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مطلقهمیشهدانشِ: )، حصار، مخالفزابل(چهارگاه 

نوبـل  خبـر اهـداي   پس از شنیدن وهري کونزر
از وقتـی کـه بـه    ":ادبیات به باب دیلن، نوشـت 

نوبـل صـلح   » نبـودن بـوش جـرج «خـاطر  اُباما به
"ترین نوبل بوده استدادند، این مسخره

گـوش  هاي حضـور بقـایی بـه   بود که زمزمهجمهوريریاستنام داوطلبان انتخابات آغاز رسمی ثبتکمی پیش از 
عبـاس عبـدي در   کرد،گام بعدي داستان را نمیکس فکرِ چکه هیاپوزیسیون راست هم رسید؛ آنگاه در شرایطی

اي هم را داد و کنایهبقاییپیشاپیش قولِ ردصالحیت او؛ارزیابی کردمعنابیرا در انتخاباتاوحضور اي مصاحبه
د، گذشـته از  نـ در انتخابـات شـرکت نکن  شـود کـه  توصـیه مـی  محترمانـه  اگـر کـه بارِ هواداران این جریان کرد

وقت با اتفاق ناخوشایندي مثـل ردصـالحیت،  یککه ه استدشمهم نیز لحاظ این حاکمیتی،هاي درونسنجش
از ژورنالیسـم ایرانـی  الیـه این اي که روي فرضیه؛نشودبد،براي کل مجموعهکسی، و البته براي ي قضیه جلوه

وقتـی چنـین در حـق کسـی    کند این است کـه پا میپا و آنتابانه اینها بیي لیبرالبراي اثبات خود نزد جامعه
شـناختش عدمدهد، البدي خود ادامه مینتیجهگیرد و به کار بیآن را نادیده میدرعوضاوو شودمیآبروداري

شجمهـور رئـیس خواهـد  که میيکشورساختار سیاسیمتین قدرت درتجلّیرسمی و غیررسمیِ مجراهاياز
کـه بـه   جـاي آن عبـدي بـه  نـام کـرد و   نـژاد هـم ثبـت   سپس خود احمـدي .کشدرا به رخِ همین کشور میشود

مـتقن  مقـدمات دقت کنـد،  ، بازگردد و بیشتر عدم شناختي این فرضیه، یعنی همان مورد گیري شتابزدهنتیجه
چون نوع احتماالً چرا؟ .بردهمهاي دیداري و شنیداريبا خود به رسانهباررا این،ردصالحیتقطعیت، یعنی آن

و تحقـق آن در جهـان   مفهـوم طـرح  میـان  ايي زمانیفاصلههیچپردازي وجود دارد که در آنخاصی از مفهوم
قطعیـت محـض اندیشـیدن بـه    صـادق اسـت؛ مـثالً بـه    » زدنهـم هبـ چشمیک «چیز در همه: بیرون وجود ندارد

رنـگ پِیاین دستگاه شناختخود خودبه. خواهد بودشناختعدمیک داوطلب، آن داوطلب مبتال به ردصالحیت
در برابـر  هویـت یـک  آورِرقـت دفاعیابزارِاین، غرورهخاطر هم دارد که البته ربط مستقیمی بجور اطمینانیک

توانیم به اطمینان اردوغان از پیروزي در تري بیاوریم میاگر بخواهیم براي آن مصداق ملموس. نقیض خود، ندارد
را نهو آريهاي ي شمارش رأيدقیقهبهنتایج دقیقهاو موجب آن احتماالً بهکه پرسی اخیر ترکیه اشاره کنیمهمه

و تا مدتی شـبیه تـرس غیرصـریح   برانگیز، به این اطمینانِ شکغلوقلیچداراُواکنش. پرسیداز ستاد برگزاري نمی
در امـا  ،نشان داداز دولتحمایت در خود را نخست اي کودتا که در روزهها از فاشیسم بود آمیزِ لیبرالگاه اغراق

در و سرانجام، تبدیل شدا کودتاین ي دولت در وقوع هاي ناخواستهسازيزمینهي دربارههاي اوزنیبه گمانهادامه
تـدارکات  از دولـت بـه وجـود مـدارکی دال بـر آگـاهیِ پیشـاپیشِ      ي اوپـرده هـاي بـی  با اشارهگامِ قطعی بعدي
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اینک اما با تقویت موضع کُردها در سوریه هم؛1فرود آمدخواه خلق حزب جمهورياستیصالاعالم در کودتاچیان،
غلو ردار نیروي دیگر از ریاض به دوحه، واکنش قلیچداراُگیري یک بهاي آمریکا، یا شاید حتا شکلاعتبار برنامهبه

فعـالً  همـه  بااین. مجهز کرده استاز آنکارا به استانبول راهپیمایی مخملیِاپوزیسیون را به ترشده و هم جسورانه
کنـد مـی کمی پیش از انتخابات فرانسه، گوشزد بلومبرگ، تا آنجا که شودمیکاسته ناردوغان چیزي از اطمینان 

یک اروپاي تحقق گفته بودم که اروپایی و من مضموناً در ؛2دبواحتمال الگوگیري فرانسه از ترکیه که باید نگران
وقـوع  هم ربطـی بـه  اطمینان اوو، یستپرسی نن همهشکست و پیروزي اردوغان در این یا آتابعی از ،تبارتُرك

بـا  اي کـه دودرصـدي مـرزيِ  رأيِ لـبِ اخـتالف رغـمِ بهاو،پیروزي قول؛داردنقارهیک يآیندهحتمی سرنوشت 
تـري  پیچیـده فراگیرتـر و سازمان نفسـانیِ تشکیل مؤید ، با باخت جایگزین شودتوانست ترین تلنگري میکوچک

دهندگانِ درصديِ رأي50انبوه يسادهیقین دررا حتا اوي ناپذیريِ جادوانهي شکستوعدهتخمِ تحقق است که 
کـه  باشـد چیـزي  آنسرنوشـت پـس  شـود تـا ازآن  تمام میآیندهمعموالً پس از هر کودتا . کاردمیمخالفش هم 

.پیدا کندواقعیتاندیشد، به آن میکسیکه محضِ آنبه

یا بلندمدتسیاسی طرح از یک » آشتی ملی«شدن،بدون نیاز به زمانی براي سپري،ترتیبهمیندرست به
.شودتبدیل میسرنوشتیکبه، باالبهیِ پایینلیبرالدرخواست یک 

*                     *                    *

اَنیرانتَعریبشورنُمودم، مشخصاً در اي از تعریبِ دیریازود کُردهاي سوریه مطمئن میدر هر نوشتهکه من البته 
روسیه، دو نتیجـه  پیمانِ یکُمِ آنها از روسیه به آمریکا و از آمریکا بهقید احتیاط گذاشتم که در تغییر متناوب هم

بودنِ تحقـق سرنوشـت   زمانمند آنهاست و دیگري مدتکوتاهي قطعیت درمورد تعیین جبهههست که یکی عدم
نبـوده و نیسـت، و   » زدنهمهبدر یک چشم«بنابراین هیچ قطعیتی براي من آنی و . بلندمدتدر شانعربیِ آینده

مانَد، الزم است بـه ایـن   نتیجه میحریصِآخرْبرگ ي روشدنِلحظهدرست مانند قماربازي که با دست خالی تا
آمریکا اش بادي در افزایش همکاريوايروند فساد پیشتاب چقدر از تماشاي آور اعتراف کنم که خجالتواقعیت 

سبب که نرخِ راست بدین؛ایمایم و امروز جوابی گرفتهکه روزي فالی زدهخاطر آن؛ نه بهزده شدمعربستان شعفو
از سرنوشـت ي ه براي تفکیک مفهوم شاعرانهکایمفهمیدهدنبال آنبه، و دستمان آمده استبلندمدتزمانی امرِ 

.ایمنیاز شدهزمان، بیاتساعِنسبیتیِگیرِ ضریبي رمق، از محاسبهسفرِگی مقطعی با اشراریک هم

)آنی و زمانمند(که با دو جور قطعیت وقوع اطمینانتفاوت میان دو نوع ياین مجمل دربارهپس از ،الح
آوریـم  سپس به خاطر می؛ کندصدق میدرلحظهتعبیرشکند ومیبازگردیم که تعبیر عبدي نظیرند، به نظیربه

1 http://www.farsnews.com/13960114001311
2 https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-04-18/how-turkey-s-referendum-could-be-a-prelude-to-french-
surprise
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نطق بارها مان شان برايفروشیي گراني شهر، آنگاه که در مقدمهرا در کالم کسبهآمیزِ گفتار اوآهنگ تحکمکه 
همـه  ضان اینیما خریداران که از فَایم؛ اند، هم شنیدهي فرایندهاي قانونمند اقتصاد کالن کردهاي دربارهفاضالنه

سخن را با سـر تأییـد   متحیر و متشکریم، صاحبخود خودبهزنیايِ یک چانهدانشِ متراکم در فرصت چنددقیقه
مان را به کـه  تا بدانیم رأيگویدمیشناس است، صالحیتدرنگبیکه عبدي هم ؛دهیمکنیم و پولمان را میمی
پس از است،دانشاربابهر که بینیم که دیگر ارج و قربی براي کسی ندارد، زیاد میدیالکتیکامروز که .هیمبد
جایی کـه  ، بهبه بیرون از زمانیواشکیگیرد، جایگاه خود رامقدارِ هگلی میبیيبندهکه حالَش را ارادت یک آن

ي تنومنـد  پشـتوانه ،در این وادي غریب؛ کندمنتقل می، شودمیدرنگ چیز بیآنیماندیشتا به چیزي میدر آن 
ی بـراي  مس مجـال لـتَ رود که بدین در نه پِـی حشـمت و جـاه، بلکـه م    مییارباببه پیشواز ي ضددکارتیفلسفه

هایی که از فرط هاي بسیاري حاکی از آنَند که در سالخوردگی، آدمگزارش؛آمده استي خویشنیازي از بندهبی
هـزار چـاکريِ   ابـ اي حضوري با خویشتنِ خویش را ي رابطهاند، دیگر تجربهاي رسیدهدارایی به وارستگی عارفانه

.کنندمعامله نمیدریغ چاکران بی

در فرجـام  کـه  اربـاب نفراتـی مقـام  جـوديِ  از موبخشیکهاین است رو ي پیشِي نوشتهبدعت نظرورزانه
، براي فرار از سرخوردگیِ ناگزیر پس از پیـروزي، راهکـاري   شودوضع می) خدایگان و بنده(دیالکتیک بازشناسی

کنـد؛  میزمانازمستقلو درنتیجه نیاز از میانجیِ بنده را در تصدیق خویش بیه این مقاماي یافته است کنیچه
ناپـذیر  ذهن و جهان، یا همانیِ بیگانگیو ضدهگلیرا خود وحدت بسیط» نشدنیـیک دو«این وملزومِیقینِ الزم

هـاي  گیـري بـه نتیجـه  ین منبـع همـ کنـد؛ از  میتضمین) نامیدهو نامنده (شناختهو شناسندهو غیردیالکتیکی 
ــاو ي فرضیهيتیجهنبخش ي گفتمانی زمینهکهطوريرسد، بههاي آمایشی میعبدي، پیوسته کمکراهبردي 

احمد :ها گسترده استاي از همین کمکروي صفحهــنژاد از ساختار سیاسی کشورجریان احمديشناختعدم
عبیر دیگري از همان حرف عبدي است، داند که تمی» اتیمحاسباشتباه «شیرزاد حرکت انتخاباتی این جریان را 

»دانش مطلق«دقت کنید که صحبت بر سر یک . هاي دیگر احساس کندنیازي به بررسی احتمالکسیکهآنبی
حقیقت ناگهان و نَیندیشیده بردمنده همانـا  ؛شودگیرد، بلکه ناگهان ظاهر میاست که در طول فرایند شکل نمی

هـاي سیاسـیِ چندسـال    در سـوداگري که است که لیبرالیسم ایرانی، پس از آنرخدادي یک کُنندهداستان کسل
د، نسبت ندهـ 88آن را بهپسازاینبخش از کابینه، یک ازاي یک فراکسیون در مجلس وبهپذیرفت کهاخیرش 

در زمـان روي  تعریـف هرروي رخداد، بنابهبه. گرددمیآندنبال مصداق در بهدر رویدادهاي بعد از آن تاریخ دربه
ینگیِ با شدت باالي چگالش انرژي است که مخاطب خود را در پیشـگاه حقیقتـی   ي تکدهد، بلکه یک نقطهنمی

نتیجه است و درخودشکل ي کیهانی، نتیجه بهدر این پدیده. کندکه با آن شارش پیدا کرده است، میخکوب می
ضـوري  از جـنس علـم ح  گیـرد  دریغ حقیقت و دانشی که از آن شکل میبساطت بی. اصالً نیازي به مقدمه ندارد

، زیرا حاال دیگر از فرط حقیقت رخـداد، ایـن جهـانِ بیـرون     نیازمند نیستاست و به اثبات خود در جهان بیرون 
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بـار دل بـه دریـا زدنـد و بـا      هـا یـک  لیبرال.فکري براي اثبات خودش بکندبایدو رسدنظر میاست که کاذب به
شان، در فهرست عنوان رخدادي در حد بضاعتبهرا دوم خرداد توان نظري و سیاسی خود يهمهکردن همبسته

تولید یـک سـرود   حداقلیِذوقسال حتا 20آنها که در طول ؛ثبت کردندها هاي خودجوش ملتجهانی حماسه
دشـتی را از اینجـا و آنجـا وام گرفتنـد و     ابوعطـا و  ي ، چنـد ترانـه  نداشـتند را شان حماسهبراي ترسیم آهنگین

دریغ است ایران کـه ویـران   «زیر نستعلیقِ در آنها که معموالً و اجتماعاتی کردنداهي موسیقایی نشستضمیمه
هاي ملـی  موسیقی درخورِ نمایش حماسهکه، غافل از آننددادتداوم یک سلحشوري اساطیري را نوید می» شود

ي شـان بـا لحظـه   ي مواجهـه دربـاره گـام بعـدي  در . نشـیند مـی چهارگاه و ماهور هاي بیشتر در دستگاهایرانیان 
که شوراي امنیت سـازمان ملـل نشسـت اضـطراري     ییهاو شبساختندهاداستاناین رخدادحقیقت آشکارگی
پدرانشـان از هـیچ   وقتی بزرگ شدند فراموش نکنند کـه براي فرزندانشان تعریف کردند تا کرد، آنها را برگزار می

سابقه در و با یک ضعف تاریخاً بیها بعداً بزرگ شدند بچه. ن کوتاهی نکردندشاتر میهني روشنکاري براي آینده
هـاي دیجیتـالی راه   آپاسـتارت سـرهم تشـ پیعنی چه،» بنگاه نوپا«دانستند زبان فارسی، در حالی که مثالً نمی

چیز اندوهبارتر از ایمانهیچانجامید، ها لیبرالروشنهايافقتحققبهباألخره در بازخوانی تاریخی که ؛ انداختند
کـاران هرگـز فرصـت آشـنایی بـا موسـیقی       هاي پیاپی به ایثارگري پدرانی نیست کـه زیـر ضـرب محافظـه    نسل

تعیـین  بزرگ و کوچـک، پیروزيهر تفهیمِ اجتماعیبراياینکبنابراین هم.دستگاه ایرانی را پیدا نکردندـردیف
مزاج موسیقایی و با باشدمربوط به چندسال گذشته که ترجیحاً استهلیبرالدر دستور کار جایگزین رخدادیک 

کمـی سـخت   این جماعتکار88پوشی بر اوباشیِبا چشمگرچه .بیشتر بخواندهاي جدید همعقلِ معاش آدمو 
بر فرضِ وجود نامکشوف چنین تنها هایشان قطعی شده باشد، ي بررسیکه نتیجهاکنون بدون آنخواهد بود، اما 

.شته باشنددادانش مطلقها ي ردصالحیتدربارهتوانندهم میخدادي ر

تحرکـات جریـان   کـه یـک گـرانش نـامفهوم در     شـود از آنجـا آغـاز مـی   دوستانش عبدي و دردسر اصلیِ 
بـه  » زدنـی همهچشم بیک «و » ناگهانی«مطلقدانشناگزیر از بازگشت از موضعِ فرضیِ یک ، آنها را نژاداحمدي

وجـود دارد کـه   احتمال اینمورد خاص دراین؛دهدروي نمیرخداديگذرد و کند که در آن زمان میجهانی می
مسـلّم  خـرداد دوموجـورتر از  بـار جمـع  اینرخدادیک درنگ و با اتکا به حقانیت گیريِ آنها که معموالً بینتیجه

ي خـدایگان و بنـده   باید دوباره وارد دیالکتیک مشـمئزکننده نشانُماید، درزهایی داشته باشد که براي مرمتمی
قـول  نژاد که بهبرخالف جریان احمديتوافق وین به این نتیجه رسیده بودند که دقت کنید که آنها پس از . شوند

دیگر هیچ عقل سلیمی شود، مرتکب خطاي محاسباتی میدرپیپیندارد و یشناختهیچ آنها از ساختار سیاسی 
امـا  .وچرا نخواهـد کـرد  شان چوني فراگیربودن دانشگیري ایدئولوژیک نداشته باشد، دربارهکه پیشاپیش جهت

ناپـذیر بازنمـایی چیزِ ي مسئلهصورتدرایننام کرده باشد چه؟ جریان با علم به ردصالحیت اعضایش ثبتآن اگر 
درواقـع نـوعی   ؛ تصـدیق یـک هویـت    اسـت بازشناسیدیالکتیکشود که بنیاد واقعی اما پنهان میکشیده پیش
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آن بـه  یهویتهر اطالق کننده، ي گفتمانِ تصدیقدر دایرهچیزي است که آنوجودبرخودفریفتارانه پوشیِچشم
است ي ایدئولوژیکیشبیه شیطنت در محوطهست، زیراعبدي ااطمینان سازمانلِّخماین واقعیت. استممتنع 

شتا همچنان جذابیتکند وانمود میگرفتنیي تصادفیِ الكخطامشتی ي خود را ي ممنوعههاي هستهکه تکانه
.دگردند حفظ کنمیاطمینانی که به دنبال ساکنانرا براي 

هـاي خبـري   عبدي به سراغ یکی از شبکهنژاد هم رسید،شبی که قضیه از بقایی گذشت و به خود احمدي
شود بر تبیین خود پافشاري کرد و گفت که بقایی ردصالحیت میآندر گفتگوي اسکایپی با خارج کشور رفت و 

ي کم با ایجاد یـک هزینـه  خواهد دستشدن است، میمرور در حال کنار گذاشتهبیند بهنژاد هم که میو احمدي
هرحـال بهجمهور پیشین، رئیسیک حذف کهنشان به این نشان(آن حذف شود ، از »ساختار«سنگین براي کل 

جریـان موسـوم   ضد و بطلضداصالحسختمهمان اسکایپیِ دیگر برنامه، اتفاقاً یکی از اصولگرایانِ ). هزینه است
پرسش مجري کـه  در پاسخ به ایناو . دادنشان میگرایشنامزد یکُمِ جمنابه و ،ــ بودفعلیــ دولت اعتدالبه 

هاي دیگر نامزدها را دارد یا نه، گفت که او بخش بزرگـی  نژاد ردصالحیت نشود، آیا امکان تهدید رأياگر احمدي
هـا و  اش از دسـت داده اسـت و بـا خودمحـوري    دولتمـداري يدورهدر همـان  مروري اجتماعی خود را بهاز بدنه

ي خـود نیـز   اینک از پشتیبانی یاران گذشـته هم) روزههر یازدهمثالً داستان ق(» ساختار«هایش با کل درگیرشدن
قابلیتبه انتخابات برسد، هزارتومانی250ي با مواعید محالی چون یارانههمه اگر باز همبهره مانده است؛ بااینبی

در پاسخ بـه  ي این خطر، به عبدي این فرصت را داد که او دربارههشدار .هاي جامعه را داردجذب بخشی از رأي
طلبان که همیشه معترض نظارت استصوابی هسـتند،  نژاد ردصالحیت شود، آیا اصالحاین پرسش که اگر احمدي

نژاد پیش از هر بگوید که احمدي،»نه«مختصر و مفیددر این مورد هم اعتراض خواهند کرد، پس از یک جوابِ
کارهـاي  مربـوط بـه   هـاي اتهـام بـه تأیید یا ردصـالحیتش بایـد در یـک دادگـاه صـالح      درستیِي بحثی درباره

ـ    اش رسـیدگی انونیغیرق ي شـکل اجـراي همـین یارانـه    ي قابـل بررسـی،  هـا قـانونی یشـود، و اتفاقـاً یکـی از ب
هـزار  250بـه  رسـد  ، چـه قانونی بودجه کردبرابر مقدار مقرّرِبراي تأمین آن سهاو که استکنونیهزارتومانی45ِ

حمایتشان خاطربهدانست و آنها را ي اصولگرایان مینژاد را برآمده از بدنهالبته او احمدي.)مضموننقل به(تومان
و جسـت نژاد برائت میبل، در جواب، از احمديد؛ طرف مقاکرمیسرزنشاشجمهوريي ریاستاز او در دو دوره

کار بعضاً به بروز تنش شدید میان از او بریدند و رفته رفتهگفت که اصولگرایان هم میتأیید خود عبدي سپس به
تا مرزِ دولت ــ مورد غضب سنگیننژاد جمهوري احمديي ریاستخود او نیز در دورهتا آنجا که مثالً ،آنها کشید

مشـایی بـه خـاتمی    ي رحـیم به نامهاي هم؛ او، البته در جاي دیگري از بحث، اشارهــ قرار گرفتتازیانه خوردن
ها پرهیز طلبهم از اصالحقدرهاآننژاد مثل یادآوري کند که گروه احمديبهو شاید درمقام مقابلهضمناًداشت تا 

.کندنمی
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نـژاد اسـت، بـه    که کدام طرف بیشتر ضـداحمدي امثال عبدي و امثال رقیبش براي اثبات اینرقابت شکلیِ
را بـا  » آشـتی ملـی  «افـزار  ، نـرم اپوزیسـیونی وحدتعاملِ؛ این سیستمانجامدمیتفاهموضعِ یک محتوا از جنس 

بخـش بزرگـی از میـدان    طوري که مثالً جریـان موسـوم بـه اصـولگرا در     ،کندوقفه پشتیبانی میروزرسانیِ بیبه
روي یکسره از آنها دنباله،سیاست خارجیوکلی اقتصاد رئوسو در گذاردوامیها خود بازي را به لیبرالگفتمانیِ

پایبندي به برجام مدافع خجول ، وورود سرمایهوسازيخصوصیسرسخت هوادارطورکلی اصولگرایان به: کندمی
تـر نزدیـک ه یکدیگربهرروز شان هم ي موسیقاییهاي انتخاباتی معلوم شد که سلیقهدر رقابتهمچنین ؛ هستند

پشـتیبانی و  .اسـت یک جامعه نشان از بلوغ سیاسیعرفاً بر سرِ آنها اختالفچیزهایی که خُردهمانَد ؛ میشودمی
و از مواضـعِ  رایاناصـولگ سـنتی  هـاي  چهـره ترین و تأثیرگـذارترین سرشناسگاه حتا تبعیت گفتمانیِ بخشی از 

کسانی چون عبدي و شیرزاد را در بـاور  رأيِ بهنفس و اطمینانبهها، اعتماداقتصادي لیبرالهاي سیاسی وبرنهاده
فـرض  در ایـن حالـت،  .کندتوجیه میشان با واقعیت بیرونیزمانیِ مفاهیممیانجی و بروندرنگ، بیبه همانیِ بی

شـدن  ویژه با کنارگذاشـته یا حتا پساانتخاباتی گرد محور موضوعات اساسی، بهانتخاباتی » دوقطبیِ«یک پیدایش 
در ، حامیـان دولـت  و یاناصـولگرا هـواداران  ؛ هرچنـد شـود مـی تـر معنـی بـی هرلحظه و اطرافیانشنژاداحمدي
هایی شبیه آنچه میان عبدي و مناظرهخیابانی گرفته تاستادي و هاي تجمعاز اي از تکاپوهاي انتخاباتی، مجموعه

ند، امـا  شـت گذامـی اجتماعی همتقطبیت جور ناشی از یکبازنمایی کمابیش تصنعیِ هیجانبر رقیبش گذشت، 
د که نویسمیمهدي فضائلی :ندکمیاي را گوشزد نکتهتري جمع است،که حواسش به چیزهاي جدينیوز فارس

وجـود شـکاف در   ي پسـندانه دشـمن ي امنیتی براي القـاي  اقولهموکمبیشانتخابات شدنِطرح مفهوم دوقطبی
حق با فضائلی . 1دهدنژاد میاحمديبههم دستاویزي ، و از طرفیاستمیت و مخالفانجامعه میان دو طیف حاک

