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الل هـاي  اي خوب است، مگـر نوشـته  گویند هر نوشتهمی کـنم فکـر مـی  .آورمـ
.دانستآورماللهاي نوشتهاز نوعها را باید قطعنامه

)ي نهمبه کنگرهحزب کمونیست روسیهي مرکزي گزارش کمیته. لنین(

انسوگواريقطعنامه: پس از تدفین

در :قضـیه ایـن  وحوشِو اندیشیدن حولکامو آلبر یعنی؛دوشمیآغاز خودکُشی ي تصمیم دربارهچیز با همه
بسـط از سمت چپ انهخودگستر،اسپینوزايیگانهجوهرِسیاسی، مانندي یک صفحهخورشیدي، هشتادي دهه

. دگیـر سـر از نقد سیاسـی را تولیدي زندگی، نیروي زایندهها خمودگیِپس از سالافزاییِ آنروند اندامیافت تا 
در ـــ هاي ایرانـی نئوکانیِ آغازِ فازِ اوباشسوت پیش ازونیمسالیکــ86در سال شکلی غیرمنتظره، بهسپس 

.دشبستهبدون اطالعِ قبلی، این صفحه تولیدبینیِ کاذبِ همبسته با مفهومِ جور خوشفضاي روانیِ یک

يکنایـه زیادي دلوزي است و درنتیجه من بایـد پاسـخگوي   قضیهاین بیانِکلی آهنگي آخر، جز جملهبه
ید فروبزرگ نامِ هاي خود را پشت که دائماً ضعفمزاج آدمیبه لحنکه ایننی باشم که ممکن است بگویندکسا

، اثبـات آن يبهانـه بـه ضـیه قاز طـرحِ  اصـلی  این اعتراض وارد است و راسـتش غـرض   .دسازکند، نمیپنهان می
؛ این کار البتـه  کنندکه آن را دچار نوعی خطاي مقدماتی میاستپنهانیي اماضرورهاي شرطپیشدادنِ نشان

ي ظهورنیافته در صورت قضیه، پس از اثبات آن ظـاهر  هرحال یک مؤلفههم هست، زیرا بهشکلیک دخالت در 
امـا شوندکه در صورت قضیه درج نمیهاییشرطپیشدگرگونیِامکانتاریخمندي یا با فرضِدرضمن، . شودمی

پیدا استعال مقوالتيمرتبهبه آنچه :دیابمیسرشتی تاریخیاستعال،کنندبندي میري مقولهطورِ ساختاآن را به
گـذاريِ  در یک ارزشدرنتیجه ؛ اندیشداي است که با این مقوالت میجامعهنهاي معیشرایط و ضرورت، کندمی

رد یا اثبات براند، در ذهن بازتاب یافتهي شناختیهاشرطپیشصورت اي که بهملزومات تاریخیتوصیف انقالبی،
ناپـذیر نسـبت بـه    هیستريِ تسـکین نوعی ،کندسماجت میافشاگريچیزي در این اگر ؛ اولویت داردخود قضیه 

ي نوبـه که بـه ، حال آناستدرونی شدهسوژه در صورت یک کمالِ دروغینبهست که يافاهمهي استبداد پدرانه
آنبا اثبـات  شاید آنچه ي حاضر هم ي نوشتهدر مورد قضیه. دکنمیرا ایجاب اربابِ دانشمند نظاماَختگیِخود 
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ساختارِ خطیِ گسترشِ،استدورانییک هستیِ واقعاجتماعیِجهانِچون ": ، چنین چیزي باشدشودپدیدار می
حـرف تعلیـلِ  پـس از  اي کـه  ي پایـه جملـه . "شـد باید براي بازگشت به آغازگاه متوقف میهم ي هشتادهصفح

مسـائل  حلِهیستريِاینيمستقر در هستهناپذیرِ دسترسژوئیسانسِ شده است،تیجهوارد ننامنتظره ،»چون«
دارداشارهدهندهشکلاما ناپذیر ي شکلو به یک افزونهدریزمیبیرون هاي مسئلهشکافاز ه شدکه هرجوراست
.کنجکـاوي کنـیم  مسـئله هـاي بنـدي مقولـه در نیدهنی و تَنشدهاي بیانشرطپیشکند تا درمان میوسوسهکه 

مسـتلزم اسـتعالي کانـت    مانـدگاري را  باور بـه درون آنچهکهبارهدراینتذکري استتعلیل،تدبیرِایندرنتیجه
عنوان یـک  که بهکنداي متقاعد میعقلیدلیلِیازمینه پذیرش ما را بهاست کهکند، هولِ همین ژوئیسانسمی

ي تنها در ساختارِ دسـتوريِ گـزاره  هر حکممربوط بهيمقولهگفت که کانت می. ناپذیر استخودش تعقلنومن
توان عیناً و شهوداً در واژگان حکمی را نمیتعلیي ؛ مثالً مقولهآنیا موضوع گزارشِ وجود دارد، نه در الفاظآن 

علیت از آن اي است کهگونهحکم بهدستورزبانیِترکیبیا ساختارکه این مقوله ناظر بر آن است پیدا کرد، بلکه 
دهـد، نـه محتـواي    بشـمولیت  کلیت و جهـان به حکماز دید کانت قرار است پایه آنچه برهمین. شوداستنتاج می

اصـالً  میانجی بـا حکـم   در برخورد بیاست که اش، بلکه ساختارِ گرامريِ آنشدهشي گزاریا تجربهشناختی واژه
ظـاهراً  : متعارف در محاسبات ریاضی را بتـوان چیـزي از ایـن نـوع دانسـت     10شاید مثالً مبناي .شوددیده نمی

ط زمـانی درسـت اسـت کـه جمـع در      دانند که این فقها میدانشود؛ اما ریاضیمی8برابرِ 3+5بدیهی است که 
بنـديِ  مرتبـه (7با تغییر مبنا مثالً بـه  . انجام شود...) یکان، دهگان، صدگان و : 10بنديِ توانیِ مرتبه(10مبناي 
ي ي هرروزهي زیستهدر تجربه10ي بداهت مبناي نتیجه3+5=8بداهت . چیز دیگري خواهد بودپاسخْ) 7توانیِ 
شناختیِ ضمیر پنهانِ اوسـت کـه بـا    ي زبانف ناخودآگاه سوژه و شاکلهمعرّساختاراین ه بعدباز لکان اما .ماست

فـارغ از  ــ یعنـی عینیکه حکمِنُماید دانه میبِخرَي چپگرایانهادعاایناساس و براین، همان استاینایدئولوژي
پیشـین فاهمـه یـا    مقوالتهمین بخشِ آن کلیتعاملِ که سوژه ــ و مختصات تاریخیِي طبقاتیهاگیريجهت

بخشیِ قابلیت کلیتشوند،تصریحنحوي زبانی بهمقوالتحال اگر.ستنیپذیرنامکات، اسدیگر پیشینگیِهرنوع 
آنهـا  آن مبتنی بر مقـوالتی جـز   دستورِساختار یا انِ جدیدي داریم که دهند، زیرا اکنون زبخود را از دست می

معنـا  بدانمنطقاًو آیا این ؛استفاهمهبه عقلتند؛ نسبت این زبان جدید به زبان قدیم، چیزي مانند نسبت هس
اي برخالی در حکمِ یک فاهمه گونهنسبت به آن بهجدیدهم محتمل باشد که عقل جدیدترنیست که باید عقلی 

؛ روداز بـین مـی  شود، خود کلیت میتبدیل شناختبه موضوع بخش اي که عاملِ کلیتبنابراین در لحظه؟است
چشـم مشـاهده   ی خـود را بـه  که ژوئیسـانسِ درونـ  ي رانه استروانکاوي و ظهور سوژهاین مترادف پایانِ فرایند

ي ايِ مقوالتی است که با گـردشِ پیوسـته  هر تقالیی براي شناخت کلیت، ایجاد وقفه در عملیات چرخه. کندمی
کننـد؛ گردش وضع میهمین مدارِي مرکزيِ ناپذیر در حفرهورت یک ژوئیسانسِ دسترسصخود این کلیت را به

. دنشـو منقضـی مـی  عنـوان یـک شـکل هندسـی،    بـه هم ي مرکزيِ آن و حفرهر ااز دوران بایستد، مدفاهمهاگر 
شدنِ داشت ــ اتفاقاً با عملیاتیcommon senseگرامشی از که تعبیريــ عامدركیا خرَد سلیمنقد درضمن،
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پافشـاريِ  بـا ي خودشـیفته،  ماننـد یـک سـامانه   فاهمـه  در صدور احکام، هرحالبه: شوداحکام خود آن آغاز می
منـديِ  تاریخ:خواهـد کـرد  ي آنهـا تحریـک   تخطئـه بـراي  رابنیـادینش، هیسـتري سـوژه    بر مقوالتبیمارگون

نامِ همین تاریخ بـه  که بهايپدرانهتنسبت به کلیسوژهچیزي نیست جز تغییر موضعِ نگرش خودهاشرطپیش
ي اهمیـت راهبـردي ایـن تغییـر     براي مالحظـه . ستانابوديِ آن موضعِ تازه نسبت به کلیت،؛شوداو تحمیل می

مالکیـت خصوصـی   » بـودن طبیعی«هاي فاهمه، چیزي مانند شرطبودنِ پیشکنم که بدیهیموضع، یادآوري می
مانـدگار  نُماید، اما بیش از ضرورتی استعالیافته در هستیِ دروناي که اگرچه بدیهی میزمینه: ستبراي بورژوازي
.سرمایه نیست

مثال یک فقط هشتاديصفحهيقضیهبازنویسی صورتبرايمن ي پیشنهادي گزینهبگویم کهباید راستی
کشف مقوالت جوراینبررسی اهمیتاما. تمرکز نکنیدآن روياعتباري ندارد و بنابراین زیاد کم فعالًو دستبود

حرکت طیفسمت مرکزِبهکه کمیاز چپ: داردبیشتريفوریتترملموسدر مواردي دید،از طریق تغییر زاویه
هـر ي اعضـاي  هاي شـبانه میورِهدبه دمکرات سوسیالرسمی احزابیافته از سیاستتعمیمراه سومِیک کنیم،

شبیه به همان ايدغدغهباــ یعنیکلِ این طیف که با جوهر واحدشودجلوي پایمان باز می،ي صمیمیخانواده
نرخِي تغییرات روزانهشود ــ اش پیدا میروکلّهسموقعو همیشه بیایمزدهاش حرف ترها دربارهکه پیششرافتی 

دانیم خود جنگ تجلیِ محلّـیِ هنگامی که میمثالً ؛ کندرا رصد میحلبگناهان در بمباران هواییِومیرِ بیمرگ
حکایـت از  » گنـاه بـی «تکـرارِ مفهـوم   اسـت،  سیارهاین کالنِي سیاسیِبنديِ نقشهنبرد جهانی بر سر شکلیک 
در حـال صـدور   هـاي معـین   رمزگـذاري بـا کـه داردالملـل شدنِ دیریازود سازوکارهاي معمول حقوق بـین فعال

یات داللی در قلمروي شعور عمومی این عمل.هستندیافته در یک جهت خاص تعینهاي سیاسیِي داللتوقفهبی
رویـاروییِ  یـک  انکشاف این حقیقت که کـارکرد واقعـی   بخش بوده است و این یعنی تعویق با تقریبِ عالی نتیجه

در ، پنهـان اي جهـانی ی است که پیشـاپیش در منازعـه  بخشیدن به خشونتتسلیحاتیصراحت،عیارِ نظامیتمام
یـک نظـام   اساسـیِ هـاي  ده جمع و تفریق، مبناي این خشونت.کندعمل می،سطوح گوناگونِ سیاست و اقتصاد

از خـود خودبـه همین شعور عمومی، يساختاربخشِ فاهمهيشرط یا زمینهیک پیشعنوانکه بهاجتماعی است
نشِ روز داشناختیِي روشمقدمه و مفروضه، یا پیشینگیجور یک: دمانَبازمیقضایا صورت بیرونیِ شدن درنمایان

اي که سـبب شـده اسـت،    مستقل از میزان تلفات غیرنظامییک طرف جنگاش جهانی/کلّی/که در احکامِ عینی
، خشـونتی شـود مـی صـادر ایـن طـرف  خشونتی که علیه حکمهمزمان با ترتیببدین؛محکوم استپیشاپیش

نهایتـاً بـراي یـک نظـامِ     یابـد؛ شـکلی ناپیـدا جریـان مـی    بـه ایـن حکـم،   دسـتوريِ  ترکیبِهم در ناپذیرتعقیب
اهمیت دارد، بیش از اثبات صریحِ نتیجـه، اثبـات   نظامحفظشناسی، آنچه در گزارشِ یک حکم از حیث تشناخ

.ضمنیِ مقوالت آن است

*                    *                   *
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توانـد  دلیل فاعلِ آن نمیهمینبهکهاستماندگاریک فرایند پاالیشِ درون،درك عامشناختیِنقد بنیادهاي
روشـنفکرِ اند تا این واقعیت را با ارجاع بـه مفهـوم   ها تالش کردهباشد؛ برخی از مارکسیستبیرون از آنيعنصر

کـه  اسـت دکارتیگرِ یک ذهن مفارقِستیزان همچنان تداعیتوضیح دهند که براي هگلکارگريطبقهانداموارِ
ایـن  دری مختصـر مشارکترو هم ي پیشِاصلی صفحات سپسینِ نوشتهضمونم.کندماندگاري را نقض میدرون
براي اخالقی فعالً تعیینِ شاخصی آني من براي حلِ اولیهراه؛خواهد بودسود یک طرف آن بهآشکارا، البته نزاع

ي آمادگی او بیـانگرِ  درجه؟ ي خودکُشی استاندازه آمادهروشنفکرِ مذکور چه: ماندگاري استارضاي شرط درون
بخشِظرفیت همهيپیوستهمرزيِ طیف رفـیِ  هايشرطپیشو هازمینهاز جانبه عقالنیت براي گسستع سـواد

در ،افتـد به تعویق مـی خودبرايي شبِ زایشِ یک طبقهنیمهتا واحد که ي این جوهرِخویش است؛ انکارِ آگاهانه
؛ سخن ماندگار استدرونصددرصدبخشد،اجتماعی را تعین میمشخص که هستیِي طبقاتیِانحالل یک رابطه

هرنـوع  ي امکـانِ با رفـع تـوهم دربـاره   است که محذوف یا یک کلیت واجد عضوِاز یک دیالکتیک بدونِ همنهاد 
نظـري  کدام ازخودگذشـتگیِ کند؛اش مینابوديِ تاریخیيهمبستهي جمعی را تولد یک سوژهي انداموار، رابطه

براي نمونـه اپوزیسـیون   ؟کرده استاو را مشروط به مرگش میالدکه باشددر رخداديبه ظهورحاضر است که 
اش ايپیمانان منطقههاي همدو سال پیش در برابرِ رویکرد دفاع از عملیات نظامی دولت اسد و سیاستکه چپی

موسوم به هاي غرب براي خلع سالحِ نیروهايي مخاطرات تحقق نقشهي سوریه، یا درقبالِ هشدار دربارهدر غائله
موشـکی ایـران، یـا حتـا همـدلیِ      اي و هسـته ي موازي با فشـارهاي امپریالیسـم روي برنامـه   مقاومت در منطقه

ایسـم تـوده و خیانـت وسازشـکاري اَنـگ  احتماالً هاي اوکراین و سوریه، شده با دخالت روسیه در مناقشهحساب
هاي شـک  نشانهمداوم، يفاجعهبا گذشت زمان روي یک اینک سخت درگیرِ این آزمونِ اخالقی است؛ هم، زدمی

حشدالشـعبی  دبیرِتاست که باعامنامموقفتنها از است که شده مسلّم مثالً کمابیش: دنشومیهویدایکی یکی
ي نیـروي هـوایی   حملـه شود، و این را مـاجراي  مخالفت میداعش از موصل به سوریهکشیِ اثاثراهبراي بستن 

دولت اُباما، تر شدنِ عالئمِ طرحِ کالن پررنگمطمئن، ویک راهرويآمریکا به ارتش اسد در دیرالزور براي تأمین 
از آن بـه  انتقـال احتمـالی بخشـی    حتـا و سوریهسازي این گروه در براي حفظ و ذخیرهعربستان، قطر و ترکیه 

داعش ها با رهبري ترکیه و بارزانیزدوبندهاي(کند تر هم میمسلّم) میانهآسیاي افغانستان،(هاي دورترسرزمین
ي امپریالیستی بودنِ داوري درباره). انداخطاردهندهي اخیرترِ جرابلس یا قضیه،سنجاردردسرِگیريِ بیدر بازپس

ي تمـام  اکنون با بررسـی پرونـده  نُمود، آمیز میاگر زمانی اغراقدر شرایط واقعاً موجود، سومبدیلِمحتواي طرحِ 
کُردها بدیلاین اولِمدعیِ؛ یادمان هست که ستي تاریخیشدهنیروهاي درگیر در حوادث، دیگر یک سند ثبت

شوندمیتصرف رقهيآمادهبار اینزیر چتر حمایت هوایی ایاالت متحده باز همي حسکه، بودند که پس از قضیه
ورود کردنـد چـراغ سـبزِ آمریکـا بـراي      کسانی که فکر می: فایده نیستپرانتز بیدري کوتاهاشارهاین درضمن، (

اعـزاز  شرقِ فرات به براي تعلیق طرحِ اتصالِ متصرفاتکُردها رو فشار بو حمله به منبججرابلسارتش ترکیه به
است، به این موضوع دقت کنند که » کردستان سوریه«گذاريِ آمریکا روي راهبرد معنیِ پایانِ سرمایهعفرین بهو 
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؛ راهرویی آورِ کُردها در آن ماجرا بیش از همیشه مزورانه بودنماییِ تهوعبود و مظلوممعامله پیشاپیش انجام شده
ـ باز میباید کردرا به ترکیه وصل میحلب، شمالِ سوریهبا گذر ازکه  رقـه  شـرق تـا   درپیشـروي  ظـاهراً  و دمانْ
). نشینی از غرب فرات دریافت کردندازاي عقببهاي بود که کُردها المعاملهوجه

به سنگفرشزیرزمینیي شبانهپسابِ این و لجنِ اليتراوشِتا معلوم شد که بدیل سومی در کار نیست، اما 
بـدیهیِ  هايشرطپیشپایستاريِ وند واقعیتچندساله میان کشَدلِ در دلکه ی آنان. اي بایدحوصله،روزبرمالي

در اصـل کننـد، جذرومـد مـی  همچنـان گسست از کلِ طیف يدربارهنهاییتصمیم شان، براي وجدانِ اخطارگرِ
توشـه  آخـرت خـود  بـراي  اقتصاد روسیه و ایـران علمیِتحلیلباکه یک عمر آبرویی رويقمار بابتنگرانَند که

یـک موجودیـت   وحشـت متـرادف این نگرانی تا هسـت،  ؛ دهندبنکرکیر و مدست نَگَزَكشبِ اولِ قبرْاند، هکرد
از ست شـماري مدتی، که ریزکژدار و مترفندهاي رایج براي دوام در این موقعیتاز.مرگ استاز انداموارکاذبِ 

هـاي  هـاي نویسـندگان و بنگـاه   ترجمه و انتشار مقاالت یا تحلیل،اندرفتهبه استقبال آن ها و محافل چپ ریانج
در آغاز این توضیحِ ناپسندذکرِ البته با ، استرویدادهاي جهاناساسیي مسائل دربارهتحلیلیِ غیرایرانی ـخبري

شـرایطی کـه   در واضح اسـت کـه   . »نیستآني مطالب همهمعنی تأییدانتشار این نوشته به«یا پایان مقاله که 
عایت کندررا اصلیمتن غایبِ ي نویسندهحقِموظف است ي اصولیخوانندهیم،زنحرف مشخصی نمیخودمان 

هرحـال  بـه . »ي مطالب آن استمعنی تأیید همهانتشار این نوشته به«که را بر این بگذاردفرض مارغمِ انکاربهو 
یِ اتخـاذ موضـعی   از تبعـات حیثیتـ  ترسترین حالت حاکی از نوعی بینانهدر خوش، این واگیرعالئمِپدیدارشدنِ 
هـم  تـرین وضـعیت  ؛ در بدبینانه»معرفی کندآن را ماکسی غیر از «شرطی که تواند درست باشد، بهاست که می

موضـوع  فالن در که دهد اندازه که اجازه نمی، تا آناستقابل اطمینانافق مشخص و حرف ایجابیِ نبودي نشانه
اي از من به آمیزه.»یمي مطالبِ آن را تأیید کنهمه«یمبتوانمانخودکه یمحرفی داشته باشمانخودازخطیر،

دانم خوب میونامممی» هرجهتوبهباري«را عمومی چپوبیشکمذهنیِنظر دارم و این وضعیتهر دو حالت
بیشتر مبینِ یـک شـکلِ گیـاهیِ تـداومِ     سیاسی با تاریخ و تبارِ مشخص، جنسِیک توصیف جاياین لفظ بهکه

در برابرِ نتایجِ . کندمیآلی استنادجِرمي تعریفقاعدهترینپاافتادهپیشبه از جمادات تمایزاست که براي حیات
نیـروي  «ي شدهکه یک ذهنیت پیشاپیش الگوپرداخته را در سمت تعریفمقوالتیو هاشرطپیشاستبدادعملیِ 
نـائتَش،  ي د، به این باور رسیده بـودم کـه سـکوت، بـا همـه     کنداستخدام میشرافتمندانهکار یک براي » منتقد

ودم کـه  بـ نمطمـئ از نوشتنِ این نوشته، چون قبل. شرفانه به ترس استخیلی بیخیلی صادقانه اما نهاقراري نه
 حیثیتیِ مستحکمی نداردهرجهتوبهباريسیاست خـاطراتم را بـراي   الاقل، عزمِ خود را جزم کردم تاتمهیدات

اثبات درحضار شاهدي مرور کنم که اـ ، سـیاهه سکوتزار و نَزارِموضعِ بارِرقتمعصومیت را همیشـه از  ت ي برائَ
حریـف کـه در چنـدمتريِ   ي استیصال من بود، زیـرا هنگـامی  این نشانه. کشدخون و خاکستر بیرون میيهمیان

ي کـه  امان بـه گزینـه  ایماناستواريِ کاذبِ ایم، باخته میان دو انتخابِ شرم و شک متحیر ماندهح، سالحمسلّتمام
گرِنظارهکهیجای،یک قرن به گذشته پرتاب شدمخوشبختانه اما . ودرمیساروجصلبیِتا ثمر بی،دخورخط نمی
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آنهـا  :ربطی به تـزار نداشـت  راستش هیچ که موضوعیبر سرِهم ، آنمبودهاي روس کراتدمسوسیالدر انشعاب 
ي دو نـوع برداشـت ناهمسـاز از    و ایـن نتیجـه  رسیدندبه توافق نمیمحتوااز شکلي حد و حدود تبعیت درباره

ي اشـاره سـنگرِ سـاروج  نهدمِ مهايپارهکلوخبه کهفاتحی ي ارادهسهمگینِ يخطابهآنگاه ؛آهنگ گذرِ زمان بود
، بـه  رودمیبهامي ادر پردهلکنت بهرفیقْحرفکهجایی:بردهم را سکوت ي جبههآبروياندك،درکعبرت می

کالمِي شمشیرِ آختهصراحتاعتماد کنرقیب.

        **                    *

تاریخیِ خود را ثبت دورانِهاي اجتماعیِها و مشخصهکه شناسهگذشتگانیمیراث مکتوب داشت پاسبراي
د، نداش میدي اهداییِ پیشینیان به خوکه تاریخ را تحفهآن ابلهی، با خودشیفتگیِییمخالف آنهااَکه اند، ما کرده
ي ثمرهزیست که روزگاري مردي می": کهایمالمللی کردهبینعادت ادبی در مقیاس را تبدیل به یک توصیفاین 

که من اما ."مشاهداتش براي آیندگان بودگزارشِاشزندگیسترگي ایـن  ندیشانهخیراَوآموزانه عبرتدر نیات
حـالِ حاضـر   ي بـودن در  قدرها که بـه دغدغـه  آنمسئلهکنم که میگمان،دارمتردیدنویسحالحسبيگونه
و ؛نیستط وربمکنیم، که نسبت به آن احساس مسئولیت میايآیندهدرغیابشنايدیرآيدلهرهگردد، به برمی

ي شـیمیاییِ انـدامواره،   است که افزون بر تجزیهي حالدر لحظهنبودني مستقیم با تهدید دقیقاً همین مواجهه
نی ام؟بودههرگزکسی شهادت خواهد داد که من چه: دهدمیهم یک هولِ مضاعف به مرگاین اضطراب رابینس

ي ناشـناخته داللـت   افتـاده در یـک جزیـره   ي تـک زدهي طوفـان ي شواهد بر مرگ آن سـوژه که همهرا هنگامی
نـواع  ابـه موضـوع و متعلـقِ   آرام آرامدانـم کـه   مـی . هم تجربه کـرد پس از نجات از مرگ حتا توان میکنند، می

politics)بازشناسی هايسیاست of recognition)    هـا آننظیـرِ  نظیربـه هـاي هویـت نزدیـک خـواهیم شـد کـه
ي تروماتیک واقعیتهسته...) و اینترنتیهاي گروهها، زیستیمحیط، هاکمانی، رنگینايي قومی و فرقههااقلیت(

، )هاسلبریتی(آوران کراتیک تمامِ تصاویرِ شخصیِ نامدمدر عصرِ انتشارِ : دندهلُو میالساعه رااین پدیدارهاي خلق
یـک  ي رانـه حقّمرا با تولیـد  نشدن بازشناختهاي که ترس از هاي خودنمایانهها و کارناوالباشگاهاندازيراهاضطرارِ 
 امي قوم و قبیلهسخرهم» منِ«مثلِمتمایزْهویتحریفی ؛ شوداحساس میايدر مقیاس توده، کنندکنی میفراف

،خسته اما پیـروز و هر پسینْطلبدبراي اثبات هویت و تصدیقِ اَرجِ خود به مصاف میسوژه را ست که هر پگاهه
ي نثـر  یبـاترین نمونـه  زاش کـه سـفرنامه  جـذاب پرواياین پیروزِ بی،ناصرخسرو: کنداش میخانهي وانهعجالتاً ر

رَد کـه   بـه پایـان مـی   اسـتوار سه بیت، گزارش سفر را بااهل و عیال خود، پس از بازگشت به نزد فارسی است بـ
که توان حدس زدمیوبیش کم. »تا سفرِ ناگذشتنی به در آید/ ما سفرِ برگذشتنی گذرانیم «: آخرینش این است

 در آغـاز  کـه  ویـژه آن ، بـه بـوده اسـت  فرسا چـه جانوگذارِگشتآن او براي پاگذاشتن دريبرانگیزانندهوحشت
ما اشاره میماجراجوییجور ي معمول اینافسانهبهسفرنامه نیز به شایـن بـاز هـم   ــ خوابدر شبی:دکنهاي قُد

دایگان و بنـده  در دیالکتیـک خـ  ؛...مردي او را به سـفر برانگیخـت  باشِهوشبِصداي مرگ ــ آشنايياستعاره
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مانـدن  ترسد و براي زندهمرگ میطرفی که از ،)دیگرياز سوي خودهویت و اَرجِشدنِشناختهمبارزه بر سرِ باز(
کنـد؛ سـپس   سـقوط مـی  بنـده دهـد، بـه جایگـاه    طرف مقابل تن میبودنِخدایگانکشد و به از نبرد پا پس می

رخورده و خلعِ شناخته شده است، سبازمایه بیو پایهي ترسو، دونمقامش صرفاً از سوي یک بندهخدایگان چون 
ترس ،بندگی از سويِ بندهپذیرشِمحرك روانیِاینجا؛ )خوردهمزمان شکست میطرف پیروز (شود حیثیت می

؟ در چنتـه دارد ، چـه  خدایگانِ مطلـق ي هگل گفتهاما در مصاف با خود مرگ، این بهاست؛ او از مردن در جنگ
از دادن نبـا تـ  بـازهم  یـا  ؟د؟ با پیروزي بر مرگبا او اثبات کنکار هویت و استقالل خود را در پیدتوانچگونه می

خدایگانشکلی دیالکتیکی از این تا شاید همچنان به(استمرگخودباری که اینريِ خدایگانروسبه ترسِ مرگ 
که این(اشدالیل طبیعی و دومی به دلیل تناقض ذاتیاولی بهپیداست که ؟ )و مضاعف هم سلبِ آبرو شودمطلق
راه نخست دارد؛نوجود بیشتر منطقاً دو راه در این وضعیت، ؛اندناممکن) توان از ترسِ مرگ تسلیمِ مرگ شدنمی

موشیِ مـرگ، یعنـی  این خدایگان، که معنایش فراحضورانکارِ : بیشتري داردعمومیت تر است و درنتیجه مبتذل
تولید »زدنْبه آن راهراخود«ي این ثمرهدر شرایط بهنجار، است؛ضمیر غایبدر یک آگاهیمرگکردنِ بایگانی

گاه در ي زندگییا رانهصیانت نفسشناختیِ زیستي غریزهي یافتهي شکل واالیشرپایهبکنندهعملیک هویت ،
يِ دلسـوز پیشـاپیش یـک  ،واقعـیِ قـدرت  سـاخت  در حزب سیاسی است کـه  حتا قالب یک جنبشِ اجتماعی یا 

و بـا  ،استت ابر سر مشروعیت ازدواج انسان با روبهابحثترینظاهراً تازه(آن تعبیه شده استحقدر راهبردي
ي جور استفادهیککه با خطور کرد، به ذهنم شودمیاندك مشغولِ دلوزاندكهم ي حاضرکه نوشتهاینتوجه به 
را تأسیس حـزبِ پیگیـرِ ایـن مطالبـه    توان می، یلمماشینِي زنندهصرفاً از نامِ گولاینترنتیهو ناموجنامشروع

پشـت  بـازي  ي اسـباب هـاي تولیدکننـده  شـرکت کنند منفعـت مسـتقیمِ  کسانی که فکر می؛دانستالوقوع قریب
گوینـد؟ را چـه مـی  و مامـایی پزشکی درمان،مشاوره،سنتیِآورِ مؤسساتسرسامهاي اقتصاديِماجراست، زیان

ردن   زدگـان  فرصت دوباره به وحشتدادنِ یک اکونومیستی، مسئله حقیقتاً بر سرِ فرضیاتجاي این به بـراي نمـ
راه امـا  ).دهـد را هـم مـی  ترغافلگیرکنندهاحزاب نوید» مازاد بر هماهنگی«ي دربارهدلوزي آموزهاست؛ وانگهی،

روحِ کـه  طوفانیظاهراً ست؛ خودکُشیآنمصداقِ ترین تعارفبیکه ،اربابِ مطلق استدر برابرِ شدن تسلیمدوم،
آوري بـه وضـعیت دلهـره   بازگشتقرارگرفتن بر سرِ همین دوراهی، و درنتیجهي ثمرهنوردد، ناصرخسرو را درمی

معنـادار  تنهـا پرسـشِ  : دهـد عدم نسبت مـی وي انتخاب میان وجود کامو آن را به سوژه در لحظهآلبر است که 
اسـت؛ کـامو ماننـد    پس از پاسخ به آن موضـوعیت دارد ـــ خودکُشـی   فقطي فلسفه فلسفی ــ چیزي که بقیه

به سوژه در موقعیت انتخاب خودکشی کردن یا نکردن براي تجویزِیشمولجهاناخالقیِ ـعقالنیرهنمونِکیِرکگُر 
قضـیه  : ده اسـت تبدیل کـر ي فلسفه به شرط اولیهرا ي خودکُشی که مسئلهکند، دقیقاً به همان دلیلیپیدا نمی

در شـرایط ، درست ماننـد جسـت ایمـانیِ ابـراهیم،    تصمیمِ هر فرد انسانینزد کامو . استپوچبیش از حد تصور 
یـا  اخالقـی ، یعنـی بـا ایـن فـرض کـه هـیچ توصـیه یـا الگـوي پیشـینِ عقلـی،            گیردتکینگیِ مطلق صورت می

ـ یا تبعیت عقیدتی براي ایـن مهـم درکـار نیسـت؛    مابعدالطبیعی براي کسبِ مشورت تصـمیمِ  ،ه همـین دلیـل  ب
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که تنها پس از انتخاب اسـت  ، به این معنااست) اگزیستانسیال(پرسشی وجودي ي خودکُشیدربارهناپذیرکلیت
اي تـا  زعمِ کامو، هیچ فرد انسـانی به. اش خودکُشی باشدشود، حتا اگر گزینهتبدیل میهستندهکه سوژه به یک 

امضـایی زیـر   همزمـان  هـر انتخـاب،   ست کهو این درحالیندارد؛ وجودپیش از قرار گرفتن در برابرِ این انتخاب 
تصـمیم بـراي   آورِیـأس ي مرحلـه ي انتخابیِ خود را از کامو گزینهه، غیرمنتظرطرزيبهاما.ي پوچی استبیانیه

خیـالیِ  هاي مشهورش بـه آن دوسـت   او در نامه: دبرَمقاومت فرانسه پیش میجنبشپیوستن بهتا ،اثبات پوچی
ــازيدر ا، در شــرایطی کــه کشــورشآلمــانی ــههاســت، شــغال ن ــا حرب ــانتنه ــوچیِ ي اطمین ــه از پ بخشــی ک

بـه کـار   ش ابراهیمیِ آن بـرایش بـاقی مانـده اسـت را علیـه دوسـت      ي ي موقعیت انتخاب و دلهرهکنندهمستأصل
خواهـد  نظارهتفاوتی اش با سکوت و بیکنونیهاي پیروزيرا همانند فاشیسم احتمالیِ شکستملکوت: اندازدمی
را آن نـویس سرگذشـت اسـت کـه   ياصفحهي یافتهي حالت تعمیم، معادلهاین یادآوريِ تهدیدآمیزتصادفاً .کرد
عـدم در  بیـدارباشِ بانـگ کـه در خـواب  یـک پارانوئیـد  نابهنگامِ چیزي شبیه به احساس تکلیفبا : دویسنمیدر

انقالبـی یـا یـک    کـه ایـن تصـمیم بـه یـک جسـارت      نکردن است؛ ایناو بر خودکُشی، تصمیم پیچدگوشَش می
.کنددلهره تغییري ایجاد نمیسازمانِنجامد، در امیجغرافیاییِ خواندنیماجراجوییِ

) زیستنش را دارد یـا نـه  ارزشِکه زندگی اصالً این(آن » ارزشِ«ي زندگی به »معنا«ي مقولهکاموییِ تبدیل 
بـر  سـفر ؛ هـم هسـت  روش تـرین  معمـول البتـه  ، عـام شعورترین روش حل مسئله است و در حد پراگماتیستی

و مـا مغبـون   ارزدمیچیز چون فالن": دهدهاي زندگی، در معناي کمابیش اقتصاديِ کلمه، گواهی می»ارزدمی«
کند که این همچنین بهتـرین فرمـولی اسـت کـه     ؛ خواننده حتماً دقت می"قضیه معنادار استنیستیم، پس کلِ

ي تـاریخ  کـه اهـالیِ ایـن برهـه    تدبیري براي آن: استداري براي قبوالندنِ معناداريِ بازار آزاد ارائه کرده سرمایه
کند ـــ  کار میمسیطرشکلی در ابعاد گسترده و بهدر شرایطی که این فرمولسپس، .خودکُشی نکنندباهم همه

مسـلط تبـدیل شـده اسـت ـــ     تولیدنظامِداري به یعنی وضعیتی که در آن تولید کاالیی فراگیر شده و سرمایه
ـ او رأي بعـد  از جـایی بـه  کـه بـا آن زیـرا ، ددهـ جـواب نمـی  در مورد او این فرمول کند کهظهور میاي پدیده ر ب

دگردیسیِ ؛شودمی) مصرف(و نابود ) فعال(، بنده )تولید(زاده با هر دورِ تولید، از اولاما همچنان، ستخودکُشی
از او و یکبـاره  مرگ مطلق ي منطقی است که امکانِجعلِ یک نگارهوملزومِالزمبازتولیدي مقولهي دارانهسرمایه

شـود، و در  نامیـده مـی  » نیروي کار«درخوددر حالت مازاد انتحارناپذیر،این دانیدکه میچنان.سلب شده است
 سلبِ آزادي از این اشبا آگاهیاو در انتخابِ مرگ، سلبِ آزاديِي چرخهی که وضعیتــ یعنی خودبرايوضعیت

درمورد خودکُشی ي گزینهت که حقیقانکشاف این ي مذکور باپدیدهست؛»پرولتاریا«نامششود ــ همان میاین
احیـا  جمعـی در ابعـاد  بازتولیـد يرا در چرخـه اوخـود  خودبـه اربابنظام تولیدکه منتفی استاو به این دلیل 

ي جبـراً  در هیئَـت یـک طبقـه   کـه  موجـودي : رودمـی تاریخ پیش جمعیِي سوژهشکل عالیِتا تحققِ کند، می
بحـرانِ اقتصـادي   وقتی. مید استخودکُشی نااُامکان بلکه از زندگیفعلیت نه از نظام،دست خودشده بهمجتمع
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بار باشد، یکشناس اگر فرصتافتد و پرولتاریا از کار میموقتاً طبقهبازتولید زندگیِجهنمیِي رسد، چرخهمیفرا
.کندبراي همیشه خودکُشی می

اش را بـراي اثبـات خویشـتنِ    مالحظـات جغرافیـایی  ي الاُبالیسفرکنندهي مقابل، بورژوا مانند یک در نقطه
ري بـه  زند که تا دیر نشده بجنبیم و سهیب میهم نَکند و به من و شماثبت می،»خدایگان مطلق«نزدخویش 

قبیلاطالعاتی از و بزنیم اطرافمان دهاتپیرزنانِرنگ چارقَو هامیشتعداد کاغذ يروي یک برگههر آبادي راد
ابعـاد  مـان؛ عمـل بـه ایـن توصـیه امـروزه      خودمان و معنادار بـودنِ زنـدگی  بودنِتا حجتی باشد بر آدمیمبنویس

زدگـیِ  ذوقاز گزنـد  هـم  ایـن سـیاره  يمـزه بیمعنا و ي بیاي که هیچ صحنهگونه، بهپیدا کرده استدیجیتالی 
انرژي الیزال این . مانَدنمیمان اَاست، در خلوت حوادثمزاحمِهمیشه شانهایِگوشیی که دوربین عابراندلیلِبی

بـه  ناگذشـتنی سـفرِ شدن در ساعد بلند آن شود که براي جاريِ سائقی تأمین میانحرافها، از شوقِ شکار لحظه
ضمیرِآگاهی درمرگمعذّبِمنبعِ از با بسامد مقرّر کهعودکننده هولی؛زندمیاضطرابمهمیزِجستگانْازخواب

و » آن«بـه  سـوژه گیِ دوپـارِ کار بـه  ،در این مورد.استفَوراندر شخصِ اوضمیرِ یکُمسويبه،سوژهشخصِ سوم
ازپـیش دیـپ، اُآگـاهیِ روایت :کندرا آغاز میاصالحِ قضایا،دوبه یکتضاعف کشد و اینمی) اید و اگو(» من«

.انتقامي قطعنامهآن ازسپاست وغفلتي سوگنامهپدرتدفینِ 

*                     *                    *

شدن قائلبا این مضمون کهرا تصور کنمکمون آغازین ي نگارهاتوانم یک اعتراض فرضی به من میدر ادامه،
ي معینی از پیشرفت ابزار ر کرده و با تحقق درجهگذچین میوهـي شکارچیاي از تاریخ که آدمی از مرحلهبرههبه 

کل جامعه در کشاورزي و دامپروري شده است، مستلزم تولیدافزونهتولید و امکان یکجانشینی مشغول گسترش 
شناختیِ نابی چـون  یی که یک گروه انسانی از مفهومِ گونهانسانیت از حیوانیت است، جاگسستي تعریف لحظه

هـاي حیـوانی نیـز    ي اقتصادي در گلـه طبقهاین واقعیت که صورتیابد؛ درغیراینانتزاع می» پستاندارانيلهگ«
اگـر اقتصـاد   . کنـد مـی دشـوار ي آغـازین را  طبقهبیانسانیِي ها و جامعهتمایز میان این گلهایجاد ، وجود ندارد

، باید براي ایجاد شـکافی تروماتیـک   ي مورد نظر ماستو همین مفهوم وجه ممیزهاستتولیدمفهوم يهمبسته
ي مشخصـه کنـد، یـک   تولیـد  بعـد  ي خاص بهي موجودي که قرار است از یک مرحلهدر تطورِ آهسته و پیوسته

این دانش بـا ابعـاد جمجمـه و شـکل     (ارجاع باشد شناسی قابل شناختی نیز درنظر گرفت که در دانش گونهاندام
بـا فـرض   ؛)کلیات انتزاعیِ اطالقی به موجودو فاهیممدگرگونیکار دارد و نه سرو...و ستون فقرات و طول پاها

 ي فَرگَشت، آنچه زنجیرههاي خالیِنِ آنها در خانههاي گمشده از نوعِ داروینی، و گذاشتي حلقههمهفسیلِ کشف
انسـان  آن را تقریبیِ انسان است که ما ته ـهاي میمونگیرد یک طیف پیوسته از گونهما شکل میپیش چشمانِ

پاسخ انگلس به این ي گسست تصور کنیم؟ یک لحظهایم؛ براي این طیف چگونهنامیده)یِنزیساپهومو(خرَدورز
و توانایی حرکـت  ،ها از روي زمینانسانـي آزادشدن دو پايِ جلوییِ میمونمرحله،دیالکتیک طبیعتدر پرسش



10

یـا )هومـو هـابیلیس  (ورزانسانِ مهارتهظاهراً بآغاز آن این تحول که . و حفظ تعادل بر روي دو پاي عقب است
خالصیِ دو پاي جلو از تکالیف قبلی و پدیدارشدنِ مفهومِ نمایانگرِ، دگردمیباز)هومو ارِکتوس(قامت انسان راست

بـراي نخسـتین   را تـازه چیزهـاي ارتبـاط تـازه بـا    تولید و فرصت برقـراري در انسان است که امکاندست نوینِ
است که تواناییِ اسـتفاده از ابـزار را  اي اساسی و ویژه در زایشِ موجودياین مرحلهکند؛ فراهم میپستاندارِ دوپا 

). ابزارسـازي پیوسـت  بـه دامپـروري،  کشاورزي و(در مهار خود داشته باشد را تواند معیشتش دارد و درنتیجه می
محصول هنوز موجب تشکیل طبقـات اجتمـاعی و تعریـف    ي انباشت افزونهفرضِ امکان کمون آغازین که در آن 

براي تولید مفهـوم  ) انسانِ صاحبِ دست(دوپا اي چون انسانِ شناختیي گونهسیاسیِ دولت نشده است، به لحظه
در اص، درواقع ایجاد یـک جهـش یـا گسسـت    ي خعنوان یک لحظه؛ انتخابِ این گونه بهنیاز دارد» کارِ دستی«

عنـوان  بـه ) حیـوانِ ابزارسـاز  (ي انگلس از انسان است که براي تعریف مورد عالقهانساني فرگشتطیف پیوسته
و توانـایی  ) پـايِ جلـو  جـاي بـه (دسـت پیدایشِ مفهوم .دارداهمیتسانان، از دیگر میمونیزمتمااي اساساً گونه

بخشـی از نیـروي کـار    ترِشرط آن، آزاديِ سپسه تنها بهکاست تحولی ي ابزارسازانه و ابزارورزانه از آن، استفاده
ي یک مازاد بر مصـرف اجتمـاعی، و   جامعه از قید فعالیت بدنی از رهگذر افزایش بارآوري تولید و تأمین گسترده

خالصیِ تصورِ پیامدهاي جسمانیِ صورت دراین. خواهد بودانگاشتنی،ي کارِ فکريت یا طبقهکاسدرنتیجه ظهورِ
خواهـد  داري کمی غافلگیرکننـده اسرمایهشرط تحققِ عالیِ کمونِ پسان پیشعنونوع بشر از ضرورت کارِ بدنی به

قامـت  اي که هنوز بشر بـه وضـعیت راسـت   شناختیي گونههاي بازگشت به مرحلهد، زیرا همین حاال هم نشانهبو
روشـنفکران  . یداسـت ها هواندامِ رایانهمیزنشین و کاربرانِ بیهاي پشتجاتیي ادارهنرسیده بود، در پشت کوژیده

ناپذیريِ ماشینیسمِ مطلق و رهایی بنیادینِ نوع بشر از هر نوع کار ي امکاندوستانهي انسانبورژوا طبیعتاً بر جنبه
و رفـعِ خطـرِ انتخـابِ    ) ي ثابـت افـزوده از سـرمایه  امتناع استحصال ارزش(داري جسمانی در افق تاریخیِ سرمایه

جـاد  ایبـراي مثـل، انگلـس   بـه مقابلـه در مقـامِ . کننـد ح تأکیـد مـی  صلَاَيگونهوان عنبهگوژپشتانسانِداروینیِ
، در احکام خود به داريپساسرمایهشناختیِ انسانیابیِ روند تطور طیف ریختبروني نتایجِخاطر دربارهاطمینانِ

کند که اگر آشکار نشوند، با تحقق حد اعالي ماشینیسم در شرایط کمونیسـم و تولیـد   ی اشاره مییهاشرطپیش
ندارد، بازگشت نـوع بشـر بـه    دستبه دیگر نیازِ چندانی خاطر رهایی از ضرورت انجام کارِ جسمانیبهانسانی که 

يسـوبژکتیویته بخشـی از هـا  شـرط پـیش بیان صـریحِ کند که حالت چهارپا محتمل خواهد بود؛ او یادآوري می
هـاي  بنـدي شـناختیِ طبقـه  زیسـت شرط دوپا، انسانِ پذیر استامکانداري سرمایهسرنگونیِ چون : استیانقالب

ي چهارپـا دربـاره زاددرکار نباشد، شاید خیال خامِ آدمیـ داريسرنگونی سرمایه؛ اگر فرضستقتصادياسپسینِ
ناپذیري که از بودنِ طیف پیوسته و جهشبورژوایی عجالتاً آسوده باشد، اما با میمونيدر یک آیندهدوبارهنشدنِ

کمونیستی،باوريِسازيِ یک غایتبا زمینهاینجا ظاهراًاجداد او تا خود او ادامه داشته است، چه کار خواهد کرد؟ 
نقـض  فرگشـت را يصـفحه مانـدگاري  ، درونشـناختیِ بقـا  از مفهوم زیستتولیداقتصاديِ ـانتزاع مفهومِ انسانی

اي اسـت کـه اَنـواع را بـا     و ویـژه دادهدرمعناي اقتصادي آن داراي شأنِ مابعـدالطبیعیِ پـیش  تولیدگویا : کندمی
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شـرط شـود کـه ایـن   تـر معلـوم مـی   با نگاهی جـدي لیکن. دهدايِ خود بر هم ترجیح میصفحهمعیارهاي برون
ي جــاي یــک وعــده، بــه)داريکمــون پساســرمایه(آینــده کــه بــراي آن: اســتمانــدگاريِ آینــده در حــالْدرون
شود زاع ضروري تبدیل میبه یک انتتولید، باشدماندگار ي حاضر درونلحظهفعلیت در پیشاپیش شناختی، غایت

آشـکارگیِ  عمالً ماندگاري درونيصفحهکه فرگشت وريزمـانِ یـک  در بـا تکـرار مـداوم    را آن امتنـاع فرایندد
؛ مقاومتی ماندگار استدرونحالْبودنِ انتزاعِ یک ذات اقتصادي در آینده تنها در معناي ناممکن: دکنحقق میتم

تصـویر  چیزي که هنـوز فعلیـت نیافتـه اسـت    عنوان و درنتیجه آن را بهگیردصورت مییندهآشدنِ که در برابرِ 
تحققِ ؛شودنمیدیدهست که از منظر آن این فعلیت یک لجاجت ذهنی یا عادت به ایستادن در موضعی، کندمی

آنچه به اسـتعداد یـا نهفتگـیِ معاصـر    .استحالي دید نسبت به آینده در حال فقط نیازمند تغییر زاویهفعلیت
ي آن آنچه حرکتی مستقیم، که در نتیجهستنیاز طریق تغییرِ منظر همین آشکارگیچیزي جز هم گردد بازمی

ـ یمکثـ نُماید، به سوي آینده بازمیرونده بهپیوسته و پیش متکرارشـونده تبـدیل   ي بیهـوده ن در یـک چرخـه  زم
شناختی نسـبت  ي زیستي یک گونهانتزاعی را به گذشتهمغرضانه، »تولید«انگلس در مفهوم اقتصاديِ. شودمی
بـه  اوالتـزامِ ؛ اثبـات کنـد  را بخشـی بـه همـان گونـه     کلیـت آن در امـرِ امتنـاعِ اینـک  همخواهد دهد که میمی

اي که بـا  طبقه: همان استایناود که با کنشِ اجتماعیِیابتحقق مینفیِ نفیجور ماندگاري از رهگذر یکدرون
بودنِ کلمه، ناممکنتولید در معناي اقتصاديِي پیدایشِاز لحظه(کندماندگاري را ضمانت مینابودي خود، درون

، تـاریخِ کشـمکش طبقـاتیِ   تـاریخ انسانِ اجتماعی چنان حقیقت داشـته کـه سراسـرِ   ذاتآن در جایگاه انتزاعیِ 
در هیئت یک خودکُشی یاي مذکورگونهبه خودآگاهحقیقت تبدیل این تمام،نیمهکار ؛ بوده استي انسانگونه

همانگلس ؛ استکارنیرويموسوم بهممتنعِنفیِ فرجامینِ ذاتعقه را ین مخوانندگانِ. )نامدمیانقالبو  بامـداد
سپررخالیِ نشانهتاریخی در ترکیبِیاد دارند که وسواس بر سرِ یک مدلولِ اصیلِبهبیوشناختی در هاي اسطورهب

چـه سیاسـتی را   ، ي فرگشتصفحهماندگاريِین معناي درونهمبا نقضِ ، نوشتارصفرِيدرجهجهت بازگشت به 
.کندهاي طبقاتی وضع میبراي مشارکت در کشمکش

*                    *                   *

تـدابیرِ  کـه  نیرویـی پیماییِراهيصفحهيشده دربارهمخابرهمشاهداتخوانید ازمیی گزارشبعد، بهاز اینجا
،انتخـاب کـرده اسـت   راهی که در پیشرفتاي تزلزل در ایمان به بدون ذرهرا نکردن براي خودکُشیاشسیاحانه
ارزشِهمچناناشمعناییي معضالت با همهندگی ز"ه تَراتاریخی کآورِخمیازهدرنتیجه، این اندرزِ ؛ کندثبت می
انتخابِ یک گزینه البته واضح است که با. رسدها میبه بعديسینه به ما، و از ما به، سینه"دررا داکردنش امتحان

ي آلیِ محـدود و ابتـدایی  روزانه مقداري مادهکههرجهتوبهباريگیاهیِبه یک زادورشد،ي دیگراز ترسِ گزینه
روزهـاي  در :؛ اما ایـن هـم تبعـات خـاصِ خـودش را دارد     کنیممیو به آن اکتفا خوریمبرمی، کندفوتوسنتز می

هـاي زیرشـیروانی   اتـاق سـتوها و  پاز از اجدادشان برایِشان مانده است رایادگاريهرچه اهالیِ محلْ،دارمناسبت
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باشـد، بـه سـر و پیکـرِ     ها کارناوالخیابانیِ بنديِ آذینآورند و پیش از خروج از خانه، طوري که درخورِ بیرون می
دنبـال جمعیـت   زدههیجـان ، وبـرق همـه زرق روز غرقِ تماشـاي ایـن  کودکانی که تمامِ درعوض، بندند؛خود می

