براي اندیشیدن به یک ابژه

تـر، قـراردادنِ جایگـاه    تعبیري علمییا به: میي خودمان هنگامی که در کارِ اندیشیدن هستیم، بیِنگاراندیشه
تـوانیم  هاي هگلی و مارکسیسـتی را مـی  از این حیث تفاوت میان دیالکتیک. ود آزمایشگر درون خمشاهده

نزد هگل این خودآگاهی چیزي کمابیش منطقـی  . گیرند تعریف کنیماي که دربرمیبرحسب نوعِ خودآگاهی
نـدي و  نابی مانند سوژه و ابژه، کیفیـت و کمیـت، کرانم  مقوالت ذهنیِي متقابلِاست، و مستلزم فهم رابطه

یابـد کـه چگونـه فراینـدهاي     ، و چیزهایی از این دست است؛ اینجا اندیشـمند درمـی  )بیکرانی(ناکرانمندي 
خود را بـا کمـک آنهـا    ] اندیشیدن[هاي بنیادین مسائلی که او کار ي خودش، و درواقع شکلمتعین اندیشه

دیگـر در دیالکتیـک   زسـوي ا. کننـد اش را محـدود مـی  آغاز کرده اسـت، نتـایج و دسـتاوردهاي اندیشـیدن    
اَش هستیم، آگاهی از خود جایگاه اندیشمند در جامعه و در تاریخ و از اي که در پیمارکسیستی، خودآگاهی

از سرشـت  ] آگـاهی [طورخالصـه،  اش ـــ و بـه  شده به این آگـاهی از سـوي جایگـاه طبقـاتی    حدود تحمیل
. یز از ماهیت اصـلِ ایجـاد خـود ایـن مسـائل اسـت      کل اندیشه و ن(situational)ایدئولوژیکی و موقعیتیِ 

رو با هم تناقض ندارنـد، اگرچـه همچنـان بایـد روي     هیچبنابراین روشن است که این دو شکل دیالکتیک به
(Jameson, 1974: 340).ي راستین آنها کار کردچندوچون رابطه

مـثالً نظـام   (دسـتگاه سـرکوب   ،...)و انقالبـی و چـپ (چرا عرفاً ایرادي ندارد که یـک نگـرش سیاسـی    
دهاك را یک شورشی بینگارد و تشـبیهات دهاك تشبیه کند، اما اگر همان نگرش اَژيرا به اَژي) شاهنشاهی
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گـران دسـتگاه   خورد؟ براي نمونه اگر توجیـه بودن میو سیاسیبودننگ حزبیاَ،ي الگوي رسمی شودوارونه
هـاي عرفـی   ترتیـب بیاورنـد کـه در خـوانش    هـاي مشـابهی بـدین   اسـتدالل سرکوب در یک وضعیت انقالبی 

جـور  یـک )ي سـاعدي نامـه چیـزي ماننـد نمـایش   ؛انقالبیان چونـان فریـدون  ،دهاكحکومتیان چونان اَژي(
دیو خُشکسالی در ایران کُهن بوده و انقالبیان برداشت خود اَهییا اَژي«مطلوب رخ داده زیرا اساساً بهمصادره

مخالفان را به خنده و تمسخر و بلکه کهنُماید، کننده نمیتنها قانع، این اعتراض نه»کنندبه آن تحمیل میرا
اسطوره چیز دیگري اسـت  کارکرد؟دیدانفرق اسطوره و تاریخ را نمی!آقاي شاه"(اندازد سازي هم میلطیفه
دسـت از سـرِ مـا    خُشکسـالی هـم   قحطـی و  د، کنیبر کشور حکومت میضمن از وقتی شما در!حضرتاعلی

ي اژدهادوسـتان  ر ردّ نظریـه ي احتجـاجی کـه بیضـایی د   برپایهگرانتوجیهجیهحال، تو؛ بااین)"!دارندبرنمی
صـرفاً نمـود   واي نـدارد ربطی بـه هـیچ حکومـت سیاسـی    اَژيصفرْيدرجهاست، چون در د، درستکنمی

لحـن  درآنچـه  ماننـد ، گرایـی ملـی ي هـر  تباهیِ بنیـادینی کـه در هسـته   . استايِ بالي خُشکسالی اسطوره
در همین نیروي کشسانی عجیبی است کـه  زند نهاد یافته است، کاويِ بیضایی موج میاسطورهيسلحشورانه

تر مهم: کنداعمال می» وضعیت ویژه«بر ساختار ذهنیت مواجه با نوشتارصفريدرجهي بازگشت به وسوسه
همـواره  هر انتخابی هم شود، این است کهانقالبیان هستند یا حکومت وقتداستانْفریدونِبدانیم کهناز ای
منتسـب  بـديِ اطالقی به فریدون و طبعاً نیکیِاین . شخصیت مثبت است» فریدون«که دباشحواسمان باید

و پس از آن قاعدتاً نوبت توجیه دستگاه تبلیـغِ  گرایی استنخوردنیِ ملیي دستدهاك، مابعدالطبیعهبه اَژي
چون حتا اگر مردم باور نکننـد کـه شاهنشـاه    ! دهاك هر کَس هم که باشد، ما نیستیماَژي": ضدانقالب است

اصـوالً دیـوِ   اَژيش است، بـاز هـم   ي ایزديِ به ارث رسیده از فریدون و سپسینیانَي کیانی و فرّهداراي تخمه
شـنوید  هیچ ربطی هم به فالن یا بهمان حکومت نداشـته اسـت؛ ایـن چیزهـایی کـه مـی      بوده و خُشکسالی

ترین و پرگزند، ضروريکبرِبراي خنثا کردنِ پیامدهاي سیاسیِ این . "!مطلوبِ حزبی استبهمشت مصادرهیک
نـاح شورشـی   درنگ تبدیل بـه ج اژدها باید بی: ي شاهنشاهی استترین کار حمله به مابعدالطبیعهاضطراري
ي شـده تعریـف شـرّ در یـک نظـامِ ازپـیش    » مصـداق «کسـی  که سرِ این دعوا کنیم که چهجاي آنشود تا به

عنـوان دژخـیم معرفـی    بـه کندطرف مقابل را در همان شأنی که از این نظام دریافت میگذاري است، ارزش
بخـشِ عقـلِ  فروضات و مقـرّرات امنیـت  خوانشی که از این وارونگیِ ناگهانی در ميي معصومانهنمونه. کنیم

د کـه مستأصـل و بالتکلیـف میـان انبـوه نظریـات       ازیابیبشناسِ نامدارياسطورهنجا نزد ترسد را ایعملی می
پنـاه  شـده گَـريِ حسـاب  جـور نَـدانَم  منِ یکسارِ اَبه سایهانقالبی یا ضدانقالبی بودنِ اژدها،يمتعارض درباره

):"...دانم که این را میکاري ندارم؛ فقط هاحرفآقا من با این "(برَدمی

شـود، چـه   ستیزي است و این داستانی اسـت کـه کُهنـه نمـی    ي ظلمحدیث جاودانه... ي ضحاك نیز اسطوره
اك، باشـد یـا اسـتی   ] منسوب بـه قـومِ مـاد   [= نمايِ اژدها، نیاي شاهیِ مادي نژاد به سیماي آدمضحاك تازي
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گمانِ بعضی، دادخواهی کـه مورخـانِ   بازپسین شاه ماد که کوروشِ هخامنشی دودمانش را برانداخت، و چه به
)81-80: 1388ستاري، (.انددست، وي را ناروا خونریز فرانمودهبهمزدور و قلم

خودمـان را  کـارِ  مـا  بگذاریـد  ما کاري به کارِ شما نداریم، درعوض شـما هـم  یعنیاین دیگر یعنی چه؟ 
: کندوضع میچیزِ درخودصورت یک مصداق بارزِ تعهد به همان بنیاد مابعدالطبیعی است که شرّ را به.بکنیم

.خواهیم بدانیمدانیم و نه میاست را نه میاست، اما چرا شرّشرّفقرهفالن دانیم که می

تفسیري بـر  (د دي بر زنْکنید، یعنی زنْاگر شما هم مانند من برآنید تا برخال را یک تراز افزون سرانجام، 
م اعـال تان رارا بخوانید و برداشتزنْد وهومنْ یسنْدري اژدها چگونگیِ خیزشِ دوبارهروایت بیاورید،) تفسیر
در خُردادیشْت و کهاستايزارندهگُهمان خوانشِ خوانیددر دنباله میآنچه ؛ حتماً حواستان هست که کنید

اَشْتات شْتزمانی ی شما بر این پاره در معنایی که متعیناست ــ متعینتأویلی از مزدك داشته است؛ درنگ ،
دهد ــ که همزمان به این هم بیندیشید که به مقتضاي چه وضعیتی ي سوم نسبت میهگل به بازتاب مرتبه

:نکنیداندیشید و البته از گفتنِ آن شرم چنین می

خواهان درآمد یـا  [= خواهد ]ēwēnagīhبنا به رسوم، [= ي آییناي برپایه)حق(پاداش ْپس اَهلُموغ از بهره
از کـینِ آن برخیـزد، بـر آن کـوه     و اَهلُموغ. او را ندهندموغیهلُاَدي وسببِ ببه،]اش استشدهحقوقِ تعیین

هزار سال است فریدون زنده نیست، چرا تو ایـن  اکنون نُه": گوید که] هرزهبه[دماوند که سوي بیورسپ است 
ـ )جهـان (خیزي که این گیهـان  کنی و برنمیند باز نمیب کـه [ر از مردمـی اسـت   پ [ مرِ جکَـرْ ایشـان را از ود

در آن و بـر پـاي داشـت   جمشـید  ساخته، بارویی اسـت کـه  )شید(جمدژِورِ جمکَرْد یا :توضیح["دانبرآورده
تا اگر روزي زندگیِ وندایمن نگاه داشته شنوع فراهم آورد که ترینو برگزیدهرا از بهترینمردمان و جانداران 

ي هوشـیدر  کـه در پایـان هـزاره   ) مرکـوس (نامِ دیوِ ملکوس بندانی معهود بهویژه در یخاَنواع آسیب دید ــ به
ـ ـ آنان سازد ـزمهریري کُشنده می) پسرِ دیگرِ زرتشت( رون آینـد و نـژاد انـواع را    زنده بمانند و سپس از دژ ب

براي توصیف مختصر، بنگرید به مینوي خرد، پرسـش و پاسـخِ   (؛ نزدیک به داستان طوفان نوحتداوم بخشند
)70-69: 1342؛ هدایت، 18: 1385ل، صح؛ راشد ممن؛ برگردان از پهلوي از زنْد وهومنْ یسنْ(.])61

سـومِ موجـودات   و سـپس یـک  را گُشاید و او هم نخست خود اَهلُموغ پ میآن اَهلُموغ بند بیورسپس از 
جنبـد و پـیش از   اورمزد از جاي مـی که گرشاسپ به خواستتا این) بردخورد، فرومیمی(اُوبارد جهان را می

. کُشدي جهان را بیوبارد، او را میکه بیورسپ همهآن

د؛ در نـ دهرا نمـی انسـهم اَهلُموغـ  در آن کهی استبرگزیدگانِ دژِ جمشید به جهاناین روایت بازگشت 
و مـن از  ؛مشـکوك اسـت  ايزنندهطرزِ چیز بههمهآورد،میفرزند بامدادگیِ ستجا سخن از گُجِي که نابهزنْد

...ام اك شدهچنین شکّمقتضاي چه اوضاعی و بهدانم که چرا خودم خوب می،ي دومزمان سقوط به دسته
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ي فروغی را باز کرده است، بیرونِ پرونده اما با مضـمونی  ي پویا که پروندهاندیشه28ي در همان شماره
و » عادتآمدکامیابانِ خالف«با عنوان ي کوتاهی از سعید حجاریان چاپ شده است نه نامربوط به آن، نوشته

بـاز  (بر فراگرد گذار به دموکراسی ) نُرمالیزاسیوني خود حجاریان، گفتهیا به(اولویت بهنجارسازي با موضوع 
رَم کـار نمـی  ها را بـه این واژه؛ من دموکراتیزاسیوني خودش گفتههم به رویـه   چـون  بـ ي گذشـته از نخـوت
حرآورِ آهنـگ لِّخمهم هاي التین، تلفظشاننویسیِ مصدري همانفریبانهعوام ؛ او در ایـن  )اسـت ارسـی پسـ

ي آن اولویـت  ده است که برپایـه کرارائه ) دولت یازدهم(نوشته الگویی نظري براي تبیین دولت کنونی ایران 
عنـوان  بـه کراسـی، بلکـه بهنجارسـازي وضـعیت    دمواي و درواقع محتواي سیاسیِ این دولت نه تحقق برنامه
اي کـه دولـت   المللـی باور حجاریان شرایط اجتمـاعی و روابـط بـین   به. استساالريمردمشرط هرگونه پیش

عیتی، چـه  پیشین به ایران تحویل داده است، یک وضعیت استثنایی است و استقرار دموکراسی در چنین وض
:قراربدین. پذیر نیستامکانجهان، جاهاي دیگر در ایران و چه در

هـدف دولـت روحـانی از    . اسـت سـازي يعـاد و ] بهنجارسـازي [= دنبـال نُرمالیزاسـیون   گفتمان اعتـدال بـه  
تـا  . کردنِ فضاست] بهنجار[= ي عمومی کشور به شرایط غیراستثنایی و نرمال سازي، بازگرداندن عرصهعادي

. تثنایی قـرار داشـتیم  و انتخاب دولت اعتدال، مـا در حـادترین وضـعیت اسـ    92وچهارم خرداد قبل از بیست
در اولـین  . قدرت است] بهنجار کردن[= دنبال نرمال کردن روحانی انتخاب شد و حاال او با گفتمان اعتدال به

اي بـود و  دولـت، بحـران هسـته   تـرین بحـرانِ  جدي. گام، از لزوم رفع بحران در سیاست خارجی صحبت شد
او تـالش  . صورتی حداکثري از تراکم بحـران بکاهـد  بهگین، همروحانی ترجیح داد با حل کردنِ این بحران س

بـودن و  خواسـت بـین اسـتثنایی   روحـانی مـی  ... بازگردانـد  ] بهنجـار [= کرد تا مفـاهیم را بـه حالـت نرمـال     
رود؟ تا جایی که فضاي عمومی کشور اما گفتمان اعتدال تا کجا جلو می... بودن مرزبندي ایجاد کند دیپلمات

سـازي، اسـم مسـتعار    و عـادي ] بهنجارسـازي [= نُرمالیزاسـیون  . و عـادي کنـد  ] بهنجـار [= را تاحدي نرمال 
زمینـه و شـرط   پـیش ] بهنجـار [= توان گفت دولت نرمال می.نیست] گذار به دموکراسی[= دموکراتیزاسیون 

)41-40: 1394حجاریان، ... (الزم دولت دموکرات است، اما شرط کافی براي آن نیست 

دولت بهنجـار  «ي پوالنتزاس و نگَرهي نظريِ این تبیین از آنِگوید هستهریان هم میکه خود حجاچنان
هـاي نظـامیِ   بناپارتیسم، فاشیسـم، دولـت  (یک دولت استثناییپوالنتزاس، باور اوست؛ به» ـ دولت استثناییِ

؛ در شـرایط  اسـت حـاکم  قـدرت ) بلوك(در اردوگاه ) هژمونی(محصول یک بحران سرکردگی ...)اقتدارگرا و 
جوید ـــ  ي صنعتی میهاي پیشرفتهداريي نوعی آن را در سرمایهداري ــ که او نمونهبهنجار، دولت سرمایه

یا دیگر طبقات (دار ي سرمایهبه طبقات فرودست و به دیگر اقشار طبقه) هژمونی(از رهگذر اعمال سرکردگی 
معنـا کـه در برابـر    نین وضعیتی حـالتی پایـدار دارد، بـدین   ماند؛ دولت در چاستوار می) اتحاد طبقاتی حاکم

شـکلی پیشـاپیش تمهیدوتدبیرشـده سـازوکارهاي عرفـی و      ها در توازن نیروهـا بـه  ضرورت جابجاییِ شاخص
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مجلس، (خود در اختیار دارد اي براي تنظیم کل وضعیت و جلوگیري از خروج روند رویدادها از مهارِنهادینه
دهند که هرگونه دگرگشت در وضـعیت موجـود، یعنـی تغییـر     ؛ این سازوکارها اجازه می..).احزاب سیاسی و 

طریقی صورت گیرد که کل این هیئت دچار خطر نشود؛ ها و عناصر هیئت حاکمه، بهترتیبِ هژمونیک بخش
حاکمـه  سرکردگی ــ یعنی وضعیتی که در آن بخشِ پرچمدارِ هیئتدیگرسخن در رویارویی با یک بحرانِبه

ي هاي کالن اقتصادي و اجتماعی، مثالً در برخـورد بـا یـک بحـران اقتصـادي یـا دشـواره       گذاريدر سیاست
تواند رهبـري سیاسـی، ایـدئولوژیک و معنـوي     شود و دیگر نمیسیاسی دچار تزلزل مشروعیت اجتماعی می

گفته این رهبري یا وکارهاي پیشدولت بهنجار این امکان را دارد که با سازجامعه را در دست داشته باشد ــ 
ي قـدرت  اي کـه شـاکله  گونهسرکردگی را به بخش یا عنصر دیگري از ترکیب طبقاتی حاکم منتقل کند، به

ژرف و اندازهآنچه بحرانِ سرکردگی اما چنان. اي و انقالبی مواجه نشودهاي ریشهبا تهدید دگرگونیموجود
هاي هیئت حاکمه بر دیگر عناصـر، و  یک از بخشگی یا رهبري هیچدار باشد که امکان تضمین سرکرددامنه

» قانع کند«فراهم نشود، یعنی هیچ عنصري نتواند دیگر عناصر و نیز طبقات فرودست را پیرو بر کل جامعهبه
شود که فقدان سرکردگی را که شایستگی رهبري مجموعه و خروج از بحران را دارد، آنگاه دولتی پدیدار می

که درپیِ تأمین مشروعیت و توجیه معنوي و سیاسـی خـود نـزد    کند؛ این دولت بیش از آنر جبران میبا زو
کاربسـت صـریحِ افزارهـاي    (هیئـت حاکمـه باشـد، بـر آن اسـت تـا خـود را بـا سـرکوب          کـل شـهروندان و  

برپا ) ز سوي دولتي افزارهاي ایدئولوژیک و اعمال انحصار بر آنها امصادره(و تبلیغ مستقیم ) غیرایدئولوژیک
این یک وضعیت استثنایی است کـه در آن سـرکردگی موضـوعیت    . و انتظام را به جامعه بازگرداندنگاه دارد

سـنگر یـا   خود به یک نبرد سـنگربه خودبه،این دولتبارویارویی نیروهاي اجتماعیدهد؛ خود را از دست می
بیـان  کـه ـــ بـاز هـم بـه     انجامد؛ حال آندهد، میدست می، در معنایی که گرامشی از آن بهرزمایشیجنگ

بنیـاد و دموکراتیـک   دولـت مجلـس  (بهنجـار دولـت بـا  ) کارگران و متحـدانش (گرامشی ــ نبرد فرودستان 
و منـابعِ معنـوي   (ي حـاکم  ي طبقـه مسـتلزم فـتح خاکریزهـاي پشـت جبهـه     ) هـاي پیشـرفته  داريسرمایه

:، استمواضعجنگ، یعنی )اندبخش آن که در اعماق ضمیر شهروندان نهادینه شدهایدئولوژیک مشروعیت

در برخـورد بـا بحـرانِ    [ایـن اسـت کـه    ... دموکراتیـک  ـ)پارلمـانتر (بنیاد یکی از کارکردهاي دولت مجلس... 
تـوازن نیروهـا در چـارچوب اردوگـاه     دهـد  اجازه مـی ]حاکمهیئت طبقاتیِدر طبقه یا ) هژمونی(سرکردگی 

ي دولتی روي دهد؛ این نقـش  )هاآپاراتوس(که دگرگونیِ بنیادینی در افزارها آنقدرت تغییر کند، بی) بلوك(
دموکراتیـک، بـا یـک چـارچوب     ـبنیـاد دولت مجلس. نین اجتماعی برعهده دارندویژه قانون اساسی و قوارا به

هـاي گونـاگون اردوگـاه قـدرت از رهگـذر      انداموار سرکردگی میـان بخـش  براي گردشِ]تدبیرشده[سازمانی
ي قـوا  )regulatedشـده،  میـزان (یافته جور تفکیک انتظامنمایندگان سیاسی آنها، یا حتا یک] آفرینینقش[

تغییـر تـوازن نیروهـا و فراینـد گـردش      [حـاکم، همـواره   ] طبقاتی[ي )هافراکسیون(ا همیان طبقات و بخش
[= جهتـدار شـکلی  را فقـط بـه  غایتاین کند که چنان مدیریت می] میان اجزاي هیئت حاکمه راسرکردگی 

partialاما این در شکلِ دولت اسـتثنایی یکسـره   . تحقق بخشد]حفظ موقعیت برتر هیئت حاکمهمنظور، به
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شـوند، بـراي ایـن    میهاي استثنایی دستخوش آنها اي که دولتبحران سیاسی... دیگرسخن به. ناممکن است
[= هـا  ، چرا که ایـن دومـی  ساز استدموکراتیک سهمگین و دشواريـبنیادهاي مجلسها بیشتر از نظامدولت
. هایی در دسـترس خـود دارنـد   شدن بر چنین بحراناي براي چیرهمعموالً ابزارهاي نهادي] هاي بهنجاردولت

اردوگـاه قـدرت و در   سرکردگی درون) ايِخصیصه(ماي نُکردنِ یک بحرانِ سرشتدولت استثنایی براي چاره
یروهـا  نتـوازن با یک چرخش چشـمگیر در  ن دولتای. شودپدیدار می،هاي مردمي این اردوگاه با تودهرابطه
توانـد از رهگـذر تغییـرات گسـترده در افزارهـاي دولتـی       تنها مـی ] ي نوین[این توازن نیروها ... است ههمرا

سـرکوب نماینـدگان   : اسـت هـر نظـامِ اسـتثنایی    ي بنیـادین خصیصهتغییراتی از آن دست کهنهادینه شود، 
[= عمـومی  خود اردوگاه قدرت، حذف حـق رأي  ) هايفراکسیون(هاي بخش) احزاب سیاسیِ(سیاسیِ سنتیِ