آمـده  وجـود  د که چون پیشاپیش دوقطبی بهکرحضور خود را توجیه شوخی با این دقیقاً نژاد است، زیرا احمدي
ایجـاد  قطبـی سـه ، پس او اکنون نه دوقطبی بلکه )نامزد یکُم جمناحامیان جمهور و رئیسهواداران میان (است 
بنیـاد  تفـاهم محتـواي تواند کامالً بـا  نیوز میي فارسنوشته. او حرَجی نیستحیث دیگر بر نامزديِو ازاینکرده

که حضور براي آن: آن را وارونه بخوانیمکهشرط آنباشد، بهداشته ش همخوانی گفتگوي عبدي و رقیب اصولگرای
پس از حضورِ او باید در یک قطبنژاد همچنان مشمول فرض ایجاد دوقطبی شود، هرنوع قطبیت پیشین احمدي

که استنباطیدرواقع . رسیممیسوميگزینهامتناعقدیمیِي نتیجههمان اي به طرز غافلگیرکنندهبه. یگانه شود
نـژاد، دوقطبـی   شرط غیـاب احمـدي  به: گویدچیزي است که خودش میشود، متفاوت با آننیوز میاز متن فارس
اي کـه کـارکردش   قطبیاست، سهقطبیسهاست، نه دوقطبی بلکه امنیتیآنچه ممنوع و عکس،به؛ ایرادي ندارد

بـا ورود قطـب   ؛ درنتیجه عمالًر نیستبیشتدرعمل یک قطببیاست که هر دوقطحقیقت دادن این فقط نشان
بعیـد  نژاد در انتخابات، که حضور گروه احمدياین کارکرد.شونددو قطبِ قبلی به یک قطب فروکاسته می،سوم

ي همـه انتخابـاتی نیسـت و عبـدي بـا     حرکتـی  منطقـاً ، باشـد با آگاهی از ردصالحیتشان صورت گرفتـه  نیست

1 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960126001722 )سازينمایی تا دوقطبیز دوقطبیامهدي فضائلی، (
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ي یک دیالکتیک در فرجام پیروزمندانهکند میخیالد که رآوسر در نمینکتهاین به این دلیل از انهایشتحلیل
ش است که بودنزاد که چنان سرمست قطب؛ هکذا شیرستیدوقطبقطبِ یکیک واقعاً ، با اصولگرایانبازشناسی

.نویسدمیانخود را به حساب دیگرمحاسباتیِاتاشتباه

            *                     **

نزدیک ي هگل است، که موضوع دیالکتیک خدایگان و بندهانچن،بازشناسیوبازنماییبه ساختار راستیناکنون
شـرط یـک   که برتريِ یکی از سوي دیگري بازشناخته شود، تنهـا بـه  کشمکش میان دو رقیب براي آن:یمشومی

،سـلبی ي صورت یک انکار، یک شناسـه بهآن دوراستینهویت که در آن یابدتحقق میايپنهان اما پایهتفاهم
کـه هـردو  شـود رسـمیت شـناخته مـی   بـه بازنـده سوي شخص شرطی از پیروز بهطرف: گیردمشترکاً شکل می
س از تثبیـت جایگـاه خـدایگان، یـک گریزگـاه      پـ ؛ رسـیده باشـند  نظـر بنیادین به اتفـاق نفیِ پیشاپیش در یک 

کـه  آگـاهی  ایـن (کند اي که هگل به او منتسب میفرونیفتادنِ او به وضعیت فروپاشیِ روحیشناختی براي روان
حـذف یـا   يشـالوده بر شود که میایجاد ) رسمیت شناخته استموجود فرومایه و ترسو بهبرتري او را صرفاً یک 

اگـر خـدایگان دچـار    ؛اسـتوار اسـت  سـازمان بازنمـایی   يدر هستهناپذیرواقعیت بازنماییمند یک نظامسانسور 
شـود ایـن اسـت کـه سـازوکارِ      اي کـه بـه سـامانه وارد مـی    ترین لطمهسرخوردگی شود و بازي را وانهد، اساسی

؛ بررسی خواهیم کرد کـه آیـا بیـرون بـردنِ خـدایگان از      افتدناپذیر از کار میي این مورد بازنماییسانسورکننده
در یـک چشـم   «و استقرار او ــ پس از پیـروزي ـــ در موضـعِ دانـشِ مطلـق      ي فعلیت زمانمند این جهانوهله

تـوانِ خواستدلوز به درك معمول و متعارف از مفهوم اعتراضاینجا اي براي این دشواره است؛ چاره» زدنهمبه
کـه  ترتیبیبهــ میل به قدرتربطی به چونان بدیلی براي دیالکتیک، ، توانخواست: درسنظر میبهمعقولنیچه

،قـدرت یـافتن بـه مفهـوم    با تقلیلتوان، تلقی عامیانهــ ندارد؛ دررسمیت بشناسدقدرتمندبودنِ ما را بهدیگري
ي قـدرت در جامعـه برخـوردارم، یعنـی     کننـده هاي تعیینمن از تمام شاخصه: شوداز جنس بازنمایی میچیزي 

ي آنها پذیرد که من بازنمایندهو میکندشده را تأیید میتعریفهاي ازپیشمن از این شاخصهدیگري برخورداريِ
، قـدرت داراي هـاي انسـان   مشخصـه :اسـت شدهدادهاز دید دلوز این مستلزم پذیرش پیشینِ یک هویت . هستم

هاي متداول از سوي هر این سنجهپذیرشِ مقدماتیِاند و کشمکش خدایگان و بنده تنها با پیشاپیش تعیین شده
ترتیب دلوز دیالکتیک را بدین.ها نیستي آن نیز نهایتاً جز بازتصدیق همین سنجهشود و نتیجهطرف آغاز میدو
ي هیچ چیز نـویی  زایندهتکرارِ یک هویت معین، چونانافزاید وهابزيِ قدرت نمیکه چیزي بر مفهومِسبب آنبه

کـه احتمـاالً   اسـت  ایـن کندمینهشتمثال ما افزون بر این در اي کهیردلوزيي غنکته.کندنیست، تخطئه می
از یکـی  هویـت برتـر  ي میان خدایگان و بنده بر سـرِ بازشناسـیِ   ابطهمستلزم وجود عنصر سومی در ردیالکتیک 

واقعیتـی  ي میان این نبـرد بـا   اي باالتر، یعنی در رابطهدر مرتبهراتضادباید ؛ در این وضعیتستادیگريسوي
شانیکیانحصاري یا بیشترِ برخورداريِتصدیقبراي که آنطرف نبرد همزمان بادو:جو کردجستناپذیر بازنمایی
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؛ ندکنانگاشت میپیشراویژهیک چیز نکردنبازنماییجنگند، ضرورتمیدادهپیشهايشناسهاي از از مجموعه
. به همین دلیل است که نبرد هگلیِ خـدایگان و بنـده در مـورد پرولتاریـا و بـورژوازي مصـداق نـدارد       وکمبیش

شود، کَسـی اسـت   میبنده که آني هگل، در ضابطهاست؛ » ترس از مرگ«ي دیالکتیک خدایگان و بنده ملزومه
طرف دیگـر، کَسـی کـه اکنـون     بازشناختنِ برتري به کشد و خوار و زبون تن ترس مرگ از نبرد پا پس میکه از 

ي خـدایگان و بنـده ـــ پیکـار بـراي      فـرض کـل اسـطوره   بیـان دیگـر پـیش   بـه . دهـد مـی شده است، خدایگان 
سـبب  دي کـه بـه  شدن از سوي موجوطرف، سرخوردگی خدایگان از بازشناختهنشینی یکشدن، عقببازشناخته

و شوق به زیستن، و پایستني هشود ــ وجود یک رانانگاشته میشخصیت بینشینی، طبعاً موجودي همین عقب
گفته شد، پرولتاریا درست ي خاطیانشریطهه در کگونههماناما . استبازندهدر طرف هراسیدنازمرگپیروِ آن 

.استافتادهـتعویقبهـی هموارهمرگي تاریخ است که خواهانِه بردهاو یگان:گیردقرار میاین ضابطه برابرِي نقطه
خـدایگانِ  ناپذیر است، و اگر در این وهله بـا اي تعریف، هویت مقولهخودبراييطبقهعنوان یک براي پرولتاریا به

.نابودي خودش استتنِ فرصتی براينیت یافبلکه اتفاقاً بهبازشناسیبر سرِ جنگد، دیگر نه طبقاتی جامعه می

شـمول هویـت   يشدن از دایـره قصد کنارگذاشته، هر که عامدانه و بهبازشناسیتراشیِ در کارگاه هویتپس
جنگ اصلی را تازه نهد، میدان را وامیي که این هویت روي آنها سوار استادادههاي پیشمفروض، یا تَرك ارزش

هـاي  شناسـه شـود کـه   هنگـامی آغـاز مـی   تنها بورژوازي پرولتاریا با ي خودآگاهانهمثالً پیکار طبقاتی . آغازدمی
او دیگر : کندنگرش است را از خویش سلب زي همي ارزش ذاتی و فراطبقاتی آنها با بورژوادربارهاو اي که هویتی
بـا حسـرت و حسـادت    تـا پـیش از ایـن    (نوعِ بورژوازي نیست نژاد و نه حتا همشهري، نه هممیهن، نه همنه هم

اي چون میهن و تبار و نوع انسان را بورژوازي و کالً ثروتمندان بیشتر و بهتر از او هاي ذاتیپذیرفته بود که ارزش
اي آید و خطرِ بروز پدیـده اخبار بورژوازي به صدا درمیلحظه است که زنگدرست در همین). کنندنمایندگی می

پایی ندارد و آگاهانه پا به ي خویشتنهاي که رانپدیده: آن ناتوان استاز فهمکند که نظام شناخت اورا اعالم می
ي تقسـیم طبقـاتی   ثمـره ، قـرار بـدین .دانـد نابودي خویش میمترادف که پیروزي در آن را گذاردمیآوردگاهی

همین شیوه مطلقدانشتحققتعویق مستمر درعنوان یک ماندنِ پرولتاریا بهناشناختنی،داريي سرمایهشیوهبه
ي عالی نمایندهشخدایگانهویتی باشد که ختنِبازشناکه نظامی براي یش از آنپشناسیِ بورژوایی ؛ شناختاست

تا این ضرورت برقرار است، مطمئن باشید که خـدایگان دچـار   .اش استبندهنشناختنِ، دستگاهی براي آن است
.شودآن سرخوردگی مشهور هگلی نمی

ـ  اگر این  بعـد  پیـروزي خـدایگان در   کـه  بایـد بگـوییم  بازنویسـی کنـیم،   یلکـان اصـطالحات اموضـوع را ب
واقعِ امر ــ یعنی آنجا در ، امایابدقوام میشدنِ خویش از سوي بندهبازشناختهدر (imaginary)تصویري/خیالی

تضـمین  :خـدایگان اسـت  ایـن پیـروزي همزمـان یـک شکسـت بـراي       کنند ـــ  هاي راستین عمل میکه داللت
درضـمن، تقـارن ایـن    . جاسـت ي باالتر در همیندیالکتیک اصلی و مرتبهبراي او؛ ممتنعچیزي ماندنِشناختهنا
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زبـان  :تکلـم آدمیـان اسـت   آلـود خونشرطپیشسرکوبکند کهحقیقت با ماهیت زبان، این نکته را آشکار می
براي تضـمین  .کندرا تثبیت میواقعچیزِیک ناپذیربودنِنامهمزمانْها، چیزعنوان نظامِ نامیدن و بازشناختن به

کشمکش خدایگان و بنده باید بدون زبانی در هر شرایط مشخص تاریخی،یا براي تداوم همماندگی،این ناشناخته
ي دارد و اربـاب را بـا همـه   آنچـه دیالکتیـک را سـرپا نگـاه مـی     .وقفـه ادامـه یابـد   بی،ي نهاییرسیدن به نتیجه

اندام مهیب چیز دارد، وحشت از عرضِانگیزگی و سرخوردگی مطلق در امان نگاه میهاي نسبی، از بیناخرسندي
بـازگردیم کـه  دلـوز توانیم دوباره به ادعاي صورت میدراین.گذاردممتنعی است که هویت روي آن سرپوش می

که گفتـیم  چنانانگارد؛ خدایگانی در کار نیست، زیرا میبردهبا بردهنیچه، دیالکتیک هگلی را کشمکش متأثر از 
قدرتمند کهکسی: هاي رایج استداده و بازتصدیق ارزششان بازنمایی و تکرار یک هویت پیشدو طرف خواست

؛ اینها معیارهـاي ارزش  )...و ، نفوذ دولتی، علم، ثروت(کند نمایندگی میرا هاي موجود است، حتماً یکی از ارزش
هـاي  دیالکتیک هگل، ارزشدرنتیجه . وچرایی وجود نداردها هیچ چونهستند، اما در مورد ارزش خود این گزینه

یـک  رف پیـروز چیـزي بـیش از    طروکند، و ازاینهاي موجود را ضمانت میفقط نظام ارزشآفریند، بلکه نو نمی
این حرف تا زمانی که به موضـوع  .استواکنشگریک نیروي هنوزخدایگانبه بیان خود او،؛ستنیپیروز يبرده

تضمین اي باالتر ناپذیري که در مرتبهبازنماییچیزِآن تواند درست باشد، اما درمورد دهد، میبازنمایی ارجاع می
: شـوند بـر هـم هشـته مـی    ،ا شأن متفـاوت درواقع اینجا دو تقابل در دو مرتبه ی. ، بسنده نیستشودمیو تثبیت

هـر تقابـل   اسـت؛  جاحاضـر نظـر امـا همـه   ازغایبنبرد با یک شخص سومِ عمالًرویارویی خیالی میان من و ابژه، 
خواهیم دید که براي حفظ این مهموگرددناپذیر مینشناختنِ یک چیز بازنماییرسمیتخدایگان و بنده گرد به

در خـود  او خودبهکه در تصدیق برتري هویتی خویش پیروز شده است،یخدایگانو جلوگیري از فروپاشی روحی 
محض اندیشـیدن، چونـان ثمـرات ایجـابی     بهو » درنگبی«را مطلقدانشو مفاهیمشود که موضعی مستقر می

مرتبـه در یـک   نـاهم آشکار و پنهانِتنیدگی دو تقابلِ چگونگی درهمدرك وانگهی .کندتولید میحقیقترخداد
اسـت کـه در   (identification)ي یا همزادپنداریابیمستلزم یادآوري تمایز لکانی میان دو نوع هویتدیالکتیک، 

شود تنهـا بـراي کتمـان هـویتی     طور خیالی تولید میهویتی که به: از آن سخن رفتي امتناعپشت و روي پرده
سـرباززدنِ  ي محصول نگاه سوژه است و دومـی نتیجـه  یکُمی:یافته استپیشاپیش تعینطور نمادین است که به

ي یکُم تا آنجا واقعـی اسـت کـه هنـوز     تقابلِ مرتبهقراربدین.)gazeزل، (نگاه ابژه سوژه از قرارگرفتن در معرض 
صراحت پیداناپذیربازنماییچیزکه زمانیاما ؛استاز کار نیفتادهبازنمایی(imaginary)نظامِ تصویري یا خیالینِ 

منـد از طورنظـام که بهاست ايکیفیت انقالبیِ موضعِ استثناییاین.شودمیخیالیکند، تقابل مذکور یکسره می
میـانجی،  بـی حذف اسـت کـه دانـشِ خـدایگانْ    برکت همینهب.ماندبیرون میدستگاه شناختي عملیاتحوزه

.استمطلق، همیشه»زدنهمهدر یک چشم ب«درنگ و بی

              **                   *



10

اصـالً در  »شـدن از آن با علـم بـه حـذف   نژاد در انتخابات،جریان احمديشرکت «همین دلیل است که فرضِ به
اقـدامی خودخواسـته و عامدانـه بـراي     مؤیـد امکـان   ایـن فـرض منطقـاً   ؛ها جـایی نـدارد  شناسی لیبرالشناخت
که طرفینِ رسـمی انتخابـات روي آن   است اي دادههاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی پیشارزشنکردنبازنمایی

و سـلب هـویتی از   شدن از یک دیالکتیک بازشناسیقصد حذفکسی بهکه شود میچطور:دارندنسبینظرِاتفاق
سیاسی است که کل نظـام  خودکشیاین یک آن شرکت کند؟در،نددانخویش که همه خود را به آن ملتزم می

ي ؛ در زمینـه آن شکل گرفتـه اسـت  سانسوربراي شانخوردهشکستو البته رقیبِها بازشناسیِ انتخاباتیِ لیبرال
درنتیجه در ؛ ست که کسی نیست که حسرتش را نداشته باشدي جایگاهیکنندهتصرفگفتمانی آنها، جناحِ پیروز

در انتخابات بـراي  حضور حسرت ا فرضِتنها باین جریانمطلوب آنها این بود که نژاد، بدیلمورد جریان احمدي
یهـای بـودنِ ارزش در ذاتیکهنیرویی ، وگرنهي انتخابات بیرون بماند، از گردونه»شدنِ انتخاباتیدوباره بازنمایی«

بازشناسی را به ي بازشناسیخود کل سامانه، ممکن است خودبهکندمیتردید شوند بازنمایی میکه با دیالکتیک
بـا کُنـديِ   اصولگرایان و است» چنین نیرویی نبودن«هویت سلبی مشترك طرفینِ این دیالکتیک . چالش بکشد

نـاگزیر از تعقیـب ردپـاي    همـه تـأخیر،  رغـمِ ایـن  بـه و اند که در این مـورد هسرانجام به این نتیجشانهمیشگی
ي درسـی  برنامـه وسـازي کـه بخشـی از   رشیدي به بعد، در سـوخت ي هفتاد خوطلبانی هستند که از دههاصالح
يپهنـه انروشنفکرشریعتی به رويِدژَماز شاگردانِ،کردآن را کاتالیز میهادانشگاهاصلیجریانشناسی جامعه

.دگردیسه شدندعمومی

ي همـه توافـقِ درگیـرد کـه   اي قرار میهاي اقتصادي و اجتماعیشرطنژاد بیرون از پیشاما چگونه احمدي
دهنـد؟ مگـر   شده خود را نشان مـی پیشاپیش تعریفهاي هویتیسنجهبرخی بر سرِ بازنماییِ هاي انتخاباتقطب

مشاوران ي پیشنهادهایی کهها برپایهها شتاب گرفت، حذف یارانهسازيي او نبود که روند خصوصیمثالً در دوره
نـد ددامـی سـازندگی  به دولت ،ي تعدیل ساختاري پس از جنگسوي برنامهحرکت بهبرايIMFبانک جهانی و 

پـس  ؟...تـر شـدند، و  ، مجراهـاي وارداتـی کشـور فعـال    وغریب پدیدار شدندهاي مالی عجیبتحقق یافت، بنگاه
88در انتخابـات سـال   : توان با پرسش دیگـري تکمیـل کـرد   این پرسش را میترسند؟میاو چیزِاز چههاراست

ویژه اگر هواداران بازار آزاد جذابیت داشت، بهها و دوران جنگ براي لیبرالدولتگرايوزیرِ اقتصاداً چیزِ نخستچه
اش پیـاده کـرده بـود،    وزیـري اي که در دوران نخستها نیز بر الگوي اقتصاديبه یاد آوریم که او در همان رقابت

نـژاد و  سـازد و از احمـدي  مـی هالیبرالنامزد مطلوب دولتگراوزیرِ نخستیکچیست آنچه ازکرد؟پافشاري می
ها را باید در این حقیقت جست کـه نـه   پاسخ این پرسش؟خطرناكهایش یک ضدلیبرالسازيي خصوصیهمه

بیرونـی  ـواقعیـت ـبـا ـهمـان این» زدنبرهمدر یک چشم«داده، و آناً و مفاهیمی پیش» ضدلیبرال«و نه » لیبرال«
شـان اثبـات شـود؛    شناختییک دورِ کامل بزند تا همانیِ آنها با مصداق هستیباید بلکه فرایند اجتماعی؛نیستند
؛ شـود مـی که در پایان فرایند لیبرال است اش به این دلیل لیبرال ي چپگرایانههپیشینوزیر مذکور با تمام نخست
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هنگـام  نـژاد احمـدي گفتمـانی کـه   يمـه ادا:در حال دور زدن استها ش براي لیبرالمدهیک مفهومِامروز هم 
که خود او هـم  يِ لیبرالیدر بستر اقتصادشد و گویا هنوز هم بر آن اصرار دارد،شناخته میآن با اشدولتمداري

هاي فرودست ي اصلی این گفتمان، یعنی هواداري از الیه؛ هر دو مؤلفهداشت ناممکن استسهمیدر تشکیل آن 
و ایـن  دنکنها را ضروري میهاي ساختاري اقتصاد مطلوب لیبرالرفتهجامعه و ضدیت با امپریالیسم، عبور از پذی

نـژاد  احمـدي شـخص دیگرسخن، در پایان این دورِ مفهـوم، دیگـر   بههم ربطی به شخصیت و اعتقادات او ندارد؛ 
حیـث نگرانـی رقیـبِ   ازایـن ؛شـود هـا مـی  تبدیل به دردسري بـراي لیبـرال  مفهوممطرح نخواهد بود، بلکه خود 

قـدر  نـژاد همـان  هاي احمـدي خواهیها و تمامیتي احتمال تکرار خودمحوريي عبدي دربارهاصولگراي مصاحبه
. کنند، ناصـادقانه اسـت  اي که به دوران او اطالق می»آشفتگی اقتصادي«ها از غیرواقعی است که وحشت لیبرال

کـرد و تحقـق فرجـامین    ی کـه او طـرح مـی   ي مفـاهیم شکلی ساختاري و ناآگاهانه، از تکمیل چرخهآنها، ولو به
ي بازنمـایی  نـژاد از دایـره  پس براي درك آنچه با حذف احمـدي . ترسندشان میهمانیِ آنها با هستیِ راستیناین

بـه پایگـاه رأي همیشـه    فرضـاً اش فکر کنید، که به خود او و کارنامهجاي آنشود، بهتر است بهکنار گذاشته می
گـاه  ش کـه گـه  تـرِ هـواداران  دسـت تـر و نیروهـاي پـایین   هاي بیرونیهاي الیهحرفو یا بهاش بیندیشید، گرسنه
مـورد بحـث   هسـتیِ ـمفهـوم که براي تحقق دهندرا از خود نشان میايگفتمانییا حتا گسستهاي گذارنشانه

رسـند، تـازه   ی مـی اي، بـه موقـف تهـاجمی شـریعت    ي آن مسیر چرخهامروز که آنها در میانهمثالً ضروري است؛ 
نشـریه پشـت نشـریه بـراي فحاشـی بـه او       ،طورغریزيبهکه ها چندوقت است شود که چرا لیبرالمعلوممان می

.کنندمنتشر می

چرایـیِ  غیـر غریـزيِ  ها از فهمِدند، اگر لیبرالگزارش شپسربیوبامداددر وکم بیشکه یدالیلبههمه بااین
عنـوان طـرح   بـه است که اگرچهايشناسیشناختنظامذاتی سبب عیببهاین ،ماننددرمیچنانیآنهايپدیده

آن ابژه از دسترس آشتی و اما درحقیقت غایتی جز بیرون گذاشتن، استابژه شکل گرفتهپژوهش چیستیِ یک 
از تـرس نیسـت،  ضوعموبا ي تماس بیشتر دارد، دغدغهآنچه شناخت را برپا نگاه می: نداردعنصر شناسا آشناییِ

يبیگانـه یک گردند،ي تولید جامعه باز میبه شیوهمعموالً پیش از هرچیز و بنا به دالیلی که موجودي است که 
جا و بددلی بِدر تحلیل نهایی و با کلّی شویم که کنیم، بیشتر مطمئن میهرچه بیشتر دقت میاست؛ ناپذیرعالج

کـالغِ چهـل ـکـالغ در پی یـک ه، فالن دعقالي کردنِ اضطراريِ عقلِکاسهشبیه یکی چیزيبِحق، معرفت لیبرال
 بغلیهايتپهدرپرندهبشقابچند فرود هتا حد مشخصی حق با دلوز اسـت کـه  کهراست آن.استد دیالکتیـک

نیافتـه شکلی تعینبهآن را ین حاال همچیزي است که همآنو بازشناسیِبازنماییتضمیننظامی براي ، شناخت
ناپـذیر  نظام مذکور هرگز حاضر به اعتـراف بـه وجـود چیـز بازنمـایی     اما فراتر از این حد، دیدیم که . شناسیممی

.یممانمیعلمی تغییر پارادایمیکمنتظر ند، کنظام تحمیل آن نیرویی این اعتراف را به روزي و اگر؛نیست

            **                 *
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هـا  روزآنشاگردانشاي که جاي اُوِرکُت زیتونیبهــ کوتاهشرت آستینتَرك محفل شریعتی با تیدالیل ي درباره
تـوان بـه   مـی ـــ  دخریدنـ مـی عمـده ،ي وقـت هـا مارکسیستانقالبیشان از پوشاكنماندنِ سرووضعبراي عقب