. کنندتا گورستان بیرونِ شهر مشایعت میي پدرانشان راجنازهسوگوارانْپاي ، پابهخوابهنگام دردوند، شبمی
مـثالً در  .شهوت استي همانگسیختهلگامارضاي ،یک شهوتي یافتهظامتناي ارضاي وسوسهدادن به تنتاوانِ

عقوبـت آن  ي انحصارست، در مرحلهبورژوازيی در حقِمالکیت خصوصی هرقدر که موهبتي رقابت آزاد،مرحله
بسـط  هطبقـ ر بـا انـداموا پیوندتا نهایت بیهودگیِانکارِ مرگطیف،شدنهبازشناختترتیب، در تقاليبدین. است
ایجابیت زمخت مفهـومِ  د؛ مشکل به نکارگري ندارتارتباطاروشنفکريي هامجموعه، نه به این دلیل که یابدمی

سـت کـه   موضـوعی این ؛ استدر تزاحمي تاریخي نظرکردهآگاهیِ طبقهمرگي دشوارهباگردد که میربانداموار
، احسـاس کنیـد کـه    ي سـیاحت عِ صـفحه قَماوهمچنین ممکن است ضمن خواندنِ. باید در گزارش روشن شود

بیشتر اعتماد آن دومی به بهتر است ،قدرید؛ اگر چنین گذشتمقصدي مرهسپارِي دیگر همزمان در یک صفحه
مـن بـه   اما حق دارد،است؛ و آزارنده آورماللنوشتن گاهی براي خواننده این طرزِکه گفت یکی میالبته .یدکن

بـراي تـأمین انـرژي    معاصراین کهنمزفقط حدس میدارم؛تمایلاست معاصروقفهیکه بايمنظرههايجاذبه
قـدرها کـه قضـیه زیـادي    آننه ، البته ممکن است مدتی به تعویق بیفتدعجالتاً تحقق خود، الزم جهت پتانسیل

فعلیـت در را خطرشارزش و معنایش،جاي ي جهانی است که بهتمدیدشدهاکنونِسخن از یک : شودبِرگسونی 
درکـه آزمایشـی صـفت ؛شودنابود میهمزمان و کندعرضه میآیندهدریغ خود و در لغوِ مفهوم ایدئولوژیک بی

کنـد،  بیهـوده را کشـف مـی   یک تکـرار  ي رخهتاریخ در چممتدمکث، ي ممتنعیک گونهکاذبِ تکامل ي هسته
در سـتایشِ  باید گاه گهیعنی : البته بیش از همیشه مستلزم پاالیش و پردازش معنایی استکه استکیشراست

بهآیندگان تا نوشتاکنونيلحظهآسايغولاستعداد   زیـاد تکـرار نکننـد کـه     کیشـی راسـت حسـابِ نـامربوط ،
."...زیست کهمیروزگاري مردي"

کـه داندخوب می، دوخته باشددماوند گریبانِچاكر چشم دبامداد بیورسپتاهرکَسکهي دیگر ایننکته
اسطورهيتماشاي شعبدهدرتذکر داد که فوراً البته باید .استمعاصرامرِ تولیدبازدرماضیروایت حقیقتتولید 

سـرگرمیِ  ،بـه نتیجـه  امیـد د،آمیزهم میبهغیرخطیمانِزنیوتنیِ یک ـپساتوپولوژيِدر را ندي صراحت و رِکه
دلـوزيِ  مفهومِي گوشانهبازینشاط درزندگیدریغِ وفورِ بیعشق به نه با،درعوض؛ ستو مزاحمیموقعبیذهنیِ
ـ  تـوان  می، بازتولیدمارکسیِ يهمقولشده در در حسرت یک مرگ دریغبلکه،تولید ،پرولتاریـا ت چِـرکینِ بـا هیئَ

.بودفرصتترصدماما مأیوس
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 ماشینِ پارانویاكنوبت

هـاي  برنامـه تعلیق یا تغییـرِ بنیـادین   اَند که تاحدودي مطمئندالیلِ درست یا غلط خودشان، بنابهها اروپایی
صحبت از ابعـاد مهارناپـذیر   تر از کالیبرِ ترامپ است وبزرگ،با ایاالت متحدهشانمشترکاقتصادي و ژئوپلیتیکیِ 

بـا راست افراطی آمدنِ یک حال نگرانیِ آنها از فراهمبااین. ستگوییگزافهاوهاي خود ، مانند حرفهااین واگرایی
تمایالت مجتمع ند نتواکه میهاي مشابه در اروپاگزینهقویت ي پوتین انکارناپذیر است؛ تطلبانهفرصتکارگزاريِ

شـکلی  یونـان، بلژیـک، و حتـا بـه    اتریش،ایتالیا،فرانسه، هلند، (دنگوناگون گسترش دهدر جهاتبرگزیت را در 
اي رامیـدانی و تـوده  مسـتقیمِ عمـل ي پهنـه و یـک  رسمییک ساحت دیپلماتیک)بریتانیاخود ي دیگر تجزیه
ابزارهـاي مشـروع و   تواندچگونه یک ادعاي غیردمکراتیک میکه اینفهملیبرالیسم در پیروِ آن وکند اشغال می

 نامناسـبِ النداُمثالً .دمانَسردرگم میدمکراسی را فتح کند،صوريِ قدرت اش پیداسـت کـه   قیافـه که از جدیت
برِ دمکراسی و شفافیت انقالب کبیر، همیشه به راستگوییِ خود اعتقاد اصولی داشـته اسـت، حـاال    عنوان میراثبه

جمهوري فرانسه شرکت کند، زیرا تازه بعد از پیـروزي ترامـپ فهمیـده    خواهد در دور بعدي انتخابات ریاستنمی
. انـد بـوده دروغزده اسـت، واقعـاً   هـایی کـه مـی   داننـد کـه حـرف   و مـی است که مردم به این دلیل او را دروغگـ 

اش از انتخابـات و بـا اشـاره بـه ایثـاري کـه بـا ایـن         گیـري خاطر در نطق خود براي توضیح دلیلِ کنـاره همینبه
اتفاقـاً کند کـه  جور فرافکنی قانع میکمک یکي چپ فرانسه کرده است، خود را بهگیري درحقِ کل جبههکناره

رغـمِ  حقیقت این اسـت کـه بـه   اما . اندگفتهقربانی خیانت کسانی شده است که تاکنون به او دروغ میاوست که 
دانـد کـه   جمهـوري، او خـوب مـی   ي چپ فرانسه در انتخابات ریاسـت ها براي پیروزيِ دوبارهي این فداکاريهمه

رسمیِ به نهادهايمقید معرفی خود به جامعه، دهد که براي مینشان افراطی فعالً محتاطانه اخیرِ راستگرایش 
جنبشـی از تلقـیِ لیبرالـیِ    فراینـد عـدولِ شـبه   سرآغاز ایـن  ه کگفته شد» اروپایی«ي مقالهدر. دنَمانمیقدرت 

ي جور اطمینانِ ترامپی بـه نتیجـه  با یک؛ اردوغاني پس از کودتا رقم خورده استنام ترکیهظاهراً بهمشروعیت
پرسـی  در ترکیه به همـه » اروپاي اتحادیهنظرکردن از خواست عضویت در صرف«قطعی، پیشنهاد کرده است که 

کراسـی و جمهوریـت در برابـر کودتـاي     همـه دادوقـال بـر سـرِ دفـاع از دم     نقلیچداراُغلو، پس از آ؛گذاشته شود
زنـد؛ او بـه   کودتا حـرف مـی  برايناخواستهسازي ي سهم دولت در زمینهارهیواشکی دربي ارتش، حاال نتیجهبی

هایی از جامعه و ارتـش  که منجر به نارضایتی بخشکنداز کودتا اشاره میپیشحاکمحزبهاي خواهیتمامیت
صـبحِ  بنـابراین  . از کودتاسـت پـس يغافلگیرکننـده وتازهايتاختازاو ترسکه فهمداردوغان میاماشده بود؛
تشـخیص  ، از خواب پریدگولن ي دارودستهبا جمهوریتي روزنامهارتباط ي شایعهاپوزیسیون ترکیه باروزي که

سرسـامِ داراُغلو تبـدیل بـه یـک    قلیچخوابِ سنگینبراي کسی با که االن روزِ قبل از کودتاست یا بعد از آن،این
مشـق  بـه کلینتـون،   نسـبت  خجوالنههم با یک تمایلِ فطريِشهروندان ایاالت متحده .شدزودموقعِ صبحگاهی

شرط پیـروزيِ خودشـان   فقط بهبازي را کنند که قواعدرفته دارند تمرین میرفتهاند و هکراسی را کنار گذاشتدم
با همـدیگر قـرار   و ي پیروزي ترامپ از خواب پریدندغیرمنتظرهپیش با خبرِچنديهم آنها.ندقبول داشته باش
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از حـرصِ  ؛همدردي کنندپریدهيِ ازخوابحالِ قلیچداراُغلووبا وضعها جمع شوند وخیابانها در تا شبگذاشتند
بـا  جـا همان، استدادهجمهور دمکراسی به همشهریانِ چاقوکش آنها براي انتخاب رئیسکه ی موقعبیبرابرِ حقِ 
جـا  همهمیان اینکه بداقبالی، تصویر کلینتون را در هیئت آشیلِ پیکرِ آزاديناپذیرِرویینگیِ خدشهکجی بهدهن

کسانی که در آمریکـا  بلواهاي خیابانیِ؛ زنندمیهاشوربراي یادگارينشسته است، اش بر پاشنهدر بدنش، پیکان
هـاي  جـویی نتیجه را قبول ندارند، بهانهخود انتخابات را قبول دارند، اما يحصول نتیجهکراتیکدمسازوکارهاي 

پرسـی،  کـه پـس از همـه   آوردرا بـه یـاد مـی   ي اروپـا در مـاجراي برگزیـت    ي اتحادیهي هواداران بازندهمسخره
پرسی همهتکرار کردند که پیشنهاد میايحلِ مذبوحانهاش را نه؛ راها نتیجهامندپذیرفترا میبودنِ آنکراتیکدم
پـس از باخـت  «؛ سنتیعنی چهدیگردادند از آنها نپرسند که این و دیگران فقط از سرِ دلسوزي ترجیح میبود
به آمریکا هم سـرایت  اروپاي مغرور است که ي سرماخوردهروحِ هاي، عطسه»زدني قبل از بازيهاوقرارقولزیرِ

ي اردوغان را درخورِ نجابت خـانوادگی  نه همنشینی با عیالِ نوکیسهاگوي دوشیزه هاویشام در اروپا، کرده است؛
مردانـه لـوپنْ خـانمِ  پیردختري،خریدارِنازِ بیاین جايبههنی مثل ترامپ را؛ بددالتنامزديِند و نه دامیخود

طعنـه هـایش  در مصـاحبه ود، پـرداز میاز جیبي شرمندگیِ سیاست رسمیِ اروپا بابت تاریخ فاشیسم را هزینه
بـا اشـاره بـه    اخیراً کنند، ي ناجورِ اردوگاه کاله با هم گعده میي وصلهجوانانی که اینجا و آنجا دربارهند که زمی

متحـداً بقیـه بازهـا، لدوجـز ایـن دسـت   به.ندپرسولخرجی را میهمهدلیل اینهاي برگزیت و ترامپ، از او بینه
البتـه  .شودمییک تعریف جدید ثبات دهر دستخوش ي بیدر کارخانهاروپاییکه از ایند نکنمینگرانی احساس 
و تحقق یا عدمِ ندحتملَمفقط هنوز ، در سراسر قاره هستندشرط این بازتعریفکه پیشاي سیاسیهايدگرگونی
طـرحِ  یتحلیلـ هـیچ  نیسـت، چـون اصـوالً مقصـود از     یتحلیلـ چنـین  معناي درستی یا نادرسـتیِ  بههاتحقق آن

غرض صرفاً تمـرین سـحرخیزي بـراي غافلگیرنشـدن از خبرهـاي      خواهیم دید که نیست؛ هاي درستبینیپیش
. ستي بامداديغیرمنتظره

ي تـرس یـک نظـامِ    فعـالً صـحبت دربـاره   اما ،میگردکمی بعد بازمیبینیپیشو تحلیل ي به موضوعِ رابطه
و مثبـت گـاه  براي واکـنشِ استبداداروپا هیچ تبیینی جز دیدیم که . خودش استاز تحققِ تمام و کمالِجهانی 

و امروز که ایـن کشـور بـا    رفتارِ پساکودتاي اردوغان نداشتترکیه به يگاه خنثا ــ اما نه هرگز منفیِ ــ جامعه
اي کـه هنـوز عضـوش نشـده     از اتحادیهجور احساس چِندشِ زبردست به زیردست نسبت به کل قاره، خروج یک

هـاي عرَصـات   پـوتین و دلربـایی  میزان تأثیرِزده براي درك موضوع،گذارد، اروپاي وهمپرسی میاست را به همه
اووقتـی  : کند؛ این محاسبات در مورد ترامپ فوریت بیشتري پیـدا کـرده اسـت   کرِ شرق را برآورد میاقتصاديِ بِ

یکی از دست داد، گفت بـراي  هایش یکیدار آمریکا را به خاطر فحاشیاهانِ شناسنامهخوحمایت واقعی جمهوري
بـاش کردنـد آمـاده  که از او هواداري میاراذلی سپس بهواین حزب نداردعضویت درنامزدي انتخابات نیازي به

حق خود را بیرون از مجاريکهاین نیروي خودفرمان . ها بریزندبه خیاباندر انتخابات شکستدر صورت داد که
داري ي سـرمایه شـده هاي تعریفبندي، براي صورتجویدمیــ انتخابات کراتیک دمروند ،احزابِ اصلیرسمی ــ
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بودنـد  احتماالً هواداران ترامـپ  اکنون اگر کلینتون پیروز شده بود، مثالً . قابل تحلیل نیستچونترسناك است 
انتخابات و سالمتش را قبول دارنـد، امـا   گرچه نه با این توجیه مسخره که اماد؛ ریختنمیهاخیابانبه ها شبکه

شـرط پیـروزيِ خودشـان    از انتخابات گفته بودند کـه نتیجـه را فقـط بـه    بلقکنند؛ آنها اش را تحمل نمینتیجه
محض، چوناني مادهاین ندارد؛ ذاتهفیو اعتبارِارزشبراي آنها انتخابات شکلیِسالمت صرفپذیرند، وگرنه می

تا آنجا ،استمعذّب سیاسیِ یک دولت رسمی ــمشخص ــ چارچوبِشکلِپذیرفتنِ یکهمیشه ازجنبشی که 
شـود،  هاي رسمیِ لیبرالیسم بیشتر اخته میبندي؛ درنتیجه هرقدر با صورتاستفاشیسماست، جنبشفقط که 

را بازنمایی آید؛ ترامپِ پس از پیروزي، همین کشمکش میان جنبش و نظام درمیقانونیبیشتر به کسوت دولت
بـه شـدت   در کـل جامعـه   دواندن این کشمکش نه بحران اقتصاديِ الزم براي ریشهدر این مورد چون و،کندمی

کنیـد بـا   مقایسـه  (در برابر نظام قابل مالحظه اسـت نه نیروي جنبشتبع ــهاي کالسیکش است و ــ بهنمونه
عنصـر  ) وایمـار رژیـم  سوسیالیسـم در برابـرِ   ناسـیونال بحران اقتصادي آلمان پس از ورساي، و نیـروي روزافـزون   

گفتـه  » ي امتناعپشت و روي پرده«که در چنان. کندوبیش مهار میهاي ترامپ را کمکننده الاقل فعالً یاوهاخته
، 1930، یعنی در شرایطی شـبیه بـه آلمـان    )عابیر درست باشنداگر این ت(شد، در حد غایی یا آرمانیِ این پدیده 

کـردنِ آن نـاتوان   اخته/سرکوبکه از ینظامصورت ژوئیسانسِ بهمحتواي بدون شکل یا جنبشِ بدونِ دولت،یک
درواقع بروز این ترومـا بـر   .کندران میوفَین نظام شده توسط همي گفتمانیِ تعریفموعهمجاست، علیه هر شده 
: گـذارد ترکیبِ واقعیت موجود صحه میدرداري هاي سرمایهبنديوکاست ذات صورتکمناپذیريِ تحققِ بیامکان

خوانند که ربطی به نظامِ اجتماعیِ آمریکـا میسوسیالیسم اُباما را نوعی هوادارانِ ترامپ طرحِ بهداشتی و درمانیِ
داريِ پسـاکینزي و اعـالنِ تمسـخرآمیزِ ایـن     ي سرمایهنی پایبنديِ بیشترِ آنها به اصول اولیهاین منطقاً یع. ندارد

که اشاره شددر همان نوشته . ه استدک زسروصدا به سوسیالیسم ناخُنَگاه بیآزاد جهانِ قبلیِرهبرِواقعیت که 
 هرگـز  ي غربـی کشـورهاي پیشـرفته  . کندمیترداري، انهدامِ آن را محتملسرمایهخالصِ نزدیکیِ بیشتر به ذات

خودشان به اجرا نگذاشـتند،  تر پیاده کردند، درضعیفکشورهايزور در هاي ساختاري را که بهتعدیلآن ي همه
دسته اي مانند آنچه در آن کشورهاي با انفجارهاي اجتماعیصورتکردند که دراینزي درك میطور غریچون به

هاي مرکـز  هایی از میراث دولت رفاه به نولیبرالیسمِ قدرتدلیل بخشهمینواهند شد؛ بهروي داد، روبرو خدومی
یک عنوان به(داري سرمایهگذاريِ ساختاري میان نوعی تفاوت: ز این امتناع ذاتی حفظ فاصله شودمنتقل شد تا ا

بـدون  اقتصـاد آزاد کـه  بـراي آن درنتیجـه  .)ایـن نظـام  مجـرّد ي عنـوان هسـته  به(سرمایه و ) نظامِ واقعاً موجود
شـکلِ د، بایـد  واقعیت پیـدا کنـ  ، ناب و سره »سوسیالیسمهاي بهداشتی و درمانیِ برنامه«اي از کوچکترین شائبه

بـه تعلیـق   با مردم صادق نیست، هم خودش ي شدهاعالمهاي ها و آرمانآلایدهتحقق که در واقعاً موجود قدرت 
از چنـگ نیـروي   کـه بخـش  خودمشـروعیت وخودفرمـان خـام،  یـک جنـبشِ   صـورت بـه و محتـواي آن  درآید
.به حرکت درآیدآزاد شده است، ــ واقعی شکلشده از سوي هر یعنی از سانسورِ اعمالــي دولتکنندهاخته
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تبـاران در  زدن علیـه سـیاهان و التـین   ترامپ حرفپس از پیروزي که گفت میبا نگرانی ایرانی گرتحلیلیک
جمهوري گفتارِ خود او را هاي جایگاه ریاستبح خود را از دست خواهد داد، حتا اگر محدودیتي آمریکا قُجامعه

قدرها آنهم به خرجِ دولت این کشور،معلوم شود که دیوار کشیدن در سراسرِ مرز مکزیک آنمثالً و تصحیح کند
داد متعاقب نازیسم ارجاع میپیشرفتو 1930ي آلمان دهههمان به شرایط مشابه در تحلیلگر . هم ساده نیست

ي شـرایط مـادي   بـا مالحظـه  درست است، امـا  خوددر اساسِاین قیاسکه گفته شد، چنان. ترسیدو بیشتر می
شود، نامیده میي مدنیجامعهوپاگیري که دستهرحال آن جعلِ اکنونبه. رسدنظر میآمیز بهمی اغراقکموجود

امـا  . کنـد ها و حقوق بنیادنش، از جانب هواداران ترامپ بیشتر از دولت او احساس خطر مـی طبعاً در مورد آزادي
رسـمیت  بـه در قلمروي سرمایه فقط به این دلیل اشبودگیجعلیيهمهباي مدنی جامعهواقعیت این است که 

ي ي شـیوه شـده در هسـته  وضـع داري از امتناع ناگزیرِسرمایهيي فاصلهکه تصور کاذب دربارهشودمیشناخته 
دهد؛ جایی که میشناسیِ بورژوایی، تعالی شناسی و شناختي یک مابعدالطبیعه براي جامعهتا مرتبهتولید آن را

اشیبر آزاديِ کاذبش، توجیه یا موضوعیت جعلمي مدنی مقدیابد، جامعهکم کاهش میاین فاصله پایان یا دست
اي سرچشمه همان ترس ناشناختهاز آن تحلیلگر، تاریخی یابیدر قرینهضمرماغراقِدرنتیجه .دهدرا از دست می

موقعی است که کند، و اینراهنمایی میهاي واقعیت دیدنِ حداقلرا در شرایط احتضار بهد که لیبرالیسم گیرمی
ياهنمایی بیمارگونبزرگبهخود خودبه، هاي طبقاتیشکافجلب توجه عموم به اهمیت کهدیر شده استچنان

از داريسرمایهي کاهش فاصلهمیزانِیعنی در (انجامدي مورد نظر میپدیدهگیري شکلدر نقش آن توصیف در 
فارغ از از مردمیاي که جمعیت؛ در لحظه)شودگویند، اغراق میها می، گاه حتا بیش از آنچه مارکسیستسرمایه

دهنده بـه یـک   به فرایندهاي واقعیِ شکل،بودنشاندالیلِ مبتذل را با علم به مبتذلتمایزهاي طبقاتی، استناد به 
شـود؛ ایـن   ادبیات بدیلِ خودش متوسـل مـی  به درماندگیدهند، لیبرالیسم از فرط ي مشخص ترجیح میپدیده

آنچهعکس،؛ بهبه دالیلِ واقعی و نه مبتذل رأي بدهنددهد که مردم استیصال به این خاطر نیست که ترجیح می
تر یافتـه بـود،   اصالت دروغینی که پیشتوهمِبهمبتذل نه يگزینهبه آنهاکه این است ست اناپذیرحملبرایش ت

قدر آنها و بستگانشانلیبرالپیروزي ترامپ،محضِ بهدهند؛ درنتیجه رأي میابتذالشسببِهباتفاقاًاکنونهبلک
نیازي به مارکسیسـم  دیگرظاهراً که اندزدهحرف او تبیین عروج اختالف طبقاتیِ موجود در جامعه در تشدیداز 

شـرایط هاي طرفین نشان دادنـد کـه اسـتناد بـه    گرافیک رأيمدناگهان نمودارهاي مربوط به ترکیباما .نیست
گـویی،  ربـط بافی و بـی هملماگر نه ي انتخابات، در توضیحِ نتیجهشکاف طبقاتیگسترشاقتصاديِ فرودستان و 

شـدنِ ارکسیسـت مکـه  هـایی اسـت  لیبـرال ي حالِ نـاخوشِ  نشانهرفتنْمکتببهاین جمعه؛ ستگوییالاقل گزافه
.فوکویاماستتاریخِپایانِناپذیرشدنِ زودهنگامِ ي لیبرالشان ثمرهدیرهنگام

تالش بـراي  نیست؛ بیشتر شبیه ي اخالقیِ سیاستمدارانغدغهدبازتعریف اروپا فقط ي مسئلهترتیب همینبه
در همـین  . اسـت مسـتند تمـدن  ي هصـحن پشـت ش با برخوردنخستین در،دويِ دورافتادهي بتربیت یک قبیله

آمـوزان بـه صـورت    دانـش آمـوزيِ ي زبـان برنامـه ي فـوق دربـاره مدارسِ بورژوازيارتباط، جلسات اولیا و مربیان
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آمـوزش و  فعـالً اولویـت  قاموس معتبر لیبـرال،  تدریسجاي ها بدانند که بهشود تا خانوادهاضطراري تشکیل می
هجـومِ  در برابـرِ  محکمـی شک خط دفاعی این بی. ها الفاظ رکیک ترامپ را یاد نگیرندبچهاین است که پرورش

هاي مادرانـه  دریغ معلمان با نگرانیگواه همدلیِ بیالاقل ، اما ستنیدهآن بدویت تهدیدکننژوئیسانسِي وقفهبی
هم یبرال ي لباورانهشمول و نوعهاي جهانارزشدر لحظاتی که و ،استطوفان نوحنوعاي ازدر شرایط اضطراري

ندارند،را آمدهپیشزور مهار وضعیتچون ناچارند،کندزدگان واریز میمازاد هم به حسابِ مصیبتیک مصیبت
واحـد نـوعِ ي سـینماییِ دو عضـو از  این هنوز معاینـه که بار در چشمان هم بنگرند و مطمئن باشند براي آخرین

است که کانت ما را ، روي تاریک سعادتییاین بدبختیِ ناگهان.دارندیسرنوشت مشترکبدبختانه انسان است که
، ممکـن بـود   ارادهبراي مبـدأ ایجـابِ   خودپسندانهبدیلیداشت که درمقامِرحذر میبسبب بدیني آناز وسوسه

نشـدنِ دیپـورت بابـت  زمـانی کـه مـادران    ازبه یاد داشته باشـید کـه   . اخالق او را تحریک کندمطلقِامرغضبِ
ند، سوسیالیسم ردختی کبنیکاحساس شانو اجداديءزارهاي آبابه میمونبشرواحد نژاد قلمروي فرزندانشان از 
غضـبناك  اکنـون در روز انتقـامِ ایزدبـانوي   ؛ه اسـت ي بهداشتیِ اُباما تولید نکردتر از اُالند و برنامهچیزي مرغوب

اش ي انتقاديِ عصري که در آن ترامپ و دنبالهسوبژکتیویتههايظرفیتتخمینِدر کند کهعقل حکم می، اخالق
.است» اروپایی«بنديِ تکرار پایان؛ و اینتر باشیماز قبل هم محتاطند،کنرا از اول بازبینی انواعمنشأخواهند می

*                       *                       *

، به موقف نام عامها بازگشت لیبرالمزاحمِ ي دانش معاصر،اولیههایش در مفروضات تجدیدنظرترامپ با حاال
حزب حاکم فرانسـه شوند و از سوسیالیست» اُباماکر«اي است که هرچه زودتر باید با در شرایط اضطراريهمآن

وقـتش  .طبقـاتی مسـئله بیاموزنـد   شکاف گسترش هاي کارگري در مبارزه علیه ي تاریخِ تجربیات جنبشدرباره
آنيفایـده بینی روند رویدادها نیست، پس اساسـاً  پیشتحلیلْکه اگر هدف از برگردیم به این پرسش ست کها

اي خودگسـتر  پدیدهتحلیلْدهد کهتجربه نشان مییا چیزي دیگر، امانامیدفایدهدانم این را باید نمیچیست؟ 
خواسـت و نیـت   از مستقلکه حتا خواهد بودزندهیک موجودیت سیاسیِشدن دیگر محض طرحاست، یعنی به

ورد تحلیل است که دانسته یـا ندانسـته  ي ماز نیروهاي درگیر در پدیدهیکی تحلیلْرود؛ پیش میاش کنندهارائه
هـاي مـارکس، سـرنگونی    مثالً طبـق تحلیـل  .گذاردمیي خود از یک جهت مشخص دستکاريِ ابژهغایتش را در 

اگر ایـن را  . دادي اروپایی ــ مشخصاً انگلستان ــ روي میداري منطقاً باید نخست در کشورهاي پیشرفتهسرمایه
بدانیم، درست بودن یا نبودن در مورد آن اصـالً معنـا   تحلیل بینی بیِنگاریم نادرست بوده است، اما اگر یک پیش

ایـن کشـورها  يتقویـت موضـعِ پرولتاریـا   در جهـت بسیج نیروها فراخوانی براي ي آن از ارائهندارد، چون غرض 
.داري با سوسیالیسم بودبراي جایگزینی سرمایه)بحران اقتصادي(شرایط عینیِ مستعد پیدایش محض به

ن ای.فتیمنیدرسکوتي تدافعیِ ترسیم و به جبههنهایمانتحلیلهايبینیپیشدرآمدنِ غلطاز الزم است که
بـه  غالبـاً شـود و  تشـدید مـی  ) رقیب یا دشـمن (طرف مقابل ي سیاسی یا فیزیکیویژه با حملهحالت تدافعی به
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روشـی و نظـري خـود را نشـان     ) ارتدوکسـیِ (کیشـی  انجامد که درقالبِ نوعی راسـت ي جالب توجهی میپدیده
کند میهم تولید جور فصل مشترك این البته یک.بدیهیِ چپهاي ي تأکید بر آموزهبازگشت به مرحله: دهدمی

به معرفیِ چپ در این وضعیت دوباره معموالً :مان وحدت اپوزیسیون هماهنگ استهکه بیش از هر چیز با روحِ
کنـد،  تاریخ جنبش کارگري کشورش را یک بارِ دیگـر تعریـف مـی   ، گرددبراي مخاطب عام بازمیي ارزش نظریه
بـراي رفـاه عمـومی، نظـامِ آموزشـی، حقـوق زنـان و وضـعیت         بـازار آزاد اقتصـادي  هاي بار سیاستفاجعهنتایج 
ي گذشته در چنددههي میزان گسترش شکاف طبقاتیدهد، مستنداتش دربارهاز اول توضیح میزیست را محیط

بـه روي صـحنه   یکی هایشان یکیجنایتينِ سیاههبرخواندباآمریکا را افراطیِهايراستیدستو کند، را رو می
. انـد افشایشـان کـرده  هـا  ها پیش از چـپ مدتآمریکا غیرافراطیِهايراستیدستیعنی کسانی را که ــآوردمی

؛ کدام از آنها با هم اخـتالف ندارنـد  سرِ هیچبر ها قدر حقیقت دارند که چپي این موارد درست هستند و آنهمه
.اما ایرادشان هم دقیقاً در همین درستیِ مطلقشان است.هم اختالف ندارنددیگرانبا ترامپپس از پیروزي تازه 

آینـد،  ه بـه حالـت تعلیـق درمـی    گرفتتر صورتهاي پیشه در آن تفکیکوضعیت صفر کدرواقع این بازگشت به
.سـت سیاسـی دسـت یـک اش تولید یـک سـطحِ   کند و نتیجهصورت یک تمایل ایدئولوژیک درون چپ کار میبه

ملل در پاریس منعقـد شـد و   در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان2015اي که در دسامبر ي جهانینامهپیمان
اي کـه  محیطـی ي زیسـت هم به فاجعهداريسرمایهکه خود شوقِ اُالند را درآورد، مدرکی است دال بر ایناشک

ي صـفرِ تطـورِ  در این مرتبه. کندن اقرار میه آبمداموامل داردگذارد، آگاهی کمیارثدارد براي فرزندانش به 
تر، اپوزیسیون هم آلتوسريیا شاید از این؛تواند اپوزیسیونِ خودش باشددولت میحتا ، اپوزیسیوني سیاسیِماده
هنـوز  تمـایز کـه در آن  يارحصـ پرچین و بیي بیوهلهاش باشد، تواند همچنان بخشی از دولت و ایدئولوژيمی

هـاي  در دغدغـه هـاي بـزرگ انـرژي آمریکـا    توجهی بـه منـافع شـرکت   خاطرِ بیو اُباما هم بهتعریف نشده است
ترامپاین موقف نام عام،بارِ وضعیت رقتبا نیشخندي به. انگاشته شودسوسیالیستباید یک اش،محیطیزیست

رفبورژوازي بایدچه توجیهی به: ستناگهانیناپذیرِاجتنابپرسشِیک بیانِ ناهنجار و خارج از ع  در این موقـف
هـاي  نامـه شـده در پیمـان  ي مستندات ثبترغم همهبه؟دشوموضع همخلقیِ حقیرشبا اپوزیسیونِ عموممحقّر 

اقلیمـیِ گرمـایش اي بـر  تأثیر گازهاي گلخانهداستان او از ریو و کیوتو تا پاریس، وهوایی،مربوط به تغییرات آب
ي بهداشـتی  برنامـه کشد؛ سپسدنبال خود میو فراکسیون انرژيِ سرمایه را بهداندرا یک دروغِ چینی میجهان

حصـار ضرورت صراحت از به، و سرانجام خواندمیآمریکاداريهاي سرمایهنبنیانامربوط به یسوسیالیسماُباما را 
.دکنمیصحبت تمایز، براي ایجاد دیگرانخودش و میانکشیدن 

یـک  ي زده و معتبرشـده ذوقاننوکرمخصوص آورِ ي انزجارافادهباسروپایی کهدر برابرِ وقاحت گفتارِ آدمِ بی
را بـه  ي بهداشت و درمان همگانیبرنامهزند که الف میاز موضعِ کلِ ستاد انتخاباتیِ کاندیداي پیروز ،ارباب فاتح

خوانـد،  ي آمریکا نمـی ي جامعهدارانههاي سرمایهآن با واقعیتسوسیالیستیاین دلیل باید کنار گذاشت که روحِ 
گـاه  گـه آگـاهیِ  وانگهـی،  . بـازد رنـگ مـی  خود خودبه» اُباماي غیرمترقبهدن شسوسیالیست«دومیِ قاحت درجهو



19

خاطرات اقلیمـی،  ي متواند فراتر از دغدغههایی از وضعیت موجود، میي بورژوازي به جنبهاعتراضیِ سوبژکتیویته
موقف نـام  ایندرشدنِ آموزش را هم ي وضعیت کودکان کار یا پیامدهاي تجاريمثالً حتا نگرانی عمومی درباره

يدر هیئـت فروکاسـته  خـود را  اي کـه ي دانشجوییجریان چپگراست براي دردسرياین حتماً. عام جذب کند
معرفی امان بازار به قلمروي دانش و دانشگاهي بیحملهو شدناین تجارير یخطعواقب هبنوعی اعتراض صنفی 

زننـده و بـدیهیِ یـک    ت سبب قباحمسلّم یک واقعیت بهبحِ قُچگونه است کهفهمیدنِ این مشکل دقیقاً .کندمی
ي این بازي قبـایح،  در زمینهکه شودزمانی وضع میکلمه،عامِاپوزیسیون درمعناي ؛ روداز بین میدیگرواقعیت

چنـدباره با تأکیداینجا بخشی از سیاست رسمی،:شوداب میانتخترین واقعیات براي تذکر بدیهیراه ترینآسان
تبـدیل بـه   صریح،یک ابتذال يانهگستاخاندامِ عرضدربرابرِ شعور جهان هاي بدیهی اصالت مشکوك پذیرفتهبر

خـاطرِ کـذبِ محتـواي    بـه .دنامـ میکیشیراسترا این تکرار مکرّرات بورژوازي جناحِ چپشود ومیاپوزیسیون
که چیزيدر آنجانب شده است؛بهاش حقاستحقاقِ واقعیبیش ازخلقیاردوي عمومایناش نیست که سیاسی

.ستباورکردنی نیفساد همهاینکنند، استعدادآن را رعایت میست که همگانبدیهیپردهقدر بیآن

هـاي سیاسـی را هرچـه از وضـعیت صـفر      گردد که موجودیتخصلت کشسانی بازمیبنابراین موضوع به یک 
کوچکترین لغزش یا تلنگرِ کشد، طوري که باي بیشتري به این وضعیت میشوند، با نیروي بازگردانندهدورتر می

شده و انباشـته از انـرژي   ؛ چیزي مانند تمایل یک فنرِ کشیدهشوندپرتاب میخود به سمت مبدأ حرکت ،مخالف
افزایش طولِ بیشـتر از آن را مگـر   وضعیتی حدي براي کشیدگیِ فنر که : پتانسیل براي بازگشت به حالت تعادل

را بـه ذهـن   (limit)حـد  جـور مفهـومِ   یـک این وضعیت . کنددادنِ خصلت فنريِ خود تحمل نمیبهاي ازدستبه
هـا  بدنِ بدونِ انـدام به او ست که امعنایی در آن حداز ز دلوآشناي ژیل ي مقابل تعریف نقطهتقریباً کهد آورمی

rgans=BwO)OithoutwodyB(فرویدي، میل را نظراو که می.دهدنسبت میپردازي یهخواهد با رویکردي ضد
گیرد تا به وضعیتی اطالق کند که در آن یک ماشینِ میل یا با اینرسیِ حد عاریت میرتو بهکند، این تعبیر را از اَ

مقاومـت  تـداوم یـک پیونـد انـدامی مشـخص     که علیـه اش پایینش براي اتصال اندامی روبروست یا با حد باالیی
.کندمی

اصـوالً در  . صیرورت استروند رِ عکس برآمده از سرشت تولیدگمیل نزد دلوز مبتنی بر فقدان نیست، بلکه به
نه میلِ (است(part-objects)هاابژهـیابند؛ پیوند صرفاً میان پارهها بر اساس فانتزي با هم پیوند نمیمیل، کلیت

بخشـی  ي کلیتهیچ ضابطه. )ي مادرکلیت کودك به کلیت تصویريِ مادر، بلکه صرفاً میلِ دهانِ کودك به سینه
وجود نـدارد؛ هـر پیونـد یـک تصـادف محـض اسـت کـه نهفتگـیِ          هاانداممیانِبر این پیوند(virtuality)  رونـد

یافتنِ ي تعالینتیجهشمولِ میل،شکلِ جهاناز دید دلوز، توهمِ کلیت. آوردصیرورت آن را پدید میماندگارِ درون
.فروید استدر روانکاويِتجربی ادیپ به یک جایگاه مابعدالطبیعیِ برون
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به همین دلیل دلوز بـه  . نیستــ دیگر اندامِهبــ یک اندام جزءبهچیزي جز همین اتصالِ جزءماشینِ میل
یـک  دیگـر  ماشین تنها در پیوند باماشین : کنندتعریف میتولید /پیوندصورت فرایند تاري، ماشین را بهاهمراه گ

معنـاي  نه بـه ايِ این شارش شود، اما همزمان قطعِ مرحلهپذیر میماشین است؛ در این پیوند شارشِ انرژي امکان
در آنسـامبلِ آمـاريِ   گسترش و جورواجورشدنِ جریـان انـرژي  از ملزومات بازگشت به یک وضعیت آغازین، بلکه

:کننداین موضوع را چنین بیان می)ادیپآنتی(ستیز اُدیپدر آنها . ماشین میل است

اي از قواعـد  یا مجموعه(binary law)جفت هستند که از یک قانون دو حدي هاي جفتهاي میل، ماشینماشین
) سـنتز (ترکیـب  . یک ماشین همیشه به ماشین دیگر متصـل شـده اسـت   : کنندها پیروي میارتباطیحاکم بر هم

ایـن بـدان   . »...و سـپس  «، »...و «: اسـت (connective)طورِ ذاتی پیوندیابنده مولد، یا تولید تولید، در طبیعت به
بـه آن  وجود دارد و یک ماشـین دیگـر کـه    (flow-producing)خاطر است که همیشه یک ماشین مولد شارش

کـه  [ي مـادر  سـینه (کشدمیبه بیرون آن را یا بخشی از کند، متصل است و این شارش را دچار انقطاع و وقفه می
و از ]).کندو گاه براي تنفس، در مکش وقفه ایجاد میمکدکه شیر را می[ــ دهان کودك ] دهدشیر را شارش می

کند یا بخشی از آن ي خود با ماشین دیگري پیوند یافته است که شارشِ آن را قطع مینوبهآنجا که ماشینِ یکُم به
هایی ابژهـهاي پیوسته و پارهمیل همواره شارش. دوتایی در هر جهتی خطی استي کشد، مجموعهرا به بیرون می

دارد، خودش جریان را به شارش وامیمیل . دهدپیوند میرا به همپاره هستندکه بنا به طبیعت خود ناتمام یا پاره
,Deleuze & Guattari).کنـد هـا را قطـع مـی   شـارش آیـد، و ي خـود بـه شـارش درمـی    نوبـه به 1983: 5)

)نداز منَ[] ها هاي درون قالبودهافز(

و تشکیل یک ماشین میل است ) نه کلیت مادر و کودك(اندام ي مادر، پیوند دو تماس دهان کودك با سینه
هر از کودك ، زیرا جلو برودنهایت تواند تا بیاما عملِ مکش نمی؛یابدکه در آن شیر از سینه به دهان شارِش می

ي توقـف، پیونـد دهـانِ    در ایـن لحظـه  . دکنـ متوقف ، مکیدن راشده در دهانبراي بلعیدنِ شیرِ جمعباید گاهی 
ولـی یـک ماشـین جدیـد     ) گسـلند سینه از هم میـهاي ماشینِ دهاناندام(شود ي مادر قطع میکودك و سینه

حاال شارش : ، یعنی ماشین بلعگلو براي عملِ بلعیدنیِگوارشاندامدهانِ کودك به اندامِاتصال : شودتشکیل می
ري ایجـاد   ـیابـد و ماشـینِ گلـو   ي آن گلو براي انتقال شارش به مري پیوند میو دردنبالهاز دهان به گلو است مـ

هـم  و سـپس گـوارش   امـا عمـلِ بلـع    . اي دسـتگاه گـوارش  هاي مرحلـه جفتي جفتبقیهطور شود و همینمی
جدید هم هايدر دهان، باید این ماشیني شیرکردنِ دوبارهد، بلکه براي جمعنتا ابد ادامه یابقفه وبید نتواننمی

همـین شـکل و   این فراینـد بـه  . تشکیل شود) ینهسـدهان: دوباره(د و ماشینِ جدیدتر نبگسلاز هم ي خود نوبهبه
دهد و پس از رسـیدن بـه حـدّ    ل ماشین میدر این الگو دهان نخست با سینه تشکی؛ یابدادامه میطورمتناوب به

د تا آن هم بـا تحقـقِ   کنمیایجاد با انقضاي این ماشین، در پیوند با گلو ماشین جدیدي ) حد مکش(نهایی خود 
ماشـینِ  . دهدهاي دیگر نیز روي میاندامجفتمنقضی شود؛ این تناوب براي هرکدام از در جاي خویشحد خود 

تاري، یکی بـا عملکـرد تولیـد شـارش و     اقول دلوز و گبه: ستهامیان انداممیل دلوز همین تناوب انقطاع و پیوند 
پیوند یافتنِ دهان با گلو، پـس از  «معنايِ است این پرسش پیش آید کهنممک. دیگريِ با پمپاژِ شارش به بیرون
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هرحـال  ـــ بـه  چیست، وقتی که کودك از بدوِ تولد دهانش به گلویش متصل اسـت؟ » ن با سینهقطعِ پیوند دها
... ، گلو و مري، مري و معده و )شودانگاشته میبلعماشینِآنچه در این مثال (ظاهراً پیوندهاي میانِ دهان و گلو 

عنوان یک کلیـت بدن به: خالف استمدلوز دقیقاً با همین برداشت از بدن . پیشاپیش در بدنِ کودك وجود دارند
نامِ داده بهپیشکلیتها را یک انداميمجموعهي توهم ادیپیِ ماست کهنتیجهاین. انداموار، دروغی بیش نیست

ماشینِ میل بـه هـم مـرتبط    که فقط درندهاي مختلف کودکَد، اندامنداروجودی که هایتنها چیز. دانیممیبدن
یـا آنسـامبلِ   چینیها یک کل دیالکتیکیِ هگلی نیست، بلکه صرفاً یک برهمي انداممجموعهشوند؛ کلیت این می

که بـه  دهد، گلو و دهان دو اندامِ مجزایندمیکه عمل بلع رخ نیهنگامعبارت دیگر بهآماري اجزاست؛تصادفی و 
شـود و پـس از   ایـن پیونـد برقـرار مـی    یدن است کـه بلعفعلِ فقط در . ي طبیعی تعلق ندارنددادهپیشبدنِیک 

.گسلداز هم میرسیدن به حد آن دوباره

میل یعنی تولید یک ماشینِ جدید : کنندهمان میاینتولیدتاري میل را با ابا همین تلقی است که دلوز و گ
رکیـبِ پیونددهنـده   هـا، یعنـی ت  ي پیونـد انـدام  پایه وهلهبراین. از طریق پیوند دو اندام براي تحقق شارش انرژي

(connective synthesis)،گرایش زاینده ي تولید خودش یـک  ي ماشین میل است؛ دقت کنید که نتیجهمعرف
ها، خودش ماشینی اسـت کـه   ماشین/ابزار تولید، یعنی یک ماشینِ دیگر است؛ به بیان دیگر محصولِ پیوند اندام

عینـاً  (product)محصـول  و (producing)تولیـدکردن  باید براي ماشین بودن پیوند برقرار کند؛ در ایـن حالـت   
هنوز (production of production)تولید تولید عنوانِ بهتولیدچیزند؛ این دو فیلسوف وضعیتی را که در آن یک

قـرار بـدین ؛ خواننـد مـی شـیزوفرنی پیروز اسـت،  ) مثالً پرشدنِ دهان کودك از شیر(ي خود کنندهبر حد متوقف
:ي مولد ماشین استشیزوفرنی جنبه

: دهـد، یـک شـکل دیگـر هـم دارد     شـارش روي مـی  ـاُبـژه پارهي اي که در ترکیبِ پیونددهندهشدگیپایه جفتبراین
؛ و به همین »پیوسته است«تولیدکردن همیشه چیزي است که به محصول . (product/producing)تولید /محصول

که هر ماشین، ماشینی اسـت کـه   همانا تولید تولید است، همچنان(desiring-production)تولید ـورزيدلیل میل
ي تبیینـی  منزلـه را بـه » (expression)بیـان  «آلیسـتیِ  ي ایـده تـوانیم مقولـه  ما نمی.به ماشینی دیگر متصل است

یزوفرنیک را ي شـ توانیم، و نباید تالش کنیم تا ابـژه ما نمی] آري،. [بخش و بلکه بسنده از این پدیده بپذیریمرضایت
اینجـا نیـازي نیسـت کـه     . ي جهانی استتولیدکنندهشیزوفرنیک ... دادنِ آن با فرایند تولید شرح دهیم بدون ارتباط

ي نـابِ ابـژه  » (haecceity/thisness)بـودنِ  ایـن «تنها باید توجه کنیم که . میان تولید و محصول آن تمایز بگذاریم
(Deleuze & Guattari, 1983: 6-7).شودمیبردهتراجدید تولیدتولیدشده به یک کنشِ 

بـراي  . کـه بـا تولیـد تولیـد متـرادف اسـت، واجـد هویـت نیسـت         دلیل آنبه) شیزو، شیزوفرنیک(شیزوفرن 
هایی در پیوند با هم که یک کلِ کامل ي بسته شود، یعنی اندامداشتن، باید ماشین تبدیل به یک مجموعههویت

) امعـه طبیعت یـا ج (هاي دیگر در جهان بیرون تواند با انداماي دیگر نمیدهند؛ اما چنین مجموعهرا تشکیل می
اسـت،  مکانیسـم جاي ماشین یک بهاین مجموعه که . نیستتولید بیانِ دیگر محصولِ آن رابطه برقرار کند، یا به
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.کاريِ آن در امرِ تداومِ پیوندهاي اندامی جدیـد اسـت  ي محافظهشود که درحقیقت نتیجهواجد هویت کاذبی می
یابیِاندامدر دلوزخود هاي آن، یا به تعبیر نیست و همواره در ترکیبِ اندامبسته یک موجودیتدرواقع شیزوفرن

، همواره یـک مـازاد بـر همـاهنگیِ     )ترجمه نشودیابیسازمانبهکه بهتر است در این موردorgan-ization(آن 
. جدید استهايها وجود دارد که درپیِ برقراريِ پیوند یا هماهنگیدرونیِ اندام

اي که بایـد  رسد، مرحلهماشین میل در هر پیوند خود سرانجام به یک حد عبورناپذیر میگفته شد، کهچنان
ها بدنِ بدون اندام؛ دلوز همین حد را )امکانِ مکشِ بیشترپرشدن دهان کودك از شیر و عدم(پیوند گسسته شود 

(BwO)حد سـطحی اسـت کـه در آن امکـان برقـراريِ      ؛ این وام گرفته استرتواَاَنتُنَن، اصطالحی که از نامدمی
):شوددهان و سینه موقتاً قطع میپیوند(ها وجود ندارد پیوند میان اندام

شود ــ و سپس کـل فراینـد   ایستد، هرچیز در جاي خود منجمد میبراي یک لحظه در حالت مرگ میهرچیز
د که اصالً هیچ چیز فعالیتی نداشت، بوبهتر بساچهیک دیدگاه معین، از. طورسراسري آغاز خواهد شددوباره به

میالدي درکار نبـود  ] از همان اول[ي زادن و باززادن، اصالً وقفهي بیبراي فرار از چرخه. کردهیچ چیز کار نمی
بـه  اي خواهنـد رسـید کـه    ي آنها به چنان ناکاراییها چنان بد کار خواهند کرد و قطعات برسازندهآیا ماشین... 