، )سـلح ویـژه نیروهـاي م  بـه (، انتقال نقش مسلّط در میان افزارهاي دولتی به افـزار سـرکوب   ]سامان انتخابات
و افـزایش شـمار   ) پـایین باالبه(مراتبی ، ترتیبِ سلسلهیي دولت»ساالرانهدیوان«تقویت چشمگیر تمرکزگراییِ

پیونـدهاي  و افـزایش  ]پیـدایش نهادهـاي قـدرت مـوازي درون دولـت     [= مراکز حقیقی قدرت درون دولـت  
ي اینها دو همه.]استاستفاده شده ،transmission belt، نقالهتسمهي از استعاره[استقدرتبستانیِبده

توانـد بـدون یـک    نمی... از یکسو، دگرگشت در توازن نیروها درون چارچوب خود اردوگاه قدرت : پیامد دارند
شـکلی خطـی و   تواند بهکه از سوي دیگر این تغییر نمیشکل دولت روي دهد، درحالیایناي درتحول ریشه

. تحقـق یابـد  ] آمیـز شـکل تغییـر تـدریجی مسـالمت    زبانِ امروزي بـه به[= درپی از رهگذر تغییرات جزئیِ پی
(Poulantzas, 1976: 91-92)

مـا را  )قاعده(استثنا و هنجار ت فهم تعابیر که رعایت ملزوماویژه آن، بهنُمایدپذیرش این نگَره دشوار می
فعـالً بـه   .پردازمتر تا آنجا که مجال باشد بدان میکنیم و من سپسبرَد که فکرش را هم نمیبه جاهایی می

دولـت  : دقـت کنیـد  ) دهم بـه یـازدهم  (طرح حجاریان براي انطباق این الگو به فراگرد انتقال دولت در ایران 
بود و درنتیجه با تعلیق استثنایینامد، اي و بحران در روابط خارجی میسبب آنچه او بحران هستهپیشین، به

ي تأمین سرکردگیِ معنوي، بنیاد رفتارش بر منـابعِ  جاي اجتماعیِ تنظیم قدرت، بهشدهسازوکارهاي نهادینه
سـازي  اي، عاديگفتگوهاي هسته(ها رفع این بحران،ي دولت بعدياعمال قدرت مستقیم استوار بود؛ برنامه

وضعیت بـه حالـت بهنجـار اسـت؛ در ایـن فراینـد، فـراهم آوردن        و پیروِ آن بازگرداندنِ...) روابط خارجی و 
دوبـاره   نامنـد، مـی سـاالري مـردم هاي ایرانی آنچه لیبرالراي رسیدن به ضروري بمقدمات ي یعنـی تقویـت

شرط الزمِعنوان به) احزاب سیاسیدرحالت آرمانی، (دار اجتماعی و نوسازيِ سامان نمایندگی نهادهاي ریشه
آن ممکن اسـت در ایـن دولـت نیـز     شرط کافیِبهنجارسازي در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، اگرچه 

. متحقق نشود

ي نشریه در تالش براي القاي آن اسـت  چون مطلقاً با آنچه بقیهجور وارونگی است ن تفسیر دچار یکای
هاي مثبـت و منفـی   جاي شخصیتبراي بخشی از جامعه استثنایی /در تعارض است؛ در یک وضعیت بحرانی

ست حصوري در تحلیل استنباط سکند؛ مثالً دیدیم که بیضاییتغییر میهاي ازدیربازپذیرفته ناگهان اسطوره
انقالبـی  جـوِّ کـه در  کرد دلیل اقامه میاهالیِ سینماآمیزِ همیشگیِ لحنِ گالیههمانباچگونه،باورانشو هم



72

ستیز و فریـدون را  دهاك را ستماَژيتاراه افتاد بهخوانیآن موجِ اسطورهناگهان بود که شدهروزگارانِ سپري
معنی که تا پیش هاي تزلزل باور عمومی به منابع مشروعیت موجود است، بدیناین از نشانه. دایستمگر بازنُم

پـذیرش  هـا و حاکمـان در   ــ تودهچیز عادي و بهنجار استلتی که همهاز وضعیت استثنایی ــ یعنی در حا
) هژمـون (بخشِ سرکرده ايِپشت جبههمواضعِند؛ در این وضعیت، رنظر دااتفاقهاي دیرپاي نیک و بد نگاره

اي که فقـط در  هاي نیرومند و تکرارشوندهصورت نگارههاي پنهان اما کاراي روح و روان شهروندان بهدر الیه
و در وضـعیت  کشدمیها را به چالش ي این پذیرفته؛ بحران همهاستپذیرند، ثبت شده ب اسطوره امکانقال

هـا و  وارهي عـادت واکنشِ فـوريِ قـدرت بـه تعلیـق همـه     چونان دولت استثناییِ موردنظرِ پوالنتزاس ،جدید
شــهروندان را بــراي پــذیرش فعلیــت ســرکردگیذهنیــت تــر پــیشســازوکارهاي اقنــاعیِ خودفرمــانی کــه 

که بعید است خود حجاریان هم منکرشان ،یاتاین بدیهبربنیاد . شود، تشکیل میندبودپردازي کردهاسطوره
غلـط در خـروار  ي خـروار بـا اضـطرارِ زننـده   هایی که ناگهان و که چرا لیبرالآیدپیش میپرسش این باشد، 

پـا  کلّـه قهرمـان ي فرمـوده خـویش را از جایگـاه  شانمعاصرايِ تاریخ سدهیکي اسطوره،ویرایشینگارشی و 
از بایگانی بیـرون  را فروغیي مجلس ششمِ مشروطهشدهبا بازخوانیِ مجادالت فراموشآنجايکنند و بهمی
دهند؟کشند، وضعیت استثنایی را به دولت قبل نسبت میمی

را ) مثالً تقسـیم طبقـاتی  (بندي ذاتی اجتماعی حال که یک بخشتوجه داشته باشید که اسطوره درعین
دیگرسـخن  صورت توهم یک کلیت انداموار بازنُماید؛ بـه کند، اما در ذهن عموم باید این تقسیم بهبازتولید می

شـناختیِ  اندیشی، یعنی کسی که سرکردگی نیروي سرکرده را با سـازوکارهاي روان ي مبتال به اسطورهسوژه
: بافی هم استدرونی کرده است، همزمان دچار یک خیالدولتایدئولوژیکسبب عملکرد افزارهاي و بهویژه 
ي همباشیِ انداموار که آید که آن را چونان استقرار یک مجموعهسازي برمیي این درونیشرطی از عهدهاو به

The Politicalجیمسـن در  .کندیفالنی سرکرده است، چون همباشی را حفظ م: او بدان تعلق دارد دریابد

Unconscious)دهـد کـه   کند، آنجا که هشدار میخوبی توصیف میهمین حقیقت را به)ناخودآگاه سیاسی
:است(collectivity)یا همباشیبودگیجمعیک )فانتزيِ(يرؤیا/تولید تصویرِهر آگاهیِ طبقاتی مستلزم 

هـاي  تـرین شـکل  ترین معناي آن، کـه انحصـاري  ایدئولوژي در قويهردیگر بیانآگاهی طبقاتی ــ یا بههر
انـدازه  یـک شـده را بـه  هاي آگـاهی مخالفـان یـا آگـاهیِ طبقـات سـرکوب      ي حاکم و نیز شکلآگاهی طبقه

ایـن گـزاره بـر تحلیـل خاصـی از      . اسـت ) اتوپیاییگرایانه، آرمان(رؤیابافانهگیرد ــ در سرشت خوددربرمی
زبـانی  آنچه گاه به(آگاهی طبقاتی برآمدنِي هدایتگرِ آنْانگاره... ی طبقاتی استوار است که هاي آگاهپویش

یـابیِ یـک گـروه    ي حاصـل از جایگـاه  درخود صـرفاً بـالقوه  يخود ــ در برابر طبقهبراييهگلی ظهور طبقه
از ایـن  ... دانـد  ا و طبقـات مـی  هـ را پیامد نبرد میان گروه) شوددر ساختار اقتصادي ــ خوانده میاجتماعی

همبسـتگی خـود را   نـاگزیر بـه دیدگاه، آنانی که باید کار کنند و براي دیگـران ارزش افـزوده تولیـد کننـد،     
. ي خاصـی بـراي چنـین کـاري داشـته باشـد      ي مسلط یا حاکم انگیزهطبقهکه ازآنپیش... خواهندیافتدر
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ي بالقوهیگانگیِي این سیاسیِ بردمندهناپذیر، و احساس تهدیدهايآشتیین مقاومتادیدرسیدنِ درواقع به
کند؛ با کـاربرد یـک   ایجاد می... هاي حاکم ايِ همبستگی طبقاتی را میان گروهتصویر آینهاست که کارگران
ی یعنـ (آگـاهی طبقـاتیِ حـاکم    حقیقـت کرد کـه  برداشتچنین نکته این از توان ي هگلی دیگر میضابطه

این نکته، حتا از این هم . ي کارگر جسترا باید در آگاهی طبقه) یافته و تولید فرهنگیایدئولوژيِ سرکردگی
هـاي  یـا انگیـزه  » محتـوا «بایسـت نـه در   رساند که شاخص هر آگاهی طبقـاتی را مـی  چشمگیرتر، به ما می

ا دیگـر اعضـاي یـک گـروه یـا طبقـه      ي همبستگی ببلکه پیش از هر چیز در حسِ بردمندهایدئولوژیک آن، 
کـارگران و  سـنخِ  عکـس،  و خـواه بـه  ... شـما باشـند   قطـارانِ زمینـدارِ  هـم ایـن گـروه  ، خـواه  جستجو کرد

هـاي  ي گـزاره سیاسـتی کـه برپایـه   = [تنها یک سیاست اخالقی . تولیدکنندگان، بردگان، رعایا و یا دهقانان
هاي آگاهی طبقاتی خوب یـا مثبـت   که یکی از این شکلاین» اثبات«به ... ] کندي اخالقی کار میدادهپیش

شده ـــ یعنـی   تکهتکهدر یک زندگی اجتماعیِ ... خواهد کردنیاز است و دیگري نکوهیده و نابِکار، احساس 
ـ توانـد بـی  ها علیه یکدیگر نمـی ي گروههمهسیاسی نبرديمایهي جوامع طبقاتی ــ اساساً در همه گ و درن

از آنچه تـا  ... [باشد، بلکه ضرورتاً همیشه باید بر دشمن طبقاتی معطوف باشد ) شمولجهان(واسطه کلی بی
یک یگانگیاست تا آنجا که ) اتوپیایی(گیریم که هر نوع آگاهی طبقاتی رؤیابافانه نتیجه می] اینجا گفته شد

گـروه  یـا  )همباشـی (بـودگی  جمـع ... یفزاییم کـه  کند؛ اکنون باید این نکته را برا بیان می) همباشی(جمع 
شـکلی  اندامواري که حاصل شده است، از هر نوع که باشد ــ چه سرکوبگران و چه سـرکوفتگان ـــ نـه بـه    

یـی بـراي یـک زنـدگی جمعـیِ عینـیِ       )فیگورهـا (ها نگارهها بودگیي این جمعدرخود، بلکه تا آنجا که همه
اکنون مـا در موقعیـت بهتـري    . اندرؤیابافانههستند، یافته ي تحققطبقهبیي آرمانی یا فرجامین یک جامعه

ي حـاکم  طبقـه ] ایـدئولوژي [همـان سرکرده یـا ایدئولوژيِفرهنگ و براي درك این هستیم که چگونه حتا 
تصدیق همبسـتگی  ] ... ي طبقاتیتضمین سلطهآن، یعنی[کارکرد این به این دلیل که ... رؤیابافانه هستند 

:Jameson, 1983).معی استج 279-281)

گروه من به این دلیل خود را به عنوان یک عضوِ: خوردچشم میبه)نمامتناقض(ناساز یک ترکیبِاینجا 
که در برابـر یـک دشـمن    )کنمیعنی به خود یک هویت جمعی اطالق می(کنم درك میخودبراييطبقهیا 
اي اسـت کـه در یـک    قرار گرفته باشم؛ همزمان این مستلزم تصورِ وضـعیت آرمـانی  ) ي دیگرگروه یا طبقه(

کـه در  انگـارم خـود را هـویتی مـی   یت رویـارویی محض ورود بـه وضـع  بهیعنی من: یابدناکجاآباد تحقق می
. اي است که قرار است پس از پایان نبرد به کـل جهـان اطـالق شـود    ي همباشیِ آرمانیلحظه بازنمایندهاین

درپـی  همزمـان  ) زیـرا معطـوف بـه دشـمن اسـت     (شـمول نیسـت   که فعالً جهـان ايي سیاسیمایهدرواقع 
یت اسـتثنایی پدیـدار   فقـط در وضـع  ایـن ناسـازه  . اسـت رؤیاي یک جهانِ یکدست آرمانی بخشی بهواقعیت

که اگـر در شـرایط عـادي و    این استپرسش ؛ شود، بلکه همواره در ذات مفهوم سرکردگی مندرج استنمی
ي جامعـه  یک نیرو از سوي کل جامعه پذیرفته شده است، همه، یعنی وضعیتی که در آن سرکردگیِبهنجار

ي جامعـه، سـرکوبگر و سـرکوفته، نظـام     یعنی همـه (دهد هاي ایدئولوژیکی حاکم انطباق میخود را با آموزه
که حس هویت جمع در رویارویی بـا آن شـکل   دشمن یا گروه مقابل ، پس )کندارزشی موجود را درونی می
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بیش از هـر چیـز یـک    قعیت این است که در یک وضعیت بهنجار، دشمن یا گروه رقیبگیرد، کیست؟ وامی
در کـار اسـت، امـا هـرکس گمـان      دشـمن پذیرند که یـک  یا مکان تهی است؛ در این حالت همه میجایگاه

کارکرد بنیادین و حیـاتیِ تـأمین سـرکردگی ایـن اسـت کـه جایگـاه        .نیستدشمنکند که او عضوِ این می
ـ » دشمن«يشدهخالیهمه موضعِ ؛ بااینکندمیخالیرا از نیروي اجتماعیِ واقعی » دشمن« لِ همچنان مکم

اگر همه فکر نکنیم که یک دشمن وجود دارد که نیروي سرکرده نبـرد بـا   : ي سرکردگی استمفهومیِ انگاره
چیزي که در وضعیت استثنایی روي .همباشی کنیم/توانیم احساس هویتکند، نمیخوبی رهبري میآن را به

موجود عکس، در این لحظه بخشی از جامعه این موضعِ ازپیشنیست؛ بهدشمندهد، پدیدارشدنِ ناگهانی می
جایگـاه  ) دشـمن (عنـوان یـک شخصـیت منفـی     دهاك بـه تا پیش از این اَژي؛کننداما تاکنون تُهی را پر می

در آن سـاکن شـود؛ بـا    کـه  پـذیرفت  کـس نمـی  امـا هـیچ  داشـتند باوروجود آن به اي بود که همه متروکه
؛ در این جایگاه هسـتند نشستنشود که داوطلبِ ي کسانی پیدا میناگهان سروکلهخوردنِ این وضعیتهمبه

تر گفتم که اگر دعوا فقط بر سرِ این باشد کـه میـان حـاکم و    پیش(هستند انقالبیاینها در معناي عامِ واژه 
انقالبی یک نیرويتبدیل به، محکوم هنوز محکوم چه کسی شخصیت مثبت اسطوره ــ مثالً فریدون ــ است

کـه حـاکم و محکـوم   شدن باید ترتیبِ ارزشیِ خود اسطوره واژگونـه شـود؛ تازمـانی   ؛ براي انقالبینشده است
).محکومماند و محکومحاکم میکنند، حاکمگذاري میارزششیوهیکبهاسطوره را ناصرِ متعارضِع

ي که طبقه یا ائتالف طبقاتی حاکم در شـرایط بهنجـار، جامعـه   ي بسیار مهم این است که براي آننکته
وقفـه یـک   پیوسـته و بـی  بایـد صورت یک همباشی یا کل انداموار به شهروندان بباورانـد،  خورده را بهشکاف

بـوشِ  د؛ براي نمونه دولـت  انبازنُمایاستثناییبهتر وضعیتی مشخص را بیانتولید کند، یا بهاستثناییوضعیت
تر در میان شهروندان جوامعی ي آمریکا، و در ابعادي بزرگمنظور ایجاد تصور این همباشی در جامعهبهپسر

، نیازمنـد تولیـد   )ویـژه اروپـاي غربـی   بـه (قـرار داشـتند   خیرو در موضعِ شرارت محورِزعم او در برابر که به
فرضِ فعلیت یک را پیشبهنجاروضعیتاست؛ بنیاد ) ...خطر تروریسم و (استثناییموقعیتتصورِ یک /توهم

که پشت و رو در ي موبیوسی سروکار داریمیا رویهنواربنابراین با یک .دهدشکل میتهدید دائمیاضطرار یا 
ي حالت بهنجاري است که خود پیشاپیش اعالمِ وضعیت زنندهوضعیت استثنایی برهم: شوندهمان میآن این

نیسـت،  ) مثالً رکود اقتصادي(بیرونی چالشي وقوع یک بحران سرکردگی الزاماً نتیجه.اضطراري کرده است
ي اسـتثنا و قاعـده حـادث    خـورده ي پـیچ این رابطهبخشی از ذهنیت اجتماعی ازبلکه ممکن است با آگاهیِ

سـببِ همبسـتگی ماسـت کـه کمتـر جرئـت       ند که بههست) دشمن(بد هااز آدمعده گوید یکبوش می: شود
تـرین اشـتباه   بزرگ!؟باشیم چهدشمنِ ادعاییِ بوش خود ما مخاطبانش اگرکنند خودي نشان دهند؛ اما می

همـان شـرّي   آنـان عکـس  نیستند؛ بهشرّ مخالفان در چنین وضعیتی این است که بخواهند ثابت کنند آنان 
براي مثـال، عربسـتان سـعودي کـه نقـش برخـی       .شود بحران سرکردگی؛ این میگویدکه بوش میندهست

دلیـل در  ایـن متحده هم برمال شده است بههاست براي خود ایاالتاتباعش در ماجراي یازدهم سپتامبر مدت
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متحده آنچه ایاالتاو هم کند که طوررسمی اعالم میآید که بهفهرست حامیان تروریسم و محور شرارت نمی
در یـک نظـام   فراموش نکنیم کـه  . ها بکندکه خودش گهگاه از این شرارتد، ولو آننامنامد را شر میمیشر

.نامیدنِ آن موضع استآن نظام برايي ویژهي که شیوهشرّ نه یک موضع بلاخالقی، 

ي اي کـه در ذات هرنـوع آگـاهی جمعـی وجـود دارد و نشـانه      پایه احساس همبستگی و همباشـی براین
القاي یک اضـطرار  کمکهکارکرد دقیق دستگاه سرکردگی در بازتولید یک وضعیت بهنجار است، پیشاپیش ب

؛ در این معنـا آنچـه بهنجـار انگاشـته     رمزگذاري شده استآن جمعِ همباشنده یا وضعیت استثنایی در برابرِ 
:شود، تداوم یک استثناي جعلی استمی

هـاي کنـونی، از جملـه    ضروري دولت/به یکی از شگردهاي ذاتی... تولید ارادي یک وضعیت اضطراريِ دائمی 
جنـگ  «ناپـذیرِ آنچـه یـک    رويِ توقـف در مواجهه با پیش. تبدیل شده استتیکادموکرموسوم به هاي دولت

صـورت  رود تا بهشود، وضعیت استثنایی، شتابان مینامیده می» (global civil war)سراسرجهانیداخلیِ 
، قاعـده ، سـنجه : نیـز (اقـدام دگرگشـت یـک   . غالب حکومت در سیاست معاصـر درآیـد  ) پارادایم(ي الگوواره

measure ( ،زنگ خطري است براي تغییـرِ سـاختار و معنـاي    اساساً موقتی و استثنایی به یک فنِ حکومتی
هـاي  دموکراتیک و قانون اساسـی هايقانون اساسی[= قانون اساسی ] گوناگون[هاي تمایزِ دیرینه میان شکل

اسـت حقـوق   که معطوف به رفع یک خطر هستند و درنتیجه ممکـن  هاي اضطراريوضعیتتدبیرشده براي
درواقـع از  . شکل محسوسی روي داده اسـت اکنون نیز بههمعمالً، تغییري که ]شهروندي را به تعلیق درآورند

گرایـی  میان دموکراسـی و مطلـق  ) تمایزناپذیري(نیافتگی ي تعیناین منظر، وضعیت استثنایی چونان آستانه
(Agamben, 2005: 2-3). شودپدیدار می

وضعیت استثنایی یا اضطراري اساساً ناممکن است؛ یافتنِ یک آستانه براي تفکیک آن از درنتیجه تعیین 
؛ شـود ي بنیادین حقوقِ معاصر میتبدیل به دشواره،تر تعیین مکان هندسی آنبیان سادهحالت بهنجار، یا به

درنـگ  بی) نوار هستیمروي (کنیم وضعیت بهنجار است هرجا که فکر می:انند توزیعِ مکان در نوار موبیوسم
:)همزمان زیر نوار هستیم(یکسره استثنایی است یابیم که همان وضعیتدرمی

ــراي درك مســئله ــه ب ــد ب ــابی درســتی مکــاني وضــعیت اســتثنایی، نخســت بای ــا ((localization)ی ی
که خواهیم دید، کشمکش بـر سـرِ وضـعیت    همچنان. نیمآن را تعیین ک(illocalization)) نیافتگیمکان

.(ibid: 24)کند راستین آن نمایان میمکانِ] کجاییِ[اي بر سرِ شکل ستیزهاستثنایی خود را ضرورتاً به

وجود یک ضرورت است، و درست همین آیدپدیدارشدن وضعیت استثنایی میمعموالً توجیهی که براي 
شود را عینیتی دانسته میضرورتتوان آنچه کند؛ نمیمی) سوبژکتیو(ذهنی مسئله را کامالًتوجیه است که 

ما خود ضرورتعکسگذاري در وضعیت استثنایی باشد، چون بهکه باید مبناي داوري و قانونپنداشتخنثا 
پـذیر نیسـت،   مواجهه با ضرورت قـانون :ي قانون بزنیمت به داوري دربارهدارد که پیش از هرچیز دسرا وامی
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بنیـاد  ، دیگرسـخن بـه د؛ شـو آغـاز مـی  با ضرورت تصمیم ذهنی در رویارویییک با،هنجار/قانونصدور چون 
:کندگذاري را به یک انتخابِ سیاسیِ پیشین مشروط میضرورتی است که قانونهنجارهر ي کنندهتوجیه