امـا  . ها هم در این مورد مزاجشـان مثـل سـابق نیسـت    فکر کرد؛ خود مارکسیستسلیقهتغییرهایی مانند گزینه
هـر بحثـی کـه بشـود، هـم      ،دارندهاي پیشین خود پیرامون اندیشهها این نوسلیقهقضاوت جدیدي که ي درباره
شـان وجـود دارد و آن   مشترك در برخورد آنها با گذشـته عنصر یک لیکن؛سربر استو هم حوصلهناپذیرتعمیم

شان، بـا رقبـاي سیاسـی همـان زمانشـان      گفتارِ جوانیکردنِ تلویحی یا صریحِ جوهر سیاسی آموزگارِ آتشینیکی
هایشـان حـس   و نقل قـول آوردن از آنهـا در مقالـه   و گرامشی هاي وِبِر ست از خریدن کتابآنها که مدتیاست؛ 

انی در آن فـرو    ي همـین تجربـه  اي که درنتیجـه ي آرامش و خلسهدر میانه،کنندخاصی پیدا می ي جدیـد حسـ
کـه  کننـد اخبارشان ساز مـی صورت واکنشی عصبی به بلندشدن صداي گوشخراش زنگرا بهتشبیهاند، این رفته

توان کنم میفکر میآید، اما هرچند لجِ آدم درمی. دهداخطار میناپذیربازنماییچیزِي احتمال خودنمایی درباره
کـه  نـد در پـسِ آن در کار خاصـی عواملچون، ن غلط استگذشتسادهاز این نکته را به فال نیک گرفت؛ قضیه 

غمِ غربتي گذرا و ناگزیر موجب، این وهلهدالیل حیثیتیبنابهاگر . طلبدداري بیشتري میدقت در آنها خویشتن
ین ي اگذشتهطرز اسفناکی رقابت را به بار بهیکها پیشسالکهاست ی چپشخصیت مفروض صالبت نسبت به 

باختتراشیدهصورتکرده و تازهعوضرنگجماعت ،مزاحمدالیل سیاسیبنابهدرعوضوقاحت ایدئولوژیکراست
نـام  بـه اش، بلکـه  انقالبـیِ قـدیمی  هشـب هاي با کلیشهحتا امروز نه اي اجتماعی را نقد ریشهکه ست ااينورسیده

کـه  ؛اي بایـد حوصـله ل هرحـا بـه کنـد؛  تقبـیح مـی  رکُـت  اُوِپوشیدن يکودکانهتمسخرِ دلخوشیِ با و پوپولیسم
درعـوض، در همـین   .رسـند مـی همربطبیه نتایج بصداقت دارند، شان که در سراسیمگیقدرهمانشتابزدگان

، ناچـار از بـازگفتنِ   شـریعتی منبـر هـاي امـروز پـاي    کردن وِبِرخـوان دورِ شاگرديهاي ساليسلیقهبهبازگشت
1350ي مـثالً در دهـه  شـویم؛  مـی فـاز مربـوط بـه تغییـر جـنس روزگـار،      ها، البته با اندکی اخـتالف گفتهپیش

خودگسترانه از سـمت چـپ بسـط    س ماریگالوي نحیف کارلگسترده بر جزوهي سیاسیِدي، یک صفحهخورشی
ي ملـی،  جبهه(ي مخالف حکومت پهلوي ها خمودگیِ نیروهاي جاافتادهافزایی آن، پس از سالافت تا روند اندامی

ـــ دو  55نامنتظره، در سـال  وکمسپس بیش. نقد سیاسی دودمان شاهنشاهی را از سر گیردتولید، )حزب توده
ت رفـ می57به بهمن خاطرات وارثان دیلماناکوبان بر گیري جنبشی که در مسیر پیروزي، پسال پیش از قدرت
.، این صفحه براي همیشه بسته شدتولیدبینی کاذب همبسته با مفهوم جور خوشیکــ در فضاي روانیِ

ي یکُم و از بطن گفتگویی که قـرار بـود   یک تضاد مرتبهاز درون، 54در زمستان ، دقیقهکمی مانده به این 
هاي مختصرِ یک هویت پیشـین را  شناسهنگاهدو نیرویی توزیع کند که درنخستیننقشِ خدایگان و بنده را میان 

ناپـذیر و  ي دوم، یعنی دیالکتیک میان چیز بازنمـایی ي مرتبهشدهناگهان آن تقابل کتمانمقدمتاً پذیرفته بودند،
کـه  بر این بـاور بـود  دلوز.زدن صادق است، پدیدار شدبرهممیانجی و دریک چشمکه بییمطلقدانشیا مفهوم
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بازشناسـی /بازنمـایی و از جنس است که آن را ادیپیبندهیالکتیکی نیست، بلکه اخالق ددرخوداي گونهبهرابطه 
از پیوسـته  گریزنـده  یـک مـازاد لغزنـده و ازدسـت    ،سپاريِ بنـده پس از میدانم دید که خواهیوارون،به. کندمی

استنباط مـا ایـن اسـت کـه ایـن      .کنددلیل رابطه را دیالکتیکی میهمینبهدرستو د مانَجا میشدنبازشناخته
دور و کـوچگرِ دلـوز را   ـي مفهوم، و خودپسنديِ ماشین جنگیِ تَـک چرخهدومِدورِیا تکراردیالکتیک، رویاروییِ 

ي کننـده خدایگان به حضور تعیـین طرفيفروخوردهاقرارِ، بازشناسیي پرسشِبیخِ نادیده. سازدگزیرناپذیر می
آن یخبنـدانِ در . اسـت آنمنـد  نِ نظـام شـناخت ما دسـتگاه ن شناسیِدر موضعی است که شناختسومیک ناظرِ 

تیر در تـاریکی  ي درماندگی راوقفهشده از بارشِ بیشبی سنگینماشین جنگی خدایگان، پاسخ به،همزمستان
.انداختمی

اندارهبردپرواي 

، 1354در اردیبهشـت  واقفـی سـازمانیِ مجیـد شـریف   اعدامي ماجراي پس از ساخت یک فیلم سینمایی درباره
؛ بیشـتر ایـن   انجامید حرف زدنـد اي که به این تصفیهسازمان در برههوانفعاالت درونی آنبسیاري در مورد فعل

ایـن  بـه  شـدند کـه  اي زده میتافتهدرهمهاي پدیدهروندهاي اصلی و ها یا شعاري بودند یا از سرِ نشناختنِ حرف
آید، همیشه هاي ایرانی میآمیز فیلمبنديِ موعظهکار تهکه بهپاافتاده یک تلقی پیشمثالً.دشکل بخشیدنرویداد 

هماهنـگ بـا   این بوده است که پافشاري جناح مسلط بر سازمان ــ شهرام و آرام ــ بر گسترش فعالیت مسلحانه
اینـک از آن بـاقی   اي کـه هـم  ي فاالنژ و هرجاییي این گروه در قالب فرقهانحطاط آیندهآغازگر، وژي تازهایدئول

ي نظامی، معموالً و بنا به سرشت خود، با فروکاستنِ تـدریجیِ همـه  تمامهاي که سازمانالبته این. دبومانده است
بیـراه  گذارند، ي خود را بر زمین میگانگستریسمِ آیندههایشان به نبرد مسلحانه، سنگ بناي فاالنژیسم و فعالیت
غفلـت  ن ایو دلیلمانَدمعموالً نادیده میدر این نگرشهاي تاریخی ه دادهمربوط بواقعیت مسلّم اما یک . نیست

ي طرح ایده، درحال شیفت ایدئولوژیکفرایندشکلی تنیده در همانکه اتفاقاً شهرام بهاین:نامعلوم استفعالً هم 
کـرد؛ هاي غیرچریکی و حتا غیرمارکسیسـتی را هـم پیشـنهاد مـی    که در آن همکاري با گروهبودواحديجبهه

خیلی جاندار در سرپایی و نهتحلیل طبقاتی جدید صادر شد، او به یک مواضعاعالماي که براي وانگهی در بیانیه
هـاي چریکـی ناخوشـایند و    ا حـدي بـراي دیگـر گـروه    بررسی انتقادي عملکرد چریکیسم ایرانی دست زد که تـ 

شده هاي تشکیلسازمانآن خردهيتقریباً همهاز خط چریکیسم شهري در عدول نُمود؛ همچنین برانگیز میشک
تحلیـل طبقـاتی و   ، بر بستر نوعیلِ سازمانِ مادر گسسته بودند.که از بخش مدر روزهاي پایانی حکومت پهلوي

همچنـان آن را از میـراث نظـري او    شـهرام يرغم تصـفیه بهبند و ناپرداخته که هرچند نیمیِیابی اجتماعزمینه
موتـور کوچـک و موتـور    «يانگـاره در ایـران  انجماد جنبش چپ چرایی و چگونگی با آن ند وگرفتعاریت میبه

هـاي طبقـاتی   آن تحلیلدقت علمی و میزان موضوعیتبا عجالتاً(قابل بررسی استکردند، را تحلیل می» بزرگ
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تر در رهبري چپ از چپ نوپدید ایران که سپسخطیپس از انقالب از سوي شهرينقد چریکیسمِکاري ندارم؛
اي و البتـه بـا دامنـه   وپـیش بـا کمـی پـس   شهرام را هايبحثبخشی از محتواي و محورکردستان متشکل شد، 

در کـرد؛ سـپس   پـردازي مفهومپوپولیسم ترِ عامتعبیرِمیلیتانتعنوان مصداقِ بهرا چریکادامه داد و تر گسترده
با بازگشت به آیینِ تقـدیس گراییِ کُرد، ملیي جنبش خزندهچپ کردستان در دگردیسی و تباهیِ قهريِفرایند

جنبش نیز اطالق آن به خود واضعشاز سوي شده پردازينگرهپوپولیسمِاسلحه و احیاي سنت پیشمرگایتی، این 
ي بـدیعی هـم   ، هر نکتهپوپولیسمشهرام یا مفهوم ي محتاطانهانتقاداتدر تداومآن پدیده تبیین هرحال به. شد

هاي که فعالً از علقهپِی گرفت يبحث دیگردررااین موضوعتوان و درنتیجه مییستبسنده نکه داشته باشند،
که فاسديگذرم که باندبباید ،جز در حد همین تذکر،واقعیت نیزین ااز درضمن. این نوشته دور استدرنگبی

و گـاه  نادرسـت بـرخالف ادعـاي  دسـت گرفـت،   پـس از انقـالب بـه   ي شریف و شهرام رامتبوعهرهبري سازمانِ
از پـس  و بـود نشـهرام خـط به پیش از انقالب در زندان متمایل، گفتهنگرشِ پیشهوادارانبرخی از يمغرضانه
. )بازگرداندآنياولیههاي وربطخطها و اصول و نشانبهسازمان را بقایاي آزادي،

کـه  تـاریخی شـبه شکستن حین تماشاي یک فـیلمِ ها، یعنی گرمِ تخمهجور وقتاینهرحال طبق معمولِبه
ي دربـاره ي لیبرالـی  خَروار مقالـه و نشـریه  چنـد ، انگیز اسـت هیجاناهبراي راستاش هاي سیاسیتیرکشیهفت

ي آن فـیلم و در  بهانـه بـه مهرنامـه  ي نشـریه 49ي ، شـماره 95مـاه  مـثالً در آبـان  .شوندسرهم میموضوع فیلم 
هـاي  کـه در آن او بـراي تقبـیح شـیوه    اي از سعید حجاریان منتشـر کـرد  هاي مربوط به این ماجرا، نوشتپرونده

هایی که اعدام شریف واقفی فقط یـک نمـود   ــ شیوههاي ایرانوقتي آنهاي مسلحانهقهرآمیز مرسوم در سنت
تقواي «در تقابلظاهراً حجاریان شد؛سال علی شریعتی ي مفهومیِ دیرینهدوگانهکارِ بازخوانیبهدستآن بود ــ 

.استکرده وسفیدبینی کشف از نوعِ سیاهیک نابسندگیشریعتی،»تقواي پرهیزِ«و » ستیز

قلم و پرنویسی بود و هم اهل نطق و خطابه، عجبا که در مورد این دوگانه، بهالبته شریعتی که هم آدم دست
توان در آثار او یافت، مختصر عباراتی میباره اینهرچه در. گذشته از اشاراتی کوتاه، بحث چشمگیري نکرده است

در قالـب یـک دعـا    نیـایش ي مثالً در جـزوه شتر است؛ با لحنی عاطفی و تهییجی، یا توصیفاتی بدون توضیح بی
مصونم دار تا در » تقواي پرهیز«بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم، و از » تقواي ستیز«به من ! خدایا": نویسدمی

دهـد ایـن اسـت کـه     ترین تعبیري که این عبارت از دو مفهوم نامبرده به دست مینزدیک. "زلت نپوسمخلوت ع
کنـد  با جامعه پرهیز میاز گناه و حفظ سالمت نفس از تماسدوريبراي تقواي پرهیز مربوط به آدمی است که 

رهـایی و رسـتگاري   جویانه کـه  داريِ صوفیانه و عزلتخویشتنیکشود؛تبدیل مینشین با وقارسجادهو به یک 
کسـانی کـه بـا    انگارد؛ نی و پاالیش درونی میسیاسی، بلکه سرانجامِ یک سلوك نفساـانسان را نه امري اجتماعی

و طلبانـه عافیـت داريِدیـن شـق ین همـ اش، هـاي همیشـگیِ حملـه   دانند که یکی از سویهشریعتی آشنایند می
در این شکل از تقوا، دین به چیزي شبیه رهبانیت، بـه پدیـداري   ؛اجتماعی بودامرافتاده از ي نفسِ بیرونتزکیه
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شود که بسیار دور از برداشـت شـریعتی و   ي خصوصی فروکاسته مییافته به حوزهغیراجتماعی و کمابیش تقلیل
گونـه  زبان ساده، تقواي پرهیز، آنبه. همانندانش از دین چونان امري داراي جوهري اجتماعی و حتا انقالبی است

از ایـن  .داري را با سیاست کـاري نیسـت  دین:کند، مؤید سکوالریسم استتوصیفش میبا نگاهی انتقادي که او 
دیـنِ از آن با عنـوان  که شریعتی گاهسلطه ثروت و توجیه دستگاه ایدئولوژیکابزار مشهور، آن تزویرِآن تقوا تا
تشـیع علـوي، تشـیع    ، ومذهب علیه مـذهب بنگرید بهبراي نمونه (کرد ــ یاد میدین انقالبیــ در برابرِ شرك

ي گرِ آن اسـت کـه انسـان در عـین ورود بـه عرصـه      تداعیتقواي ستیزدرمقابل، .ي زیادي نیستفاصله) صفوي
؛ چـون جامعـه، از دیـد    نگاه دارددور نحراف و ارتکاب باطلاز اخود را ، هاي اجتماعیمعه و پذیرش مسئولیتجا

ي همیشگی تاریخ، یعنی ستمگران و ستمکشان است، درنتیجه تقواي ستیز ي رویارویی دو جبههشریعتی، عرصه
ي کـه مسـئولیت اجتمـاعیِ همراهـی بـا جبهـه      اسـت  در شـرایطی  گناهيرطهلغزیدن به ودر برابرمراقبتهم

تکلیـف یـک   تـرین  اصلیشریعتی، ین بسیاري از آثاربه تضمفراموش نکنیم که .ستي آدمیستمکشان بر عهده
در موضعتعیینِ ه اواست، نبردي کجامعهکشانبهرهپیکار طبقاتی میان استثمارشدگان و مشارکتش دردیندار

بـا  ي طبقـاتی،  در وضعیت گسترش مبـارزه .داندمیو شركیکتاپرستیي یز جبههقبال آن را شاخص اصلی تما
نـزد او یکـی از   نهایتـاً  دهـد، آشـکار اسـت کـه     درقیاس با تقواي پرهیز به تقواي ستیز میترجیحی که شریعتی

ي اجتمـاعی و مبـارزه شـرکت در  از اجتنـاب همین انی که سوژه در معرض آن قرار دارد، گناهترینتهدیدکننده
در شـرایطی  مسـئولیت عمالً چیزي جز سرباززدن از پذیرش ست، زیرا اگزینی براي پاالیش نفسخلوتدرعوض

کـه در  از ترس گناه به یک تقواي کاذب پنـاه بـردن، حـال آن   : به این مسئولیت نیاز دارد، نیستجداً که جامعه 
کم تا آنجا که ، دستاز دید شریعتیسرانجام .فالن شرایط مشخص، گناه بزرگ اتفاقاً همین تقواي پوششی است

بایـد مـا را از آن   سـتیز تقـواي ترین گناهی که بزرگشوند،ریف میاین دو مفهوم در تقابل با یکدیگر طرح و تع
:افتدمیفکر یک تقواي سومبهپس از تماشاي فیلم،اما حجاریان.استپرهیزتقوايدارد، خود نگاه مصون 

و از آن اعراض به این معناست که فرد امري را قلباً قبـول نداشـته  . به معنی اعراض کردن است] پرهیز[= تقواي گریز 
یعنی همرنگ جماعـت نشـدن،   ] پرهیز[= تقواي گریز . که سایرین به انجام آن مبادرت بورزندگردان باشد، ولو اینروي

اما تقواي ستیز؛ اخـالقِ سـتیز یـا اخـالق     ... شود ترجمه می» بایکوت«صورت جمعی اتفاق بیفتد، به که این امر اگر به
براي مثال ممکـن بـود فـرد    . دنبال دارداي را بهایج عملی خواسته و ناخواستهچریکی به چه معناست؟ اخالق ستیز نت

و عمـالً  ... قائل به این دیدگاه مایل نباشد رژیم میلیتاریزه شود، اما عمالً جنبش چریکی رژیم شـاه را میلیتـاریزه کـرد    
شـود  ارد؛ بنابراین این پرسش مطرح مینامِ ترور وجود ددر بستر تقواي ستیز، امري به. امکان کار فرهنگی از بین رفت

یـا  ) کـه از سـرِ خصـومت باشـد    (که آیا ترور امري اخالقی است یا خیر؟ خواه ترورِ آمریکایی باشد، خواه ترور سـاواکی 
ي این موضوع، کانتی فکر کنیم، باید بگوییم که انسان هدف اسـت،  اگر درباره). که از سرِ اتفاق باشد(پاسبان و بانکدار 

پس مطابق این دیدگاه بایـد گفـت تـرور    . مثابه غایت؛ بدین معنا که نفس محترم است و غیرقابل تعرضانسان بهیعنی 
کردنِ فعالیت سیاسی نیست، چرا که تعطیل]معنیبه[اما این گفته. آیدشمار نمیپذیر نیست و امري اخالقی بهتوجیه

پرسش بعد این اسـت کـه   ... کسی وارد نکرد اي بهما صدمهحکومت فعالیت سیاسی کرد، ا] یک[توان علیه معتقدم می
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تقواي مقاومـت قـرار   ،دوي اینکرد؟ پاسخ مثبت است؛ میانهتوان از تقواي سومی هم صحبت آیا میان این دو تقوا، می
انیم در تـو ي این تقـوا را مـی  باید گفت که مقاومت هم صاحب تقواست و چرا ما از این تقوا صحبت نکنیم؟ نمونه. دارد

عنـوان  بـه مقاومت نوعی اعتـراض اسـت، آن هـم اعتراضـی فعـال کـه       . مشاهده کنیم... ماهاتما گاندي و نلسون ماندال 
انـد و در جامعـه مشـغول    توان به نافرمانی مدنی اشاره کرد که فرد یا گروهی با وضع موجود کنار نیامدهي آن مینمونه

داري کننـد و خویشـتن  توانند راه ستیز پیش بگیرند، چنین نمیال که میحدر این منش، افراد درعین. فعالیت هستند
contentious politicsدر علم سیاست بحثی با عنوان ... نکنند] ؟؟[دست خود تضادها را آنتاگونیستی کنند تا بهمی

اومـت و  وجود دارد که به سیاسـت اعتراضـی ترجمـه شـده اسـت و ادبیـات قـوي خـاص خـود را هـم دارد کـه از مق           
صـورت فـردي و جمعـی اعتـراض     توان گفت که این امکان وجود دارد که بهپس از این رو می. گویدهایش میتاکتیک

)از منَند] هاافزوده[؛ 117: 1395حجاریان، . (کرد، اما وارد ستیز نشد

ي خودش از آنها منحرف شده است، کـه فعـالً   سوي استفادهالبته تفسیر حجاریان از دو مفهوم شریعتی، کمی به
مقاومت و يدربارهسیاست اعتراضی خاص ادبیات قوي عنوان از آن بهاومنبع اصلیِ آنچه . پوشی استقابل چشم

contentious)کند، کتابی با همین عنوان ، یاد میهایشتاکتیک politics)و است بهقلم چارلز تیلی و سیدنی تار
از سـروتَهش راي آنتاریخچـه ذکـر مصـادیق و   ي مفهوم اعتـراض و  برخی تعاریف کلیِ مقدماتی دربارهاگرکه 

از ؛ مانـد بـاقی نمـی  هـاي مخملـی   هاي اعتراض رایج در براندازيي آموزشِ شیوهچیزي بیش از یک جزوهبزنیم، 
و بـدبین اسـت  هـاي شـریعتی،  بندي، ولو با ضابطهعرصهشدنِدوقطبیبهاو گفته مشخص است که ي پیشپاره

دو تقـواي  گیـري از میـانگین مثالً بـا  وپا کردنِ یک قطب سوم، یک تقواي میانه از آن را در دستاجتنابراهکار 
.دجویقبلی، می

شـده اسـت،   مسئولیتي و تأکیدي که در آن بر مؤلفهستیزتقوايمورد دربه این نکته باید اشاره کرد که 
بر او آشکار است، اما همـراه بـا   طور ویژه تر، آموزگار شریعتی، بهو ژان پل سار،طورکلیتأثیر اگزیستانسیالیسم به

یشبنا به درك خو،اعم از نوشته و سخنرانی،شریعتی در آثار گوناگون خود:نقدي که همیشه به آن داشته است
کـم  الوجود یا دستکه چگونه این فیلسوف با حذف واجبکرد و آن ایني سارتر اشاره میدر فلسفهايکاستیه ب

مگر نه پذیري انسان است؟ لیت و مسئولیتاش مکتبِ مسئوغایتمندي از هستی، همچنان اصرار داشت که فلسفه
اگر واجب الوجود را حذف کنیم، هر کاري کرد که میاستنادي داستایفسکی این جملهگاه به که خود سارتر این

تـوان از  نمـی داده،هـاي پـیش  ي ارزشیـا مابعدالطبیعـه  لوح آسمانی مفاهیم اخالقـی  هرنوع با انکار ؟استمجاز
ماهیـت  ایـن  يآزادانهتعیینِاو درمسئولیتضرورتبه ،شمقدم بر وجودانسانْماهیت یافتگیتعینبا مخالفت

الوجـود، وقـوع   در غیاب واجـب .یافتگی را در قالب یک نظام اخالقی پذیرفتکه حدي از این تعینمگر آن،درسی
هیچ دلیلی بر ارجحیـت ؛استمجازکاريهرسادگی ممکن است، چون به)ناپذیريمسئولیتمقدمتاً خود (گناه

این آیه را که بر زبان داستایفسـکی  ! خدایا": نیایشي در همان جزوه(تفاوتی وجود نداردنسبت به بیمسئولیت
فاقـد معنـی و زنـدگی   جهانْ. »خدا نباشد، هر چیز مجاز است«اگر : هاي روشنفکران فرود آر کهاي، بر دلرانده
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به سـارتر بگـو کـه اگـر     ! خدایا"... "پوچ است، و انسانِ فاقد معنی، فاقد مسئولیت نیز هستفاقد هدف و انسانْ
گیرد ــ که او مالك اخالق می» نیت خیر«سازم، پس خواهم ــ میکه میچنانرا هم خود من ــ آنمالك خیر 
ي اسـتعاره (کاذب گوییِ آريیکگرفتن راـدوشـبرـپذیري و باربه یاد بیاوریم که نیچه مسئولیت.)"ــ چیست؟

کـه  ؛ تـا زمـانی  ستیز زرتشت در تعـارض اسـت  لیتبارانه و مسئوسبکگوییِ آريدانست که با می)خَرگویی ريـآ
یعنـی  : گویی اسـت ي نیروهاي منفی و خواست نهگویی با پذیرش مسئولیت همراه است، وضعیت در سیطرهآري

کـه هنـوز مسـیحی    اسـت  انسانی بینیم آنچه می: نددارساز و ماهیتبخشنقشی تعینهمچنان کهنْهايارزش
سـاري در آن باشـد را   ضـرورت گـویی بـه   ارقام روشده عـینِ آري پیشامداي که گونهریختن بهو هنوز تاساست
را به جاي تعهد به بازيعلیه آن، نشمشیرکشیدبا اي که نیچهکار آن مابعدالطبیعها اني سارتر ب؛ فلسفهداندنمی