رسـد کـه   نظـر مـی  بازگردند و درنتیجه به ما هم این امکان را بدهند که به نیستی رجعت کنیم؟ اما بـه نیستی 
ارگانیک، در پیوند آلی (قدر انداموار ها هنوز آنابژهـاند، و پارههاي انرژي هنوز چنان مستحکم پیوند یافتهشارش
ي نـاب در یـک حالـت آزاد    نیاز است یک شـاره آنچه مورد. تواند روي دهدهستند که چنین چیزي نمی) با هم

هـاي میـل از مـا    ماشـین .روان شـود (full body)است که بدونِ انقطاع جریان یابد و بر سطحِ یک بدنِ کامل 
سازند؛ اما در بطنِ این تولید، در خود تولید این تولید، بدن متحمل این واقعیت اسـت کـه بـه ایـن     اندامواره می

حتـا از ایـن در   [یابی ندارد، یـا  اندامکه نوعِ دیگري از است، و این) شدهیابیسازمان(یافته نداما] ي معین[شیوه 
؛ (automata)توماتـا  اُ[=خودکارهـا  ... نیسـت  ) یـافتگی سـازمان (یـابی  کـه اصـالً چـرا بـدون انـدام     ] رنج است
اي را بـه حالـت آزاد   )نیافتهسازمان(نیافته اندام) يتوده(رم ایستند و جِبه حالت مرده می] دکارتیهاياُتوماتون

یـک چیـزِ نامولـد، سـترون،     وکمالْتمامهايبدنِ بدونِ اندام. بنديِ آن بودندتر درکارِ مفصلگذارند که پیشمی
گونـه  یچرتو این را یک روز کشف کرد، هنگامی که خود را بدون هـ اَنَن نتُاَ. مصرف استزدوده و غیرقابلجنسیت

این است نـامِ آن، و مـرگ   : مرگيرانه. یافتجایی که آن لحظه بود، ، درست در همانشکل یا هیئت مشخصی
رو که بدنِ کاملِ مرگ موتـورِ آن اسـت،   کند، از آنزیرا میل، به مرگ هم میل می. نیست) مدل(بدونِ یک الگو 

.هـاي درحـالِ کـار هسـتند    هاي زندگی همان ماشینرو که اندامکند، از آنمیل، به زندگی میل میکههمچنان
(Deleuze & Guattari, 1983: 7-8))نداز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده(

براي فرویـد  : کنندفروید مقایسه می) ستاناتُ(مرگ يرانهغایت نهاییِ را با ها بدن بدونِ اندامتاري ادلوز و گ
جنسـی کـه درپـی    /ي زنـدگی س یـا رانـه  س، در برابـرِ ار تاناتُ: داردامرِ نابوديِ انواعاین رانه کارکرد بنیادینی در 

درواقع . گرداند، یک ترکیبِ انداموار را به حالت غیر آلی بازمیهاستگسترش حیات و ایجاد ارتباط میانِ اندامواره
بـراي  کـم  دسـت کند کـه  شناختی استنتاج مییا رویکرد زیستاین فرضیهبا بسط انتقاديِي مرگ را د رانهفروی
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گـذرد  بر آن موجود میدر آیندهکه حادثرویداد یک الزاماً ، مرگ (Multicellular)اي یاختهي بسوجود زندهم
به عبارت دیگر، او با این تعبیر نیروي فعـالِ ویرانگـر   . بلکه فرایندي فعال در موجود از بدوِ زایش آن استنیست؛

:دهدپیدایش حیات در این سیاره نسبت میهمان آغاز در موجودات را به 

به موضـوع  ) ترتر، پیشرفتهمتکامل(تر هاي عالیتوان دید که اذعان به یک مرگ طبیعی براي انداموارهبه سادگی می
براي موجود زنـده  (Erwerbung/acquisition)یک امرِ اکتسابی اگر مرگ.کندمورد نظر ما کمک ناچیزي می

، دیگـر موضـوعیت بررسـی    انـد پدیـدار شـده  ي مرگی که از آغاز پیدایش زنـدگی بـر روي زمـین    هااست، آنگاه رانه
ي براي مسئله] اماحقیقت[؛ این ...هاي درونی بمیرند ها ممکن است به علتايیاختههرحال بسبه. نخواهند داشت

بسـیار  انسـان  لِي معمواندیشهبه گمان چنین دریافت و برداشتی از مرگ بی. موردنظر ما چیزِ جالب توجهی ندارد
.Freud).»هاي مرگرانه«ي نامأنوسِ تر است تا فرضیهنزدیک Ger: 1967, 49-50; En: 1961, 41)

ي او در همان آغاز رساله:داندناپایدار به شرایط پایدار میبازگرداندنِ یک وضعیت رانه راي این فروید وظیفه
داد ــ که در کارهاي پیشینش در تبیینِ رفتارهاي انسانی به آن اولویت میرا لذتاصلِعملکرد ،وراي اصل لذت

) انرژيانباشت (ضعیت برانگیختگی شود که در یک ولذت زمانی حاصل میبرطبق این اصل،: کندیادآوري میــ 
و عدمِ آزار و درد، تنشِ صفرپایداري،ي این برانگیختگی فراهم شود و موجود زنده به حالت آرامشامکان تخلیه

وراي اصـلِ  در اکنـون  اما . شوددر این نظریه اساسِ رفتارهاي انسان رسیدن به لذت و آرامش انگاشته میبرسد؛ 
کـه  دکشرا پیش میواقعیتاصلِ، لذتاو در برابرِ اصل: استدرصدد ایجاد یک دگرگونی در این نظریه او، لذت

موجودیـت انـدامواره و   حفـظ  و واقعیـات  تأخیر در آن براي رعایت ملزومـات کردنِ لذت و ایجاد اش اختهوظیفه
د، امـا آن را تـا آنجـا کـه     شولذت تحقق مانعتواند پاسداري از بقاي آن است؛ هرچند اصل واقعیت سرانجام نمی

هـاي  ي مزاحمـت رغمِ همـه بنابراین، به. را بگیردزنده رسانیِ موجود اندازد تا جلوي خودآسیببشود به تأخیر می
:همچنان با اصلِ لذت است،انحرافی، البته از مسیرهاي اصلِ واقعیت، پیروزيِ نهایی

اصـلِ لـذت  [، ]موجـود [» مـنِ «مربـوط بـه   ) ي نفـس کننـده صـیانت (ي پاسـدارنده خـویش هـاي  تحت تأثیرِ رانه
(Lustprinzip/pleasure principle) [  اصـل واقعیـت  بـا(Realitätsprinzip/ reality principle)

و تعویـق  خواهـان حـال بـااین د،رهـا کنـ  تحقـقِ نهـاییِ لـذت را    کـه  آنبـی ]ایـن دومـی  [، کهشودجایگزین می
نبـردن  لـذت تحمـلِ مـوقتیِ   این خرسـندي، و تحقق هاي ممکن براي روششماري از رك تَ، تأخیراندازيِ ارضابه
] هرجورشـده [است و ایـن را  سوي لذتبه) انحرافی(غیرمستقیم درازراهدر ) Unlust/unpleasureغیرلذت، (

نـدرت  ي جنسی، که دشوار و بـه لیت رانهعنوان سازوکارِ فعااما اصل لذت همچنان مدت زیادي به.کندمحقق می
» مـنِ «د و چـه در خـود   اشـ ب] ي جنسی[ها رانههمینازاین اصل چهزِ کارو آغامانَد، است، می» پذیرآموزش«
گزندرِسانی به کلیت اندامواره، بـر اصـلِ واقعیـت    دررسد که این اصل طور به نظر میهمیشه اینباشد، ] موجود[

از تأکیـدها نـد؛  از منَ[] هـا  هاي درون قالبافزوده((Freud. Ger: 1967, 6; En: 1961, 4).شودچیره می
)فروید است
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رسانانه است که باید آن را از طریقِ اعمال نیروهاي واقعیت تا حد ممکـن  پایه، لذت مفهومی خودآسیببراین
خود پیدایشِ زندگی حتا دارد و گامی به پیش برمینسبت به گذشته فروید ،وراي اصل لذتدر . مهار و اخته کرد

ي مـاده (اسـت  هتـر اصـالً زنـده نبـود    کـه پـیش  داندمیاي ایجاد نوعی ناپایداري و برانگیختگی در مادهپیامدرا
در مواد غیرزنده، منجر به ایجاد ) صفرِ انرژيترازِ(؛ دخالت عواملِ خارجیِ تصادفی در یک وضعیت پایدار )غیرآلی

،ایـن تـنش  رفـتنِ درنتیجه براي از میـان  .شودآلود موسوم به زندگی مییک حالت اضطراري، برانگیخته و تنش
حاصل ایـن تمایـل بـه    به حالت پیش از زیست ضروري است و بازگشت ماده به وضعیت ناانداموارِ آغازین، یعنی

لذتگرایشدر این وضعیت منطقاً تحقق لذت با . ستنیمرگچیزي جزاولیهبازگشت به حالت بهبرنده موجود
ي شـناختی بسـیاري از دانشـمندان در حـوزه    هاي زیستبه پژوهشاین رسالهفروید درشود؛میهمبسته مرگ 

نظریـات گونـاگون آنهـا    اي، و نیـز  یاختهاي و بسیاختهي آغازین، تکزیست و تولیدمثل و مرگ موجودات زنده
:نویسدپردازد و میي سازوکارهاي تداوم زندگی یا تعویق مرگ میدرباره

یـاختگی در  در یـک پیونـد زیسـتی، یعنـی ایجـاد بـس      هـا یاختهاز ي نگرشِ عمومی، اتحاد تعداد زیادي برپایه
کند که زنـدگیِ  کمک می] رهگذرازاین[یک یاخته . ها، ابزاري براي افزایش طول زندگی آنها شده استاندامواره

عنـوان یـک   بـه [تواند ها مییاختهگروهمیرد، ي منفرد میاختهیکه یک حفظ شود، و نیز هنگامیدیگر يیاخته
ت  آمیـزشِ یافته از اینجا در معناي تعمیم[= گیري ایم که گُشنتر شنیدهما پیش.به زندگی ادامه دهد] کل گامـ

، یعنـی  ]Kopulation/conjugation، و جـانوري گیـاهی  بـه آمیـزش   براي تداوم نوع، ادهي نر با میا یاخته
. سـازي دارد ي زنـدگی و جـوان  اتحاد و آمیختگیِ گذراي دو موجود منفرد، بر روي هر دو طرف تأثیرِ پایدارنـده 

ها بـا یکـدیگر   ي یاختهرابطهمده در روانکاوي را به آدستي لیبیدوي بهیم تالش کنیم تا نظریهتوانپایه میبراین
هـا را  هاي زندگی یا جنسیِ فعال در هر یاخته هستند که دیگر یاختـه نیز اطالق کنیم و تصور کنیم که این رانه

هاي مرگ آنها را، یعنی فراینـدهاي برانگیختـه از ایـن    دهند، و رانهخود قرار می) هدف، موضوعِ(ي عنوان ابژهبه
هـا  که دیگر یاختهکنند، درحالیها را حفظ میترتیب زندگیِ آن یاختهو بدینکنندي خنثا میاها را، تااندازهرانه

هـاي  دهافـزو ((Freud. Ger: 1967, 53-54; En: 1961, 44).نـد دهمیانجام آنها کار را براينیز همین 
)نداز منَ[] ها درون قالب

اش دارد، ي ناانـداموارِ اولیـه  ي کمی که از حالت مادهفاصلهسبب اي یا آغازین، بهیاختهاگرچه هر موجود تک
تواند با بازگشت به این وضعیت، برانگیختگی یا تنش ایجادشده در خود را از بین بـرده و بـه حالـت    راحتی میبه

یق سـازوکارِ  را از طر) مرگ(حالت ناانداموار یا غیرآلی این امکان بازگشت به ايیاختهگروهیک پایدار درآید، اما
دوستی و عشـقِ بـه دیگـري را بـا     ي نوع؛ فروید رانهاندازدها به تعویق میي فداکاريِ متقابل یاختهنسبتاً پیچیده

کنـد و آن را  تبیین میتداومِ کلِ گروه ي هر فرد گروه به حفظ زندگیِ خود از طریق همین گرایشِ خوددوستانه
قـولِ فرویـد   بـه بـه سـازوکارهاي   ) تاناتُس(ي مرگ هراندرمقابل،.دهدنسبت می) سار(جنسی /ي زندگیبه رانه

ي مـاده بـراي رفـع ناپایـداري ایجادشـده در    هاي زندگیگردد که کارکردش غلبه بر رانهبازمیايهنوزناشناخته
شناختی بـاالتر  زیسترقابترا از یک دو رانهاین تقابل اواست؛ حیات موجود زندهفسخسرانجامغیرآلیِ اولیه و
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درضمن گرچه مجـال بحـثش اینجـا   (. دهدمی) تی، توپوگرافیکنگاشمکان(تی نگاشجاحیثبرده و به آن نوعی 
، ي فرویـد هـاي نظریـه  ي ذهنی با مؤلفهدادهمفاهیمِ پیشنشدنِنیست، اما براي پرهیز از ابهام در موضوع و خلط

ــ (Instinkt/instinct)غریزه شناختیِاز مفهومِ زیست(Trieb/drive)سائقیارانهتوجه به تمایز مفهومِ فرویديِ
Standard،چییانگلیسـیِ اسـترِ  برگـردانِ حتـا در (شـود  فروید ترجمـه مـی  يرانهکه معموالً به اشتباه در برابرِ 

Edition (و تـداومِ  مشـخص مثالً غریزه یک سازوکار دفاعیِ ذاتی براي تأمین نیازهاي زیسـتی : ــ ضروري است
طـور ژنتیکـی   ي بـه داده و معطوف بـه یـک ابـژه   ي پیشاز طریق یک سازوکار و یک رویهحیات موجودات زنده

تعریف طورمعین در مورد انسان، بنابهابژه و عملکرد رانه اما، بهدرنتیجه غریزه ارضاشدنی است؛شده است؛تعیین
حیث مکانیِ نوپدید است که دوساحت متفاوت براي عملکـرد  این در). و درنتیجه قابل ارضا نیستاستانحرافی

:شودهاي درونیِ انسان وضع میرانه

از نوعی دیگر، یعنی یک باید شد، اکنون دانسته میکیفیجور تفاوت یکمیان این دو نوع رانه، که اساساًتفاوت... 
]درسـت اسـت کـه   هنوز این نیز [ویژهبه. تعریف شود]topisch/topographicalجانگاشتی،[= مکانی] تفاوت[

ي کشـمکش میـانِ مـن و امـرِ تصـاحبِ      نژنديِ انتقالی، که موضوع اصلیِ پژوهش روانکاوي اسـت، بـر نتیجـه   روان
libidinösen Objektbesetzung)لیبیـدینالِ ابـژه    / libidinal cathexis of objects)  اسـتوار اسـت.

(Freud. Ger: 1967, 56; En: 1961, 46))چی یاز اسـترِ تأکیـدها نـد،  از منَ[] هـا  هاي درون قـالب افزوده
)هستند، نه از فروید

، بـه  cathexisدر معناي تصاحب و اشغالِ یک جا یـا چیـز را بـه    besetzungچی یتوجه کنید کنید که استرِ
در پیوند بـا همـین   ؛ فروید رساتر استروانی برگردانده است که البته در انتقال مقصود ـعاطفیمعنی نیروگذاريِ 

یا نیروگذاريِ بازداشـتی  (countercathexis)ي مرگ در مفهوم فرویديِ آن را یک ضدکاتکسیس دلوز رانهمعنا،
مقـاومتیِ  عملکـرد سـپس  ؛ایستدبخشِ سوژه میخواند، یعنی نیرویی که در برابرِ انرژيِ روانی و شوقیِ حیاتمی
:کنداز آن متمایز میدر برابرِ عملیات ماشینِ میل راابداعیِ خود (BwO)يهااندامبدونِبدنِ

ایـن  : ستمعنابه این شود، درست خوانده می» (primary repression)سرکوبِ نخستین «به باورِما آنچه معموالً 
هاي میل ماشین)راندنِپس(دفعِهمان، بلکه بیشتر»(countercathexis)نیروگذاريِ بازداشتی «سرکوب نه یک 

هـاي  ماشـین : است(paranoiac machine)این معناي راستینِ ماشینِ پارانویاك . هاستبدون انداماز سويِ بدنِ
کنـد، زیـرا آنهـا را چونـان     ها آنها را دفع مـی ها رخنه کنند، و بدنِ بدونِ اندامکوشند تا به بدنِ بدونِ انداممیل می

:Deleuze & Guattari, 1983).کندي فراگیر تجربه میسازوبرگی براي یک آزار و شکنجه 9)

عنوان یک نیـروي  مرگ، یعنی تمایلِ آن بهي سرشتینِ رانهيِکارتاري، محافظهاي دلوز و گدرواقع در نظریه
بـه  کـم ممانعـت از افـزایش آن،   ي انرژي یا دسـت براي بازگشت به حالت پایه) درمعناي فیزیکیِ کلمه(پایستار 

در برابـرِ  BwOي مقاومـت آنهـا دقیقـه یـا جنبـه    ؛شوداطالق می) BwO:پسازاین(ها ضعیت بدنِ بدون اندامو
ي ماشینِ پارانویاك با فرارسیدنِ مرحله. نامندمیپارانویاكماشینگسترش یا تداومِ پیوند اندامی ماشین میل را 
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رسیدن به حد اتصالِ ماشـین میـل پدیـدار    در) ي مادرجداشدنِ دهان کودك از سینه(انقطاع پیوندهاي اندامی 
. کندجنسیت مقاومت میشکل و بیي بیاین توده یا مادهوتازِ بیشترِ ماشین میل بررويدر برابرِ تاختشود و می
نیست، BwOبا حد خودش، یعنی باد یک ماشین میلآلوي تنشرابطهدیگر، ماشین پارانویاك چیزي جزبیانبه

:Deleuze & Guattari, 1983)درشرایطی که دومی دیگر تابِ تحملِ اولی را ندارد  که ، چناننیاوردنتاباین .(9
هر ترکیبِ اندامی را یک شکنجه بـر روي خـودش   BwOگویند محصول این واقعیت است که تاري میادلوز و گ

هـا  یک شکلِ مشخص اتصـال انـدام  همچنین. تنش یا شدت انرژي استافزایشداند و دلیل این شکنجه نیز می
معرف یک سازوکار خاص براي انتقال انرژي حیات است، و این یعنی یک تولید مشخص؛ اما چرا یک شکلِ دیگر 

امتیـاز  مشـخص شکلِخواهد به یک نمیکهکند در برابرِ ماشینِ میل مقاومت میبه این دلیلBwOنه؟ گویی 
هـر مقاومـت در برابـر   ؛نیسـت شده و مقـدر دادهبدیلِ ازپیشمعنی تمایلِ ذاتیِ آن به یک شکلِ بدهد؛ اما این به

بـراي حفـظ حالـتBwO    ي منطقـیِ ایـن وضـعیت تـالش     نتیجه. کندبروز میها،اتصالِ اندامهر، ماشینِ میل
تاري ااما این نیز با امرِ تولید، یعنی حیات در معنايِ عام آن که مورد تعصب دلوز و گ. اندامیِ نابِ خودش استبی

(antiproduction)ضـدتولید  قلمـروي راBwOي تـاري وهلـه  اهمـین دلیـل دلـوز و گ   تضاد است؛ بـه است، در

:Deleuze & Guattari, 1983)نامندمی پیونددادنِ همین ،ماشین میلپیونددهنده و مولد يیا جنبهویژگی . (8
سو با مقاومـت در برابـر   از یک: شودجا مشخص میهمیننیز BwOي ارکرد دوگانهکت؛ امر تولید با ضدتولید اس

یونـد  عنـوان حـد یـک پ   کند و از سوي دیگر بـه میل مزاحمت ایجاد می/تولید/عملیات ماشین میل، در امرِ پیوند
هـایش، امکـان   رغمِ مقاومـت آورد که بهشکلی پدید میي خام و بیگسلد و مادهآن را از هم می،اندامیِ مشخص

بازنمایـانگرِ ماشـین پارانویـاك  . کنـد هاي میلِ جدید از طریق پیوندهاي نو و تصادفی را فراهم مـی تحققِ ماشین
.ماشینیِ تولیدعملیاتدر برابر BwOي کارانهایستادگیِ محافظه: ي منفی این وضعیت استجنبه

ي دلوز آنچه تقدم دارد تولید، زندگی و انرژي است، مقوالتی که در ادبیات او مجموعـاً  پیداست که در نظریه
تـر افـزون بیشتر است، زندگی هـم  شدتهرجا . شوندپاس داشته می(intensity)شدت ي مفهومِ جایگاه ویژهدر

ي مرگ فروید براي بازگشـت بـه حـالتی    یادآورِ غایت رانهشدتیک سطحِ بدونِ عنوان بهBwOدرعوض،است؛
کـه  ، چنـان امـا فرویـد  از دیـد  . اسـت ه از میان رفتمطلقاً ) شدت(است که در آن برانگیختگی، ناپایداري یا تنش 

یک حالت انحراف از معیار، آشوبی ایجاد شده در یک وضعیت پایدار، و پیونـدي  باید است کهزندگیاین دیدیم،
. طورذاتی تمایل بـه انحـالل دارد  که بهمحسوب شود)غیرارگانیک(ي ناانداموار معمول و غیرمنتظره میان مادهنا

تاري یکسره اي دلوز و گریهپایانِ زندگی در نظبا شور و شدت بیي فروید شناختیِ مرگ در اندیشهاولویت هستی
تا تبیـینِ  آنهايتمدن و ناخرسنديویژه در هاي پسینِ خود، بهفروید همین بدبینی را در نوشته. در تضاد است

ي تازگی جنگ جهـانیِ یکُـم را در صـدرِ سـیاهه    شناختیِ تداومِ خوي ویرانگرِ بشریتی که آن زمان بهدالیل روان
ي بدون شکل، سـطحِ صـاف و   اما دلوز تحقق توده یا ماده.دداهاي هولناك تاریخش ثبت کرده بود، بسط جنایت

هاي دیگر داند، اما همزمان شرط تحققِ شکلتولید زندگی میرا اگرچه حدي بر،BwOاندامِ ي بیغشاي لغزنده
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ي اندامیِ موجود منقضی نشوند و پیوندها از هم )سنتزها(ها اگر ترکیب: انگاردها نیز میحیات و تنوعِ روابط اندام
ر دهان کودك ؛ مثالً اگنخواهد داشتهاي میل جدید وجود نگسلند، امکان پیوندهاي نوعِ دیگر و درنتیجه ماشین

. ناممکن خواهد بود) ماشین بلع(گلو ـاز سینه جدا نشود، تشکیلِ ماشینِ دهان

اي مطلقـاً  ي جـانوران پدیـده  غریـزه ؛ نـزد او قـرار دارد باورانـه بینیِ حیاتاین خوشي مقابلِ در نقطهفروید 
ي زیستی یا جـانوري در  کند؛ هر گونههاي پیشین را تکرار میکارانه است، به این معنی که پیوسته رویهمحافظه

در خـود  طـور غریـزي   بهکه را بقاکالم سازي، تولیدمثل و دریکهاي مشخص تغذیه، دفاع، النهطول زمان شکل
اگر دخالت عوامل خارجی براي تحمیل انتخابِ اَصلَح داروینی در کار نباشد، یـک  . دهدثبت کرده است، بروز می

هـا و  فروید بر آن است کـه تفـاوت  . کندمیتکرارها را نسل پشت نسل گونه بدون هیچ تغییري مدام همین رویه
 درونـیِ موجـودات   ي حرکـ د، نتیجهندهروي می) تکاملشده بهترجمهاشتباهاً(فرگشتتغییراتی که در روند ت

ي ذاتیِ آنها براي حفظ وضعیت نخستین، از سوي عوامل محیطی بـه  کارانهرغمِ تمایلِ محافظه، بلکه علیندنیست
مشخصـی در بطـنِ موجـود زنـده بـا      يرانـه تر بگوییم، درستیا ،زبانِ ساده، هیچ غریزهبه. دنشوآنها تحمیل می

 پیچیده» پیشرفت«کارکرد بیـانِ دلـوز  تر، یعنی سطحِ بیشترِ انرژي، یـا بـه  یا تکامل وجود ندارد؛ موجود : شـدت
غایت این تکرار هم بازگشت به وضعیت صـفرِ انـرژي   . ه مساوي است با تکرار و ثبات محضرانکه حال آن. بیشتر

:استمرگ؛ نهایتاً در این تبیین، هدف فرجامینِ زندگی د استیا حفظ مقدارِ ثابت موجو

صـرفاً  همیشـه  و در شرایط ثابـت،  اش خواهان هیچ تغییري نبوده است، از همان آغاز زندگیي ابتداییموجود زنده
شده بـه  هر یک از تغییرات تحمیل)کارمحافظه(پایستار هاي انداموارِ رانه... روند زندگیِ واحدي را تکرار کرده است

کننـده  ناگزیرند کـه از خـود تصـویري گمـراه    کنند و روند زندگی آن موجود را دریافت کرده و براي تکرار حفظ می
که صرفاً بـراي رسـیدن   عنوانِ نیروهایی که گویا درپیِ ایجاد تغییر و پیشرفت هستند، درحالیجا گذارند، یعنی بهبه

تقالهـاي  ] ایـن [ي توان این هدف نهاییِ همههمچنین می.آزمایندهاي قدیمی و جدید را میراهبه یک هدف کهن، 
رانه با این هـدف در تضـاد خواهـد بـود، اگـر غایـت زنـدگی        ) کارمحافظه(سرشت پایستار . انداموار را مشخص کرد

وضـعیت قـدیمی، یـک شـرایط     درعوض، چنین هدفی باید یک .تر تحقق نیافته استوضعیتی باشد که هرگز پیش
هـاي انحرافـیِ   ي راهاز طریق همه] در طول عمر خود[بار آن را ترك کرده است و که موجود زنده یکآغازین باشد

(Umwege/circuitous paths) تکامل)Entwicklung/developmentمنظور براي این؛evolution یافَرگَشت
ي موجـودات  این واقعیـت را کـه همـه   بتوانیماگر . در تالش براي بازگشت به آن است)مفهومِ بهتري استداروین، 

اي اسـتثناناپذیر بـدانیم،   گردند، تجربهبازمی) غیرزنده(غیرِانداموار وضعیتبه میرند و میهاي درونی زنده بنابر علت
موجـود غیرزنـده   ] کـه این: [شده، و با نگاهی به مسیرِ طیمرگ استزندگیکلِهدف : توانیم بگوییمآنگاه فقط می

,Freud. Ger: 1967).پیش از موجود زنده وجود داشته است 39-40; En: 1961, هـاي درون  دهافـزو ((32
)هستندفرویداز تأکیدهااز منَند؛[] ها قالب

ي پیشرفت یا تکامل دلیل انتخاب واژههمینطورقطع به داروین نیاز دارد و بهاي است که فروید بهاینجا نقطه
(Entwicklung/development)مفهومِ داروینـیِ  . از طرف او براي این بحث اصالً مناسب نیستevolution  کـه
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تواند بـا  بارِ ارزشیِ مشخصی ندارد و نمیبراي آن اصالً درست نیست، تکاملکه گفته شد برابرِ فارسیِ رایجچنان
معـادل  تطـور  یـا  فرگشت.ارز باشدهمکشد،خود یک داوريِ تاریخی را پیش میخودبهمفهومی چون تکامل که

به تغییـري  د، بلکهاي که الزاماً بر پیدایشِ یک نوعِ برتر نسبت به نوعِ قبلی داللت نداردگرگونی: ستتري ادقیق
اگر این عامل حذف شـود،  . شودي موردنظر ایجاد میدهد که فقط براي تطابق با عاملِ بیرونی در گونهارجاع می

نیاکـانَش را  زندگیِاي براي تغییر موجود زنده وجود ندارد، و آن موجود پیوسته روندهاي قبلیِهیچ دلیلِ درونی
ي فریبکارانـه و  یـک خصیصـه  رانـه  بِ توجه این است که فرویـد بـه   ي جالنکته.کندمیتکراربا کمترین تفاوت 

کند که خواهان و مسئولِ ایجـاد تغییـر یـا حتـا پیشـرفت در      که وانمود میدهد و آن اینکننده نسبت میگمراه
ت ي آغازینِ خود، یعنی بازگشـ کارانههایی متفاوت همان هدف محافظهکه صرفاً از راهموجود زنده است، حال آن

.رسـد کنـد کـه سـرانجام بـه نتیجـه مـی      چنان در این امر پافشاري میکند و آنبه حالت ناانداموار را تعقیب می
ا، و نهـ آي اکتسابی در موجودات زنده نیست، بلکه بنیاد رفتارهاي غریزي و رانشـی  ترتیب مرگ یک عارضهبدین

عبـارت  از مسیرِ اصلیِ رسیدن به هدف اسـت؛ بـه  انحرافرانه مستلزم یک پس.هدف زندگیِ آنهاستدرحقیقت 
ي انـرژيِ انباشـته را   شـود و تخلیـه  و طبیعیِ ارضاي خـود خـارج مـی   اصیلدیگر، زمانی که یک غریزه از مسیرِ 

ي ناشی از مقابلـه و مواجهـه  انحراف؛ این شودتبدیل به رانه می، گیردپی میهاي انحرافی و غیرمستقیم شکلبه
ي این انحراف نیز آن است که متعلـق یـا   نتیجه؛شودي زندگی است که در ظاهر بر آن پیروز میاین رانه با رانه

. شودي رانه نیز به چیزهاي دیگر منحرف میابژه

مطلـق صـورت   شـود کـه ارضـاي    ، منجر به آن میشناختیبراي تعویقِ مرگ زیستاین تغییر یا انحرافاما 
ي اصلی را انجام دهنـد  توانند عیناً همان کارِ رویههاي جایگزین نمی، زیرا رویهدشوودهتنش افزبر و دائماً نگیرد

 آرمانی به وضعیت رانه تـا  ي مطلوبِخنثا و مطلقاً ارضاشدهو درنتیجه بازگشت  تعویـق  ي مـرگ بـه  لحظـه خـود
سببِ انحراف ذاتـی خـود ـــ ناشـی از     تنش است، خودش بهپی فرونشاندنِاي که در زبانِ ساده، رانههب.افتدمی

اي براي ارضاي رانهتحت تأثیر یک تکرارِ واداشتیانحرافیهر عملیات : کندتطبیق با واقعیت ــ آن را تشدید می
ئبه به شادنِ بیبوجور تکراريآنچه یک وحدت شکلیِ مطلق، یا یکانجامد؛ کمال نمیوه خرسنديِ تمامکه باست

ي ارضاي رانـه از  گونهدر مورد کودکان، مسئله به خصلت بازي.رانه استخود بخشد، میهاي جایگزینذات رویه
کودك یک : دهدارجاع میاشسالهونیمیکي ي نوهي مشهورش دربارهفروید به مشاهده: گرددطریق تکرار بازمی
؛ »اُـاُـاُـاُ«گویـد  کنـد و مـی  پرتاب مـی اشاي پنهان در زیرِ روتختیوشهی بسته شده است به گقرقره را که به نخ
عنوان یک قید حالت معنیِ است که به(fort)»فُرت«ي آلمانیِ زند که مقصود کودك تکرارِ واژهفروید حدس می

سپس کودك با کشیدنِ نخ و دوباره ظاهرشدنِ قرقره، با شـوق صـدايِ   . دهدرا می» رفتهازدستیارفته«تقریبیِ 
زعمِ فروید این بازي، بازسازيِ غیبت تروماتیک مادر است به. دآوراز خودش در میرا ) »آنجا«در معناي (da» دا«

مهـار رفـتن و   کـودك :دیابتسلط میشکلی خیالی غیبت و بازگشت او به، برکه کودك از طریقِ تکرارِ مداوم آن
و ي خود غیـب، که گویی اوست که مادر را نخست به ارادهانمانند نخِ قرقره در دست دارد، چنبازگشتنِ مادر را 
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کسـب تسـلط   این تمرین براي کودك تالشی است جهت .دکنخویش ظاهرش میخواستبه خود اوست کهباز 
دادنِ مـادر، کـودك   ازدسـت وارِبا تکـرارِ بـازي  است؛ و ناآرام دیده کاذب بر وضعیتی که او در آن منفعالنه آسیب

ــ کـه بـراي   ي ترومایِ تجربهناآرامتنش و درعوضِبنابراینپیدا کند و فعال، حالتی انفعالجاي آموزد که بهمی
هاگردد ــ با ایجاد احساسِ تسلط فعاالنه بر جهانِ ابژهدنبالِ مفرّي میلت آرامش ی از آن و بازگشت به حاخالص

اش در این بازي، به شدهبازسازيچیرگیِغیبت ناگهانی مادر را از طریقِ او :دست یابدجزئیلذت/سکونبه نوعی 
 او تحقق مقدمه یا شرط حاصل از بازگشت اقـع او در ایـن بـازي،    ؛ دروکندتبدیل میو رفعِ تنش تروماتیک لذت

کند و درنتیجه همواره یک مازاد ارضانشـده بـاقی   هاي انحرافی، تنش ایجادشده را تشدید میسببِ اتخاذ رویهبه
,Freud. Ger: 1967)شـود گذارد که منجر به تکرارِ بازي مـی می 11-13; En: 1961, بـه عبـارت دیگـر،   .(8-10

علـت  و لذت ببرد؛ بازياز ،ادرحضور مجاي آموزد که بهمیآرام آرامواقعیت ملزومات ي تحمیلِ واسطهکودك به
جامانـده از  ، یـک ناخرسـنديِ بـه   )تـا مـرزِ خسـتگی   (بـازي دیگـر   و هربازيپایانِ اینبیتکرارِاصرار کودك به 

ي شدهاین مسیر انحرافی لذت اختهصفر با مسیرِ انحرافیِ تحققِ آن است؛راه رسیدن به وضعیت تنشیِجایگزین
کار او را از دهد و بااینجاي لذت اصلی به او میرا بهاو» منِ«در» تسلط«ي دلنشینِ ایجاد حسِ حاصل از تجربه

: یافتن با واقعیت اسـت ي همین تطبیق، نتیجهاسترانهکه در ذات تکراربهاجبار.کندارضاي مطلق محروم می
.استز آن الجرم نابسندهي یک بازي که خرسنديِ حاصل اجز اجبار به تکرار بیهودهنیسترانه چیزي 

اصـلی  موجبِبهها، بلکه تن)بازگشت یکباره به وضعیت صفر انرژي(اصلِ لذتدیگر نه تابع اساس، لذت براین
ترتیـب ظهـور   ضربِ واقعیت و بدینتعویقِ لذت بهعبارت است از و آنشودتعریف میلذتاصلِورايِوتربدوي

رود و شـود و از دسـت مـی   مـی ممنوعاش ، سائقی که ابژهسوژهناخودآگاهزايموتورِ انرژيعنوان ي مرگ بهرانه
انحرافـیِ هـاي  بـا روش و ارضايِ ناکاملِ آن(fort)تولید یک تنش تکرارِ:شودرنتیجه خودش پیوسته تکرار مید

خود وارد قدیمی اصلِ لذتي به فرضیهوراي اصل لذت اي که فروید دري انقالبیدرواقع اصالحیه.(da)واقعیت
تصرف که استتمنایی ارضانشدنی؛ میلدکرلذت را جایگزین میلي مرگ، بندي رانهکه با صورتاین بودکرد،
؛ ، عطشی بـراي عطـش  ورزیدنمیلنه به یک ابژه، بلکه به خود ورزيمیل: اندازدبه تعویق میدائماًي خود را ابژه

کـه بـا رسـیدن بـه تـنش صـفر حاصـل شـود، بـا افـزایش           جـاي آن در این وضعیت، برخالف اصل لذت، لذت به
خود تنشی ي مرگ است خودبهاي که تحت فرمان حرکت انحرافی رانهاندامواره: شودبیشترِ تنش تولید میهرچه

کند؛ بنابراین لذت حاصـل از  رانه تشدید میهمین سبببهاتفاقاً خواهد با عملکرد این رانه از بین ببرد، را که می
یکدهد؛ میلمیمیل شود و جاي خود را به همان میساختار انحرافی رانه، با تعویقِ آن این

Durstsehnsucht میل و نه به ارضـاي آن تـنش اسـت کـه    انباشـت  ایـن  . است، یک میل به تشنگی، میل به خود
در ایـن مرحلـه از تـدوین    [اصلِ لذت . استآوریأستنش است که ي تخلیه] در مقابل،[برانگیز باشد، و تواند لذتمی

)از منَند[] ها هاي درون قالبافزوده((Verhaeghe, 1999: 135).آغاز به فروریختن کرده است] ي فرویدنظریه
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ارائـه  » رفع تنش= لذت «ترِ تري که فروید در فرمول سادهدیمیاین تعریف جدید لذت ــ نسبت به تعریف ق
چـون  و است مرگترین حد لذت خود عالیکه ي او دارد و آن ایناي براي نظریهر بدبینانهپیامد بسیاکرد ــ می

انباشـت  ي افـزایش و  تابد، عطش به مرگ را با اعمال یک انحراف تبدیل به چرخـه این حقیقت را برنمیواقعیت
آغـازین و پسـین  فرویـد پیچیـدگی و درآمیختگـی مفـاهیمِ   . درَبلذت می،لذتسوژه از تأخیر در: کندتنش می

نشـان  نوم و طرح اصطالحات اهیویژه خود را در بازتعریف مفبهاین و تاحدي نشان از غافلگیري خود او هم دارد
، )تعهد به اصل لـذت (عِ مطلق تنش، مستلزم مرگ استیعنی رف،این کشف که تحققِ لذت واقعیمثالً ؛ دهدمی

اصـل لـذتی کـه بـراي     ،ي مرگ اسـت دارد که تقریباً نام دیگري براي همان رانهوامیاصلِ نیروانااو را به تعریف 
. تحققِ سطحِ صفرِ تنش تابع تاناتُس شده است

شناختی، با مـرگ  عنوان رویدادي زیستکردنِ مرگ بهها، تنها با جایگزینها و رانهي اصلاین کالف پیچیده
لکـان بـا تعریـف    د؛ امی دقیق براي این ابـژه پیـدا کنـ   گشودنی است؛ فروید نتوانست نازهمممتنعاي چونان ابژه
سببِ تعویق مستمرِ؛ لذتی که بهداومِ تنش استلذتی که ناشی از افزایش م: همین کاستی را رفع کردژوئیسانس

شـناختی نیسـت، بلکـه لـذت     مرگ، دیگر یـک رویـداد زیسـت   . همان استبا درد این) سطحِ صفرِ تنش(اشابژه
:یک امتناع مربوط به ساختارِ میل،شودي رانه در مرکزِ آن وضع میاي است که با چرخهمعوقه

بـه ابهـام   البتـه فقـط  موضوع را با روشنی بیشتري طرح کند، کـه  کوشید تامازوخیسم اقتصاديِيمسئلهفروید در 
بنـدي  را صورت] ي خودنظریه[ي و سپس دشواره. او حتا به نام جدید اشاره کرد، یعنی اصلِ نیروانا... بیشتر انجامید 

جـور د دارد؛ هر کدام اینها یکاز تنش وجو)ناخوشایند(بخشبخش و هم یک رهایِشِ نالذتهم یک تنشِ لذت: کرد
هـاي  ـــ از ایـن اصـل   وراي اصـل لـذت   در این مرحله او تعریف جدیدي ــ جدید نسـبت بـه   . تناقض لفظی هستند

اي شـده اصل لذت شکل اصـالح . ي مرگ و جویاي تنش صفر بوداصلِ نیروانا بیان و تجلی رانه. به دست دادگوناگون
سرانجام، اصـل واقعیـت تـأثیر جهـان     . کردي زندگی، عمل میت ارس، یعنی رانهاز همین اصل نیروانا بود و در خدم

در ایـن تعـاریف   [اي کـه  رغمِ واژگان تغییرنکـرده واضح است که آنچه اینجا داریم، به. گذاشتبیرون را به نمایش می
داده و اکنـون بـه   جبهـه است؛ اصل لذتی که حتا تغییر اند ــ یک اصلِ لذت یکسره متفاوتکننده شدهگیج] جدید

فرویـد یـک   . نیروانا استـافزا تعلق دارد، اصل لذتی که جویاي لذتی غیر از آنی است که هدف اصلِ لذتارسِ زندگی
بایسـت  رفـت، زیـرا لـذتی بـود کـه مـی      ي اولیه مـی دریافت متعارف نظریهوراي لذت نوع دومی کشف کرده بود که 

ي غـایی آن،  لذت تأکید کند، یعنی بر میل و نه بر وهلـه برايتالشناچار بود که بر او... ي درد هم باشد دربرگیرنده
همـه  ــ بااینلذت فالیکتنش، جا گذارد ــ تسکینِتواند شکل خاصی از لذت را بهي غایی میاگرچه این وهله. ارضا

تعریـف هرگـز   بود، چیزي کـه بنابـه  » میل به تشنگی«رفت و آن هم وجود داشت که وراي این لذت میچیز دیگري 
جـایی اسـت کـه انفصـالِ مضـاعف      از منظرِ لکانی، این همـان . سروکار داردتمتعی دیگراین چیز با ... یابد پایان نمی

امتنـاع  اسـاسِ اصل لذت، یِدرونکاستیِارضا، دستیابی بهناتوانی انسان در: آیدپدید می]هیستریک[ار ي گفتنظریه
ي کننده، لذت مشخص”Le plaisir marque la fin de la jouissance“: ]لکانيجمله[است) ژوئیسانس(تمتع 
)از منَند[] ها هاي درون قالبافزوده((Verhaeghe, 1999: 139-140).غایت ژوئیسانس است/پایان
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کند و آن لـذت  تعریف می)کاهش تنش(لذتی وراي لذت فالیک تابعِ اصل لذت فروید،در این تعریف جدید
کنـد؛  پیـدا نمـی  شخاطرِ تناقض ذاتیِ آن نامی برایبهاو که ناشی از تشدید تنش است ترِبزرگتر یا شاید عمیق
دانـد؛  بودنِ خود لذت مـی نامد و امتناعِ ذاتیِ آن را ناشی از ناممکنمیژوئیسانسلکان آن را که گفته شد، چنان
تـوان در دو معنـا درك کـرد کـه     ، می)پایان و هدف(finسببِ امکان دو تعبیر از ي ذکرشده از لکان را، بهجمله

بـه  ) تنش صفر(نخست، تحقق لذت: کنندرفته امتناع ژوئیسانس را بازنمایی میهمو رويالبته مکمل یکدیگرند
همان ) ژوئیسانس(لذت این تشدیدهدف؛ دوم، )زیرا ژوئیسانس تشدید تنش است(ژوئیسانس است پایانِمعنی 

کـه  ) ، لذت بردن از تشدید تنشلذت بردن از تعویق لذت: ژوئیسانس(لذت این شکل نومکشوف.بردن استلذت
لکـانِ  (تعبیـرِ لکـانِ پسـین   بـه  هیستريگسترش و تکمیل تعبیرِ فروید از د،شوصورت یک امتناع تعریف میبه

بخـش  وجود ندارد، زیرا عنصرِ کلیتطورِکلیبهزن : ناپذیر استاي کلیتست که پدیدهازنانگیاز )سمینار بیستم
ي کلیت، یعنی زبان، بیرون شود، از عرصهچون لذت او اخته نمی(ممتنع است) یا لذت غیرفالیکژوئیسانس(آن 
این ژوئیسانس مرگی اسـت کـه از حـد    . )را داردخودشيویژهلذت /درنتیجه هر هیستریک ژوئیسانس. ماندمی

فقـط  نـه ژوئیسـانس . شده استي ممتنعِ لذت در مرکزِ رانه وضع صورت ابژهشناختی خود عبور کرده و بهزیست
صفرِ تنش، بهرانه، بلکه اساساً نتیجهغایت اصـل واقعیـت، یـا     ي انحراف رانه از مسیر تحققِ حالت سبب دخالـت

دلیل به(و همانگیزد برمیرفعِ تنش اندامواره را براي طورِ توأمان هم بهرانهپس . ي ادیپ، استهمان پدر در گره
ي ي غیرِممکن خود را با چرخهابژهآلود،این رانشِ تناقضکند؛میرا تولید تنش همین ) هاي انحرافیپیگیريِ راه

گسـترانه بـه   و پـس کندمیي تروماتیک وضعصورت یک حفرهتولید تنش و تحریک براي اطفاي انحرافیِ آن به
به اسـاسِ رفتارهـاي   شدنشو تبدیللذتاصلورايي مرگ به رانهبا صعود. دهدنسبت مییک غیابِ نخستین

هنگـامِ  ) سوژه در تماس با اصلِ واقعیت» منِ«یا (که خودآگاه خواهد بودچیزي مربوط به ناخودآگاه لذت ه،سوژ
کنـد  هایی را تولید مـی مسمپتُ) نورز(نژندي همین تکرارِ رانشی است که در روان. کشدي آن فقط درد میتجربه

ه شـوند کـ  ، اما تنها به این دلیل تکرار مـی )افزایش تنش(سوژه هستند» منِ«که گرچه باعث عذابِ خودآگاه یا 
زا، آزارنـده و  هاي دردآور، آسـیب ي وضعیتکه براي مهارِ فعاالنههایی تالشتکرار؛بردناخودآگاه از آنها لذت می

یـک  شـوند، بـا تولیـد   از سوي این رانه به فرد تحمیل می) کاتکسیس/ي انرژي روانیحالت برانگیخته(ساز ناآرام
) مرگ(ي تحققِ واقعیِ تنشِ صفر حس کاذبِ تسلط بر زندگی و امحايِ ناکامل و نسبیِ تنشِ ایجادشده، تا لحظه

یک حـد  بهسبب سانسور اصلِ واقعیتیِ رانه است، اما بهاصلي ابژهمرگ گرچه درنتیجه ادر سوژه جریان دارند؛
بخـش باشـد، بـراي    هرقدر ممکن است براي ناخودآگاه لـذت شود کهتبدیل میشناختیفرازیستناپذیرِدسترس

بیـان ایـن   ژوئیسـانس : زاسـت ي واقعیت و اصل صیانت نفس است، زجرآور و وحشـت خودآگاه که تحت سیطره
ي ، تعجیل در تحقق لحظهمافوقِ زیستي یگانه تعهد صادقانه به ماهیت اصیل و بدويِ این رانهحقیقت است که
کـنم کـه   از شما خـواهش مـی  (افتدبه تأخیر میتربزرگلذتیک بازتولیدبراي است که مدام بازگشت مطلقی 

). کنیم، دوباره به آن برسیمجایی که اصالً فکرش را هم نمیخاطر داشته باشید تا دررا به» ترلذت بزرگ«مفهوم 
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لـذت یـک در ایجـاد دقت کنید که؛ي خودکُشی استتخطئهبراي بیمارگونهتقالیی بندي حیاتدر این صورت
نیست، بلکه بیرونی واقعیت بیرونی دیگر ي اندامواره، صورت تنشِ افزاینده، به)تنش صفر(از لذت فالیک تربزرگ

موجـب  بیرونـی  واقعیـت کـه آیـا   از این پس تشخیص ایندر خود رانه ضبط و ثبت شده است؛ انحرافصورت به
پذیر شود، امکاننمایان میبیرونیواقعیتصورت که خود انحراف ذاتیِ رانه است که بهشود یا اینانحراف رانه می

.ذاتیِ سوژه استنام یک قانونِ درونپدر: نخواهد بود

*                       *                       *

شود، محصولِ عملِ عواملِ بیرونی بـر  ي فروید هرگونه تفاوتی که به موجود زنده تحمیل می، در نظریهباري
ي یک فرایند واحد است؛ این تفاوت مـثالً از طریـق انتخـابِ    شائبهي آن تکرارِ بیاي است که کارویژهروي غریزه

اي پذیرش این نگرش بایـد مـرزِ مشخصـی    بر. کندبندي ژنتیکی موجود زنده ثبت می، خود را در صورتطبیعی
اسـت و  موجـود زنـده   اي کـه درونِ آن  میان این موجود زنده و جهان بیرون وجود داشته باشد، خطوط محیطی

چنین تعبیـري طبعـاً بـا    . کنش دارند؛ این دو قلمرو در سطحِ این مرز با هم ارتباط و برهمجهانِ خارجبیرونِ آن 
کـه دیـدیم او در تمـاس یـا پیونـد میـان دو چیـز، فقـط دو انـدامِ          اسـت، زیـرا چنـان   ي دلوز در تعـارض  نظریه

دهـان کـودك، نـه خـود     (هـا را  گیرد، نه صاحبانِ خیالیِ آن انـدام ي یک ماشین میل را فرض میدهندهتشکیل
ممکن ي درون و بیـرون عمـالً نـا   کننـده درنتیجه تصور یـک مـرزِ مشـخص   ).ي مادر، نه خود مادرکودك؛ سینه

ماشـین  مسـتلزم عملیـات   بیـرون و دروندرواقع هر تالشی براي ترسیم این مرز و تقسیم هسـتی بـه   . شودمی
. دهـد را از دست مـی BwOافزایی یا پیوند اندامی بر روي سطحِ اي که ماشین امکانِ انداممرحله: استپارانویاك 

چیز خود اوست و او خود جهان است؛ بیند، همهي مقابل، شیزوفرن هیچ تمایزي میان خود و جهان نمیدر نقطه
طور نامحدود از میل او را به/ماندگارِ تولیدبراي او معنا ندارد؛ سطحِ درون» خود«نامِ تر، چیزي بهیا به بیانِ درست

با تعریفی جامع و مانع» خود«دهد؛ درنتیجه یک کلیت واجد مرز و یک طریق پیوندهاي اندامیِ نو گسترش می
شـکلی  ماشینِ میل مبینِ یک یگانگیِ جـوهريِ اسـپینوزایی اسـت کـه بـه     .خواهد بودناممکن، در مورد اواز آن
.یابدماندگار به کلِ هستی تعمیم میدرون

برخالف فروید یک تکرارِ رانشی را دلوز. استتفاوتطورِ اصیل وجود دارد، در این صورت، تنها چیزي که به
ـ نمـی ) پیرامـون ناشـی از تـأثیرِ عوامـلِ خـارجیِ    (هـاي تصـادفی   تفـاوت بنیاد در  عکـس همـین پیونـد    د؛ بـه یاب

اسـت کـه بنیـاد هسـتی را شـکل      پیرامـون اصـطالح  این بهي شوندهدگرگونهاي هردمنوشونده با اندامنوبههردم
هیچ دو موجودي عضوِ یک گونه یا نوعِ . دیابمعنا میتفاوتدهد و هر تکراري تنها بر روي این سطحِ بنیادین می

تنها وجه اشتراك آنها، تنها چیزي که در هـردويِ آنهـا   . یک ذات یا الگويِ مثالیِ مشترك ندارندو واحد نیستند، 
بایـد بـه   ) اعم از علم و فلسـفه (هاي آشناي اندیشه بنديترتیب تمام مقولهبدین. استتفاوتشود، خود تکرار می

درنظر خرسو آن خرسعنوان وجه مشترك این را بهخرسجانوريِيتوان گونهنمیمثالً : ق درآیندحالت تعلی
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پیونـد رنـگ   (اش هاي محیطیهاي آن با اندامموجودي است متشکل از پیوندهاي اندامیِ اندام» آ«خرسِ. گرفت
مشـخص، زیسـتگاه   جفـت مشخص، هواي استنشـاقیِ مشـخص، غـذاي مشـخص،     مويِقد و وزن و مشخص یا

با غـذایی  خرسمثالً تغییرِ پیوند دهانِ (؛ با هر تغییري در یکی از این پیوندها ...)و بانِ مشخص زیست، مشخص
هیچ دلیلی وجـود نـدارد   . شودتولید می» اي خرسذغـدهانِ خرس«متفاوتیک ماشین ) شودکه وارد دهان می

تنها ذات مشترك موجـودات  . ي مشترك یا واجد ذاتی یکسان باشندعضو یک گونه» ب«خرس با خرسِکه این 
هـم بیشـتر اسـت و حیـات     (intensity)شـدت  است؛ هرچه تفاوت بیشـتر اسـت،   تفاوت ي وقفههمین تولید بی

.استتفاوتشود، تکرارِ همین تنها چیزي که تکرار میدر این میان،.جریان دارديبیشتر

در ذات موجود زنـده قـرار گیـرد، بـا     ) بنیادرانه(که تکرارِ رانشی جاي آنبندي دلوز، بهضابطهترتیب در بدین
ي ذات و ترتیب دوگانهشود و بدیندرمقامِ این ذات مستقر میتفاوتگسترشِ تعریف موجود زنده به کلِ هستی، 

مشـهور  (virtulaity)نهفتگی این تفاوت همان . رودمیاز میان) درمعناي افالطونیِ آنمصداقو مثالیا (پدیدار 
دهد و اصرار قرار می(actuality)فعلیتیافتن یک پیوند تصادفی؛ او این تعبیر را در برابرِ امکانِ تحقق: دلوز است

بالفعل اینکهمتعبیرِ بالقوگی بر ضرورت گذار به آنچه . داردفرق(potentiality)توانمندي یابالقوگی دارد که با 
ي تـر در حالـت بـالقوه در مـاده    طور بالفعل وجود دارد، پـیش اکنون بهبه عبارت دیگر، آنچه هم. است اشاره دارد

اي هیچ ارتباط ذاتـی داند وبالقوه نمیرو امرِ هیچرا به(the virtual)نهفتهچیزِ دلوز . اش وجود داشته استاولیه
بشـود؛ نهفتگـی صـرف    دیگـري چیـزِ بشود و یـا  چیزاینتواند مینهفته؛ بیندمینبا آنچه بالفعل استمیان آن 

هـاي تحمیلـیِ یـک قـانونِ     مانـدگار، فـارغ از ضـرورت   ي محـض و درون تجربـه : فرایند شدن یا صـیرورت اسـت  
شـدت ي گسـترش پیونـدهاي تصـادفی بـه جانـبِ      کـه برپایـه  ) قـوه بـه فعـل   (بخشِ تعینیِ ازپیشابعدالطبیعم
هاي میـل  شدن است که ماشین/تفاوت/ماندگاريِ نهفتگیي دروناین صفحه. کندوقفه سیالن میبیشتر بیرچهه

ي دادهپـیش یک صفحه، (کنند میایجادین صفحه را با گسترش خود همزمان همکنند و روي آن بسط پیدا می
.)دنکنتولید آن را تولید میـمیلفرایندهاي نیست؛ خود مابعدالطبیعی

عنوان مراتب گوناگونِ گونه و جنس، به. هاي رایج در علوم را به تعلیق درآوردشناسیدرنتیجه باید تمام گونه
ت نیسـ درست در جهان دلوز، این فرض اساساً کهپذیر است، حال آنبا فرضِ تکرار امکانبخشی به موجود هویت

درواقـع در ایـن ذهنیـت جزمـیِ     . بـوده اسـت  بشـر  تاکنونیِ ياندیشهتصویر جزمیِ يمقوم و نتیجهقولِ اوو به
هاي مختلف تداوم یافته است ــ هر شکلزعمِ او از ارسطو و افالطون تا هگل و دانشِ مدرن، بهسال ــ که بهکهن