آن را بـه پرسـش   را که خـود ایـن برداشـت    محض(factuality)بودگیِواقعاین برداشت عوامانه ــ که یک 
ضـرورت دهند که کشند که نشان میدانانی به نقد میحقوقساده خیلیگیرد ــ را فرض میگرفته است، پیش

یگانـه  کـه  ایناست و نیز ) سوبژکتیو(داوريِ ذهنی یک عینی نیست، بلکه آشکارا مستلزم ي دادهیکرو هیچبه
سپس آگامبن [.شونددانسته می] عینی و ضروري[= اند که چنین شرایطی که ضروري و عینی هستند آنهایی

] یعنـی [اسـت،  )سـوبژکتیو (یکسره ذهنیمفهومِ ضرورت:]آوردیِري مییپالـباالدرهجورجواینجا نقل قولی از
کنـد کـه   ت گفته شود که ضرورت حکم مـی ممکن اس. خواهیم بدان دست یابیمکه می] است[بسته به هدفی 

؛ شـود مـی صورت سامان حقوقیِ موجود تهدید به نـابودي  مشخصی صادر شود، زیرا درغیراین) يقاعده(هنجار 
یا . [باره وجود داشته باشد که سامان موجود باید حفظ شودباید توافقی دراین] حالت پیش از هرچیزدراین[اما 

کـه نهادهـاي   را اعالم کنـد  هنجار نوینی ] تدوین[انقالبی ممکن است ضرورت یک خیزش ] اي دیگردر نمونه
این بـاور بـه   درباید همه ] باره هم پیشاپیشدراین[اما . درَبرا از میان می] انقالبی[مغایر با اضطرارهاي نوپدید 

... در هـر دو حالـت   . توافق رسیده باشند که سامان موجود باید با درنظرگرفتن اضطرارهاي نـوین نـابود شـود   
(ibid: 29-30)... است ) هرروي فراحقوقییا به(سیاسی یااع به ضرورت، مستلزم یک ارزیابی اخالقی جار

نونی براي تثبیت نظام حقوقی کنونی پدید آید کند که قاکه فالن ضرورت ایجاب میي اینتصمیم درباره
کـه خـود نظـام    این: سیاسیِ پیشین استیا، مستلزم یک انتخاب اخالقیآنیا هنجاري انقالبی براي نابودي 

سرشـتی  ضـرورت . مشروط کنـد عینیلحاظبهتواند این انتخاب را هیچ قانونِ ماتقدم نمی؛باید بماند یا برود
کـه  ولـو آن ــاکنون در نهاد سوژه نهادینه شده استذهنی دارد و این بدان معناست که هر هنجاري که هم

ــ بر تصمیمی بـراي  )شناسدرسمیت میکارگري که حقوق مالکیت را قلباً به(خود از آن هنجار متضرر شود 
ه اسـت، قاعـدتاً همـان ضـرورت همچنـان      شده استوار است؛ اگر هنجار تداوم یافتي ضرورت واقعحل مسئله

کـرد و مـا را بـه گـرفتن     ایجـاد مـی  را یتر یک وضـعیت اسـتثنای  ی که پیشدیگر، ضرورتبیانوجود دارد؛ به
بهنجار /ي وضعیت عاديمنديِ نهادینهقاعدهینکاهمت، شداگذاري وامیاخالقی براي قانون/تصمیمی سیاسی

آغـازین مـا اکنـون در شـرایطی کـه ظـاهراً بهنجـار        ) سـوبژکتیو (ذهنی یعنی انتخابِ کند؛ تبیین مینیز را 
یا ضـرورت همچنـان   خاصآورد؛ وضعیتي عینی، رفتارمان را به انتظام درمیصورت یک بدیههنُماید، بهمی
مـان  شود تصمیم و انتخـاب اولیـه  وارِگیِ سپسینِ خود ماست که سبب میقوت خود باقی است، این عادتبه

.، بیگانه و قاهر بر خودمان عمل کند)وضعِ عادي امور(اي طبیعی اینک در قالب قاعده

درواقع از جنسِ یادآوري کند، میارزیابی استثناییوضعیتسان که سوژه آن را بهاي لحظهکهنتیجه آن
تصمیمی است که خودمنُماید، و هنجار میهآنچه قانون و بدیه! یادم آمد": استخودآگاهیجور یا شاید یک

اي »قـرارداد اجتمـاعی  «اي و پیشاتاریخی که در آن ي اسطورهبازآگاهی از آن لحظه. "روزِ انتخاب گرفتمدر 
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ي شهروندان شده است تدوین گردید، درواقع خود وضـعیت اسـتثنایی   شدهدرونیکه امروز تبدیل به هنجارِ 
. دهـد دست مـی اي بهشناختی برسیم، چنین آگاهیي سوم نشانهگونه که به مرتبه؛ خوانش اسطوره آناست

همـه  قانونی که یابیم که درمی: رودشد از میان مییک همباشیِ آرمانی دانسته میتر پیشلحظه آنچه دراین
،ضادي جامعه براي همزیستی در عینِ تي توافقی است که عناصرِ ستیزندهکنیم، نتیجهآن را قلباً رعایت می

وجـود یـک همباشـیِ انـداموار     برهـانِ قـانونْ : شودوارونه میپیشین بنابراین کل دانش؛نداهبدان دست یافت
متضـاد پدیـدار شـده اسـت،     ک کلیـت ازدرون ي یکارانهعکس همین قانون که براي تداوم محافظهنیست، به

تا زمانی کـه ایـن قـانون هسـت،     .وجود دارد) جمع آرمانی(شود که ما گمان کنیم یک همباشی موجب می
ن آن هم در کار استتضاد یا ضرورتعملیـاتی طبیعـی در یـک    (انگـارم ر مـی بهنجـا وضـعِ  آنچه مـن  : مبی
آن را کـه بر سرِ ایـن دشمن ونُماید که من کشمکشی است که فقط به این دلیل آشتی می) همباشیِ آرمانی
ارانـه آن را  اگـر رواد ، فرهنـگ کـه از جیمسـن نقـل کـردیم،     چنـان .ایـم توافق رسیده، بهمیچنین تصور کن

هـا کـرده و از آن شـان درونی،بلکه چونان هنجارهاي طبیعیزورِ پلیس، نه بهي قوانینی بینگاریم که جموعهم
کنـد کـه   اي را تضـمین مـی  ، تداوم سـلطه درونی کردن، با همین فرایند )پدرِ ادیپیِ تمدن(کنیممیپیروي

کـه آگـاهی از ایـن کـارکرد     زمـانی . آوردهمزمان یک توهمِ همبستگی را حتا در میان سرکوفتگان پدید مـی 
بحـران سـرکردگی  بـراي سـوژه فـراهم شـود،     ) در عینِ تولید وهمِ یگـانگی انـداموار  ،هتضمین سلط(دوگانه 
رو ازهمـین . شـود سیاسـی مـی  تکلیفکند تبدیل به یک اي که نقد آنچه طبیعی جلوه میرسد؛ لحظهفرامی

:گیردچنین نتیجه میناخودآگاه سیاسی جیمسن در پایان 

سند هیچهرگز: ي آشناي بنیامیناشاره به این گزاره[= بنیامین ] والتر[ي ، ضابطهنیزبراي هر رادیکالیسمی 
و اخطـاري علیـه   تـوبیخ چونـان  ] باشـد نبـوده  کـه همزمـان سـند بربریـت     شته اسـت اي وجود ندافرهنگی

= [کالسـیک  امرِ ي انگارانهساده) reappropriationکارگیري، بازتخصیص، بازبهارزیابی، ـباز(دهیِعتباراـباز
» )مترقـی (پیشـرو  «لحـاظ تـاریخی   نیروي بهفالني گرایانهچونان بیان انسان] آثار ادبی و فرهنگی کالسیک

دارد تأکیدي دوبـاره که ... ت سي ناخودآگاه سیاسی ااي درخور براي نظریهسرانجام اصالحیهاین نکته .است
ي بازیافتـه ) آرمـانی، اتوپیـایی  (معنـاي رؤیابافانـه   ونکه حتـا در ناپذیرِ کژدیسگی ایدئولوژیک کاهشتوانِرب

خواسـت سـلطه   نمادینِ هنـر و فرهنـگ  توانِدر که آورد وجود دارد، و نیز به یادمان میهاي فرهنگی آفریده
ي نِ کارکردهاي ایدئولوژیک و رؤیابافانههمزماختنِبهاي بازشناتنها بدین بها ــ به. ماندنخورده باقی میدست

باشد که نقـش خـود را   وارتواند امیدمتنِ هنري ــ است که یک پژوهش فرهنگی مارکسیستی می) اتوپیاییِ(
.چیـزي اسـت کـه بـراي مارکسیسـم اهمیـت دارد      در کردار سیاسـی ایفـا کنـد، و ایـن کـردار البتـه همـان       

(Jameson, 1983: 289-290)

ي ــ که نمایانگرِ آنها در کاوشِ ادبیِ جیمسـن در پـاره  ي اجتماعی ي هنجارهاي پذیرفته و نهادینههمه
داراي هـر دو کـارکرد ایـدئولوژیک و رؤیابافانـه هسـتند؛      است ــ ) هنر و ادبیات کالسیک(باال امرِ کالسیک 

معنی نیست که وجـود  ایم، اما بدینکردهآید، زیرا آن را فراموشبه آگاهیِ ما درنمیآنهاکارکرد ایدئولوژیک
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هنجارمندمان یاري تصور انداموارِگیِشهري که بهکمک آرمانندارد؛ سرکوب همچنان در جریان است و ما به
توانیم با اطمینان بگوییم که وضعیت استثنایی و وضعیت درنتیجه می. بینیمایم، آن را نمیبراي خود ساخته

موقعیت یک عاديیک وضعیتند؛ در هر شرایط ) توهمی/واقعی و تصویري/نمادین(بهنجار دو ساحت متفاوت
.یابدشکلی نامحسوس تداوم میاستثنایی و اضطراري به

ي غـرب، آنچـه پـوالنتزاس دولـت     داري پیشـرفته ي معمـول در جوامـع سـرمایه   بنابراین دولت نهادینـه 
اش در تـأمین سـرکردگی بـر    نامد و پیروِ گرامشی راز استواري آن را در توانـایی دموکراتیک میـبنیادمجلس
ژرفاي ضـمیر شـهروندان   هاي گوناگون طبقه یا هیئت طبقاتی حاکم و سپس بر کل جامعه، و نفوذ در بخش

چـون  : کنـد داند، این مشروعیت عمومی را دقیقاً از تولید یا جعلِ یک وضعیت استثنایی فـراهم مـی  خود می
در مقـام یـک   » آ«تدوین شود؛ پس از مـدتی  » آ«فالن خطر وجود دارد، باید براي مهار آن، قانون یا هنجارِ 

این شمایید . شودي وضعیت عادي میي روزمرهه قاعدهگرِ روابط اجتماعی تبدیل بي تنظیمخودبسندهشکل
دسـت  استثنایی است تا با حذف چیز استثناشده، احساس همباشـی و انـداموارگی بـه   پذیرید وضعیتکه می
پذیر جز حذف ساختاري یک عضو مجموعه در وضعیت موسوم به اضطراري امکانشهري بههیچ آرمان. آورید

پیشاپیش حذف کنیم همه به یک کلیت آزاد از تضاد تعلق داریم، که گمان میزيآمیوهمينیست؛ در وهله
ي دموکراتیک غرب، که حتا اگر دولتش هم ناگهان غیب شـود  جامعه. ایمیکی از همین اعضا را فرض گرفته

این همبستگیِ) شودجامعه از هم متالشی نمی(کند همچنان بسیاري از هنجارهاي دیرپاي خود را حفظ می
.از این کلِ همبسته فراهم کرده است» بیگانه/دیگري«یمنِ استثناکردنِ یک آور را بهاجتماعی رشک

*                 *                *

بـه  ، تعصـبی لکـانی دارم  استثناشـده  /سرکوفته/همحذوفبازگشت امرِناپذیرِتوقفعملیات بر سرِو من که 
ايضعیت اسـتثنایی نامد، ومیبهنجارسازيذیلِ فرایندي که حجاریان دهم که وقتی شما اطمینانِ خاطر می

ي اپوزیسـیون راسـت  دیرینـه هـاي  که در آن چینش اسطورهبخشد ــ فعالً در سطحِ نظریه ــ استمرار میرا 
نُماید، پیشـاپیش بـر   ها بهنجار میآنچه از دید لیبرال:کندشده است، دارد با شما زرنگی میناگهان دگرگون 

تر یـک حـذف یـا دگرگشـت     استوار است؛ به بیانِ روشنبخشیدن به آن و تداومتولید یک وضعیت استثنایی 
بازگشت به وضـعیت بهنجـار   ساختاري الزم است تا بپذیریم که فالن فرایند سیاسی یا دیپلماتیک روز، روند

زعـم  کـه بـه  سوي وضـعیت عـادي هسـتیم ـــ وضـعیتی      باور کنیم که در حال حرکت بهکه براي این. است
ي هنجارهاي استثناییِ همه/در دولت پیشین جاي خود را به تعلیقِ اضطراري،هایشاينشریهحجاریان و هم

ارهـاي  بـه زورافز چیـره بخشِو توسل ، و پیروِ آن توقف عملیات سرکردگی بر جامعهي زندگی ایرانیروزمره
اي چـون  سـابقاً برجسـته  ، ولـو عضـوِ  باید یکی از اعضاي مجموعهــ داده بودصریح و غیرایدئولوژیک دولتی 

بـراي  ، »شدن صـنعت نفـت  ملی«هاي سپسینِ گفتمان بدون حذف مصدق و واریاسیون؛، حذف شودمصدق
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د ندارد؛ اما دقیقـاً بـراي   وجوعاديشرایطبه ي ایرانی، امکان گذاربازندهمترصد اما همیشهلیبرالیسمِ همیشه
تـر،  زبانِ سـاده یا به،اضطراري/موقعیت استثناییچونان یک بازنُماییِ وضعیت پیشین بهین حذف، توجیه هم

نـامتعین  ي اجتمـاعی،  درمقـامِ یـک عـین یـا ابـژه     بحـران دانـیم کـه  مـی همـه بـااین ؛ نیاز داردبحران یک 
(indeterminate) کهبراي آناست؛ یعنییک وضعیتـ مشخص بـا تصـمیم و   بایـد انگاشـته شـود،   یبحران

رانـی  هنجارِ مذکور هرگز وضعیت بح. وضعیت، تکمیل شوداین ي چگونگی هنجارگذاريِ انتخاب سوژه درباره
بـه حضـورِ   ،شـود مـا بـه یـک ابـژه اطـالق مـی      انتخـاب بـا  کـه مفهـوم مقام یک برد، بلکه دررا از بین نمی

مشـروعیت نیاز خواهـد داشـت، چیـزي کـه امـروزه      پیوسته خود هنجاربودنِي آن براي توجیه تهدیدکننده
را نکُشت و به بنـدکردنِ  بیورسپدلیل همینکنم فریدون بهمن فکر میراستش را بخواهید، . شودنامیده می

نوردیـد؛ اضـطرارِ دمیـدنِ    اش را درمـی اورنـگ کیـانی  وگرنه بحران مشـروعیت !در کوه دماوند بسنده کرداو
. تُخمگان استعلِ مکمل هنجارِ عصرِ عالیجشاید، گُند میند از بدیگرباره باژدهاقریبِ بامدادي که عن

حـالِ  مخالف بخـشِ بزرگـی از شـهرونديِ میانـه    هوقفبیي این تقارن نباید غافلگیرمان کند که در روحیه
راسـت پوزیسـیون  الیبرالیستیِ هاي اخالقی و سیاسیِ خردهگذاريبا ارزشهمیشهاش شناسیایرانی که روان

شـاهنامه هـم   ده بیـت حتـا شـاید  ـــ پیشکشدرْکَدینْو اَوِستاــکهبا آندهد،یک مداربسته تشکیل می
بودهبا آن روبروي گذشته در چند دههاز قالبِ تقابل تازي و آریایی براي توصیف موقعیتی که ،نخوانده باشد
ي فریـدون  گیري تخـت حقّـه  منظور بازپسي اجتماع، نبرد با اَعرابِ مهاجم بهبراي این پاره؛ کنداستفاده می

شـدگیِ  گذاريِ مستمرشان روي ایـن مسـخ  ها باید خیلی وقیح باشند که سرمایههمچنان ادامه دارد و لیبرال
فرمـانِ همـین   نِ و خـویش خودآییشکلِجز بحرانْهنجار و در تبیینِشناختی را انکار کنند، چرا که اسطوره

در نهایت امر، برخالف تصور پوالنتزاس، سرکرده کسی نیست که : ندارندکَشکولي درخوري در اسطوره، مایه
عنصرِ سرکرده همواره ایـن تصـور را ایجـاد    ،عکسبتواند دیگران را قانع کند که بحران برطرف شده است؛ به

را با سرکردگیاي که اکنون فعلیت دارد؛ جامعهخیلی نزدیک است و جنگ با آن همکند که بحران خیلیمی
قریـبِ یـک وضـعیت اسـتثنایی     از هجومِ عنزده هروندانِ وحشتآورِ شرقّتي پذیرد، مجموعهجان و دل می

.است

کنـد کـه بـراي    مان روایت میداستانِ سفرِ بازرگانی را براياستثنا و قاعده ي امهنلت برشت در نمایشبرتُ
ي بازرگـان بـر دوش بـاربري    سپارد؛ بار و بنـه بیراهه راه میبهزودتر رسیدن به فالن مقصد و مقصود تجاري 

کند اما ي راه آنها را ترك میدر میانهي این دو نفرراهنما. که ناگزیر باید همین راه را با ارباب بپیمایداست 
دهد؛ در غیابِ راهنما سرانجام بازرگـان و بـاربر راه را   ي آبِ خود را براي شرایط اضطراري به باربر میقمقمه
دو جور ترس و تردید کند آبِ دیگري تمام شده است، اي از مسیر که هریک گمان میکنند؛ در نقطهگم می

ي اضـطراري راهنمـا را همـراه دارد بـا خـود      باربر که قمقمـه : شودوت بر آنها چیره میلحاظ طبقاتی متفابه
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اندیشد که اگر آب را به بازرگان ندهد و او از تشنگی بمیرد، ممکن است درصورت کشف موضوع بـراي او  می
بازرگـان هـم   گیرد قمقمه را به بازرگان بدهد؛ از سوي دیگر پیگرد قضایی داشته باشد؛ درنتیجه تصمیم می

چنـگ  بـه آبش را ي ذخیرهبسا به او حمله کند تا نگران آن است که اگر باربر بفهمد که او هنوز آب دارد چه
اشتباه قمقمه را سنگی در دسـت  رود، بازرگان به؛ زمانی که باربر براي دادن قمقمه به سوي بازرگان میآورد

شـکایت  بـه . کُشـد ، با شلیک گلوله باربر را میشودمینزدیک حملهکه او براي گمان اینپندارد و بهباربر می
گوید کـه بـاربر بـا    ؛ بازرگان به قاضی میخوانندفرامیدادگاه قتل به بهبازرگان را در مقام متهمِ،ي باربربیوه

ــ دفاع از خود ــ بوده، تصـمیم بـه  » اضطراري«سنگ قصد حمله به او را داشته است و او چون در شرایط 
گوید در دست باربر نـه  آورد و میقمقمه را مدرك می،تیراندازي گرفته است؛ راهنما که به کمک بیوه آمده

اي کـه همیشـه بـا بـاربر     که بنا به ستم و بدرفتاريکندبازرگان استدالل میبوده؛ي آب سنگ، بلکه قمقمه
دوستی به که در چنان وضعیتی باربر از سرِ نوعبراي این پیدا کند ايبِخرَدانهتوانسته دلیلِداشته هرگز نمی

احتمـالِ  بـاربر بـوده،  در دلِهمـه بـدرفتاري از او  بابت آناي که حتماً به استناد کینه،عکساو آب بدهد؛ به
:دهدپایه قاضی حکم میبراین. ده استنُمومیتر عقولمحمله 

اي را از جانـب  توانسـت رفتـار دوسـتانه   طقاً او نمـی من. از یک طبقه نیست] باربر[= بازرگان با وي : ... قاضی
عقـل بـه او   . مورد ضرب و شتم بـوده اسـت، انتظـار داشـته باشـد     ] بازرگان[= باربر که طبقِ اعتراف خود او 

حق سرشار از اضـطراب  نبودنِ هیچ فرد انسانی در آن منطقه او را به. داد که سخت در خطر استهشدار می
زور سـهم خـود را از آب   داد که بهود، نه دادگاهی و این خود به زیردستش امکان مینه پلیسی ب. ساختمی
بنابراین، عملِ مـتهم از بابـت دفـاعِ    . کردکار تشویق میداد، بلکه او را بدینتنها امکان میدست آورد؛ و نهبه

، تصور کردهکه خود را مورد تهدید در معرض تهدید بوده است یا اینواقعاًکه آیا او و این. مشروط بوده است
خـود را مـورد تهدیـد    بایسـت  مـی در موقعیتی که بازرگان در آن قرار داشت . تواند داشته باشداهمیتی نمی

)از اصل استتأکیدها ؛ 51-50: 1348برشت، ... (شود بنابراین متهم تبرئه می. تصور کند

لحـاظ  آنچه بـه ، درعوضخواست به بازرگان آب بدهد؛ ي در کار نبود؛ باربر فقط میاهیچ وضعِ اضطراري
تهدیـدي اسـت کـه بایـد در بهنجـارترین      تصـورِ نه فعلیت بلکه ،کندحقوقی شرایط اضطراري را تعریف می
:در مثالِ برشت(سرکوب ساختاري /ي یک حذفدارندهي نمادینِ پايوضعیت هم وجود داشته باشد تا شبکه

.کارِ خود را انجام دهد) تفاوت طبقاتی

*                   *                  *

پ  ي بخشی از یکی از نوشتهي حجاریان ترجمهدر پیوست مقاله هاي باب جِسـ(Bob Jessop) ي دربـاره
جِسپ یکی از پایدارترین پیمایندگان راهی است که پـوالنتزاس  . پوالنتزاس آمده استدو نوع دولتي نظریه