ظـاهراً  .را از دست دادخود سرنوشت/ماهیتمسئولیت انسان در تعیین ابزار توجیه د،نشانْي بردگان برمیمبارزه
ش آزاديِ انسـان در سـاختنِ مـاهیتش   بخـ تعـین مرزگـذار و  هـاي  دادهعنـوان پـیش  بهراسارتر چهار حدوقتی 

ــ به این کاسـتی  ضرورت در جهان بودن، کار یا فعالیت کردن، با دیگران ارتباط داشتن، و مردند ــرْشممیبر
تا حـدي  د و رآوگیري ارزشی پدید میخود یک جهتخودبهها ضرورتترکیب و تأویل این:دادمیواکنش نشان 

شمول و ترین تعبیر، تعریفی جهان، زیرا همین مجملِ چهارگانه نیز ولو در حداقلیندکرا توجیه میمسئولیتآن 
را از سـارتر  به ماهیت خودبخشیدر تعینشریعتی اگرچه آزادي انسان حالهربه. استنوع انسان سرمدي براي 

ترتیـب  بـدین .شـود یجا توجیه مـ از همینتقوامفهوم کند؛ محدود میاخالقآن را با یک گیرد، اما عاریت میبه
، یـا  کـردنِ بازنمـایی تـر  درسـت هرچهي اصلیمسئلهصورت: ماهیت، صددرصد نیستآزادي در تعیین یا انتخاب 

صورت، دراین؛اندخود را قبالً بر ماهیت گذاشتههر اي است که مام اخالقینظهايارزشتر تکرارکردنِهرچه قوي
تـر گفتـه شـد،   طور کـه پـیش  همانبلکهي ماهیت، طلبد نه برساختنِ مختارانه و دلبخواهانهآنچه مسئولیت می

ي نیچـه قـول  به؛شده استنیافته تعریفصورتی تعیناي است که پیشاپیش بهدادهه ماهیت پیشبخشیدن بتعین
،انسـان مسـئولیت بـراي تضـمین   درنتیجـه  . استشناختبلکه پیرامون نیستآفرینش، اینجا بحث بر سرِ دلوز

و) مـن نیسـت  خـود  ي خیـر برسـاخته  مـالك (را باید کنار گذاشتنسبت به وجود نیک و بديسنجهپسینگیِ 
ي شـرك  ي توحید و جبهـه عینِ نبرد جبههشریعتی باور که بهجستجو کرداياجتماعیپیکاررا در آندرعوض 

.در تاریخ ادیان بوده است

یـک عصـمت  دادنِ پـرواي ازدسـت  تکیـه بـر  بـا حجاریـان  تقـواي مقاومـت  مفهوم جاست که درست همین
ربط معنـایی چنـدانی بـه تعریـف     اودر نگاه نخست، مفهومِ ابداعی آید؛میپرهیزتقوايبه کمک ،هشدکشفتازه

بـراي  بیشتر گذاري آن ظاهراً ندارد، و انتخاب این واژه در نام) مهار و صیانت نفس در برابر انجام گناه(تقوالغوي 
اسـتنتاج  داريخویشـتن نـوعی  از مـتن او  بـا کمـی دقـت   ؛ اما دیگر بوده استتقواي با دو رعایت قرینه و قافیه 

افراد ... (دیگرياعمال خشونت علیه و جوییستیزهيلغزیدن به ورطهدر برابر خطراز خویشمحافظت : شودمی
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؛ از مـتن  )گفتـه پیش. کنندمیداريخویشتنکنند و توانند راه ستیز پیش بگیرند، چنین نمیحال که میدرعین
بـه کانـت   حجاریـان ي شـود؛ اشـاره  حتا مأمور ساواك را هـم شـامل مـی   دیگريآید که این تلویحاً چنین برمی

ورزي جویی و خشونتستیزهاودرواقع نزد .برداشت استمؤید این ) انسان براي کنش انسانیدرخودبودنِ هدف(
تـا پاسـبان و کارمنـد   گرفتـه آمریکـایی نظـامی  از سـاواکی و مستشـار   (العمـوم  علـی هـا  در قبال دیگـر انسـان  

گرفتارشدنِ دادنِ به آن همانا وراهذره یکه ، وگرندوري کرداي است که باید از آن وسوسه) بانکخبرِبیجاازهمه
:انهمبه عواقبش ورز خشونت/تیزندهسگروهي جهان و حتا خود همه

منحصـر نشـد و تئـوريِ    ) با شاه و رژیمـش (باره وجود دارد این است که ستیز، تنها به مبارزه ي دیگري که درایننکته
ناشـی از همـین   ] شریف واقفـی اعدام سازمانی= ... [54و باید گفت بخشی از وقایع سال دنبال داشتتوطئه را هم به

)117: جاهمان. (گونه، ستیز با حکومت تبدیل به ستیز با نیروهاي خودي شدپس این... موضوع بود 

چـون بـراي گـروه سـتیزنده     : تر شود باید خودمان کمی تعمیرش کنیمکه مفهومو براي اینبرهانِ سستی است
.هـدف نیسـت  نمـط همـین بهگروه نیز همونیست، پس انسانِ خوديهدف انسان دیگر ) متَّقی به تقواي ستیز(

اختـراع بنـابراین در  .کنـد گروه هم متاستاز میبه خود» هدف=انسان«ي معادلهخشونت ناشی از تَرك درنتیجه 
هدفگذارد انسان براي انسان یک است که نمیستیزيي نفس است، شهوت کنندهتقواي مقاومت، آنچه وسوسه

ترینش این است درستالبتهترین ونهدالي حجاریان است؛ بدترین خوانش از نوشتههدوستانهمه اینبااین. باشد
حال که افراد درعین": است؛ دوباره بخوانیدانساناست و نه هدفش کانتیقدرها گوید، زیرا نه آنکه او دروغ می

دسـت خـود تضـادها را    تـا بـه  کننـد  داري مـی کننـد و خویشـتن  توانند راه ستیز پیش بگیرنـد، چنـین نمـی   می
ي جـوره ي همـه هرجا که بـه تخطئـه  ي نوشته نیزدر بقیه. )از من استتأکید؛ گفتهپیش("آنتاگونیستی نکنند

ایـن  . اسـت سیاسـت اعتراضـی   بنا به مالحظات روشیِ مرتبط با همان بیشترشود، ارعاب و خشونت پرداخته می
ي مـدنی بـدون   هـاي مبـارزه  راهمان منبع ذکرشده، تالش بـراي کشـف  استناد هي حجاریان، بههنویافتسیاست

آنمصـادیقِ دیگـر تـاریخی و جهـانی    سـاواك و  با » آنتاگونیستیتضاد «داشتن قول او درگیرشدنِ مستقیم و به
کانت و پرهیز از تشدید تضادها اتفـاقی بـوده اسـت؟    » هدف=انسان«این مالزمت یا همرسیِ اخالقِ اما آیا.است
آن شده اسـت؟  که او خودش هم دچار ي خود حجاریان بوده یا ایني باال برنامهرفتهـسادگی لُوآیا دروغِ بهیعنی

ي فرهنگـی و ایـدئولوژیک  ملزومـه انسـان شـدنِ هـدف : اسـت تـر ، دومـی مهـم  باشـد تـر محتملیکُمیحتا اگر 
ي همـه ":شـود بورژوایی است که در آن در برابـر تعمیـق تضـادها مقاومـت مـی     گراییِکلیباوري وشمولجهان
کـانتی بـا روح انقـالب فرهنگـی     یافـت دردانـیم، ایـن   که مـی چنان؛ "اندانسانها، پیش از هرگونه تضادي انسان
اي است که در سرشـت فراتـاریخی خـود شـمولِ جهـانی دارد،      »انسان«اش و نتیجهکندمیافزاییهمي زبورژوا
.استحقوق جهانی بشري اي که هنوز هم پایهسازه
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ي موجودات به همه» انسان«محمولِ نوعیِاطالقِ عمومیِپنداشتنِ دشمن از رهگذر همین انساناما درست
براي )دارسرمایه(نوین ، با طرح خدایگانِي این نوع، ولو یک ساواکیدر حق هر نمونهورزيو تقبیح خشونتدوپا

هماهنگ بندههماوردش و از این طریق تأمین مقدمات الزم براي تبدیل او به یک ي زندگی دري یک رانهتعبیه
بنـده بـا   . شـود نـژاد تـدقیق مـی   مـیهن و هـم  هـایی چـون هـم   اذب که در ادامه بـا مشخصـه  کهویتیک : است
گـرِ خـود،   شـکنجه ) انگاشـتنِ ...انگاشـتن، هـم  زبـان اشتن، هـم انگمیهنهم:ترتر و تخصصیسپس(انگاشتنِ نوعهم

خواسـت  ؛ ایـن در گـامِ نخسـت، تحقـق     فرض کرده اسـت شده دادهيگونهیا نوعیکعضورا شپیشاپیش خود
،گویـد حجاریـان دروغ نمـی  اي کـه در آن  بینانـه در وضعیت خوشبنابراین.اش استخدایگان و کارگزار ساواکی

سـت؛  ترشـدنِ تضادها ي هرچـه برهنـه  درنتیجـه یافتـه رفتن همـین حـسِ تقـدس   ازدستپرواياو، بدیل تقواي 
اما این بهترین حالـت  .واحد ندانیمنوع ها را یک ي انسانترین گناه براي حجاریان این است که دیگر همهبزرگ

برتـري  اسـت کـه بازشناسـیِ   واحـد نوعِحرف دلوز را به یاد بیاوریم که تنها درون یک : بدترین دردسرها را دارد
ي کنندهتعریفي دادههاي پیشهر دو طرف به ارزش:شوددیگري در قالب کشمکش خدایگان و بنده معنادار می

هرکـه بیشـتر   ؛ پندارنـد ملتزمند و برخورداري از آنها را ضامن برتري و تصـدیق هویـت خـود مـی    خود نوعِ/ذات
در نخستین نگـاه  بودننوعهماین پایه، براین.شودبرتر آن نوع بازشناخته میذات یا نوع است، عضوِيبازنماینده

الیسـم سـارتر مجهـز بـه     یگـذارد اگزیستانس اي اسـت کـه نمـی   رفتـه ي ازدسـت ي آن مابعدالطبیعـه کنندهفراهم
کنـد کـه ماهیـت    وضـع مـی  بـد و نیـک پیشـینِ  يسنجهي سوژه شود، یعنی یک شدهتضمینپذیري مسئولیت

جـوي  ي سـتیزه کـردن مابعدالطبیعـه  بـراي جـایگزین  تالشـی حرکـت،  ایـن  . دآیبرمیافالتون از آن مثالیِـازلی
هـاي اشـراقی بـراي توجیـه     شناسـی ي مبتنی بـر گونـه  با یک مابعدالطبیعه) پیکار طبقاتی(پیشنهادي شریعتی 

یکُم، مسئولیت انسان این اسـت کـه در پیکـاري کـه نـوع      : بنابراین دو بدیل جدي داریم. استانسانمسئولیت
یم کرده است شرکت کند؛ دوم، مسئولیت انسان این است که از هر آنچه انسـان را بـه   انسان را به دو دسته تقس
اي که شریعتی دوقطبی. ، فاصله بگیردکندستیز تجزیه میهاي همقطبو آن را بهپذیردعنوان یک نوع واحد نمی

تقواي «رواقع ادعاي د. دهد، میپیش نهاده استوضع کرده بود، جاي خود را به یک دوقطبیِ جدید که حجاریان 
یـز بـه   ؛ آنچه عمالً روي داده این است که تقـواي پره اعتبار نداردبودن آنچه حجاریان اختراع کرده است، » سوم

سـوم راه با دروغ همیشـگی  ي جدیدها، چهرهجور تبدیل و تبدلاین، و طبق معمولِتقواي مقاومت تبدیل شده
.دهددعوا را ادامه میهمان شود و وارد میجدیدقطبتلبیسِیک قطبِ دعواي قبلی با : شودمیهمراه 

بـه  ورزيخشونتيخطئهدر تمخترعشي آنچهبرپایهکه ،مقاومتتقوايرود؛ این تلبیس خیلی زود لُو می
روي چالش خاصی پیشتنهانه،قابل با تقواي ستیز وضع شده استتبراي، اساساًگویدذاته میفیبحقُعنوان یک

:کنـد حیثیـت هـم مـی   ياعـاده آناز حتا، بلکهگذاردنمی) نماقطبیسهدوقطبیِ قطبِ دیگر این (تقواي پرهیز 
پـیش از تغییـر ایـدئولوژي   وردبحثسازمان منشانِدر ي نساء که سوره95ي آیهبه بخشی از با اشاره حجاریان 
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ــه الْمجاهــد(درج شــده بــود ــلَ اللَّ ــدعلَــى نَ یفَضَّ ظیالْقاعــرًا ع را بــر نشســتگان رزمنــدگانخداونــد / اً یمــنَ أَج
کهشودمدعی می)بزرگ برتري داده استپاداشیبه ] پرهیزکنندگان از جهاد[

بسـیاري ایـن آیـه را بـد معنـا      . اجر هستند، بلکه گفته مجاهدین اجري برتـر دارنـد  این آیه نگفته است که قاعدین بی
اي از اخالق است کـه بایـد   اجر هستند؛ در صورتی که تقواي پرهیز، نوعی از تقوا و شاخهقاعدین بیاند اند و گفتهکرده

).117: جاهمان. (بپذیریم اساساً امر مذمومی نیست و صرفاً اَجرش کمتر است

تقریبـاً مسـئله کـرد؟  آشـکار تضـاد نیمرخِدگردیسیِدر این را مقاومتو پرهیزتوان وحدت جوهري چگونه می
واقـع متـرادف اسـت کـه     ظاهر متخالف اما بهي بههاي مابعدالطبیعیِ این دو گزینهشرطمربوط به محتواي پیش

ي مطلـوب شـریعتی نیـز از ایـن نقـد مصـون       البتـه گزینـه  . ي نیچه قرار بگیرندرحمانهتوانند موضوع نقد بیمی
شـرط پیشـنهادي او، کـه گـاف     کـه پـیش  ایـن براي آن خواهد داشت و آن درخوريماند، اما احتماالً پاسخنمی

نوع، بلکـه بیشـتر شـبیه یـک     /یک ذاتپیشینگیِ پوشاند، نه یک مابعدالطبیعه یا سارتر را میمسئولیت ي فلسفه
کسی مسئول چیـزي  (آزادي استو مستلزم اختیارپذیريمسئولیتتعریف، بنابهاگر . ماندگار استضرورت درون

همـانیِ  صـرفاً بیـان سـوبژکتیوِ ایـن    درعوض چیست و کجاست آن مسئولیتی کـه  ، )که ناگزیر از آن است نیست
رابطـه  پنـدارد،  اش مـی شایستهشریعتی که یتقوای؟ در شناختی استي هستیو اختیار در یک مواجههضرورت

اخالقـیِ گـذاري یـک ارزش یازمنـد نیتمسـئول ي آزادانهتوجیه انتخابِانسان براي در ظاهرِ امر،: شودوارونه می
اي است که ، بلکه عینِ خود هستینداردمفارقشود که این اخالق شأن ست؛ اما با کمی دقت روشن میمقدماتی

پرابهـام و  عناصـر توان با شـعرزدایی از گفتـار شـریعتی و تـدقیق     ؛ میزنیمدر برخورد با آن دست به انتخاب می
اي کـه نیچـه آن را   هـاي اولیـه  ي کمکزدن به جعبهناخنکهاي او، پرسش سارتر را بدونپردازيپرایهام مفهوم

اي که ــ یعنی دشوارهنشدنیدر متن یک تناقضِ حلمسئولیت اگر : داند، پاسخ دادداده میهاي پیشآخورِ ارزش
سـوژه فقـط بـه ایـن     : نداردوجودشناختی دارد ــ طرح نشده باشد، نه تنها ارزش ندارد، بلکه اصالً جنس هستی

بـه آن  ذاتو گونـه آن است، اطالق کلیاتی چون دارد که حامل این تناقض است و چون حاملمسئولیتدلیل
است، و مسئولیت او نیز حل همین امتناعو تناقضي مسئولْذات سوژه/نوع: معنی است، مگر در همین معنابی

،جاي اسـتعال بهستیزمسئولیت در تقواي . تناقض است که این هم فقط یک داللت دارد و آن انقراض گونه است
یـا  داشت یا بازنماییِ یـک گونـه  غرض پاس:دهدگواهی مینفیِ نفی جور یکاز رهگذر ماندگاريدرونبه اعتبارِ

.استناپذیربازنماییخویشتنِذات نیست، بلکه انهدام یک 

اي از پرهیز، نوعی از تقوا و شـاخه تقواي "(ي حجاریان در نوشتهتنزل جایگاه پرهیز نسبت به ستیزهرچند 
)گفتـه ؛ پـیش "است] جهاد/از ستیز[اخالق است که باید بپذیریم اساساً امر مذمومی نیست و صرفاً اَجرش کمتر 

را بـر  لـه اگـر جم ظاهراً ــ وشود، تضاد آشکاري داردبا سلب حیثیتی که در سراسر آن مقاله از تقواي ستیز می
ارزشـی دارد؛  خیر بدهـد کـه کمینـه   باز هم خدا به پرهیزْ": شودمیي او اصالح کنیم، سرجمع ل نوشتهاساس ک
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براي تقواي پرهیز نیز ارج یا او همه، با ارفاق و با استناد به خود آن جمله، وقتی بااینــ"دستیز همان را هم ندار
گذاري اخالقیِ ید از حیث التزام او به یک سامان ارزشگیرد، این را بااز ستیز ــ درنظر میارزشی ــ گیرم کمتر

کشـان، در کـنج ریاضـت    جاي همدستی با ستمگران و بهرهکه وقتش را بهپرهیز هم، همین: تعبیر کردشدهداده
.شـده تعیـین هاي یک نظام اخالقـیِ ازپـیش  این یعنی پذیرش ارزش؛کند سزاوار سهمی از ارزش استمیسپري
در پرهیـز این است که شودمیتقواي ستیز به این نگرش وارد شدن علیه نیچه، از منظر در عین بسیجکه نقدي 

شـیطنت  .شناسـی پایـدار اسـت   بندد، مستلزم فـرضِ یـک گونـه   کنج ریاضت، چون چشم بر امتناع وضعیت می
و اخالق کانتی مجهـز  راضیسیاست اعتاي از زحمت به ملغمهي مفهوم اختراعی حجاریان، که آن را بااُستوارنده

نماییِ فرهنگیِ بورژوازيِ پیروز بر اشراف، پس از تثبیت خود به عنوان صـاحب و سـاختاربخشِ   کرده است، وارونه
صـورت  د، عمالً بهوشها تعریف میسکوالریسم که لفظاً فرود از ملکوت به زمینِ انسان: جدید قدرت سیاسی است

شقیـان تَّتقـواي حجاریـان از م  . دآیـ بـه اجـرا درمـی   درآورديک ملکوت مـن پرتابِ اضطراريِ انسان به ساحت ی
از دید کسانی مانند همین نیچه تا .دارنداهرا نگپاتازهملکوتکنند، حرمت این خواهد که هرکاري هم که میمی

و ) اسـپینوزا میـراث امثـال  (مانـدگاري  درونگام نخسـت خاطر خیانت به دلوز و نگري و هارت که مدرنیته را به
الاقـل بـا   روشـنگري در دانند، ماجرا جرم میي استعالیی، با کلیساي کاتولیک همجانبداري از فلسفهجاي آنْبه

ي خـود  انتظام یافته و با هگل نتایج مستبدانهدکارت به اوج رسیده، با کانت در همان اوجمجرّدبیشاندیشمِ می
بـه  خیلـی زود  ،خـدا جـاي  انسـان بـه   برنشـاندن هایی که با برداريکالهبگیروببند در البته . را عرضه کرده است

حـق  نـوین تبـدیل شـدند،    اي براي تنظیم مقوالت اقتصـاد سیاسـی  کم فرهنگیعملگرهاي ایدئولوژیک یا دست
بـراي لتـاً  عجا، آورنـد الساعه درمـی هاي خلقورنگ زمانه از خودشان مابعدالطبیعهکسانی که بنابه طعمگوشمالی

.ببینیم کجا حق با او نیستتامحفوظ است؛نیچه 

*                       *                      *

ي خدایگان و بنده بـه  کند که رابطهبر این نکته تأکید میدلوز در خوانشِ نیچه،به دالیلی که در باال گفته شد، 
است کـه از  وار بندهدرواقع خود دیالکتیک نگرشی . شوداین دلیل دیالکتیکی است که از منظر بنده نگریسته می

این ترتیب دیالکتیک خدایگان هاي نو؛ بهکند، نه از آفرینش ارزشهاي موجود احساس برتري میبازنمایی ارزش
رقابت بـراي  (یابدتقلیل میکشمکش بنده و بنده به است، یک هویتکه بنیادش بر بازشناسی و تصدیقبندهو

هـاي  شدن و تصدیق هویت برتـر خـود بـر اسـاس ارزش    خدایگانی که از بازشناخته؛ )هاي پیشینبازنمایی ارزش
:ي پیروز استکند، فقط یک بندهشده احساس پیروزي میدادهازپیش

ي انتزاعی تنـاقض بـر   سان اندیشهبدین. کندي اندیشیدن بردگان معرفی میدیالکتیک را نظرورزي عوام یا شیوهنیچه 
... گیرد جویی را میتوزي جاي ستیزهشود، و انتقام و کینهاحساس انضمامی تفاوت مثبت، و واکنش بر کنش پیروز می

دیالکتیسین چه کسی است، چه کسی ایـن رابطـه را دیـالکتیکی    . نفسه دیالکتیکی نیستي خدایگان و برده فیرابطه
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بـرده، وابسـته   ـي خدایگانالکتیکی معروف رابطهیي ددرواقع جنبه. ، دیدگاه برده، اندیشه از دیدگاه بردهکند؟ بردهمی
ي منزلـه ي بازنمایی برتري، بـه ي بازنماییِ توان، به منزلهمنزلهي خواست توان، بلکه بهمنزلهنه بهاست که توانْبه این 

خواهنـد عبـارت اسـت از    هـا مـی  نـزد هگـل آنچـه خواسـت    . صور آیدبه ت» دیگري«از سوي » یکی«بازشناسی برتري 
ي یـک بازشناسـی، همچـون    برده است که توان را فقط همچون ابژه... شان توانکردن بازنماییشان، توانبازشناساندن 

هـاي  ارزشيانتساب سادهتواند تصور کند، و به این ترتیب توان را به موضوع یک بازنمایی، همچون داوِ یک رقابت می
از ... گیرد سهولت شکل دیالکتیکی به خود میي خدایگان و برده بهاگر رابطه.کنددر پایان یک نبرد وابسته میمستقر

اي است کـه بـرده ترسـیم کـرده     چهرهکند، از آغاز تکاي که هگل از خدایگان به ما عرضه میچهرهروست که تکاین
: 1390دلوز، (. شودزیر تصویرِ هگلی خدایگان، همواره برده است که ظاهر می. فقاي مودر بهترین حالت، برده... است 

)از من استتأکید. از اصلندتأکیدها؛ 38-39

:]همچنین[

ي منزلـه آنچـه بـه  . کنند، فقط بازنمودي است که بـرده از تـوان سـاخته اسـت    مثابه خود توان به ما معرفی میآنچه به
کـردنِ  اي است که برده به هنگـام تخیـل  اي است که برده از آن ساخته است، ایدهکنند، ایدهمیخدایگان به ما معرفی 

بـا قـراردادن بـرده در    : بازي واقعاً دیالکتیکی استچیز مهیاي یک شعبدههمه...خود در جایگاه خدایگان ساخته است
هاي دهد، بردهها رخ میچیز میان بردهقع همهدروا. برند که حقیقت خدایگان در برده استخدایگان، پی می} جایگاه{

ایـن  : شـوندگان شدن، خود را بازنمایاندن، داشتنِ بازنمایندگان و بازنماییکردن، بازنماییجنون بازنمایی. فاتح یا مغلوب
)از اصل است} افزوده{؛ 149: جاهمان(.ي بردگان استهمهكرجنون مشت

Der)خواسـت تـوان  نیچه بر تفاوت مفهـوم  خودنوعی بهدلوز و البته مقوم تأکیداین مدعا Wille zur Macht/

The will to power)صورت شود بهدر طلبِ قدرت، آنچه قدرت انگاشته می: استطلبیي قدرتبا تعبیر عامیانه
گواهی است بـر  ي خودنوبه، و این نیز بهآیدبرآورده نشده درمیهنوز یک میل یا طلبِ) يابژه(موضوع و متعلق 

هـاي موجـود قـدرت را درك    گـذاري گرفته در بافـت ارزش شکلکه سوژه بر اساس یک تصویر ذهنی پیشینِاین
زعـم نیچـه   این تصـویر از قـدرت، بـه   ).است... دهد، پول و مقام و شهرت و مثالً آنچه به من قدرت می(کند می