رنـگ متفـاوت، جنسـیت    (هاي دو خـرس  تفاوت: پیشین معنا داردتکرارِیا تشابهفرضِ وجود یک تنها بهتفاوتی
یـک خـرس بـا مقـداري     (هستند» خرس«هرحال هردوي آنها کردنِ این است که بهمستلزمِ فرض...) فاوت و مت

ي متفـاوت  هاي دو گونـه یا مثالً تفاوت).شده استتکرار ،شدههاي محیطیِ ژنتیکیتفاوت ناشی از عملکرد عامل



34

ي ایده(یک ذات یا الگوي مثالی رارتک، بازهم به شرط فرضِ )پستانداران(از یک جنس مشترك ) خرس و پلنگ(
:نویسدمیچنینتفاوت و تکرار بنیاد، دلوز در برهمین. ــ معنادار استپستاندارجنسِ ،ــ اینجا)افالتونی

امـا  . هـا بـوده اسـت   بخشـی بـه تفـاوت   ي ترتیـب وضـوح همیشـه مسـئله   بـه ] موجـودات [بنـدي  ي طبقهمسئله
بخشی کنیم کـه  ها را ترتیبتوانیم تفاوتدهند که ما فقط تا زمانی میمیهاي گیاهی و جانوري نشان بنديطبقه

ي یـک تـداوم میـان موجـودات زنـده هرگـز از امـرِ        ایده. ي تداومِ شباهت پایبند باشیمي چندگانهبه یک شبکه
نیـاز هـر   وارون، ایـن ایـده، پـیش   بـه .طرز اولی تعارضی هم با آن نداشـته اسـت  بندي جدا نبوده است، و بهطبقه
، کـدام  ]میـان دو گونـه  [توان پرسید که از بینِ مـوارد متعـدد تفـاوت    براي نمونه، می. بنديِ احتمالی استطبقه

اسـت ـــ   ] براي تمایزبخشیدن به یکی نسبت بـه دیگـري  [(characteristic)» مشخصه«راستی یک تفاوت به
را که با یکـدیگر بیشـترین وجـود تشـابه را     دهد موجوداتیاي که اجازه میدیگرسخن، کدام است آن مشخصهبه

reflected)اندیشیده خویشیک هویت تحتدارند،  identity)تفـاوت [تا زمانی کـه  ... در یک گروه گنجاند [
، قیـاس  )بازتـاب (اندیشی در چارچوب خویش) هویت(همانی چارچوبِ ادراك، هاي تشابه درهمچنان تابعِ سنجه

(analogy) کمداوري، (در چارچوبِ حjudgement (   و تقابل در چارچوبِ مفهوم است، تفاوت چونـان تفـاوت
است کـه  فرد] هنوز[ماند، اگرچه این باقی میکلی صرفاًصورت تفاوتیشود، بلکه همچنان بهفردي انگاشته نمی

)ندنَاز م[] ها هاي درون قالبزودهاف((Deleuze, 1994: 247-248).واجد آن است

هـاي متعـارف   بنـدي در طبقـه . بازگردد و در همان سطح بماندیتفرددلوز در پیِ تفاوتی است که به سطحِ 
هستند که با یکدیگر متفاوتند، اما این مستلزم وجود تکرار و همانندي علوم، اگرچه این افراد عضو گونه یا جنس 

. یابندتحقق می... هاي حکم و قیاس و هاي تشخیصیِ ذهن در قالبدر سطح خاصی از انتزاع است که با عملیات
» افـراد میـان  تفـاوت  «جز به: داندماندگاري میدلوز این فرضِ تکرار را اساساً متافیزیکی و درحقیقت ناقضِ درون
شناسـیِ  هـاي دانـش گونـه   بنـدي ي آن طبقـه هیچ چیز ذاتی در سطوح عالی تجرید وجود ندارد که بتوان برپایه

مانـدگارِ  بـودنِ فراینـد درون  رسـیم کـه فـرضِ بنیـادین    به این ترتیب به این نتیجـه مـی  .مرسوم را تصدیق کرد
اي هـاي زیسـتی  بنـدي »گونـه «ي ی، بـه عنـاد بـا انگـاره    افزايِ زندگشدن با تأکید بر تولید شدت/نهفتگی/تفاوت
.استهي مرگ، ظاهراً ناگزیر از تصدیق آني عملیات رانهوقفهبیتکرارِي فرضیهبراي حفظخیزد که فروید برمی

دانیم که یک بدن چه کاري ما هنوز نمی"که درنظر داردرا بدنياسپینوزا دربارهي مشهوراین جملهدلوز
ي هـا »(potentiality)بـالقوگی  «ها یا درواقع ي قابلیتاین یعنی هیچ دانشِ پیشینی درباره. "تواند انجام دهدمی

اي زند، محصول تعـین پیشـامدگونه، تکـین و لحظـه    بالفعل از یک بدن سرمیطورآنچه به.یک بدن وجود ندارد
ي تفـاوت  بنابراین، نهفتگی عرصـه . ي ناب استیا تجربهشدني ماندگارِ صفحهدرون(virtuality)نهفتگیِ همان 

و (intensity)شـدت جـا بـه تقابـل    دلـوز همـین  .دهـد اي تـن نمـی  بنديهاست که به هیچ گونهتخفیف بدنبی
در (امتـداد  عیـت بالفعـل وجـود دارد،   صـورت واق آنچه به: کنداشاره می(extensity)يِمندگستره/مصداق/امتداد

و پیشامدگونه ) نه بالقوه(محض حالت نهفته شدتصورت يِ چیزي است که بهمندگسترهیا ) معناي دکارتیِ واژه
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شـدت پذیر نیست؛ ك و لمسطورمستقیم در جهان واقع قابل دراما مشکل این است که شدت یا تفاوت به. دارد
اصـالت  نفـیِ  مسـتلزم  و درنتیجه یافتهدر یک کیفیت تعینییابگسترهیابی یامصداقن ناگزیر ازیافتتجلیبراي 
تفاوت درست با همین نفیِ.(Deleuze, 1994: 223; May, 2005: 87)است تفاوت عنوان بهخودش ناپذیرِ تجربه

:شودپدیدار میشدتاز دلِ کمیت محضِ (quality)» کیفیت«ي است که مندگستره/امتدادسود به

از . شناسـیم ها مـی ، و پوشیده با کیفیت)منديگستره(امتداد صورت پیشاپیش پرورده در یک ما شدت را تنها به
 دارشـدت (اشـتدادي اینجاست گرایش ما به درنظرگرفتنِ کمیت ،intensive( تجربـیِ  صـورت یـک مفهـوم    بـه

مندي، یا بلکه یک کیفیـت فیزیکـی و یـک    گستره/امتداداز یک کیفیت محسوس و یناخالصيآمیزه، هبناشدـبد
تفاوت است، اما این تفاوت گرایش به انکـار یـا لغـو خـود در     شدت... (extensive)مند گستره/کمیت امتدادي

(Deleuze: 1994: 223).مندي و در زیرِ کیفیت داردگستره/امتداد

هـاي  بر اساسِ تعیینِ کیفیت(taxonomically)شناختی گونه/درمعناي ردهانواعاین ترتیب، دلوز پیدایش به
دانـد و  ي انکارِ شدت، تفاوت یا نهفتگـیِ راسـتین هسـتی مـی    را نتیجهترك در میان برخی موجودات منفردمش

، )تفـاوت (حیـات  ماندگارِ انگاريِ جریان درونشناسیِ علوم تجربی را به سببِ ابتناي بر این نابودي یا نادیدهروش
شـده در قلمـرويِ اسـتبداد    ي سـرکوب داشـت ایـن جریـانِ نهفتـه    باور او براي پـاس درمقابل، به. کندتخطئه می

ي و بـدون مالحظـه  فردیـت سـطحِ هاي مشترك افالتونی، باید امرِ تفاوت را در همـان  ها یا مثالها، گونهکیفیت
...) نـوع، جـنس، گونـه و    (شـده  شده و مابعـدالطبیعی دادهمحور و تکراربنیاد ازپیشبخش، شباهتمقوالت وحدت

ـ ها در فرایند تفاوت، به خود تفـاوت دو مرحلـه  بنديبراي تبیین این پدیدارشدنِ گونهدلوز.لحاظ کرد ل ي مکم
differentiationي او این دو مرحله را با دو واژه. دهدت، نسبت میجور حرکت رفت و برگشولی متضاد هم، یک

زبـان  اگر بخواهیم به).cشود و دیگري با نوشته میtدقت کنید که یکی با (کند مشخص میdifferenciationو 
. یک ایـده اسـت  (virtual)يي تعیینِ محتواي نهفتهمرحلهیکُمی ساده این دو را تعریف کنیم، باید بگوییم که 

یـابی یـا امتـدادیابی    وارون، دومـی فعلیـت  اسـت؛ بـه  (virtual)به نهفته (actual)اینجا درواقع حرکت از بالفعل 
ها و انواعِ متمـایز  گونهدر این مرحله است که . امرِ نهفته است، یعنی حرکت از نهفتگی به فعلیت) منديگستره(

شـان  اي براي ایـن دو مفهـوم در معنـايِ دلـوزي    درخور و جاافتادهي فارسیِ من ترجمه. شونداز هم مشخص می
؛ با اکراه استdifferenciationبراي شدنمتمایزو differentiationبراي یافتنتفاوتمنام؛ پیشنهاد خودنیافته

الفعـل بـه   بدر نظر داشته باشید که در یکُمـی امـرِ   . رو بسنده نیستندهیچدانم بهبرم چون میکار میاین دو را به
و هـاي مشـخص  گونـه «هاي ایجاد شـده در قالـبِ   که در دومی تفاوتگردد، حال آنبنیاد خود بازمیذات تفاوت

، )cبـا  (شدنمتمایزبه ) tبا (یافتنتفاوتنسبت ؛ یابندشوند و موجودیت بالفعل میمتشکل و تثبیت می» متمایز
معنـاي  نـه بـه  امـا idealاي، ایـده (قـولی نسـبت رخـداد در سـطحِ ایـده      همانا نسبت نهفتگی به فعلیـت، یـا بـه   

خـود دلـوز   .(Hughes, 2009: 128)نسبت مسئله به حلِ مشخصِ مسـئله  : و رخداد واقعی است) آرمانی/آلایده
:نویسدباره چنین میدراین
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ي ؛ اینجـا ترجمـه  specificي یک نوعِ مشـخص،  کنندهتعیین[= پرداز نوعتمایزِ جدیدي از یابی، قسمِلیتبا فع
[= )روان(شـارا  ايِ جاي تمایزهاي ایـده (partitive)کنندهتفکیکو ] کننده استگمراه» خاص، ویژه«معمولِ 

ي یک ایده را نهفتهما تعین محتواي. گیردرا می] تمایزهاي زنده و پویایی که در سطحِ ایده جریانِ دائمی دارند
متمایزشـده و  هـاي پـاره و ) هـا گونـه (یابیِ آن نهفتگی در انواع فعلیت] درمقابل،[خوانیم؛ می] tبا [یافتن تفاوت

یافتـه یـا شـرایط    همیشـه در رابطـه بـا یـک پرسـش تفـاوت      . نهـیم نام مـی ] cبا [شده را متمایزشدن مشخص
همیشـه یـک   ... یابـد  ها تحقـق مـی  و پاره) هاگونه(انواع شدنِي یک پرسش است که قسمی متمایزیافتهتفاوت

کالبداي که در آن (milieu)است که یک متمایزشدن را درون محیط ) چارچوب مفهومی(میدانِ پرسشگانی 
:Deleuze: 1994).کندیافته است، مشروط می )از منَند[] ها اي درون قالبهافزوده(.(206-207

و درنتیجـه  کنـد بندي را نیز به موجودات اعمال میدر عینِ ایجاد تفاوت، نوعی گونه) cبا (پس متمایزشدن 
 تفاوت را نه بر تفاوت درواقـع  . گـذارد شـناختی مـی  هاي گونـه میل، بلکه بر شباهت/ي تولیدصفحهينهفتهبنیاد

این روند حرکت .یت پیدا کندعین» تفاوت در همانندي«صورت یابد، ناگزیر است بهکه تفاوت، فعلیت میهنگامی
هـاي آشـنایی   بنـدي هـا و طبقـه  بنديشناسی منجر به مقولهویژه در زیستدر علومِ تجربی، بهبالفعلبه نهفتهاز 
قیاس، شباهت، تضاد و (کنند شناسیِ علوم را فراهم میکارگیريِ ادوات منطقیِ رایج در روششود که امکانِ بهمی
عضوِ یـک  : دهدمی(potentiality)بالقوگی جاي خود را به (virtuality)نهفتگی خود ودبهدر این وضعیت، خ...).

کنـد؛  هایی است که روند رشد او آنها را فعال میطور بالقوه واجد تواناییسبب تعلق به این گونه بهگونه یا نوع، به
که ترتیب، چنان؛ بدینشوداز صحنه حذف می) تبدیل قوه به فعل(سود ضرورت بیانِ دیگر تصادف یا پیشامد بهبه

ي مشهور اسـپینوزا  توان پیشاپیش ــ برخالف آن گزارهاي است، میو چه گونهمشخص باشد که یک موجود عض
رویکـردش بـه امـرِ فرگشـت     درنبوغ دارویـن را  دلوز. »بدنِ او به انجامِ چه کارهایی تواناست«ــ توضیح داد که 

دست بهپینوزا از بدن اساي است کهماندگاريو پایبند به درون، پیشامدباورضد بالقوگیحکمِ مستلزم داند که می
:)هاي یک بدن از پیش مشخص نیستتوانایی(دهدمی

. بـود (individual difference)ي تفـاوت فـردي   گـذاري و آغـازِشِ اندیشـه   ، پایـه نوآوريِ بزرگ داروینشاید 
توانایی چـه  (دانیم که تفاوت فردي به چه چیزي تواناست ما نمی: این استخاستگاه انواع موضوع و مضمون اصلیِ 

. توانـد پـیش بـرود   دانیم این تفاوت تا کجا میم، ما نمیبیفزاییبه آن هم اصلِ انتخاب طبیعی را اگر)! چیزي دارد
کـار  عی دیگـر بـه  بسا شبیه به آنهایی که فرویـد در موضـو  ي داروین در چارچوبِ مفاهیم و اصطالحاتی چهمسئله

بوط و نامتصـل  هاي کوچـک، نـامر  مسئله، دانستنِ این است که در چه شرایطی تفاوت: شودگرفته است، طرح می
پیوسـته، و پایـدار و   ]هم[هایی چشمگیر و سنجیدنی، ، تبدیل به تفاوت)دلیلبی(بختکی، و ناانگیخته و اهللا]همبه[

] اصـل [یا حتـا  (principle of reality)اصلِ واقعیت جوریکقشِدرواقع انتخاب طبیعی ن. شوندواجددلیل می
خورنـد و در یـک   ها به یکدیگر پیونـد مـی  چگونه تفاوتدهد که و نشان می،کندرا بازي می(success)موفقیت 

بیشـتر و بیشـتر در   دهد که چگونه آنها تمایـل دارنـد کـه    شوند، اما همچنین نشان میجهت مشخص انباشته می
: کنـد اساسـی ایفـا مـی   انتخـاب طبیعـی یـک نقـشِ    . شـوند واگرَویدهاز هم هاي متفاوت و بلکه حتا متضاد جهت

]differenciation of differenceتفـاوت،  در فراینـد  متمـایز نـوع ي ایجـاد یـک   مرحله[تفاوت دنِشمتمایز
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ـ مـی بـاز  دادنرويز ا] بعـد از جـایی بـه  [یـا  دهدروي نمیجایی که انتخاب .])موجود[ترینواگرَویدهبقايِ ( د، مانَ
؛ شـوند چنـین مـی  بارِ دیگـر ایـن  ] اگر چنین نبودند[مانند یا می) دلیل، ناانگیختهبی(بختکی ها همچنان اهللاتفاوت

ر به واگرایی واداکند و آنها را میها را تثبیت اش این است که تفاوتدهد، نتیجهجایی که انتخاب طبیعی روي می
هبـ کردن تفـاوت با مرتبطها و طبقات ــ ها، ردهها، خانوادهشناختی ــ گونهگونه/ترین واحدهاي ردهمهم. سازدمی

دیگـر  ، هـاي معـین  ها و تقابـل ، قیاس)هاهویت(ها ها، همانیاي مانند شباهت]شده[هاي مسلّم و بدیهیشرطپیش
ي سـازوکارهاي بنیـادینِ   شـناختی برپایـه  گونـه /، این واحـدهاي رده عکسبه. نخواهند بودابزاري براي فهم تفاوت

.شـوند فهمیـده مـی  (differenciation of difference)تفـاوت  متمایزشـدنِ تفاوت و یعنی،انتخاب طبیعی
(Deleuze: 1994: 248))دناز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده(

جهت تغییرپذیريِ بینیپیشيحکم مابعدالطبیعیِ علوم دربارهداروین برزعمِ دلوز، رغمِ خط بطالنی که بهبه
در چارچوبِ نظريِ دارویـن ـــ بـر    دوبارهي مابعدالطبیعهیک ي کشد، ظاهراً قانون انتخابِ طبیعی ــ نمایندهمی

نه، بـدون دلیـل و   هاي تصادفی، نـامربوط بـه هـم، پیشـامدگو    که نهایتاً از دلِ تفاوتکند، چنانضد آن عمل می
تفـاوت فـردي   درواقع دارویـن در سـطحِ   .کندرا استنتاج میايشدههاي تعریفبختکی، انواعِ مشخص و گونهاهللا

(individual difference)کـه یـک   ي ایـن در این سطح هیچ حرفـی دربـاره  : کندي اسپینوزا را رعایت میقاعده
تفـاوت  (تفـاوت  نـابِ امـا ظـاهراً او بـه ایـن سـطحِ      .توان زدنمیي تغییرات به چه انجامی خواهد رسید، زنجیره

اصـلِ  (مانَد، بلکه ناگهان یـک اصـلِ متـافیزیکی    پایبند نمی) انواعپیشامدگونه فقط میانِ افراد، بدون توهمِ وجود 
بـا تولیـد   رسـد و تفـاوت را  از راه مـی ) اصلِ واقعیت فروید اسـت همان باورِ دلوز مترادف با انتخابِ طبیعی که به

آن را اختـه  نهفتگـیِ ترتیب نیروي جوشـانِ  بخشد و بدینمیگستره/امتداد/فعلیتشناختی گونه) cبا (تمایزهاي
از طریـق وراثـت   ي مشـخص، کالبدیافته در یـک گونـه  شده در یک جهت خاص و انباشتهتغییراتاین. کندمی

.ندشومنتقل میاین گونههاي بعديِ به نسل) ژنتیک، پس از داروین(

شناسـیِ بسـترِ اصـلی،    باورانه نیست، زیرا برخالف تلقی زیستاساساً نوعرویکرد دلوزي به این انتقال ژنتیک 
:هاي جزئی استهاي بعدي، بلکه اتفاقاً تولید تفاوتي مشخص به نسلهاي یک گونهکارکرد ژن نه انتقال تشابه

درمبنـاي  (صورت ارقام دودویـی  ي کامپیوتري بههاي حافظهخانه، bits[= ها اي از بیتسان مجموعهژن را نه به
هایی که درقالبِ موجودات انضمامیِ مشخصی فعلیت ي شدتاي از میدان نهفتهي اطالعات، بلکه چونان پاره)]2

فـردي  هاي صورت مشخصهبهراستیکشده که دادهي اطالعات ازپیشژن یک نظام بسته. یابد، درنظر بگیریدمی
کـنشِ پیوسـته بـا میـدانی از متغیرهاسـت کـه در ایـن        بلکه، رمـزِ ژنتیکـی در بـرهم   . یابد نیستبروزِ بیرونی می

(Barry Commoner)بـري کـامنرِ   . شـود ي مشخص تولیـد مـی  یک موجود زندهشاني اشتداديهاکنشبرهم

اسـت کـه بـه مخـاطرات مهندسـیِ      چیزي شناس بر این باور است که خطا در تشخیص این نکته همانبومزیست
که واردکردنِ یک ژن بـه یـک   استاین فرض بر ، آیدمیاجرا دروقتی بهانجامد، زیرا مهندسی ژنتیک ژنتیک می
فـرض  ایـن . شـود اي مـی مانـده جا] يداده[منجر به انتقال اطالعات آن ژن بدون هیچ تغییر یا هـیچ  بدنِ بیگانه 

کار گرفتـه شـود، بـالقوه بسـیار     بار باطل شده است، و اگر در ابعاد گسترده بهلحاظ تجربی، و با نتایجی مصیبتبه
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از طریـق یـک   ] ي مشـخص یک گونه[سازيِ افراد پس ما باید انتقالِ ژنتیکی را نه جاودانه. آمیز خواهد بودفاجعه
هـا، و آفـرینش   بخشی به انـدامواره اي بینگاریم که فردیتژنتیکینهفتگیِسان انکشافرمز ژنتیکی بسته، بلکه به

(May, 2005: 88).شناختی از محصوالت و نتایج آن استافراد زیست

در سطحِ فعلیت، تفـاوت  ؛فعلیت و نهفتگی: شوددرنتیجه، دو سطحِ یکسره متفاوت و درواقع متضاد طرح می
ها و ها براي پایداريِ گونهبنیادین و سازوکارهاي انتقالِ این تشابهايتکرارهها و مستلزمِ پنداشت برخی همانندي

بنـديِ  هـیچ طبقـه  (individual)در سـطحِ نهفتگـی، تفـاوت یکسـره فـردي اسـت و فراتـر از فـرد         . انواع اسـت 
ي درواقعِ تفاوت نهفته، تفاوت در سـطحِ فردیـت اسـت کـه بنیـادش هـیچ پنـداره       . اي وجود نداردشناختیگونه
مانـدگارِ  عنـوان سـطحِ درون  کند که این نهفتگی، بـه که دیدیم دلوز خودش اذعان میچنان. اي نیستانگارانهنوع

ظـاهراً بـراي عملکردهـاي    )cبا (درك شود؛ درنتیجه متمایزشدن یابی تواند بدون فعلیتتفاوت، هرگز نمی/شدت
گذارِ تفاوت، منجـر بـه   شباهت شالوده/سطحِ فعلیت و پذیرشِ تکراراما اکتفا و ابتنا به.شعورِ عام گزیرناپذیر است
خـود وجـود   طـور بـالقوه در ژنِ  یک موجود، به(شود می(potentiality)بالقوگی آن با انکارِ نهفتگی و جایگزینیِ 

وکاسـت  کـم کـه انتقـالِ بـی   در نگرش دلوزي، اگر تاریخِ فرگشت را با دورِ تند تماشا کنیم، ژن بیش از آن). دارد
کـنش بـا دیگـر    تمـاس و بـرهم  مقرر باشد، عاملی است که دراطالعات براي تولید یک موجود مشخص و ازپیش
کـه اصـلِ واقعیـت یـا     نیسـت  ي تفـاوتی  کننـده ژن ثبت. ندکعوامل و متغیرهاي محیطی، دائماً تولید تفاوت می

    یکسانی دارند و آن بقاي نفسِ موجود زنده به عنـوان یـک فعلیـت انتخاب طبیعی ــ که نزد دلوز هر دو سرشت
درواقـع  . عکس خودش مولـد تفـاوت اسـت   اند؛ بهشناختی است ــ براي تکرار در آینده و تداومِ نوع برگزیدهگونه

یا همان شدت نهفتگیِ ناب ) tبا (یافتنتفاوتب طبیعیِ داروین یا اصل واقعیت فروید، تفاوت فردي یا اصل انتخا
اش بـا  پـس از آشـنایی و همکـاري   دلـوز  قریبِ عنستیزِادیپي این تعبیر مقوم و بلکه مقدمه(کنند را اخته می

هــاي علمــی در یــک اســتعانت آشــکار از فوکــو، ایــن اختگــی یــا ســرکوب از رهگــذر گفتمــان).اســتتــاري اگ
را مبنـا  فعلیـت ) خرَد سلیم(هاي متعارف ادراك عام بندياي که در مقوله)روانکاوي/شناسیشناسی، روانزیست(

کـردنِ  اختـه » گونه«تولید هر : گیردکنند، صورت میرا ایجاد میبالقوگیدهند و درنتیجه مفهومِ کاذبِ قرار می
.در موجودات متصف به آن استتفاوتتولیدماشینِي زایندهنیروي 

*                     *                     *

هـاي  ي چنـدانی بـه بحـث   ، هـم زیـادي طـوالنی شـد و هـم شـاید بـراي کسـی کـه عالقـه          کـار تا اینجاي 
اي جـز روایـت   چاره. ه باشدکننده بودندارد، کسلو گاتاري کاويِ دلوز ي روانکاويِ فروید و شیزوخوردهگرهدرهم

من . هستندسیاسی،آمدپس خواهد آنچه از ایناز حادترو شاني این دعواها برخالف ظاهرآن نداشتم، زیرا همه
عنـوان  هـا بـه  اتهام دلوز به فروید و حتا داروین را که گویا با اصل واقعیت یا انتخاب طبیعی در پیِ تثبیـت گونـه  

کـه طبعـاً   چنـان درواقع حتا این اصول را نوعی مابعدالطبیعـه، آن . پذیرمبودند، نمی) cبا (متمایزشده هاي هستی
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براي تشخیص نتایج سیاسیِ بازگشت بـه جایگـاه منطقـیِ    دانم و درك این موضوع دلوز با آن سرِ ستیز دارد نمی
اي در حد لفظ اشـاره هندسهفروید به (سوژه، حیاتی است نفسانیِ ساختار ) توپولوژي(ي در هندسهمرگيرانه
اش عمـالً یکسـره در کـارِ    ــ امـا در نظریـه  topisch/topographical: جانگاشتیمکانی یا گذرد ــ کند و میمی

پـردازي  تـر مفهـوم  تـر و تخصصـی  یـق هـاي دق تر این هندسه را با مفاهیم و نگارهگسترش آن است؛ لکان سپس
).دکنمی

دهد کـه بـه پـیش از    ي انرژي ارجاع میظاهراً فروید در مورد مرگ به یک حالت پایهبر اساسِ مباحث باال، 
، وراي اصـلِ لـذت  يفرضـیه بـا در برخـورد نخسـت  . ي غیرزندهماده: گرددبازمی) آلی(ي انداموار تشکیل رابطه

زنده با شهوتی که پیوسشدهي فراموشخاطرهپیشاتاریخِ حیات ته بـا ابزارهـاي اصـلِ    ي آرامشی است که موجود
در ادبیـات لکـان ایـن حالـت     گفتـه شـد،   تـر  پـیش که چنان.طلبدواقعیت در ستیزه است، بازگشت به آن را می

امـا ایـن نیـز    . دهدمیژوئیسانستر طورِ دقیقو به» (the Real)چیز واقع «مفهومِ جاي خود را بهناانداموارِ ماده 
توضیح این حقیقت ي فروید معطوف به ی از کوشش لکان در تبیین و بلکه تدقیقِ نظریهبزرگبخشِ گفته شد که

همزمان با خود عملیـات رانـه تولیـد    ،رانهمتعلقِیا ابژهترعبارت مشخص، یا به)فرویديمرگ(که چیزِ واقع بود 
عنـوان ابـژه   اینـک بـه  اي اسـت کـه هـم   رفتگـی رفته نیست، بلکه ازدسـت ي ازدستیک ابژهدیگر شود؛ مرگمی

به یک دیگر ، رانهشدن به یک عبارت دیگر مرگ در روانکاويِ فروید و لکان، پس از تبدیلبه. شودمیوضع /تولید
در رانـه تـاري،  ادلـوز و گ بـرخالف تلقـیِ  . پذیر نیستي انداموار فروکاسترویداد مادي در پیوندهاي درونیِ ماده

خـود را  فقـدانِ /ابـژه عکـس،  بـه ابتنا ندارد؛پیشینبر یک فقدانِ تر، لکان ــ تر و دقیقــ و سپسي فرویدنظریه
خواهد از رانه تنشی را که میگفتیم که . روندهو ازدسترفتهازدستیک مرگ : کندتولید میگسترانه طورِ پسبه

میـل  صـورت عطـش بـراي عطـش، یـا همـان       کند و درنتیجه بـه بین ببرد، با هر تالش براي این کار تشدید می
قابل تعریـف در يابژهیگانه : ، کارکرد هندسیِ این تولید استنظرِ دلوز یک مابعدالطبیعه استآنچه به. آیددرمی

:شودارسال می) یاتي صفرِ زمانِ حبه نقطه(پس از تولیدشدن به گذشته رفتگی،عنوان یک ازدستروانکاوي، به
به عبارت ؛یابدمیرود که تحقق زمانی از دست می،طورِ مکملو به، درومییابد که از دست ابژه زمانی تحقق می

را ه این ناسـازه کاي است، نگارهکنداشغال میشناختیِ فرویدرواندر سطوحِ آنچه موضعِ هندسیِ مرگ رادیگر 
اي ثمـريِ عملیـات رانـه   بی(post factum)ازوقوعِ یا پسپسینمحصولِ ،پیشینرفتگیِ ازدست. کندمیبازنمایی 
شناختی یا مفهوم زیستیکصرفاً» مرگ«نبود،درکار رانه انحرافاگر درواقع.جویدآن را میمنحرفانهاست که 

ّیک تعادل شیمیایییکیعنی ، )آلی(نوع خاصی از ماده بخش پایانحد شـد خود موازنه مـی ود که خودبهبطرف .
ي دقیقـی کـه در آن  موازنـه یعنی:سروکار داشتیممیان مواد اولیه و محصوالت پویاتعادل یک صورت بادر این
و هـا فرآوردهو در هر لحظه پیوسته مقداري از مواد اولیه به وقوعندهاي رفت و برگشت همزمان در حال واکنش

مانند زاد و مرگ جانوران که در شرایط عادي تعداد کـلِ  (شوندبه مواد اولیه تبدیل میهافرآوردههمان مقدار از 
دید کـالن  درواقع در یک تعادل پویا، از؛)یش ثابت استرغمِ پویشِ همیشگی میالد و مرگ، عددي کمابآنها، به
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ـ مـی جـا  بـه هافراوردهمقادیر ثابتی از مواد اولیه و سرانجام ) لیم/پیکماکرُسکُ( د و ظـاهراً واکـنش بـه پایـان     مانَ
کــه در ابعــاد خُــرد کنــد، حــال آنهــیچ تغییــري نمــیدیگــر مــواد طــرفین واکــنش غلظــت، چــون رســدمــی

پیوسته هافراوردهمواد اولیه و غلظتمقدارهاي مساوي ازاي جریان دارد و وقفهپویشِ بی) لکولیم/پیکسکُمیکرُ(
و ) انـرژي سیسـتم  (بنابه تعاریف ترمودینـامیکی، در ایـن حالـت تغییـرات آنتـالپی      . در حال تبدیل به یکدیگرند

کـه نهایتـاً   طـوري ،کنندرا خنثا میهاي رفت و برگشت همدیگر واکنشدر ) نظمی سیستمبی(تغییرات آنتروپیِ
مـرگ عنوان بهواکنشطرفیک در چنین وضعیتی تعریف . صفر استکل تعادلتغییرات انرژي آزاد گیبس در 

سبب انحراف بهسانِ یک تکرارِ ناموفق بهمرگ ، رانهاما از حیث . داردشناختی یا بلکه شیمیایی زیستيمعنافقط 
وضـعیتی کـه انـرژي آزاد    :در کار نیستیتعادلدیگراینجا؛ دکنمیپیدا هدگردیسسرشتی هاي طبیعی، از رویه

وي آن طرف سو درنتیجه واکنش دائماً بهگذاردبآن از خود به جا سويیک سودهواکنش مقداري مازاد بر صفر ب
شود کـه  سبب تکرار میدیني مرگ برانهتر،زبان سادهبه. )شودتقویت میپیوسته طرف زندگی(کند حرکت می

و حفـظ  تسـکین  وقفه و بیبیشود، و درنتیجه تنشصفر نمی) شناختیِ فردي مرگ زیستتا لحظه(انرژي هرگز 
.شودمیژوئیسانس، با درج این امتناع در ذات خود، تبدیل به مرگي لذت، ابژه: دشومیتشدید 

ــ مفهومیتردید دارمفروید يدر نظریه»گونه«داروینیِمفهومِچیزي شبیه به اثباتیِاصالت که من دراین
شـرط درك  فقـط بـه  ـــ یـابیِ تفـاوت اسـت   در فرایند فعلیـت ) cبا (زعمِ دلوز برآمده از روند متمایزشدن که به

کلیتی است که با اصرار بـر حفـظ   گونهحداقل در مورد انسان، : استتوجیهقابل رانهناسازمنديِ همین عملیات 
وجـود دارد و نـه   طـورمحض به؛ گونه نه کند، خود را دچار یک امتناع منطقی می)اصل واقعیت(موجودیت خود 

یـن را یـک   اشاید بتوان. ناپذیر استآید تا ثابت شود که امکانوجود میبهوجود ندارد؛ بلکه درواقع طورمحضبه
ي امتنـاع پشـت و روي پـرده  ترها در که من پیشدهدرا به دست میاي نتیجهانهمنفیِ نفیِ هگلی دانست که

. باشـد ممتنـع عنوانِ ذات مشترك افراد مستلزم آن است که این کلیتتعریف یک کلیت به: زدماش را میگمانه
دارد و بدین ترتیـب تولیـد   اي که یک موجود را در مقام عضوِ یک گونه به پاسداري از خویش وامیخودشیفتگی

هاي کند که در برابر تمام گفتماناین واقعیت به ما اشاره می. کند، مالزم با ناآگاهی از این امتناع استهویت می
ي انقالبـی تـاریخ هسـتند    ایفاي نقـشِ سـوبژکتیویته  دررولتاریاپیافتنِ جایگزینی براياي که مدعی الساعهخلق

تاري، ازنِ دلوز و گشیزوي پرسهآلترنِ پسااستعماري، ساب،فمینیستیيهیافتهویتزنِکمانی، هاي رنگیناقلیت(
کـیش  فیم که تـا مغـز اسـتخوان راسـت    ، مکلّ...)، وآگامبنيي هرجورهتکینه، و هارتي نگريي شلختهانبوهه

ایـن امتنـاع را بـه یـک     کـه  سـت يپرولتاریا برنداریم، چـون یگانـه موجـود   ي اضطراريِ گزینهباشیم و دست از 
،ي خـود »گونه«ناپذیريِ ذاتیِ امکاناثبات در ،خودشیفتگی و صیانت نفسبا تَرك ؛ اوکندتبدیل میخودآگاهی

همـانیِ پرولتاریـا و   يلحظـه : دروآي مـرگ را بـه حالـت تعلیـق در    اصل واقعیت بر رانـه ي مسلطجنبهتواند می
بنديِ هندسیِ حیات است که تنها از ي دید ویژه نسبت به صفحهرست همان رویکرد یا زاویهدو این. خودآگاهی

چیزي که : یوسی را فاش کردبي متنیدهدر ایجاد یک پشت و رويِ همانحرافتوان عملکرد منطقیِ منظرِ آن می
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؛ پرولتاریـا نـه   در فرجامِ فرایند روانکاوي استش نُمایآگاهیِ سرشتبا مرگ)سائق(ي رانه سوژهمترادف با تحقق 
، بلکه موضعی است کـه خـود   )داريسرمایه(موجود واقعیتي بنديِ خودشیفتهشده در ترکیبیک موضعِ تعریف

ي پایـان ایـن چرخـه   بـراي  یابـد کـه   نگـرد و درمـی  به خودش میجااز آناش با تعلیق خودشیفتگیواقعیتاین 
.نداردوجودخودکُشی جزی راهلذت/آزارآمیزتناقض

تـرس از  جـور یـک ف ي پارانویاك، معرّآید، وهلهبرمیدلوزتولید /ي ماشینِ میلتا آنجا که از نظریهدرضمن، 
، یا همان تفاوت نـابِ  )tبا (یابیِ نهفته تفاوتماشینیِ ـیا مقاومت در برابرِ گسترشِ پیوندي،زندگیشدتانرژي یا 

ي این نظریه ارائه شد تاحدي روشن جا دربارهاي که همیناز شرح مختصر و گزیدهاین موضوع باید . استفردي 
ها و دیگر ماشینآفرینمعجزهي ماشینِ حرفی دربارهبراي پرهیز از درازيِ گفتار که ترجیح دادممن (شده باشد 
همـه  بـااین ).زیانِ روشنیِ موضوع انجامیدگمان این بهو البته بیي او نزنمي میل در نظریه)سنتزها(ها یا ترکیب

بهتر است در ،یک مقاومت استض کنیم که پارانویا زبانِ پریشانفربه واژگان دلوز پایبند بمانیم و اگر قرار است 
اسـت؛ ایـن   مـرگ  عنوان شکلِ کژدیسه و منحرفبهتهاجمِ ژوئیسانسدر برابرِ این مقاومت نظر داشته باشیم که 

پریشیروانيگانهشقوقِ سهنزد فروید،(نسبی داردلکانی از پارانویا سازگاريِـبا تبیین فرویديسو از یکترجیح 
ي مستقیم با بخشی از هستند؛ این یعنی مواجههزنیِ میلپسو از جمله پارانویا مستلزم ناکارآمديِ سازوکارهاي 

د و دچار هـذیان  رَبپناه میimaginary/تصویري/ژوئیسانس که سوژه براي دفاع از خود در برابرِ آن به بعد خیالی
ياُباماوسوسیالیستاُالند همه و ازجملهکهايدر لحظهتا کند به من کمک میاز سوي دیگر؛)شودیا توهم می

هـاي دغدغـه بـا  ،و لوپنترامپسوزيِ هاي آدمکورهدر نژاديکُشیِانبوهیک ژوئیسانسِهولِاز تسوسیالیستازه
براي ،دنشتابمیحالِ زندگیمیانهموقف ي دیپلماتیک شُعبههبزدههذیانانشمحیطیدرمانی و زیستـبهداشتی

میده از مرگر قبالِ عام را از دست دادهبه، معرفی یک اپوزیسیونِ متحدنامی اند، جاي اسامیِ منسوخ قدیمی که ا
.پیدا کنمعامحقیقتاً 

اُفت پتانسیليدرباره

سـت کـه   بخشـی روحیـه اي هشعارتوسل به، معموالً نبرددر شکستپس ازی شناختیک موضعِ دفاعیِ روان
دولتزور ي قومی بهدهیِ یک مطالبهاگر سازمانبراي مقایسه،. دندارتري براي سردادنِ آنها ها توجیه ماديچپ

قومی به يخواستهي این کوشش، در شرایطی که مرکزي تارومار شود، حفظ امید بازماندگان براي احیاي دوباره
یا ارتقاي حتمیِهیچ تضمینی براي تبدیل :است، بیهوده خواهد بوددگردیسه نشدهي واقعی اجتماعی یک ماده

محـوريِ  خواسـت  حقانیـت  ها با این فرض کـه  درمقابل، چپ. ي اجتماعی وجود نداردمسئلهبه یک خواستهاین 
رورتاً داري ضـ که خود سرمایهگیردنشأت میاي شرایط ماديناگزیر تحققِ از ،داريسرمایهجایگزینیِآنها، یعنی 

در سـطحِ  . شـناختی دارنـد  تعصـبِ معرفـت  "میردجنبش کارگران هرگز نمی"ي چونعارد، به شپرورانَمیآن را 
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ر اینجا ي کارگري دویژه در بروزِ مهارناپذیرِ اَشکالِ خودجوشِ مبارزات روزانهبهعینی، صدقِ این ادعاي شعارگونه
. دشوو آنجاي جهان اثبات می

توان پس از سرکوب، براي همیشه نمی": تر بگوییمــ یا اگر درست"میردکارگران هرگز نمیجنبش "که این
اي دادهاگر دقت علمی داشته باشد، مسـتلزم پـذیرفتن قـوانینِ پـیش    ــ"ي آن را گرفتشدنِ دوبارهجلوي زنده

. نیستبراي تاریخ ممکن آن علیت مادي که تخطی ازجوریک:کننداست که این احیاي گزیرناپذیر را ایجاب می
در تاحـدي  الملـل دوم و بعـدها   ي ایـن نظرگـاه در مارکسیسـمِ بـین    شدهازاندازه طبیعیو بیشآمیزروایت اغراق

وانشِ انگلـس از  معیارشدنِ سپسینِ خـ هاي آن را در ریشهقابل ردیابی است و حتا کسانیکمینترن استالین نیز 
کـه  اسـت  نوعی دیالکتیک اسـتاندارد  هرحال این در این مورد آخر باید کمی محتاط بود؛ به(داننددیالکتیک می

هـا و مبـارزات   اش در قبـال جنـبش  و در توجیه عملکرد جهـانی استالینیسم هم در تبیین ضرورت تاریخیِ خود 
و داريشـد غیرسـرمایه  راه رو بورژوازي ملیهاي فرمول: شدبدان متوسل میگاه گهدنیا بخش کارگري یا رهایی

که این اي»ي قوانینمجموعه«).شور تعریب اَنیراند به یاز محصوالت این روایت هستند؛ بنگرقسماً مشتقاتشان 
،یتـاریخ منـديِ یـا تعـین  جبرکنند، در فرمول بدنامیمتوجیهمبارزه را يشدهروند تضمینتعبیر امیدبخش از 

حالـت  درایـن .استماندگاري کند که ناقض درونمابعدالطبیعه را بر فراز پدیدارهاي اجتماعی مستقر میجوریک
نیـز بـا   چیه دلـو و  هایش با اقتصادگرایانِ راب، که لنین از زمان آغازِ مجادلهتغییرظاهردادهگراییِ خودياین خودبه
ناپـذیر  شناختیِ اجتنـاب روشی و شناختاقتصاديِگراییِ زد، به یک فروکاسته میها دائماً با آن سروکلّنارودنیک

:کندتدویني علمی تاریخنظریهصورتبهماندگاري را در درك درونفاهمههاي محدودیتتا نیازمند است

مانـدگاري از رهگـذر   براي اندیشیدن بـه درون فاهمه ي تالش نومیدانه] در معناي قوانین علوم طبیعی[» قانون«
درون از بیرون، پیش از پس، علت از معلول، و امکـان یـا   ] جدایشِ: [ي آن است)هالحظه(ها جنبهجداکردنِ هماز

توانیم بـا  طرحی یکسره هگلی است؛ و ما می...(actuality)ي فعلیت که اینجا واژهراست آن. بالقوِگی از فعلیت
ي خودش است، بـه بهتـرین   هاي ویژهها و قابلیتي امکانکه نزد هگل فعلیت پیشاپیش دربرگیرندهفهمیدنِ این

ها چیزي جـدا و متمـایز از فعلیـت، و مسـتقر در     ماندگاري دست یابیم؛ این قابلیتي هگلی درونشکل به نظریه
جا هست ــ پیشاپیش همین» پذیريامکان«ي منزلهــ به» نوید چیزِ واقع«این . نده نیستندجهانی دیگر یا در آی

)نداز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده((Jameson, 2010: 70-71).نیست» ممکن«و صرفاً 

ـ هـاي متافیزیـک  مانـدگاري فـارغ از محـدودیت   لنین براي حلِ ایـن مسـئله، یعنـی درك درون    پمـه فاهرِ رو
(Verstand/Understanding)تـرین  بـدون دادنِ کوچـک  ،کردحزب بلشویک را مطرح متمرکز حل سازمان ، راه

او، البته بـه  .ي سازمانی حزبنامهگراییِ سیاسی، ولو تا حد بند مربوط به عضویت در آیینخوديامتیاز به خودبه
عقـل  مانـدگاري از موضـعِ   یـا شـهود درون  اش عمـالً بـه درك  حـل پیشـنهادي  راهزبانِ خودش، مدعی بود کـه  

(Vernunft/Reason)وضعِ :دشومتهم میماندگاري نقض دروناز جانبِ دیگري بهاما همین پیشنهاد .انجامدمی
اي اراده؛ کنـد که واقعیت را از بیرون دیدبانی مـی ي سیاسییافتهي متمرکز و مرکزیتسوژهیک جایگاه کبرآمیزِ 
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بیان دلوز،گیرد؛ بهت جدید را میي واقعیت در تولید تجربیاآزاديِ عمل و خالقیت خودانگیختهکه ناگزیر جلوي 
یـابیِ تحمیلـی از   سـبب فراینـد فعلیـت   ماندگار در هستی اجتماعی، بهدرون) tبا (یابیِتفاوتي یک نیروي نهفته

بسنده در ،اتهامین امدارك الزم براي . شوداخته می) cبا (هاي بسته و متمایزهویتدر ي اعظمسوي این سوژه
هـاي مسـتقل کـارگري    که حزب حـاکم شـوروي، از همـان دوران لنـین، علیـه اتحادیـه      مثالً این: دسترس است

در ساخت سیاسی نوپاي روسیه گوارش اگر قابل ،هاي خودجوش کارگري پس از قیام راو حرکتکار شدبهدست
استناد به واقعیات تاریخی براي اثبـات  این .کردتخطئه... آریسم و اسعنوان ضدانقالب و منشویسم و نبودند، به

فقـط  اي کـه نـه  به کلیشهیابی، سرانجام ي فعلیتنیروي تمایزهاي هویتیِ وهلهبهتفاوتي زایايجنبهشدنِ اخته
زمـان تـا   کراتیسـم بـورژوایی، بلکـه حتـا بخشـی از چـپ اروپـا از آن       لیبرالیسـم و دم خواهی،ت، مشروطهسلطن
شاید نتوان با همـین قطعیـت   ."حزب جاي طبقه را گرفت": شوند، انجامیدمیشدند و امروز بدان متوسل همین

استالینیسـم و  تـرِ دبسـتان فرانکفـورت بـه انحطـاط انقـالب روسـیه در        گفت، اما جوهرِ اعتـراض جنـاحِ بـدبین   
و تولید فرمایِشی ،پایین یک جنبشِ خودفرمانیابیِ دستوري و باالبهانگاريِ آن با نازیسم، به همین تشکلهمانند

رَد دیـالکتیکی   ي سـارترِ  حتا حملـه یا؛ گرددبازمیایدئولوژیک ضامنِ قدرت ـیک هویت فرهنگی خـ هنگـام نقـد
یک : روسیي واقعاً موجود نسخهبه سوسیالیسم مِ اگزیستانسیالیستی، جور بدیل سوسیالیسمعرفی و دفاع از یک

، پـس از  نبـرد هـاي سـازمانیِ ضـروريِ    شـکل داشـت داشت و نگـه کارانه براي پاسو محافظهگريِ افراطیایجابی
90تـر از  نـه بـزرگ  (نسبت بـه هـم   هاي حاده هاي دیگر، با زاویهاینها و نمونه.نبردشدنِ تاریخیِ خودالموضوعبِ

یابیِ اهمیت سازمانمیزانِ بادرنظرگرفتن درضمن، .ندجهِشبه یکدیگر قابلِ ) درجه که منجر به تغییرِ جهت شود
ي عملکـرد زاینـده  راي که بـ شان، براي نیروي انتقاديخودجوشِ کارگران در مبارزات صنفی و اقتصادي روزمره

ها به ین اعتراضیاد آوریم که پرچمدار نخستخواهد بود اگر بهنانگیزشگفتتعصب دارد،ي تفاوتهنهفتيتجربه
هـاي نگـاره تـرین  کیش، یکی از راستهاگیريِ بلشویکاي در فرایند اکتبر و قدرتکراتیسمِ تودهکنار گذاشتنِ دم

.مبورگسرزا لوک: اروپا بودچپِ

بـارزات خودفرمـانِ   در م» از بیـرونْ «بلشویسـم  دخالـت  قـالبی طـور  آنچه سنتاً و بهمخالفان چپگراي لنین، 
ایـراد براي کافیمدارك جرمِظاهراً چه باید کرد؟ویژه در که خود لنین بهاتهامی(د ننگاشتامیجنبشِ کارگري 

بدانه مست) سانترالیسم(گرایی، بالنکیسم، ماجراجویی و تمرکزگراییِ را معموالً با اَنگ اراده)دست داده استآن به
در فارقِ دکارتی ماندیشمِمیکیبا ب متحزّیک سوبژکتیویته : کردندچین توصیف میدر قالب یک سازمان توطئه

عمالِ و طبعاً به کندتحمیل میش را به ماده اهاندیشه و خواستبیرونْاز که اربابِ دانش يیافتهمرکزیتجایگاها
 بیایید براي تشخیص درست از نادرست به معیـار قبلـی   .انجامدمیانسانیي آزاد تجربهخالقِاستبداد بر ساحت

ي و شُـرَکا هـا منشـویک در برابـرِ لنـین احتجاجـات  مـام  اسـت؟ ت آگاهیمرگبرابرِ کدام سوبژکتیویته : بازگردیم
ي قـدرت بـه شـوراها،    اتخـاذ راهبـرد همـه   براي تبیین انحصار بلشویکیِ قدرت، )ویژه کائوتسکیبه(شان اروپایی

ي چیستی هاي مارکس و انگلس دربارهبا ارجاع به بحث... ي حق رأي همگانی و انحالل مجلس مؤسسان، مسئله
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ي تجریـدي یـک   بخشی تـاریخی بـه انگـاره   ، گرد محور انضمامیتو چراییِ دولت مرکزگراي دیکتاتوري پرولتاریا
بحـث کالسـیک زوال دولـت کـه مـورد اسـتناد       کوشد تا نشان دهـد کـه   لنین می. چرخددولت خودنابودگر می

انحـالل یـک   : شرط تشکیل و انسجام یک دولت کـارگري ممکـن اسـت   کائوتسکی و دیگر مخالفان است، تنها به
. شــودشــرط انحــاللِ خــودش اثبــات مــیاي کــه تنهــا بــهي طبقــاتی چیــزي نیســت جــز آگــاهیِ ســوژهرابطــه
شدن از سـوي ادراك  ماندگارِ پدیدارهاي اجتماعی براي دركتا آنجا حق دارد که سطحِ درونگراییخوديخودبه

عملکـرد بنیـادینِ   تصـدیق نـاگزیر از  ) دانستشمترادففاهمه توان با خیال راحت با میآنچه(عام یا عقل سلیم 
الملـل دوم تـا   ل سـنتی کـه از بـین   کـ درواقـع  .ي تاریخ اسـت شدهطبیعی» قوانین«از طریقِ البته ي مرگ، رانه

بـه ضـرورت   ي خـود  نوبـه ي آن است، بـه هاي برجستههم یکی از چهرهکائوتسکی گیرد و منشویسم را در برمی
دارد؛ مشـکل ایـن   اذعـان ي آینده طبقهي بیدر جامعه)پاي اضمحالل بورژوازيپابه(پرولتاریا یافتنِ مفهومِ پایان

فاهمـه  کنـد، یعنـی در سـطحِ    تـاریخ بسـنده مـی   طبیعیِبراي درك این زوال به قوانین شبهاین سنتاست که 
(Verstand/Understanding)کند که این انحالل تنها لنین بر این افزوده لجاجت می،درمقابل.شودمتوقف می

کـل  تـوانم  مـن مـی  ؛ ارتقـا یابـد  (Vernunft/Reason)عقـل ي زمانی ممکن است کـه آگـاهی از آن بـه مرحلـه    
را بـه زبـانِ   ، )...، رتـد انقـالب پرولتـري و کائوتسـکی م   ، دولـت و انقـالب  (کائوتسکی علیهاوکیفرخواست نظريِ

دانیم که پرولتاریا مینمایندگی از پرولتاریا بهاگر ما ": خالصه کنمشاز رقیبي حاضر در قالبِ این پرسش نوشته
چیـز  آنآگاهی از یـک چیـز بـا خـود     ،عقلي که در وهلهباید نابود شود، چرا هنوز نابود نشده است؟ مگر نه این

دلیل که این ایناست، اما دقیقاً بهماندگاريدروني محدود درك درست است که فاهمه شیوه"؟همان استاین
در کـانتی ناپـذیرِ دسترسنِنومیا ذاتصورت یک چنان بههمآن را ، کندمیبیانخود مقوالتیاري آگاهی را به