ـ ، هرچند خـوانش او از  ي دولت مارکسیستی گشوده استي نظریهدر حوزه کـه  پـوالنتزاس چنـان  هـاي رهنگَ
هرروي اما به؛ گیردي انتقادي هم میگهگاه زاویهاوهاي نظريِ بنديي درك دورهگوید برپایهخودش نیز می
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ي نهـاده جسپ یک مارکسیست البته سختکوش است که فرضِ بحرانِ سرکردگی در وضعیت استثنایی پیش
النتزاس ؛ او که بـه قالـبِ اصـلی الگـوي پـو     دهددست میبهدولت شکلضروري تبیینی است که او از تغییر 

سـرمایه هاي مختلـف کلیـت   ي کشمکش بخشد، سرکردگی را بیشتر در حوزهبخشتر میمحتوایی اقتصادي
یـک جنـاح   . جویـد مـی براي در اختیار گرفتن فرمان هدایت فرایند انباشت در یک راهبـرد خـاص   اجتماعی 

ترتیب رهبري کل ي راهبردي همبسته کند و بدیني انباشت را گرد یک برنامهي اجزاي چرخهتواند همهمی
سـرکردگی  و (economic domination)چیرگی اقتصـادي ترتیب جِسپ میان بدین. در دست بگیردطبقه را 
:گذاردتمایز می(economic hegemony)اقتصادي

دهد که یـک بخـش   دست یابند و این زمانی رخ میچیرگی اقتصاديتوانند بههاي گوناگون سرمایه میبخش
هـاي تـابعِ آن   اي، بنگـاهی، مربـوط بـه شـرکت    رشـته (صـنفی  ـاقتصادي«توانایی آن را داشته باشد که منافعِ 

هـاي دیگـر   بدون درنظرگـرفتن خواسـته  ،خود راي ویژه(economic-corporate” interests“)» )بخش
تواند اي میچنین چیرگی. ا تحمیل کندآنهبه هایی که این کار براي آنها دارد، توجه به هزینهها و نیز بیبخش
سرمایه در یک پیوندگاه اقتصـادي  سراسريِ در مدار گردش ] بخشِ چیره[= از جایگاه بخش مربوطه یماًمستق

کـارگیري شـکل   طـور غیرمسـتقیم از بـه   بـه یـا /و] هاي گوناگون سرمایهترکیب مشخصی از بخش[= مشخص 
از اقتصـادي سـرکردگی درمقابـل،  .حاصـل شـود  ) قـدرت دولتـی  اعمالِاز جمله (اقتصادي خاصی از اجبار فرا

این راهبرد بایـد تحقـق منـافع    . شودرهبري اقتصادي حاصل از پذیرش عمومی یک راهبرد انباشت پدیدار می
) نتگـره اَ(را بـا همبسـته   ] ي سرمایه[ها دیگر بخش) immediateاکنونی، درنگ، درلحظه، همبیآنی، (فوري 

پیش ببرد، همزمان با آن که منـافعِ بلندمـدت   ارندشرکت دها در آن کردن مدار گردش سرمایه که این بخش
هـاي گونـاگون   ي مالی بـه حـوزه  تخصیص سرمایه] مهار فرایند[را با دراختیارگرفتن ) هژمون(بخشِ سرکرده 

اقتصـادي  چیرگـی کـه  پایـه، درحـالی  براین. کندمیگذاري که براي این بخش سودمند هستند، تأمین سرمایه
(economic domination)ِسـرکردگی  ... ي اجتماعی ناهمساز است مداوم کل سرمایهاساساً با همبستگی

ي و گسـترش پیوسـته  سـرمایه  مـدار گـردش   کـردن هسبب همبستبه(economic hegemony)اقتصادي 
این ... سرکردگی است، در این امر کامیار استدر مقامِي صنعتی، حتا جایی که یک بخش غیرصنعتی سرمایه

کنـد کـه در آن   چارچوب پایداري فـراهم مـی  ] هاي اقتصادردگیِ یک بخش از سوي دیگر بخشسرک[پذیرش 
. زدن وحدت سراسريِ مدار سرمایه همچنان جریان داشته باشـند توانند بدون برهمستیز میرقابت و منافع هم

اي از منـافع فـوريِ  خواست یا رضایت کلیِ بخش سرکرده براي فداکردن پارهبه دارد خود بستگی ينوبهاین به
-immediate “economic)» )هاي تـابعِ آن بخـش  اي، بنگاهی، مربوط به شرکترشته(صنفی ـاقتصادي«

corporate” interests)کـه  ] ایثاري[هاي گوناگون، خود براي تضمین تعادل حاصل از سازش میان بخش
گـذاري کـه در آنهـا    هاي سرمایهي مالی به آن حوزهرا در تخصیص سرمایه] سرکرده[منفعت بلندمدت بخش 

از ايدر نبود چنین فداکاري. خواهد کردو تقویت شوند، حفظ بیشینه میي درآمد این بخشویژه) هاي(شکل
چیرگـی نقـش  ] اقتصـادي یگجاي سرکردبه[یک بحران سرکردگی روي خواهد داد و ... سوي بخش سرکرده 

:Jessop, 1990). در فرایند انباشت افزایش خواهد یافتاقتصادي  199-200)
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هاي جِسپ، گاه عیناً و گاه با تغییرات یا هاي زیادي از نوشتهپیش از هرچیز باید یادآوري کنم که بخش
ي منقـول از او گـاه   ي یگانـه اند؛ بنابراین بـراي یـک پـاره   هاي تکمیلی در دیگر آثار او نیز آمدهشرح و بسط

هـاي  اع مـن در ایـن نوشـته بـراي بحـث     منابع ارج. هاي گوناگونش دادتوان چند ارجاع متفاوت به کتابمی
تـر، مـوجزتر،  جممنسـ یشـکل هـا بـه  کـه بحـث مـوردنظر در آن   هسـتند  هاي او شده از جِسپ آن کتابنقل

. باشددرخورِ قالب این بخش از نوشتهي بیانْو البته از حیث شیوهپذیرترارجاع

زمـانی  ، یعنـی بحـران سـرکردگی،   وضـعیت اسـتثنایی  گویـد،  مـی ي بـاال  در پارهکه جِسپ چنانباري، 
در ایـن  ؛ نکنـد ش درنگ و آنی خود را فداي منافع بلندمدتبخشی از منافع بیرسد که جناحِ سرکرده،فرامی

ي قابل توجه در این بحث این اسـت  نکته.رسدفرامیاقتصاديچیرگی، سرکردگی اقتصاديجاي وضعیت به
کوشد تـا  جِسپ میظاهراًشود؛ ربط داده نمیاقتصاديبحرانمیانجی به یک طور بیکه بحرانِ سرکردگی به

:دروساخت بپرهیزـي زیرساختانگاريِ عامیانهدامِ بازتابدر افتادناز 

سازوکاري کـه بـا   [= (steering mechanism)جور سازوکار فرمان هاي اقتصادي گاه چونان یکاگر بحران
همـه  کننـد، بـااین  عمل می] بردي زیر فرمان خود را پیش میمجموعه) ي خودرومانند راننده(آن یک شخصِ 

ن فالسیاسیِهايپژواكدولت به ]. عنانِ امور مطلقاً در دست آنها نیست[=ي خودکار نیستند رانندهرو هیچبه
تـا  تردیـد خواهنـد کوشـید   به خود بحران؛ و منافع مشـخص بـی  ند و نه دهبحران اقتصادي واکنش نشان می

. رفت از این بحران را تفسیر کنند تا خـود را بـا وضـعیت وفـق دهنـد     هاي برونچارههاي پدیدآورنده و راهعلت
هاي اقتصادي، به ایـن توجـه کنـیم کـه     جاي تمرکز بر خود بحرانبه] در تبیین رفتار دولت[پایه ما باید براین
جـور  دولت را تنها یکتواننمیترتیب، همینبه. گذارندها بر توازن نیروهاي سیاسی تأثیر مینه این بحرانچگو

ي اراده«را بـه  » (will of all)ي همگـان  اراده] مجمـوعِ [«اي جـادویی  شـیوه دانست که به» ي سیاهجعبه«
پ بـه نظریـه   اشـاره [کنـد  تبدیل می» (general will)عمومی  ي عمـومی دولـت چونـان اراده  «ي ي جِسـ «

یـک سـازش مکـانیکی    ممکن است یا متضاد /هاي متقابل ودستکاريِ حکومتیِ خواسته. ]ژاك روسو استـژان
گرایانـه  هـاي جـزء  خواسـت ] ستیزي و بسگانگیِهم[حل اندامواري براي فرارفتن از تواند راه، اما نمیدنایجاد ک

پایـه در هـر   براین. مند رهبري و تنظیم دقیق یک راهبرد اقتصادي کلی استاین نیاز. دفراهم آور) گرایانهویژه(
دلیـل  همینو به. براي انباشت هستیمهاهاي آنراهبرد و داللت] مربوط به[دو حالت ما ناگزیر از بررسی مسائلِ 

(Jessop, 1990: 155-156). است که مفهوم راهبرد انباشت را تعریف کردیم

الگوي نظريِ جِسپ را در قیاس بـا بسـیاري از   در برخورد نخستي قوتی است کهنقطهاین پرهیز البته 
سـاختارگرایی آلتوسـر را   درنـگ  اما بی،داننُمایهاي مارکسیستی استوارتر میلیلهاي دولت رایج در تحنظریه

جـور  این است کـه خـود ایـن سـاختارگرایی یـک     ی که باید در دید داشتي بسیار مهمکند؛ نکتهاحضار می
یـدئولوژي  ا(سـاختار دارد؛ درواقع خوانش دقیقِ تبیین آلتوسـر از  برشکل پنهان در فروکاست اقتصادي را به

آنچه (گرایی اقتصادي ما را به عملکرد راستین فروکاست) سوژهيشده و همزمان برسازندهچونان نهاد درونی
خواهد؛ اینـک همـین   باره مجالی دیگر میبحث گسترده دراین. رساندمی) شودخوانده میاکونومیسممعموالً 
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: خودش نباید به یک رویکرد ایجابی و تحصلّی تقلیل یابـد » گرایی اقتصاديفروکاست«بس که روشِ تحلیل 
شـوند یگرایی، نهادهایی که معمـوالً بـا نـام روسـاخت شـناخته مـ      این فروکاستمسئله فقط این نیست که

داند و نوعی علیت طولی میان چیـزِ  وار ذات اقتصادي جامعه میرا بازتاب آیینه) سیاسی، حقوقی و فرهنگی(
شـود کـه   چیـزي باعـث مـی   تر این است که چـه کند؛ پرسش بنیادینچیز غیراقتصادي وضع میاقتصادي و

نااقتصاد برقرار بهاقتصادازعلّی تقیمِمسبخشیِایجاب یا تعینکه واقعیت اصالً چنین نیست ــ یعنی درحالی
خـود  برقـرار اسـت؟ پاسـخْ   درعمـل  اي ي زمخـت و سـاده  چنین رابطـه اتفاقاً نیست ــ جامعه گمان برَد که 

کـم یکـی از کارکردهـاي بنیـادینِ    است؛ بیراه نیست اگر بگوییم که اگر نه کارکرد اصـلی، دسـت  ایدئولوژي
رفتـار  ایـدئولوژیک رو هـیچ بـه دسـتگاه دولـت   د کـه  نـ افزارهاي ایدئولوژیک دولت این است که به ما القا کن

گرایی فروکاست. هاي آن برآمده از منطقِ ملموس بازار هستندها، کارها و برنامهي تصمیمیعنی همه: کندنمی
. شـود حاصـل مـی  ي ایـدئولوژیک دولـت   صورت یک کژبینی ایدئولوژیک از عملکرد خود افزارهـا اقتصادي به

کـه دولـت   شودچنین انگاشته میمعموالً : ي عام را وارونه کنیمبنابراین اینجا باید یک تصور رایج و پذیرفته
دهـد  ، مردم را بـا افزارهـاي ایـدئولوژیک خـود فریـب مـی      یا یک بخشِ آنسرمایهکلیت براي تحقق منافع 

کنیم، به عراق و لیبی حمله می: اي غیراقتصادي نهفته استاو انگیزهکه گمان کنند پشت فالن تصمیمچنان
خواهیم دیکتاتورها و پشتیبانان تروریسـم را  جوییم، بلکه میي اقتصادي را میکه آنجا فالن بهرهنه براي این

رکرد خود دولت کاهاست افزارهاي ایدئولوژیک طور بود، باید بگوییم که مدتچیز ایناگر همه؛سرنگون کنیم
تر اما اگر بدبین. کنندروزها حتا خود شهروندان آمریکا هم این حرف را باور نمیند، چون اینارا از دست داده

قضیه از این قرار است که مردم باید فکر کنند که براي تحقق : باشیم باید یک پیچ دیگر به این مسئله بدهیم
ي نخسـت در وهلـه ی که دلیـل  در حال،شودشورها حمله میداران است که به این کمنافع اقتصاديِ سرمایه

اسـت، دولـت تظـاهرات    » اقتصـادي «حملـه  رو اقتصادي نیست؛ اگر گمان عمومی این باشد که دلیلِهیچبه
د؛ این شکلِ مخالفت کامالً پذیرفتنی است، چون چیزي را هـدف  شناسرسمیت میرا بهعلیه جنگ مخالفان 

: باید سرکردگی را هم تدقیق و درواقع بازتعریف کنیمپیرو،به. چندان واقعیت ندارددهد که اعتراض قرار می
سـرکردگی یافتـه اسـت ـــ یعنـی      ) بیانِ جِسپ، یک بخشِ سرمایهیا به(وضعیت بهنجار که در آن یک نیرو 

یقِ حرکـت عمـومی   اند ــ الزاماً با تصدها و نیز دیگر طبقات، حتا فرودستان، پذیرفتهرهبري او را دیگر بخش
با بخـش  در سطحِ خیابان تواند جامعه تحت هدایت بخش سرکرده از سوي جامعه مترادف نیست؛ جامعه می

جـور تفـاهم نانوشـته و    یکد؛ پذیرآن را میزندگی روزمره سرکردگی که در سرکرده مخالف باشد، در حالی 
ر که مقدوجود دارد) هاسرکرده و دیگر بخشزبان جِسپ، بخشِیا به(ناخودآگاهانه میان دولت و شهروندان 

این مورد آخر بسیار جالب است؛ در . نُمایدمیقهر اي که در ظاهر آشتی:تفاهم جلوه کندصورت عدمبهاست 
ي آمریکـا از نـامزدي   ي خبري که موضوع آن استقبال بخشـی از جامعـه  یک میزگرد تحلیلی در فالن شبکه

که کمابیش مـدافع  برنامه بود، یکی از میهمانانِي این کشورجمهوري آیندهریاستدانلد ترامپ در انتخابات 
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ت بر حقیقت چشمگیري انگشاز قضا نامید بود، راستیِ ترامپ میدست» پوپولیسم«دولت اُباما و مخالف آنچه 
ود، برخالف تصور شال انجام میباغربی انتخاباتی با مشارکت دموکراتیک اصطالح وقتی در جوامعِ به: گذاشت

ي خـوبی  الزاماً نشانهرا این نباید داند، بودنِ کل حکومت میپذیرفتهرایج که میزان مشارکت را شاخص مردم
گـاه  (...و و اروپاي غربی ي شمالیآمریکاهاي پایین در کشورهايمشارکت، واروندانست؛ بهبراي آن جامعه 

داننـد کـه   ي آن است که مردم نسبت به عملکرد حکومـت اطمینـان خـاطر دارنـد و مـی     نشانه)درصد25تا 
گذارد با پیروزي این اي دارد که نمیمندشده و مهارکنندهساختار قدرت چنان سازوکارهاي تدبیرشده، قانون

» دانندمی«جز هم بحکاین ). مضموننقل به(آنان روي دهد تغییر چشمگیري در وضعیت زندگی ،یا آن نامزد
یـن دلیـل   ااز،انـد رأي نـداده به همین دلیـل  درصدي که 75مان کنیم که خود آن نباید گ:آن درست است

عالقگـی بـه حکومـت و    کم بـی صورت یک قهر یا دستنکردن در انتخابات را بهعکس، آنها شرکتند؛ بهآگاه
چـرا بایـد در   ": عرضه کنندمنفیاقعی را با بارِ کنند و حتا ممکن است همان داوري وهایش ارزیابی میبازي

اي در واقعیت و عینیت زندگی مـن  انتخاباتی شرکت کنم که در آن آمدن یا نیامدنِ فالن یا بهمان کَس ذره
درصد، ممکن است کم نباشند 75از میان همین . "اندتأثیر نخواهد گذاشت؛ اینها فقط به فکر جیب خودشان

ي تَباهنـده زیسـت هـاي محـیط  ورشان یا دخالتراهپیمایی علیه جنگ یا اخراج مهاجران از کشکسانی که به 
را تأییـد  آنمردمـی  : اسـت سـرکردگی منـد از بهـره کارآمدترین شکل ممکـنْ ، بهاین دولت. رونددولت می

.دهندعالقگی خود را به آن نشان میبی،با شرکت نکردن در انتخاباتحتا که کنند می

گویـد پذیرفتـه شـود    می) بخش سرکرده بر مسند قدرت(دروغی که دولت ممکن است در این وضعیت 
در ؛ نخـورده و نپرداختـه بمانـد   درضمنِ مخالفت با آن، آنچه واقعیت است نزد هر دو طرف دستکه نآبراي 

نفتـی  هـاي ي سـودهایی کـه شـرکت   شـد دربـاره  هایی شنیده مـی ي دولت بوش به عراق تحلیلزمان حمله
کردنـد بـه جیـب    آمریکایی از تأمین سوخت رزمناوها و ناوهاي هواپیمابري که در این عملیـات شـرکت مـی   

هاي نفتی عراق گذاري در میدانها براي سرمایهزدند؛ از این هم چشمگیرتر فرصتی بود که همین شرکتمی
اصلی جنگ، تحریک همین منافع رفت که دلیل ند؛ گاه فرض بر این میدآورچنگ میپس از سقوط صدام به

برداريِ من منکر بهره.خواستد که خود ایاالت متحده میوچیزي باما شاید ایجاد این تصور دقیقاً همان. بود
پیمانـانش از نتـایج جنـگ عـراق     هاي اقتصادي آمریکـا و هـم  هاي نفتی یا دیگر بنگاهي شرکتطلبانهفرصت

، به این منافع بخشیتعیني واپسین وهلهــآلتوسرتعبیرِبهــ کمدستنیستم؛ اما اطالقِ موجبیت مطلق، یا
گرایـیِ  شرط نخست پرهیـز از فروکاسـت  . کننده استجنگ عراق یکسره گمراههایی چوندر رویدادمشخصاً

.نیستاکونومیست رو هیچاقتصادي این است که مطمئن باشیم خود دولت سرمایه هم به

هـاي  نگـريِ اقتصـادي، بازشناسـیِ محـدودیت    جانبـه چگـونگیِ پرهیـز خـود از یـک    جِسپ براي تبیـینِ 
:آوردغیراقتصاديِ حاکم بر چیز اقتصادي را گواه می
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این تحلیل بـه سـه   . درباره دولت دوري بجوید) بعديیک(از یک تفسیر اقتصادي ساده کوشد تامیتحلیل من 
تـر از آن اسـت کـه در    نخست، تعبیر و ترجمان آن از چیـزِ اقتصـادي بسیارگسـترده   . کندشیوه این کار را می

بـا  (co-constituted)برسـاخته  هـم ... اقتصـاد  تحلیل متعارف اقتصادي معمول است؛ دوم، در این تحلیـلْ 
اقتصاد و چیزِ فرااقتصـادي بـر سـاخت    [= شوند هاي فرااقتصادي دانسته میچیزهایی است که معموالً عاملآن

شناسد هاي ساختاري و راهبردي بنیادینی را بازمیمحدودیت؛ و سوم، این تحلیلْ]یکدیگر تأثیر دوسویه دارند
ي اجتماعی مانند فرهنـگ و  یافتهنهادهاي انتظام[= ي سببِ سرکشی و لجاجت نسبیِ دیگر ترتیبات نهادکه به

در برابـرِ  [اي از نیروهاي اجتماعیِ درون و فراسوي نظـام اقتصـادي   طیف گستردهایستادگیو نیز ...]حقوق و 
.(Jessop, 2002: 2-3)... شوند ، به تعینِ اقتصادي تحمیل می]یک بخشاقتصاديمنافع علیت مستقیمِ 

اخــالق، چونــان نهادهــاي اجتمــاعیِ غیراقتصــادي، ماننــد فرهنــگ و حقــوق و ســخن،بــر بنیــاد ایــن 
تصاد ـــ  ي اقسویهیِ یکبخشمعنا در برابر تعینکنند و بدینهایی هستند که اقتصاد را محدود میشرطپیش

ایستند؛ همچنین نیروهاي اجتماعی دیگر نیـز بسـته   آلتوسري ــ میدیرآشناي» واپسینِيوهلهدر«یا حتا
امـا ایـن   . کننددولتی، راهبردهاي اقتصادي دولت را مشروط و مهار میشان به منابع قدرتدسترسیترازِ به 
معنـی نفـیِ   بـه در تعیـینِ شـکل دولـت    ي دوسویه قراردادنِ اقتصاد و نااقتصاد کردن و حتا در رابطهشانههم
شود که تالش جِسپ براي پرهیز از این مخاطره مانع آن نمیي درواقع همه. گراییِ اقتصادي نیستوکاستفر

:چنین بگوید

داري را بـدون ارجـاع بـه آثـار و نتـایج شـکلِ ارزش درك       بودگیِ تاریخی سرمایهتوانیم ویژهکه ما نمیدرحالی
شکل ارزش کنیم، خودتنهـایی بـراي   شـکل ارزش بـه  [= بخشـد  تمامی تعـین نمـی  انباشت سرمایه را بهروند

زمـان کـار اجتماعـاً الزم کالبدیافتـه در     (راسـتش، گـوهرِ اصـلیِ ارزش    ]. بخشی به انباشت بسنده نیستتعین
ي خـود  نوبـه کارِ مزدبگیر در فراگرد تولید بستگی دارد؛ و این بـه ] نیروي[به توانایی سرمایه براي مهار ) کاالها

گیـري تـوازن نیروهـا محصـول دخالـت      طبقاتیِ اقتصـادي کـه در آن شـکل   نبرد ي یک منوط است به نتیجه
(Jessop, 1990: 197).هاي بسیاري در فراسوي شکلِ ارزش استعامل