: دهندتصویري است که بردگان از آن به دست می

ي سـنگین آغـازِ غوغاسـاالري کـه     امروزه براي ما چه معنا دارد؟ در زیر این آسمان گرفتـه » واال«ي چیست؟ واژهواال 
توان او را شـناخت؟  توان به وجود انسان واال پی برد، از چه راه میکند، از چه راه میوتار و سربگون میچیز را تیرههمه

ن ها معناهـاي گونـاگون دارنـد و بـیخ    او نیست، زیرا کردههايکند، کردهــ آنچه وجود او را ثابت می شـان همـواره   وبـ
توان یافت کسانی را که امروزه در میان هنرمندان و دانشوران چه بسیار می. او هم نیست» آثار«نیافتنی است ــ دست

ن  ه واالست، خـود از بـیخ  دارند؛ اما درست همین نیاز به آنچدر آثارشان پرده از شوق ژرفشان به آنچه واالست برمی وبـ
کشیدن یـک اصـل   با دوباره پیش. اي گویا و خطرناك از نبود آن استجز نیازهاي روان واالست و همانا نشانهچیزي به

کنـد،  مراتب را معـین مـی  کننده است و سلسلهتوان گفت که آنچه اینجا تعیینتر، میکهنِ دینی به معنایی تازه و ژرف
بسا نه چیزي که نه جستنی است، نه یافتنی و چهآن یقین بنیادي که روان واال به خویش دارد، آن: است نه آثارایمان 

).از اصلندتأکیدها؛ 282-281: 1387نیچه، (. گذاردروان واال به خود احترام می. کردنیگُم
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نیـاز اسـت کـه امـر واال و     کند و درست در همـین  در حقیقت از دید نیچه، برده نیاز به چیز واال را بازنمایی می
نیسـت، بلکـه   ...) قـدرت و ثـروت و   (برتري خدایگان محصول تصاحب یک چیز نداشته . شودخدایگانی نابود می

شناسـی  عبارت دیگر خدایگان، یا بنابه واژهبه. گویی به این تفاوت استبودنِ خویش و آريدرك متفاوتينتیجه
، و اگـر چنـین حسـی    کنـد بودنِ خود احساس شرمندگی نمیاز متفاوتهرگز ،برتر و فرادستنیروي خود نیچه 

:جوییِ بردگان استداشته باشد، این پیروزيِ انتقام

خـواهیِ زیرزمینـی کـه در زیـر     ولرزِ انتقـام توزند؛ عالَمی در تبخوردگان، مردمان کینهاینان همه، این بدبنیادان و کرم
ی بـه ظریـف   : پایـان دارنـد  وخروشـی بـی  بختان جوشقام، بر ضد نیکهاشان براي انتجوییها و بهانهنقاب تـرین و  و کـ
بختـان را بـا   گمـان هنگـامی کـه بتواننـد وجـدان نیـک      ترین و واپسین پیروزيِ انتقامِ خود خواهنـد رسـید؟ بـی   عالی

ی خود شرمنده شوند و بختکه روزي از نیکچنانکشیدنِ بیچارگیِ خود و هزار بیچارگی دیگر زهرآگین کنند، آنرخبه
اي از ایـن بـدتر و   امـا بـدفهمی  » ي شـرمندگی نیسـت؟  مایهبختی، نیکهمه بدبختیبا این«: بسا با یکدیگر بگویندچه

خـویش  بختـی حـق نیـک  گونه در بـابِ  بنیادان و نیرومندان در تن و روان، اینبختان و درستتر نیست که نیکشوم
)از اصلندتأکیدها؛ 164-163: 1377نیچه، . (کردن آغازندشک

در این . داندي دیالکتیکی میي تشکیل رابطهي بنده براي ازمیان برداشتن تفاوت را پایهجویانهدلوز تالش انتقام
ویژه پولسِ ي مسیحیت، بهبرنامه: نمونه(ي وجدان معذب در روح خدایگان توزانه که موازي با تعبیهعملیات کینه

:انجامدتثبیت عنصر نفی به دگردیسی مفهومِ زایاي تفاوت به مفهومِ سترون تضاد میدر جریان است،) قدیس

در ایـن  . گویی و سرمستیي آريابژه: کندجایگزین میتفاوت نیچه عنصر نظري نفی، تضاد یا تناقض را با عنصر عملیِ 
آنچه «کند، یعنی این پرسش را که میپرسشی را که نیچه مدام تکرار . اي وجود دارداي نیچهگراییمعناست که تجربه

نبایـد جسـتجوي یـک هـدف، یـک انگیـزه یـا        » خواهد، چیسـت؟ خواهد، آنچه این یا آن خواست مییک خواست می
یـک خواسـت در   . گفتن به تفاوتش استخواهد، آريآنچه یک خواست می. اي براي این خواست فهمیدجستجوي ابژه
ــی ــبت ذات ــر نس ــتی دیگ ــا خواس ــاوتاش ب ــژه ، تف ــه اب ــود را ب ــراي آريخ ــی اي ب ــدیل م ــویی تب ــدگ ــذت از «. کن ل

گرایـی  جو و فرازینـی کـه تجربـه   این است عنصر مفهومی جدید، ستیزه: شدن از تفاوت؛ سرمست»یافتنـمتفاوتـخود
یی در تقابـل  گـو آري... کنـد  امر منفـی مـی  کارِ ویژه، به تعبیرِ دیالکتیسین، هاي زمخت دیالکتیک، و بهجانشینِ انگاره

خواهـد  خواهد؟ چـه مـی  دیالکتیسین چه می... گوییِ دیالکتیکی؛ تفاوت در تقابل است با تناقض دیالکتیکی است با نه
: 1390دلـوز،  . (گفتن به تفاوت خود را نـدارد خواهد؟ نیرویی ازپاافتاده که نیروي آرياین خواستی که دیالکتیک را می

37-38(

تفاوتتواند آید؛ دیدگاه بنده چون نمیاش با خدایگان درمیصورت نظرورزي بنده به رابطهقرار دیالکتیک بهبدین
ي دیالکتیکی از همـین برنتابیـدن حقیقـت    نفیِ محوري اندیشه. رودخود به موضع نفی میرا آري بگوید، خودبه

کنند، نیروي برتـر  و در نسبتی که با یکدیگر برقرار میهمان نیستندهیچ دو نیرویی با هم این: خیزدتفاوت برمی
ي نیچـه همـین نسـبت میـان     در اندیشـه . گرایـد نیروي فروتر به انکار آن میخواست تأیید این تفاوت را دارد و 
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دهـد و دلـوز   را تشکیل مـی ) شناختی، اجتماعی و سیاسیاعم از زیست(بدننیروهاي برتر و فروتر است که یک 
شدن رابطه نتیجه نپذیرفتن تفاوت و اصرار بـر  دیالکتیکی. خود را از آن گرفته استماشین میلي ریهآشکارا نظ

گویانه ــ را ناظر گویانه و آرينیچه دو کیفیت نیروها ــ خواست نه. نفی آن است که متناظر با خواست برده است
کند که در سنت ن را به تضادي تبدیل میگوید آخواستی که به تفاوت نه می. بر همین تناسب طرح کرده است

جنـاح  (دیگـر در دیالکتیـک   عبـارت بـه ). نفیِ نفی(آفرینیِ یک نفی دیگر باید رفع شود دیالکتیکی از طریق نقش
اي اسـت کـه بنیـادش بـر     انهشي مقابل نه واالمني دو نفیِ مقدماتی است و این درست نقطهایجاب نتیجه) بنده
. شودتضاد گذارد تفاوت تبدیل به گرایی خدایگانی که نمی، مثبتاستوار استتفاوتخودگوییِ سرمستانه بهآري

تـوز  دهـد؛ کینـه  اي، این نکته را با ذکر تعارض میـان دو گـزاره نشـان مـی    نیچهتوز کینهي دلوز در تبیین پدیده
:گویدمی

ام را هدر دادم، زندگی خودت را هدر دادي و کس مرا دوست ندارد، تقصیر توست که من زندگیتقصیر توست که هیچ
هـا و  این قـوه بـه لُـودادن جنایـت    ... هاي خودت، همه تقصیر توست هاي من و بدبختیاین هم تقصیر توست، بدبختی

خواهد که دیگران شرور باشـند، بـراي   او می... گردد ن میکند، او دنبال مقصران، دنبال مسئوالجنایتکاران بسنده نمی
فرمـول  : تو شـروري، پـس مـن خـوبم    . احساس کند، نیاز دارد که دیگران شرور باشند» خوب«که بتواند خود را این

: جـا همـان (من خوبم، پس تو شـروري : این فرمول را باید با فرمول خدایگان مقایسه کرد... بنیادین برده چنین است 
209(

:]ترسپس[

گـو، و  هایی کنشگر و آريمقدمهاي منفی برسد، بهکه به نتیجهاو براي این. هاستنزد خدایگان هر امرِ مثبتی در مقدمه
ي ایـن نتیجـه  . اي منفی که اساسی نیست و اهمیت چندانی ندارد، نتیجهها نیاز داردهمچنین سرمستی از این مقدمه

گـویی  گـري و آري اهمیتش فقط در افـزایش غلظـت کـنش   . »فرعی، یک رنگ تکمیلیامري «منفی چیزي نیست جز 
امـر منفـی وارد مقدمـه    : همـه چیـز تغییـر کـرده اسـت     ... » تو شروري، پس من خوبم«:] اما در فرمول بنده... [است 

اي را بـه  منـد که جزتوز نیاز دارانسان کینه... هاي منفی ي مقدمهشود، نتیجهشود، امر مثبت یک نتیجه تصور میمی
استنتاج غریـب  . من در تقابل نهد تا سرانجام خود را همچون یک خود ابراز کندـتصور آورد، و سپس خود را با این جز

چنـین  توان فهمید قیـاس بـرده در چـه قالـب    در همین مرحله می. برده دو نفی الزم دارد تا به نمودي از اثبات برسد
از تأکید؛ 212-211: جاهمان. (توزيدیالکتیک در مقام ایدئولوژي کینه. دیالکتیک: توفیقی در فلسفه پیدا کرده است

).از من است] افزوده[اصل است، 

ي همین نیچه قیام بردگان را نتیجه. دیالکتیکینفی نفی وار بودنِ ناگزیر ايِ دلوز از بردهچنین است تبیین نیچه
بنده در مقـام نفـی تفـاوتش بـا     . داندنیروها، میي رابطهبه نسبت دیدگاه دیالکتیکی قول دلوز زي، این بهتوکینه

:خواهد جاي او بگیرد و از این پس او خدایگان انگاشته شودخدایگان، صرفاً می
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گـوییِ  واالتبارانـه از دلِ آري هر اخالق... زا شود و ارزشتوزي، خود آفریننده میشود که کینهقیام بردگان آنگاه آغاز می
، بـه آنچـه   »دیگـر «اسـت، بـه آنچـه    » بیرونـی «وید؛ اما اخالق بردگان نخسـت بـه آنچـه    ربه خویش برمیپیروزمندانه

جـاي گردانـدنِ آن بـه    دوختن به بیـرون، بـه  گذارانه، نیاز به چشماین واگرداندنِ نگاه ارزش... گوید ست، نه می»اوـجز«
اخالق بردگان براي رویِش همیشه نخست نیاز به یـک جهـان بیرونـی دشـمنانه     . توزي استمان کینهي هخویش، زاده

آن از بنیادکه کُنشی داشته باشد به یک انگیختار بیرونی نیازمند است ــ زیرا کنشِ، براي آنبه زبان فیزیولوژیک. دارد
خـود در کـار اسـت و در    او خودبـه : ي این اسـت گونهه باژگذاري واالتباراني ارزشیوهاما ماجرا در مورد ش. واکنش است

)43: 1377نیچه، . (تر آري گویدتر و پیروزمندانهجوید که به خود شکرگزارانهرو میرویِش؛ و ضد خویش را تنها از آن

کند، تقـواي سـتیز شـریعتی اسـت کـه      آشکار است که قیام بردگان و اخالقی که نیچه چنین به آن منتسب می
دلیل نیروهاي واکنشی موجود در هستی را به همیننیچه به. تصدیق دلوز، از جنس واکنش استاور نیچه و بهببه

کـه هـیچ   ي مهـم ایـن  نکتـه . که نیروي بالذاته کنشی مربوط به خدایگانان استدهد، همچنانبندگان نسبت می
گویی دارد، الزاماً نیروي پیروز ت آريتضمینی براي پیروزي خدایگان وجود ندارد؛ درواقع نیروي کنشی که خواس

از قضـا از دیـد نیچـه پیـروزي بردگـان رسـمِ       است در شرایطی بردگان پیروز شـوند و نیست؛ بلکه اتفاقاً ممکن 
گفتـه  ي پیشپارهزا.است) خدایگانان(ظفرمنديِ نیرومندان راستین آنچه نادر بودهترِ تاریخ بوده است و معمول

گویی بـه  کند تا با نهرا فرض می) نفی(من ـیا جزدیگريازهرچیز یک اگر بنده پیششود کهمیچنین استنباط 
ي شـیوه (، درعمل نتوانسته است به یک خدایگان راستین تبـدیل شـود  )سنتز(خود را اثبات کند ) نفی نفی(آن 

که بنا به جوهر واکنش؛ده استکار دیگري نکر» واکنش«، بلکه جز تثبیت )گذاري واالتبارانه باژگونه استارزش
با بندهاست؛ به بیان دیگر بازنماییتکرار و يمایهاز رفاًصنیست،) ي خدایگانکارویژه(آفرینش قرینِ خود هرگز 

.کردن را در خود فرونشانده است/شدنشور و شوق بازنمایی،نفی نفی

کشد، همـو کـه   ان مییمیر پاي داروین را بهیافتن نیروهاي واکنشگر در تاریخ، ناگزاعتراض نیچه به چیرگی
که طورالبته همان.یافتآن به انگیختارهاي بیرونی میدهی واکنشسازوکار بقا و فرگشت گونه را در گروي توان 

اي در مورد هر موجود زنـده پایی،خویشتنيرانهي یک فرض تداوم گونه برپایهگفته شد،ي خاطیان شریطهدر 
یک کلیـت ذاتـیِ   که تعریف نوعیِیک مشکل منطقی روبرو است و آن ایناباشد، در مورد انسان بهم که صادق 

ناپذیر اسـت و مـا بـا همـین ادعـا      یک تناقض چارهعمالً طرح بورژوازي به بعد، کم از دستي انسان، معرف گونه
علـیِ  زعـم او ج ي بـه لیل همین غریزهدداروین دقیقاً بهنفرت نیچه از هرحال اما به.دوباره سروکار خواهیم داشت

هـاي  الگـو در نمونـه  /کند و فرضِ باطلِ بازنماییِ یک نوعکه پیوسته یک اندامواره را تکرار میصیانت نفس است
بـه  بنـده  از سـوي  ،خـدایگان و بنـده  ي نسبت دو نیرو در رابطـه دیگرسخن، اگر به. داننمایی را معتبر میانضمام

جاست کـه نیچـه   اتفاقاً همین.جدا نیستاوپاییِ ي خویشتنشود، این امر از غریزهفروکاسته میقدرتبازنماییِ
ناباورِ سارتر دسـت روي آن  عنوان مشکل اصلی اگزیستانسیالیسم خداکند که شریعتی بهموضوعی را یادآوري می

بدون خدا چگونه ممکن است؟و البد مسئولیت،تقوا/اخالق: گذاشتمی
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خاســتگاه ) سوسیالیســم، دموکراســی(گرایــی فایــده: یــابیمبــازمیفلســفیـمــذهبیاز تفکــر بیــرونیــده را همــین پد
.داردایمـان هـا ارزشایـن بـه درسـت ماننـد فـرد مسـیحی     امـا ، کنـد ي اخالقی را نقد می)هاارزیابی(هاگذاريارزش

اگـر ایمـان   !ي آن ناپدید شودکنندهوضعخداي ماندنی است اگر پنداري امر اخالقی همچنان باقی،کهاندیشی اینخام(
قـدرت تـامِ،   (تـوانیِ  این همه: پرسشِ بنیادین). مطلقاً ضروري است» ماورا«استوار نگاه داشته شود، به امر اخالقی باید

Allgewalt/omnipotence ( ،آید؟ از کجا میایمان، ایمان به اخالق)   کنـد کـه   ایمانی که خود را آنجا نیـز بـرمال مـی
رغـم شـناخت جهـان    بـه ] و ایـن [: شـود اخالق تفسـیر مـی  ]خدمتدر[سودايِ زندگی هم بهاشتباه حتا شرایط پایهبه

تی و دوسـ اندازي داروینیستی به آشتی میان اصل نوعچشم: »)صیانت نفس(پایی خویشتن«].است[جانوران و گیاهان
:Nietzsche. Ger: 1926, 188-189; En(.)اصل خوددوستی )نداز منَ] هاافزوده[از اصلند، تأکیدها؛ 147 ,1968

ي یافتهکه غایتگرایانه است، همچنان بخشی از مسیحیت تداومدلیل آنپایی داروین، بهي خویشتناینجا حتا رانه
از دیـد  . کـار بسـته شـود   بـه ...) ها و سوسیالیست(که از سوي خداناباوران شود، ولو آنفرهنگ غربی انگاشته می

کنـد کـه   را حمل مـی » ماورا«درنتیجه تعهد به یک نیچه، داروینیسم در بطن خود همچنان یک نظام اخالقی و
اَصلَح، تفسیري از فرگشت یا پیشرفت موجودات زنده است که طبیعی و بقاي گزینش: مستلزم نوعی ایمان است

اسـتوار  ) غایتمنـدي (طـورکلی بـه ي تصدیق اخالقمنديِ مابعدالطبیعیِ حیـات  در آن حیات جانداران تنها برپایه
شدن به منطق داند که براي تبدیلاصلح میبقايي خدایگان و بنده را واریاسیونی از همین هنیچه رابط. شودمی

دیـالکتیکی رابطـه زمـانی   (د به انگیختارهاي بیرونی ببخشواکنشناگزیر باید اولویت را به ) دیالکتیک(پیشرفت
:)گویدمینهاش، به غیریت و تفاوت او، شود که بنده به دیگريمی

تعیین [= پادار کنند ي اصلی هر موجود انداموارپایی را همچون غریزهي خویشتنکه غریزهها پیش از آنفیزیولوژیست
خواهد نیروي خـویش  ، می]بیش از هرچیز[= باید تأمل کنند، زیرا هر موجود زنده، باالتر از همه، می]، قرار دهندکنند

پیامـدهاي پایی تنها یکـی از  است ــ خویشتن] خواست توان[= واست قدرت زندگی همانا خ} زیرا{ــ بیرون بریزدرا 
اصول } کاربردنبه{سخن کوتاه، در این مورد نیز مانند موارد دیگر، باید از . ترین آنهاستنامستقیم این امر و همیشگی

و تأکیـدها  ؛ 43: 1387نیچـه،  (.پـایی اسـت  ي خویشـتن شناختیِ زاید پرهیـز کـرد ـــ کـه یکـی از آنهـا غریـزه       غایت
).از منَند] هاافزوده[ند؛ از اصلَ} هاافزوده{

طبیعی گزینشاصلسنخی چون هاي همآوریم که قانونرا به یاد میتفاوت و تکراربه این ترتیب سخنِ دلوز در 
داشـتن  ، براي برقرارنگـاه »ماورا«ي یک مابعدالطبیعه، یک را اُستوارندهفرویدواقعیتاصلداروین و حِصلَاَو بقاي

مسـتلزم  پـایی ذیرش اصل خویشتندر این طرح، پ. )ي خاطیانشریطهبنگرید به (دانست حیات موجود زنده می
درنتیجـه  .داردگذاري پیشینِ اخالقی است کـه غایتمنـدي مابعـدالطبیعی زنـدگی را پـاس مـی      فرض یک ارزش

دلـوز  باره داوريِتناقضی در اسپینوزا نیست؛ دراین(دهد ماندگاري پایان میپایی به حاکمیت اصل درونشتنخوی
زعـم نیچـه   ح یا اصل واقعیت، جـایی کـه بـه   صلَاَبقايدر قلمروي : )کمابیش با داوريِ نیچه فرق دارداوپیرامون 

واکنشگري و نیروهاي واکنشگر است، خودبهحرف انگیختـار، یـک چیـزِ    : شـود خود علت از معلول جدا میحرف
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خواهد نیروي خویش را بیرون بریزدباالتر از همه، می"اي نیست که دیگر موجود زندهبیرونی است و اندامواره".
ت دیگر، نیرو خودش علـت عملـش اسـت و    ماندگاريِ علت در خود نیروست، به عبارعکس هوادار دروننیچه، به

اي که خود او دلوز در تبیین این تعبیر نیچه و با اشاره به استعاره.پذیر نیستجداییآنکند از اثري که ایجاد می
چگونه به ) تو شروري پس من خوبم(توزي دهد که فرمول کینهتوضیح می) ي شکاريبرّه و پرنده(برد به کار می
توانـد جلـوي آن را   ي شکاري داراي اَثَري است که گویا میپرنده: انجامدمی) برّه(نِ نیروي ضعیف دادمحق جلوه

گیـرد،  کند و جلوي اثر خـود را نمـی  نمیداريخویشتناست که شروربه عبارت دیگر پرنده به این دلیل . بگیرد
بـرداري بـرّه آشـکار    اینجا کاله. شودمیاش است که طرف خوبِ این تقابلداريکه ظاهراً برّه با خویشتنحال آن

عملیـات ي این اما پشتوانه. ي مثبت داستان شودکند تا خودش چهرهاو آنچه را که اساساً ندارد تقبیح می: است
ي بیـان دیگـر در مغلطـه   بـه . قابل تفکیک است) شکار(کند ي شکاري از کاري که میآن است که پرندهيانگاره
:شودتواند کرد فرض میجدا از آنچه می) شکارچی(توزي یک نیروي کنشگر کینه

تصویري انتزاعـی و خنثـا از نیـرو را    نیروهاي واکنشگر: رساندتوزي این وظیفه را به انجام میسازي در کینهفرایند متهم
شود، و برعکس، اگر عمل نکند شناخته میگناهکارکردنْسبب عمل؛ این نیروي جداشده از اثرهایش، به»افکنندفرامی«

ابراز نیـرو  شود، جدا نمی] بیانش= [که نیرو از ابرازش با این. کنندنیرو را دوتا می: ي علیتدقیقه... آید شمار میالیق به
)215: 1390دلوز، . (شودي علتی متمایز و مجزا نسبت داده میمنزلهکنند که به نیرو بهرا به معلولی بدل می

کاربسـت  دریابد که اي میو در تولید سوژهجوهر عملیات را در ساحت این ) ي دومدقیقه(ي سپسینِدلوز ثمره
ي نهـایی  بینی است که نتیجه؛ قابل پیشمختار و آزاد استنیرو،اثر ایجاد در یی که به او اطالق شده، یعنینیرو

چیزي کـه  ، یعنی همان)216: جاهمان(کردنِ نیروست و اخالقیاخالقیات) علیت و جوهري سوم پس از دقیقه(
آن اي، بـر دقیقـه نیچه در برابر این انحطـاط سـه  .استبهرهدر توجیه مفهوم مسئولیت از آن بیي سارتر فلسفه

: اش چیـزي جـز اثـرش نیسـت    نیرویی که هسـتی : گویانه استوار کنداست که کارورزي نیروها را بر بنیادي آري
ي پایه، موجـود زنـده دیگـر یـک انـدامواره     براین. وجود ندارداصالً نیرو بورزد، زیرا جز این خواهدمینیرویی که 

خواهد می"(ي نیروست کنندهکنشگرانه و ایجابی فَیضاني اشیوهختارهاي بیرونی نیست، بلکه بهواکنشگر به انگی
، همو ندکنیکی یاد میبهداروین از المارك عوضِدلیل است که نیچه بههمینبه). "بریزدبیروننیروي خویش را 

در پاسـخ بـه   [هـا  حقیقتاً کنشگري را حس کـرده اسـت کـه مقـدم بـر سـازگاري      آفرینِنیروي شکلوجود "که 
).88: جاهمان("نیروي دگردیسی: است] اي بیرونیهانگیزش

تر بگوییم تولید سـوژه از طریـقِ اخالقمندشـدنِ یـک کنشـگري،     ، یا درستاخالقمندي در سوژهتولید پس
داري خویشتناین اثرو باید در ایجاد) مجزا از معلولعلت(که از اثرِ خود جداست ايیافتهنیروي انحطاطان چون

گویانـه  و این غریزه از آنِ کسی است کـه نـه  شود،میستوار اپایی ي خویشتنغریزهپاي تثبیت داروینیپابهکند، 
نیچه و پیروِ او دلـوز، ایـن رویـداد را پیـروزيِ     . )کندمیدیالکتیکییعنی نسبت نیروها را (دهد نشان میواکنش
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ي که رابطـه تازمانی.و استقرار اخالقیات بر زندگیپیروزي بردگان : کنندنیروهاي واکنشگر بر کنشگر ارزیابی می
پیروزمنـدي شود، آنچه پیروز است کنشگري است و خدایگانِاش دیالکتیکی میبنده با خدایگان با تعریف هگلی