انگاشتپیشوضع یا فراسوي تجربه(gesetzt/posit)چاره؛ کندمی ناپذیر میان آگـاهی از ایـن ذات و   یک شکاف
میرند، میسرانجام دانند که همه می: هاستي همه انسانآگاهیِ روزمرهاندازد؛ این مانند مرگخود ذات فاصله می

ایـد  آنچـه ب بعـد، از یک مرحله بهلنین اصرار دارد که.ندبا این آگاهی تصمیم به مردن بگیرند کسانی که رداما نا
رشـد نـه  یعنی گذار از فاهمه به عقل صـورت گیـرد ـــ    ــهمان شودآگاهی با خود مرگ ایند تا مرگروي ده

پرولتاریاهمینچیدنِدوباره، بلکه در جریان مبارزهزمانمند آن ي پرولتاریا از طریق آموزش یا بلوغِسوبژکتیویته
شکلی نـامنتظره، ایـن   بهي حاکم نگاه کند؛ بار از منظرِ طبقهمبارزه ایننیهمکه به ، طوريستدانش اهمینبا 

بخشـیدن بـه بایسـتنِ علّـی،     نوعی اصرار بـر وحـدت  : چیزي جز اطالق یک مسئولیت اخالقی به پرولتاریا نیست
براي » شدن«و » بودن«ترتیب است که ایندقیقاً بهو ؛(sollen)و بایستنِ اخالقی (müssen)منطقی و پدیداري 

ي وحدت چیزِ عقالنی و چیزِ واقعی، ي مشهور هگل دربارهشوند؛ مثالً گزارهماندگاري با هم یگانه میدرونتحققِ
:یابداي انقالبی میشود و جنبهکاريِ ظاهري آن خالص میاز شرِ محافظه

گویـد فلسـفه چیـزي جـز     اش مـی است که او دربـاره ضرورتي هگلیِ این دیالکتیک همچنین روي دیگرِ نظریه
روا کـه  کند ــ بومِ مینگسترانه بِدان را پیشنهاد میرسد نگرشی پسگاه نیز به نظر میي آن نیست، اما گهمطالعه
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سـروکار  » با آنچـه هسـت  «کند که فلسفه تنها همه پافشاري میگشاید ــ و بااینگویند شامگاهان پر به پرواز می
گذارند و هرجورشده واقعیت را چونـان یـک حـالِ    ي این مالحظات آینده را کنار میپایه پنداري همهبراین.دارد

درواقـع ایـن یـک    . تواند وجود داشته باشداي نمیدهند که در آن مفهومِ دگرگونیِ ریشهنمایش میحاضرِ زمانی
ذاتی هگل، همان پشتیبانیِ دیرآشناي او از وضعیت کاري ي دیالکتیکی خواهد بود؛ اما محافظهپیامد ناسازِ فلسفه

ها توانسته ظاهرِ موجهی بیابد، و حتا اگر بتوان آن را باطل دانسـت، ایـن ابطـال    حاکم بر پروس، معموالً در بحث
ماندگاري هگلی، جانی در توان گفت از طریقِ آنها دروناي خواهد بود که میکنندههاي مجابهم ناگزیر از برهان

ست ست عقالنیآنچه واقعی"ي آشناي توان از برگفتهچیزِ دیگري میصورت چهدراین. ..دمدي انقالبی میوحیهر
برنَهـاد،  [= تـرِ او بخشـی کهـن  ي سـه شعاري که در قیاس با ضابطه(چشم داشت "ستست واقعیو آنچه عقالنی

ي داسـتانی شـاید سـاختگی،    ؟ برپایـه )هگلیانیسم اسـت گمان توصیف بس بهتري از روحِ ، بی]همنهاد،برابرنهاد
رود و نـزد او مـی  ] هگـل [گفتارهاي استاد خود روزي هاینریش هاینه در دوران دانشجویی، در پایان یکی از درس

کارانه نیست؟ گویا هگل نگـاهی از سـرِ تحقیـر بـه     زیادي محافظهپرسد که آیا این ضابطهربط میگستاخانه و بی
چون نیک پیداست که جوان باهوشـی هسـتی، معنـاي ایـن راز را     "گستاخ انداخته و درآمده است که این جوانِ 

".شـود واقعـی  بایـد چیزِ واقعی باید عقالنی شـود، و چیـزِ عقالنـی    : کههم اینتنها بر تو آشکار خواهم کرد، و آن

پایه به ابهامِ سیاسی آثار او در کل ني هگل را در این معنا دریافته است، و برایراستش جریانِ چپ همواره نظریه
نـدگاريِ  ماي دروندگرگشـت تـاریخی و نظریـه   ] يمقوله[دامن زده و بار دیگر موضوع زمانمندي و نیز همسازيِ 

ایـم، و  عقالنی شود، پس آشکارا به جهانِ امر اخالقـی کانـت بازگشـته   بایداگر واقعی .هگل را پیش کشیده است
این خوانشِ هگـل ـــ   در درحقیقت .گردندهاي هگل به خود او بازمیبینیها و باریکگیريترین خردهسختگیرانه

حاضر زمانْحالِ حاضرِي خویش آن را تصدیق کرده است ــ آینده همین حاال هم در که خود مارکس در نظریه
دگرگـونی تـاریخی   . داشـته باشـد  » بایـد «اي است کـه  ماندگار، همان آیندهاي درونگونهپیشاپیش بهحالْ: است

یا همان » هاشکل«است؛ جنبشی میان ) تغییر سیستمیک(وجود دارد، اما این دگرگونی، تغییري مربوط به نظام 
Gestaltساخ اجتمـاعی،  تاري آینده دربارههاي اصلیِ هگل است که ازپیش نشان از تصورات ي مفاهیمِ تمامیت
هـاي  افـزوده ((Jameson, 2010: 71-72). هاي تولیـد دارد یا حتا شیوه) epistemesمعارف، (ها برشناخت

)نداز منَهاتأکید، و []ها درون قالب

،فارغ از بـالقوگیِ آن فعلیت شود که موجود تبدیل مینوناکآینده به یک حالِ هم،با جایگاه جدید پرولتاریا
کند؛ ایـن از طریـق بـازتعریف مفهـومِ     را ضمانت میماندگاري درونهمچنان ،دلوزپیشامد/نهفتگینیاز بهبدون

مگـر  ،شـود نمـی شود، هیچ چیزي چیزِ دیگـري  هیچ چیز جدیدي پدیدار نمی: پذیر استامکان)صیرورت(شدن 
درنتیجـه  شود؛است که از منظري خاص نگریسته میحالی آینده؛تغییر کندآننسبت به اي دید مزاویهکهآن

: همـان باشـند  ي توجیه حکومت پروس اینکارانههاي محافظهتوانند در معنایی غیر از داللتمیواقعیو عقالنی
دیل تبـ ) منـدي حـال (بـودن به یک ) منديآینده(شدناند، مفهومِ ماندگار یگانهصورت دروناگر حال و آینده به

و) فاهمهmüssen(مند مندرج در حرکت از قوه به فعل بایستگیِ منطقی و مقولهکانتی میان شکافکهشودمی
اي که در آن زمـانْ ویژهزیرا از منظرِ شودمیدرواقع عقالنی واقعی : درَبرا از میان می(sollen)بایستگی اخالقی 

از دیـدگاه کلیـت،   (اسـت کند، همین حاال عقالنـی واقعـی   وي خطی خود را با یک حرکت دوري عوض میرپیش
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کـه ماندگاري هگلی اسـت  چپگرایانه از درونیالبته حق با جیمسن است که این روایت).اندیگانههستنو شدن
هم فعالً با همین روایت کار داریم و نـه  مااما . زندازپیش دامن میهاي او بیشخود به ابهامِ ذاتی نوشتهي نوبهبه

.اصالت کاذبِ حقیقت متن هگل

، )بایستنی که واجد امرِ اخالقی اسـت (با یک چاشنیِ اخالقی (necessity)ضرورتلنین با بازتعریف پنداري 
کنـد، بـه   مـی اي که دخالت بالنکیستیِ بدنامِ بلشویسم در ترتیـبِ قانونمنـد تـاریخ را تخطئـه    باوريدر برابر علّی

ترها گفتـه بـودم   پیش(طبقه یک وعده در آینده نیست ي بیجامعه: کندآینده در حال اشاره میماندگاريِدرون
اکنـون  ، چیزي اسـت کـه هـم   )کنداین جامعه به صورت یک حد ریاضیاتی براي تنظیمِ حالِ حاضر عمل میکه 

؛ یم که یک مسئولیت اخالقی نیز به ما اطـالق کنـد  که نسبت به آن موضعِ مشخصی بگیرشرط آنوجود دارد به
.شوده مینامیدپرولتاریا اي کهوهلهندرکارِ انهدام خویش است؛ اَد که دستکنمیخلقي اسوژه،این موضعِ یگانه

اي انگارد که در مرحلهپرولتاریا را یک موجودیت مداوم میاولیلنین در این است که رویکرد با منشویسمتفاوت 
ایـن  .بخشـد رسد که تکلیف تاریخیِ خود را تحقق مـی اي میخاص از سیر تکامل قانونمند خود به چنان آگاهی

ــه ــومی رگ ــرِي مفه ــیه در سراس ــاعی روس ــدادهاي اجتم ــیناز، روی ــالب تبی ــت 1905انق ــا سیاس ــه ت گرفت
چـون هنـوز   : به رژیم اکتبر، کـامالً نمایـان اسـت   و سپس رویکرد آندر انقالب فوریهدومی المللبینـمنشویکی

قـدرت  رسـد، پـس   بـورژوازي فرامـی  تاریخیِنوبتتازه داري در روسیه قوام نیافته و با سرنگونی تزاریسم سرمایه
گروه فشار بـر  یک صورت و بهاپوزیسیونیک نیروي نعنواو پرولتاریا بهاین طبقه استنمایندگان سیاسی از آنِ

 نوپا، رفتار آن را تنظیم خواهد کرد تا شرایط چنان فراهم شود که سرانجام عملکرد قدرتپرولتاریا تاریخیِنوبت
مانـدگاريِ  باوري همچنان با ادوات فاهمـه، درون این تکامل. داري با سوسیالیسم فرا برسدبراي جایگزینیِ سرمایه

ا یابد، بلکه بتکامل نمیپرولتاریا لنین اما در نگرشِ . کندرا درك می) آینده در حال(داريسرمایهسوسیالیسم در 
سـانان  از میمـون » ابـزارورز /حیـوان ابزارسـاز  «) cبا (تمایزِي لحظهدوباره به آغازِ حرکت، به تولید موضع مذکور، 

ابـزارورزيِ /ابزارسازي(که این تمایز را سبب شده است ) دلوزcharacteristic(اي کارویژه یا مشخصه:گرددبازمی
:د اعضاي این گونه داراي ذات مشترکی باشندگذارنمیکند که ایجاد میرا وضعیت ممتنعی ) موردنظرِ انگلس

او همزمان هـم هسـت و هـم    ]: گوییممی[ي انسانکاربردنِ مقوالت انتزاعیِ آغازین دیالکتیک دربارهبهبا اکنون 
ي راسـتین تـاریخ   و آفرینندهچیزي همهبه سنجه(nichtseiende)از آنجا که این انسانِ ناهستنده ... نیست

شکلِ دیالکتیکیِ انضمامی و تـاریخیِ  تبدیل شود به درنگبیباید ] نیز[او ) ناهستندگیِ(شود، نبودنِ تبدیل می
ناهستندگی(ناگزیر ــ محکوم به نبودن که در آن انسان ــ به) يوضع موجود(يي حال حاضرنقادانهشناخت (

)از اصل استتأکیدها) (376-375: 1378لوکاچ، ؛ Lukacs, 1977: 376(.است

ن چنـی کـه در آن  ايوضعیت حـدي ضرورتعنوان آگاهی ازبهپرولتاریا، قض مفهومیتکرارِ ناگزیر این تنابا 
ها، یـا  آیا بلشویک.بودنش آگاه استذاتی که از غیرممکن: دشووضع میملغا خواهد شد، از انسانناسازيتعریف
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بایـد  ي این آگاهی بودند؟ هنوز زود است که چنین داوري کنـیم و ایـن موضـوع   کم خود لنین، بازنمایندهدست
بـا  در مبـارزه  فالن وضعیت مشخص تـاریخی کهجا هم از این مطمئنیم که اینتر روشن شود، اما تا همینسپس

چـه  ...) المللـی علیـه انقـالب    ماندگی فنی تولید روسـیه، شـرایط جنـگ داخلـی، تحـریم بـین      واپس(بورژوازي 
ماننـد آنهـا   ست که هااثبات حقانیت منشویکآنگاهفقط ،دکنتحمیل میاکتبربه را اي احتمالیهاي نشینیعقب

ماندگاريِ آینـده در حـال، احسـاس    دروننسبت به معلول /علتوفعل /هاي قوهبراي داشتن درکی فارغ از دوگانه
.دانَممیهمیشه در اپوزیسیون براي رعایت قانونمنديِ تاریخ، حزبی که : کنیمنسیاسی/اخالقیمسئولیت

   *                   **

داري ي براندازِ نظامِ سـرمایه ي سازمانی لنین، از منظري که سوبژکتیویتهي نظریهدلیل نیست که تخطئهبی
، )نگـري و هـارت  يانبوهـه ،از همـه تـر نزدیـک (جویـد  ناپذیرِ دلوز میتگوناگون شیزوفرنِ فعلیهايجلوهرا در 
حقیقتـاً آنهـا  زادوولد مهارناپذیرانجامد که هاي خودجوشی میبر روي انواع حرکتبازکردن حسابخود به خودبه

کـه  ) tبا (ي پاسدارِ تفاوت ناب در سطحِ کارگري، این سوژه: است» میردجنبش کارگري هرگز نمی«یادآورِ شعارِ 
کنـد کـه لنـین آن را    ب میپرهیزد، کمابیش همان آنارکوسندیکالیسمی را ایجامی) cبا (داروینی » تمایز«از هر 

بـاوريِ  ، تـدریج اقتصـادي دترمینیسـمِ  اکونومیسـم،  (گرایـیِ  خوديت خودبهسنسازمانیِ) سیاستیِیا بی(سیاست 
تولید ماشینی در سطحِ نهفتگـی و  /ي میلناپذیر، یا تجربهروشن است که تفاوت فعلیت. دانستمی...) و تاریخی

. ي صنفی و سندیکایی قابل تأویل استترین نمودهاي مبارزهالساعهخلقترین و خودجوشاین تصادف محض، به 
چیـزي  ، بلشویسمنام این خودجوشی بهيیکسرهي که در این حقیقت عریان تردید داشته باشم که تخطئهآنبی

اصرار اکتبرهمچنان از موضعِ ست، نیي لنین بیمارگونه از تجربه و محصوالت اندیشهیک ماجراجوییِ خوانشِ جز 
هاي یـک  حواسش تماماً جمع است تا در برابر واقعیتداري که که بروز یک سنت انتقادي نسبت به سرمایهدارم 

موضـعی  ي پرولتاریا،مواضعِ آیندهبراي تحوالت احتمالیِ آن روند مخرّبِپیامدهاي جهانی و يکنندهنبرد تعیین
قـدرها  آنباشـد، هـاي اقتصـادي فـالن نابسـامانیِ اجتمـاعی     یشـه وقت مخلِ وسواسش در تبیینِ رنگیرد که یک

.سندیکالیستیِ ماشین میل تصور شودعنوان مصداقی از خودجوشیِ شبههست که بهستیزانهادیپ

بـاره هـم حـرف بـزنیم کـه چگونـه       کنم خوب باشد کـه پـیش از بسـتنِ ایـن بخـشِ بحـث، درایـن       فکر می
. شـوند کننـد، بـه زبـان آزادي ترجمـه مـی     تحول اجتماعی تحمیل مـی هایی که شرایط عینی به یک محدودیت

اند، نیروي کـنشِ اراديِ انسـان   ي خاص که نامش را انقالب گذاشتهف این است که در یک لحظهري متعاضابطه
ـ . تري دارمحل بدبینانهاما من راهستان؛کند کارِشود و کارهایی مینسبت به جبرِ محیط مضاعف می ه با استناد ب

نامِ انقالب بهدهیم،گرایی تاریخی نسبت میي ماديمفهوم رانه باید مطمئن باشیم که جبري که به مابعدالطبیعه
ونیگرگـ د.شـود عکس یک تولید ــ یا بهتر بگوییم، بازتولید ــ متوقـف مـی  ؛ بهکندهیچ چیزِ جدیدي تولید نمی

عنوانبهاینک همشد، تولید میو با اطالقِ مقوالت ذهنیفاهمه تاکنون با سازوکارِآنچهکذبِکه یعنی اینیواقع
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یسـت، بلکـه   انقـالب، آزادي از شـرایط عینـی ن   /ي خودآگاهی؛ آزاديِ وهلهشودیک امتناع بنیادین افشا میمولد
ت کاذب نسبت به یک وضـعی ادراك یا شناختاز طریق تولید نوعی اي است کهمقوالت ذهنیمقدراتی از رهای

بودنِ این مقـوالت  معنی باطلدقت کنید که این به. دناندازناممکن، آشکارگیِ انفجاريِ این امتناع را به تعویق می
کـه انتـزاع   تا زمـانی ماندگار در برابرِ انتزاع است؛ي انتزاع بر مقاومت امرِ درونفاهمه محصول پیروزيِ قوه؛نیست
ي پدیـده تـوان نمـی دیگـر  د، افتاز کار میانتزاع عملیات که ايلحظهاما اعتبار دارد؛پذیر است، فاهمه هم امکان

اند که قدر رشد کردهآیا تضادهاي طبقاتی آن«که شپرسمثالً این . موجود را با همان مقوالت گذشته درك کرد
پـس از  ش، اما تا پیش از انقالب پرسشی است علمی و سزاوار پژوه، »؟)قوه به فعلیت برسد(ند بینجامبه انقالب 

سطحِ کافیِ بلوغ تعیین ابعدالطبیعی برايميسنجهیک ، تعقیبفعلیتي در لحظه:معنا ندارددیگر انقالب وقوع 
خـود را از  سـت کـه موضـوعیت    ايهاي علمیِ فاهمهتمکین به وسواس،نیروهاي مولدتضادهاي طبقاتی یا رشد 

زمانمنـديِ ضـروري   در قیـد چراییِ وقوع یـک انقـالب،   گراییِ تاریخی در تبیین ي مادينظریه.دست داده است
هـا  هـا و ظرفیـت  این نظریه وضعیت انقالبی بالفعل را بر اساسِ علـت : کندمی، بلکه وارونه حرکت ماندنمیفاهمه 

؛ دگیردر نظر میاین انقالب فعلیتي ایهها را برپوارون، آن ظرفیتکند؛ بهي پیشاانقالبی تبیین نمی)هابالقوگی(
:نویسداي از انسجام نظريِ لنین است، مینامهي مشهورش که ستایشهمین ترتیب، لوکاچ در جزوهبه

فـرض خـود   تـاریخیِ انقـالب پرولتـري را پـیش    گراییِ تاریخی ــ در مقام نظریه ــ فعلیت جهانپایه ماديبراین
ي عینیِ کل دوران عنوان شالودهدر این معنا، این فعلیت به).Voraussetzung،دکنمیانگاشتپیش(گیرد می

.دهـد ي مـارکس را تشـکیل مـی   ي آمـوزه اي بـراي فهـمِ آن، هسـته   و همزمان چونان سنجه] تاریخی موجود[
در رد قـاطعِ  ، کـه  ]گرایی تاریخیپذیريِ ماديتعیین شرط براي درك= [رغمِ این تعیینِ حد و مرزهمه، بهبااین
یابـد، تجلـی مـی  پوچیسـتی ] يگرانهتوطئه[ي اقدامات ي همهشائبهي بیبنیاد، و در تخطئهي توهمات بیهمه

شـود  خوانده مـی هاي مارکس بینیي پیشهاآنچه خطاجزئیات درنگ به طلبانه از مارکسیسم بیفرصتخوانشِ
و اینجـا  . بزدایـد ي مارکسیسـم  شـاکله کـلِ  از وبن،و از بیخ، انقالب را یکبارهي انحرافیشیوهبدینچسبد تا می

دهد کـه  برنشتاین توضیح میبهکائوتسکی . ندرسمیبه توافق مارکس، با منتقدان خود » کیشراست«هواداران 
.دواگـذار کـر  ) اي بسـیار دور آینـده (توان با خیال راحـت بـه آینـده    ي دیکتاتوريِ پرولتاریا را میتصمیم درباره

(Lukacs, 1967: 9))نداز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده(

کانتی ـــ چیـزي کـه کشـف آن اگـر هـم       یک ذات یا نومنِبودنِناپذیردسترساز پایانِ ناگهانیِ فعلیتاین 
ي برینی که کل کند، ابژهموکول شده بود ــ حکایت می» ي بسیار دوراآیندهبا خیال راحت به«بود الاقل ممکن 

 در تبیـین  گرایی تـاریخی  ديماتمایزِ.استآن استوار و تعویقِ مداومِ ناپذیريتحققبر فرضِ فاهمهنظام مقوالت
وقـوع چنـین   ي لحظـه » بینـی پیش«ابزاري براي هایی که کارکردينظریهاز یک رخداد اجتماعی مانند انقالب، 

داده، پـیش قـوانین  ي مابعدالطبیعـه جـور یکيبرپایها نه ریتبیینیکُمی چنین در این است که،ارنددي رخداد
ري از بسیادهد که چرا؛ همین تمایز است که توضیح میدهدبه دست میانقالبفعلیتانگاشت پیشباتنها بلکه

قِ هاي صادــ ولو چهرهاروپا کیشراستاصطالح بهسنتیِ مارکسیسمِ براي،ي فعلیتي این وهلههاي ویژهپدیده
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ي مسـئله لیتُفسـک، حـل  ـدر برسـت امپریالیسم آلمـان ازش با س(قابل درك نیست لوکسمبورگ ــ آن از قبیلِ
بـر  هـا، تأکیـد  حق تعیین سرنوشت به غیرِ ولیکـاروس ، »اعطاي زمین به دهقانان«بورژواییِ خردهبا تدبیرِارضی 

نشینی به نـپ، تشـکیل ارتـش مـنظم بـا کمـک       آرهاي چپِ قاتلِ میرباخ ــ سفیر آلمان ــ، عقبکیفرِ اعدام اس
گري و تحقیرِ اکتفا به میلیشاي آماتور در نبرد ي پارتیزانیي روحیهشده و تخطئهفرماندهان نظامیِ رژیم سرنگون

اروپـا، حتـا   يهـا کیشراستروها و ؛ چپ...و ش کارگري بر نهادهاي خودجودولتیي اتوریتهبا گاردهاي سفید، 
هاي مارکساینها با آموزهیک ازکردند که هیچ، پیوسته گوشزد میپوزیسیونِ کارگريِ درون خود حزب بلشویکا

ي بالفعـل را  واقعـه یـک خـود  خودبـه اسـت،  فاهمه لحظه کسی که متعهد به کاربست قوانین ایندر. )خوانندنمی
اسـت کـه  يانگیـز ناپـذیر و هـراس  ترومـايِ درك فعلیـت قـرار بـدین .گـذارد وامـی » اي دورآینـده «همچنان به 
؛ کنـد مـی آینـده  تبـدیل بـه   آن را نـش  دزبا پـس ه است، از آن پرهیختمدام اصلِ واقعیتاي که با سوبژکتیویته

و عودکننـده  ـزنـیِ یـک ژوئیسـانسِ همـواره    ي پـس شـده از چرخـه  مِ تشـکیل سـمپتُ نیـز  فاهمه ترتیب،همینبه
درنتیجه در ساخت فاهمه سـطحی از ؛شدگیِ آن نیستچیزي جز درك سرکوبعقل که ستاسرکوفته ـهمواره
سبب رفعِ همین که بهاستسوبژکتیوي گشایشِ صرفاً آزادي، اراده یا اختیار عملْع، بتَبه؛ مندرج استگیکژوار

سـوژه نـه از   ،با این گشـایش عبارت دیگربهشود؛و نه وضعیتی جدید اطالق میوضعیت فعلیخود به کژوارگی،
بنـدي  صـورت یک رونـد قانونمنـد خطـی کـه     چوناناین واداشتگی ي کژوارهي رانه، بلکه از فهمِوي وادارندهنیر

کـه اسـت  نقادممعنادراینسوژهي فاهمه،در وهلهپس.شودآزاد می، استمقوالت فاهمه ي منطقیِ آن برعهده
ي در وهلـه اماناپذیر وضع کرده است؛ي دسترسیک سیاهچالهدر ژرفاين نومصورت یک علت انقیاد خود را به

: خودش استدروناي در ، بلکه رانهبیروننه قانونی در ضرورتکه فهمداست که میآزادموجببدینفقطعقل
راه غلبه بر این ضرورت هـم  .ستفرمولی اسپینوزاییالبته این که،ماندگاريِ ضرورتآزادي یعنی آگاهی از درون

از رهگذر اجابت آزاديانتخابِاختیار در عبارت است از عقل ي وهله: استرانههاي دادن به واداشتپاسخِ مثبت
بدون بازگشت بار البته اینرانه، تحریک بنیادینزدنِپساز طریق ضرورتي مرگ، یا انتخاب ي رانهطلبِ معوقه

که مادر به اختیـار  ، با علم به اینداـفُرتبه بازيِ بیهودهیعنی مشغولیت کمابیش (هشیارِ فاهمه به وضعیت نیمه
).ازنخواهد گشتدیگر بو ه استخودش رفت

ایـن  . بهتر توضـیح داد (Benjamin Libet)ورِ بنجامین لیبِت آزمایشِ مشهتوان در تبیین این حقیقت را می
میان اتخاذ تصمیم آزادانـه بـراي انجـامِ    ي زمانی منظور برآورد فاصلهبه(neuropsychologist)شناس روانعصب
دسـت  حرکـت  (شدنِ آن کار توسط اندام مربوطه ، و انجام)از روي میزبرداشتنِ یک کتاباراده بهمثالً (کار یک 

نگار بنشـینند  ي یک نوسانتا روبروي صفحهاز چند داوطلب خواست: آزمایشی ترتیب داد) براي برداشتن کتاب
ي مذکور ماننـد  صفحه؛اي در حال دوران استدر یک مسیر دایرهصورت ساعتگرد اي نورانی بهطهکه روي آن نق

تـا  ... ، 3، 2، 1ساعت (ها رأسِ ساعتبا متناظري فاصلهگذاري شده است، یعنی نقاط همي ساعت عالمتصفحه
وقفه ادامه دارد، البته بسامد گردش ي نورانی روي این صفحه بیدورانِ نقطه. اندهایی مشخص شدهبا نشانه)12
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2.56است، یعنی هـر  ثانیه 2.56ي نورانی ي تناوب نقطهدوره(شمار است ي ثانیهبسیار بیش از عقربهاین نقطه
یعنی بدون تعقیب خود نقطه با (مرکز صفحه با نگاه کردن به بایدشوندگان آزمایش). زندیه یک دورِ کامل میثان

مثالً انگشت یا مچ دسـت خـود را خـم    (حرکت دهنداي شکل سادهبهدست خود را ، هر لحظه که مایلند )چشم
ي نـورانی روي چـه   کننـد کـه نقطـه   اي که تصمیم به حرکت دست گرفتنـد، نگـاه  ، اما درضمن در لحظه)کنند

درواقـع عـددي کـه    . بوده است و سـپس آن را بـه آزمایشـگران گـزارش کننـد     ) متناظر با چه ساعتی(موقعیتی 
ست که آنها در خودشـان نیتـی بـراي حرکـت     ايخوانند، لحظهنگار میي نوسانشوندگان از روي صفحهآزمایش

هـاي عصـبی مغـز    پیـام تغییـرات ولتـاژ الکتریکـی مربـوط بـه      ، انجـام آزمـایش  حـینِ  . کننـد دست احساس می
از طریـق  آنها دست هاي عملکرد عصبیِ ماهیچهو ) الکتروانسفالوگراف(EEGشوندگان به کمک دستگاه آزمایش
کند تا تأخیر زمانیِ تبدیلِ یک تصمیم ارادي این آزمایش کمک می. شدندثبت ) الکترومایوگراف(EMGدستگاه

لیبـت متوجـه   .هاي پتانسیلیِ ایجادشده برآورد شودي جهشگیري فاصلهبه کمک اندازه،جسمانیبه یک کنش
ي شونده بر اساس موقعیـت نقطـه  عددي که خود آزمایش(ي تصمیم فرد براي حرکت دست شد که میان لحظه
ي عصـبیِ ماهیچـه  مربوط بـه تحرکـاتEMG  اي که دستگاه لحظه(و انجامِ عملِ دست ) کندنورانی گزارش می

وجود هزارم ثانیه 200تا150اي در حدوداختالف زمانیطور میانگین، به)کندیک پیک ولتاژ را ثبت می،دست
ي اما یافته. کشد تا آن کار انجام شودثانیه طول میتقریباً دو دهمِدارد، یعنی پس از تصمیم براي انجام یک کار، 

ي حرکـت  هزارمِ ثانیه پیش از لحظـه 550تا 500تري که در این آزمایش به دست آمد این بود که حدود جالب
ي هـزارم ثانیـه پـیش از تصـمیمِ آزادانـه     350تـا  300ــ یا به عبارت دیگـر  ) EMGپیش از پیک ولتاژِ (دست 

را نشـان  ي عصـبیِ او  ولتـاژ در شـبکه  یـک پیـک  هم وقـوعِ  EEGدستگاه ده براي حرکت دست ــ شونآزمایش
نشـان  RPاختصـار بـا   د و بـه خوانـ مـی (Readiness Potential)» پتانسیل آمـادگی «لیبت این ولتاژ را . دهدمی
کردن بـه انجـامِ   صمیم و ارادهتثانیه پیش از اتخاذ 0.3حدوداً معناي آن است کهبروزِ این ولتاژ عمالً به.دهدمی

Libet, 1985; Libet)کار، مغز مهیاي انجام آن شده است این  et al., 1983).

کـه سـوژه اراده کنـد،    یک فعالیت عصبی پـیش از آن : ي دلوز استنفع نظریهي این آزمایش قاعدتاً بهنتیجه
آزادي و انتخـاب ارادي چیـزي جـز تـوهم سـوژه نیسـت، زیـرا پـیش از         ظـاهراً  . ي او را ایجاب کرده اسـت اراده

آنچـه مـا گمـان    : ریزي شده استظاهر ارادي از سوي یک ماشینِ خودکارِ عصبی برنامهگیريِ او، عملِ بهتصمیم
ي الکتریکی است که بر هر نوع اراده و تصمیمی تقدم زمـانی  کنیم تصمیم آزادانه است، درحقیقت یک واقعهمی
:کندبدبینانه مقاومت میگیريِ لیبت در برابرِ نتیجهشود؟صورت تکلیف آزاديِ عمل انسان چه میدراین. رددا

توانـد یـک کـنشِ ارادي را پـیش از بـروز نیـت آگاهانـه راه بینـدازد، یعنـی اگـر ایـن فراینـدهاي             اگر مغز مـی 
کنند، آیا هیچ نقشی براي عملکرد آگـاهی  خصوصی از یک کنش را ایجاب میناخودآگاهانه هستند که اجراي به

) کنترل(اي براي متأثرکردن یا مهار انهتوان باور داشت که هیچ دخالت فعال آگاهوجود خواهد داشت؟ البته می
امـا چنـین   . آگاهانه یک تـوهم اسـت  ) کنترل(ي سوبژکتیو مهارِ که تجربهداد مغزي وجود ندارد و اینیک برون
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نظر من این است ... نیست) دترمینیستی(و جبرگرایانه ) مونیستی(باورانه ي تکنظریهباوري الزاماً مستلزم یک 
یـا  ] انجـام [، در امـرِ انتخـاب   یکنشِ حرکتـ الکتریکیِتواند پیش از آخرین جریانِ آگاهانه می)کنترل(که مهارِ 

نحـوي کـردن، کـه بـه   طور آگاهانه به فرایند ارادهتوان یا بهمی. اعمال شود] ي ناخودآگاهانه[داد اراده مهارِ برون
] هـم زبـا [در کنشِ حرکتـی پـیش بـرود، یـا     راي تکمیل و اجافتد، اجازه داد که تا مرحلهناخودآگاهانه راه می

اي گونـه ي پردازش عصبیِ حرکت مسدود خواهد شـد، بـه  در وتوي آن، آخرین مرحله. کرد» وتو«آگاهانه آن را 
این کار شدنی است، زیرا . هاي حرکتی روي نخواهد دادها توسط نورونسازيِ معطوف به کنشِ ماهیچهکه فعال

) دهـد آن را نشـان مـی  EMGکه (سازي ماهیچه هزارم ثانیه پیش از فعال200تا 150در حدود نیت آگاهانه
] پتانسیل آمادگی[= ي عصبی اندازندهشود، اگرچه خودش چندصد هزارم ثانیه پس از فرایندهاي راهگزارش می
(Libet, 1985: 536-537).شودحادث می

.(ibid: 538)دهـد  شدگان ارائه مـی جا شواهدي دال بر وجود عملکرد وتو در خودآگاهیِ آزمایشلیبت همان
ي نـورانی در  شـده از نقطـه  عـدد خوانـده  (احسـاسِ تصـمیم   ي میـان  هاي او اختیار تنها در فاصلهاساس یافتهبر

روي رانـشِ  دادن بـه پیشـ  تصمیم براي تنصورت به) EMGپیک پتانسیل (و عملِ ماهیچه ) نگاري نوسانصفحه
درنتیجه اراده ذاتاً امري . ي تحقق یا وتو کردنِ آن قابل تصور استتا مرحله) پتانسیل آمادگی(عصبیِ ناخودآگاه 

:دپذیراقی هگلی از تعریف آزادي میعنوان مصدژیژك همین خوانشِ لیبت را به). اراده به وتو کردن(سلبی است 

اي کرد پایـه چونـان کـار  (blocking)مسـدودکردن  عملکرد : ست که باید از لیبِت آموختدرسِ دیگري هم ه
، قـدرت  »عقـل نظـري  «نخسـت، در سـطح   : قابل تشخیص استاساسیاین عملکرد منفی در دو سطح . آگاهی

در محدودیت آن، یعنی در قـدرت  : دنمودار شوضعف آن چونان تواند که میقرار داردچیزياصلی آگاهی در آن
مربوط به (هاي حسی خرواري از داده)leaving outپوشی از، چشم(جاگذاشتناش براي انتزاع آن، در توانایی

حسـی دریافـت   واقعیـت  تـرین واسـطه عنوان بـی در این معنا، آنچه ما به. )subliminal، آگاهنیمهآگاه یا پیش
]بخـشِ ذهنـی  هاي حسی در قوايِ انتزاعي داده[و داوريِ پیچیده کارپردازيیک ي کنیم، پیشاپیش نتیجهمی

هـا  داشـت اي است که از ترکیب عالئمِ حسی و ماتریسِ چشـم برنهاده] یعنی حکمِ ناشی از ادراك حسی[است، 
توانـد  رو نمـی هـیچ کـه بـه  درحـالی آگـاهی ، »عقل عملی«دو دیگر، در سطحِ . شودحاصل می] ي ماتَقَدم ذهن[

تواند آن را وتو کند می: یابیِ آن شودمانعِ فعلیت» آزادانه«تواند خودي باشد، میي یک کنشِ خودبهبرانگیزاننده
سـلبیِ  قـدرت اینجا جایی است که هگـل بـا ستایشـش از    . »!نه«ایجادشونده بگوید خود بهبه یک تمایلِ خودو

هاي داده[دادن ازدستخسارت یا آگاهی صرفاً از طریق این : شودبیکرانِ انتزاع که به فاهمه تعلق دارد، وارد می
] تا کنش حرکتـی ،ي ایجادشدههی از انگیزهاي زمانی میان آگاشاره به فاصله[= ، این تأخیر]ي حسیواسطهبی

تـرس از  (جور تنگناترسی یک» واسطهآگاهی بی«یر است ــ یک پذطه، امکانواسي بینسبت به پربودگیِ تجربه
. شدن بدون فضایی براي تنفس اسـت دفنمانند زنده) claustrophobiaقرارگرفتن در جاهاي تَنگ و فشرده، 

اسـت کـه   ]حسـی واسـطه و تجریدناپـذیرِ   بـی يتجربهعدمِ امکانِناشی از [محدودیت/تنها از طریق این تأخیر
عنـوان بخـش   و بـه در اطـراف مـا   کـه  بـدونِ آن مـا بـا میلیاردهـا داده     : گُشـاید خود را به روي ما می» جهان«

یکسـره خفـه خـواهیم شـد    گذارنـد،  کشیدن باقی نمیبراي نفساي اي از این جهان، هیچ جاي خالیواسطهبی
(Zizek, 2006: 240-241))استاصلاز هاتأکید؛ دناز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده.(
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وجـود  احسـاس هزارم ثانیه میان 200تا 150ي زمانیِ فاصلهاگر به زبانِ الکتریسیته حرف بزنیم، گویی در 
، )EMGعـدد  (تـا وقـوع خـود کـنش     ) نگـار عدد خوانده شـده از روي نوسـان  (یک انگیزه براي انجام یک کنش 

علت مقاومت الکتریکیِ مدار دچـار یـک اُفـت پتانسـیل     یابد و بهمیپتانسیلِ آمادگیِ تولید شده، در مدار جریان 
واسـطگی  گیـري ذهـن سـوژه از بـی    معادل فاصلهژیژك این فاصله یا تأخیر، و اُفت انرژيِ ناشی از آن را .شودمی

شـده  دریافتداشتنِ شهودي از کَثَرات حسیِدانیم کهاز کانت می(داند ي حسی میشدههاي دریافتتجربیِ داده
به آنها براي تحقـق  ــ مکان و زمانــ حسی جزئیات پیشین ادراك اعمالِمنوط بهسوژه، از سوي قواي حسانی 

هـیچ  سوژهدرنتیجه . یابی آن استبه این تجربه براي عینیتفاهمه پیشین مقوالت ي حسی، و اطالق یک تجربه
گیري فرصتی براي تحقـق آگـاهی اسـت؟    آیا این فاصله).واسطه نداردي حسیِ بیپنداشتی از چیستیِ یک داده

هـاي حسـی   انتزاع از داده: گوید این تعریف قابلیت بنیادینِ فاهمه استکه خود ژیژك با ارجاع به هگل میچنان
بـازيِ  همـان  گیري یا انتزاع چیزي جز اگر به فروید بازگردیم، این فاصله. براي رسیدن به یک حکمِ کلی و عینی

در (زا اي آسـیب تالش و تمرینی براي تولید یک فاعلیت و تسلط موهـوم بـر واقعـه   : نیست»داـفُرت«ي دکانهکو
ي احضـارِ  بافانـه بنـديِ خیـال  بـا پایـان  ) فُـرت (غیـاب  ي شدهسازياز طریق تکرارِ شبیه) غیبت مادرمثال فروید، 

ي یاري اصل واقعیت بر رانـه ي موهومی است که سوژه بهآگاهی سلطه. )دا(رفته ي ازدستي این ابژهبخواهانهدل
. دادگـی ي یک ازدستتکرارشوندهي وتو کردنِ حقیقت طفالنهسرگرمیِ: کندمهارناپذیرِ ذاتیِ خویش تحمیل می

لتاً پـس از  عجااما ؛شودبینی میالبته خواهیم دید که ژیژك در بازشناسیِ رانه در آزمایش لیبت دچار یک وارونه
ي وهلـه پـردازي را تـا تبیـین    این سازمانِ مفهـوم تواندر این آزمایش، چگونه میآگاهیمنطق ایجابتشخیص 

آگـاهیِ  «عنوان یـک  بهخودآگاهی؟ اگر بخواهیم با ارجاع به آزمایش لیبِت تعریف کنیم، ردپیش ب» خودآگاهی«
بـدانیم  کهبیان دیگر، خودآگاهی یعنی اینبه: از منظرِ آزمایش لیبت»آگاهیاز آگاهی«عبارت است از» مضاعف

کـه  از اینآگاهی؛ یاکه آگاهی محصول سپسینِ یک جبرِ پیشین با یک تأخیر زمانیِ حادث در وقوع کنش است
صـادر  تر از طریق سازوکاري ناشـناخته  ي وتو کردن یا نکردنِ حکمی است که پیشصرفاً تصمیمی دربارهآگاهی 

ي اصـلی  گیرنـده یگري تصمیمنیروي د: خودآگاهی در همین کشف است) تروماتیک(زاي وجه آسیب. شده است
پـردازد  پرسشی که ژیژك به آن نمی.میپذیرم یا مییکنیا وتو میواقعیتاصلفقط آن را بنا به مصالح است، ما

،شود؟ اگر تـا پـیش از ایـن   چگونه تعریف میانههخودآگاوضعیت این اراده یا آزاديِ عملِ سوژه دراین است که 
یافت، اکنون آزادي عملِ سوژه تجلی میاصلِ قاهرِ واقعیتي عصبی براساس ي سوژه در انتخاب یا رد انگیزهاراده

فرصتی که بـین ایجـاد   . شودتعریف می) ي مرگرانه(ي عصبی در انتخاب میان تبعیت از اصلِ واقعیت یا انگیزه
شود ــ و ژیـژك  راي ایفاي نقش به آگاهی داده میب) EMGعدد (و وقوع کنش ) نگارعدد نوسان(حسِ انگیزش 

سـوژه در ایـن   (است واقعیتاصلداند ــ تحت نظارت هاي حسی میواسطگیِ دادهز بیگريِ فاهمه اآن را انتزاع
ي امـا در وهلـه  ). را وتو بکند یا نـه )پتانسیل آمادگی(گیرد انگیزشِ رانهفاصله بر اساس مصالح خود تصمیم می

اي براي وتو هزارم ثانیه200ي کاذب ما ــ یعنی استنباطی که از فرجهو اختیارفهمیم که آگاهیخودآگاهی می
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درونـی امـا   ي یک نیـرويِ  ي آزاد خود داریم ــ خودش تحت سیطرهعنوان فرصت عملِ ارادهکردن یا نکردن، به
ي قانونی بیرونی و مابعدالطبیعی نیسـت، بلکـه معـرّف جنبـه    واقعیتاصلکه کنمیادآوري می(استشدهبیگانه

میانانتخاباکنون ).که حضور بیرونی یافته استاست انحراف درونی رانه واقعیتاساساً : انحرافیِ خود رانه است
اي در مـورد  ، بلکه برپایـه یـک تصـمیم ریشـه    اصلِ واقعیتیا وتوي آن نه بر اساسِ مقدرات پتانسیلدادن به راه

 گیري در مواجهـه  این تصمیم.که معرف اختیارعمل انسانی استاستاصل واقعیتپذیرش یا عدمِ پذیرشِ خود
در فرجـامِ روانکـاوي و هنگـام    ) سـائق (ي رانـه  آگاهی تروماتیک، دقیقاً مشابه تصمیمی اسـت کـه سـوژه   این با 

نظرِ من آن ، اما بهرودپیش میي مرگ؛ ژیژك تا لمس همین رانهگیردروبروشدن با ژوئیسانسِ درونیِ خویش می
ي تعلیـق انگیـزش را معـادلِ عملکـرد تخریبـیِ ایـن رانـه در برابـرِ گـرایشِ          خواند، چون تصمیم برارا وارونه می

:داندخودانگیخته به لذت می

شده هاي تحمیلتان بدون محدودیتیعنی پیگیريِ تمایالت(آزادي، آزادي براي انجام آنچه دوست دارید نیست 
گذاشـتنِ تحقـقِ   آزادي بـراي عقـیم  خواهیـد انجـام دهیـد اسـت،    ، بلکه آزادي براي انجام آنچه نمـی )از بیرون

ي فرویـد اسـت، کـه همزمـان رانـه     » ي مـرگ رانـه «این پیوندي میان آزادي و . یک انگیزش» يخودانگیخته«
.(Zizek, 2006: 202)سوي لذت نیز هست کارشکنی در گرایشِ آدمی به

بـراي انهـدام کـل انـدامواره کـه      ايالکتریکـی ي مرگ است، پتانسـیل خته است رانهعکس، آنچه خودانگیبه
در تالش براي خنثاکردن آن است و سرانجام با وتو کردن آن، تـنش را تشـدید   یآگاهواقعیت تحت لواي کاذبِ 

ايِچرخـه گذرِ زمانی است که در ذات خود چیزي جز تکرارِ يشدهخطیشکل تاریخْجبرِارز،طور همبه.کندمی
: نیسـت ـــ زندپس میپیوسته آن را واقعیتــ که انداموارهانهدامبرايندهردبازگهمواره)رانشِ(ي یک مطالبه

ي نـوعیِ »مشخصـه «تثبیـت وبـراي حفـظ  زدنِ این رانه اي است که با پستاریخیتکاملیِبنديِمرحلهحاصلْ
قیاس کنید (اندازدبه تعویق میانهدامِ آن راانکشاف امتناعِ آن، و درنتیجه ــ ابزارورز/ابزارسازحیوان ــاندامواره

:روایـت تـرین دسـتی دمِدر .)اسـت رانهي که در اصل تکرار چرخشِ بیهودهمیلي روندهي ظاهراً پیشبا زنجیره
از طریـق ایجـاد اُفـت پتانسـیل در مـدار،      واقعیتاصلِکه دکنپیدا میادامه آنجاتا مرحلهبهمرحلهتکاملِاین "

رسـد کـه دیگـر ایـن مهـار      ي موعودي فرا میلحظهسپس؛ ندکرا مهار براي امحاي تنش رانه انگیزشِ تواند می
ي موعودي درکار نیست مگـر آن دم کـه   لحظهپیشاپیشایراد این روایت در این است کهاما ؛ "شودناممکن می

در اي اسـت کـه   گـاهی آمانـدگارِ درونموهـوم امـا   محصـولِ  اي شدنِ چنین لحظهوعدهخود پرولتاریا دریابد که 
شکلی بهاست که این انگیزدرواقع، شگفت؛شودهاي رانه وضع میانگیزشانسدادبراي واقعیتاصلعملِ ي فرجه

ي دیدار شود همـان لحظـه  ، پي موعودلحظهیکین خودآگاهی، یعنی آگاهی از کذبِاکه لحظههرآمیز، تناقض
، دیگـر نـه   نـاب فعلیـت ي ژوئیسانسِ سرشـتینِ ایـن لحظـه   با اي براي رویاروییانتخاب ریشهو آن! موعود است

.اخالقی استـسیاسیتصمیمیاي مربوط به دانشِ تاریخی، بلکه مقوله



54

همزمانکلّعظمت و ضعف

دیـده ي لنـین  ي دو جـزوه در پایانِ غیرمنتظرهکشمکش میان رانه و آگاهی،ترین نمودهاي یکی از سیاسی
کاره گذاشـته  نیمهشکلی کمابیش یکسان، بههر دو ،انقالب پرولتري و کائوتسکی مرتدو دولت و انقالب:شودمی
: دهدي خود را چنین توضیح میناتمام ماندنِ رساله،دولت و انقالبیکُمِویراستگفتار لنین در پس. ندادهش

تر طرحِ فصلِ بعدي، یعنی فصـل هفـتم آن بـا    من پیش. نوشته شده بود1917این جزوه در آگوست و سپتامبر 
از ایـن  سـطر اما فرصت نوشتنِ حتـا یـک   . را ریخته بودم» روسیه1917و 1905هاي ي انقالبتجربه«عنوان 

وقفـه ایجـاد   «در کارِ من ــ 1917ر انقالب اکتبآغازبحران سیاسی ــ. همین عنوان را پیدا نکردمجز، بهفصل
هـاي  ي انقـالب تجربـه «(جـزوه  دوم توان خوشامد گفت؛ اما نوشـتنِ بخـشِ   اي تنها می»وقفه«به چنین . »کرد

ي تجربـه «بـه دن بخشـی تحقـق . را احتماالً باید براي مدتی طوالنی به تعویق انـداخت ) »روسیه1917و 1905
(Lenin, 1977c: 497). ي آن استتن دربارهدلپذیرتر و سودمندتر از نوش» انقالب

انقـالب  مانـدنِ کـاره نیمهبار اینپس از شروع انقالب آلمان، روزیک،1918سال بعد در دهم نوامبر یکباز و
:پرولتري و کائوتسکیِ مرتد

آغـاز یـک   حـاکی از در همان شب خبرهایی از آلمان رسـید  . نوشته شد1918در نهم نوامبر پیشینسطرهاي 
انقالبِ پیروزمندانه، نخست در کیل و دیگر شهرها و بندرهاي شمالی که در آنها قدرت به شوراهاي نماینـدگان  

. اده اسـت ترتیب قدرت به دست شوراها افتـ همینکارگران و سربازان منتقل شده است، و سپس در برلین که به
ي کائوتسـکی و انقـالب   ام دربـاره جزوهايبربایستمیهرحالبه] تا پیش از رسیدنِ این خبر[اي که بنديپایان

,Lenin).م، اکنون دیگر کاري زاید استنوشتمیپرولتري  1977b: 319)

سـببِ تحقـقِ آنچـه    بـه جور حسِ پیـروزي بـر حریـف   با یکلنین بحث رارسد کهنظر میدرنگاه نخست به
دگی نفس، آمانوعی اطمینان بهبا چاشنیِآگاهیِ پیشینیک : کندیافته تلقی میکرده بود پایاناش»بینیپیش«

او رویـداد  . زنـد ي اخیـر مـوج مـی   بینیِ چشمگیر در هر دو پـاره خودمحقالبته نوعی در برابرِ رویدادي قطعی، و
منظـور  و بـه گویانـه  شکلی غیـب ها بهکه گویی این جزوهنداند، چناهاي خود میبدیهی جزوهيخاتمهانقالب را 

پیروزيِ او بر کائوتسکی در هر دو مورد، به نیرويِ جـذابیت جـادوییِ امـرِ    . اندنوشته شدهوقوع انقالب بینیِشپی
اي بـراي پوشـاندنِ   بینی که به جانشینان لنین بهانـه پیشچرا این ساختارِ شبه. کندپیشگویی دوچندان جلوه می

کند؟عمل مین دقتدهد، با اینگرِ زبردست بر تنِ او را میکسوت یک آینده

آینـده در  انـدراجِ : اسـت آینـده  ماندگارِ مشروط به تعریف دروننگري داد، ها نامِ آیندهاگر بتوان به این نمونه
تـر  مـورد پـیش  درایـن . دهـد شکلی نسبیتی تغییرِ طول مـی صورت یک فعلیت مداوم، که بردارِ زمان را بهحال به

بایسـتنِ منطقـی و  /علّـی بایسـتنِ دیـرینِ یِگماندگاريِ آینده در حال، دوگـان و دیدیم که این درونصحبت شد
اي آینـده که کند، بلکه از این آگاه استبینی نمینین پیشل. درَبن میاز میافعلیتياخالقی را در ساحت یگانه
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عنـوان بـه فقـط  البتـه  طبیعـیِ تـاریخ آن را   به قوانینِ شـبه شباوررفصي مارکسیسمِ متعارف، بهکه کل پیکره
یـک  صـرفاً یستگیِ انقالبِ کارگري دیگـر  اینجا با. داردفعلیتاینک د، همکنبینی میپیش» اي بسیار دوردهآین«

از مقوالت دانش تاریخ نیست، بلکه در عینیت با این ضـرورت، همزمـان یـک بایسـتگیِ     (müssen)ضرورت علّی 
یـا قـدرت سیاسـی نمایـان     دولتشک خود را در مقوله این اخالقمندي بی. هم هست(sollen)سیاسی /اخالقی

ي ي بورژواییِ تبیینِ نظریهي پیشینهمارکس دربارهپس از ارجاع به تذکر خود،دولت و انقالبکند؛ لنین در می
تعـین  (آنر بـ خـودش  ي ي نوآورانهافزودهکه چیزِ جدیدي در این کشف نیست، مگر سه اینــ» نبرد طبقاتی«