داري، و از ي سـرمایه هاي بنیادین جامعـه بخشی به مشخصهاز دید جِسپ شکلِ ارزش در تبیین و تعین
داري را بایـد دقیقـاً در همـین    ي اصلی و واقعیت مجرّد سـرمایه دولت آن، بسنده نیست، اگرچه هستهجمله 

درستی تحقـقِ  او به؛ي جِسپ یکسره درست است، اما هنوز کافی نیستاین گفته. شکل ارزش جستجو کرد
داند و این کل ارزش میعنوان پدیداري فراسوي خود شگوهرِ ارزش را منوط به یک نبرد طبقاتی اقتصادي به

آفرینـی بـراي   کـارگران در چـالش  ي روزانهي هاي مسلّم و حیاتیِ مارکس براي درك اهمیت مبارزهاز آموزه
ي بالفعل پرولتاریا را برپایهآگاهیِ طبقاتی حتا از یک دیدگاه باید (اي شکل ارزش است خودفرمانیِ استثمارز

؛ امـا بـراي   )ي کارگران سنجیدیافتهارزش از سوي قدرت سازمانخودي شکلترازِ مهارپذیري کارکرد خودبه
ایـرادي نـدارد کـه اقتصـاد موجبیـت و      : اسـت ي دیگـري هـم نیـاز   اقتصادي درافزودهگرایی تقلیلپرهیز از
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از کهشرط آنداشته باشد؛ این ضرورت ایجابگر برقرار خواهد بود، بهدر واپسین وهلهدرنگ یا بخشیِ بیتعین
مارکسیسـم و  در باز هم از جیمسـن  وضع شود؛(after the fact)پس از رویداد ي سوژهرِ کنشِ آزادانهرهگذ
:گیریمیاري میشکل 

شـوم  و من وسوسه مـی ي مفهوم؛احساس باشد تا چیزي از مقولهاي مربوط به بیشتر مسئله] ضرورت[بسا چه
یخی اسـت کـه   نُماي درك تـار صرفاً غَلَیان حسی سرشترورت یا ناگزیريِ تاریخی ضوجودبگویم که احساسِ

رویـداد  یـک  بار ناگهان ما اکنون براي نخستین... اي است که از رهگذر آن کردنِ آن همراه فرایند روحیتجربه
بـه  نـاگزیر  بایستمیفهمیم که چگونه این رویداد بار میکه این یعنی براي نخستین،کنیمتاریخی را درك می

صـورت  ضرورت یا ناگزیريِ تـاریخی تنهـا بـه   پس مفهومِ...ددامیاي دیگر، روي ، و نه شیوههااین شیوهوتناین
مارکسیسم درمقامِ یک عملیات مفهومی، بسـنده درك  نُمايسرشتواقعیتکند؛ و این عمل میپس از رویداد 

ي شـناخت یـک ضـرورت    برپایه[تالش براي پیشگویی ... هاي معناداري داردنشده است، و این نتایج و داللت
جـور  یـک ) سـمپتُمِ (ي چیزي نیسـت جـز دردنشـانه   ]کندعلّی که معلولی مشخص و قابل انتظار را ایجاب می

عنـوان  توانیم بگوییم که خود مارکسیسـم بـه  ؛ و می(situational)اي موقعیتی شیوهناکامی در اندیشیدن به
. کنـد عمـل مـی  پـس از رویـداد  صـورت  ي فلسفی، اصوالً در نسبت با دیگر مواضع فلسفی بـه یک وجه اندیشه

فلسـفه دانسـت، از ایـن حیـث کـه در      » پایـان «توان مارکسیسم را چونان ست که میپایه در همین معنابراین
باشد یا یک محتواي مابعدالطبیعی داشته باشـد، کـه ایـن    ] فلسفی[د که یک نظام پذیرساختار بنیادینش نمی
:Jameson, 1974).انجامندهردو به یک نتیجه می 360-361)

سـببِ کنشـگري نیروهـاي    هم بـه ، آنیابدمیتحققتنها پس از رویداد است که موجبیت چیزِ اقتصادي 
ي آنهـا  ورزيِ آزادانـه محصـولِ فاعلیـت و کـنش   : در طول تاریخِ انکشاف وضعیت بحرانـی ستیز اجتماعیهم
؛ اینک در آن قرار دارندشود که آنان همبخش و ایجابگرِ ضروريِ وضعیتی میتحققصورت یک علت پیشینْبه

سـت؛ یعنـی   اما مـا از آن خبـر نداشـتیم نی   وجود داشتهتر شدنِ چیزي که پیش» معلوم«این فقط از جنس 
بـر مـا   شناختی یا سـاختاري طور نیست که فالن علت پیش از وقوع درکار بوده، اما به فالن دلیل معرفتاین

تـازه بـراي   بعد از وقـوعِ امـر   ضرورت/علته این معنی است که این ب» بودنرویدادازپس«نامعلوم بوده است؛ 
فراسـوي شـکل   «ي رویداد ممکن است پیامد عمـل هـر مؤلفـه   يلحظه؛ وگرنه »شودوضع می«بار نخستین

بورژوازي سنتی علیه مدرن، (57هاي رایج مارکسیستی در مورد انقالب براي نمونه تحلیل. بوده باشد» ارزش
بورژوازي علیه بورژوازي وابسته، بورژوازي بازار علیه دربار، بورژوازي ملی بورژوازي ملی علیه کمپرادور، خرده

شـده از سـوي   یا حتا انقالب کارگري مصـادره مستعمره، نیمهـفئودالبندي نیمهبورژوازي علیه صورتهو خرد
بسـا چـه خود رویداد .آیندوپال از آب درمیپرتهمگیمعموالً ) ...بورژوازي، و هایی از بورژوازي و خردهبخش
پ  گفتهي عمل یک یا چند عامل بهنتیجه معنـی انکـار   باشـد؛ امـا ایـن بـه    »فراسـوي شـکل ارزش  «ي جِسـ
؛ منافع اقتصادي تنها ــ نیستا هرچندمین وهلهبخشی یا موجبیت اقتصادي ــ در نخستین، واپسین یتعین

تـوان در  دلیـل اسـت کـه پـس از وقـوع همچنـان مـی       همین؛ بهکنندآن را ایجاب میانقالب پس از رویداد



87

ها پس از پیروزي انقالب فوریـه در آن دخالـت نکـرده    شویکبخشیدن به هر انقالبی دخالت کرد؛ اگر بلتعین
امـروز  ) نکنیـد و لطفاً در ایـن مثَـل مناقشـه    (بودند، همان انقالب دیگر یک انقالب کارگري نبود، بلکه مثالً 

. رِ آن شـدند کلشسیاهیهازعامت منشویکبهگفتیم بورژوازي لیبرال علیه تزاریسم انقالب کرد و کارگرانمی
تـرین تبیـین از آن انقـالب    رهمسـخ » ي انقالب کارگري از سـوي بـورژوازي  مصادره«يضابطهصورت ندرای

ــودمــی ــت سپســینِ بلشــویکب موجبیــت/رویــداد چنــدماه پــیش چــه تعــین کــه تعیــین کــرد هــا؛ دخال
سال عاملیت تاریخی در اعـالم تمـایز از   15اي داشت؛ بدیهی است که این دخالت مستلزم اقتصاديـطبقاتی

هـا و مارکسیسـمِ   دیگر خطـوط سیاسـی اپوزیسـیون روسـیه و افشـاي سرشـت راسـتین لیبرالیسـم کـادت         
.کردمیمعنا پیدا پس از فوریهي خاص تنها در یک لحظهبراي کارگران ها بود که منشویک

کنشِ اي که برآیند نتیجهتر از رهگذرِ شود، بلکه سپسپایه ضرورت یا موجبیت اقتصادي انکار نمیبراین
ایـن  ). دگـرد به پیش از رویـداد اطـالق مـی   (ود شده میانهپیشانجامد، بدان میاجتماعی ستیزِ همنیروهاي 

ین اسـت کـه پیشـاپیش همـ    اياقتصـادي ي علـت هکنندتعیینکه کنشِ مااین(آزادي و ضرورت همانیِاین
شـده در نظریـات   بنديزمانیِ ضابطهـجور ترابري مکاني یکخیال را به ورطه) وضعیت را ایجاب کرده است

ي بنـد هاي دکارتیِ ذهن ما تحملِ مقولهکشاند؛ عادتمی) پس از نسبیت عام(شناسی در فیزیک نوین کیهان
شـدنِ  وپـیش بـه ایـن پـس   نظـري  ـي منطقـی ترین تجربهنزدیکجز فیزیک، هبنُمایی را ندارند؛ چنین ناسازه

.حیث خواندنش کم ضروري نیستکه ازایني لکان است آورِ زمانی البته هندسهشگفت

هبـ را»گرایـی اقتصـادي  پرهیز از فروکاست«که خود تر گفتم خطاي جِسپ در این است که پیشچنان
ایـن نکتـه،   ؛کاهدفرومیدر کنار عاملیت اقتصادي، ...) فرهنگی، حقوقی و (کردن عوامل غیراقتصادي شانههم
:شودخوبی آشکار میکند، بهي چیرگی اقتصادي صحبت میویژه آنجا که دربارهبه

یـا آن بخـش   چیرگی اقتصادي دو بعد دارد؛ یکُمین، درونِ خود اقتصاد است و مربوط اسـت بـه تـوانِ ایـن     
درنگ براي تحمیل منافعِ فوري و بی) شرکتساده، یک کارتل یا حتا یک تکزبانیا به(سرمایه ) فراکسیون(

بنديِ امرِ اقتصادي و فرااقتصـادي  ي مفصلدومین بعد چیرگیِ اقتصادي دربرگیرنده... ها خود به دیگر بخش
یـک بخـشِ مشـخصِ سـرمایه، یـا برخـی       ] یـا [د، اینجا مقصود از آن، قابلیت سـرمایه در کلیـت خـو   . است

ي دهنـده نهادهـاي تشـکیل  [= هاي خاص براي هدایت روند تکامل و دگرگشت دیگر مراتب نهادمند سرمایه
همراسـتا بـا   ]تر بگوییم، مقصود جِسپ، نهادهاي اجتماعی غیراقتصـادي اسـت  یافته؛ سادهیک ترتیبِ انتظام

تـوان سـاختاري محـض و چـه از طریـق      ] کـارگیري بـه [، چه از رهگذر ملزومات و مطالبات انباشت سرمایه
(Jessop, 2002: 28-29).هاي راهبردي معین استقابلیت

پ امـر اقتصـادي و     فروکاستاي تحقق چیرگی اقتصادي از منظري نابینیم، برکه میچنان گرایانـه، جِسـ
شکل همراه خودبهفراسوي شکل ارزشکند؛ در این معنا چیزهایی میبنديمفصلفرااقتصادي را با یکدیگر 

هـا بـه   دانشگاهیِ عامل؛ این تفکیکبخشندرا تحقق میهاي اصلیِ دولت در وضعیت موجود مشخصه،ارزش
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ي طولی یا عرضی با هم، چیز چندانی براي تمـایز از  قراردادنِ آنها در رابطهسپس و ،اقتصادي و فرااقتصادي
فرهنگ، حقوق و حتا نبرد طبقـاتی :دهددست نمیبورژوایی بهشناختیِ هاي جامعهمادرِ تحلیلشناسیِشرو

شود رویدادي که شاهدش هستیم؛ راستش ي زدوخورد آنها میو نتیجهکننداقتصاد را محدود و مشروط می
جايِ آن بهتر است بگوییم که عامل فرااقتصادي تازمانی وجـود دارد کـه   به.کشف خیلی جدیدي نیستاین 

شـکلی  یابد و با تحققِ خود بـه تنها پس از رویداد تحقق میدومیعامل اقتصادي پدیدار نشده است؛ اما این 
ـ مـی میـان ي رویداد را از دهندهشکل...) فرهنگی و حقوقی و (کنشگرانه تمام عواملِ غیراقتصادي پس د و رَب

شـدنِ زمـانی عـادت    وپیشباید هرجورشده به این پس.شودي رویداد میکنندهخودش یگانه ضرورت ایجاب
سـوژه بـا شـرکت در    : کنـد ، زیرا تنها محملی است که امکانِ کنشگري اجتمـاعیِ سـوژه را فـراهم مـی    کنیم

اي داشـته  ضـرورت /موجبیت/چه علتترپیش،کند که آنچه واقع شدهتعیین میترسپسنبردهاي اجتماعی 
شـده  تنها میدان را، بلکه ضرورت و علت تاریخی رویداد واقعکسی که در این نبردها شکست بخورد، نه: است

طبقـاتی هاي اجتماعی و نبرد:چنین چیزي استتر ي درستضابطهپس .را نیز به حریف واگذار خواهد کرد
اي بوده، فرجاماقتصادينا/فرااقتصاديکش هر عاملِ رویدادي که شاید محرّکنند که تعیین می،پس از رویداد

فـالن  سـازِ طورپیشـین سـبب  بـه ساده، فالن منفعت اقتصـادي زباناي داشته است؛ بهموجبیت اقتصاديچه 
و در بازگشـت بـه   اسـت،  و نیـرو افـزوده   گرفته س از آن رویداد پاپاین منفعتعکس ه است؛ بهنبودرویداد 
اقتصـادي،  خود رویداد تا پیش از اطالقِ سپسینِ منفعـت . را پر کرده استرویداد بخشِتعینجایگاه گذشته

.نداشته استتبیین علّییا تعیناما روي دادهکه با آن

هاي برخی کشورهاي عربی در چند سـال گذشـته توجـه کـرد؛     توان به دگرگونیاي دیگر میبراي نمونه
یکی، یا مثالً فالن این است که گمان کنیم تعارض این منفعت اقتصادي با آنآنهاتحلیلِترین خطا دربزرگ

چیـز از  اند؛ اگر با این نگرش جلـو بـرویم، تقریبـاً هـیچ    این رویدادها بودهسازِسبب،مشخصبحران اقتصاديِ
هاي اجتماعی مصـرِ  ختنان زیرساچکدام بحران اقتصاديمثالً؛ نخواهد شدحوادث این کشورها دستگیرمان 

؟ یا دولت مبارك، دولـت مرسـی، دولـت سیسـی و     درنوردید که محرّك خیزشِ عمومی مردم شدمبارك را 
ي مصـر یـا   ي منـافع کـدام بخـش از سـرمایه    گرايِ دولـت کنـونی هـر یـک نماینـده     مخالفان لیبرال و ملی

تـوان فـراز و فـرود رویـدادهاي     از این زاویه مـی المللی هستند و چرا با یکدیگر درگیرند؟ آیا هاي بینسرمایه
پدیـده بـا چنـین    یـک  هـا از تبیـین   ي این کشور را تبیین کرد؟ معموالً وقتی مارکسیسـت چندسالِ گذشته

که استشوند؛ مثالً سیسی یک نیروي بناپارتیست دامانِ بناپارتیسم میبهمانند، دستهایی بازمیبنديضابطه
ي و باالدست همههناپذیر ظهور کردم در یک کشمکش اجتماعی و بلکه طبقاتیِ چارهي نظبراي ایجاد دوباره

ساده و پذیريِهاي بسیاري اطالق کرد و شاید این اطالقتوان به نمونه؛ این تبیین را میه استطبقات ایستاد
اي، توانند با هر انگیزهمی...) کودتاهاي نظامی و (هایی گیريي خوبی نباشد؛ چنین قدرتآن نشانهدستیِدمِ

ي کـنش متقابـل نیروهـاي    واسـطه اي کـه سـپس بـه   از جمله ایجاد نظم، صورت بگیرند، اما روابط اقتصادي
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سـت و موجبیـت   کارآمـده چی اجتماعی شکل خواهند گرفت، تعیین خواهنـد کـرد کـه محتـواي نظـامِ روي     
.چه بوده استرویداد کودتااقتصادي 

کنـیم، بایـد بگـوییم کـه ایـن سـرکردگیِ       ترجمـه » استثناـبهنجار«ي معادلهاگر این موضوع را به زبانِ 
نُموده، آیا اصالً بحران بوده یا تر بحران یا وضعیت استثنایی بازمیکند آنچه پیشسپسین است که تعیین می

رفتـه دوبـاره   ي سرکردگی که پس از وقوع بحران رفتهشبکهنوع بحرانی بوده است؛ درواقعچهنه، و اگر بوده
ي ي همان بحث لکان درباره؛ این درست قرینهبخشدکنشگرانه تعین میطور پسگیرد، بحران را بهشکل می

نُماید که بعد نمادین محصول پدیدارشدنِ ي نخست چنین میدر وهله:استنمادینبعدو واقعچیزِي رابطه
ـ  : زا یا همان چیزِ واقع استیک رویداد آسیب سآسیبِ روانیِ اختگـی و پبـودگیِ  نـیِ مـداوم واقـع   ز پیوسـته

گزین جـای ؛ پنـداري دالْ شـود ي دال یا همان بعد نمادین میي آن، منجر به پدیدارشدنِ زنجیرهتکرارشونده
در قـرار  زا صورت گرفته است؛ بـدین رفتنش در جریان رویدادي آسیبکه ازدستاسترفته یک چیزِ ازدست
ي واقعیـت نمـادین یـا    آغازگاهی براي زنجیره) اختگی(زاي پیشین ي آسیبیک واقعهظاهراًبرخورد نخست 

شود، یعنی خودمیوضعتنها پس از داللت زبانی چیز واقعگوید، که لکان میاست؛ اما چنانبوده زبانهمان 
د؛ نهپیش میناپذیريِ ساختاري صورت یک نامرا بهچیز واقع) گذارِ استعاري از یک دال به دال دیگر(داللت 

تبدیل به یک عملیات داللیِ خود زبان پس ازتنها ) زاي آسیبواقعه(زبان یا پیشاتاریخِ غازگاهدیگرسخن، آبه
سـت؛  امـور ا » بسـنده نامیـدنِ  «ناتوانیِ ساختاريِ زبان در همانا، چیزِ واقعدرنتیجه. دشوي منطقی میلهمقو

کاسـتی و  . دکنـ وضـع مـی  بانگ آغازبخشِ خود را تنها پس از آغاز داللت و از رهگـذرِ نـاتوانیِ خـود    مهزبانْ 
، بنامـد شکلی درخور و یکسـره خرسـندکننده   را بهفالن برابرایستاتواند نابسندگیِ ضروريِ خود زبان که نمی

تحققـش از عـاجز آنچه بعد نمادین اینجا : زبان استخاستگاهشود که گویا ناپذیري میناميحفرهتبدیل به 
ي یابد؛ هر تالشی براي نامیدن توسط زبانی که گویا محصولِ یک واقعـه است، پیشینگیِ منطقی و زمانی می

شـکلی  بهکند و آن را تولید میناپذیرتحقق/ناپذیرصورت چیزِ نامست، خود این واقعه را بها) اختگی(زا آسیب
. نشاندبرمیعلتدر جایگاه منطقیِ کنشگرانه پس

آیـد را  ي سرکردگی، آنچه بـه سـرکردگی درنمـی   شبکه: نیز چنین ساختاري دارد) هژمونی(سرکردگی 
صـورت یـک   بـه را نـدارد، نامیدنِ آن یارايِدرواقع چیزي که سرکردگی . نامدبحران یا وضعیت استثنایی می

زبـانیِ دال، فعلیـت   ي زودتر باید رفع شود؛ این شـبکه، درسـت ماننـد زنجیـره    کند که هرچهبحران نمود می
فالن رفعِ لجاجت: کنده تولید نابسندگی میراوي قدرت نامحسوس است که عملیاتش همنمادین یک رابطه

 استي سرکردگیِ موجود شبکهگرِعلت و توجیهناپذیرسرکردگی/ناموضعیت یعنی بحران تبدیل به ضرورت ،
ي ي سپسـینِ نـاتوانیِ شـبکه   ه خـود بحـران نتیجـه   کحالی استدرو این،شودایجابگر وضعیت موجود می

گویـد  کـه آگـامبن مـی   این.وکمال امور استبسنده و تمام) کردنهژمونیزه(مندکردنِ سرکردگی در سرکرده
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همـین معنـا را   ي زندگی سیاسی معاصـر اسـت،   ناپذیر بهنجارمنديِ روزمرهوضعیت استثنایی بخش تفکیک
بـراین، هـر بحـرانْ    افـزون ي سرکردگی براي عملیاتش نیسـت؛  ي شبکهاستثنا یا بحران فقط بهانه: رساندمی

آن ي آن به آغازگـاه خـویش،   کُنشگرانهکه بدون اطالقِ پسهنجارساز استيیک شبکهي سپسینِ فرآورده
.نه براي شهروندان و نه حتا براي خودش موجبیت منطقی نداردشبکه 

پ آنچـه  ي اسـتثنا و بهنجـار اسـت کـه     دان چنین برداشتی از رابطهسرانجام، در فق ـ جِسـ یـا  گزینـی هبِ
چونـان علیـت سـاختاريِ    نامـد،  مـی (structural/strategic selectivity)راهبرديیا ساختاريگزینشگريِ

اي کـه بـه ایـن افزارهـا     علیه نیروهـاي سیاسـی  ایدئولوژیک ــافزارهاي ــ ي سرکردگی ي شبکهکنندهخفه
:شوددسترسی ندارند، نمایان می

ي اي که اینجـا پذیرفتـه شـده اسـت، دولـت را یـک رابطـه       ايِ کلیرابطهـو راهبرديتحلیلیـرویکرد شکل
، ، تمرکزِتراکمِ(چگالشِجور یکمستلزم ... عملکرد قدرت دولتی معناست که این بدان... انگارد اجتماعی می

condensation (شکلی متعینِ به دیگرسـخن، قـدرت دولتـی، بازتـابِ     بـه . توازنِ متغیرِ نیروها استلحاظ
ردي توازن واین ]همانیِاین[میانجیِ نهادي کهه اي کگونهبهتوازنِ موجود نیروهاست،  اي گزینشگريِ راهبـ

حـوي  لحاظ نَبهجمله: توضیح[نداافزارهاي دولتی، در آن توازن ثبت شده استساختاري طور بهشود کهمی
پ ایـن اسـت کـه افزارهـاي دولتـی نهادهـاي         دشوار بود و آن و معنایی را آزاد ترجمه کردم؛ مقصـود جِسـ
صـورت یـک تـوازن نیروهـاي     یک گزینشگري راهبردي بهدهند کهاین امکان را میاي هستند کهاجتماعی