.اسـت افکنـده بـر دوش  آقـایی رداي دروغ بـه اي اسـت کـه   »واکنشگرـبنده«که بر صدر آن نشسته است، صرفاً 
پـاییِ خویشتنگراییِ ناظر بر اتی که براي توجیه خود نیازمند جدایی نیرو از اثرش است، را غایتي اخالقیشالوده

.یک ماشین پارانویاك، پرهیزداز نابودي خود میاي که بنده: دهدنیروي واکنشگر تشکیل می

*                   *                  *

ي نبرد بنـده  آگاهی محصول پیروزي نیروي واکنشگر، یعنی نتیجه: کندتمرکز میآگاهیدلوز بر ضدیت نیچه با 
در خواهد آگاه شود، زیـرا بـه آگـاهی نیـاز دارد؛     این بنده است که می. بر سرِ بازشناسی و بازنمایی خویش است

، نیچه و پیـروِ  است(intentional)التفاتیحیثیا قصدمنديآگاهی واجد در آنبرداشتی کمابیش هوسرلی که
خواهـد دیگـري   اما این بنـده اسـت کـه مـی    . دانندمیدیگريجویاي شناختمنِیک آگاهیِاو دلوز، آگاهی را 

در یـک کـالم، آگـاهی الزامـاً     . هـاي او را بازنمـایی کنـد   که مشخصات و ویژگـی را بشناسد، براي این) خدایگان(
:استبیرونواکنشگرانه و در نسبت با یک 

بـه آن وابسـته اسـت یـا در آن     } فرودست{آگاهی همواره آگاهیِ یک فرودست است در نسبت با فرادستی که نزد نیچه 
در نسبت بـا خـودي   است » من«نیست، بلکه آگاهیِ یک ] خودآگاهی[=گاه آگاهی از خود آگاهی هیچ. »شودادغام می«

بـودن نـدارد   اي است در نسبت با خدایگانی که نیازي به آگـاه آگاهی نه آگاهی خدایگان بلکه آگاهی برده.که آگاه نیست
... شود که یک کل بخواهد خود را به کلی برتـر وابسـته کنـد    آگاهی معموالً هنگامی ظاهر می"] :نقل قول دلوز از نیچه[

: چنین اسـت بردگـیِ آگـاهی   ] پایان نقل قول[".ع آن باشیمتوانیم تابشود که میآگاهی در نسبت با موجودي متولد می
)نداز منَ] هاافزوده[؛ 84: جاهمان(.»گیري بدنی فرادستشکل«است بر آگاهی صرفاً گواهی

گز پژواکی از یک دیگري خدایگان نیازي به آگاهی ندارد، زیرا کنشگر است و هر: شودضدیت با هگل آشکارتر می
اسـپینوزا  يگفتـه بـه دریغ نیروست و علت و انگیختاري جز خود ندارد؛ آگـاه نیسـت چـون    او فَیضان بی: نیست

اي است کـه بـدن را از کارکردهـا و    که چنین دانشی دارد، بندهآن؛دانیم که یک بدن به چه کاري تواناستنمی
شـان از  زیـرا ایـن نیروهـا بنـابر طبیعـت     . این نیروهاي کنشگر دشوارتر استنماییِسرشت": کندآثارش جدا می
ایـن مفهـوم   نبایـد دقـت کنیـد کـه   ).86: جاهمان("»کنشگريِ بزرگ اصلی، ناخودآگاه است«. آگاهی گریزانَند

در . اسـت دیگـري آگاهیِ متعلق به یک ناخودآگاه با مفهومِ فرویدي آن خلط شود؛ در تعبیر فرویدي، ناخودآگاه
گذاري مابعـدالطبیعی و درنتیجـه نـاقض    ویژه در خود دلوز، چنین تعبیري مستلزم یک قانوناي، و بهسنت نیچه

هـیچ  شمول است و استوار بر این موضع کهاي یک ناآگاهی جهانیچهناخودآگاه ندرعوض، . ماندگاري استدرون
سبب ناخودآگاه اینبهکنشگريِ بزرگ . ه، ثبت نشده استناشناختدیگريِاي، ولو نزد یک حقیقتی در هیچ کتیبه

آگاهی مالزمِ تشکیل این نگرش،ي مقابلِنقطهدر. ستگویی به این پیشامد نیو آريپیشامد محض جز کهاست
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: اش نیستماشین پارانویاك در برابر گسست پیوندهاي اندامیایستادگیچیزي جز کمابیش است که » من«یک 
شود که آگاهی زمانی پدیدار میخالصه آن. شدنـهستـآنچهـازـغیر، دیگرشدن، شدنت در برابرِ ي مقاومدقیقه

شکلِ موجود حفظ شود، ناگزیر از همینخواهد بهنیرویی که می: شودپایی پیش کشیده میي خویشتنکه مسئله
نسـبت  : آگاهی و ذهن است، خود بدن اسـت تر از انگیزتر و جذابکه نزد نیچه آنچه شگفتآگاهی است، حال آن

نیروي کنشگر معطوف به شناخت و آگـاهی نیسـت، بلکـه بـه     ).84: جاهمان(ناپذیرِ نیروها بینیتصادفی و پیش
.گویدمیآريهمین پیشامد 

چـه  آنــمشهور هگليگزارهآلود به ي طعنبا اشارهظاهراً شود که ستیزي نیچه آنجا نمایان میاوج آگاهی
را آشـتیِ دوبـاره بـا نهادهـاي     اوي کـل فلسـفه  ـــ اسـت بالفعل و آنچه عقالنی است است عقالنی است، بالفعل 
آینـد،  به کار بازنمایی بردگان میپس و)دولت و کلیساویژه به(دارند هاي موجود را پاس میاي که ارزشتاریخی

:کندتوصیف می

پیشرفت انسـانیت  ]پیروزمند[او : حق با پیروزمند است. ي جنگ و مردان بزرگ استي او آموزهي عامیانهجنبه: هگل
یـک  طـرحِ : )هگـل (ي آلمان معناي فلسفه... تاریخ کمکبهیاتي اخالقکوشش براي اثبات سلطه. کندرا بازنمایی می

کـه در آن شـرّ، خطـا و رنـج     ]چیـز انگاشـتن  دانسـتن، خـدا را در همـه   چیز را خدا همه: ایسمتهپان[پنداريخداهمه
را بـد  ]وبـرق رقپـر ز [پرشـکوه  این ابتکـار  ...) دولت و (هاي موجود قدرت.شوندنمیعلیه الوهیت انگاشته هاییبرهان

. شـود تأییـد و تضـمین مـی   ،اینـک حـاکم اسـت   هرکه هم]عقالنیت[بودنِعقالنیکه گویی با آن اند، چنانکار بستهبه
)Nietzsche. Ger: 1926, 289-290; En: 1968, 223 از منَند] هاافزوده[از اصلند، تأکیدها؛(

: ددانـ مـی هاي موجود از طریق آشتی با نهادهاي رسمی حاکم دگان براي تصدیق ارزشنابزار برا عقل روایتاین 
کنـد،  عقالنیت موضوع را تأیید میفعلیتاگر صرف . استعقالنی،استبالفعلآنچهحق با پیروزمند است چون 

ایـن اعتـراض   .شـود هاي موجود که دستاویز بنده براي بازنمایی و بازشناسی خویش است، توجیه مینظامِ ارزش
انگاشـتند،  ي وضـع موجـود مـی   کننـده کار و توجیهرا محافظهکه هگلگرایانگیري بسیاري از چپنیچه با خُرده

ایـن گـزاره   خوانـدنِ تـر نقالبـی اي امکـان  با ارجاع به نظر جیمسن دربارهخاطیانيشریطههمانند است؛ اما در 
و ) باید عقالنی بشـود بالفعل= عقالنی است بالفعلْ(شدن است و بودنوحدت بر سرِ که مسئله این: صحبت شد

.کنـد ــ را یگانه مـی (müssen)و علیت پدیداري (sollen)ــ تکلیف کانتی بایستنهمزمان دو نوع وحدتاین
اتهـام خـود را بـر پیشـینگیِ     فـرض کـه »ي اخالقیـات بـه کمـک تـاریخ    اثبات سلطه«ي این از داوري بدبینانه

ي دوشـرطیِ ايِ قضـیه نقـد نیچـه  اساس که استمشخص . گذارد، فاصله داردمابعدالطبیعی اخالق بر هستی می
ــ و خودش هـم  حتا اگر ندانیم بدندر مورد این راستیبهاست؛ اما هاي یک بدنناآگاهی از تواناییهگل همان 

؛ به کـاري تواناسـت  هرحالکه بهددانمیخودش هم دانیم و میباز هم این را ،به چه کاري تواناستکه نداند ــ 
ينتیجـه شهـای کاردرعـوض کجاسـت آن بـدنی کـه     . پیشین، هنوز یک مابعدالطبیعه باشـد آگاهیبسا این چه
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یـک کـار   نشـدنِ ،کندبدنی که هر کاري که می؟تواند بکندرا نمیاصلیکارِیکاست که حقیقت این ندانستن
؛ توانـد بکنـد  نمـی سـت کـه  چه کاريآن داند بدن نمی: چنین استمورد دراینحکمِ اسپینوزا بدیلِ ؟ دیگر است

آگـاه، آن  دیگـريِ فرضـاً   صـورت تکلیـف آن   درایـن .آن نیستي مابعدالطبیعیِمقدمهايآگاهیحکمی که هیچ 
ي اعظمِ فرضاً آگاه، درمقام یک سوژهدیگريها، این فرویديشود؟ بنا به روایت معمولِناخودآگاه فرویدي چه می

نادرسـت یکسـره اما ایـن برداشـت   . سوژه تشکیل شده استمنِموجودیتی پیشین است، یعنی پیش از پیدایشِ 
؛ درواقع استپیشینگیدارايفقدانْعنوان یک نگیریم که خود این دیگري صرفاً بهنظراست اگر این نکته را در 

به این دلیل وجود دارد کـه فقـدانِ   » من«: است» من«ذاتی فقدانِتقدم دارد، » من«ي فروید بر آنچه در نظریه
=I)شودانکار می» من« not not I)هم بالموضوع خواهد بـود فقدانآن ،»من«ست که بدون همین ؛ اما بدیهی .

ي اینجا درك تقدم و تأخّر زمانی ممکن نیست، مگر درقالب جابجایی متناوب ورودي و خروجی در یـک چرخـه  
در انجـام کـار   اشتوانینـا که کارها را انجام دهدبرخی تواند به این دلیل می» من«معنا، یندرا. )فیدبک(د خورانْپس

آنچه این نـاتوانی  که همزمان را فراموش نکنیم و آن اینمدعابسیار کلیدي این مکملاما ؛شودانکار میشاذاتی
»کارهـاي دیگـر  «روي سوژه از مواجهه با آن از طریق انجـام همـین   بخشد، طفرهاساسی و فقدان بنیادین را قوام می

نشـدنِ  است و این همزمان بدان معناست که انجـام دیگرکارنشدنِ یک اي از انجامانجامِ هر کاري استعاره؛است
کـه از ایـن حقیقـت آگـاه     ايدیگريترتیب بدین. کندتضمین میياستعاريرا خود همین زنجیرهدیگرکارآن 

مستقر شده یفقداندر موضعِکه است داناي مقدمتا آنجا خود را انجام دهد،اصلید کارِ تواننمی»من«است که 
اي، کننـده شـکل گـیج  بـه .دشـو از تماس با آن تضـمین مـی  » من«روي خود طفرهسبببهاش که پایندگیباشد

بودگیِ ضروريِ موضعِ فقدان اشغالِ تهیدرنتیجه. کندمیوضعهرلحظه سوژه پسینفقدان را عملکرد پیشینگیِ
بلکـه یـک جایگـاه    نـه یـک ذهنیـت   آگـاهی کـه راسـت آن ممکن نیسـت؛  »آن«و »من«همزمان جز با انهدامِ

جـایی  : دنشـو معدوم مییکباره و مملوكمالک،دآیبه تملک درمیکه ي ادر لحظهدرستاستقرارناپذیر است و 
مشـهور  » غیـرِ مـنِ  «، بـا آن  »دیگـري «بـا  » من«آشتی قرار، بدین.درسبه یگانگی می»فقدان من«با » من«که 
کـه  ايدیگـري آلمانی، یک خودکُشی اسـت؛ خودآگـاهی چونـان رفـع ازخودبیگـانگی، رفـعِ غیریـت        آلیسمِ ایده

ي ي نـابودي سـوژه  دقیقهاش است، با سرشت فقدانی»من«ي بودنِ مواجههتروماتیکي اش نتیجهبودگیدیگري
آنچـه بایـد   ،شـود مـی همـان  که با انهدامِ خـویش ایـن  اي خودآگاهیي عالیِ پایهبراي رسیدن به . خودآگاه است

بـا  قـدر  همـان زمـانِ ایـن پیشـینگی   ـي مکـان هندسـه اسـت و  شـونده وضعهرلحظهفقدانِیک باشدپیشاپیش
الـواحِ  یـک ذات ابژکتیـو افالتـونی یـا     که بـا پیشـینگیِ ایجـابیِ   تفاوت دارد» چیزهیچداشتنِنپیشاپیش وجود«

.غیرتاریخیِ اخالقیات

هـاي وهرگ، نـه از جـنس مـاده و نـه از     که عینِ فقدان استاستبالفعلدلیلاینبهاي کهباري، آن عقالنی
حـال دانسـتنِ   بخشـد، و درعـین  زبان با تضمینِ ندانستنِ سوژه به او توانایی می:استدالاَثیري، بلکه از سرشت 

جابجـاگرِ  یـک  .دهـد زبـان را شـکل مـی   همین ،کلیتعنوانِ یک غایبِ ناتوانیِ بنیادین سوژه است که بههمیشه
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تبدیل به توانـایی او  ي زباندر عرصهسوژهضروريِ ناآگاهیِ: دکنمیاحضاررا ، شبح امتناع متناوبِ مقدم و تالی
زبان کلیتپیشینگی ؛ دآیمیدرزبان خودصورتناتوانی او بهبهنسبتگریزندهازدستآگاهیِ همزمانشود، ومی

مدارِ دو نوع زمانمندي در یک واقعیت بر تقارن این. دشومیوضع، گیتکینآن در سطح هاي تحققِ در نابسندگی
هرچیـزي  ، و آنجا کـه کلیتي عنی دقیقهاست، ی(synchronic)همزمانچیز آنجا که همه: دداللت دارچرخش

ي زبـان اسـت و دومـی مجـالِ     یکُمـی گسـتره  .فردیـت یا تکینگیي است، یعنی دقیقه(diachronic)زمانـدر
زمـانی  ـدرنتیجـه سـاحت در  ها و درنگاه نخست، فعلیت به سپهر تکینه.گفتارزمانِو بیانزمانِ:سخنگوي زبان

ي ي گزارهاي که در ترجمهدقت کنید که اصلِ واژه.خوردگزارشِ خود هگل کمی پیچ میاما مسئله به. تعلق دارد
شـده واقـع آنچـه  ) حالیـت (بودنِبر اکنونیمعموالً است که wirklichشود برگردانده میبالفعلهگل معموالً به 

ت، امـا هگـل بـه    افالتـونی اسـ  يایـده یا مثالظاهراً داراي سرمدیت (vernünftig)عقالنیبرابر، درداللت دارد؛
. داراي گوهري اخالقی شـده اسـت  و درحقیقت،بیرونیشکل کاذبی د که امرِ معقول او بهکنافالتون اعتراض می

فلسفه کاربرانبه برخی از ي حقوقفلسفهبنیادینخطوطگفتارِدر پیشاین اعتراض او در بستر نقدي است که
ریزي یـک  باال طرحیا دستمداري دولتقیدگذاري اخالقی بر به ابزار را فلسفه نی به کسانی کهکند، یعایراد می

:کاهندشهر فرومیآرمان

سبب بـه آنچـه   و بدینشوداست که موجب کژفهمی می(Wirklichkeit)فعلیت درقبالفلسفهموضعهمیندرست 
روهمـین درسـت از اسـت،  چیـز عقالنـی  کاوشِکه فلسفه، از آنجا که گردم، و آن اینام بازمیتر بدان اشاره کردهپیش

خـدا  ] تنهـا [کـه  ) Jenseitigenدیگـر،  جهـان (چیـزِ متفـاوت   و نه بنیادنهادنِ یک استکنونی و بالفعلادرك چیزِ 
منـدرج  [در خطـاي  ] یعنی[که کجاست، داند میخوب داند کجا باید باشد ــ یا شاید بتوان گفت که آدمی درواقع می
افالتـون، کـه   جمهور حتاکه امرو اشاره کردهي پیشِرسالهطیدر ). پایهبیچرند، (سویه و تهی یکیک استدالل ] در

چیزي جز سرشت اخـالق یونـانی را متصـور نکـرده     رود،شمار میبهپایه پوچ و بی] شهر[آرماني چشمگیر یک نمونه
توانست که تنها می] اخالق یونانی[کننده در این ترِ رخنهاصل ژرفبا آگاهی از افالتون که ] امنیز اشاره کرده[، و است

اي گونـه خـود را بـه  ) Verderbenنرسـیدن،  امفرجـ ویرانی، بـه (چونان یک تمناي ارضانشده و درنتیجه چونان تباهی 
آن یاري بگیرد، امـا  ] گريِتأثیر و رخنه[درست از همین تمنا علیه میانجی در این اخالقیات پدیدار کند، ناگزیر بود بی
ي توانسـت در یـک شـکل ویـژه    آمد، نخست صـرفاً مـی  فرود می] تراز جایگاهی عالی[= این کمک را که باید از باال او 

بـس  )نرسـیدن فرجـام بـه (ایـن تبـاهی   ] در چیرگی بر[او با آن خود را که اخالقیهمین اخالق جستجو کند، بیرونیِ 
، شخصـیت بیکـرانِ آزاد  ایـن اخـالق، یعنـی    نهـاد  ژرفي بـه رانـه  این طریـق از] اتفاقاً درست[پنداشت و نیرومند می

ترتیب به اثبات رسـاند کـه  بدین] بزرگی روح خود را= [ویش را بودنِ خروحاما او بزرگ. ترین آسیب را وارد کردعمیق
رد آن او ] يایده[ي مثالِ همان اصلی که ویژگی ممیزهدقیقاً ران اسـت،  گـوزمـان همـان {محـوري اسـت کـه    در د {

.گرددي جهانی گرد آن میشوندهنزدیکبردمنده و ] انقالبِ[دگرگونیِ 
است؛بالفعلآنچه عقالنی است، 

.است، عقالنی استبالفعلو آنچه 



32

و نیـز  روحمنـد  در درنگیـدن بـر جهـانِ    ] فلسـفه [این ین باور است، وهمفلسفه بر مانندطرف هر آگاهی صریح و بی
یا هر شـکل دیگـري کـه    ،، احساس)Reflexionبازتاب، (اگر بازاندیشی . آغازداز همین باور میدرست طبیعی جهان 

این (فراسو و فرادست آن قرار گیرد و خود را د، وبدانتهی و پوچرا چیزي ) زمان حاضر(اکنون آگاهی سوبژکتیو دارد، 
خواهد یافت، و چون این آگاهی تنها در اکنون فعلیـت یاوگیخود را در پوچی و ] اتفاقاً[برتر بیِنگارد، آنگاه) آگاهی را

تنهـا چونـان یـک مثـال، و     ) ایـده (مثال درمقابل، اگر . قرار خودش نیز صرفاً پوچی و یاوگی استبدیندارد، ) واقعیت(
پـیش  در برابـر آن  انگاشـته شـود، آنگـاه فلسـفه ایـن بیـنش را       ] ي خاص[در یک عقیده ) ايبازنمایی(چونان تمثّلی 

این اسـت کـه در نمـود و ظـاهرِ     شخیصتي اصلی مسئلهپس. نیست) واقعی(چیز جز مثال، بالفعلکه هیچکشدمی
.اکنـونی و حاضـر اسـت   چیـز ]همـان [جاودانچیزِ و است، ماندگار )درون(چیزِ] همان[، چیزِ زمانمند و گذرا، جوهر

)Hegel. Ger: 1989b, 24-25; En: )از منَند] هاافزوده[از اصلند؛ ها تأکید؛20 ,2003

ي اخالقی یک نظام سیاسـی و حقـوقی نـدارد،    آنچه بالفعل است ربطی به توجیه و توصیهبودنِنزد هگل عقالنی
درست است که آنچه : گیردمیممکنامرِي بسیاري با ي او فاصلهشدهي مشهور و بدنامزیرا چیز بالفعل در گزاره

ایـراد  . کنی هم فعلیت نداردممت، اما هر بالفعلی ممکن نیست و هري ممکنات اساکنون بالفعل است از دایرههم
ترتیـب میـان جهـان    گیرد و بـدین کمک می» از باال«شهر خود او به افالتون این است که وقتی در ترسیم آرمان

این حقیقت را از دسـت  افکند، جدایی قاطعی می،مثالیو جهانِ معقوالت جاودانِ،محسوسات زمانمند و بالفعل
چیـز جـز مثـالْ   هـیچ حتـا : خود مثال یا چیز معقول اسـت فعلیت دارد اساساًآنچه دهد که برخالف تصور اومی

فعلیـت بایستد و از موضعِ پرنخوت یک داناي کل به جهان فرودستاکنوناي که فرادست آگاهی.بالفعل نیست
اخالقی براي یک ـمسئله به تجویز چارچوب حقوقی و ارزشیپایهبراین.ي هگل پوچ و یاوه استگفتهبنگرد، بنابه

کنـد بـراي   کاوش مـی معقولشود و اگر فلسفه پیرامون چیزِفروکاسته نمیشهر بر اساس یک دانش برین آرمان
است؛ اکنونکاوش در عینِ بلکه ایننیست؛ي آرمانیبازنویسی اخالقیات موجود درقالب نظام ارزشی یک جامعه

کـار ماننـد   بـاور او ایـن  ریزي کند، زیـرا بـه  آل، را پایهخواهد یک چیز جدید و متفاوت، یک جهان ایدهمیهگل ن
ي او کمی پس از پـاره انجامد؛ ي فیلسوف میقیات جامعهي اخالافالتون سرانجام به تصور و تجسم دوبارهجمهور

جهـان  «بـراي ترسـیم   خـویش اسـت و اگـر    هرروي هر فیلسوف زاده و فرزند عصر کند که بهذکرشده تأکید می
؛ نهاده اسـت پاي عقیده از قلمروي فلسفه به وادي عمالً فرا برَود، معاصرِ خودمرزهاي از ، »گونه که باید باشدآن

از آن است تراندیشفراخفلسفه کند که هگل تأکید می؟استممکنعقالنی و بالفعل چگونه مانیِصورت هدراین
قـول او  بـه کاري که (ي عالمِ امکان و صدور بایدهاي محض اخالقی براي آنها مشغول شود که به جزئیات روزمره

هـا و  ؛ او چنـین خُردنگـري  )دادر انجـام مـی  کشـو يگذرنامـه سیاسـت مثالً فیشته در مـورد جزئیـات حقـوقیِ    
ي حاصـــل ازحقیرانــه لـــذت پســت و  احســاس  جــور  یـــکبرآمــده از انگیــزش  هـــایی را یاندیشــ تنــگ 

سببِ گذرد ــ بهو کسب احترام ــ چیزي شبیه آنچه در دیالکتیک خدایگان و بنده می»شدنشناختهرسمیتبه«
. دانـد ي فلسـفه مـی  نسبت بـه جهـان ممکنـات، در بخشـی از بدنـه     » از باال«اتخاذ یک جایگاه برتر، دستوري و 
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ان جهـان اخالقیـات   چونـ آن انگاشتنِرود، ضرورت میکه هستچناننآدولت دركآنجا که سخن از درعوض، 
:است که مورد نظر است

ـ جـا نمـی  بـه از فلسـفه  هیچ نشانی ] تنپرداخجزئیات به طور دستوري به[= در چنین کاري  توانـد  د، و فلسـفه مـی  مانَ
گـذارد، تـا آنجـا کـه درسـت      پـسِ پشـت   بیشتر هرچهرا ) Ultraweisheitماوراي دانایی، (دست بسیارخردمندي این

تـر نشـان   انـدیش است که فلسفه باید خود را هرچـه فـراخ  ] خُرد[پایان موضوعات این انبوه بی) در برخورد با(پیرامون 
این را نیز نشان خواهد داد که در دورترین فاصله از نفرتی قـرار دارد کـه خودپسـندي   ] فلسفه[راه دانش ازهمین. دهد

و ]جزئـی [شرایط به انبوهی از ]نگردبه موضوع میاي دستوري گونهو بهدانشی که از موضع باال [= واالشِ دان]خاصِ[
رد، زیـرا   میرا از آن لذت ترینپاافتادگی بیشمایگی و پیشورزد ــ نفرتی که خُردمی] ي ریز و درشت جهان[نهادها  بـ