سود پذیريِ این دیکتاتوري بهانحاللي دیکتاتوريِ پرولتاریا، و ، انگارهپیشرفت تولیدي ترازِبرپایهطبقاتتاریخیِ
:نویسدمیــ)طبقهي بیجامعه

چنـین و . این نادرست استاما . طبقاتی استنبردي مارکس ي اصلی نظریهشود که نکتهمعموالً گفته و نوشته می
اي کـه بـراي بـورژوازي    گونهتحریف آن بهي مارکسیسم و طلبانهبسیارگاهان به کژدیسگی فرصتیبرداشت نادرست

دسـت بـورژوازي   او بـه ازپـیش بلکهدست مارکس، بهنهي نبرد طبقاتی زیرا نظریه. پذیرفتنی باشد، انجامیده است
نبرد طبقاتی را تصـدیق  فقطکسانی که . استقابل پذیرش طورکلی براي بورژوازي ، و این نظریه بهاستخلق شده 

. ي اندیشـه و سیاسـت بـورژوایی بازیافـت    توان آنها را همچنان در محـدوده کنند، هنوز مارکسیست نیستند؛ میمی
بـه  شآن، کژدیسـگیِ آن و فروکاسـتن  جز زدنِ سر و تـه  معنایی،ي نبرد طبقاتیمارکسیسم به نظریهمحدودکردنِ

تنها آن کسی مارکسیست است کـه پـذیرشِ نبـرد طبقـاتی را تـا تصـدیق       .داردچیزي قابل قبول براي بورژوازي ن
عملیاي عنوان مسئلهبهرا وقتی تاریخ اروپا این پرسش که انگیز نیست شگفت... گسترش دهد دیکتاتوري پرولتاریا 

هـا  گونـه ي کائوتسـکی هـا، بلکـه همـه   طلبها و اصالحطلبي فرصتتنها همهد، نهگذارمیي کارگر روي طبقهپیشِ
هـاي  کـرات روز و دمهـاي تیـره  مایـه چونـان بـی  نیـز  ) کننـد دل مـی طلبی و مارکسیسم دلکسانی که میان اصالح(
,Lenin).آیند، از کار درمیکنندرد میبورژوایی که دیکتاتوري پرولتاریا را ردهخُ 1977c: تأکیـدها ((416-417

)نداز اصلَ

کوشد تا با اسـتناد بـه   دارد و در آن می» دیکتاتوري پرولتاریا«ي اي بلندباال دربارهالبته کائوتسکی که جزوه
تأکید نشان بهرا هاي مارکس و انگلس، تبیین خودش از این مفهوم را روشن کند، اعتقاد خود به این آموزه نوشته

ي کنـد، اصـرار دارد کـه برداشـت کائوتسـکی از دیکتـاتور      ي کائوتسکی را نقد میکه همین جزوهلنین . دهدمی
کراتیک پارلمانیِ بورژوازي در شرایط اکثریت پرولتري است؛ درنتیجه بحث در هر پرولتاریا تداوم ساخت دولت دم

دولـت کـارگري   درخـورِ رار ماشـینِ  ي لنین نهایتاً به موضوع انهدام ماشینِ دولت بورژوایی بـراي اسـتق  دو نوشته
درواقع در نگرش لنین، حتا اگر کسی به اهمیت برقراري دیکتـاتوريِ پرولتاریـا در همـین لحظـه بـاور      . کشدمی

حاضـر بـه انهـدام ماشـینِ پیشـین      داشت حضورِ دمکراتیک عموم خلق در قدرت،ي پاسبهانهما بهداشته باشد، ا
عملـی بـه ایـن    ي، اعتقـاد )انحالل مجلس مؤسسان و جایگزینیِ آن با شوراها: طور مشخص در روسیهبه(نباشد 
نـامِ دمکراسـی، پرهیـز    شکسـتنِ ماشـین دولـت بـه    درهـم آیا این مقاومت در برابـر  . ي گذار نداردي دورهملزومه

جـور  یـک ت؟ي انرژي نیسپایهي پیوندهایش در بازگشت به وضعیت ي یک اندامواره در برابر تجزیهخودپرستانه
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ــ مـثالً تحقـق دیکتـاتوريِ    کاذب زمانِ خطیِ یک پیوستارِ نیوتنیِ سرانجام هراس از رویارویی با ژوئیسانسی که 
دقت کنید (درد؟ آمیز ــ را از هم میهاي مسالمتشیوهکارگران از طریق تبدیلِ اقلیت پارلمانی به اکثریت، ولو به

ي تعریـف بـورژوایی حقـوقِ سیاسـیِ یـک      ي رویکرد کائوتسکیستی که دنبالـه نشدهکه در بنیاد نانوشته و تبیین
).استاکثریتدر خودبه این دلیل با پرولتاریاست که همراه متحدانِ زحمتکشِفقط حقنیروي اجتماعی است، 

شـود؛  مـی دیدههاي احتمالیِ اروپا نگرش لنین به انقالببرخورد کائوتسکی با ي قضیهپرهیز در این شکلِ مبدلِ 
کشـورهاي  درانقـالب پیـروزي لنـین بـر اهمیـت    تأکیـد » دیکتـاتوريِ پرولتاریـا  «ي در همان جزوهکائوتسکی 

شده به دولت بلشویکی را تحمیليِ مادهاي کاستیها و محدودیتبراي جبران ) ویژه آلمانبه(ي اروپایی پیشرفته
:آوردمدرك جرم می

ها نیز همـین  برخی از سوسیالیست. انقالب اروپا بودندانتظارها زیاد خُرده گرفت که چرا در توان به بلشویکنمی
آنها ... آیا ببل، انگلس و یا مارکس نیز هرازچندگاهی خطاي مشابهی مرتکب نشدند؟ ... را مطرح کردند انتظارات

اما هیچ خطایی نتوانست آنـان را از راه  . خود به خطا رفتندانتظاراتدر مورد همچون هر سیاستمدار دیگرينیز 
ود را بـر  ، چون قماربازان، تمامیِ داروندارِ خرفقاي بلشویک مادرعوض، . بست کشاندراست منحرف سازد و به بن

نشد، آنها دیگر به مسیري کشانده شده بودند کـه  روبرگکه این اما هنگامی. شرط بستندروي برگ انقالبِ اروپا
آنها باید بدون در اختیار داشـتنِ ارتـش از روسـیه در برابـر دشـمنان      . داددر برابرشان مسائل الینحلی را قرار می

جا را فرا گرفته بود، رژیمـی  آنها باید در دورانی که فقر و اضمحالل همه. کردنداش دفاع میمالحظهند و بینیروم
همـه خواسـتی   هرقدر شرایط مادي و ذهنی موجود براي این. درهمراه آودادند که براي همه رفاه بهرا تشکیل می

یافتند همان نسبت نیز خود را بیشتر در تنگنا میشد، بهکردند، محدودتر میکه آنها در جهت تحققش تالش می
... ها را از میان بردارند، مجبور بودند به قهر برهنه، یعنی بـه دیکتـاتوري متوسـل شـوند     که محدودیتو براي آن

خود را خوردند که تنها کافی است قدرت را به کـف آورنـد تـا انقـالب     انتظاراینها فریبِطور که بلشویکهمان
ه سکان قدرت را به دست گیرند، خود را خوردند که هرگاانتظارگونه نیز گول این را از بند رها سازند، هماناروپا 

و انـدکی  تأکیـدها  ()47-46: 1383کائوتسکی، (.زنان به دورِ آنها گرد خواهند آمدخلق کفاکثریتصورت آندر
)از منَندویرایش

یـا  انتظـار یـک  »تحقـق انقـالب در انگلسـتان   «مـثالً  اگر ؟همچون هر سیاستمدارِ دیگريمارکس و انگلس
نادرسـت از آب  تواندمیهر سیاستمدارِ دیگري هم مانند و انگلس بینی مارکس بینی تلقی شود، حتماً پیشپیش

اي اسـت کـه ایـن قضـیه را     گونـه کائوتسـکی بـه  ذهنیِمقوالتحاکم بر(temporality)ندي شکلِ زمانم.یددرآ
مارکس و انگلس بـراي  انتظاراتمانند لنین براي انقالب اروپا،انتظارِ:کندطرح میانتظار داشت و صورت چشمبه

یـن  ا؛ کائوتسـکی بـدون   داردفعلیتاکنون چیزي که هم، نهآیندهبه اتفاقی در انقالب انگلستان، یعنی امیدبستن
نمینديزمانمتـدارك بـراي تـأمین     بـه بودنِ سوسیالیسم در انگلسـتان ترعملیندیشد و درنتیجه تواند بی شـرط

تأویـل  سیاسـتمدارِ دیگـري  رهمچون هـ مارکس و انگلسانتظارهايطور به هماني ضروري آن راسوبژکتیویته
در مجلـس  هـا  بیشـترین صـندلی  (دمکراتیـک زحمتکشـان   اکثریتدیکتاتوريِ پرولتاریا را به تحقق کند که می
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شود، حتا اگـر  موکول میآینده ؛ در این شکلِ زمانمندي، مدام چیزي به دهدتقلیل می)مؤسسانگذاري یا قانون
:چندسال از وقوعش گذشته باشد

. بـود عقـب ] کشـورِ خـودش  درقیـاس بـا شـناخت   [ي شناخت جهانِ خـارج  لنین نسبت به بیسمارك در زمینه
شـدند، بررسـی، و نیروهـا و    ي بسیار، کشورهایی را که بـه سیاسـت خـارجی او مربـوط مـی     بیسمارك با حوصله

عنوان مهـاجر در اروپـاي غربـی    ها بهکه سالبرعکس، لنین با این. کردمناسبات قدرت طبقاتی آنها را مطالعه می
از آنجـا کـه او   . طـورِ کلـی آگـاهی یابـد    مـع بـه  هاي سیاسی و اجتماعیِ این جوازیست، هرگز نتوانست به ویژگی

آن شـناخت بـود، امـا در ارتبـاط بـا      اش مبتنی بر ي روسیه را درك کرده بود، سیاست داخلیهاي جامعهویژگی
شـناخت، از  خارج، سیاست او متکی بر تحقق انقالب جهانی بود، امري که براي هرکسی که اروپاي غربـی را مـی  

)از منَند[] ها هاي درون قالبهافزود) (77-76: 1383کائوتسکی، (.شدن میرؤیا نمایاصورت یک همان ابتدا به

در پاسـخ  کوتاهی اسـت کـه کائوتسـکی پـس از مـرگ لنـین،       ينامهبخشی از این جمالت  بـه درخواسـت
جهت که طبعاً با او دشمنیِ جدي داشته است ــي رسمی حکومت شورويروزنامهــ ستیاایزوِيغافلگیرکننده
پـس از انقـالبِ   پـنج سـال  یعنـی  ؛نوشـته اسـت  ي یـادبود او،  نامـه بـراي ویـژه  لنـین ياي دربـاره ارسال مقالـه 

کنـد کـه   نویسـد، اشـاره مـی   مـی نامـه خود کائوتسکی در توضیحی که کمی بعد بر این . ي آلمانخوردهشکست
کائوتسکی در جواب بـاز بـر   . خواندرؤیاانقالب اروپا از سوي لنین را نباید انتظارست که ااعتراض کردهستیا ایزوِ

کـه  بـزنم حـدس  تـوانم ی ندارم، اما مـی دسترسایزوِستیا من به پاسخِ . )73: جاهمان(کند داوريِ خود تأکید می
یی بـوده کـه   هـا آن مارکسیستقاعدتاً کائوتسکی از. لنین دفاع کرده استهايبینیپیشاز خطاناپذیريِ چگونه 

هـا  بلشـویک انتظـارات ، آن را پـیش از هرچیـز برهـانی بـر بطـالن      یـا مجارسـتان  انقالب آلمـان پس از شکست
ي ماندنِ جزوهتمامي توضیحی که لنین براي نیمهباشد به آهنگ پیروزمندانهايکجیدهن؛ این شاید نددانستمی

ودر وقـوعِ ایـن شکسـت، هـیچ نقشـی بـراي خـودش       کائوتسـکی . آورده بودانقالب پرولتري و کائوتسکی مرتد
ي کارگريمانده، بلکه در آلمانِ پیشرفتهي عقببار حتا نه در روسیهاینقطارانش قائل نیست، زیرا انقالبی کههم

دمکراسیِ سوسیالایراد کارِ.آن را کشیدانتظار باید » اي بسیار دورآینده«ست که فقط در نیز رؤیاییداردفعلیت
هیئت ضـدانقالب  بهرا تعویقی اي که فعلیت انقالب هر نوع اي است که در هنگامهسنتی، پایبندي به زمانمندي

جور لجاجت کودکانه بـر  یک: دبخشانتظام میقوه و فعل بنديِبا مقولهحال و آینده رايرابطهد، همچنان نَرامی
کائوتسکی براي حفظ .بر امر واقعتسلطیا حس کاذبِ آگاهیبراي تمدید تولید موهومِ یک داـفُرتي بازيِ ادامه

، انقـالب را بـه دو وهلـه تقسـیم     ي تـاریخ انکشـاف آینـده  تدریجیِـپایبندي به زمانمندي خطی و شکل تکاملی
، در 1918دسـامبر او در . ي سازندگی و ایجاد یـک نظـم اجتمـاعی جدیـد    ي تصرف قدرت و وهلهوهله: کندمی

قـدرت در دسـت   ها بر سرِ شکل دولت مناسب براي انقالب جاري آلمان، در برابر فرمول مناقشه با اسپارتاکیست
داشتنِ بورژوازي حق رأي و حقِکه در آن همه، حتااز فرمول مجمع ملیان، سربازشوراي نمایندگان کارگران و 

ضامن دیکتاتوريِ پرولتاریاسـت ـــ   همچنان دمکراتیک زعمِ او این فرمول که بهاین(کند نماینده دارند، دفاع می
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نیز پیدا کرده است ــ از آنجا ناشـی  عقیدتیي اینک جنبهکه هماکثریتپیرو همان اطمینان حقوقی به مفهوم 
، کسانی که درآمدشان بـیش از  1913در سال که بر طبق آمار دولتی مربوط به مالیات بر درآمد پروسشودمی

هسـتند  میلیون نفـر  16نزدیک بههزار نفرند، و کسانی که درآمد کمتري دارند 132مارك است، حدود 9500
انسـاالر و فـن زيبـورژوا گانِ آمد دارند؛ پس نمایندمارك در3000ها هم زیر میلیون نفر از همین15که حدود 

شـمار بسـیار انـدك  مـوردنظر او خلقیِعموممجمعدر شده با رأي مستقیم مردم انتخابلیبرالِ ) هايتکنوکرات(
زعـمِ او  بـه .)Kautsky, 1986: 95!و قدرت اعمال اراده بر کارگران و زحمتکشان را نخواهند داشـت د بودنخواه

ي مرحلهمربوط به ، بلکه شوراي نمایندگان کارگران و سربازانکارکرد این دو فرمول الزاماً در تقابل با هم نیست
او براي تأکید بر تمایز ). سازندگی و نظم اجتماعی(دوم ي مناسب مرحلهملی،مجمعاست و ) تصرف قدرت(یکُم 

عنوان یک انقالب سیاسی، بـا اسـتقرار   طنت و برقراري جمهوري بهدهد که سرنگونی سلاین دو وهله، توضیح می
:سوسیالیسم، دو چیز یکسره متفاوتند

هـاي  ند دههدست آید، ساختن سوسیالیسم نیازمکه کامالً محتمل است که جمهوري ظرف چندساعت بهدرحالی
نـه  [طور کلی باید یکی از آنهـا باشـد   الجمع هستند؛ دولت بهمهوري و سلطنت مانعههمچنین، ج. ستدرپی اپی

شکلی تـدریجی در  داري صرفاً بهسرمایه. تنهایی عمل کندي تولیدي نیست که بهاما هیچ شیوه. ]هردوترکیبی از 
اي تولیـد  هـ شـیوه . ي دیگـر گسـترش یافتـه اسـت    ي صنعت به شاخهاز یک شاخه] دهمنوز[ي پیش طول سده

جـا  داري بههاي سرمایهدر درز و شکافهم امروز تا همین گريِ کشاورزي،تا بقایاي اشتراکیداري، حپیشاسرمایه
ي زمانی در کنار یکدیگر داري نیز براي یک دورههاي تولید سوسیالیستی و سرمایه، شکلترتیبهمینبه. اندمانده

اساسـاً هـایی  تی است که مستلزم شـیوه وب اجتماعی فرایند یکسره متفابه عبارت دیگر، انقال. به سر خواهند برد
خـوب  يالزاماً براي دیگـر هرگز شان خوب است، انقالب سیاسی است، و آنچه براي یکی] هايشیوه[از دیگرگونه 

نظمی ممکن نیست، انقالب اجتماعی مبتنی بر فرضِ عملکردکه انقالب سیاسی بدون آشوب و بیدرحالی. نیست
درواقع، هرچه قانون و نظم بیشتر حفظ شود، اعتماد بیشتري به پایداري حکومت جدیـد  . فرایندهاي تولید است

(Kautsky, 1986: 101-102). یابـد بیشـتر تحقـق مـی   نرمـیِ هرچـه  و انقـالب اجتمـاعی بـه   ،شـود مـی جلب

)از منَند[] هاهاي درون قالبافزوده(

هـاي تولیـد همیشـه    شـیوه کـه  اسـت، یـا ایـن   » درپیهاي پینیازمند دهه«تحققِ کاملِ سوسیالیسم که این
اند، کشف جدیدي نیست، امـا ارجـاع بـه ایـن واقعیـت و      صورتی درآمیخته با عناصري از یکدیگر وجود داشتهبه

که در مـورد خـود   اشنیسوي حالت ناب و آرماي تولید بهپیشرفت و گسترش یک شیوهبودنِ تدریجیتأکید بر 
هم حق ضدانقالبضرورت مجلسی که در آن کردنِو استنتاج،، در گرماگرمِ انقالبسوسیالیسم هم صادق است

پیشـرفتی از زمـان، و   ـتواند درك خطیکائوتسکی نمی.شیاديِ محض استاز بطنِ این بحث،،شته باشدرأي دا
پایبندي به یک بایستگیِ علّی، . لحظه در ذهن خود به تعلیق درآوردتکامل قانونمند تاریخیِ منطبق با آن را یک

) است» درپیهاي پینیازمند دهه«که تحققش (سوسیالیسم بالقوگی جا با شکلی نابهرا بهانقالبهمچنان فعلیت 
ي فعلیـت محـض، یـک موضـعِ منفـی اخالقـی اسـت زیـرا         ، در لحظهسوسیالیسمداشتی به نگاه چشم. آالیدمی
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دمکراسـیِ  هاي انقالبیِ سوسـیال گرایشبه لنین کهمانیزدرعوض،. شودهاي علّی متوسل میمچنان به بایستنه
، شـدند مستقل میلحاظ سازمانی از راست و میانهبه،ها پیش از وقوع انقالبمدتبایدگرفت که رده میخُآلمان 
، اخالقی و سیاسـی بینیِ علمی، بلکه چونان تکلیفی از انقالب اروپا را نه درقالب یک پیشانتظارش و داشتچشم

ي بـاره دراخالقـیِ پسـالیبِتی  با یک اخطـارِ  داشتچشماین .ریختدرخورِ امرِ بالفعل طرح مینديِ در یک زمانم
) ، ادراك عـام، ایـدئولوژي  هچیزوارآگاهی آگاهی کاذب، (در برخورد با مقاومت مدار فاهمهاحتمال اُفت پتانسیل

، فعلیـت دارد پیشـاپیش داشـتی  لجاجت نکنید، خود امرِ چشمپتانسیل آمادگی در برابر اگر شما: استهمبسته 
:نشدنیِ وضعیت موجود نیسترفعتضادآن را از بین ببرد، چیزي جز بایدکه رانه تنشییا شدتچون 

اقتصـاديِ ضرورتدر آناي است کهیگانگیِ نظریه و کردار اوست، نقطهپرولتاریاست، » اخالق«آگاهی طبقاتی 
مادام که حزب چونـان شـکل تـاریخی و حامـلِ     . شودآزادي تبدیل میدیالکتیکی به طوربخش او بهنبرد رهایی

ایـن  . خواهـد بـود  ته شود، همزمان حاملِ اخالق پرولتاریاي پیکـارگر نیـز   انگاشي آگاهی طبقاتی اجراگذارندهبه
سیاست او با واقعیت تجربـیِ وقـت   اگرچه ممکن است. ي حزب، باید سیاست آن را نیز تعیین کندکارکرد ویژه

ضروريِويِ پیشرتنها نهامااقبال قرار نگیرند، مورد همیشه هماهنگ نباشد و شعارهاي او نیز در چنین لحظاتی 
کـنشِ  ]نیروي اخالقـیِ [، را جبران خواهد کرد، بلکه نیروي اخالقی آگاهیِ طبقاتیِ راستین] کاستی[تاریخ این 

ثمـر خواهـد   سرانجام به لحاظ عملی و از حیث سیاست واقعی ــ طبقه نیز ــ به] وضعیت[درست و متناسب با 
)نداز منَ[] ها هاي درون قالبافزوده()150-149: 1378؛ لوکاچ، Lukacs, 1977: 215(.نشست

*                    *                   *

در آزمایش لیبـت شـرکت   زودي خواهیم دید که ارنست مندل، با احساس مسئولیتی بیشتر از کائوتسکی، به
تقدم، تقریباً صفر اُهـم  ماشوند که مقاومت ضمیرِ او در برابر یک ولتاژِ انگیزشیِ کند و آزمایشگران متوجه میمی

یک پرسـش بسـیار مهـم    قبل از آن اما . کندرا وتو نمیش پتانسیل آمادگیرانرخالف کائوتسکی او بیعنی است؛
عبـارت  بـه ؟ باشـد نُماید، اتفاقاً سطحِ صفرِ فاهمـه ن بازمی»یک کنشانجام «از کجا معلوم که آنچه : آیدمیپیش 

دادن است، محصولِ وتو شدنِ یک پتانسیل اکنون در حال رويطور پنداشت که کنشی که همتوان ایندیگر، می
شونده بخواهیم مثالً فرض کنید یک آزمایشِ لیبت معکوس اجرا کنیم و از آزمایش. آن استتوقفآمادگی براي 

این . آن را متوقف کندي دلبخواهیو در یک لحظه)روي میز ضرب بگیرد(که پیوسته یک حرکت را انجام دهد 
یک پیـک ولتـاژِ   همچناندر این وضعیت، پتانسیل آمادگی . ي نگاتیوِ آزمایشِ اصلی استظاهر نسخهآزمایش در

ي یک وقفهبه این دلیل بر تکرارِ بیکودكبا بازگشت به مثال فروید، :بگذردین است که باید از مدارِ آگاهیپیش
پلیسـیِ  مراقبـت ي واحد هر شب پـیش از خـواب، بـا ایـن     واوِ یک قصهبازي ــ یا حتا به قول فروید، تکرارِ واوبه

ترین تغییري در آن ایجاد نکند ــ اصـرار دارد، کـه   خواسته یا ناخواسته کوچکوقت یکگو آمیز که قصهوسواس
رانشـی کـه   . و عدمِ تسـلطش بـر آن را بپـذیرد   مادرغیابي د باید حقیقت آزارندهنار بگذارکاي آن را اگر لحظه

آورد و کودك در تمرین براي بازي فشار میتوقفبراي مقدمتاً شود، ولتاژي است که میمنحرف سرکوب سبب به
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تنش را تشدید درنتیجه خودو ،، مدام آن را وتوشدنسوژهاز خودش و جهانش، یعنی براي فعاالنهکسبِ آگاهیِ 
زا بدهد که مادر گذارد که تن به این حقیقت آسیبببازي خود را کنار تواند می؛ درنتیجه منطقاً او زمانی کندمی

تمـرین او  (ي کودك بازيِ ارادهقراربدین؛ گنجدي او نمیي کودکانهبراي همیشه رفته است و بازگشتش در اراده
بازي بهدادنپایاناي است که براي عودکنندهگذاشتنِ نیرويِي عقیمنتیجه) براي تولید تسلط کاذب بر وضعیت

ل آمـادگیِ لبیـت بـه نـاظر دسـت      یي نخست از کشف پتانسدرنتیجه برعکسِ تصوري که در وهله.آوردفشار می
کنیم که آنچه پیوسته جریـان دارد خـود بـازي اسـت، و رخـداد فرجـامین، نـه        طور فکر دهد، بهتر است اینمی

شـدتی قول دلـوز  ، یا بهتنش. کندبازيِ جاري را متوقف میاي است که تحریکی براي انجامِ یک کار، بلکه سکته
(intensity) بهکه رانهي تضـاد یـا  ، تنـاقض امتنـاع آن اسـت،  شکلی انحرافی در پی فرونشاندن و همزمان ایجاد

یا به بیانِ وارونه، رانه. شودود رانه وضع و تمدید میخانحرافسببِ که دقیقاً بهاست در بطن وضعیت )طبقاتی(
انحـراف بـراي توقـف، بایـد    . کنـد همان حرکت را تمدید مـی خودشسبب انحرافاست که بهتوقفیبه انگیزش

چیـز از  با این کشـف، همـه  آنگاه؛ کشف شودواقعیتاصلاز بین برود، یعنی عملکرد ...) چیزوارگی، ایدئولوژي، (
توقف انفجاريِ زمان حال در از ي مفهوم تاریخ دربارهدر این نزدیک به برداشت والتر بنیامین .ایستدحرکت بازمی
:استرخداد انقالب

بـر اسـاس آن مفهـومی از پیشـرفت تعـین      دمکراتیکسوسیالراتر از آن عملِ ــ ي ــ و حتا فنظریه:] 13بند [
گونـه کـه در سـرِ    پیشـرفت، آن . کرداي طرح میجاي آن دعاوي جزمیبه، بلکه نبودیافت که به واقعیت پایبند 

یـابیِ  جور کمـال هماهنگ با یک(بود (unabschließbar)مسدودنشدنی ... شد ها تصویر میدمکراتسوسیال
چونان امري خودکـار و خودفرمـان   (شدناپذیر دانسته میاین پیشرفت، چیزي اساساً توقف... )تپایان انسانیبی

پیشـرويِ ایـن   تصورِ نوعی پیشرفت تاریخیِ نـژاد بشـر، از تصـورِ    ) ... پیمایدکه مسیري مستقیم یا مارپیچ را می
باید بنیـاد  ] تاریخ در زمان[پیشروي نقد این تصور از . ناپذیر استتاریخ در بطنِ یک زمانِ همگن و تهی تفکیک

 از [.قرار گیرد]نوع بشر[پیشرفتهرنوع مفهومنقد جور برساختن است که یک) يابژه(تاریخ، موضوعِ :] 14بند
ایجـاد  (Jetztzeit)ي اکنـون  لحظـه آن را نه زمانِ همگن و تهی، بلکه زمانی آکنـده از  ] تحقق[مجال و فضاي 

یک گذار تواند از مفهومِ زمانِ حالی دست بکشد که گراییِ تاریخی نمیفرد باورمند به ماده:] 16از بند . [کندمی
... آیـد  ایستد و به حالت سکون درمـی از حرکت می] به حالت خبردار[نیست، بلکه زمان در آن ) ي گذرالحظه(
کـافی بـراي گسسـت انفجـاريِ    مردانگـیِ او: اسـت ودشخـ در دسـت اشعنان نیروهاي درونی] چنین فردي[

)از منَند[] ها هاي درون قالبو افزودهتأکیدها((Benjamin, 1974: 700-702).پیوستار تاریخ را دارد

فرصـتی بـراي انفعـال    سـاکن  ابتدابـه عکس، نیست؛ بهفعالیتي رو وهلههیچي فعلیت بهاز این حیث، لحظه
انقـالب، یـک رخـداد    ي اکنون لحظهکه حدوث اما براي آن؛شده استتاکنون انجام مینسبت به کاري است که

ي خطیِ ترِ تولید و توسعهبختکی نباشد، باید عنصري را بجوییم که محصولِ ثانویه اما مهمدلیل و اهللاتصادفی، بی
یک تکراراز رهگذر زمانتنها پس از تولید همین زمانپیوستارِانفجارِ بنیامینیِ ؛است» زمان همگن و تهی«یک 

؛ افشـاي ناگهـانیِ کـذبِ ایـن     ممکـن اسـت  ) تسـلط /آگاهی(قصد اثبات یک سوبژکتیویته بازيِ روزمره به/فعالیت
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کند، نوعی حسِ نابسـندگی  اي را نیز ایجاب میریشهنومیديِهمزمان یک ،آنهمبسته باآگاهیِسوبژکتیویته و 
تولید یک رژیمِ آگاهی بدونِ وضعِ : رفته استي میل براي تحققِ مطلوبِ ازدستي سوژهکه ذاتیِ هر طرحِ آگاهانه

همین دلیل است که مثالً به).در کار نبوديتکراروگرنه هیچ (پذیر نیستامکاندر مرکزِ آن نومیديناگزیرِ یک 
این شان را بههاي رسمی و قانونی براي امورِ معیشتیي کارگران در چارچوبها و مبارزات روزانهتوان فعالیتنمی

از ي مسـتقیماً سیاسـی  نفعِ مبارزهگراست، بهخوديهاي خودبهبهانه که محملِ نیروگیريِ سندیکالیسم و جریان
سـازي  و آمـاده ،کردهاي آموزشی، ایجاد حـسِ همبسـتگی  اهمیت این مبارزات ــ فارغ از کار: تخطئه کرداساس

شـود کـه   دست آید، باز اثبات مـی پیروزي در آنها بهازاي هم که براي نبرد جمعی ــ در این است که هر نتیجه
. دومیِ انقیاد استهمبافته با یک حسِ مرتبهاحساسِ کاذبِ آزادي؛ي اصلی به دست نخواهد آمدنتیجه

است که آگاهیِ کاذبِي بنیادینش چنان ي رانهبازشناسیِ چرخهداري دري سرمایهشیوهید بهعملکرد بازتول
پرولتاریـا کنـد؛  از ایـن آگـاهی، ایجـاب مـی    ذاتـی نارضـایتی و نابسـندگی  را به انضمامِمتناسب با تداومِ چرخه 

شود، این تولید میذهنیت اعتراضی، ولو با بیرون از این چرخهآنچه . استتناقض مالزم با همینيسوبژکتیویته
هـاي خواهـانِ برابـريِ    یا جریـان ) هاي چپِ آنحتا گرایش(مثالً فمینیسم. کندتناقضِ خودویرانگر را حمل نمی

داري ناپذیر تولید سـرمایه ، جزء جداییپوستانو رنگیناند که ستم بر زنانپر گفتهي بیستم سدهدر طولنژادي
مجموعِ افزایش سهمِ سود از سببِپوستان بهیا رنگینترِ زنان کارِ ارزاننادرست است زیرا گرچهاست؛ این فرضیه 

جذابیت زیادي براي سرمایه دارد، امـا حتـا بـا فـرضِ برابـريِ دسـتمزد زن و مـرد یـا سپیدپوسـت و          کار روزانه 
هـاي  انواعِ گفتمانبرآمده ازهايسوژهزهتاتک این واقعیت در مورد تک. افتدمنطقاً از کار نمی، نظامپوسترنگین

اي اگرچه هاي حاشیهحسِ سرخوردگیِ این گروه...). ها، مهاجر، اقلیت(داري صادق است غیرمارکسیِ ضدسرمایه
؛ بنـابراین جـذب و   نیستآنبازتولیدمنطقیِي تاکنون با عملکرد کلیت نظامِ موجود تولید شده است، اما الزمه

داري بـه سرنوشـت محتـومِ سـرمایه    رفتهرفتهها، ولو به اکراه، این گفتمان) ياگر نه همه(از سازيِ بخشی درونی
صـورت  بـاال بـه  ، یـا دسـت  )داـفُـرت (نتکرارِ یک رانش و مهـار آ ضروريِي آنچه بیرون از چرخه. شودمیتبدیل

:نخواهد داشتوقوعِ دوباره ضرورتد، شوتولید میعوارضِ جانبیِ این چرخه، 

تـرِ شـهرِ جهـانی در شـرایط     هاي آخرالزمانیاینجا نیز دیالکتیک مارکسیِ وحدت کامیابی و بینوایی، آن دشواره
قـانون  «با پایبندي به آخرین شکلِ این دیالکتیـک ـــ یعنـی شـرحِ آن     . کندسازي را پیشاپیش طرح میجهانی

کند ـــ اسـت کـه    ایجاد میازاندازه و بیکاريآن بارآوريِ صنعتی، همزمان کارِ بیشطریقکه از ] انباشت[» عام
منظـور،  [کنیم داري میسرمایه) ultimateبازپسین، غایی، (وگذارمان را در این فضاهاي منتهاییِ آخرین گَشت

شـویم کـه   روبـرو مـی  » هحیـات برهنـ  «، جاهایی که بـا شـکلی از   ]هاي فالکتبارِ کارگران بیکارشده استبیغوله
. اسـت در خود نظامِ اقتصادي تر اش بسیار ژرفریشهاجباريِ آگامبِن، کارهايساکنانِ ناامید اردوگاهدرقیاس با 

، مانند مفـاهیم فوکـو، عمـالً بـر مقـوالت      هوموساکرشناختیِ آگامبن در ِزیستمفهومِ شبه:] سپس در پانوشت[
آورد، غیـر از ایـن هـم    هـاي کـار اجبـاري مـی    ن مثـالی کـه او از اردوگـاه   که با درنظرگرفت(سلطه استوار است 
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تري اسـت کـه   تر و انضمامیچیزيِ ناشی از بیکاري شکل بنیادینبیهمین دلیل است که به). توانست باشدنمی
ي تولیـد، آنچه انضمامی است امرِ اجتمـاعی، شـیوه  : شوندهاي سپسین از آن مشتق میپردازيدست مفهوماین

ي طبیعت و مـرگ  اي مانند آنهایی که دربرگیرندههاي مابعدالطبیعیتلقی. ي انسانی و امرِ تاریخی استفرآورده
(Jameson, 2011: 125). ترنـد هـاي ایـدئولوژیکی از همـین واقعیـت بنیـادین     هسـتند، اشـتقاق  ] طبیعی[

)از منَند[] ها هاي درون قالبافزوده(

ي او ـــ ي فلسفههاي خالقانهجنبهرغمِ بهــ ي سیاسیِ آگامبنبنیادینِ اندیشهحق به مفهوم ي بهاین حمله
ي توقف فاهمه ــ ؛ لحظهي بازتولید استي تولیدشده در بیرون چرخهدیگر مصادیق سوبژکتیویتهقابل تعمیم به 

زمانمنـديِ انکشاف نیست، بلکه مکث یا نومیدي خود نظام در قالبِشناختیزیستاي ي نومیدي ــ مقولهلحظه
همزمـان است و با هـر دورِ خـود آن را   رونده مستقرپیشزمانِ خطیِیک ي مرکزيهستهاست که در ايدوري

، بازتولیـد سـاده  ي در بحث دربـاره بنا به توصیف جیمسنتضاد میان این دو نوع زمان، ؛ کندمیستساستوار و 
کند، از منبعِ اینک دریافت میدستمزدي که کارگر هم: دکنپیدا مینیروي کار عینیت بیشتريدستمزددرمورد 
نیـروي کـار در بـازار    ـي دسـتمزد عبارت دیگر هـر مبادلـه  به. اي است که در دورِ پیش تولید کرده استفرآورده

ه از این است که فرایندي کمسئله. ي متغیري است که محصول کارِ قبلی کارگر استپیشاپیش مستلزم سرمایه
ي نیـروي کـار او بـا دسـتمزد، یـا همـان       ي مبادلـه لحظـه (دید هر کارگرِ منفرد داراي یک آغازگاه زمانی اسـت  

ي بازتولید راخطاي دید ضروري براي تداوم چرخهآیا نباید این.کلیت سرمایه هیچ آغازگاهی ندارددر ) استخدام
ي بورژوازي فاهمه/صورت یک پیشرويِ مستمرِ خطی، در ذهنیتبهزمان ي یافتهفراگیر و تعمیمرا بنیاد کژوارگیِ 

گراي آن دانست؟خوديباور و خودبهو اپوزیسیونِ تکامل

هـاي تولیـد   داد شـیوه بـرون کـه را فـرض کـرد  یک انباشت آغازین باید ،ي بازتولیدنبودنِ چرخهباطلبراي
ـ مـی هـا را از میـان   اي از این شـیوه هرگونه نشانهدمنطور نظامبهداري اما سرمایه. داري استپیشاسرمایه د تـا  رَب

از بیـرون از منبعـی  م بـر سـرمایه و  مقدآغازینِانباشتیک ي انگاره. بیشتر طبیعی و فراتاریخی جلوه کندهرچه
کشدمیچالش را بهماندگاريِ کل نظامدرونقدر همانی داشته است،تاریخرقدر واقعیت هي بازتولیدخود چرخه

یـک نقـصِ   نـه  ؛ ایـن  داري اسـت ي تولیـد سـرمایه  شیوه» بودنِتاریخی فراو طبیعی«ي زیانِ داعیهو درنتیجه به
نیازمنـد اسـتقراض از یـک    ،نشدن به دورِ باطـل تبدیلبراي کلیتی که : استامخود نظی درشناختی، بلکه نقص

:کلیت دیگر است

انباشت سرمایهسرمایهارزش افزوده را، و ارزش افزوده امـا  )کننـد انگاشت میپیش(نهندمیداري را پیشتولید ،
مقدار زیادي سرمایه و نیروي کار در دست تولیدکنندگان کـاال را پـیش   پیشاپیشِوجودنیزداريتولید سرمایه

کـه تنهـا   گـردد مـی ي باطـل  چرخـه یـک  گرددرنتیجه پنداري کلِ این حرکت ).کندانگاشت میپیش(نهد می
) آدام اسمیت”previous accumulation“(» نخستینِ«توان از آن بیرون آمد که یک انباشت شرطی میبه

. آن اسـت گاهآغازداري، بلکه ي تولید سرمایهي شیوهیم، که نه نتیجهفرض بگیرداري را انباشت سرمایهمقدم بر 
(Marx. Ger: 1962, 741; En: 1965, 713)
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اصرار مارکس بر کاربرد صفتsogenannte/so-calledویـژه در همـان   ، به»انباشت آغازین«ترکیب پیش از
انگاشـتگیِ آن در  نهـادگی و پـیش  شـناختیِ پـیش  ي زبانظاهراً همبستهعنوانِ فصلِ مربوطه، قابل توجه است و

ـــ  سازد ي خود را ازخودبیگانه میگوید یا سوژهاي است که براي از کار نیفتادن یا دروغ میعملکرد کلیِ چرخه
، پـیش از  شخودياولیهکار و زحمت ي نتیجهآغازینبورژوازي مدعی است که این انباشتدر مورد دروغ، مثالً

در نخسـتین دورِ  [سـرمایه  افزونـه ین یکُمانباشت شتانگاپیش/نهادهپیش"(، بوده است ي بازتولیدورود به چرخه
ي او به او تعلق »کار اولیه«سبب که بههبود...دارشده توسط سرمایهپرداختیک ارزشِ پیش... ]ي انباشتچرخه

;Marx. Ger: 1962, 609؛ "داشته است En: 1965, 583 (یـک سـرنخِ دیگـر هـم بـا ایـن کشـف        همچنـین ــ
کـار ي)مایـه کارمایـه،  پـیش (مایـه  دسـت «مفهـومِ ازپـیش کـه همـین صـفت   آیـد به دست میغافلگیرکننده

Arbeitsfonds/Labour-fund «)ًـــ کـه   )، بخش پنجمودومصل بیستفدر مشخصا پیشـینگیِ زمـانیِ   از حیـث
جور لحـنِ کشـف دغـل    یکز هم باباهمان است ــ با مفهومِ انباشت آغازین ایندر نخستین دورِ تولید ،اشذاتی
شـکلِ کـاالییِ   منـد  نظـام برآمـدهاي ،ایـن دغـل  شقوق گوناگونِ هرروي مارکس بر آن است که به. شودمیذکر 

:افتداین شکل، پرده از این راز نیز برمیسازِهچیزواري و با آشکارشدنِ کارویژههستندکاالشکلِ پولی فرآورده و

از طریـق  [ي پیشـینِ او  که کارگر در حال تبدیل بخشی از وسائل تولید به فرآورده است، بخشی از فرآوردههنگامی
کـه کـارِ ایـن هفتـه یـا      سـت  وايي پیش یا نیمسالِ گذشـته از کارِ هفته. شدن به پول استدرحال تبدیل] فروش

دارِ منفـرد و  جاي سرمایهکه بهمحضِ آنآورد، بهتوهمی که شکل پولی پدید می. شودپرداخت میاش نیمسال آینده
دار ي سـرمایه طبقه. روددرنگ از میان میي کارگر در نظر گرفته شوند، بیدار و طبقهي سرمایهکارگرِ منفرد، طبقه

دار تصاحبشان ي سرمایهي کارگر تولیدشان کرده و طبقههایی که طبقهبخشی از فرآوردهزاي در اي کارگر به طبقه
ي ایـن رسـیدها را بـه طبقـه    پیوسـته کارگر هم .پردازدمییی در شکل پول )هاحواله(رسیدها پیوستهکرده است، 

شکلِ کـاالییِ فـرآورده و   . داردمیي خودش را براز فرآوردهاشدهرشترتیب سهم مقرّد و بدینگردانَدار بازمیسرمایه
(Marx. Ger: 1962, 592-593; En: 1965, 568). کنندشکلِ پولیِ کاال این تراکُنش را پنهان می

با نـوعی زمـانِ  ) پرداخت دستمزد(نیروي کار و پول ) جزئیِ(صنفیِباالي فردي یا دستتیجه هر مبادلهدرن
بایـد  کارکردهاي ایدئولوژیک شـکل پـولی  فهم مهارِ این توهم و براي همبسته است؛ ،داراگر نه خطی الاقل آغاز

نظامِ بازتولیدو تحققفردیتگیري از سطح با فاصلهدرنتیجه . صورت یک کل بررسی کردي بازتولید را بهچرخه
زمانی که هیچ ،بازتولید ضروري خواهد بوددوريِمتناسب با مفهومِايِک زمانِ چرخهخلقِ ی، کلیتعنوان یک به

دستمزد صرفاً رسیدي اسـت در دسـت کـارگر بـراي برداشـت سـهمِ خـود از        انداز، از این چشم؛ آغازگاهی ندارد
را نیـز  گذشته، توهمِ یک کارگرارقامِ مربوط به سهماین رسید عالوه بر. کندمیتولید طورِکلیبهاي کهفرآورده

ي نقدینگیِ اولیهاین. م بر نیروي کار وجود داشته استمقدنقدینگیِ که گویا در آن یک در خود ثبت کرده است
و اصـرار دارد بیرون از خود نظام تصور شـود  بدواً دهد منبعِ آن ي اجازه نمیبورژوازــ که دارانه همچنان سرمایه

ي نامـه ي صـفرِ زمـانیِ زنـدگی   نقطـه ـــ اسـت بوده دار خود سرمایهشخصیِدسترنجِ يدر بهترین حالت نتیجه
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موجـبِ شـکل   بـه منفرد کارگر هر . کار در برابرِ دستمزد نقدي استي نیروي ي فرديِ مبادلهاقتصاديِ هر تجربه
معاملـه بـا آن آغـاز    طرف مقابلِ او داراي یک داراییِ خـداداد اسـت کـه    مبادله، کند که در هر احساس مییپول
ي بـالقوگی و  آورند که در آن نوشـته دربـاره  بحثی را به یاد میشور تعریب اَنیران درضمن، خوانندگان(شودمی

داده نیست، بلکه فعلیت محض شناختیِ پیشنیروي کار یک جسمانیت زیست: فعلیت نیروي کار مطرح  شده بود
وجـود  گذشـته  نـه در  وجود دارد و اکنون داري دیگر نه داري جسمانیت پیشاسرمایهبا پدیدارشدنِ سرمایه. است

داري دریغِ سـرمایه فعلیت بیينتیجهقرار، نیروي کار اند؛ بدینجا ناپدید شدهیکگذشته و بالقوگی؛ داشته است
نیروي کار، وجود داشـته  بالقوگیِعنوان است و هرگونه تصورِ زور بازویی که پیش از استخدام از سوي سرمایه، به

هیچ زور بازویی نیست که در . استمنفردکارگرِايِ نامههاي زندگیاست، توهمِ یک آغازگاه از نوع همین آغازگاه
نیـروي  بایـد نشود، مگر آنهایی که کارنیرويکاالیی موسوم به بتواندداري ي تولید سرمایهشرایط چیرگیِ شیوه
و توانسـتن  به تفاوت میان ، بالقوگیــ؛ با درنظر داشتنِ مفهومِ ... رتبه، و ، مدیرانِ عالیدارانکار نشوند ــ سرمایه

شناختیِ هرروي فرضِ جسمانیت زیستید؛ بهسر بزندقت کنید و درصورت لزوم به همان نوشته اینجادربایستن 
ي ضـرورت  ي الزم براي استخدام نیروي کـار، نتیجـه  مایهدادگیِ خداداد نقدینگیِ یا دستنیروي کار مانند پیش

). براي تولید یک زمانِ خطی استآغازگاهجعلِ موضعِ منطقیِ نوعی 

ي طبقـه نامه است، کل نظامِ بازتولیـد بـراي   زندگیي شروع یک نقطهکارگري فردي براي هاما اگر هر مبادل
یک زمان حال که در آن تکرارتثبیت و ي ها در چرخهها و تمام گذشتهانهدام تمام آغازگاهست از، روایتیکارگر

:آن استشروعپایان زندگیِ او همزمان 

ـــ  ... دار ولـد آن از سـوي سـرمایه   مي نیروي کار، و مصرفهفتهبهفتهمعناي آن است که تکرار ــ فروش هاین به
ي پـیش یـا   از کارِ هفتـه "]: سرمایهنقل قول جیمسن از [شناخته است نمیيبارنخستینهرگز هیچاوليدروهله

نه سرمایه بلکه کـار اسـت کـه    . ".شودپرداخت میاشست که کارِ این هفته یا نیمسال آیندهي اونیمسالِ گذشته
عمـالً روي  ي پول و نیـروي کـار  یابند و مبادلهکه دستمزدها سرانجام مادیت میهنگامی؛سرآغازِ این فرایند است

دوبـاره نقـل از   [خواهـد بـود و   (always-already)» پیشاپیشـهمواره«ي دیگر چیز]نیروي کار[دهد، اینمی
دیگرسـخن  کند، یـا بـه  هاي خاصِ جدیدي را به فرایند تحمیل میمشخصه،این تکرار یا پیوستگی ناب":] مارکس

ایـن  ."واجـد آنهاسـت  تـک  و تـک فردي در حالتد که فرایندشومیهاي آشکارشدنِ برخی مشخصهناپدیدسبب
کـه در کـارِ یـک فـرد مجـزا قابـل ردیـابی، و در زمـانِ         بارهـا نخسـتین هاي آشکار عبارتنـد از آغازهـا و   مشخصه

شناسـد،  آغازها را نمیدستاین» پیوندکل هم«یک ]درحکمِ[اما نظام . هویدا هستند)شرح وقایعی(اي نامهدگیزن
اش هـاي فـردي  یک تکرار که همیشه بر وهلهدرقالبِفردي را بارهاينخستیني این گردد تا همهبازمیدرعوض و 

هـا و  عنـوان یـک نظـام، لحظـه    داري بـه شیوه است کـه زمـانِ حـالِ سـرمایه    پس بدین. در، درآوداشته استتقدم 
:Jameson, 2011). »کندنابود می«ي خودش در گذشته را ظاهر برسازندههاي بهمؤلفه تأکیـدها ((106-107

)از منَند[] ها هاي درون قالبو افزوده
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آغازگـاه و  فرديِصورت تناقضی میان وجود که خود را به» زمانِ دوريــ زمانِ خطی«ي همبستهي دوگانه
کـه در اولـی حرکتـی    »رانـه ـمیـل «ي همبسـته ي دوگانههمان یک است با بهدهد، یکآن نشان میکلیِامتناعِ 

می مستلزم که دو، حال آنکه برآمده از انطباق با واقعیت بیرونی استجریان داردپیشرفتسمت جلو در قالبِ به
ي ابژهتصورِ تر گفته شد که در تبیینِ لکانیِ رانه، پیش(ي آغازین است اي بدون لحظهي چرخهبیهودهتکراریک 

ي مرکـزي  عنوان حفـره بهو اي همین رانهنیست، بلکه با عملیات چرخهیک آغازگاه زمانی معناي بهرفته ازدست
نیـز بـا   شور تعریـب اَنیـران  ؛ همچنین در نشیندگسترانه در جایگاه سرآغاز میشود و پسنهاده میپیش/وضعآن

گفته شد که برطبق نظر فروید، پدرکُشیِ آغازین اقوام نه الزاماً رویدادي در صدرِ تاریخ آنها، توتم و تابوارجاع به 
آنهـا بـه گذشـته منتسـب     کنونیوسواسِ شناختیِ روانسازمانِعملکرد عمومی سببِ اي است که بهبلکه خاطره

است، وگرنـه بـراي رانـه    مکثاست که )نگاشتیوقایع(زمانِ خطیزمان، فقط از منظرِ ي ایست لحظه). شودمی
محـو ي خـود را  ي گذشتههاي موهومِ برسازندهکه وهلهبنیامینیي اکنونلحظهیک : استحالعینِ خود زمانِ

درك ، و درعـوض جـاري توقف زمانِ همگن، خطی و تهی، مترادف با تَرك منظرِ فرديِ نگرش به فرایند .کندمی
ذاتیِانحرافاین تغییر منظر چیزي جز تدبیري براي چیرگی بر تمامیت انضمامی است؛عنوانِ یک نظام یاآن به

اي مانـدگاري درون. ایسـتد زمان از حرکت بازمیشود، کلیت به فرایند نگریسته میاندازِوقتی از چشم.رانه نیست
.»کندنابود می«هاي مربوط به گذشته و بیرون از کلیت نظام را آغازگاهیکیککه

تالش همزمان بـراي توقـف و تشـدید   (محصول تناقض درونی رانه میلاگر بندي میل،با بازگشت به صورت
صورت کاذببهبیرونیدر واقعیت امادارد ) مطابق با رانه(ي اه زمان ذاتاً شکل چرخهکیعنی آناست، این ) تنش

درك : حقیقت مکث یا ایست زمـانیِ بنیـامین در همـین اسـت    .کندبروز می) ق با میلمطاب(رونده خطی و پیش
ي میل، بـه بیهـودگیِ مطلـقِ رانـه    ي برسازندهبینانهگذر از فانتزيِ خوشمعنايبهکه پیشرفتی درکار نیست این

و ) رانهـنظامِ میل(زبان ساختار تناظر میان .رود، چون در ذات خود در حالِ تکرار است؛ چیزي به پیش نمیاست
ناپـذیرِ  یک فعلیت گذشته) فراکتالیِ(هایی فارغ از آغازگاه، در ترکیبِ برخالیِ عنوان کلیتداري بهبازتولید سرمایه

:شودشکل کلی هردوي آنهاست هویدا میيتکرارشونده که برسازندهپیوسته

پـردازي  شوند که او آن را چنان نظریـه مربوط میتکرارآنها به : را دارد... ها مارکس تبیین خودش از این ناسازه
بِکـارت  «] آنچـه مـارکس  [شکلی نامنتظره معاصر است، و ما اکنون باید آن را در شرحِ خودمان از کند که بهمی

اینجـا تکـرار   . ي آن بگنجـانیم نابودشـده همیشـه بـراي هـاي  و نیز از گذشـته ] نامیدمی[داري سرمایه» جاودان
هـاي  ها و الینحلیبالتکلیفیي آن همهاز گیرد، اما پیشاپیش ي فنی بازتولید قرار میدر مسئلهشکلی فلسفی به