: تـر سادهزبانِ بازهم؛ بهاستشده شکلی ساختاري در آن توازن درج ري بهگاجتماعی پدیدار شود؛ این گزینش
همانیِ این دو، و تحققِ اینگزینیِ راهبردي ذات راستین یک توازن نیروهاي اجتماعی استگزینشگري یا بِه

کـه  هـایی اسـت  روش،منظور من از گزینشگريِ راهبردي... ]مبیِّن چیستی و چراییِ افزارهاي دولتی است
از رهگـذر دسترسـی نیروهـاي سیاسـی     ،اجتمـاعی ) آنسـامبلِ (ي آنها دولت درمقام یک مجموعـه کمکبه

نیروهـا بـراي پیگیـري منـافع و     ایـن  ر توانـایی  بـ دولتی، مشخصهاي یا تسلطشان بر قابلیت/گوناگون به، و
نسبت [و متفاوت ] نیرودر مورد هر [تأثیري خاص ، عینمزمانیِـمکانیهايراهبردهاي خاص خود در بستر

(Jessop, 2002: 40).گذاردمی] به دیگر نیروها

و امکانـات  ي موجود، دسترسی بـه افزارهـا  داشتن در توازن نیروهاتنها راه سهمآید که از این گفته برمی
یـک  سود یـک نیـرو تغییـر کنـد،    بهچه این توازناست؛ چنانآنایدئولوژیکویژه اَدوات ، بهساختاريِ دولت

آن نیـرو   کند که به برنامهراهبردي را انتخاب میخودخودبهگزینشگريِ ساختاري ي تحقق منافعِ بلندمـدت
ي کارگر را براي ي دیرآشناي گرامشی است که طبقهي همان توصیهبرآمد دوبارهمنطقاً این .تر باشدنزدیک

پ   داران، به فتحِ خاکریزپیروزي در نبرد موضعی علیه سرمایه هاي فرهنگی و معنوي جامعه ــ یا آنچـه جِسـ
ـ نامـد ـــ فرامـی   مـی افزارهاي ایدئولوژیک دولتپیرو آلتوسر  ؛ نبـرد بـورژوازي و پرولتاریـا در جوامـع     دخوانْ

ي واسـطه و البتـه دولـت، بـه   کَنـد ایـدئولوژیک اسـت   رفژَگشودنِ سنگرهايي غربی، جنگ بر سرِ پیشرفته
،ي مدنیمآالً به کل جامعهي گرامشی گفتهبه، وجابه همهوکمبیشي عملیات این افزارها، دامنهگستردگیِ
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مند از اتاق فرمانِ طور نظامي کارگر فقط این نیست که بهمشکل طبقهصورتدرایناما .گسترش یافته است
از پیشـاپیش گفت، پرولتاریـا  که مارکس میشود؛ فراتر از آن، چنانبیرون گذاشته میدولت ي جامعـه خـود
.شده استاستثنا/حذفهم مدنی 

*                 *                *

» شـدنِ نفـت  ملی«با » ايشدن انرژي هستهملی«تلویحیِ قصد تداعیِها با زبانی کنایی و بهوقتی لیبرال
م از ضرورتگویند که دولت کنـونی  اي سخن میزنند، یا از فرایند بهنجارسازيمیمصدقزدایی از اسطورهد

شناسـیِ فرصـت مـا بـا   ، گیـرد نـژاد در پـیش   عصرِ احمديبحرانیِي آنان گفتهبراي خروج از وضعیت بهباید 
اطالق یک وضعیت بحرانی به : جریان داردنوي شویم که در سرشت تولید هر اسطورهوبرو میرساختیکهنه

چیز عجیبی است که آنان بـراي  . ي قدرت بالفعلرابطهمندکردن ــ گذشته براي توجیه ــ و درواقع سرکرده
نـد و اینهـا   آنهـا لیبرالَ باشـد هرچـه گیرنـد؛  شان از پوالنتزاس و جِسپ یـاري مـی  پردازيِ راهبرد سیاسینگَره

ي شاید اگر شما یک مارکسیست دوآتشه باشید، غضب کنید و مدعی شوید که حجاریان نظریه.مارکسیست
تجربـه  و خیالتان خواهد بـود ترین راه براي آسودگیِست؛ اما این سادهمطلوب کرده ابهپوالنتزاس را مصادره
ي آنچـه در  دلیـلِ همـه  ؛ چـرا؟ بـه  ي چشمگیري ندارندایدههایی معموالً فچنین اعتراضنشان داده است که 

کـارِ خـود را   ،حجاریان از پوالنتزاسخوانشر در ضممي فرضیِاستفادهاگر سوء: سراسر این نوشته گفته شد
. گویداست که حجاریان میي پوالنتزاس همان، پس نظریهکندمی

روشن اسـت کـه   . دهدهاي راست ایرانی جواب میرسد که خوانشِ او براي تحقق طرحنظر میو اتفاقاً به
ـ اند که در آن وضعیتی استثنایی براي تبیین آنچه مشناختی طرح افکندهي اسطورهها یک دوگانهلیبرال ر دقَ

اي ي هسـته برنامـه برآمد، بحرانْاننویس؛ در خوانشِ پروندهشوداست سرکردگی یابد، به گذشته منتسب می
که نتایج این رفتارهـا  ؛ اما طبعاً براي آنه استایران و نیز رویکردهاي خارجی کشور در دو دولت گذشته بود

وقتـی  دیگـر بیـان بـه صورت یک بحران تجلی یابد، باید به زندگی مادي آنها ربط داده شـود؛  نزد مردم هم به
فرض به توافق خود با مخاطب روي این پیشگویند، خودبهو دالیل آن سخن میها از وضعیت بحرانی لیبرال
تقریبِ معقول یعنی همه منهاي یک است، وگرنه عموم ــ بهاقتصاديواقعیتاند که تجلیِ بحران یک رسیده
ي رابطـه آشـفتگیِ  صـرف  بـه ـــ  است المللیِ ایراني بینوجههاشنیترین نگراي شهروندي که بزرگکَمینه

دانـیم کـه   همه مـی : در جریان استبحرانسخت باور کنند که یک ،ا بریتانیا و کانادابسیاسی و دیپلماتیک 
رده   باشـگاه اند و اگـر  شان را تماشا کردهسفارت لندن، فوتبالریختنِهمبهخیالِبیهنگامشب محبوبشـان بـ

.اند و اگر باخته آشفتهآسوده خوابیده

:دهندهاي دیگري هم از ایرانِ آن روزها هست که رأي به استثنا میتحلیلهمه بااین
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که هنوز نتوانسـته از آن  بحرانی را تجربه کرده است]93تا 91[= گذشتهداري در ایران، طی دو سالسرمایه
تبعاتی است که این هدف ما در اینجا تحلیل و نقد روایت بورژوازيِ ایرانی از بحران و بررسیِ . بیاوردسر بیرون

داري در ایـران و  ي سـرمایه ما از این طریق سیر آتـیِ فراینـد توسـعه   . همراه داردي کارگر بهروایت براي طبقه
که چگونه دولت در ایران بـا  ] داد[ما نشان خواهیم . هاي طبقاتی دولت را مورد بحث قرار خواهیم دادسیاست

ي اجتمـاعی کمـر همـت    رمایه و احیاي فرایند بازتولید کل سـرمایه ي سپویایی و انعطاف الزم به تقویت رابطه
. ي کـارگر بیـرون بکشـد   ي طبقـه هاي بحـران را از گُـرده  بسته است و همچون ادوار پیشین سعی دارد هزینه

ي توسـعه » بـاورنکردنیِ «هاي مهمی براي شکل دولـت، پویـاییِ آن و میـزان    صورت ضمنی داللتبررسی ما به
...همراه دارد در ایران بهداريسرمایه

: داريدولت ایران و بحران در سـرمایه «اي با عنوان نوشتهاف ديي پینسخه9ي صفحهاینها جمالتی از 
در اینترنـت منتشـر شـد؛    1393اسـت کـه در سـال    »هاي اقتصاديِ دولت روحـانی بررسیِ تحلیلیِ سیاست

ایـران  اقتصـاد درسـاختاري یـک بحـران   1391کوشد تا نشان دهد که از سال ي نامشخصِ آن مینویسنده
ي عملکـرد  نتیجـه در پدیدار شده و دولت کنونی بر آن است تا با روایت خاص خود، رویداد این بحران را نه 

بـاور  درواقـع بـه  . پیشـین بازنُمایانَـد  ور، بلکه پیامد مدیریت نادرست دولـت  اقتصاد کشنولیبرالیِساختارهاي 
ي منـد چرخـه  نویسنده آنچه از حیث اقتصادي گریبانگیر دولت پیشین شده بـود تحقـق یـک بحـرانِ نظـام     

:پذیر است، بودداريِ دیگري امکانگونه که در هر سرمایهخودگُستر سرمایه در ایران، آن

ایرانی داري ي سرمایهترین دورهعنوان تاریکرا به] دولت گذشته[= اصرار دارد این دوره ] کنونی[چرا دولت ... 
ي سـرمایه بـه دوشِ   هاي رابطهکفایتیدولت سعی دارد با انداختنِ بارِ بی! معرفی کند؟ جواب کامالً واضح است

هـاي  گناهان ذاتیِ خود مبرّا کرده و تنـاقض ي تولیدي را از هاي اقتصادي وِي، این شیوهنژاد و سیاستاحمدي
عنوان عامل ها را بهاز سیاست] شماري[= سري وقتی ذهنیت بورژوایی یک. ماندگار آن را الپوشانی نمایددرون

کننـده و  نماید که بحران نه ناشی از خود سـاختارها و فراینـدهاي تبـاه   کند، درواقع اعالم میبحران معرفی می
سرزنش افراد و متهم کردنِ آنها معـادل . بوده است... شی از اشتباهات شخصی برخی از بازیگران فاسد، بلکه نا

).24: جاهمان. (ي راهبردي و تسهیل نجات فرایند بازتولید سرمایه استسازيِ بورژوازي براي مداخلهزمینهبا

چراییِ بـروز رکـود   «، زیرِ عنوان اي است که دولتبندي تحلیلیاستناد نویسنده براي این بحث خود به جمع
منتشر کرد و در آن تبیینـی  اي الکترونیکی صفحه14در یک سند »رفت از آنهاي برونتورمی و جهتگیري

توانید آن را در ایـن آدرس  دست داد؛ میمهار آن بهچگونگی نیز و ساز بحران هاي سبباز سازوکارها و ریشه
http://www.dolat.ir/NSite/Information/ShowAdvert.aspx?AdvCode=31649:پیدا کنید

کـه  گویـد جایی می، نامدمی» ي تحلیلی دولتبسته«نویسی نویسنده که این سند تحلیلی را براي کوتاه
تر خواهم گفـت،  هاي دیگرش تناقض دارد؛ موردي که براي من، از حیثی که سپسهایی از آن با بخشبخش
:استتوجه بود این جالب
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هـاي  ي خـود کـه سیاسـت   مـدعاي اولیـه  ] این[آمیزي طرز کامالً تناقضي تحلیلیِ دولت در نهایت بهاما بسته
کنـد کـه اگـر    این بسته عنوان می. برَدوده است را زیر سؤال میسازِ بحران بنژاد زمینهاقتصادي دولت احمدي

] از[ي بخـش نفـت ناشـی    افـزوده ي اولیه در این بسته، تحریم و کـاهش ارزش تکانه(نبود درکاري اولیهتکانه
ي تحلیلـیِ دولـت از یـک طـرف علیـه      درواقـع بسـته  ... گرفـت  ، بحرانی صورت نمی)تحریم عنوان شده است

شورد و در تبلیغـات جـانبیِ خـود    هاي اقتصادي وي مینژاد و سیاستفرديِ احمدي» گناهان«و »اشتباهات«
کنـد، امـا   اعالم می» هاي تولیدي کشوربه کُما رفتنِ بخش بزرگی از ظرفیت«ها را عامل بحران و این سیاست

رآمدهاي نفتیِ ناشـی از آن،  ها و کاهش دکند که در صورت نبود تحریمآمیزي اعالم میصورت کامالً تناقضبه
)30-29:جاهمان. (گرفتاساساً هیچ رکودي صورت نمی

ي تحلیلـی  بسـته اي که نویسنده در تحلیل دولت، یعنی در آن نوشته. اندکی بر این موضوع درنگ کنیم
کـه در  شـود مـی بحـران ي املِ پدیدآورنده و گسترندهوعدسته از اي گذرا به چهار نامیده است، اشارهدولت 

لِ عام:عبارتند ازدسته ي تحلیل دولت ارجاع داده است؛ این چهار بحث پیرامون آنها نویسنده نیز به این پاره
؛ ال دهنده در طول زمانقساز و سرانجام عوامل انتدهنده، عوامل زمینهنخست، عواملِ سرایتيضربه یا تکانه

در صـورت  . ر میان عوامل ذکرشـده دشـوار اسـت   تعیین دقیق نقش عامل مسلط د"کند که اعالم میسپس
در دنبالـه ایـن تحلیـل   ). 1...: چراییِ بـروز رکـود تـورمی   ("افتدعدم بروز عامل اول، اساساً رکود اتفاق نمی

1392تا مردادماه 1389ماه و دي1389تا 1385ي زندگی اقتصاديِ دوران دو دولت گذشته را به دو دوره
از هرکـدام  بـه تعیـین  )92-89(ي دوم کند؛ آنگاه بـراي دوره تقسیم می) زمان روي کار آمدن دولت جدید(

در : عوامـل انتشـار  ي بخـش نفـت؛   هافـزود تحریم و کاهش ارزش: ي نخستینتکانه: پردازدمیبرده عوامل نام
هـا، و در  هاي مالیِ بانـک آینده و محدودیت واردات و گرفتاريناپذیري تالطم اَرزي و قطعیت: ي عرضهحوزه
ي تولیـد بـه واردات، تـأمین    هاي چهارگانـه وابستگی: سازعوامل زمینهي دولت؛ کاهش بودجه: ي تقاضاحوزه

تنگناهـاي  : دهنده در زمـان عوامل انتقالبه نفت و تولید به انرژي؛ و سرانجام ها، بودجهها به بانکمالیِ بنگاه
. )7: جاهمان(گذاري، کاهش مصرف و تقاضاي کل انداز و سرمایهها، کاهش پسمالیِ بانک

ي تحلیلـی بسـته «در با ارجاع به جدولی که ... داريدولت ایران و بحران در سرمایهي ي جزوهنویسنده
بـه  » ي نخسـتین تکانه«گوید که اطالق ده است، میمها در این چهار دسته آبندي عاملبراي تقسیم»دولت

اشـتباهات  «که این تکانـه را بـه   ) در صفحات آغازین سند تحلیلی(ي دولت ها با ادعاي اولیهي تحریممسئله
چ تناقضی در این قضیه ادعاي عجیبی است چون هی. اقض استداد در تننژاد نسبت میدولت احمدي» فردي
اسـت در  »هـا مـدیریت خطاهـا و سـوء  «پـذیر بـه   ي آن چیزهایی که از دید دولت کنونی تأویـل همه؛نیست
:دهددست میبه) 89-85(ي نخست آید که دولت از دورهاي میبنديجمع

نفتـی افـزایش   بودجه به درآمدهاي وابستگیافزایش قیمت نفت و درنتیجه افزایش درآمدهاي نفتی باعث شد 
هاي زودبازده و مسکن مهـر و اجـراي   هاي اقتصاديِ بلندپروازانه مانند طرحِ بنگاهیابد و دولت براي شروع طرح
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از طرفـی  . رغم وجود کسري بـزرگ در آن، جـرأت زیـاد پیـدا کنـد     ي گسترده به مردم بهطرح پرداخت یارانه
اي تغییـر یافـت کـه    گونهریزي بهن مدیریت و برنامهساختار نهادهاي تأثیرگذار اقتصادي کشور از جمله سازما

پیگیـريِ  . پذیر نبـود ي انباشته در این نهادها نیز امکانتجربه] با کمک[= ها با توجه به ممانعت از این سیاست
بینـی نشـده بـود،    ي دولت پیشصورت صحیحی از طریق بودجههایی که منابع آن بهها و طرحچنین سیاست

هاي خارجی بانـک مرکـزي   ي پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایین دوره پایهباعث شد طی ای
بـر اثـر تثبیـت قیمـت     ... ها به بانک مرکزي، مدام در حال افزایش باشـد  و سپس از طریق افزایش بدهی بانک

تـورم افـزایش   انرژي و در نتیجه کاهش قیمت حقیقی انرژي نسبت به کاالهـایی کـه قیمـت آنهـا همـراه بـا       
افزایش مصرف انرژي در سطحِ خانوارها منجر بـه  ... کرد سرعت افزایش پیدا مییافت، مصرف انواع انرژي بهمی

از . قیمت شدتولید به انرژي ارزانوابستگی هاي اقتصادي باعث افزایش هدر رفتن انواع انرژي و در سطحِ بنگاه
ت مدیریتی در بخش نفت میزان تولیـد ایـن محصـول طـی     گذاري و مشکالدلیل کاهش سرمایهسوي دیگر به

دلیـل وجـود تـورم و    تثبیت نرخ ارز نیز باعث شـد بـه  ... روندي کاهشی را طی کرد 1389تا 1385هاي سال
. هاي تولید و قیمت محصوالت تولیدي، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابدافزایش هزینه

تـر شـدنِ نسـبیِ کاالهـاي خـارجی نسـبت بـه        خ ارز حقیقی طی این دوره و ارزاندلیل کاهش نرهمچنین به
دلیـل تثبیـت نـرخ ارز، مصـرف     بنابراین طـی ایـن دوره، بـه   ... سرعت افزایش یافت کاالهاي داخلی، واردات به

در ابتداي این ... پیدا کرد ) ايمصرفی و واسطه(بیشتري به کاالهاي وارداتی وابستگیها خانوارها و تولید بنگاه
دلیل وجود تـورم دو رقمـی، نـرخ سـود     بر اثر این اقدام و به. کاهش پیدا کرد... اي دوره نرخِ سود عقود مبادله
قیمـت از سیسـتم بـانکی    در نتیجه تقاضاي دریافت تسـهیالت ارزان ... ها منفی شد حقیقی تسهیالت و سپرده

سـت  ردها در چارچوبی نایه اقتصادي طرحشد که توجاین رویکرد از یک طرف موجب آن. کشور افزایش یافت
تأمین مالی تولیـد در  وابستگیهایی صورت بگیرد که درواقع فاقد توجیه هستند و از طرف دیگر نفع پروژهو به

ي تحوالت اقتصـاديِ  در مجموع نتیجه... هاي مختلف اقتصادي به منابع بانکی بیش از پیش افزایش یابد بخش
ارجی و هـاي مختلـف خـ   ها و تکانـه پذیري اقتصاد کشور از شوك، افزایش میزان آسیب80ي ي دوم دههنیمه

).از خود متن استوابستگیي اژهچهارباره بر وتأکید؛ 3-2: جاهمان. (داخلی بود

ي ، و نـه تکانـه  بحـران سـازِ زمینـه ، چهارعامـلِ  شاندولت درواقع به برداشت خودتدوینگران این تحلیلِ
د نـ از آنها خواهگذاري اقتصاديی در سیاستکه چه نتایجد که البته اینندهرا شرح مینخستینِ محرك آن

سـپس در تبیـین   . ...)هـاي انـرژي، آزادسـازي نـرخ ارز و     افزایش قیمـت حامـل  (است یکسره روشنگرفت، 
:  خوانیمچنین می) 1392تا مرداد 1389ماه دي(ي دوم چندوچون اقتصاد کشور در دوره

بر ایـن اسـاس تشـخیص    . توضیح داده شود1392و 1391هاي علل بروز رکود سال... شود مه سعی میادر اد
یـا  ] دهنـده [عوامـل انتشـار  -2کننـد،  ي اول را وارد میعواملی که ضربه-1عواملی در چهار نقشِ که چه این

شـوند، بـراي   ي مسئله در طول زمـان ظـاهر مـی   دهندهعوامل انتقال-4ساز و عوامل زمینه-3دهنده، سرایت
ي نقدي به خانوارها که افزایش جهشیِ قیمت انرژي و پرداخت یارانه. کندشناخت رکود اخیر ضرورت پیدا می

هـاي اقتصـاديِ  گـذاري ي قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاسـت با کسريِ بودجه
را موجب شدند که در ابتداي این دوره » هاي اقتصاد کالنثباتیي بیمجموعه«ي قبل مانند مسکن مهر، دوره
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. ]نـد [هاي صنعت و خـدمات را تحـت تـأثیر قـرار داد    ي بخشافزوده، ارزش »ي تولیدهزینه«از طریق افزایش 
تنهایی منجر به رکود در ایـن  تواند بهنمی» هاي اقتصاد کالنثباتیي بیمجموعه«البته باید توجه شود که اثر 

واخر سـال  در ادامه و در ا.ي اولیه در ایجاد رکود قلمداد کردعنوان تکانهتوان آن را بهدو بخش شود و لذا نمی
تحـریم  . هاي بانکی، نفت و تجارت بر فضاي اقتصادي کشور حـاکم شـد  هاي اقتصادي در بخش، تحریم1390

هـاي اخیـر شـده    و صادرات نفت کشور طی سالمبادالت نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید 
ر کاهش صادرات نفت، کـاهش  از سوي دیگ... شد 1391بود، سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال 

گیري مبادالت نفتـی،  ها عالوه بر هدفتحریم] که[باید توجه داشت ... درآمدهاي ارزي دولت را در پی داشت 
ایـن ضـلع   . کـرد مالی و تجاري، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادي را با چـالش مواجـه مـی   

ي روابـط  در کنار اخبـاري بـود کـه تصـویر مثبتـی از آینـده      هاي جدید ناشی از تصویب تحریم» نااطمینانی«
ي اول را گونـه نتیجـه گرفـت کـه ضـربه     توان ایـن بنابراین می... ]ند[داداقتصادي و سیاسی با جهان ارائه نمی

و بر کاهش تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور وارد کـرد     ] هابر اثر تحریم[بخشِ نفت و کاهش تولید صادرات آن 
عنـوان  بـه ] کننـد مـی [= کنـد  هـاي اقتصـادي مـرتبط مـی    هایی که بخش نفـت را بـه سـایر فعالیـت    مکانیزم
)از من استتأکیدها؛ 6-4: جاهمان] (اندکرده[= انتشار یا سرایت عمل کرده است ] هاي[سازوکار