تـا آنجـا کـه درگیـر و     ،پـس ایـن رسـاله   . یابدنفس دست میبهاحترامندگی و رزاَس خویشجور احساتنها با آن به یک
کـردنِ دولـت چونـان چیـزي     کردن و بازنماییدركي دانش سیاست است، چیزي نیست جز کوششی براي دربردارنده

ر بمانـد  دو] رویکـرد [تواند از ایـن  ي فلسفی باید هر اندازه که میاین رساله، درمقام یک نویسه. شکلِ درخود معقولبه
تـا  توانـد  اي که ممکن است در این نوشته باشـد، نمـی  ، طرح افکند؛ آموزهکه باید باشدچناندولت را آنکه گویی باید 

جهـان اخالقـی   عنوانبهچگونه باید دولت آموزد که میبیشتربلکهکه به دولت بیاموزد که چگونه باید باشد، آنجا برود
)از منَند] هاافزوده[ند؛ از اصلَها تأکید؛Hegel. Ger: 1989b, 25-26; En: 2003, 21(. شناخته شودباز

: ي اخالقیـات موجـود نـدارد   شهر برپایهافکنیِ یک آرمانتوجیه اخالقی وضع موجود در ذات خود تفاوتی با طرح
بـدترین  گذاري آن هستند، طبعاً خود وضعِ موجود است؛ ایـن البتـه   شهري که اخالقیات رایج معیار ارزشآرمان

شود کـه آن را بـا   دهد که چنین برداشتی تنها زمانی از متن او میي هگل است و او توضیح میخوانش از گزاره
ورزي عامیانه که خود را به موضع ارباب دانش و معلمِ برین اخـالق ارتقـا داده اسـت،    ریزي نوعی سیاستشالوده

القی به جهان براي ایجاد یک دولت آرمـانی نیسـت؛   ي اخي اخالقی به دولت یا توصیهغرض توصیه. خلط کنند
ضرورت گذار از این جهان را هیچ . است» جهان اخالقیات«این حقیقت است که دولت خودش دركاصلی هدف
باور هگل در تواند تعیین کند و هرکه مدعی آن است، بهد نمیرَبسر میاي که در افق عصرِ این اخالقیات بهسوژه

، »بازشناخته شود«عنوان جهان اخالقی درعوض ظاهراً اگر دولت تنها به. ستگوییدر کسوت یاوهموضع پوچی و 
دولـت ارزیـابی   : شـود کند ــ از آن سـلب مـی  کننده ــ چیزي که نیچه به هگل اطالق میي توجیهسوبژکتیویته

اخالقیـات آفـرینشِ ت کـه  خودآگاهانه کردن این حقیقـت اسـ  ي حق فلسفهي برنامه؛ کندمی، ارزیابی شودنمی
بیش از آنچـه خـودش بـر آن تأکیـد دارد،     هشدار هگل صورت درغیراین.استدولترویداد لکه همانبو مقارن 
دانـد و محسوسـات را   گذار، یعنی آن آگاهی پرنخوتی کـه خـود را برتـر مـی    موضعِ ارزش: رسدبه نظر میجدي 

نگرد، اگر موضعِ خود دولت نیست، نفرت می» گونه که باید باشندآنگونه که هستند، بلکه نه این«چشم تحقیرِ به
ظّ  ؛نفس کاذب رسیده استبهاش به یک احترامي دید افالتونیبرکت زاویهآوري است که بهچندش این حـ پشت

ترسـیم ؛تراشدهویت اضطراري میخدایگانْشده براي ي و بیرونییافتهیک مثالِ عینیتشدن، شناختهرسمیتبه
.کنداست که در مواجهه با فقدانِ ذاتیِ سوژه، فقدان ذاتیِ دیگري بزرگ را رتوش مییشهر، گفتارِ اربابآرمان
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را بایـد اي که بالفعل است عقالنیسروکار دارد، تکلیفگونه که هستبداندولتهگل با فیلسوفاکنون که
جـاي  بـه نیچـه  آمیزِطعنهدرقدرتاینکهم» حاکمِ«: کنیمروشني افالتون »از باال«بایستنِ اخالقیِ مستقل از 

اما برخالف تصور نیچه، غرضِ هگل از تأکید بـر عقالنیـت   . همان کس باشدبممکن است ،س باشدفالن کَکه این
نیسـت؛ در آنچـه هگـل از    الوقـوعی ممکنبودن حاکمیت چنین حاکمِ و تضمین عقالنیتأییدیافتگی، هر فعلیت

تـه اسـت، زیـرا    قـرار گرف ي یک فعلیت کمابیش ضـروري زیر سایهامکاني فعلیت امر بالفعل درنظر دارد، جنبه
امکان است و مشخصاً به خود امـرِ جـاودان،   عام بر برداشت رایج فلسفه او بر این گمان است که فعلیتبرعکسِ

در ي منطـق نامهدانشاو در .چیز اکنونی و حتا گذراستعیناً همان چیز جاودان، : تعلق داردمثالیعنی ذات یا 
از خـود  با این اسـتدالل  ، »اینک حاکم استهرکه هم«توجیه تکینگی تصادفیِ ايِیچهنظاهراًاتهامِ قالبی و برابر 

اگرچـه در  ه اي اسـت کـ  جوهر پایدار عقالنیيه دربارهشفاکمدراصل ي اوشدهکند که هدف کژفهمیدهدفاع می
بالفعلهمه بااین، )ي افالتونی نیست»باال«و دیگر در یک (ماندگار استدرونحاکم؛ یـک  اسـت حاکمتر از خود

تخطـی  که نظام ممکنات از رمزگذاري زمانیِ آن عاجز است؛ پسافزودهفعلیت ناپـذیري کـه   چیست آن فعلیـت
آن اسـت؟ بـر عـام درعـینِ همزمـانی و همـانی بـا آن،    ، بلکهتکینحاکمِقدم بر امکانِ نه م،برینمثالبرخالف 

، بار دیگر بـه لـذتی کـه در تولیـد حـس      منطق خُردبار در همین هگل، این؟امکانمازاد بر فعلیتکجاست این 
» بـاال «از رهگذر تولید و تحقیر همزمانِ جهان ممکنـات از موضـع   بازشناسیندگی و رسیدن به نوعی رزاَخویش

:کندمندرج است، اشاره می

ویژه در فلسفه نباید حرفـی از  به. چنین امکان و عدم امکانی نیستگفتن از سخنتر از پایهبیتر و یاوهحرفیپس هیچ 
کـه  یـا ایـن  چیز دیگري هم ممکـن اسـت،   یا است ) محتمل(ممکن چیزيکهزده شود ] دستچیزهایی از این[اثبات 

.اسـت ] و درنتیجـه منطقـاً محتمـل   [)denkbarاندیشـیدنی،  (قابـل تصـور   گونه که این هم مصطلح است، چیزي، آن
چونـان  تـرْ پـیش از این مقوله کهکه ] باید بشود[= است باره رهنمون شدهدراینواسطه درنگ و بیبینویس نیزتاریخ

،تهیمیاني پوچ و فاهمهاستفاده نکند؛ اما زیرکی و تیزبینیِبود،شدهتوصیف ناراستین و غیرحقیقی خودچیزي براي
.بردلذت میهاانبوهی از امکان] همآن[ها و امکان)يبافانه و یاوهتولید خیال(ي تصور بیهودهبیش از هرچیز از همین 

تـر و فراگیرتـر  مایـه تعینی پرچونان ي نخست،دروهله، ، امکانْ)Vorstellungتمثّل، (بازنمایی ]ساحت[براي.افزوده
چیز ممکـن  همه: شودگفته می] معموالً[قرار بدین. تر محدودترمایهبیتعینی سانِ به، فعلیت وارونبه، و شودپدیدار می

درواقـع، یعنـی پیـروِ    . بالفعل هم هست] بودنشممکن[دلیلِ همینطور نیست که هرآنچه ممکن است بهاست؛ اما این
ي سـان یـک جنبـه   ي انضمامی، امکان را بـه زیرا چونان اندیشه،فعلیت است که فراگیرتر استاین میان اندیشه، دراین

تـرین چیزهـا هـم    ترین و نـامعقول حتا مهمل] یافتگیِ امکاندر شرایط اولویت[... در خودش داراستانتزاعی 1)عامل(
فتد، زیـرا مـاه یـک جسـمِ جـدا از      غروبِ امروز ماه بر روي زمین بیممکن است که. انگاشته شوندپذیرامکانتوانند می

سقوط کند؛ ــ ممکن اسـت  به پایین است، شده به هوا پرتابکه یسنگدرست مانندتواند پایه میزمین است و براین

جنبـه، عامـل یـا    «صورت معنی که دراینMoment)es(ein abstraktکار برده است خنثا بهاسم را به صورت Momentي دقت کنید که هگل اینجا واژه1
(der Moment)عنوان اسـم مـذکر   ، که هنگام کاربرد آن به»دقیقه، لحظه، و وهله«دهد و از برگردان می» )مماننزدیک به همان مفهوم فیزیکیِ (حتا انگیزه 

.معمول است، فاصله دارد
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تواند مانند هر انسانی به مسـیحیت تغییـرکیش دهـد،    یک انسان است و می] هرحالبه[پاپ شود، زیرا هاسلطان تُرك
گفـتن از امکـان،   سـخن ]نحـو [ایـن  درپس ]. شدن جلو برودتا پاپ[ترتیب همینکشیش کاتولیک شود، و به] سپس[

بتوان ي آن هرآنچه و برپایهن بحث شدي آتر دربارهکه پیشاست] کافییا جهت [دلیلآنچه نقش اساسی دارد، اصل 
باشد، کمتر روابط متعـین  ) ترندیدهسوادتر، آموزشبی(تر هراندازه کسی عامی. پذیر استدلیلی برایش ارائه کرد، امکان

که با هر قسم امکـانِ یـاوه و پـوچ    به این دارد بیشتر گرایشکه شناسد، طوريرا میهاي مورد تأمل و بررسیِ خود ابژه
. شـود میدیدهسیاسی بافانِو یاوهاصطالح پرگویاندر مورد آن بهي سیاست گونه که براي نمونه در حوزهراه بیاید، آن

تا ي امکان پنهان کنند و تنبلی خود را در پس مقولهشروري آید که ارادهبراین، در امور عملی هم کم پیش نمیافزون
کارگیري اصل دلیل ي بهتر دربارهد، و از این حیث، آنچه پیشنوظایف معین برهان] گرفتنبردوش[این راه خود را از از 
,Hegel(.اشاره شد، در این مورد نیز صادق است]کافی[ 1989a: )از منَند] هاافزوده[ند؛ از اصلَها تأکید؛282-283

، سـوي ارسـطو دارد  امکـان، نشـان از حرکـت او از افالتـون بـه     تأکید هگل بر فراگیرتر بودن فعلیـت نسـبت بـه   
وار از است، نه در آنچه در جهان محسوسـات و ممکنـات، سـایه   ) ایده(ترتیب که فعلیت اتفاقاً در خود مثال بدین

واقعیـت تـر از  ؛ درنتیجـه ایـن فعلیـت چیـزي ژرف    (Methexis/partake)اي بـرده اسـت   این مثال بخش و بهره
اصل بنیادین گمان فعلیتالزم به اشاره است که بیباره دراین"(استموجوداینکو هم(Vorhanden)دستیدمِ

میانجی در دسـترس و  آنچه بیينه فعلیت مبتذل و عامیانه،همه این فعلیتسازد، باایني ارسطو را برمیفلسفه
ورزي گرایـی و سیاسـت  هگـل آن سـطح از عمـل   .)ibid: 281."حاضر است، بلکه خود ایده درمقام فعلیت است

همـان  (گریـز  شـرور، تنبـل و وظیفـه   را بـه دهـد،  را مـدنظر قـرار مـی   » هـاي ممکـن  ي گزینههمه«عامیانه که 
در : اي امروز براي ما آشناسـت طرز غافلگیرکنندهکه به، سطحیدکنمتصف می) بحث خودمانگریزِ »مسئولیت«

شویم که تمام عوامل مؤثر میآشناگَران و دانشگاهیانیروزافزون تحلیلخیلِ هاي خبري و سیاسی باتمام رسانه
 نزدیک(آیندهپیشدر حدوث یک رویداد اصـل  صـرف همـان   بـه آنگاه و آورنددر شمار میرا ) مثالً یک انتخابات

بـراي کـل   احتمـال تـابع توزیـع   تعیین یک کنند؛ این یعنی فهرست میهاي ممکن راي گزینههمهدلیل کافی
پـذیر  بینـی ي امیـد ریاضـی پـیش   پیشامدهاي ممکن که نتیجه یا مقدار چشمداشتی رویداد را از طریق محاسبه

اجتماعی، هاي انسانی و علمی آن در برخورد با ریز و درشت واقعیتظاهراً طرفیِبیکه عینیت و روشی ، کندمی
روابـط  کمتر «؛ این رویکرد لَخت شرورانه استراستیبهنامحسوسِ حامل یک جهتگیري اشاولیهبرخالف ادعاي 

هـاي  ي انـواع امکـان  جویانـه و درنتیجه بـه تولیـد لـذت   »شناسدهاي مورد تأمل و بررسیِ خود را میمتعین ابژه
قولِ نفس کاذب ذکرشده در نقلبهجویی عوامانه و نافرهیخته ضامنِ احترامهمین لذت. شودخیالبافانه مشغول می

همان است؛ درواقع گفتمان اربـاب، کـه   طور آشکاري با تولید یک هویت در ساحت خیالی اینتر است که بهقبل
تر و فراگیرتـر دانسـتنِ   پرمایه«شده در ضبطگیرد، چیزي جز همین شرارت اتی ارباب را با دروغ درز میفقدان ذ

ي هگـل  ــ یعنی قلمرویی که بنا به گفتـه (Vorstellung)نیست که در سپهر بازنمایی » امکان نسبت به فعلیت
هاي بعـدي نوشـته خـواهیم    در بخش(شود ، است ــ منتشر میاندیشهمستعد اخراج فلسفه و عنصر اساسی آن، 

در ). چگونه با این برآمد گفتمانی در تعارض استــناپذیربازنماییدید که واقعیت موضع ارباب ــ پرهیز از چیز 
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ي مرزهـاي  بازانـه که در برابر گسترش هوسبازنماییسنت تقدیسپسندونان بدیلِ فلسفهي انضمامی، چاندیشه
ناپـذیر  دلیل واجـد یـک مـازاد امکـان    همینو بهاستتر عاماست که فعلیت وارون، این بهکند،امکان مقاومت می

تنها بر بنیـاد آن اسـتوار   فعلیت بر حملِ ضروري عقالنیتوــنیستممکنچیزي که بالفعل است، اما ــ است 
.مستلزم فعلیت ایده استهمانیِ معقول و بالفعل : است

کـل يیافتـه تحقـق ءجزفقطاست، ) علبالفبنا به تعبیرِ عامیانه، (اینک دردسترس و موجود ظاهراً آنچه هم
داند؟ گویی چیزي هسـت کـه   بر امکان میعامشود که هگل فعلیت را ي ممکنات است؛ پس چگونه میمجموعه

» بایسـتن «ي اسـت کـه مسـئله   فعلیـت  افـزوده درست در همـین  .گنجدي امکان نمیبالفعل است، اما در حوزه
» گونه کـه هسـت  آن«اگر بگوییم چیزي باید نه : شودحل میطرح و سپس ، از جایگاهی فراسوي فاهمهاخالقی
یافته و امکـانی کـه   امکانی که فعلیت: ایمخود دو امکان را روبروي هم قرار دادهاي دیگر باشد، خودبهگونهبلکه به

هگـل  .کنـد ین شکاف را تضمین مـی هممرد، یک سیاستي اخالقیِعنوان توصیه، به»باید«فعلیت نیافته است؛
ونان چیزي تواند مثال یا ایده را چداند، زیرا فاهمه نمیمنکر این شکاف نیست، اما مواجهه با آن را کارِ فاهمه می

اي دیگـر باشـد   گونهکه باید بهحقیقت این است که در سطحِ ایده، چیزي کهکه فعلیت دارد درك کند؛ حال آن
دلیـل  باشد، فقـط بـه ایـن    نبایداي است که و اگر در واقعیت بیرونی هنوز به گونه؛هستگونه اینک به همانهم

خودآگاهیمصداق مارکسیستی (این کمابیش فرمول آگاهی طبقاتی .دانداست که فاهمه حقیقت مذکور را نمی
هنـوز  خاطر این است که کـارگران  بهداردواقعیتاست، اما اگرناممکنحاال هم داري همینسرمایه: است) هگل

یا امتناعی است کـه مـارکس   امکان، عدمداري همان تناقضدر سطحِ ایده، سرمایه.استممکنکهکنندفکر می
داند که این نظام ــ نمیپذیر است، چون پرولتاریا تبیینش کرده است، اما در جهان محسوسات امکانسرمایه در 
اگـر سـرمایه   .سـت نیایـده  نهمـا ر از نهایتاً چیزي غیاش از آن ایده ــهاي اضطراريگیريي فاصلهرغم همهبه

امتنـاع  تخفیـف فعلیت بـی همیندقیقاً ،عقلي یعنی وهله،فاهمهورايسپهرِست که سبب ادینمعقول است، ب
:انکشاف تناقضی است که در سطح ایده جریان دارد،خودآگاهی: استسرمایهآلِ ایده

شد کـه مـن ایـن اصـطالح را در چـه      خود باید این نکته درنظر گرفته میخوديکه از فعلیت سخن گفتم، بهاما هنگامی
خـودش  منطق بزرگ یا همان علم منطقمنظور هگل کتاب [= لمفصمنطق ] کتاب[برم، زیرا در یک کار میمعنایی به

هـم  از ایـن هرروي وجود دارد، بلکـه  درنگ از امرِ تصادفی، که بهتنها بیام و آن را نهنیز به موضوع فعلیت پرداخته] است
جدایی فعلیـت از ایـده   ... ام ها متمایز کرده، و از دیگر تعین(Existenz)وجود متعین ،(Dasein)تر از وجود واقع دقیق

پنـدارد، و  مـی راسـتین و اصـیل  هاي خود را چیزهـایی  کردنانتزاع] ناشی از[رؤیاهاي اي است که ویژه مطلوب فاهمهبه
 خـود غـرّه اسـت،    کند، بـه  آن را بیش از هرجاي دیگر مشتاقانه در سپهر سیاست تجویز می، که بایستن]يمقوله[بابت
گونه بود کـه  ؛ اگر جهان آننیست] اکنون[باشد که باید چگونه بیاموزد که ] از او[تا همنتظرِ او بودکه گویی جهان چنان

] مربـوط بـه  ) [دانستن، زودتـر از موعـد تـاریخی دانسـتن    پیشاپیش(آگاهی باید باشد، آنگاه دیگر چه جایی براي ازپیش
هـا و  و وضـعیت ترتیبـات هـا،  ابـژه )بـر ضـد  (که فاهمـه بـا ایـن بایسـتن در برابـرِ     ؟ هنگامیدمانْمیبایستنِ فاهمه باقی 
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اي مشـخص، و  بسا ممکـن اسـت بـراي زمانـه    ، چیزهایی که چهگیردپاافتاده، سطحی و گذرا قرار میدیگرچیزهاي پیش
حق کمابیش با فاهمـه باشـد و   هاي خاصی، اهمیت نسبی چشمگیري هم داشته باشند، آنگاه بعید نیست که براي حلقه

اندازه کسی تا آنهاي درست و کلی تطابق نداشته باشند؛ چهدست امور چیزهاي زیادي بیابد که با قواعد و سنجهدر این
گونه که باید باشند نیستند؟ اما این هوشمندي که درواقعیت آننبیند باهوش نیست که پیرامون خود بسیاري چیزها را 

ها و مسـائل  ي علقه، در گسترهآنها] مرتبط با[این چیزها و بایستنِ ] زدن باسروکلّه[گر تصور کند که با رود ابه خطا می
قدرها نـاتوان نیسـت کـه صـرفاً بایسـته      تنها با ایده سروکار دارد که آن] دانش فلسفی[این . گیرددانش فلسفی قرار می

موضوع یک بایستن فقطایه نیست که فعلیت نداشته باشد و در عوض مقدرها بیایده آن[= و بالفعل نباشد) بباید(باشد 
ها ها، ترتیبات، وضعیتابژهآناین دانش با فعلیتی سروکار دارد که سبببدین، و ]باید باشد: که بگوییمقرار گیرد، چنان

,Hegel(. ي بیرونـیِ سـطحی آن هسـتند   دسـت، تنهـا جنبـه   و چیزهایی از این 1989a: ند؛ از اصـلَ هـا  تأکیـد ؛48-49
)از منَند] هاافزوده[

عام بر امکان است، چیزي از جنس رویارویی درنتیجه کشمکش میان امکانی که عام بر فعلیت است و فعلیتی که 
بندي هگل امرِ معقول پیشـاپیش وجـود دارد، امـا خودآگاهانـه     فراموش نکنیم که در ضابطه. فاهمه و عقل است

چیزي است که در ساحت عقل همیشـه  ي آن، بیان و تجلیِ ناخودآگاهانهیتاریخمتعین نیست؛ فاهمه یا آگاهی 
خـود یـک   خودبـه شـدن ي منطقی است کـه در آن  از نوع یک معادلهبایستندر سطح ایده، .ایده: بوده و هست

از این فاهمه سبب بیگانگی به). علیت فیزیکی(این یعنی وحدت بایستنِ اخالقی و بایستنِ پدیداري ؛ استهستن
آنچـه  : یمافتـ فرومـی کانـت  يشـده جهان دوگانهکند و ما به ي اخالقی پیدا میجنبهصرفاً بایستنایده است که 

؛اندجداشدههمیشه ازهم، دو واديِ برايکندحکم میو آنچه اخالق بدان فهمدمیدر روابط میان پدیدارها فاهمه 
.استجهانِ دوپارهي این کردن دوبارهیگانهتالشی برايي هگلکل فلسفه

گرایانـه دردسـر ایجـاد    ي اخـالق مـارکس از یـک زاویـه   ي سرمایهکمابیش به همین دلیل است که خواندن 
انـد،  سـپهر سیاسـت کـه بـه خـود غـرّه      "هاي کم در این اثرِ اصلی خود، از آن قماش آدمدستمارکس، : کندمی

وقـت  تقریب خـوبی هـیچ  با(نیست"بیاموزد که چگونه باید باشداز آنهابوده تامنتظرشانکه گویی جهان چنان
عنـوان یـک   پـذیر نیسـت، امـا بـه    دهد که سرمایه درمقام یـک ایـده امکـان   توضیح میاوي سرمایه). نبوده است

عبارت دیگر، در سطح ایـده، فعلیتـی کـه    به. استمعقول؛ پس درست به همین دلیل فعلیت داردناپذیريامکان
در و موضوع هم هیچ ربطی به توجیه وضعیت موجـود نـدارد؛   است، نه خود سرمایه بلکه امتناع آن استعقالنی

.اسـت نفی شده حاال همهمین، پسشودنفی بایدمنتفی است؛ یعنی چون منطقاً پیشاپیشاین سطح، سرمایه 
؛ دار آن اسـت داعیـه فاهمه سره در تعارض با شناختی است کهیکو این چیزِ عقالنی است،عقالنیاین است که 

اي د، نه به ایدهشواطالق می» ِدستیچیزهاي دم«و »ها و ترتیبات سطحی و گذراابژه«فعلیت به در این شناخت
سـروکار دارد و  ایده گوید فلسفه صرفاً با وقتی هگل می.»ي بیرونی سطحی آن هستندتنها جنبه«چیزها که این

هـا  ، و از دیگـر تعـین  (Existenz)وجـود متعـین   ،(Dasein)تنها از امرِ تصادفی، بلکه از وجود واقـع  نه"این ایده 
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کـردن از ، نـاگزیر از انتـزاع  سـرمایه سرشت براي شناختکه افتیمیاد ابتکار مشهور مارکس می، به"متمایز است
دست داد توان بهتوصیفی که با همین ادبیات هگل از دستاورد ابتکار او می. بودداريسرمایهو متعینواقعجهانِ

گیري از این امتناع و سبب فاصلهبهداريسرمایهفعلیت دارد، اما ي ممتنععنوان یک ایدهبهسرمایهاین است که 
کنـد  اي که او توصـیف مـی  سرمایهدیگرسخن، شده است؛ بهپذیر امکانها، ها و تصادفیابی در جهان تکینهتعین

گویـد ایـن تصـویر    که خودش میبماند، اما چنانباید یابی و منتظرِ یک نگ فعلیتکه لَ»ناتوان نیستهاقدرآن«
درحقیقت جهانِ ممکنات به این . نداردامکان جا در هیچاش،ي توانِ فعالهبا همهمثالی از سرمایه/آلایده/انتزاعی