وي ) بـراي نمونـه  (دارد کـه  ها پـرده برمـی  هاي نظامنظري مربوط به آغازگاه اسـتروس بـالحنی رسـواگرانه و    ـلـ
ت کـه زبـان، درمقـامِ یـک نظـامِ      توان گفد که نمیگویکند هنگامی که به ما میآمیز افشایِشان میحرمتهتک

بـوده یـا کـالً نبـوده اسـت       این نظام یا کالً: داشته استآغازگاهیــدر معناي معمول کلمهــ هرگز همزمانی، 
(Jameson, 2011: 105-106))از منَند[] ها هاي درون قالبو افزودهتأکیدها(
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عنـوان  بـه درنتیجـه ؛همان استبا کلیت آن این،آنداري، هر برشِ هندسیِي زمانیِ بازتولید سرمایههر تکه
مطلـقِ یـک زمـان    بـودگیِ اکنـون یـا  حالیت؛»یا کالً بوده یا کالً نبوده است«(synchronic)همزمانی یک نظامِ 

ي تـوالیِ  خصیصهشود، میعنوان یک کلیت درنظر گرفته وقتی بهبنديِ برخالی است که اي ناگزیر از شکلچرخه
هر جزء تا آنجا وجود دارد که عیناً خود کل است و اجـزايِ ایـن   : شوداي از آن سلب مینامهزندگیـینگاشتوقایع

ي اکنون لحظهعنوان آنچه والتر بنیامین به).بیورسپبامدادبنگرید به (ي خود آن هستند بافتهکلیت، تکرارِ درهم
(Jetztzeit)زمن  اي که زمانِ خطی در آن متوقف میکند ــ وهلهاز آن یاد می مـ ممتد یا مکث شود و یک ایست

عنـوان یـک کلیـت پـیش     ي برخـالیِ زمـان بـه   شود، نباید چیزي جز تصویرشـدنِ هندسـه  جاي آن پدیدار میبه
منهـدم  پیوسـته  خـود را  ي ي بازتولیـد کـه آغازگـاه و گذشـته    چرخهزمانمنديِ دوريِکشف . مان باشدچشمان

آگـاهیِ تضـاد اسـت؛   در لحاظ هندسی با مفهوم پیشـرفت  در مقام یک کلیت، بهکارگريطبقهکند، از منظرِ می
زمانمنـدي توانـد ایـن   نمـی دهـد،  خطی را به آن نسبت میباوريِ جور تکاملدمکراتیک که بنیامین یکسوسیال

ي شکلِ پولی سبب سلطهاي است که کارگر منفرد بهبرخالی را درك کند، چون ذهنیت ضروريِ همان زمانمندي
ي طور منفرد یا نهایتاً صنفی بـه تجربـه  که کارگر، بهمادام. کنده تجربه میدستمزد، روزانـنیروي کاري بر مبادله

پیشـرفت جبـريِ   . گـذرد دمکراسی مـی سود سوسیالزمان بهنگرد،دار میاش با سرمایهي اقتصاديتولید و رابطه
آینـد و  ي محتـوم مـی  پس از دیگري در جهت تحقق یک آینـده یي علّی میان رویدادهایی که یکتاریخ و رابطه

ي کـارگر، جـاي خـود را بـه     طبقهکلیتاز منظر ) انحراف/رفع چیزوارگی(شکل پولی روند، با کشف چیستیِمی
در ایـن لحظـه   داري،محضِ پیدایش سرمایه، بهتاریخ:کندرا تمدید میحالزماندهد که فقط یک اي میچرخه

.مکث کرده است

تـاکنون طـور نیسـت کـه زمـان    ي انقالب نیست؛ یعنی اینزمانی، مربوط به لحظهایستدقت کنید که این 
برداشتی که معمـوالً از  (رخ داده استدر آن مکثی گسست یا ،رفته و ناگهان در یک لحظهطورِ خطی جلو میبه

درنتیجه، .»یا کالً بوده یا کالً نبوده است«مکث همیشه بوده است، چون نظامِ موجود ؛)شودي بنیامین مینظریه
کشـف مکـث   دیگـر  عبـارت بـه ایـم؛  مکث بـوده عیتکه همیشه در وضیمیابدرمیاي است که در آن رخداد وهله

شود کـه کـل   شدن از فعلیت همیشگیِ آن است که زمانی حاصل میبلکه آگاهناگهانیِ آن نیست،وقوعِي نتیجه
رفعِ مقاومـت مـدار فاهمـه در    جوریک: شودمقامِ یک کلیت ــ اندیشیدهخاص ــ طبقه در موضعِبرخال از یک 

.ستاتکرارچیز صرفاً در حالِ نیست و همهبرابرِ انکشاف این حقیقت که پیشرفتی درکار 

*                      *                    *

، اگـر همچنـان علّـی هسـتند، نـوعی علیـت       اکنونيلحظههاي مشخص است که چرا بایستگیحاال تقریباً 
)صیرورت(شدنِشود و ممتد تبدیل میحالِ؛ اگر تاریخ به یک کننددر خود حمل مینیز اي را اخالقیِ پسافاهمه

همـان  یـن احـال همـین  دائمیِهستنِآید که با آغاز درمیبیتکرارِي خودبنیاد یک صورت چرخهقانونمند آن به
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ي هاینـه رمانتیـک رغـمِ گسـتاخیِ   ، بـه )استو عقالنی واقعیاستواقعی عقالنی(هگل بدنامِداوريِآنگاه ،است
کـه راسـت آن . اسـت شـدن همـان  هستنچون استواقعی عقالنی : کارانه نخواهد بودقدرها محافظهآنانقالبی،
نشـده مانـده اسـت    داند؛ تنها چیزي که انجامنمیرا ست، فقط خودش این موضوع اعقالنی در هر لحظهواقعیت 

کنـد کـه   است، اما فکر می،تکرار، کارِ عقالنییگانهمشغول انجامِهمحاالهمین سوژه ؛بدانداین است که آن را 
ي ي آن ژوئیسانسی بـراي ادامـه  و دگرگونی است؛ هیچ پیشرفتی وجود ندارد که در هستهپیشرفت عقالنیت در

سوژه بر آن است که در این پیشرفت اصولی تدریجاً بر عقالنیت خود بیفزایـد، یـا بـه    . نکندتابیبیدا ـفُرتبازيِ 
باید زمانمنديِ خطیِ مالزم با مفهوم پیشرفت را کنار فقطشدنکه براي عقالنی؛ حال آنبشودزبانِ ساده عقالنی 

اکنون وبدیل، او همد که در یک زمانمنديِدریابکه با رفعِ این زمانمندي، شودمیاو به این معنا عقالنی : بگذارد
.ستاعقالنیهمواره 

سـبب  کـه بـه  مگـار نامـی یحرکتتوقفت را اتفاقاً رانشی براي بِیپتانسیلِ آمادگی لمن ست کهدر این معنا
ماندنِ یک آمادگی عقیم(شود میآني الزم جهت تداوم تبدیل به کارمایهعکس، ذاتی آن، این انرژي، بهانحراف
اي خودآگـاهی را نیـز مقـارن بـا لحظـه     ،و پیـروِ آن ) ستنیتکرارچیزي جز مکث در پیشرفتی که درواقع براي 

شود و در آن سوژه در برابر تنهـا  الخط است آشکار میحرکتی که ظاهراً مستقیمبودنِ ذاتیِ ايدانم که چرخهمی
پایان بخشم یا با علـم  خودم را ــ آن،تبعِــ و بهچرخه را : گیردل فرایند قرار میخود بر کي مجال اثبات سلطه

مسـببِ  رانـش اگـر  ؟آن را ادامه دهمهمچنان ) که پیشرفتی درکار نیستیعنی با آگاهی از این(به بیهودگی آن 
اي آغـازِ چرخـه  بـی ي ک هندسهدلیل یهمیناست و بههمیشه غایت خودش بوده تنشی است که مهار آن تداومِ

بـیش از همـه   رانـه خـود ،تـنش يوقفهتکرارِ بیدر که از آنجادارد، پس آیا بهتر نیست آن را کالً متوقف کنم؟
نه در بیرون بلکه سرکوبآگاهی از این حقیقت نیست که منبع این چیزي جز سرکوب، پیروزي بر مسئول است

توانـد  نمیواقعیتاصلماندگاري،با تحققِ درونکهکنمیادآوري میدوباره (دقیقاً در ذات خود رانه مندرج است 
تا زندهواقعیت: ز این پس در ذات رانه قرار دارداست که اانحرافیاصل درحقیقت همان این ؛ باشدبیرون از رانه 

کـه  درنظر داشـته باشـیم   عنوان یک راهنمابههم را این ؛ لجوجانه از مرگ استانحرافیک هر زمان که هست، 
، با رفعِ ازخودبیگـانگی چیزِ نوساختارِ منطقیِ تولید قراربدین).کردجمعیک رانه درهر دو رانه را عملکرد لکان 

ي است اعکس آگاهی از آشتییک تضاد نیست، بهحلِي انقالب لحظه؛همان استاینهمبسته و بلکه)انحراف(
شده میدار پنداشته ي خداداد در دستانِ سرمایهي اولیهآنچه یک سرمایه: استتضادکردیم که تاکنون گمان می

شود؛ این اوست که وضع می/نهادهپیششخوداستثمارِ عنوانِ مبدأ بهر نیست که پیوستهجز خود نیروي کااست
کنـد و بـه   پنهـان مـی  از او راایـن حقیقـت  تراکنش میان او و رقیـب شکلِ پولیِاما،است» پیشاپیشـهمواره«

ي سـوژه زمـانی  » سـرمایه «بـا  نبرد د؛ بخشي بیگانه را میحقانیت متافیزیکیِ یک دادهبخترِ کارفرماتمنقدینگیِ
خـود نیـروي   اي جزآگاه شود که هیچ سرمایهحقیقت از این که نیروي کار د کنرا وضع می،پرولتاریابرانداز آن، 

؛ ي خودش در کسوت ملک دیگـري اسـت  شدهکند نیروي بیگانهو آنچه او را استثمار میکار وجود نداشته است
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تـنش از بـین   اي است که از این یگانگی آگاهی ندارد؛ درعوض،رسد، آشتی و یگانگینظر میبهجنگچیزي که 
ست ایدئولوژیکیپدرِتواقعیاصل: تاکنون نگذاشته است که از بین برودخودشفهمد که رود چون سوژه میمی
منـوط بـه   رفع آن که گفته شد، چناناست که انحرافیيثمرهآگاهی، یا ناخودآگاهی، این عدمِ؛وخود ادروندر 

:نگریمکه از آن به خودمان می) ي کارگرطبقهبه کارگرِ منفرداز (تغییر موضعی است 

یکُمی بر آن است که هیچ چیز نویی در جهـانِ  : شوندمیوارد ] به دیاکتیک هگل[دو ایراد از دو جهت متضاد این 
صـورت بهکه ود شمیرفعايتحمیلیحلِبا راه] تضاد[بست گوید که بنکه دومی میآید، حال آنهگلی پدید نمی

خطاي ایـراد  . شود، ظاهر میتر موجودي پویش درونیِ تنشِ پیشچونان نتیجه، از بیرون و نهکمک غیبیجور یک
طور نیسـت کـه تـنش    این. یابدهگلی را درنمی» آشتی«ي اصلی ــ یا درواقع زمانمندي ــ این است که نکتهدوم 

دهـد  شـکلی تأثیرگـذار روي مـی   تنها چرخشـی کـه بـه   . رسندو اضداد به آشتی میشودشکلی جادویی رفع میبه
تـر تضـاد   شـویم کـه آنچـه پـیش    ناگهان آگاه مـی یعنی، (ي دید ماست ویهزانظرگاه یا تغییرسوبژکتیو است و آن 

شـود؛ مـا فقـط    تضـاد حـل نمـی   : این حرکت زمانی به عقب بسیار اساسی اسـت ). استآشتیپیشاپیشنُمود، می
نظر برسـد  و به شکلی ناسازوار، اگرچه ممکن است به... شده بوده استپیشاپیش حل ـکنیم که هموارهتصدیق می

کند، اما درعمـل  را تأیید می) شودکه هیچ چیز نویی در فرایند هگلی پدیدار نمیاین(ایراد اول ،که این زمانمندي
یک محتواي نو نیسـت، بلکـه خـود    سادهصرفاً و خیلینوراستی چیزِ به. سازد تا این ایراد را رد کنیمما را قادر می

هاي درون افزوده((Zizek, 2004: 14).شوددر پرتویی نو ظاهر میکهنهتغییرِ نظرگاه است که از طریق آن چیزِ 
)از اصلندتأکیدهااز منَند؛ [] ها قالب

؟کنـد بدون محتـوا را تثبیـت مـی   دوران یک برخالِالخط روزگارش، است که گذرانِ مستقیمانداموارهکدام 
ایستادن بر روي دو پاي عقب و آزادکـردنِ دوپـاي جلـو از زمـین، خـود را      محضِبههیچ موجودي، مگر آنی که 

را » زور بـازو «وقفه و قهراً ي موتورِ حرکت خود بیبراي تغذیهي هولناکی پرتاب کرد که یکباره به درون چرخهبه
اگر انگلـس شـاخص   . کندتکراررا در هیئت ابدیتی بالفعل اکنونيلحظهتا یک کندتبدیل می» نیروي کار«به 

مختلـف  بـه اَنحـاء  کاري که بارهـا دانشـمندان   (کرد انتخاب میتعریف نوع بشردیگري غیر از ابزارسازي را براي 
خواهد الخط مستقیمي دیگري را انتخاب کنیم، زمانْاگر مشخصهآیا امکان توقف چرخه وجود داشت؟ ) اندکرده

خـواهیم آن را از کـار بینـدازیم    ي مهیبـی کـه مـی   ی به گردونهصورت موجود مربوطه هیچ ربطو دراینگذشت
رو یـک  هـیچ شـناختی، اینجـا بـه   ، برخالف برداشت رایج گونـه قامتیراستي دقت کنید که وهله.نخواهد داشت

دهد گردونه اجازه میي منطقی است کهنگارهیک عکس،به؛آغازگاه زمانی براي یک سیرِ تکامل تدریجی نیست
هومـو (ورز انسـان مهـارت  ي مربوط بهگذشتهاي کهتصورِ سیرِ دگرگونیدر م؛ بفهمیآغاز بییحرکتصورترا به

اي چیزِ انقالبیهیچکند، وصل میامروزيانسانحالِ حاضرِ را به )ارِکتوسهومو(قامت انسان راستیا)هابیلیس
شـناختیِ گونـه متنـاظرِ بلکه ، اموري مربوط به گذشته، نه دنشوخوانده میقامتراستو ورزمهارت؛ آنچه نیست
؛ شودوضع میخودش استثمارِ منبع عنوان چرخه است که در آن زور بازوي انسان امروزي بهحرکتازاي مرحله

سروکارمان با درنتیجه. اینک حضورِ بالفعل دارندتاریخ همتکرارِ ـمکثبدوي نیز در عبارت دیگر این موجوداتبه
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صورت، با توقـف حرکـت   دراین.»یا کالً بوده یا کالً نبوده است«واقعبهاست کهیابندهتکاملظاهربهي گونهک ی
ناپدیـد خواهنـد   اند، همراه پرولتاریا اکنونیپرولتاریا خود ياندازهنیز که بهقامتراستوورزمهارتچرخه، انسان 

ي آدمیـزاد هسـتند، پیشـنهاد    جا به آن دسته از خوانندگانی که نگـرانِ چهارپاشـدنِ دوبـاره   درضمن، همین.شد
ي دیگـري بگردنـد کـه بـا تعریـف      کار، به دنبال چرخهنیرويـي سرمایهي چرخهکنم که با فرضِ حلِ مسئلهمی

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آرمانشـهر       ؛ فقـط بخشـد انسـان، دورانِ زمـانیِ دیگـري را تحقـق مـی     دیگري از نـوعِ 
از ايچرخه بـراي ورود بـه چرخـه   یکخروج از داريِ انگلس هم پایانِ قطعیِ تاریخ نیست، بلکه صرفاً پساسرمایه

گفتـه،  سـاختارِ برخـالیِ پـیش   ؛ فراموش نکنید که این فرایند به این دلیل پایـان نـدارد کـه    استي بعديمرتبه
ي چرخـه : سـت هناپـذیر هـم   طور که آغازناپذیر اسـت، پایـان  ، همانرفتشرحشبیورسپبامدادکه در چنانآن

درمـورد  نمـط بـدین تـر؛  اي باالمرتبـه هم بخشی از چرخهي دوم است و آني مرتبهاي از یک چرخهموجود، پاره
.اصالً جاي نگرانی نیستآرایشِ اندامیِ آیندگان، 

باید ایـن حـق را بـراي خودمـان محفـوظ بـدانیم کـه در ادعـاي         کیشی،درنهایت، با حفظ این شکلِ راست
ي ي همین شیوهي تولید موجود در هاضمهبر مبنایی جز شیوهشده تعریفي ناپذیربودنِ هر سوبژکتیویتهارشگو

ي احسـاس مسـئولیتی کـه تـا سـطحِ یـک مالبـاختگیِ        رغمِ همهبه همین دلیل است که به. تولید، تردید کنیم
وقـالِ شـهوانیِ   ي ارنست منـدل بـا قیـل   زند، شخصاً در مورد همدلیِ مسئوالنهي زیر موج میدر قطعهداوطلبانه 

ل آمادگیِ منفی، دانم که آیا او با عدم مقاومت در برابر یک پتانسیجا می، این را پرسشی به1968کارتیه التَن در 
را ادامـه داده  بـازي در یک فعالیت کاذب، صـرفاً  خواست رانهکه با وتو کردنِ توقف بازي داده است، یا آنتن به
داوريِ منفـی ایـن يواسـطه بـی دادنِ ربطکنید، ي دوم را انتخاب میاگر گزینهپیشاپیش باید بگویم که (؟است

، در این مورد مشخصهاي نظريِ ترُتسکیسمي چپگرا به محدودیتین اقتصاددان و اندیشمند برجستهايدرباره
است که مثالً در مواجهـه کیشراستدر میان چپگرایانِ رایجثمرِوالنه و بیهاي عجسازيندهي پرووارونهمکملِ

، در همان سطحِ نظـري زدن با آنهاجاي سروکلهبه، هگليهبارژیژك دري افالتون یا بدیو دربارههاي نظرورزيبا
را یـادآوري  محرَزشـان اراجیـف سیاسـیِ   ضررشان باشد، هاگر چیزي از آنها بکند و ترین راه را انتخاب میعوامانه

و سیاست متعین، ي میان نظرورزيِ محضرابطه. زنندمیدمسودشان باشد، از مواضع مثبتشان و اگر بهدکننمی
سـاز  هاي بیگانـه آکنده از میانجیايطرزِ نومیدکنندهآسایی مانند لنین، بهشمار اما غولهاي انگشتجز در تکینه

هـا آني دربارههاي پژوهشنیست، اما بر جذابیتي بحث حاضر حوصلهدرکشف سازوکارهاي این وساطت .است
برخورد در هم چپگرایان ایران و جهان ترینکیشراستیدیم که د: شودمیافزودهگاه یک اضطرار سیاسی هم گه
البته ایـن هـم   . گذاشتندیادگاربه شان براي تاریخي سیاسی از خودیک فاجعه88بهار و تابستانرویدادهايبا 

بـودن کـیش راستپاسخِ لوکاچ که اصالً ي این پرسشِ هنوز بیدلیلی است کافی براي موضوعیت دوباره و همواره
ن چیـزِ  بودتسکیستجاي ترُهیچ تضمینی وجود ندارد که اگر مندل بهخوردکنیاعصابطرزِبه؟ فعالً و یعنی چه

توان حدس می؛ یافتتخفیف می68ي او با میِ مواجههنوع ما هم در مورد ساختارِ رانشیِ بود، بدبینیِبهتري می



70

ي صورت یک ابزارِ پروردهالملل دوم بهوسازهاي نظري و عملی درونی بینگونه که در سوختزد که بلشویسم، آن
هـاي پـراوداي کـامنف و اسـتالین، یـا      همه سـرمقاله تري است؛ بااینمتمایز و مدون شد، محک مطمئن،سیاسی

آدمی را در این داوري هـم  بوخارین، يقضیهیا حتا ، در گرماگرم جابجاییِ اکتبرهاي زینُویِف و کامنفخرابکاري
را فقط براي مشغولیت ذهنـیِ شـما   مندلد گویم که من مورصادقانه میي اینها،گذشته از همه. کندمحتاط می
):کنمرغمِ تمایلم هیچ حکمی صادر نمیام و خودم بهي یک نمونه از آزمایش لیبِت طرح کردهدر مطالعه

رانـدنِ آنهـا داشـت و در    آور سـعی در پراکنـدن و عقـب   پلیس در حمله به دانشجویان ابتدا با پرتاب گاز اشـک 
را اشـغال  ] ي خیابـانیِ دانشـجویان  [نحوي شده به موانع رخنه کند و سنگرها ي دوم سعی داشت به هرمرحله

توانستند خـود را نجـات دهنـد،    مجروحان و مصدومان زیادي که نمی. تنِ سختی در گرفته بودبهجنگ تن. کند
روي براي جلوگیري و کندکردنِ حرکت پلیس، مدافعان اقدام بـه روشـن کـردنِ آتـش     . روي زمین افتاده بودند
ي راست رودخانـه بـه گـوش    صداي ضعیف انفجار تانکرهاي سوخت از حاشیه. ها کردندموانع و سرتاسر خیابان

آمـده بـود، از بـاالي    ] بـه فرانسـه  [ها که از بلژیـک  تسکیستالمللِ چهارمِ ترُارنست مندل، رئیس بین. رسیدمی
! آه«: ي بلژیکی فریـاد زد دوید، با لهجههیجان میپس از مدتی، در حالی که با . سنگري خیره به آتش نگاه کرد

سـیل و  (.کردخیره نگاه میاو به اتومبیل خود که در حال سوختن بود، خیره. »!این انقالب است! چقدر زیباست
)از من هستند[] ها هاي درون قالبافزوده()111: 1381کانویل، مک

وقتـی  : ي اعظـم اسـتفاده کنیـد   توانید از تمثیل آلتوسريِ خطابِ سـوژه براي راحتی در حل این مسئله، می
صـدا جانـبِ  ام، بـه بـوده آنمخاطـبِ  منکه مطمئن باشم که آنرسد و بیبه گوشم می» !با تو اَم! آهاي«صداي 

ي سـوژه ایـن  ام؟ با درنظـر گـرفتنِ تقابـلِ جـديِ     تن دادهبه آن ام یا وتو کردهرا پتانسیل آمادگیچرخم، آیا می
پرولتاریاــ که من آگاهیِ منطبق با آن را معادل هندسیِ لکانی) سائق(ي رانه آلتوسري با سوژهي وپابستهدست

. امیـک رانـش را وتـو کـرده    سـاختارها، ناغافـل   ي بازيِشده، براي ادامهخودمخاطبدانم ــ قاعدتاً منِ خودبهمی
: کنـد کند که در برابرِ خطـاب مقاومـت مـی   کسی در برابرِ پتانسیلِ آمادگی مقاومت نمیآمیز، آنشکلی تناقضبه

ی نشـده اسـت   شـده  وتو کیپتانسیل تحریککه تشخیص این. گرددبه جانبِ صدا برنمیکهکسی در ایـن  و کـ ،
ي هـا ارد فـراوانِ شـورش  مـورد منـدل، بلکـه در مـو    فقط در نه. شودمیراستی دشوار اي گاه بهینهئهاي آیقرینگ

انـد،  سال از خودانگیختگیِ مشکوکشان، خاك سوریه را به توبره کشـیده 6-5از نوع آنهایی که با گذشت ناگهانی
را السـاعه  یـک شورشـیِ خلـق   يزدههیجـان يهاگونهام هنگبه این دقت کنید که آیا آتشِ سنگرسوزي که شب

ـ  ست کـه او  يغریوــزبانه بکشدهایش از اتومبیل خودشا اگر شعلهد ــ حتکنملتهب می رك مقاومـت  را بـه تَ
او را بـه  ،للبـاسِ مبـد  بـا  ست کـه  یصداي همیشگصاحبهمانبازکه خواند، یا آنمیفراپتانسیل آمادگیعلیه 
د؟دهخطاب میي بازي ادامه
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سنگ ستبرِ وحدت

ي دوم کنگرهگوناگونهاي هاي جناحدر توصیف کشمکشگام به پس،یک گام به پیش دو يجزوهلنین در
طـی پـنج مرحلـه   رده است که در آنآوکنگره، نموداري مختلفهاي گیريرأييبرپایهدمکرات حزب سوسیال

ي هـاي آینـده  انشـعاب گیري و کالبدیابیِ نهـاییِ سیر شکلها در مهاي این جناحي پیوندیابی و پیوندگُسلینحوه
):امتوضیحات تصویر را فارسی کرده؛ Lenin, 1977a: 337(نشان داده شده است،دمکراسی روسسوسیال

ز اهستند و او براي هریکگیري رأينوعیکمعرف هرکدامگوید، که لنین میچنان، Eتا Aهايگیريرأي
هـا، یعنـی   اگرچه اعدادي که ارائه کرده اسـت، مربـوط بـه یکـی از ایـن مصـداق      (آوردهایی میاین انواع مصداق

ي قطعنامه علیه فرمول فدراسیون در ي کلیت برنامه یا دربارهگیري دربارهرأي: میکُنوعِ: )ترینِ آنهاستبازنماینده
هـا  است، نمایـانگرِ ممتنـع  بدون عالمت مثبت یا منفی درج شده 5، نواري که باالي آن عددA در نمودار (حزب

داده هایی را انتخاب کرده است که در آنهـا رأي ممتنـع   گیريرأياالمکانحتیاست؛ در نمودارهاي بعدي، لنین
هـا  شوند و درنتیجه کلیت ایسکراییهاي ایسکرا مربوط میمسائلی که مستقیماً به سیاست: دومنوعِ؛ )استنشده

ي تشـکیالت یـا میـزان    ي کمیتـه روند، از جمله بحث دربارهبه یک جبهه میخوداعم از اکثریت و اقلیت خودبه
 گیري علیه نمایندگیِ، همچنین رأيدر حزببوند اهمیت تعیین موقعیت گروهبـراي سـازمان خـارجِ    دلوچیهراب
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سنگ ستبرِ وحدت

ي دوم کنگرهگوناگونهاي هاي جناحدر توصیف کشمکشگام به پس،یک گام به پیش دو يجزوهلنین در
طـی پـنج مرحلـه   رده است که در آنآوکنگره، نموداري مختلفهاي گیريرأييبرپایهدمکرات حزب سوسیال

ي هـاي آینـده  انشـعاب گیري و کالبدیابیِ نهـاییِ سیر شکلها در مهاي این جناحي پیوندیابی و پیوندگُسلینحوه
):امتوضیحات تصویر را فارسی کرده؛ Lenin, 1977a: 337(نشان داده شده است،دمکراسی روسسوسیال

ز اهستند و او براي هریکگیري رأينوعیکمعرف هرکدامگوید، که لنین میچنان، Eتا Aهايگیريرأي
هـا، یعنـی   اگرچه اعدادي که ارائه کرده اسـت، مربـوط بـه یکـی از ایـن مصـداق      (آوردهایی میاین انواع مصداق

ي قطعنامه علیه فرمول فدراسیون در ي کلیت برنامه یا دربارهگیري دربارهرأي: میکُنوعِ: )ترینِ آنهاستبازنماینده
هـا  است، نمایـانگرِ ممتنـع  بدون عالمت مثبت یا منفی درج شده 5، نواري که باالي آن عددA در نمودار (حزب

داده هایی را انتخاب کرده است که در آنهـا رأي ممتنـع   گیريرأياالمکانحتیاست؛ در نمودارهاي بعدي، لنین
هـا  شوند و درنتیجه کلیت ایسکراییهاي ایسکرا مربوط میمسائلی که مستقیماً به سیاست: دومنوعِ؛ )استنشده

ي تشـکیالت یـا میـزان    ي کمیتـه روند، از جمله بحث دربارهبه یک جبهه میخوداعم از اکثریت و اقلیت خودبه
 گیري علیه نمایندگیِ، همچنین رأيدر حزببوند اهمیت تعیین موقعیت گروهبـراي سـازمان خـارجِ    دلوچیهراب
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الـرأي  پارچـه متفـق  هـا تقریبـاً یـک   که از نمودار پیداست، کلِ ایسـکرایی در این دو مورد اول چنانکشورِ حزب؛
: ها؛ نوع چهـارم ي برابريِ زبانگیري دربارهرأي: نوع سوم. شوددر سه نوعِ بعدي، ایسکرا دچار انشقاق می. هستند

مارتف حـولِ آن  ماده مربوط به عضویت که جدال اساسی میان لنین و(نامه ي اول آییني مادهگیري دربارهرأي
. (Lenin, 1977a: 334-340)ي مرکـزي و شـوراي حـزب    انتخابات براي ارگان مرکزي، کمیته: ؛ و نوع پنجم)بود

هـاي  منشـویک (و درآمیختگیِ فرجامینِ اقلیـت ایسـکرا   اکثریت و اقلیت،لنین مورد آخر را نمود گسست نهایی 
.(ibid: 340)داندمی) رك نکرده بودندی آنهایی که کنگره را تَیعن(ها هاي ضدایسکراییبا مرکز و بازمانده) آینده

شـرطی کـه فکـر کنـیم هـر      یادآورِ ماشینِ میلِ دلوز هستند، بههاي دوبارهاین پیوندهاي مقطعی و گسست
با این تبیین هر پیوند جدید کامالً .بوده است(BwO)ها بدنِ بدونِ اندامي رسیدنِ ماشین به حد گسست نتیجه

قبل این موضوعی است که باید روشن شود؛ . تصادفی است، یعنی هیچ قاعده و منطقی بر تشکیل آن وجود ندارد
و ) نوارهـاي سـفید  (اکثریـت ایسـکرایی  : سروکار داریـم اکثریتکنم که اینجا با دو ي بحث یادآوري میاز دنباله

تر از بخشِ دیگر اسـت، مسـتقل از   که بزرگ) هایا منفیهامثبت(هارأي، یعنی بخشی از مجموعِ اکثریت کنگره
، از آنجا کـه آراي ممتنـع را هـم درج کـرده اسـت، نشـان       Aنمودار . اندهایی آن را تشکیل دادهکه چه گروهاین
هـاي مثبـت و منفـی    مجموعِ رأيکهDو Cدرنتیجه در موارد . عدد بوده است51ها دهد که تعداد کلِ رأيمی

. گـردد به سه رأي ممتنع برمـی Bکسريِ موجود در نمودار . است، هیچ رأي ممتنعی داده نشده است51همان 
نفـريِ  ي خروج هفت نفر از مجموعِ هشتتاییِ آن نتیجههفتاستیِکهم رأي ممتنع ندارد، بلکه ، Eنمودار آخر، 
حاضر در کنگره که بـا رد اصـل فدراسـیون حزبـی از     بوندیستهر پنج نفر (از کنگره بوده است ها ضدایسکرایی

که با رد نمایندگی این ارگان براي سازمانِ خارجِ کشورِ حزب از سوي دلوییچیهرابکنگره بیرون رفتند، و دو نفر 
تقریباً که در کنگره بودند، ها، تا زمانیاز هر پنج نمودار مشخص است که ضدایسکرایی. )کنگره، آن را ترك کردند

یکپارچـه امـا   اکثریـت ایسـکرایی  تنها باري بـوده کـه   Eمورد . دادندمیرأي اکثریت ایسکراییدر مقابلِهمواره
حالـت  که دراینــDو Cدر موارد دیگر یا یکپارچه نبوده ــ (را هم تشکیل داده استاکثریت کنگرهتنهایی به

بخشـی از  همـراه هبکه اینیا ؛آندر اکثریت کنگره بوده یا در اقلیتاکثریت ایسکراییتوان گفت که منطقاً نمی
حتمال قوي اگر آن هفت ضدایسکرایی کنگره را ترك نکرده بودند، به ا؛)Bو Aبوده ــ در اکثریت ها دیگر جناح

اکثریت کنگره را از Eگیريدر رأيدادند و درنتیجه این اکثریت، ي مقابلِ اکثریت ایسکرایی رأي میباز به گزینه
.داددست می

معناي هاي مختلف کنگره، بهفرض کنیم که پیوندهاي هرباره میان گروهماشین میلبیایید با ابتنا به الگوي 
درآمیختگـیِ  کـه لنـین آن را شـاهد    ،ي آخـر نمونهترین تمایز در قاطعمثالً اند، یعنی بودهتصادفیدلوزيِ واژه، 

، و نیز تقسیم فرجامین اقلیت و اکثریـت  )بروکر(مانده هاي اقلیت و خط مرکز و تنها ضدایسکراییِ باقیایسکرایی
افالتونی متمایز را تصور کرد مثالو نباید در آن وجود پیشینِ دو تصادف بوده استصرفاً از سرِخواند، کنگره می
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.دانـ شان دوباره متحد شدهرك مربوطهآرام در نوع مشتآشوب اولیه آرامنوعی که نمودهاي متکثرِ هر یک پس از 
حسـاب  هـا، ، یعنـی خـروج ضدایسـکرایی   بـاوري این تصـادف مارتف براي تبیین شکست خود، روي وجه مکملِ 

هاي اقلیت، به یک اندام دیگر جاي پیوند با ائتالف مرکز و ایسکراییي پنجم بهها در مرحلهضدایسکرایی: کندمی
اند؛متصل شده) البته در بیرون کنگره(

ارگان مرکـزي و  [سرنوشت انتخابات )هااپورتونیست(ها طلبترین فرصت»راستیدست«نفر از گیريِ هفتکناره
بـاره زده شـده اسـت کـه     هـاي زیـادي درایـن   حـرف ... را علیه مارتف رقم زد ] ي مرکزي و شوراي حزبکمیته

تنها تسلیِ خاطري بود که رفیق مارتف ] بودنتصادفی[درحقیقت این . بود» تصادفی«ي ما امري اکثریت کنگره
وتنهایـک معنـا  یـک دهـد کـه در   روشنی نشان مینمودار به. دادخودش می، بهبار دیگر در اقلیتاش، در نوشته

تـرین نماینـدگانِ جنـاح    طلـب نفـر از فرصـت  گیـريِ هفـت  که کنارهتوان اکثریت را تصادفی خواند و آن اینمی
ریـت  گیري رویدادي تصادفی بـود، اکث این کنارهتا آنجا کهدقیقاً . احتماالً موضوعی تصادفی بوده است»راست«

یک نگاه اجمالی به نمودار بهتر از هر بحث مطولی نشان خواهد داد کـه ایـن هفـت تـن بـه      . ما نیز تصادفی بود
تا چه اندازه خروج این هفت نفر واقعاً تصـادفی  : اما پرسش این است. پیوستندباید میپیوستند و کدام جناح می

)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده((Lenin, 1977a: 340-341)بود؟ 

هـاي کنگـره،   در رابطـه بـا جـدال   ) انشعابپس از ایسکراي منشویکی تحریریههیئت(ایسکراي نوهمه بااین
را به یاد خواننـدگان  (politicians)کارهاو سیاسی)هااکونومیست، هااقتصادزده(کارها اقتصاديترِ دعواي قدیمی

هم مانند جناحِ اقتصادزده مغرضانه، خودشیفته کارهاکه در کنگره، سیاسینویسدمیگویا آکسلرد : آوردخود می
ي قـدیمی میـان دو گـروه    کند کـه مجادلـه  لنین گوشزد می.(ibid: 382)نداکردهخودشده رفتار میو ازخودبی

دهد ــ بیش از هرجاي دیگر خود را نشان میچه باید کرد دعوایی که در کار ــو سیاسیکاريموسوم به اقتصاد
زده بنديِ قدیمِ اقتصادزده و سیاستبنديِ جدید اکثریت و اقلیت به تقسیمتبدیلِ تقسیماکنون سپري شده و هم

:کار نادرست و البته مشکوکی است

کارهـا  و سیاسی) هااکونومیست(کارها ه اقتصاديهاي روس بدمکراتبندي سوسیالست که نداند که تقسیمکسیچه
؛ کلی پایان یافـت فروکش کرد و به1902در همان سالِ » اکونومیسم«نبرد علیه ... هاست منسوخ شده است؟ مدت

، یکسـره  گرایـی دورانِ فروکاسـت «یـد دیـد کـه    خواه]) ایسکراي قـدیم [43ي در شماره(1903مثالً شما در سال 
پـس چـرا   ... شود انگاشته می» شدهدفنمرده و «کاريِ صرف چونان چیزي شود، و اقتصاديخوانده می» شدهسپري

ف        بـه ایـن تقسـیم مـرده و مـدفون بـازمی      ایسکراي جدید تحریریه گردنـد؟ آیـا مـا در کنگـره بـا امثـال آکیمـ =]
؟جنگیـدیم ب شدند میمرتکرابچیه دلوه دو سال پیش در بر سرِ اشتباهاتی ک] رابچیه دلوي ضدایسکرایی، نماینده

ـ  سر اشتباهات قدیمی، مـرده و مـدفون   نه برداند که دعوا این نبود و ما هر کسی می... ، بلکـه بـر سـر    ورابچیـه دل
در روزهـاي کنگـره   ... کشمکش داشتیم ها نکه با آهایشان در کنگره بود ها و رأيها در بحثآکیمفخطاهاي جدید

گوناگون دیگـري  ي طلبانههاي فرصتکارها دیگر وجود نداشت؛ بلکه گرایشکارها و سیاسیيتقسیمِ قدیمیِ اقتصاد
ها بر سر برخی موضوعات نشان دادنـد و  گیريها و رأيآنها خود را در بحث.دادندبودند که به حیات خود ادامه می
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ي ي موضوع این اسـت کـه تحریریـه   همه. انجامیدند» اقلیت«و » اکثریت«ي حزب به بنديِ تازهسرانجام به تقسیم
 طلبـیِ  بنـدي جدیـد و فرصـت   کوشند تا ارتباط میان این تقسـیم دالیل آشکار، می، به]هامنشویک[= ایسکراجدید
بنـدي قـدیم   بندي جدید بـه تقسـیم  در حزب ما را کمرنگ کنند، و درنتیجه ناچارند از تقسیم)حال حاضر(کنونی 
)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده((Lenin, 1977a: 382-383). ندبازگرد

ي آکسـلرد بـه گذشـته،    خواندنِ تشکیل اکثریت کنگره از سوي مارتف، با این بازگشت ناخودآگاهانهتصادفی
ها، که سخنگویانِ فعالشان در کنگره، آکیمف کوشد نشان دهد که ضدایسکراییآکسلرد می. زیاد همخوان نیست

بودند، با دمکراسی روس ــ در سوسیالاريکياقتصادنمایندگان سنت ترین برجستهو مارتینف رابچیه دلویی ــ 
ها تجلـی یافـت، در عمـل    و نهایتاً خروج ضدایسکراییبوندطلبی اي که در فدراسیونبینیِ متبخترانهخودمتفاوت

با اکثریت ایسکرایی که آن هـم دچـار همـین نـوع خودشـیفتگی، منتهـا تحـت عنـوان         را همان دعواي قدیمی 
سرِ مسـائل  بر که دعوايِ جدید که عمدتاً زعمِ لنین تالشی است براي آناین به. ادنددکاري بود، ادامه میسیاسی

ي ویـژه در مـورد مـاده   ضدیت با تمرکزگرایی ــ به(طلبی انجامید سازمانی بود و به بروزِ شکل جدیدي از فرصت
کند که در تحققِ این شکلِ ي میاو یادآور. ، نادیده بماند...)مربوط به عضویت ــ، عدم تبعیت اقلیت از اکثریت و 

مثالً . زدندها حرف مارتف را میضدایسکراییکارها ندارد، يطلبیِ قدیمیِ اقتصادطلبی، که ربطی به فرصتفرصت
و حولِ انتخابِ فرمولِ لنین یـا مـارتف بـراي تعیـین     ي حزبنامهي یکُمِ آیینبر سرِ مادهها کشمکشي در ادامه

ف  . دهداي دست مارتف میگیرد و بهانهعضو حزب، ظاهراً بروکرِ ضدایسکرایی طرف فرمول لنین را می اما آکیمـ
:استاین صحنه چنین از لنین توصیف کند؛ تفاهم را رفع میضدایسکرایی در نطقِ خود این سوء

بـراي تحقـق مقاصـد    [کـه  اسـت  نیازین بینش دست نیافته بود که در یک نبرد سیاسی گاه رفیق بروکر هنوز به ا
او مسئله را کـامالً درسـت مطـرح کـرد زمـانی کـه       . بودتر رفیق آکیمف تیزبین... کنیمرا انتخاب کمترشرِ] خود
[= تحقق هـدف مشـترك آنهـا    یک از آنها بهتر به بحث رفقا مارتف و لنین بر سرِ این است که فرمول کدام": گفت

خـواهیم  بروکر و من مـی ": او ادامه داد. "انجامدمی] ها، ایجاد سازمان متمرکززعمِ او و دیگر ضدایسکرایییعنی به
. "کنماز این منظر، من فرمول مارتف را انتخاب می. کمتر آن هدف را متحقق سازدآن فرمولی را انتخاب کنیم که 

یعنی هدف پلخانف، مارتف و من، که ("هدف اصلی آنها"کنده توضیح داد که از دید او وپوستو رفیق آکیمف رك
(Lenin, 1977a: 265)."رسان اسـت ناشدنی و زیان") ي انقالبیان استکنندههمانا ایجاد یک سازمانِ رهبري

)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده(

متمرکـز سـازمان غایـت  تحققِ رچه حتا فرمولِ روادارترِ مارتف را هم در خدمت دهد که اگآکیمف نشان می
کند و بهتر است که بروکر هم که با او در این دارد، آن را انتخاب میکمتريشرِداند، اما چون از فرمول لنین می

، هـا منشـویک (هـا نوایسـکرایی باور لنین این ادعاي به. ضدیت با سازمانِ متمرکز همدل است، همین کار را بکند
ه است که در تقابل هاي گذشتکاريِ ساليي همان اقتصادها ادامهگویا موضعِ ضدایسکراییکه ) مشخصاً آکسلرد

کردنِ این حقیقت که قرار گرفته است، کوششی است براي پنهان) هابلشویک(ایسکرایی اکثریتي کاربا سیاسی
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هـا قـرار   ها کنارِ منشـویک ضدایسکرایی) مسائل سازمانی(نگره بر سرِ آن بود هاي کنهایتاً در آنچه اصلِ کشمکش
قدیم، منجر به آن هايهاي جدید بر اساس اختالفدهد که بازنماییِ کشمکشلنین تذکر میدرواقع.گرفتندمی
مسائل سازمانی داده است و اکنون خود را در تغییرشکل » طلبیفرصت«شود که این واقعیت نادیده بماند که می

ي حـدوث  دعواي قدیم در کنگـره، بـر طـرح هـر ادعـایی دربـاره      تکراردرنتیجه فرضِ منشویکیِ .دهدنشان می
عامـل  ي عمـلِ  گسـتره شده اسـت، بایـد در   تکرار اگر چیزي عیناً . گذاردفالن رویداد، شرط احتیاط میتصادفی 
.نیستیها دیگر تصادفیسکراییاگر دعوا همان دعواست، خروج ضدا: کردبیشتر دقتتصادف

:رسد که باید برسدهاي قدیم و جدید، خیلی زود به آنجایی میبنديي تقسیمبحث بر سرِ رابطه

ي بود که با بحث و جدل دربـاره سازمانیبنديِ جدید مبتنی بر اختالف بر سرِ مسائل داند که تقسیمهرکسی می
کارهـا عمـدتاً   کارهـا و سیاسـی  بندي قدیمی به اقتصـادي تقسیم... آغاز شد ) نامهي یکُمِ آیینماده(اصول سازمان 

نو در تالش خود براي توجیه ایـن بازگشـت از   ایسکراي. شکل گرفته بودهاتاکتیکنظر درمورد اختالفي برپایه
هاست برطـرف شـده و   دار و ضروريِ زندگی حزب به مسائلی که مدتراستی موضوعیتتر و بهموضوعات پیچیده

]موضـوع از حیـث نظـري   [بـودن عمیقي مسخرهجور تظاهرِ شوند، به یکقبر میشکلی ساختگی نبشاکنون به
هاي رنگ در سراسر نوشتهاي سرخشود و چونان رگه، از آکسلرد شروع میعمیقي »ایده«این ... شود متوسل می

. تـر از سـازمان هسـتند   هـا مهـم  تر از شـکل اسـت، و برنامـه و تاکتیـک    محتوا مهم: رود کهپیش مینوایسکراي 
(Lenin, 1977a: 383-384))از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده (

ــکر  ــد ایس ــذلِ   از دی ــطحِ مبت ــا در س ــو، دعواه ــکلی اي ن ــائلِ ش ــازمانی/مس ــر و  س ــد و تبخت ــاقی ماندن ب
کارِ این دعوا مجالِ طرحِ تمایزهاي واقعی در مسائل مربوط بـه  کار و اقتصاديخودشدگیِ طرفینِ سیاسیازخودبی

تکـرار خواهـد موضـوع  مـی در برابرِ این برخـورد،  لنین.را از بین برد،محتواییها، یعنی مسائلِ برنامه و تاکتیک
ها درست اسـت کـه چیـزي تکـرار شـده      است چیست؟ حدسِ منشویکتکرارآنچه حقیقتاً در حال : دشوروشن 

اسـت کـه بـه شـهادت     تکرارهمین .گذاردخود در تشخیصش عاجز میدبهآنها، آنان را خومحتواباورياست، اما 
.شکل: ها قرار داده استآکیمف، آنها را در کنار ضدایسکرایی

) نامـه ي یکُـم آیـین  مشخصاً مـاده (بار در مسائل سازمانی این» طلبیفرصت«ي لنین به سربلندکردنِ دوباره
بهتري فرصت را اقلیت ایسکراییها که مخالف تمرکزند، فرمولِ مارتف و درکل موضعِ ضدایسکرایی: کنداشاره می

چیـزي  طلبـی فرصتکند که تلویح، و گاه با صراحتی بیشتر، تأکید میاو به. دانندي خود میبراي پیشبرد برنامه
دراینجا باید در آن ادعاي مرسوم که گویا او صـرفاً پـس از مطالعـاتش    . اي استتر از یک محتواي برنامهپیچیده
الملـل دوم  بـین انگاريِ مسلط بـر  باوري و بازتابروشی از مکانیکیـهگل دچار یک گسست بنیادینِ نظريمنطق

هـاي او بـا   ، در تمـام تـنش  شـکلی ناخودآگاهانـه  البتـه بـه  ،عناصـر ایـن گسسـت   . شد، نگـاهی انتقـادي داشـت   
شـود؛ ي او دیـده مـی  ها پیش از آغاز جنگ، مثالً در همین جـزوه دمکراسی روس و چپ اروپا، حتا سالسوسیال
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ي خـود مبانی نظريِ اندیشهبیانهنوز از حیثپسیک گام به پیش دو گام به هاي نوشتنِ لنین در سالاگرچه
صراحت فرمول سطحیِ جا هم بهاست، و مثالً همینالملل دوم بینفکري هايهمچنان تابع و تأثیرگرفته از قطب

کنـد، برداشـت   کشد، اما هرچه در دعوا بیشتر بر موضعِ خود پافشاري مـی چالش نمیبه را تقدم محتوا بر شکل
شـکل کند که اتفاقاً در حـزب، ایـن   تأکید میمثالً(شودتر میي او محتملنیز از نوشتهشکلازحیثیتياعاده

ده کـر خسـته  دیگـر او را  گـویی پـرده درکه گویا جایی به بعد زا: )ibid: 387پس افتاده است؛ محتوااست که از 
:شودمیمضمونبه خودش تبدیل ، نُمایدمیي دوم اهمیت درجهو واجدشکلیآنچه یک موضوعِ است،

اي بهاي مبـارزه بهتنها ...) در موضوع برنامه و (کار حزب در کنگره محتواي پردازم که نمیاین واقعیت دیگر به من
مـا دسـت بـاال را    » اقلیـت «ان لحاظ عددي در میـ آن لجنزاري که نمایندگانش بهو هاخود آن ضدایسکراییعلیه 

:Lenin, 1977a). شده بودوتنظیم طرحدمکراسی انقالبیبا روحِ سوسیالند،دار 388ff))از اصلَندتأکیدها(

گویـد، کشمکشـی بـر سـرِ     مـی تأکیـد  بهخود لنین که، چنانگفتهپیش»لجنزارِ«ها و مبارزه با ضدایسکرایی
نگـارش ایـن   ياز لحظـه (آن بـوده اسـت  شکلِ،فعالیت حزب در کنگرهمحتواي قرار ؛ بدینستمسائل سازمانی

).داریمزمان ،»گسست ناگهانی«اصطالح و آن بهي اوخوانیِ فشردهي هگلسال تا دوره10ي لنین، حدود جزوه
دهند، امـا لنـین،   ها آن را خوب تشخیص نمیبنیاد آن تکراري است که منشویک) فراکتالی(این ساختار برخالی 

کند ت کمابیش یکسان، یادآوري میبار، با عبارا5او در این جزوه .کندخوب، ترسیمش مینه خیلیاو هم البته 
)سـرکوب (مدیریت و اداره خواهد از سوي مرکزِ مستبد تشکیالت، نمی"کنگره که اقلیتدر این دعويِ آنچهکه 
تشـکیالت  اقلیـت د بپذیرد کـه  کند، این است که این اقلیت پیش از این دعوي، اصالً بایایجاد تناقض می" دشو

حقِ اکثریت بر نامِ زند، بهسرباز میبودناقلیتتوان اقلیتی را که از نمی(است، یا حداقل بخشی از تشکیالت است 
.استشکلیي الینحلِ ، یک مسئلهمحتواییي این تناقض مقدم بر هر مقوله). سرکوب کرداقلیت

صـورت یـک تنـاقضِ    به)مرسوم قلمِ لنینیا هر فحشِ دیگرِلجنزار، تجدیدنظرطلبی(طلبی فرصتتکرارِاین 
،مـارتف تصـور  مثالً بـرخالف  شود؛تبدیل میپایدارشناختیِبه یک ساختار روانکارهااقتصاديدر جناحِ،شکلی

:استامیدوار به امکان پیدایش یک بدیل هنوز بین، آکیمف تیزهوش و آینده

با روي درست روز بعد از کنگرهکه » براي همیشه دل کَند«ممکنی » ترکیب و توافقِ«رفیق مارتف در کنگره از آن 
تـر از رفیـق   هم نشـان داد کـه دورانـدیش   در همان وقت اما رفیق آکیمف . کردنِ آن رفتگُشاده به استقبالِ عملی

یکُمین کنگـره، کمیتـه نامیـده    ي ي سازمان حزبی قدیم که بنا به ارادهسالهکارِ پنج"مارتف است؛ رفیق آکیمف به 
نقـل قـول لنـین از    [حرف خود را تمـام کـرد   گویانهغیبي سخت زهرآگین و ااشاره کرد و سپس با کنایه"شدمی

ي این نظر رفیق مارتف که گویا امیدهاي من به پیدایش یک جریـان یـا گـرایشِ نـو در حزبمـان      درباره"]: آکیمف
:Lenin, 1977a)".ي امیـد مـن اسـت   ود او از ایـن حیـث مایـه   حتـا خـ  بیهوده است، بگذارید بگویم که  303)

)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده(
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به فرمول مارتف بـراي عضـویت در سـازمان    چشم گرایشِ بدیلی که آکیمف روي آن حساب باز کرده است، 
کـاري،  کاري یا سیاسـی اقتصادي(اي و تاکتیکی حزب برنامهمحتوايِکه به این گرایش، پیش از آن. دوخته است

چونـان یکـی از اصـول    محتـوا از شکلتبعیت . دهدنمایش میشکلیبپردازد، خود را در قالب یک جایگزینِ ...) 
به امتیازدهیجویی وآشتیاسی وقت اروپا و روسیه، حتا پلخانف را تا حدردمکانگاريِ سوسیالي بازتابموضوعه
ــت  ــس اقلی ــه واپ ــینیوادار ب ــینش ــدم ــدنظرطلب او از: کن ــقِ تجدی ــتی در ح ــا گذش ــتر(ه ــاویزیونیس و ) ه