دولت ایران و ي دهد که نویسنآیمیهمان جدولِ عوامل چهارگانه نیز تحلیل دولت ازدر پایان این بخش 
هـاي اصـلی تحلیـل دولـت و     تر گفـتم، سـویه  که پیشچنان.کرده استذکرآن را ... داريبحران در سرمایه

تنهـا روشـن، بلکـه قابـل     رویکردهاي آن در نقد دولت گذشته و نیـز نتـایجی کـه از آن خواهـد گرفـت، نـه      
که ما گذشته از اینا. دهنداند به آن پژواك بیشتري میهایی هم که در پیِ بهنجارسازي؛ لیبرالاندبینیپیش

گفتـه در خـوانشِ   ي پیشاز جنسِ آنچه نویسندهتناقضی که است آشکار هاي چنین تحلیلی چیست،داللت
زعـمِ خـودش   هبـ اي کـه  »مـدیریتی اشـتباهات «صـراحت دولت بـه : کند، در کار نیستکشف میخود از آن

؛ آنآغـازگرِ  يتکانـه راهـا تحـریم بحـران دانسـته و  سـازِ زمینهرا ي اقتصاد کالن کشور بودندکنندهثباتبی
، بیندنمیدر رویکرد تحلیلیِ دولت که جدول را عیناً نقل کرده است، اما این تمایز را ي مذکور، با آننویسنده
.معلومی داردي ازپیشپژوه نتیجهیک اسطورهاین از دیدشما اکنون باید فهمیده باشید که و البته 

ي دیگـري از  نسخه،هاي پایانی دولت گذشتهعیت اقتصادي کشور در سالوضه ببحران ساختارياطالقِ
مجال بحثش اینجـا  ؛سازي بسیاري از رویدادهاستهمان تحلیل قالبی معمولِ چپ ایران و جهان براي ساده

ي خودگُسترِ بازتولید سرمایه در چرخهدر پایان دولت دهم :تصور شویداین نویسنده همتحلیلِبانیست، اما 
بـر سـرِ   نویسـنده سـخن ظاهراً ؛ه بودي توقف و سپس تخریب سرمایه رسیدایران از فرط انباشت به مرحله

خرید خودروهاي سال پیش که موج تحریمبراي نمونه ؛ استبازار جایگزین و تالش براي یافتن سرریز تولید
شان اعتراضداللت واقعیِشان از سوي کسانی راه افتاد که ي کیفیت پایینبهانهصفرکیلومترِ ساخت کشور به

اي بپردازنـد  ساخت خارجیرا براي خرید خودروي خوشچرا باید چند برابر قیمت یک پژوپارساین بود که 
شد آن را خرید، دولت تسهیالتی براي فـروش  قیمت همین پژو مینبود بهو انحصارکه اگر باجگیري گمرك
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خودرو و سایپا عرضه کرد که به استقبال کسانی انجامیـد کـه پـیش از تحـریم     ي ایرانتولیدات در انبارمانده
جویی دانشـ يدر یک نشریهيادر مقاله» باالکیفیت «شاید امکان خرید نداشتند؛ واکنش دولت به این ولعِ 

دولـت ایـران و بحـران در    ي همـین جـزوه  يشـائبه بـی تکـرار  کمـابیش از ارجـاع در منـابعش،   گذشتهکه 
. خـروج از رکـود ترجمـه شـده اسـت     جهـت سیاست تحریک تقاضـا  مصداقی براي به است، ...داري سرمایه

باالسـت؛ یـا قیمـت را    گفتند که قیمت خودروها نسبت به کیفیتشان زیادي خریداران به تولیدکنندگان می
سـیاقِ  پاها وقتی براي شکستنِ انحصار و ایجاد امکـان رقابـت، بـه   ؛ خردهببرید باالیت را پایین بیاورید یا کیف

باختـه رمرده و حـق پـد جور سروصداها خود را اندازند، همیشه با اینوتخته میشان شلنگآورِ مادرزاديرقت
م خرید خودروي داخلی دقیقاً همزمـان بـود بـا آخـرین دقـایق      ي تحریپدیدارشدنِ وسوسهدهند؛نشان می

؛ امید بورژوازي به پیامـدهاي سپسـینِ   94اي در تابستان ي هستهمذاکرات ایران و شش کشور بر سر پرونده
انحصـارهاي داخلـی، تبـدیل بـه اهـرم فشـاري بـر روي        پایانتوافق، مثالً آزادسازي بازار و تجارت خودرو و 

کنندگان همچنان در موضعِ تحریم بودنـد؛  زمانی که تسهیالت عرضه شد، تحریمشد؛ یتولیدکنندگان داخل
یمـنِ  آنها پول خرید پژو و باالتر از پژو را هم داشتند، فقـط در آن بحبوحـه امیـدوار بودنـد کـه بتواننـد بـه       

چیزي بهتر از پـژو بخرنـد؛ ایـن    با همان پول ،اياحتمالیِ حاصل از گفتگوهاي هستههاي اقتصاديِ گُشایش
اگـر  خوانـد، ضدانقالبیآن زمان آن را که وزیر صنعتي خودکاردندهيحرصِ دیرآشناگذاري روي سرمایه

کنـیم بحـرانْ  اگـر فـرض   همـه بااین؛بودهساختاريعاملی عامل وقوع رکود در بازار خودرو بوده باشد، البد 
جاي نقـد  توان این بحث را پذیرفت که دولت کنونی بهمیمنطقاًه، داشتساختاريدالیل ي نویسنده گفتهبه

امـا  . کنـد داري، به انتقاد از اشتباهات فردي و مدیریتیِ دولت پیشین بسنده مـی روابط ساختاربخشِ سرمایه
ي بسـته «ي خودش گفتهبا به... داري دولت ایران و بحران در سرمایهي نویسندهجالب است که تمام دعواي 

به دلیل ــمعطوف است) دالیل ساختاري و نه مدیریتی(این موضوع هبعمالًکه ــ دعوایی»تحلیلیِ دولت
نویسـنده،  . ودشـ دور مـی دولـت گرانِ گزارشِتحلیلاصلیِيدرك دغدغهاز ، دائماً تفاهمِ خودفرمانیک سوء
بنـدي  تمـایز و تقسـیم  بـه  ي خـود کرده از سند تحلیلـی دولـت و هـم در نوشـته    نقلهم در جدولِاگرچه 

در یـک  را ، آنهـا  از دیـد دولـت  ز هنگامِ گزارشِ آن ي عوامل از سوي دولت اشاره کرده است، اما باچهارگانه
بـورژوازي گاهـاً امکـانِ وقـوع     چون در ": گذاردمانی، حرف در دهان دولت میزبانِ خودگنجاند؛ بهمقوله می
اشـتباهات فـرديِ   : دهـد دلیل عوامل خارجی وجود دارد، بحران را صرفاً به همین عوامل نسبت میبحران به
دولت ایران و ("زندي اقتصادي و یا صرفاً تحریم است که به بحران دامن میگذاران، جنگ، محاصرهسیاست

عـواملی کـه دولـت از هـم     ي دوبـاره دنِ کـر مقولـه ي ایـن هـم  هسپس نتیج؛)28...: داري بحران در سرمایه
» خـارجی همگـی  «براي نویسـنده  فقط برشمردهعواملِ؛تناقض تحلیل دولتشود تفکیکشان کرده بود، می

انـد جـوري   سـاز بحـران بـوده   دولت در همین تفکیک، با بخشی از عوامل که زمینـه .هستند، نه براي دولت
مسئله این نیست که نویسنده عواملِ .ها هستندکند که گویی تعریف او از عاملِ ساختاري همینبرخورد می
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ه بنديِ آنها براي تبیـین بحـران را قبـول نـدارد؛ مشـکل ایـن اسـت کـ        و ترتیب و بخش،ي دولتشدهاعالم
وسواسی بـراي دیگر نویسنده چنان عبارت؛ بهقبول داردبندي را این بخشخود دولتباور کند که تواند نمی

 همـه  بـا آن ، رسد که چرا این عوامـل تر نمیصالً به این پرسشِ مهمکه ادارد بودنِ بحران » ساختاري«اثبات
انـد؟ دولـت در ایـن    شـده بنديطبقههاي تجاري، چنین هاي چرخهربط به نظریهاصرار و ارجاعِ باربط یا بی

تر از اهمیتو درنتیجه کمخارجیاش براي بحران را ــ که از دید نویسنده تحلیل، عواملِ گیرم خودپنداشته
و به بخشـی از آنهـا چیـزي    کرده بنديطبقهآنها را نکرده، بلکهطرحهستند ــ فقط اصلیزعمِ اوبهعواملِ

.اندنویسنده قبول نداشته باشد که اینها ساختاريحتا اگررا اطالق کرده است، ساختاريشبیه مفهوم 

هـم  دولت خود تحلیلِدر را ي عواملمههکه ناگزیرْي نویسنده مند اما البته ناآگاهانهنظامکاريِفراموش
؛، چیزي شـبیه دردسـرهاي کَرکـوکی بـا انفـال     پیامد طبیعی اسطوره است، گنجاندمیکلیيدر یک مقوله
اشتباهات: ي متفاوتنددو مقولهي آغازینتکانهو ساززمینهعواملِتواند باور کند که براي دولتنویسنده نمی

دولت از دید، اما اندتصادفیو » عوامل خارجی«است که کالً نویسنده از دید، تحریمو گذارانسیاستفرديِ
حرف دولت، درست یا نادرست، این است که مدیریت بد و خطاهاي دولت. انددو موجودیت یکسره ناهمگون

کلیـد  «د، امـا آنچـه   نرا فراهم کردو شرایط انتشار یا سرایت آن به سراسر اقتصادي بحران»زمینه«گذشته 
در صـورت عـدم بـروز عامـل     "گویـد  ت نفت بـود؛ بعـد هـم مـی    ها و کاهش صادراتحریمرا زد» آغاز بحران

سـببِ  بـه تحلیـل شـاید   این ؛ "افتداساساً رکود اتفاق نمی] هاآغازین؛ اینجا یعنی تحریمتکانه= [زننده ضربه
به تعبیري مارکسیستیي نویسنده، بحران راگفتهکه بهمثالً این(شناختیِ خود شناختی و معرفتبنیاد روش
هو ایـن  . نیسـت » آمیـز تنـاقض «نادرست باشد، اما درمعناي منطقـیِ واژه،  ) داندنمیساختاري الزامـاً  نـه  سـ
هاي سـاختار مربوط به بحرانْدالیل اصلیِکه اینمثالً (نویسنده نامربوط فرضِ مارکسیستیِ پیشي درنتیجه

هنگـام  ي نیرومنـد سـرکردگی،   در یک شـبکه فرضسببِ قرارگرفتنِ این ، بلکه به)اندنولیبرالیِ اقتصاد ایران
.دهدمیخود روي متن خودبهخوانش 

یـک کـارکرد   )آغـازین تکـانش از سـوي دیگـر  وانتشـاردهنده و ساززمینهسو از یک(در تفکیک عوامل 
، یـا  یـک رکـود تـورمی   ي رویـداد  تکانهاي هستههاي تحریمي ظاهر مسئلهدر. شناختی مندرج استاسطوره
زعـمِ نویسـنده   بـه هايمؤلفهدر برخیهاي پیدایش آن که زمینهاستاي بحران اقتصاديِ بالقوهیافتنِفعلیت

با روي کار آمـدنِ آن از  که قاعدتاً در روایت دولت کنونی،گی، عواملی در سطحِ تکیناستبوده گذراتاریخیِ
يي نظـريِ خـودش ـــ شـرح مبسـوطی دربـاره      نخست ـــ در منظومـه  خود دولتپایه براین؛ اندبین رفته

که شمرد را برمیاي ، یعنی رفتارهاي نسنجیدهدهدمیي بحران...)ها و مدیریتخطاها، سوء(اولیه هايزمینه
شـی  صـرفاً نقـشِ تکان  را کهايهاي هستهتحریماي تیتروارسپس با اشارهدادند؛زیرساخت بحران را تشکیل 

عملیـات یـک  در سمت مخاطب اما؛ بودناپذیر خواند که بدون آن اصالً وقوع بحران امکانعاملی میند، داشت
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بارت، اصالً با دالیل و ترتیبات آنها قول، بهاسطوره استمقهورِمخاطبوقتی : افتدکار میبهشناختی اسطوره
. )یـاد بیاوریـد  اُفت بهاي سـبزیجات را بـه  تیترِ خبريِ و ي فرانسويي روزنامهبارت دربارهمثالِ(کاري ندارد

را ...) هاي ناشی از نامـدیریتی و  زمینه(بحران ساختاريِازدیدخودشدلیلِخود دولتدیگرسخن حتا اگر به
بـا  ؛ شـود غـافلگیر مـی  تیتـر درنـگ با تأثیرِ ضربتیِ بـی همچنان خواننده باز هم ، در گزارش خود شرح دهد

دیگر نیـازي بـه شـرحِ    اي، دلیل اصلیِ بحرانْي هستهگذرا ــ در سطحِ تکانشِ آغازین ــ به مسئلهاياشاره
که حتـا اگـر خـود شـارح عوامـلِ      تیتري نیروي غافلگیرکننده: شناسیمندارد؛ ما این سازوکار را میهازمینه

ي اسـت، نتیجـه  بحـران اصـلیِ عامـلِ  بـراي مخاطـب  همچنانرا هم فهرست کند، ترايریشهباورِخودش به
انـرژي  : ناپـذیر اسـت  مندکردنِ چیزِ نـام سرکرده/ي سرکردگی و ناتوانیِ آن در نامیدنسپسینِ کارکرد شبکه

ایـن خـود   شوند؛نمی) هژمونیزه(مند سرکردهاند کهمقوالتی...) مقاومت و (اي و ملحقات مفهومیِ آن هسته
ي اش در نامگذاريِ بسـنده ناتوانیِ ساختاريین خود را از رهگذرِآفرچالشي سرکردگی است که مبدأ شبکه

. کندوضع میکُنشگرانه نحوي پستر و بهسپس،امور

ي داللـیِ  کرده است، دولت نیسـت؛ شـبکه  را تفکیک این کسی که تفکیک عوامل چنین کارکردي دارد؛
ي شکل خودکـار در جایگـاه واقعـه   را بهعملیات داللتهاي محض آغاز کار، نابسندگیگی است که بهسرکرد
با وسواس تمام اقتصاديِ تحلیلی که گراییِتقلیل.کندگرِ واقعیت نمادین وضع میزاي آغازگر و توجیهآسیب

ي وسواسـی  خاطرِ قـالبیِ سـوژه  دهد تا به اطمینانخواننده میعنوان نتیجه به خوردیک اصل موضوعه را به
ي سـرکردگی  ي شبکهکنشگرانهیابد، تنهاوتنها پیامد نپذیرفتنِ کارکرد پسدست) خرسنديِ دیگري بزرگ(

وي ه خود نیـر چدر آنبازهم بحران، حتا اگر ساختاري باشد، شود؛ نامیده میبحراندر تولید چیزي است که 
این نکته را ؛ اگر تحلیل شمادر سیالن استامرِ واقع، حقیقتی از جنسِ دخوانَسرکرده آن را عامل بحران می

نویسـنده  .ي سرکردگی استخودش بخشی از شبکه: تواند داشته باشدگیرد، فقط یک دلیل میدر نظر نمی
مـثالً فراگـرد   (بحـران را از او بپـذیرد   دالیـلِ اصـلیِ  تحلیلِ دولـت که حتا اگر به این هم فکر کنددتوانمی

بنـدي اصـرار   جـور طبقـه  احتماالً همچنان بر یک)ساختارهاي نولیبرالی اقتصادخودفرمان انباشت از رهگذر 
اساسـاً رکـود اتفـاق    "نقش عاملی را دارد که اگر وجـود نداشـت،   آغازینيتکانهخواهد کرد که در آن یک 

هدف اصلی تحلیلِ دولت تبیین این مدعاست، نه آنچه نویسنده به آن بند کرده است؛ کسی کـه  . "افتادنمی
پ بـاور     گردد ــ ولو آنمیبحرانساختاريِدالیلِجاي آن دنبال گذارد، و بهاین نکته را می کـه ماننـد جِسـ

راسـتش را  با عوامل فرااقتصادي در نظر گرفت ـــ  بندي مفصلداشته باشد که باید این عوامل را در پیوند و 
اما .آورمشاهد میاز خود نویسنده براي این مورد در دنباله و من گراستاقتصاداً فروکاستبخواهید همچنان 

تفکیـک و تیتـر   مندکه پیوسته و نظامواقعچیزِحقیقت مندرج در آن :فعالً به پاسخ این پرسش بیندیشید
مانَـد، وارد  اش از آن جـا مـی  ي علَـم و کُتَـلِ مارکسیسـتی   شود چیست که وقتی تحلیلِ نویسنده با همهمی

شود؟نویسان میي سرکردگیِ پروندهشبکه
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گیرِشـدن  ي اقبـالِ همـه  گذاريِ تفکیکی که دولت بر آن اصرار دارد، مهـره ت نویسنده در نادیدهمعصومی
اش صداقتی است که کسانی کـه بـا   سال دارد و شاخصهاي دیرینهپیشینهتحلیل اوست؛ این نوع مارکسیسم

: کننـد از آن را تجربـه مـی  زدن با مسائل جبر و هندسه، نوعی ریاضیات آشنایی دارند، معموالً هنگام سروکلّه
شکلی سیاسـی  فیزیکی، بهمفاهیماند، برخالف زدودهها و عملگرهایی که چون کیفیتي اعداد، نگارهمجموعه

اي از قلمروي مکانیـک  که این عملگر در مسئلهاست که انتگرال بگیریم؛ حال اینمهم(اند پردازي نشدهپیش
ضـرورت رعایـت قـوانین    بـه  ربطـی رش مکانیـک کوانتـومی،   لدي جایگزینِ قُنیوتنی عمل کند یا در گستره

فیزیـک  در)پوزیتیویسم(گرایی لصحتَاي که پذیرش عمومیِ شناختی؛ شرایط معرفت)دداربنیادین انتگرال ن
ي فیزیکی پِی توان به ذات پدیدهچون نمی: قدر معصومانه بودندي بیستم فراهم کردند، همینرا در آغاز سده

برد، باید به الگوي ریاضیاتیِ آن بسنده کرد؛ طغیان نوکانتیسم در برابر بحران علوم طبیعـی، شـاید واکنشـی    
ریاضیاتی کـه عـود آن   : بودحدوثمترصدکی بود که ي واقعیت هولنابرآمده از درك غریزي و ناخودآگاهانه

رفت تـا بـه   خود میدانان به ذات واقعیت فیزیکی بود، خودبهاعتقاديِ عمومی فیزیکي سلبیِ بیصرفاً نتیجه
اي را ي ورشکسـته ؛ آنچه جلوي انهدام سـامانه )رگنبِهایزِتر از همه، در پردهبی(جایگاه همین ذات ارتقا یابد 

شناختی مسـاعد، قابلیـت   لحاظ رواناش است، در یک وضعیت بهرد که واپسین مقَوِّمِ آن خودشیفتگیگیمی
ي قداسـتی کـه   کنـد؛ هالـه  ي آن سـامانه را پیـدا مـی   دارندهي پايي هستهي فَرازِش به مرتبهطلبانهفرصت
. بخشـد خاطر مـی بابت آینده اطمینانکه احترام ایجاد کند، از شود، بیش از آنسبب گرد آن پدیدار میبدین

تغییـرات  شـکلی معمـوالً نسـبت بـه منحنـیِ     ایـن هايمارکسیسمدلیل است که نمودارهاي تبیینیِ همینبه
جور مارکسیسـم را از امـرِ   توان اینلحظه نمیشوند؛ یککنند، با تقدمِ فاز ترسیم میواقعیتی که تبیینش می

هـاي  دانـد، تـدوین مهـارت   خود مـی تاریخیِتکلیفجدا کرد، چرا که اصوالً برداشتش از آنچه » بینیپیش«
خـاطرِ  جمعیـت شناسـی،  داد اساسی ایـن روش کمک برونبه. ي روند رویدادهاستنی دربارهزریاضیاتیِ گمانه

ها هم اگر با معادالت در سازترین تعارضترین و دغدغهشود که جديحد تضمین میمخاطب تا بدانموردنیاز 
خیال باشد که مشکل نه از معادالت او بلکه از خـود تعـارض اسـت؛    تواند آسودهدسترسِ او تبیین نشوند، می

:یابداش گذاشت ــ تقلیل میتوان نخواندهــ که منطقاً میشتوِپاناین تعارض به یک وضعیت، دراین

یعنی (تنها تغییري در ماهیت این موضوع نژاد و مخالف وي است، نهمنتقد احمديواقعاًکه حسن روحانی این
ساختنِ شود تا وي بهتر بتواند با متهمکند، بلکه اتفاقاً باعث میایجاد نمی) ي سرمایهچندوچون دفاع از رابطه

بت سیاسی همـان سـازوکاري   رقا... نفعِ سرمایه آماده کند تر بهي گستردهنژاد، شرایط را براي مداخلهاحمدي
گفتمان خـود، یعنـی   » کفایت«دهد تا با توجه به هاي مختلف بورژوازي اجازه میها و بخشاست که به گروه

هـاي مختلـف از حیـات    ي اجتمـاعی، رهبـريِ دوره  تناسب آن با اقتضائات و ضروریات انباشـت کـل سـرمایه   
داري در سـاحت  ي تولیـد سـرمایه  مورد نیاز بـراي شـیوه  ترتیب، پویاییِدست گیرند و بدینداري را بهسرمایه

بحـران اواخـر جنـگ باعـث شـد تـا بالفاصـله گفتمـان مسـلط بـراي           ] بـراي نمونـه  [...دست آید سیاسی به
هـاي جدیـد بـراي    کردنِ نیازها و الزامات جدید انباشت سرمایه، تغییر کرده و لـذا افـرادي بـا نگـرش    برآورده
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دولـت ایـران و بحـران در    (...شـدند  » گـزینش «داري در ایـران  ز حیـات سـرمایه  ي جدید اهدایت یک دوره
)اَنداز منهاتأکیدشت؛ وِپانـ25...: داريسرمایه

ي نویسـنده، اخـتالف دو دولـت    گفتـه اگـر بـه  : فهمـم ام، و معنایش را هم نمـی من خط کشیدهواقعاًزیر 
که یکـی  وقت این، آن"کندایجاد نمی) ي سرمایهاز رابطهیعنی چندوچون دفاع (تغییري در ماهیت موضوع "

نیست؟ موضوعماهیتهمین واقعیتنویسنده در نظامِ مقوالتاختالف دارد، یعنی چه؟ مگر واقعاًبا دیگري 
ماهیـت (= واقعیـت یـا  : مخالفند؟ از دو حال خـارج نیسـت  واقعاًاند، چگونه یگانهماهیت موضوعاینها که در 

ـ بـا هـم اخـتالف ندار   واقعـاً  گویـد، یـا دو دولـت    آنی نیست که نویسنده می) موضوع در بـدترین حالـت   (د ن
حرف انبوهی از چپگرایان داخل و خارج مقصود من است و حالت دوم؛ حالت یکُم)اختالف دارندصوراًًـظاهراً
، صـفحه زیـرِ در یـک تَحشـیه  شدنِ تبیین یک واقعیـت اساسـی بـه جمـالت منطقـاً معیـوبِ      موکول. کشور

انـیِ کرکـوکی و   ي رو، از نـوعِ رابطـه  عدالطبیعیمابیک شرِّگزیرناپذیرآمیز بر وقوعِ ي اصرارِ وسواسهمبسته
بحران ساختاريِ نویسنده ردخور که باشد، بازهم انفالِ کرکوکی ودعوا بر سرِ هرچهگویا: ي انفال استقضیه
تفـاوت دو  «اي مانند شدهي عادترد که این اختالف مثالً در حد تعابیرِ عامیانهنویسنده حتا قبول ندا.ندارند

، ي کارهاي دولت قبلـی دولت جدید در سطح اقتصاد صرفاً تکرارکنندهنزد اواست، چون » گونه نظامِ انباشت
بیشتر استفقط با شدت:

ترتیـب خـود را بـراي    هور قبلـی نشـکند و بـدین   جمها را سرِ رییسکوزهجمهور جدید تمامیِ کاسهچرا رییس... 
: همانجـا (آماده نکند؟ ) ي کارگردر اینجا تکرار اقدامات قبلی با قدرت تخریبیِ بیشتري براي طبقه(اقدامات تازه 

24-25(
]:همچنین[

. دهدتري به این روایت میي مضحکسازِ بحران، چهرهتوسط بورژوازي از عوامل زمینهشدهگزینشتلقی روایت 
هـاي نئـولیبرال وي را   نژاد و سیاسـت توسط دولت بورژوایی روحانی، دولت بورژوایی احمديشدهگزینشروایت 

همـین دولـت   شـود اگـر   حال چـه مـی  . ها را شدیداً به چالش کشیده استمسبب بحران دانسته و این سیاست
از تأکیـدها ؛ 41:جـا همـان (ت بیشتري دنبال کند؟ ها را با شدت و حدبورژوایی قصد داشته باشد همان سیاست

)اَندمن

گـذاریم  کنیم و میبینی میفعالً خوششود که دیده میاز همان تناقضي دیگرينسخهاینجا هم البته 
قـدر دلـوزي   کـه آن ، مگـر آن باشد» اقدامات تازه«تواند مین» تکرارِ اقدامات قبلی«: ویرایشیلغزشحساببه

بـه تولیـد یـک    بـاز  ، هرقدر هـم کوچـک،  )قدرت تخریب بیشتر(= یِ افزایش کمکنیم هرباورکه بیندیشیم
يرابطـه تنها ضـامنِ منـافع   زعمِ نویسنده، هر دو دولت نههکه بگذریم، باز این؛ انجامدمیمتفاوتي اندامواره
را براي انباشت بنديِ کلیِ یگانهو درنتیجه یک شکلها دست سیاست، بلکه هر دو نولیبرالنَد و یکاندسرمایه
داريِ بنیاد سـرمایه ي انباشتهمین رابطه،امرماهیتیا واقعیتد؛ اما اگر این ادعاي نویسنده که گیرنپِی می
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اخـتالف داشـته باشـند؟ الگـوي     واقعاًصورت این دو چرا باید ، دراینرا بپذیریمایران استنولیبرالِ قولِ او به
ن وضـعیت  هـم بـا آ  شـت ـــ آن  وِي مارکسیست، ماجراي اخـتالف دو دولـت را در یـک پان   تحلیلی نویسنده

د، و حتـا حاضـر نیسـت    شـو مشـغول مـی  ساختاريهايبحرانکشفسرگرمیِ هکند و بــ رها میسامان بی
تفکیـک و  ولت کنونی گوش بدهـد و ببینـد خـود او ایـن اخـتالف را چگونـه از طریـقِ        لحظه به حرف دیک

با دوتا جـدولِ  که محصوردرخود خودمشغولیتاین ي همیشگیِ ندهتواراُس. کندتبیین میهابنديِ عاملطبقه
آید فرود می» هاي ساختاريبحران«ي ايِ نرخِ رشد اقتصادي و حجم نقدینگی، بالفاصله در کلیشهچهارخانه

ـ ي هرقدرجدي را، وقتی با این قالب نمیمسئلهو هر صورت گـویی در پانوشـت   د، بـه مختصـري تنـاقض   خوانَ
محفالن جریان سیاسی به جایگاه دولـت را  درجه از فروکاستکند، آنل میو گرایی اقتصادي است که برآمد

"ي اجتماعیائات و ضروریات انباشت کل سرمایهدر تناسب با اقتض... آن گفتمانِ» کفایت«"ي اثبات نتیجه

ي منــدرج در هســتهریاضــیات دبسـتانیِ از عینیــت و علمیـت شــبه گرایانــه کـه دانــد؛ ایـن تقلیــلِ ذات مـی 
از حقانیت کاذب همین عینیـت  د، چینَروزگار براي خودش نظام مقوالت میي چپِ اینشناسیِ عامیانهبحران

»شدهگزینش«و » گزینش«ي هابه واژهوقتی گذشتهازاین.کندنویسی پیدا میپانوشتنفسِ بهاعتمادروزبابِ
ســاختاريِ/گزینشــگريِ راهبــرديکنــیم، مفهــومِ کمــی دقــت مــیپربســامدند،ي نویســنده کــه در نوشــته

(structural/strategic selectivity)پبابیادمـان مـی  تـر از آن سـخن رفـت بـه    که پیشجِس  رجـاعآیـد؛ ا
کم ازدستمعنـا، نیروهـاي سیاسـیِ    ؛ درهمـین ستقیم است اما نشانی از مرجـع در میـان نیسـت   ممعنا حیث

هاي گوناگون ي ایران ــ مثالً دولتدارانهاز سوي ساختارهاي اقتصادي سرمایه» شدهگزینش«نویسنده قولبه
داري در کشـور، نـزد   زیسـت سـرمایه  نـوینِ ي یـک دوره راهبريِبراي کفایتشانهایی هستند که ــ گفتمان

سرشـت  قبالً گفتم کـه جِسپ است و راهبرديِن گزینشگريِاین هما. بنديِ سرمایه اثبات شده استترکیب
فراخورِ شرایط وقت براي پیشین بهدولتدر این ضابطه،: گرایی اقتصادي استجور فروکاستکراستینِ آن ی

علیت اما حتا اگر این شبه. مقتضاي شرایط جاريگزینش شده بود و دولت کنونی بهي سرمایه رابطهتضمین
کـه  یمیـان دو دولتـ  »گزینش«صورت دراینبرقرار باشد، همان برداشتی که جِسپ از آن دارداقتصادي در

دیگري را صرفاً اقتصاديِ هاي ي او، یکی سیاستگفتهبه(اي با هم ندارند باور نویسنده هیچ تمایز ساختاريبه
تقابل قالبِدر هم گزینش، آناصالً چه دلیلی براي، چه معنایی دارد؟ )کنددنبال میبا شدت و حدت بیشتر

اگر نویسـنده در پاسـخ بـه    ها نمایان شد، وجود دارد؟ که سه سال پیش در جابجایی دولتگفتمانیِ شدیدي 
دولتی را انتخاب کرد که برخالف دولت پیشین، دیگر 92در سال گزینشگريسازوکار این پرسش بگوید که 

وقت دردسرهایی براي ورود و خروج سرمایه و تداوم روند انباشت ایجاد نکند، آن» ايانرژي هسته«با گفتمان 
نولیبرالیسـمِ  ذاتـیِ هـاي سـاختاري   بحـران ، نـه آنچـه او   تورمیرکوداصطالح این بهایجادگرِباید بپذیرد که 

نگاردمیلتدو دومشتركواقعیت .بوده است» ي تحلیلی دولتبسته«موردنظرِ آغازینيتکانه، بلکه همان ا
نـولیبرالیِ تضـمینِ بـراي  اسـتثمارِ نیـروي کـار    تشدیداصلِ قضیه، دعواطرفبراي یکحداقل این است که 
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ي نویسنده از ندادهروایت مرجعو راهبردي /ي گزینشگريِ ساختاريضابطهبود، ایناگرنبود؛ ي سرمایهرابطه
تغییرِجهـت از گفتمـان   اساسـاً  : دمانْتغییردولت بازمیدالیل وضیحِفرضِ همان قالبِ نظريِ جِسپ، از تآن، به
 با، وقتی دومی همان کارهاي یکُمی را فقط »ب«به گفتمان دولت » آ«دولتتشد تکـرار  بیشـتر تو حـد

ماهیـت  تـر از  که این رویاروییِ گفتمانی به اموري سـطحی ؛ مگر آننداردلحاظ ساختاري ضرورتی ، بهکندمی
)....فرهنگ و ي مقولهاختالف سلیقه درباره(منتسب شودموضوع

ي در تبیین نظریـه ... داري دولت ایران و بحران در سرمایهي ي جزوهنویسندهکه تعجبی نداردقراربدین
crisis)»نظـامِ انباشـت و بحـرانِ نظـام انباشـت     دربحـران  «ي دیرآشناي ضابطهخود به  in/of regime of

accumulation)ـ و این البته گذشته از نظریهد، داروقفهو استناد بیاشاره آدمـی را  عدفیلو، پردازانی چون س
ازطـورویژه  بـه ،سرکردگیِ خود/چیرگیي به نظریهبخشیِ تاریخیتَمثُّلبراي اندازد کهمیجِسپیادباز هم
سـخن  شدن الگوي انباشت فـوردي  در فرایند زوال گفتمان دولت رفاه و منسوخبحراني وهلهاین دوتمایز 

فالن نظـام  دربحران که تازمانیي این نگَره، برپایه؛ درآونامی از او نمیهمچنان، گیرم که نویسندهگویدمی
پـسِ پشـت   کـرد و  مـدیریت را آنتـوان  هایی در همان سامانه میاصالحات و تعدیلاست، با ایجادانباشت

هاي پیشـین تالش براي تعدیل سیاسترسد که هرگونهزمانی فرامیانباشتنظامِ]خود[بحرانِ اماگذاشت؛
اي است کـه نیـاز بـه یـک     در ادبیات جِسپ این لحظه؛ کندمی، وضعیت بحرانی را تشدید بحرانمدیریتیا 

گزینــی یــا گزینشــگريِ بِــهراهبــرد نــوین انباشــت، دگرگشــت ســرکردگی و بخــشِ ســرکرده را از رهگــذر 
دهد رجاع میبدان اهماُفه ــ که خود جِسپ سکالوروایت به. کندبه سرمایه تحمیل میراهبردي/ساختاري

شدنِ ؛ اُفه این مضاعفاست(crisis of crisis-management)مدیریت بحرانبحرانِجور یکــ این وضعیت
 بحـرانِ مـدیریت بحـران   دانـد؛ درواقـع   اقتصادي میچیزِبه آنمنطقیِ بحران را ضامنِ پرهیز از فروکاست ،

:بحرانی سیاسی و مربوط به شکل دولت است

هـاي  کـه دیگـر ریشـه   دهـد اقتصادي را تا آنجا گسـترش مـی  هاي سنتیِ بحران این نظریه، میدان دید نظریه
ها را با ارجاع به ناتوانی این بحران] ي مانظریه[، در عوض. جویدسپهر تولید نمیها را منحصراً در پویشِبحران

طورخالصه، این ناتوانی برآمـده  به. کندهاي اقتصادي و جبران آنها تبیین مینظام سیاسی براي پرهیز از بحران
پیامـدهاي  ایـن راهکـار بایـد   که درحالی: است] براي مهار بحران[هاي خودمتضاد راهکار دولت دستورالعملاز 

، اجـازه نـدارد جایگـاه    ]سروسامان بدهد[= دبدهحاصل از کارکرد معیوب تولید خصوصی را سازمان اجتماعی
(Offe, 1984: 61). شدکبرترِ تولید خصوصی را به چالش بِ

رو ناتوان از مهار بحـران اسـت کـه در شـکلِ    ، دولت ازآنبحرانمدیریتبحرانِي در این نگرش، در وهله
بحـران را  دولت، فعلیت ایـن شـکلْ  اي که با هر عملیات ضدبحرانِگونهخود حامل تضادي بنیادین است، به

لحاظ ساختاري بهسیاسیدلیل که نظام اینشود بهحل نمیاقتصاديکند؛ درواقع بحرانِتشدید و تعمیق می
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فراینـد  ، چـرا کـه   شـود میاي سیاسی هپویشِ بحران داراي جنبلحظه درایناز حل آن ناتوان است؛ درنتیجه 
بندي این ضابطهدولت پیوند خورده است؛ تدابیري مستقیماً با مسئلهگذر کرده وتولیدسپهراز بازتولید آن

کمک طرحِ سهمِ ساخت دولـت در سـازوکارهاي تولیـد و تمدیـد     اقتصادي بهگراییِبراي پرهیز از فروکاست
بحـرانِ  «اینجـا  ؛ کنـد وضع مـی ي سپسینِ وجه اقتصادي آن وهلهدر رابحران ه سیاسیِ همچنان وجبحران، 

تـا آنجـا   صـرفاً  اُفه سرشـتی سیاسـی یافتـه اسـت،     /روایت جِسپکه به» بحران مدیریت بحران/ نظام انباشت
و ؛ي انباشـت تضـمین چرخـه  : آگاه باشدشردقَماقتصاديِ ازپیشتکلیفسیاست نسبت به سیاسی است که 

است کـه  حقیقت این گذارد آنچه این فروکاست را عقیم میدرعوض،گرایانه است؛این البته هنوز فروکاست
د؛ خود ایـن دولـت پـیش و بـیش از     داشته باشاي نآگاهیداري چنین بسا دولت سرمایهچه،حراندر وقوعِ ب

ـ  رو اینهیچمسئله به. شهروندانش قربانیِ گفتمانِ سرکردگیِ خویش است ح ي نیست که در یک وضـعیتد
ـ ي بحران بازمیدولت از مدیریت تمهیدشده،اقتصاديخاصِ شـود،  د؛ وضـعیتی کـه حـدي دانسـته مـی     مانَ
اش ي تاریخیدر شرایط ویژههر دولت مشخص حادث را معموالً به تکینگیِ کند؛ ایندولت تفاوت میبهدولت

نـه  ، مـدیریت بحـران  بحرانِ نظام انباشت یا بحـرانِ : یکسره وارونه استباورِ من رابطه؛ اما بهدهندنسبت می
این واقعیت است که دولتپیامدآن، بلکه اتفاقاً شدنِسیاسیو درنتیجهبحران براي مهار دولت ناتوانیِ دلیلِ

تواند آن ناپذیر است که دولت نمیسبب مدیریتدیگر بحران بدینعبارتبیند؛ بهنمیاقتصاديفالن بحران را
ي سیاسیِ نیست که جنبهبحرانمدیریتبحرانِي را چونان واقعیتی اقتصادي ارزیابی کند؛ فرارسیدن وهله

: کـنم یـد مـی  تأک(شدنِ وضعیت است که بحرانی را که شاید عکس، سیاسیبحران را تقدم بخشیده است؛ به
دالیـلِ تـاریخیِ  یعنی اگر وضعیت بنابـه ناپذیر کرده است؛ حل اقتصادي و مدیریتی داشت، مدیریتراه) شاید

دلیـل  همینبهکرد؛ عقالنیت ابزاريِ بورژوازي همین بحران را مدیریت میشایدشد، ویژه چنین سیاسی نمی
ناپایـدار باشـد   سـخت شود ممکـن اسـت   میشکل پیشین دولت جایگزین در چنین شرایطی است که آنچه 

در نظـام  کـه بحـران را   دولـت بـراي آن  یـک  قرار تـالش  بدین.)1930مانند انتخاب نازیسم از سوي آلمانِ(
میـانجیِ عقـلِ   به،فریبکاري نیست؛ پاسخِ بدیهیِ یک وضعیت ناسازِ اقتصادي به خودشتصویر کند، انباشت

واقعاًبیند، بحران بدر نظام انباشتبحران را تواند میکه دولتتازمانی: تر بگویماست؛ سادهگرِ دولتمحاسبه
خواهم از این بحث بگیرم این است که یـک شـرایط اقتصـاديِ    ي مهمی که مینتیجه. در نظامِ انباشت است

.تانباشنظامبحرانِباشد و براي دیگري بحران در نظام انباشتبراي یک دولتممکن است واحد، 

ينویسـنده بحران در ذهن دارد،نوع اي که جِسپ از تمایزِ دو گرایانهدر همان معناي فروکاستکمابیش 
-91هـاي  سالتورمیرکودتحلیل دولت از که باور داردنیز ... داري دولت ایران و بحران در سرمایهي جزوه

92 ، تا وانمود کنـد  کاهدمیفرونظامدر اینبحرانیایران را به » نولیبرالی«ي او گفتهبهبحرانِ نظام انباشت
توان می» هاي گذشتهخطاها و نامدیریتی«و با اصالح نیستکه نیازي به ایجاد تغییرات ساختاري در اقتصاد 

پ لیبرالی از ضابطهشبهواریاسیونِاگر کمی دقت کنید، یک اما . )44-43:جاهمان(بر آن چیره شد ي جِسـ
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ي عوامـل  نتیجـه فقـط کـه بحـران   تازمانی: نامد، یافتنی استمی» ي تحلیلی دولتبسته«در آنچه نویسنده 
پدیـدار  آغـازین يتکانـه ؛ اما وقتی ممکن استاصالحِ خطاهاي مدیریتیِ گذشته است، مهار آن باساززمینه

هـاي سـاختاري   ي بحرانشاید بگویید سخنِ جِسپ درباره. ابدیشود، یک دگرگشت گفتمانی ضرورت میمی
آنچه : اماما من پیشاپیش پاسخِ این را دادههستند؛ ثانویهو خارجیقول نویسنده همه است، نه عواملی که به

اگـر  اسـت؛ » سـاختاري «و » داخلـی «تحلیلگـرِ دولـت  نگارد، برايِ خودامی» اتفاقی«و » خارجی«نویسنده 
گفتـه  پـیش يبستهیافت که چگونه گذاشت، درمیرا کنار می» بحران نولیبرالیسم ایرانی«نویسنده وسواس 

چرا کار حجاریان و همکارانش به جِسپ و پوالنتزاس نیزنُمایانَد و جور تغییرگفتمان را ضروري میاتفاقاً یک
مکررِ روایتی است که براي تبیین یک وضعیت اضطراري، از جنـاحینِ سیاسـت   شکلِ،نیرومندرسیده است؛ 

یـا سـرانجام   آپـس  ؛یابـد تعمیـد مـی  ، چـپ یـا راسـت،   شود و سپس به محتواي درخورِ آن جناححضار میا
اسطوره است؟وتنهایکیکگسترِسایهي حضورِ ها نشانهاین تحلیلقاهرِ قالبِپذیرید که می

        *            **

بـه  انقالبی پرولتاریا ــ در بسط و نقد بحث بارت ــهاياسطورهساختگیِو شکلِي لحندر بحث درباره
کـه  بـا ایـن  : ي دولت پرولتري اشاره کردمدهندهـولُـهاي زمخت و خودپذیرشِ اسطورهکارگران در » نديِرِ«

ي پیشـینِ  مرتبـه تـا مقاومـت  ندفتپذیرفقط یک اسطوره است، اما آن را مید فالن روایت رسمیستندانمی
جـور  کاند؛ این یـ اسطوره شدهدانند قربانیِند که نمیکردیعنی وانمود می: قالبِ مداومِ اسطوره را خُرد کنند

بـراي  رگرایاناروپـاي عهـد سـاختا   کـارگرانِ پـیشِ روي تنهـا راه  ي استالین به بـورژوازي، و ترجیحِ زیرکانه
دلیـل فکـر   همـین و بـه .چنین بودگُشایانتدبیرِ گرهها وقتآن؛ بودداران از شرّ استثمارِ سرمایهشدنخالص

» کـرده اسـت  داوري دارانه بموضوع را جان«آگاهی را که که این پیش،سطورهبازتابِ متعین بر هر اکنم می
موضـعِ  جـور اعـالمِ  منـد ایـن  جـز صـداقت آیـین   اي ثمـره کنـد، خـود وضـع مـی   ي سپسـینِ چونان نتیجه

:ماندگار نداردتاقیامت

ي پیشین، تا روز پسین باشدکاین سابقه/ آن نیست که حافظ را رِندي بِشُد از خاطر 

رخِ اسـطوره  ي جاودانخودمان در چرخهمقرّرِ به پایانِ نوبت ما هم ،ختاما این حسنِبلحظه و دراین ي چـ
تک تکطرف نبودم؛ در بیهرگز پکنم که در گزارشِ داستانِ بیورساعترافو من باید رسیممیخُشکسالی 
گفتم با خود میم، بافَبآسمان و ریسمان جیمسنْو جِسپ و تان از بارت و فروید رايباجازه دادید دقایقی که

ي واقعیـت  ريِ احیاشدهها، از ترابالحالمعلومهاي فرمایشی در جناحِ شیوعِ پروندهسازِ وحشت سببحتماً که 
لعـونِ  مکـه  فرجـامِ آن هـزاره  :دهـم و اکنون بـه شـما اطمینـان مـی    ست؛کودتاي اژدهاي اعصاب در شبکه

يسـاله هزارچنـد هاي تاریخِهاي ساختاريِ بحرانطلوع کند، علتاَهلُموغان گُزاريِشکوِهبه دماوندپیچِ تسمه
.روند، هویدا خواهد شدتُخمگان باال میآریاییان فقط بر مور و ملخی که از سریرِ شوکت کیان
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