زند کـه بـراي   ، حرف میزنندهم میمحض شکست بههایی که نظم و قاعده و اصول سازمانی را بهطلبومرجهرج
کـه  ي دوم، بیش از آناي کنگرههبنديجناح. (ibid: 368)پرهیز از شکاف یا انشعاب در حزب، گاه ضروري است 

هـاي مبـارزاتیِ حـزب باشـد، محصـول بازتولیـد یـک        بر سرِ برنامه و تاکتیـک محتوایی مناقشات تکراري نتیجه
ي شمولِ تاریخی و جهـانی آن را بازرسـی   خیلی پر، دایرهاست که لنین در همان جزوه، البته نهشکلیي دشواره

گرایـد، سـرانجام   مـی شـکل ي حیثیت نحوي تلویحی به اعادهتر گفتم بهکه پیشاین کوشش، که چنان. کندمی
ی به ایجاد دو شـکلِ سـازمانیِ   طور نیست که یک تنشِ محتوایبرخالف تصورِ رایج اینکند که تلویحاً تصدیق می

طلبان و انقالبیان گاه این گمانه را تقویت شمولیت قالبِ سازمانیِ کشمکش میان فرصتانجامد؛ جهانمتفاوت می
:ي شکل استکند، اتفاقاً مقولهدر مقیاسِ جهانی ایجاد میتکرارکند که آنچه یک کلیت مثالی با قابلیت می

دمکرات اروپا، از جمله حزب آلمان، فرانسه، ایتالیـا و  سوسیال[ي این احزاب ادینِ همهبنیبنديِهمانندي تقسیم
طلبـی در  هاي فرصـت شخط فکري و گرایهمسانیِطلب، فرصتیک جناحِ انقالبی و یک جناحبه ] خود روسیه

آشـکارا ، ]کشور خاصبومی مربوط به هر[ي این تفاوت شرایط رغمِ همه، به]ي این موارددر همه[امرِ سازمانی 
بنـديِ قـدیمیِ   امروز کسـی شـک نخواهـد کـرد کـه تقسـیم      :] نویسدسپس لنین در پانوشت می. [استنمایان

، کارهـا سیاسـی و )کارهـا اقتصـادي (ها اکونومیستها به هاي روس در مسائل مربوط به تاکتیکدمکراتسوسیال
. هـا بـوده اسـت   هـا و انقالبـی  طلـب دمکراتیـک بـه فرصـت   المللیِ سوسـیال بندي کل جنبش بینتقسیمهمانند

(Lenin, 1977a: 401))از منَندتأکیدهاو نیز [] ها هاي درون قالبافزوده(

اسـت، یـک   دمکراتیـک المللـی سوسـیال  جنبشِ بـین و مربوط به عامي لنین، چیزي که ي این گفتهبرپایه
بنديِ ، در معنایی که لنین در این جزوه براي توصیف جناحانقالبیو طلبفرصت(شکلی و سازمانی است ي پدیده

روس دمکراسیِ قـدیمِ ي سوسیالو ویژهخاص، و آنچه )نامه در ذهن داشتي یکم آیینویژه بر سرِ مادهکنگره به
درنتیجـه گـویی یـک    . اسـت ) کاريسیکاري و سیااقتصادي(ها و مربوط به تاکتیکمحتواییاست، یک تعارض 

درآورده شـونده منسـوخ قـولِ لنـین   صورت یک تنشِ محتواییِ بهیابیِ خود، تضاد خود را بهکلی در عینیتشکل
، یعنی باید مشخص شود که اصالت ایـن تـنش را   خود را بیابدشکلیِ این تقابل حتماً باید صراحت پندارياست؛ 

، خود تغییرشکل است واریاسیوندر فرایند ؛ي آنو گذرندهخاصآن جست، و نه در محتوايِ کلیباید در شکلِ 
تکرار یک شـکلِ واحـد بـا    ).بامداد بیورسپبنگرید به (کندجعل میعنوان یک پایندگیِ جوهري بهکه محتوا را 
ـ باز مـی واریاسیونمفهومِما را به همین مشخص هر مورد است، » شرایط«ها که ناشی از برخی تفاوت و ،دگردان
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مسـائل سـازمانی   محتوایشاي که دعواي حزبی(است شکلیي یک مقولهمحتوایشآلود، اي تناقضگونهچون به
هـا  گروه(ها ايِ پیوند و گسست انداممرحلهپنجرِماشینِ میل نمودا. کندرخالی پیدا می، ساختارِ بتکراراین ) است

در دست کنگره انجامیـد،  دست ایسکرایی به اکثریت یک، که سرانجام به تبدیلِ اکثریت یک)هاي کنگرهیا بخش
اعتبار یشمولجهانکلِچونان ین است که بنیادشکلِیکياعادهبراي تکراري یک چرخهخودآیینِتقاليِاصل

ت گذشـت  لنین در برابر اصرارِ پلخانف به رعایبینیم که میشویم از اینجایی است که غافلگیر میاین هماندارد؛ 
عشـقِ  ،)ي بازگشت بـه وضـعیت غیرانـداموار؟   تعویقِ لحظه(براي پرهیز از انشعاب ) اصل واقعیت؟(و امتیازدهی 

خواهد یـک  رد که گویا پدر مارکسیسمِ روس نمیگیپلخانف به این زندگیِ سازمانی را با این کنایه به تمسخر می
هـا و  طلـب گـريِ فرصـت  ضدسـازمانی (هاي خُرد آزردگیبرخی ناچیزِبهايرا به) حفظ سازمان(»ترلذت بزرگ«

ورزي، عطـش بـراي   ي یـک میـل بـه میـل    اینجا پلخانف نماینده. (ibid: 368)از دست بدهد) هاتجدیدنظرطلب
در کنگره، یک رانشِ لیبتی بـراي توقـف  گویا تنش است؛ ) و نه فروکاهشِ(تشدیدعطش، و لذت بیشترِ ناشی از 

یـافتگی  انـدام /یـافتگی سـازمان زبـانِ دلـوز ـــ    این ــ بهشود و آگاهیِ متناظر با حبِّ ذاتصادر میوقفه بیتنش
(organ-isation) ،به آزمـایش  بیروندر این میان کسی که از . کندپیوسته آن را وتو میدر کسوت یک انحراف

نیـز  محتواداند که پتانسیلِ آمادگی پیش از تصمیمِ آگاهانه مهیا شده است، براي تأمین کند و میلیبت نگاه می
گرایشِ متهم به تزریقِ آگـاهی از  توصیف براي کرد؟چه بایددر این واژه ي که کاربرددر آن (يکارسیاسینامبه

) خـروجِ هفـت ضدایسـکرایی   (نبودنِ تشکیل اکثریت در کنگره اصرار دارد که دلیلِ تصادفی) داشتطبقه بیرونِ
.آزمایشگر قابل درك استبیرونیفقط از موضعِ 

بلکـه یکـی از پیشـوایانِ معتبـر     دمرتکه لنین، که در آن زمان هنوز کائوتسکی را نه ي جالب توجه ایننکته
تجدیدنظرطلبی و تقویت عملیات بودنِشکلیي دانست، براي تضمینِ نظرش دربارهدمکراسی انقالبی میسوسیال

:خواند، او را به یاري میشکلي حیثیت تلویحی از اعاده

ي سـازمانی  جـز مسـئله  ي دیگـري  بسا هیچ مسـئله چه": رسدآور نیست که کائوتسکی به این نتیجه میشگفت
رغمِ کثرت و تنوعِ رنگ و ظـاهرش،  ي کشورها، بهدر همه) ویزیونیسمر(نداشته باشد که تجدیدنظرطلبی وجود

کـیش و تجدیـدنظرطلب در   ايِ راسـت هـاي پایـه  او همچنین گرایش. "شکل باشدطور یکدر برخورد با آن این
. دمکراسـی در برابـرِ  سـاالري  دیـوان : کنـد توصیف می» گیزانعباراتی هراس«را با کمک ] مسائل سازمانی[حوزه 

(Lenin, 1977a: 398))از اصلَندتأکیدها(

عیناً آن کشمکشی اسـت  ) ترِ حزبساختارِ فدرالی(در برابرِ دمکراسی ) مرکزیت افراطی(ساالري تقابل دیوان
معمـوالً بـه آن   کمتـر شـرِ توجیـه  ا که جناح ضدایسکرایی هم بـ (که در کنگره میان اکثریت و اقلیت ایسکرایی 

زد؛ مبارزات درونی حزب در کنگره را رقم میمحتوايبود که شکلی؛ درواقع همین تعارض روي داد) پیوستمی
ییک اندامواره براي یافتنِ شکلي ماندهـثمربیـپیوستهچیزي نیست جز تقالي محتواآیا نباید گفت کهدرنتیجه
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و صـریح شـکلی  : نامیـد خودآگـاهی تـوان ایـن وهلـه را    میبه محتوا نداشته باشد؟چنان صریح که دیگر نیازي
کار ـــ  کار و اقتصاديــ دعواي سیاسیاییمحتوایجاد توهماتمنجر به نیست که هامی آن ابدچار که پیدادرون

دیگر الزم نیست عبارتنیست؛ به) آل افالتونیایده(مثالی ضعیتواین مرحله یک که توجه کنید شود؛ در سوژه 
کافی است مـوقعیتی  گونه تضاد ساختاري پدیدار شود؛که براي رسیدن به این وهله یک شکلِ آرمانی بدون هیچ

.ي حیثیت شکلي لنینیِ اعادهدقیقهیک: برمال گرددبودنِ تضادهابودن و نه محتواییروي دهد که در آن شکلی
ادامه دارند، اما با این آگاهی که ستیز بر سرِ انتخاب هاکشمکشها و بعد نیز تضادبدیهی است که از این دقیقه به

عنوان شکلی کـه در بطـنِ خـود    اي است که کلیت، بهاینجا لحظه.ناپیگیري است/طلبیپیگیري و فرصت/جدیت
، بـه برخـالی بـودنِ   کـرده اسـت  نهاي پیشینِ خود را ثبت شکلي تطوریابندهتافتگیِبافتگی و همهمچیزي جز

 بنگریـد بـه   بـازهم بودنش مطلـع اسـت؟  اي که از اسطورهاسطوره(شود ي خویش آگاه میبرسازندهتکرارِفرایند
اکثریـت کنگـره   : دهندمینمایشنمودارهاي لنین نیز همین حرکت به سمت خودآشکارگی را ). بامداد بیورسپ

اکثریت در آنکهیعنی وضعیتیابهام(حاصل دیگر دچار ابهام نباشد باید با اکثریت ایسکرایی یکی شود تا شکلِ
شود که اصالً شکاف میـان  روشنیست؛ در چنین شرایطی امکان ندارد ارگانِ مرکزي، اکثریت مرکزیت سازمان ن

رابـرِ  مقاومـت در ب بهنوایسکراي.)پندارداکثریت و اقلیت بر سرِ چیست و درنتیجه مارتف آن را یک تصادف می
پیـدا نشـده اسـت، کشـمکش     آشکار و درونEتا سطح نمودار شکلتا زمانی که دهد؛پیکره میآگاهی این پیش

درنتیجه آنچه لنـین  .یابدبازنمود مییا نظایر آن کاريسیاسیو کاري اقتصاديمحتواییِ /صورت تنشِ تاکتیکیبه
عنـوانی کـه بـراي    عجیب نیسـت کـه   (همان است اینشکلیبیو ابهامخود با نوعی نامد، خودبهمیطلبیفرصت

بیشـتر بـر   ـــ خـودش هرچـه   طلبـی فرصـت شـود ـــ   دمکراسی باب میراستی در سوسیالمعرفیِ جریانِ دست
):آن داللت داردبودنِسازمانی

ه در طلبـیِ امـروزي کـ   نُماي فرصتزنیم، هرگز نباید یک ویژگیِ سرشتطلبی حرف میکه از نبرد با فرصتهنگامی
.بـودنِ آن اسـت  روانـه و طفره(amorphousness)شکلیبییابد را نادیده بگیریم، و آن ابهام، اي بروز میهر عرصه

(Lenin, 1977a: 402)... زند گیري روشن و قاطع سر باز میطلب، بنا به سرشت خود همواره از موضعیک فرصت

)از منَندتأکیدها(

لنـین بـراي   نویسِ پیشـنهادي  ي دومِ کمینترن با بررسی و تکمیل پیشکنگرهاي که گانهویکبیستشروط
این مکاشفات تجربی و يگاهانهآي آگاهانه یا ناتصویب کرد، شاید ثمرهالمللدر این بیناحزاب عضویت پذیرش
ايشدهمرور قالبیبه، انتقادات ها پس از آنهمان زمان و سال. باشدبوده شکلي اهمیت تر نظريِ او دربارهسپس

تحمیـل و  "کـه  کلـی  مضـمون با اینشد، میوارد جزمیاصطالح بهاین اصولِي آمرانهي تدوین و ابالغِ به نحوه
و "رسان خواهـد بـود  تعمیم غیرانتقادي الگوي حزب روسیه به احزاب دیگر کشورهاي جهان کاري باطل و زیان

ي آن را نیـز  هاي گسـترده ي کمینترن استالین و تصفیهزیت آیندهمرکبود که روستجویز مستبدانه همین "مثالً
این خودآگاهی از از حیث میزان برخورداريِ موضعِ طراحِ آنبایداین نقد پیش از بررسیِ مضمونش، ؛ "بنیاد نهاد
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، حتا اگر مستلزم الگوي سازمانیِ حزب روسـیه هـم نباشـد، حتمـاً     راستیهاي دستگرایشآزموده شود که مهار
لـذت حفـظ بـراي  کارانـه  در تقـالي محافظـه  است که عامیموقفصریح به بخشیشکلزدایی و منوط به ابهام

طلبانـه، فرصـت آزارهـاي  دائمـاً در برابـر خُـرده   ،)پیوسـتار عمـومِ اعضـایش   نشدنِ پارهپاره(تشدید تنش ترِبزرگ
ي جنـاحِ چـپ حـزب ایتالیـا در     ، نمایندهویکم که به پیشنهاد بوردیگاشرط بیست(کند تاکتیکی میهايگذشت
بـه  شـکلی ي تـرین حملـه  نـویس لنـین افـزوده شـد، شـدیدترین و خشـن      ي پـیش گانـه بر شروط نوزدهکنگره،
اند، وستن به کمینترن رأي دادهي خود بر ضد پیاعضایی از هر حزب که در کنگره: کردتجویز میرا طلبیفرصت

هومبرت دروتس در نطق خـود در دفـاع از ایـن    ؛پس از پیوستنِ حزب به کمینترن باید از آن حزب اخراج شوند
؛ بیشتر ه استداشتاهمیتاز هر چیزي بیش وحدتطلب همیشه کند که براي جریان فرصتشرط یادآوري می

).انقالب در اروپا: ادوارد هلت کاري شورويخ روسیهتاریوپنجم در جلد سوم بنگرید به فصل بیست

اش بینـی شـود؛ نمونـه   پیشاپیش کشف و پـیش ايطلبیفرصتالبته از ضروریات این وهله آن نیست که هر 
ربطـی  هیچ دلیلش هم این است که خودآگاهی .بینیِ خود لنین نسبت به کائوتسکی در همین جزوه استخوش

سـال قبـل از انحطـاط    10نیسـت  الزم؛ نـدارد (prescience)دانی و پیشاپیش(omniscience)چیزدانی به همه
بینـیِ چنـین   گاه نمایندگان بـورژوازي در تشـخیص یـا پـیش    اما. کائوتسکی، کسی خبر از وقوع آن داشته باشد

، کمـی پـس از   دموکراتیـک دمکراسـی در انقـالب   دو تاکتیـک سوسـیال  ؛ او در گیرنداي از لنین سبقت میواقعه
ي نشـریه دهـد کـه اسـترووه، سـردبیر     شرح می،1905دمکرات روسیه در ي سوم حزب کارگران سوسیالکنگره
:است که کمی پیش آکیمف به مارتف دوخته بودامیدي را به کائوتسکی دوخته چشم همان ، آسواباژدنیهیلیبرال

، آسـواباژدنیه (» چگونه خود را بازیابیم«بس آموزنده با عنوان توجه وي پرجلوه، جالبآقاي استرووه در یک مقاله
ویـژه از  آقاي استرووه بـه . اندازدي احزاب افراطیِ ما به راه می»گري در برنامهانقالبی«، جنگی علیه )71ي شماره

:] ودشسپس در پانوشت، ابتدا نقل قول لنین از استرووه در گیومه، و بعد توضیح خـ . [شخصِ من ناخشنود است
یـا حتـا   ببـل دمکراسـی اروپـاي غربـیِ    گريِ سوسیالگري آقاي لنین و اطرافیانش، انقالبیمقایسه با انقالبیدر«

فقط آقاي اسـترووه نبایـد فکـر کنـد کـه      . ي استمیزآي خشمضربه. »...اي بیش نیست طلبیفرصتکائوتسکی، 
ی و  ] ... تـوانم پاسـخ بـدهم   و نمی[ام ردهکه گویی من مدیندازمن به گردنبجوريرا تقصیري تواند همهمی کـ

مدعی ایجاد یک جریان خـاص  ام؟ کی و کجا من طلبی خواندهرا فرصت» گري ببل و کائوتسکیانقالبی«کجا من 
وکاسـت  کـم یکدلیِ بی... ام؟ ، شدههمان نیستاینالمللی که با جریان ببل و کائوتسکی دمکراسی بیندر سوسیال

هــا، واقعیتــی ي مســائلِ عمــده و اساســیِ برنامــه و تاکتیــکالمللــی در همــهدمکراســیِ انقالبــی بــینوســیالس
)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده((Lenin, 1977d: 65-66).وچراستچونبی

بینی پیشالمللی را دمکراسی بیني سوسیالو شکاف آیندهاسترووه بهتر از لنین انحراف به راست کائوتسکی 
، اما این دانشِکنداثبات میها لنینِ جوانِ آن سالرا نسبت به شناسیِ او دانشِ گونهبرتري البته این. کرده است

رد کـه  شـرطی اعتبـار دا  تنهـا بـه  هاي دقیق است،بینیي پیشش ارائهي بنیادینظاهراً پوزیتیویستی که کارویژه
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براي توقف چرخه، این رانششدن اي است که با هربار فراهمي لیبرالیاسترووه فاهمه. وتو شودپتانسیل آمادگی
تـر،  به عبـارت دقیـق  . کندوتو می،موقف نام عامدرتردمکراسیِ فهمیدهسوسیالبا یک آن را براي حفظ وحدت

اي است که انگیزش براي توقف ي تکرارِ چرخه، پیشاپیش وجود ندارد، بلکه فرآوردهتردمکراسیِ فهمیدهسوسیال
عقـیم  فاهمـه را خـود  ي آندارنـده پـاس ي خـویش دادن به حیات انـدامواره پایانو تحریک مکرّر برايعمل آن 

اَش، ايلحظـه خودپیـداییِ ایـن  از خـاللِ در یک لحظه،که سرانجامچرخد تا اینقدر میاین چرخه آنگذارد؛می
بینـیِ لیبرالیسـم کـه    این پیشاگر. دنُمایبالموضوع میبیهوده و ، بودنباهمترِزرگبلذتبراي بازتولید تکرار آن 

ي تکرار چرخهسبب آن است کهبهد، آیدرمیدرست ، "خواهد چرخیدطلبیفرصت/به راستفهمیدهائوتسکیِک"
.دخالتی در موضوع تحلیل استدستکاري و ،تحلیل: افتداز کار نمی،ي خود لیبرالیسمبا مداخله،فهمیدگیاین

زبردسـت اسـت، همزمـان    بـس  در آن نشان داد کهکه استرووه،شناسیدرواقع باید بپذیریم که دانش گونه
... دو تاکتیـک  در بخـش بعـديِ   لنـین  . نیـز هسـت  موردمطالعه و موردعالقه ي گونهکوششی براي حفظ و بقاي 

که در گرماگرمِ فعلیت یـک انقـالب،   کندو رسوا مییابدرویکردي بازمیذات را در صیانت نفسنمودي از همین
نامد؛ یعنـی در برابـر انقـراض    می)اپوزیسیون(جناحِ مخالف ،پارلمانتاریستیادبیاتی را همچنان با نیروي انقالبی

:کندکارانه اما با طمطراقی کاذب، مقاومت میشکلی محافظه، بهکنندهقیامش عنصرِ اپوزیسیون و پیدایي گونه

را بـا جـان و دل   ] که باید حـزبِ اپوزیسـیونِ انقالبـیِ افراطـی بـود     [ي عالی هاي خوب ما این گزارهنوایسکرایی
ي مجلسـی در  مقـوالت مبـارزه  . گیرنـد میکار بهجاشکلی یکسره نابهبه] اما... [اند و آن را با جِد و جهد آموخته
مفهـوم  . اند که در آن هـیچ مجلسـی وجـود نـدارد    اند که براي شرایطی نوشته شدههایی گنجانده شدهقطعنامه

قیـام  ي اي دربارهاي است که در آن بحث جدي، که بازتاب و بیانِ وضعیت سیاسی»)اپوزیسیون(جناح مخالف «
ي هواداران و همهآغاز شده استشود که در آن قیام و یاوه به شرایطی اطالق میمعنا نحوي بیجریان ندارد، به

هـاي قـدیمی، یعنـی کـنشِ     شیوه»حفظ«تمایل به . ندکنمیصحبتاندیشند و ي رهبري آن میانقالب درباره
رت وقـوع یـک   شود، که انقالب، درصـو وتابِ فراوان طرح میوقال و آببا قیلدرست در زمانی، »از پایین«صرفاً 

هـاي درون  افـزوده ((Lenin, 1977d: 76).مواجه ساخته استاز باالقیام پیروزمندانه، ما را با ضرورت اقدامِ
)از اصلَندتأکیدهااز منَند؛ [] ها قالب

ي پانکُـک و کائوتسـکی، بـار دیگـر همـین تقـالي       ، لنین در بررسیِ مشـاجره دولت و انقالبها بعد، در سال
رقیبشتر از زعم لنین در این مشاجره انقالبی، که بهپانکُک. یابدبار در مورد کائوتسکی بازمیشناختی را، اینگونه
:دهدرا ترجیح میاپوزیسیوناما کائوتسکی لفظ زند،حرف میانقالباز ،است

تکـرار  ،براي پرهیز از کژفهمی... «:] نخست بخشی از نقل قول لنین از کائوتسکی در گیومه، و سپس نظر خودش[
خواهند داد، بلکه بـر سـر   "دولت آینده"هاي پیروزمند به دمکراتي شکلی که سوسیالما اینجا نه درباره: کنممی
پانکُـک  . این یک نیرنگ آشـکار اسـت  . »کنیمدهد، بحث میکه چگونه اپوزیسیونِ ما دولت کنونی را تغییر میاین

طلبانـه  نگرشِ فرصـت » اپوزیسیون«ي کائوتسکی با پریدن به مسئله] اما... [را پیش کشیده است انقالبيمسئله
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در حال حاضـر مـا یـک اپوزیسـیون هسـتیم؛      : گوید بدین معناستآنچه او می.کندرا جایگزین رویکرد انقالبی می
و این درست همان !تن رفته اسانقالب از بی. خواهد شدموقع معلوم تصرف قدرت خواهیم بود، همانپس ازآنچه 

از منَند؛ [] ها هاي درون قالبافزوده((Lenin, 1977c: 490-491). خواستندطلبان میچیزي است که فرصت
)از اصلَندتأکیدها

صـیانت نفـس،   يدرواقع غریزه.حفظ شکلِ اپوزیسیون: استسازمانیبحث کائوتسکی در برابر پانکُک کامالً 
سـت کـه در   برخال شکلی: اندامواره استشکلکند، سازوکاري براي بقايِ اندامواره را تثبیت میهویتیا منکه 

یـا  طلبـی فرصـت که اگـر  واضح است.شودکند و درنتیجه مدام تکرار میجت میابرابر نابوديِ رانشیِ خویش لج
اپوزیسـیونِ آن است، آنگـاه واریاسـیونِ برخـالیِ   شکلبخشِ آن است که عنصر کلیتايپدیده،تجدیدنظرطلبی

پتانسـیل  /رانشاي است که با وتويِ مداوم ي تداوم حیات اندامواره، نشانه1917کائوتسکیِ به1905نوایسکراییِ 
درنتیجـه عجیـب نیسـت اگـر     . دکنـ معرفـی مـی  آقاي استرووهشناسیِرا به دانش گونهواحديي ، گونهآمادگی

دیـد، هنگـامی   سازمانی آن میشکلِتجدیدنظرطلبی را در ترها کلیت جهانیِکه خودش پیشکائوتسکیِ جدید،
او در . پیش کشـید نیز را يکاراقتصاديويکارسیاسیتنش محتواییِهمین،گرویدهمین شکل به ه خودش ک

نوشـته ملیمجمعنفعِ ها بهِ اسپارتاکیستشوراي نمایندگان کارگران و سربازاندر نقد فرمول اي کههمان مقاله
شـکلِ  اصـوالً  این تمایز به این نتیجه رسید که،ه بوددکرتأکید اجتماعیو سیاسیدر آن بر تمایز انقالب وبود 

:هاستدمکراسی روس بر سرِ تاکتیکي همان دعواي قدیمیِ سوسیالدگردیسه

اندیشند، آنهایی که ملزومات اقتصادي تولید اند که اقتصادي میي کسانی ایستادهملی، همهمجمعي مقولهجانبدر 
] هـوادار [کارهـاي  صـرفاً سیاسـی  ] شوراي نماینـدگان کـارگران و سـربازان   [= ي مقابل در جبهه. اندرا تشخیص داده

اي بـه تبـار لنـین    کنایـه [= بنـامیم  آن را تاتـاري  تـوانیم  که مـی از مارکسیسمویژه و غریبینوعخشونت مستقرند، 
و با کاربسـت زور  هستهر کاري به انجام قادرکنند که زور آنها گمان می]. ي شاخص این مارکسیسمعنوان چهرهبه

(Kautsky, 1986: 103). چیـره شـد  ] مـدیریت اقتصـادي جامعـه پـس از انقـالب     [= توان بر ملزومات اقتصـاد  می

)از منَند[] هاهاي درون قالبافزوده(

تکـرار یـک شـکل    ي موهـومِ شـده وضـع /نهـاده پـیش يکـار سیاسـی و يکاراقتصاديیِمحتوایباز هم تنش 
ست که محتوایش تکرار همـان  برخال شکلیکهشدگفته بامداد بیورسپ در ؛ شمولِ تجدیدنظرطلبی استجهان

یـا انقـالب   ،کـار یاسـی ر و سکـا اقتصاديشود، دعواي تصور میمحتواعنوان بهشکلوقتی تکرارِ این ؛شکل است
در برابـرِ ر ایـن میـان،   دامـا  . دشـون از گذشته احضار مـی هاهمین، یا چیزهایی شبیه سیاسیانقالب اجتماعی و 

داشـت اي که کائوتسکی به آن تعلق اش در مورد گونهبینیی چون استرووه که پیششناسِ بزرگهاي گونهتوانایی
کشف ساختارِ برخـالی  توانایی او براي بیشتر درلنین قدرت ذهنیِي درست از کار درآمد،برانگیزبا دقت تحسین
انـدازي اسـت کـه چـون از فـراز آن      او چشـم .بـود سـازمانی شکلشمولِ یک سانِ تکرارِ جهانبهاین دگردیسی

آن تـوانیم  مـی آنگـاه  ؛بنـدد مان نقش مـی دیدگانصورت یک کلیت در برابر بار بهبرخال براي نخستینگریم، نمی
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بـزرگ جستجويي حیات اپوزیسیونی را که در چرخهلغوشونده براي توقف هموارهفرمانِ ایست ِزنـدگی تـر لذت
ترها در توصیف اسطوره گفته بودم پیش.منگذاریهناشنیددیگر زند، دور میموار خود یک موقف معین را هیاندا

افزا، هیچ چیزي ي تنشي عملِ یک رانهانباشتیِ شکل حاصل از چرخهبرهمعنوان تکرارِ افزایشی و که برخال، به
کند، از درون آن اي که آن را نظاره می؛ حتا سوژهچیز درون اسطوره استهمه: گذاردرا در بیرون خود باقی نمی

مانـدگاريِ  بیند؛ این درونمیخطینگرد، اما براي حفظ این کلیت، حرکت آن را به آن میاي هاسطورشکلی و به
از همزمانکلیتشدنِ خود این ي تکرار و انباشت تنش، آگاهپایان چرخهتنها راه براي بنیادین بدان معناست که

نگرانه که تنها از یک موضـع  نگاه کلیاست؛ و البته ایناي خودش، و فروریختنِ توهم زمان خطیچرخهساختارِ
در ي بـود کـه برشـت   نامِ مسـتعار ه لـانـمیدرضمن یادمان باشد که .پذیر است، موضعِ پرولتاریاستویژه امکان

:بودبراي لنین انتخاب کرده متیهاياندیشه

جـا  در بند که؟ در بند آنها که همـه : شاگردش پرسید. فلسفه را باید از نو رهانید، فلسفه در بند است: گفتمیمتی
را از بنـد  سوکه مردمِ سـرزمینِ  لهـانـمی: جواب دادتیمچرا باید فلسفه را آزاد کرد؟ : پرسیدرو. گیرنداسیر می

اي بـوده  شود بدانیم این چگونه فلسـفه می: پرسیدرو. ه کمک گرفته استرهانید، ادعا کرده که در این کار از فلسف
سـخن تـو در مسـیري    : گفـت رو. اندیشـند بندیان به رهایی می. گفتم که فلسفه در بند بود: جواب دادمتیاست؟ 

).39: 1377شت، بر. (رویمپیش میوار بهما با حرکتی دایره: گفتمتی. برَدپیش نمیچرخد و ما را بهوار میدایره

*                     *                     *

خورشـیدي را  هشـتاد چپگرديبتوان روایتی از تضادهایی که صفحهکه حداقل در عالمِ گمان من امیدوارم 
از آن بر سرِ ماهیت ترياحتماالً بزرگکه در آن بخشی از ذهنیت موجود، با بخش تصور کرداز هم درید، طور آن

کرد وتو میپتانسیل آمادگی را گرایشی که توان فرض کرد آیا می؛باشداختالف داشته بوده تکراري واقعیِ پدیده
از موضـعِ یـک   ست کـه البته این خوانشیتومار آن را در هم پیچید؟،همین تضادو سرانجامکردو گرایشی نمی
ماند جا میاما همیشه این تأسف بهو در نوعِ خود خوانشِ بهینه است؛شودمیي هر جزء آن ربارهدکلیت برخالی 

تـک  شـدن تـک  بدیلِ کلیت، چطور با تأخیري چنین نابخشودنی و تنها پس از سپريي بیکه تحقق این هندسه
پذیر است؟اجزاي آن امکان

هربـار  دهـد،  پاسـخ منفـی مـی   ادگیاز دلِ آن گرایشی که به پتانسیل آم،اگر حق با من باشدحتا هرحال به
روز دانشـجوي  . د تا چرخه را ادامه دهـد رآوسربرمیدر موقف نام عامانهمحقريرده به زادورشدکَاي خواندامواره

سـر  در کشوري دیگر بـه اینکهمکه دانشجویی ي قدیمی طیف لیبرال دفترِ تحکیم وحدت امسال، یکی از چهره
7-6گفت که پـس از  میاو به مجري . هاي خبري همان کشور بودي یکی از شبکهي ویژهبرَد، میهمان برنامهمی

دانم نمی. دخورچشم میبهبازگشت زندگی به آنايه، دوباره نشانهجنبش دانشجوییهاي فعالیترکود درسال
فرضِ وجود داشتن شود ــ بهنامیده میجنبش دانشجوییکه آنچه توجه به اینا بود، اما با هشانهمنظورش کدام ن
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تـرین  کوچـک بـروز  با کنیم اگر تعجب نمیجور وحدت اپوزیسیون است، ظرف تحقق یک،ــ بنا به سرشت خود
میان چپ توازنمیهمانِ دیگرِ برنامه که ظاهراً براي ایجاد .ها آب شودنئوکانـقند در دلِ لیبرالآنعالئم حیات

ظاهراًهایی داشت؛و راست دعوت شده بود، یکی از دوستانِ سابق خودم بود که در همان دوران بین ما مشغولیت
با موازنهدر اپوزیسیونهاي ها و سالروزآراییِ مناسبتمجلساش ي فعلیاي از مواضعِ چپ، مشغلهبا حفظ گُزیده

بر هم لیبرالیسمزیانِبهمقرّر را ناغافل توازنِوقت یککرد کهاشاره میهانشانهتحکیمی به کدام اما. راست است
زَك چـپ دارد؟ برپایـه    دلـی ي خـوش ایـه محال انکار هـم نکنـد کـه    د و درعیننزن ي یـک توافـق   اش رنـگ و بـ

جنبش دانشجویی تقلیل و تعمید رسمیِ ، به جناحِ چپ پتانسیل آمادگیپس از وتوکردنِ چپاالذهانی، این بین
در حـق سـرمایه  یبـا لعـن و نفرینـ   کـه  آنهاي صنفی و سندیکایی آن، ولو توان به دغدغهوقت مییابد و آنمی
:، از موضعِ لیبرالیسم هم خوشامد مشروط گفتهمراه باشدساحت دانش و آموزشبهآن خاطر تعدي به

فرزنـدان  يهجـویی و نیـز ضـامن رفـاه و آزادي آینـد     آموزي، حقیقترکز علمپندارند مدانشگاه، جایی که عموماً می... 
هـاي  اي از دزدينامـه رنـج . هاست که بدل به بازاري براي دالالن و جاعالن علمی شـده اسـت  جامعه است، دیگر سال

هاي پژوهشی دانشجویان براي ترقی و باال جستن اسـاتید در مراتـب علمـی،    علمی، جعل مقاالت، سوءاستفاده از طرح
ساتیدي که صـداي مخـالفی بـا منویـات اربابـان باالدسـتی و       جذب و گزینش غیرعلمی اعضاي هیئت علمی و اخراج ا

اموجودي نحیف کرده اسـت کـه دیگـر حتـ    منافع نظام حاکم دارند و طوماري از این دست، پیکر دانشگاه را مسخ در 
رشد و گسترش .توان دفاع از موجودیتی مستقل از براي خود ندارد، چه رسد به آن که پاسداري از براي حقیقت باشد

هایی براي فرزنـدان  هاي مختلف، از جمله سهمیهالملل، افزایش شمار دانشجویان پولی، اعمال سهمیههاي بینیسپرد
اعضاي هیئت علمی، نهادهاي امنیتی و موارد خاص، در کنار کاستن سال به سال از تعداد دانشجویان روزانه و کاهش 

هاي مختلف تبعیض آموزشی به سود طبقات باالدست شکلدانشجویان، عالوه بر يهخدمات رایگان آموزشی براي کلی
اي به کیفیت آموزش و پژوهش علمـی زده اسـت   و الجرم به زیان فرودستان، چنان که مختصراً ذکر شد، چنان ضربه

... .بـار آن اسـت  که تولید انبوهی از صاحبانِ عاري از تخصصِ مدارك دانشگاهی، تنها بخش کوچکی از نتـایج فالکـت  
اي پشـت  ي مستقیم دانشجویان که البته وامـدار هـیچ جریـان سیاسـی    أصنفی، این تنها تشکل برآمده از ري شوراها

. درهاي دانشگاه نیست، در شرایط کنونی پرچمدار اعتراضات دانشجویی و پژواکده صـداي مسـتقل دانشـجویان اسـت    
ر راه اتحـاد و عمـل مشـترك    داشتن چنین جایگاه و کارکردي موجب شده اسـت کـه مسـئوالن وزارت علـوم بـر سـ      

یـابی فراگیـر   دانند تنها بـا تشـکل  دانیم و میبله؛ می.اندازي کنندشوراهاي صنفی سراسر کشور به نحوي مداوم سنگ
در کنـار نهـاد   .ها و قوانین دانشجوستیز ایستاد، و البته کـه بایـد چنـین کـرد    توان در برابر برنامهشوراهاي صنفی می

ي استقالل دانشگاه از قدرت و سرمایه و نیز تقویت نگاه انتقادي مستقل از قـدرت و زدوده از  شوراي صنفی، تالش برا
در عین حال اعتراضـات صـنفی   . شدن از وضعیت اسفناك فعلی استامید براي بیرونيهایدئولوژي حاکم، تنها دریچ

مطـرودان اجتمـاع بپیونـدد و کلیـت     دانشجویی بایستی به مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محـذوفان و  
...سازي آموزش نیز بخشی از تبعات آن است به نقد بکشدهاي کالن اقتصادي سیاسی را که تجاريساختار و برنامه

تـر از ایـن   عنوانی دقیـق ؛به مناسبت روز دانشجوستجمعی از دانشجویان ایراني هایی از بیانیهاینها بخش
کنـد  بودنِ موقـف و مخـاطبش حکایـت مـی    اش هم مستقیماً از عامبودنِ عنوان و امضاي صادرکنندهندارد و عام



85

نظـر از  صـرف بیانیه هم ـــ يبقیه).یعنی چه و چگونه ممکن است؟» هاي ایرانجمعی از دانشجویان دانشگاه«(
هـاي لیبرالـی در   سـازيِ سیاسـت  هاي اجتماعی حاصل از پیـاده ه آسیبي انبودربارهگوییِ کلیبدیههچندجمله

وتاز ، نبود عدالت و آزادي، ضرورت مقاومت در برابر تاخت...)وضعیت اسفبار مسکن و درمان و بیکاري و (اقتصاد 
تی هاي صنفی، معیشبه گزارش دشواريو همبستگی مبارزات اجتماعی ــ،جامعههاي گوناگون سرمایه در عرصه

با نگاهی اجمالی به همین مجملی که از آن نقل شده است، کارآیی . و انضباطیِ دانشجویان اختصاص یافته است
منظـور،  همیندرست بهي احکام عمومیِ اپوزیسیون قابل ردیابی است؛ بندي دوبارهچپی براي فرمولالفاظ دست

هـا  اش را مـن سـال  ؛ دلیل احتمالیرودویی فراتر نمیاز سطحِ طرح مسائلِ مستقیمِ زندگیِ زودگذرِ دانشجبیانیه 
کل فعل و انفعـاالت  براي ها،قبیل بیانیه، برعکس اینهاي خودمانها و بیانیهام، زمانی که در نوشتهپیش شنیده

به ما کارها و صنفیگرایان صنفیدرمقابلْو ،مکردیموضع و تحلیل ردیف میجهانْسیاسی و ژئوپلیتیکی ایران و 
و همـدلیِ و بـراي جلـب نظـر   استدانشگاهمخاطب ماخاستگاه و کردند که نباید فراموش کنیم که گوشزد می
ایـن بسـندگی و پرهیزگـاريِ    . پـیش بکشـیم  د،نشـو را که مستقیماً به آنها مربـوط مـی  مسائلی باید دانشجویان

ي اسـاتید از  اسـتفاده ، سـوء و جعـل مقـاالت  دزدي علمـی پسـندي چـون   هـاي عامـه  کلیشـه تکرار هب،مشکوك
مدارك تحصـیلی،  از اعتبار سلبفت کیفیت آموزش و تبعاً اُ،هاسهمیهماجراي همیشگیِ هاي دانشجویی، پژوهش

انجامـد  مـی ن خـوا اخراج اسـاتید مخـالف  وهاي علمی، گزینش غیرعلمی هیئتپرورشِ دانشجوي فاقد تخصص، 
) فـرارِ آن  اي که در این فهرست از قلم افتـاده، شدهدهنبهدهنـاپوزیسیونـبهـپوزیسیونـازها سالو پرآوازهمورد

د، انـ شـان برخـورد داشـته   موجببینیِ بـی با آنها و خودخاصیی است که کسانی که از نزدیک »مغزها«اصطالح به
تبلیـغ گوشـخراش شـوراهاي    ؛)فـرار کردنـد  گذاشـتند و  بهتر که این جماعت همانند که نپذیرتوانند سخت می

پرده براي اتحـاد در یـک   ، فراخوانی بییگانه پرچمدارِ مستقل اعتراض دانشجوییخاصیت صنفی تحت عنوانِ بی
.اسـتاد اهمیـت دارد  ـها و میزانِ سواد فالن سرقالبِ عام، فارغ از هر تمایزي است که گاه بیش از کیفیت خوابگاه

و فازيپالسمایی، میانفرصت تولید ذهنیتی که بتواند فراتر از موقعیت سیال، ز مگرچیهیچدانشجومتأسفانه در 
اخالقیـسیاسیگذاري ارزشبه جهان پیرامونش بنگرد، براي تکریمِ اجتماعی و دانشجوییناپذیرِتعریفراستیبه

ي کـارگر  شـانه بـه عنـوان ستمکشـی کـه شـانه    چپگرایانه براي توصیف او بههاي شبهجور تالشو اینوجود ندارد
، )ي رایگانِ کارآموزي بگذرانـد ها باید یک نیمسال دورهرشتهازمثالً با این توجیه که در برخی(شود استثمار می

سـازي آمـوزش و   خصوصـی .سـت ي راهبرديدر شأن کاذبِ یک نیروناپذیر ي تعیناي سوبژکتیویتهپایهجعلِ بی
توانـد یـک انحطـاط    مـی اگر مراقـب نباشـیم،   ،سازيِ دانش، انحطاط مسلّمی است که نکبت چشمگیر آنکاالیی

داري، ولـو بـا   د و آن این حقیقت است که نظام آمـوزش در هـر چـارچوب سـرمایه    پنهان کنتر را از نظر بنیادین
آخر غربالی براي بیختنِ نسل جدید نیروي کـار و انتخـاب   و همگانی، دستپایبندي به شعارهاي تحصیل رایگان 

اش اي اسـت کـه کـارکرد نهـایی    تـرِ مـدیریت عملکـرد چرخـه    در مراتـب عـالی  انتصاب ي برگزیده براي عدهیک
هـاي قـالبی و   بیانیه به آرزوهـا و نگرانـی  ياین غفلت در اشاره. استبعدي و بازهم بعديهايسازيِ نسلکاالیی
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آمـوزي،  پندارنـد مرکـز علـم   دانشـگاه، جـایی کـه عمومـاً مـی     ": خوبی هویداستبههاخانوادهرقابتیِ خودخواهیِ
هاست که بدل بـه بـازاري بـراي    دیگر سال، استفرزندان جامعهيهضامن رفاه و آزادي آیندجویی و نیزحقیقت

بیختـه و  دانشـجویانِ  تقریباً یعنـی حـق رفـاه و آزادي    ؛)از من استتأکید("شده استدالالن و جاعالن علمی 
صـالحیت هـم   کـم ايِو شـهریه ايتعدادي سـهمیه و درضمن اند، گذشته را مشتی دالل و جاعل دزدیدهازغربال

، امثـال  »علمیهاي گزینش غیرعلمی اعضاي هیئت«سبب سازوکارهاي و بهاندشدن آمدهتند که بدون غربالهس
بعداند؛کردهرا پر هاآنانی که صالحیت علمیِ بیشتري دارند، جایگاه استادي دانشگاهجايها بهنشدههمین غربال

ها را با این تعبیر ها معموالً همین اعتراضلیبرال. کشندباال میارتقاي رتبهرا براي دانشجویانزحمات علمی هم 
تشـخیص  هاي سیاسی و اقتصادي، امکـان  برخی رانتشده از قبیل وجود فساد اداري و نهادینهکنند کهبیان می

بـراي پیشـرفت  هـا نسانهاي واقعی اي صالحیتبرپایهرقابت سالمدوغ و دوشاب، سزاوار و ناسزا، و پیشبرد یک 
صـحیح  هايسـازوکار از جانبی و تلویحیدفاعگرایی وبراي این سطح از صنفیمطمئناً .را سد کرده استفردي 

انتظـار بـراي فرارسـیدنِ    نیـازي بـه   ، نـه  آموزشنظام به » گزینیو شایستهساالريشایسته«ي و اعادهغربالگري
اسـتقالل  "و اصـرار بـر   مـورد بـی چپگراییِو نه ضرورتی براياستمناسبتی هايبیانیهسالروز دانشجو و صدور 

اي کـه چـپ را بـراي حفـظ حیـات      بـه وسوسـه  نظـر با حسن."ایدئولوژي حاکم...ودانشگاه از قدرت و سرمایه
و تباهیـده سـازمانی وحـدت یـک  ) کارگري(سندیکایی حتا یا) دانشجویی(اپوزیسیونیِ خود به بلندگوي صنفی 

ي دوبـاره حیـات ينشـانه را آن چـرا  و گذارنـد ني چـپ احتـرام   تجربهشقّی از به چرا ها ، لیبرالاستفروکاسته 
اولویت را به آنهااین بود که درهابا چپهالیبرالاختالف هاوقتد که آندامیتوضیحتحکیمی؟دانشگاه ندانند

حفظ توازن برايد حرف، الباین اگر نه از سرِ تأیید هم رفیقِ قدیمیِ ما ؛سوسیالیسمبه هاچپو نددادمیآزادي
کجاست؟اشسر و تَهه شدگفتکه در آن شرکت کرده بود، نپرسید که این مزخرفی کهمجلسیو تفاهمِ

سـبز  بـاغِ کردنـد، گـاهی درِ  وتو مـی آنها به رفقایی که همچناناتفاقاً گشت، برمیسوسیالیسمتا آنجا که به 
واقعگرایـی و  از ،نامیدنـد مـی لنـین گُسـترِ هشـت دژاکُبنیسـمِ  واندیشـی محـال آنچـه  در برابرِدادند ونشان می

زدنـد؛  چندان شناخته و دانسته ــ حرف میهم نهپانکُک و کائوتسکی ــ گیرم همانيساالرانهمردمسوسیالیسم
در هـا فهمیـده حتا برخی از این (براي اپوزیسیون اعتقاد داشتند فهمیدهچپِجناحي یک آنها به ضرورت تعبیه

هایمـان  بیانیـه سوسیالیسمِوهوي قدرها به هايشان با ما آندشمنیشراست). وشتندني آنها چیزهایی مینشریه
به اپوزیسیونِ د وکررا وتو نمیپتانسیل لیبتگاهگهما از بخشیدعوایشان بیشتر سرِ این بود که ؛شدمربوط نمی

روي ــ چنـدان  86ي دوم سال ویژه آن اواخر ــ نیمهبهکیل شده بود، تشنژاداحمديواحدي که در برابر دولت 
هنـوز  هـا دستیِ لیبـرال از قضا این اتهام دمِو ،کردند؛ ما را به هوادارانِ آن دولت منتسب میدداخوش نشان نمی

هـاي  ، تقابـل هـاي واقعـی  یادمان باشد که کشمکشاما.شودهاي گوناگون از چپ و راست شنیده میشکلهم به
م و مهـم میـان     از ايتمایزهاي کاذبِ کاغذيجایگزین و معنادار رامتعین سوسیالیسـم  و آزادي نوع تـزاحمِ اَهـ

چپ يفهمیدههاي داشتنِ بحث نظري با آدمنگهزندهقدر که به اهمیت سیاسیِهمانتحکیمیعقلِ هر . دنکنمی
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یافتنِ جاي رسد که بهرسد، به این هم میمیسوسیالیسمدموکراتیک انواع تاریخیِبنديِ مشروعیت ي رتبهدرباره
.با جناحِ مقابل استي ناپیداي وحدترسیدن به الیهتمایزهاي کاذب بهترین راه براي همین جعلِوجوه تشابه، 

اش را ي تـاریخی گذشـته هاي نمونهابه روي در چپ، محتوایی مشراستشکلِعجیب نیست که باز هم تکرار 
جـور تلقـیِ خطـی و    تر گفته شد مـالزمِ یـک  که پیشگرایی که چنانو صنفینوعی اقتصادزدگی: کندمیپدیدار

بـار حتـا   نایـ ، واسـطه عنوان یک تهاجمِ اقتصاديِ بـی لیبرالیسم به)نو(یافته از درکی تقلیل: تکاملی از زمان است
هـاي  هاي قبلی بارها بـه داللـت  ؛ در نوشتهدانشگاهي دانش و ر حوزهبا تمرکز بر تأثیر آن دتر از قبل وزدهسروتَه

تعـارض شـاید را 80ي سرنوشت چپ دهـه .امگرایی اقتصادي اشاره کردهي فروکاستیافتهسیاسی شکلِ تعمیم
پایسـتار  شـکلِ تکرار یـک  ذاتی شِتنتشدیدیاتخلیه برايترتیب بهبه یک رانش،نفیو مثبتمپاسخمیان دو 

ایـن بـرآورد از   ، مـدام آن را افـزایش دهـیم؟   لذت بزرگآیا تنش را یکباره از بین ببریم یا در طلب یک : رقم زد
ها نزدیک سو هر روز بیش از دیروز به لیبرالبدین88از ،منفیپاسخ بازماندگان تواند درست باشد که نجایی میآ

بود هم و اگر چیزي شددیده میچپ میدانیِدر حضور کمتر روزها هم همان،ثبتمپاسخشواهد وجود؛اندشده
نظـر  تر هم بـه احتمالیِ آن کمرنگعالئم،ايدههي یکامروز و با این فاصله. آن بودالي صفحات نشریاتدر البه

گـاهی  دها، شـای در آن نوشته؛هاي منخیالیحساب خوشبهدشند که بگذارمنکران مخیرنرسند و درنتیجه می
ـ در هیاهوي دانشگاه نادیـده مـی  البد د که شمیدیديزاویهدرانحراف اي به وجود یک جایی اشاره لمـس :دمانْ

ي اپوزیسـیون،  ناپـذیريِ تسلسـل چرخـه   کـه در پایـان  واقعیـت اصـل يیافتـه سرسختیِ سیطرهکورمالِ کورمال
) tبـا (افـزايِ تفـاوت از سرِ شیطنت سرشار از شورِ و اًتصادفنه،ي انداموارههاپیوندها و گسست؛ ماندگار بوددرون

لذت کمیتیا افزایشبراي حفظ) داروینیيگونه(شکلموجب تکرارِ یک ، بلکه بهماشین میلتولید و حیات در 
جا حاصل شده باشد؟زمان الاقل تا همانزمان تا کجا حاصل شده بود که اینآناین درك؛نددادرخ می،بزرگ

بنیـامین  مکث اي از نوعِ ، مقولهراستکه تمایز از کنم میدوباره تأکید، را به پایان ببرمکه نوشته پیش از آن
مطمئناً اگر شود؛ میمتوقفخودآگاهی صرف همینو درنتیجه به،کشفزمانْوارِاي که ساختار دایرهدقیقه: است

تـرین  من هولنـاك . و الجرم کار از کار گذشتزیادي دیر بود ،رسیده بودیمهمي ادراك این دقیقهبه آستانهما
که هرگـز کارشـان   سیاسی، براي یادآوريِ اینتجدید حیاتکه بقایاي آن مجموعه براي دیدمها را زمانی منظره

ازملتمسـانه  اي که یکبار از آن به بیـرون پرتـاب شـده بودنـد،     بازگشت به گردونهبراي و خودکُشی نبوده است،
نشـوند، امـا   تکـرار هـا  بهتر است این صحنهگویند که همه میهرچند .آویختندمیامپریالیسمي درازشدهدست

در هر ندحاضرمشابهینیتحسنبا، تحکیمیاسترووه و که سوسیالیسمیاز اعماق یک قرن است که هرحال به
ـ   شـوند مـی سبز یهایبیانیهمتناوباًد، ندهبه آن بدوم رااولویت نگاهی زَبِ آفـرینِ آن مـرگ تبـرِ  ضـربِ هکـه جـز ب

.نخواهد شدگسیختهوحدتستبرِاز سنگانشآفرینهاي حیات، ریشهاَندیشمحالگُسترِدهشت

)1395ماه دي(
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