کـل  : شودمنع میوکمال خود، در شکل آرمانی و تمامیافتن ع از تحققامتنیک تناقض یا ادلیل مستقر است که 
. ندانسـتن زده اسـت  آن بـه بـودنِ نـاممکن ي خـودش را دربـاره  ،ي مجموعـه است زیـرا فاهمـه  ممکنمجموعه 
، یـک هویـت   موضوع پژوهشـش هگلیِيایدهي سوي مشاهدهس بهآن تجرید مارکسیاسیِيثمرهپایه، برهمین

اسـت کـه خـودش    ترومـاتیکی هاي درخورِ جهان امکان نیست، بلکه هشدار»باید«ي ي صادرکنندهغرّهخویشبه
را بالفعلذاتاً ي یک ایدهماديتحققجلوي ست که اي، و مخاطبش فاهمهستسلبیِ آگاهی طبقاتیـي دوگزاره

فکـر نکـن کـه سـرمایه     : شـود میغیرممکنکل وضعیت آن، شدنممکنبه این دلیل گرفته است که در صورت 
!نشده استمنتفیش هماَاَالنهمین

*                  *                 *

اي هم که در آگاهی. زمانـدرهاي است، نه جهان تکینههمزمانپس سپهرِ درخورِ عقالنیت چیزِ بالفعل، یک کل 
اي که نیچـه بـه   گذارِ اخالقی»باید«ي ي خودشیفتهشود، آن سوژهآلِ عقل و فعلیت تولید میاین همانستیِ ایده
بـه میـل ارضـاي بـراي جزئیـات جهاندرکهها»باید«که دیدیم، آن کند نیست، چون همچنانهگل منتسب می

درعـوض، د؛نیستنبدشگوننیچهازکمترهمهگلخودبرايشوند،میوضعاربابگفتمانتولیدوشدنبازشناخته
در وضعیت تجرید استمرار یافته اسـت صرفاً عینِ امتناعی است که این آگاهی: اسـت کـه   یوضـعیت خودآگـاهی

وضـعیت شدن داشته باشد، با این هرآنچه میل به بازشناختهدرنگ آن را رفع کنیم؛ یم باید بیرسوقتی به آن می
فالنی بـه  ": صورت یک دانش ایجابی به فرد یا افرادي اطالق کردتوان خودآگاهی را به؛ نمیویژه در تعارض است

؛ یعنـی ایـده  "خودآگاهانه شـده اسـت  وضعیت":تر این استي درستگزارهوارون،به؛"خودآگاهی رسیده است
ایـن خودآگـاهی اساسـاً یـک     . خود را به ممکنات جهان فاهمه تحمیل کـرده اسـت  امکانِـبرـمازادفعلیتافزوده
واري ندارد که در تقابل بنده» منِ«هاي موجود یا خودشیفتگی ي انتحاري است و ربطی به بازنمایی ارزشپدیده

بازنمـایی  .بسـازد دانـیم بـه چـه کـاري تواناسـت      که پیشاپیش میمند کوشد از خود یک بدن کلیتبا ارباب می
شـود کـه   اي مـی هاي موجود در دیالکتیک خدایگان و بنده، که طبق برداشت نیچه منجر به تولید آگـاهی ارزش

ي هگـل از موضـعِ   گفتـه اي است که بهنماي آن فاهمهکند، سرشتتوجیه میهرچیزِ بالفعل را عقالنی و مشروع 
رزنــدگی و کامیــابی در  اَســاس خــویش احغــرق لــذت از  ، »دانــش واال«ي جویانــهتمتــعو ندانهســخودپ
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هـاي اخالقـی   »باید«با صدور ، ي جهان امکان»به انبوهی از شرایط جزئی و نهادها«شناساندن خویش رسمیتبه
در معنایی کمـابیش  : کندرا مستقر میشرّاستوارترین جهان، اتفاقاً پِیاین امور ریز و درشتدر خیربراي تحققِ

کوشـش بـراي  "نیچـه ؛ آنچه اینک فعلیت دارداست که ایده همحقیقتندادن به اینتنترین شرّ بزرگدیویی، ب
.نسپارنده به فعلیت ایده استي تني همین فاهمهخواند، برازندهمی"کمک تاریخي اخالقیات بهاثبات سلطه

هاي ؛ نشانهضروري استبس ناپیدا »طرف سومِ«پیداست که در دیالکتیک بازشناسی هگل، بدعت یک نیک
عنوان شـخصِ  که کسی که سرانجام او را بهاین طرف سوم در ناخرسنديِ خدایگان پس از چیرگی بر بنده ــ این

شناخته است، خودش از همـین رهگـذر بـه یـک موجودیـت ناانسـانی       رسمیتبه)گفتار ارباب؟دانش واال؟(برتر 
شـود کـه البتـه از    ارزد ــ دیده مـی اش از سوي او به پشیزي نمیفروکاسته شده است و درنتیجه تصدیق برتري

ندن ي بازشناسـا بهانهکه کل این دیالکتیک براي آن است که بهراست آن.گریزدهاي معمول هگل میوبسطشرح
فعلیـت دارد، امـا   همیشـه طرف سومی کـه : انکار شودترشخصِ دیگریک ، نزد دیگريو بازنمایی هویت خویش

روي خـط مسـتقیم   ،شـرط انکـار آن  تنهـا بـه  زمانـدرکه جهانِ ممکنات همزمان، یک کلیت پذیر نیستامکان
زنـد،  فاهمه در برابـرِ آن خـود را بـه آن راه مـی    کهتازمانیکه ی؛ بایستگی معقولکندزمانمندي خود حرکت می

ناهمساز متناظر با آنها ــ ضرورت فیزیکی و باید، و به دو نوع اخالقو شناختنامربوط همبههستی به دو بخشِ
قـدرکافی  هـایی بـه  ، حتا پیش از لکـان و بـا گـزاره   پدیدارشناسی روحهگل در .شودــ تجزیه میاخالقیتکلیف 
تحقق ایـن  . استدیگريدهد که به دلیل همین دیالکتیک بازشناسی است که میل میلِ میعمالً توضیحصریح، 

شـکل  آیـا قضـیه بـه   : درسـ نظـر مـی  چیز مشکوك بـه گویی او در روانکاوي لکان چنان نمایان است که همهپیش
نُمایـد و غریـب   مـی آشناهاي خود دیالکتیک است کهبرانگیزي روشن و صریح نیست؟ این البته از زیرکیسؤال

» طـرف مقابـل  «صـرفاً از آن اسـت کـه   دیگرتردیگري ) چه هگل و چه لکان(در هر دو مورد همهبااینماند؛ می
، هـم هرچـه باشـد   بـدنهاد میـلِ مقـدور نیسـت؛ آن   امکـان زمـانِ  ـشدن با آن در فضـا اصالً مقابلراستشباشد؛ 

دیگـري  فـوق همـین  میـلِ درعملْپیروزي،ـازـلوحِ سرخوردهساده» مقابلِطرف «ي یک گريِ ناآگاهانهمیانجیبه
بنابـه مسـئولیت مفهـوم دهـد کـه  فیصله مـی ي خودناساز مکاشفهاین ابي سارتر را دهناگشويدشوارهاست که 

سـت،  عقالنـی آنچـه  ، زیراباشوفادارِ میلِ خودمسئولِ":استناپذیرفیصلهمربوط به وضعیتی ،تعریف فعلیتباز
."شخص استسومـهمگانـبراييِ دیگریکاز آنِ، بلکه مقابلطرفنه میلِست که میلی

پس از دایرهمرکزْ

امکــان، /فعلیــت(واقعیــت /ي ایــدهشــدگی دوســویهحــال مشــروطکــه تمــایز و درعــینیــادآوري ایــنمانَــدمــی
سـطحِ در دهـد کـه   معنایی را مییتکلیک عنوانبهزبان: شناختی مهمی دارد، عینیت زبان)زمانیـدر/همزمانی

شـدن  بیـان یـان سـاحت   ، م(parole)گفتـار و (langue)زبـان این تمایز لکانی میان . روداز آن طفره میفردیت
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در ،)خودآگـاه، اگـو  (منو )ناخودآگاه(آن، میان (statement)بندي آن گزارهقلمروي و (enunciation)واقعیت 
» مـن «کند اي گمان میي آینههر ذهنیتی که پس از مرحله: دهدارجاع میي متفاوت سوژهوهلهدوحقیقت به 

پیـروِ سـاختارگرایان،   ،هـا لکانیبرخی کند هم هست؛ زدایی میاصالت» من«که از این کلیتیحال است، درعین
این حرف فقط به این شـرط درسـت اسـت کـه     . »من«ي اصلی از آنِ زبان است و نه یتهسوبژکتیوکهگویندمی

از بتوانـد  تر که شاید ادعاي لکانی. وجود دارد» من«فقط در تالش براي شکست ) کلیت(زبان که فراموش نکنیم 
و نـه صـرفاً   »مـن «ي واقعـی نـه   ها و انسدادهاي سیاسی ساختارگرایی گذر کند این باشد که سـوژه فروماندگی

تواند می» من«تمام کاري که : ، بلکه کشش و رانش متقابل میان آنها براي انکار فاعلیت طرف مقابل استدیگري
توان انجـام آن را  دیگريکاري که شناختکوشد ازي این است که مینتیجه) آنچه بدن او بِدان تواناست(بکند 

.گرفته استآنتوان انجام کار اصلی را از »من«کردن با اختهدیگري؛ ندپرهیز کاز او سلب کرده است، 

شـود،  پیروز می) کردناخته(در این است که دیگري پیوسته در کارِ اصلی خود دیگريو » من«تفاوت میان 
خـوردن از  محکوم به شکسـت » من«د؛ در طرف مقابل، خورشکست می» من«اما در شناساندنِ پیروزي خود به 

ي فول نظریـه اکنون به پیچ اصلی و معموالً مغ.شودنشناختنِ پیروزيِ او، پیروز میرسمیتت، اما در بهاسدیگري
اسـت و از  خویشـشکستـبازنَشناختنِـدرـپیروز»خوردگیِشکست«درست همین » من«: شویملکان نزدیک می

»پیــــروزيِ «یــــک هــــم» دیگــــري«وارون، شــــود؛ بــــه تولیــــد مــــی زمــــانـدرطریــــق آن 
و » من«قرار نه شود؛ بدیناست که چونان امري پیشین وضع میخویشـپیروزيِـبازشناساندنِـدرـخوردهشکست

»دیگري«و تقدم آلیستی است و ایده»من«تقدم ِ (داده نیستندپیشمابعدالطبیعیِهايموجودیت»دیگري«نه 
بـه  علیـت ارسـطوییِ ي تلقـی  برسـازنده هـاي  انگـاره يپایـه برکـه یمطلقـ پیشینگی و فاعلیت؛)ساختارگرایانه

است کـه  ي زمانی مجموعه فاقد مقدمهزبان یک با این حقیقت در تعارض است کهشود،میهرکدامشان اطالق 
سـازد اي را برمیچرخه»موجودي که از فقدانش ناآگاه است«و »که آگاه استفقدانی«ترکیبِ دو عنصرِدر آن

، یعنی چرخه در یک )خاطیانيشریطه، در جیمسن/استروسـلويیادآوري از (ستنبوده ایا کالً بودهیا کالً که 
ناخودآگاه و خودآگاه، به فرد،تفاوت میان کل و ترتیببدین. زندمیدوري تاریخی گیر کرده و مدام آن رادقیقه

انگارد، اما کـل  میزمانـدررونده خود را پیش) من(هر جزء : گرددتنیده بازمیدو نوع زمانمنديِ متمایز اما درهم
» کلیـت «کـه  بـراي آن کـه  ي نهایی این اسـت  نتیجه.و فاقد آغازگاه استهمزماني یک پدیده) زبان(منظومه 

موجـود  پیشـاپیش ـهمـواره ،همزمانیک چیزِچونان،)اشدر همان معناي ساختارگرایانه(ساختارصورت یک به
کلیت بودنِزمان بودنِ سوژه، همزمانـدرگمانِبدون رود؛ان کند که در زمان به جلو میباشد، فرد باید گمبوده 

.دم نابود خواهد شدآگاه هم همانپیشپیشادیگريِزمان از میان برود، ـاگر امرِ ناآگاه در. چرخه امکان ندارد

گیـري هـر هویـت پایـدار و     امتنـاع شـکل  مجالِ اعـالم د، گویمیکه لکان چنان، آنبیانساحتترتیب بدین
آگاهییا دانشبه یک انهناخودآگاهتبدیل این حقیقتبراي سوژه است و روانکاو منِاستوار در قلمرويبرخویش
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نـه اربـاب ایـن    او؛ است» من«سیاست او نابودي : کندبراي حرکت این امتناع فراهم میصرفاً مجرایی ، سوژهدر 
دلیل هیستري سوژه نسـبت  همینکند و بهاش پافشاري میناپذیريبر اشغالکه استجایگاهیبلکه خود ، دانش

لکان به این حقیقت که موضعِ دیگريِ بـزرگ یـک فقـدان مطلـق     . دیابادامه می» من«ي تا انهدام یکسرهبه آن 
در پیشبرد فرایند تحلیل را فنّی اي نظري براي تبیین یک ضرورتپشتوانهآن از دهد که است، چنان اصالت می

ه اخته شدداللتعاملیتروانکاو که ناگزیر باید در جایگاه این دیگري قرار گیرد، باید خودش به: کندمیاستنتاج 
که تعریف کند کسی عنوان را بهاو کوشد میشود که نمیاَش)آنالیزان(شونده تحلیلهرگز وارد این بازيِ اوباشد؛ 

:است که روانکاو شخصاً بخشی از مفهوم ناخودآگاه استفقداندلیل ایفاي نقشِ ؛ درست بهداندمی/دارد

بخـش اساسـی و   مربـوط و معطـوف بـه آن اسـت، آنهـا     سازند که ناخودآگاهچیزي را برمیآنجا که روانکاوان همان
گـاه را در خـود   آي ناخودگفتمـانم دربـاره  تـوانم  تنهـا مـی  پایه من براین. گاه هستندناپذیري از مفهوم ناخودآجدایی
قـرار گرفتـه اسـت، را    دیگـري ر جایگـاه  دکـه  حضور ناخودآگـاه، : کنداي بگنجانم که این گفتمان بیان میبرنهاده

کسی ) بودگیِ(خود سوژه: تردقیق[اي که خود سوژه. آن پیدا کرد(enunciation)در هر گفتمانی در بیانِتوانیم
روانکاو ـــ  ] یعنی[کند ــ میپیشنهاد /و تداوم این حضور را طرححفظ ] … The very subject of he whoکه؛ 

، »تردیـد قـرار بگیـرد   /مورد پرسش«و )ص شودمشخ(باید، با توجه به این فرضیه، در همین حرکت شکل پیدا کند
,Lacan(.وسیله دال، آزموده شودي خودش بهدیگرسخن، باید شکافتگیِ ویژهبه )از منَند] هاافزوده[؛ 707 :2005

موقعیتی است که » طرف مقابلْ«. و دیگري وجود دارد» طرف مقابل«اینجا نوعی تأکید بر تفاوت روشن است که 
ایـن موقعیـت   . شناسـد رسـمیت مـی  دانایی و دارایی او را بـه » من«شود، یعنی داشتن و دانستن به او اطالق می

دهد بنا به سرشـت خـود   که هگل توضیح میارباب است که البته چنان/طورقطع چیزي شبیه جایگاه خدایگانبه
تا درست قرار دهد، » داندمیو داردکسی که «ین جایگاه ادر کند تا روانکاو را هیستریک تالش می. متزلزل است

دهـد کـه روانکـاو نبایـد گـول      لکـان هشـدار مـی   . دپایین بکشـ شدرنگ از موضع متزلزلاو را بیبه همین دلیل
دیگريپس . است» ي دالوسیلهي او بهشکافتگی ویژه«نه خود روانکاو، بلکه » دیگري«هیستریک را بخورد، زیرا 

درواقع هیستریک بر آن است که . دچار آن استهم » طرف مقابل«فقدانی است که نیست؛»طرف مقابل«هرگز 
مـن  /بـه خـودش یـک هویـت    ،خیالی خویش با اوو همزادپنداري یابی اي که او از طریق هویتثابت کند دیگري

دانـد یگانـه   گیرد که مـی گان فاصله میخدای/کند، دچار فقدان نیست؛ اما گفتمان روانکاو آنجا از ارباباطالق می
قرار بدین.استفقدانهمینيروانکاو بازنماینده: گیردصورت میدیگريیابی واقعی با فقدانِ بنیادینِ خود هویت

زودي خـط خواهـد   او هم در هگل و هم در لکان، به(شود، نه ارباب بازشناسی ایجاب می/آنچه در دیالکتیک میل
فقدانْعنوانِبهدیگريدیگر،عبارت؛ بهاستش است که ایجابیت آن مستلزم امتناعشخص سوم، بلکه یک )خورد

.از آن فاصله بگیردناگزیر است کهست که جهان امکان ايایدهدارد، چون صرفاً فعلیت
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نیسـت، زیـرا خـود ایـده از طریـق      ) فقـدان بـر میـل   (معناي تقدم زمـانیِ ایـده بـر امکـان     همه این بهبااین
متصـل  ژوئیسـانس لکان فقدان یا امتناع ذاتی میل را به مفهوم . شودشدن از جهان امکان وضع میگذاشتهبیرون

آیـد، یعنـی ذات آن   یدسـت نمـ  شـود کـه هرگـز بـه    هدفی کـه همیشـه بـه ایـن دلیـل جسـتجو مـی       : کندمی
گفته شد، ژوئیسانس در ادبیات او گاه ي خاطیان شریطهکه در چنان. بودنش در ساحت امکان استنیافتنیدست

رفتـه کـه در آن مـاده،    د، وضعیتی ازدسـت وششده از موجود زنده تعریف میمرگ دریغمفهوم فرویديِ مترادف 
پـس از ورود عملگـرِ دال بـه    امـا . زنده، در پایدارترین حالت انرژي، یعنی تنش صفر، قرار داشـت جسمِبرخالف 

اي که کمابیش متناظر است با ظهور یک تقابل جدي در موجود زنده میان اصل واقعیـت و اصـل   صحنه ــ وهله
گ دیگر نه تکرار وضـعیتی در  ي فروید ــ مردر نظریه) پاییخویشتن(ي زندگی ي مرگ و رانهلذت، یا میان رانه

ي سوژه است؛ در این حالت مردن از بازگشـت بـه   شونده در زندگی روزمرهوضعـگذشته، بلکه موقعیتی هرلحظه
اش فراتر رفته و به امرِ واقـعِ  دهندهي شیمیایی اندامواره به عناصر آلی تشکیلي ماده از طریق تجزیهحالت اولیه

عبـارت دیگـر، پـس از    بـه . انـداختن آن اسـت  تعویقزدن و بهکل هدف زندگی پسشود که تروماتیکی تبدیل می
هویـت اسـت، مـرگ دیگـر نـه یـک رویـداد        /ي مندارندهپایی، که ضامن و پايي زندگی یا خویشتندخالت رانه

علیـه بازگشـت بـه    ) وضعیت تنشِ افزوده(ي مقاومت زندگی فیزیکی، بلکه رخدادي تروماتیک است که درنتیجه
ژوئیسانس نه صرف مرگ طبیعی، بلکه همـین  . شوددر فراسوي زندگی وضع می) تنش صفر(ي انرژي حالت پایه

شود از پیش گویی آنچه از آن پرهیز می: ي دال استي زنجیرهکنشگرانهشده از طریق عملکرد پسمرگ مضاعف
سـبب  است که این تروما فقط بـه اما حقیقت این ) وضعیت تنش صفر مربوط به گذشته است(وجود داشته است 

:گیردپایی انسانی، محور زندگی او قرار میي خویشتندخالت مؤلفه

ي دیگري است که مـن بـه   این ضابطه".توان به واقعیت نزدیک شدژوئیسانس است که می)هايآپاراتوس(با افزارهاي"
که چگونه این یعنی این. زار دیگري جز زبان وجود نداردکنم، البته مادام که متوجه این واقعیت باشیم که افشما ارائه می

گوید، با این فرض کـه چیزي است که فروید میاین همان. شوددر موجودات سخنگو تولید و فراهم می] تنها[ژوئیسانس 
ند کـه از  ي خودش گفت، زیرا کسان دیگري پیش از او بوداو این اصل را به شیوه. ي بیان اصلِ لذت را اصالح کنیمنحوه

بسـیار آسـان اسـت کـه     .ترین راه براي دریافت و درك اصل لذت بودآن حرف زده بودند، و به نظر او این طرزبیان آسان
جدا کنیم، و اقترانِ ارسطو و فروید در ایـن جـداکردن بـه مـا     ] را از این پیشینیاناو براي درك بهتر پیام فروید، سخن [

پـیش  بـه یگـام ] در انجام ایـن کـار  [بان ساختار یافته است، ناخودآگاه به شکل یک زکه من با گفتنِ این. کندکمک می
ي ایـن گـزاره،   برپایـه . توان این تفکیک را انجـام داد می] ي مادر زمانه[اکنون در آنرسم کهاي میو به نقطهدارمبرمی

بسـا  چهاما ازدیگرسو. ه شده است، توضیح دادانگاشتپیشژوئیسانس]بیان[گمان باید زبان را چونان افزاري که برايبی
ژوئیسـانس چیـزي نیسـت جـز آنچـه      [= اسـت ) ناکارآمـد (نابسنده خوديِ خودبهدهد که این افزار میژوئیسانس نشان 

.کنـد نکار ] درست[که زبان چنین افزاري باشد، چیزي در آن باید ــ زیرا براي این]دهدنابسندگیِ این افزار را نشان می
این بدان معنا نیست که ژوئیسـانس  ] اما. [توان به واقعیت نزدیک شدژوئیسانس است که می) هايآپاراتوس(افزارهاي با

ایـن  . وجـود دارد (Real-Ich)منِ واقعی پیش از (Lust-Ich)منِ لذتکه یک گوید فروید می... مقدم بر واقعیت است 
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ي خوانم، که صرفاً یک فرضیهمی» )developmentرشد،تکامل،(پیشرفت«سوي مسیري است که من همانا لغزیدن به
برطبق این فرضـیه  . است]شدن بر خویش و بر جهان، پس از رسیدن به بلوغ؛ در مفهوم مسلطmasteryمهار، [= تسلط

 بیچاره؛ و از داشتنِ کمترین تلقیمنِ واقعیچیزي مربوط به ] نوزاد[یک کودك اي از امرِ واقع ناتوان است ندارد، طفلک
، این طرزِ بیـان  ]دهیمیعنی به آنها ترتیب زمانی می[کنیم را اطالق می» دومی«و » یکُمی«وقتی ما به فرایندها الفاظ ... 
... شود خوانده می» یکُمی«یک فرایند چون ه طور نیست کهرروي باید بگویم که اینبه. بینجامدیبه ایجاد توهمبساچه

هرگز نشده که به کودکی نگاه کنم و این حس به من دسـت دهـد کـه هـیچ جهـان      شخصاً. ددهیمروي] از همه[اول 
د، ایـن جهـان او را   نگـر نمـی بیـرون چیـز جـز همـین جهـان     روشن است که کودك به هیچ. بیرونی براي او وجود ندارد

کنـد،  گفـتن مـی  دم که او آغاز به سخناز آن. کندحقیقت تا آنجا صادق است که او هنوز صحبت نمیانگیزد، و اینبرمی
منِ لذتفرایند . سرکوب وجود دارد} چیزي از جنس{توانم بفهمم که درست پس از آن لحظه و نه پیش از آن، من می

امـا  کنیم، آشکارا مقـدم اسـت ـــ    ؟ از آن زمان که ما آغاز به اندیشیدن مینباشدباشد ــ چرا (primary)بسا مقدم چه
خلـط  ] انسـان بـر خـود و محـیطش    [با پیشرفت تسـلط  ] معموالً) [تکامل(پیشرفت . نیست)اولی(نخست گمان چیزِ بی
) masterاربـاب،  (ط گونه که در موسیقی الزم است ــ من مسلباید گوشِ خوبی داشت، آن] مثالً[اینجاست که . شودمی

یا (که مسلط بر خودم هستم، همچنان) اربابِیا (روم، من مسلط بر شدن پیش میهستم، من در مسیر مسلط] موسیقی[
زیـورِ جهان یک . خوردهزدم، یعنی یک احمقِ شکستاش حرف میتر دربارهست که پیشچیزياین همان. مجهانَ) اربابِ
زیـورِ  جـور یکهمرا ) اگو(» من«پژواك ادیبانه شاید به ما کمک کند تا بتوانیم این.است)flower of rhetoric(کالم
نامـد و مـن   مـی ”Lustprinzip“، اصلی کـه فرویـد آن را   1شوده میدرپرو» اصلِ لذت«يخانهگنجیم که در بدانکالم

,Lacan(.کنممیششود، تعریفارضا می(blah-blah)گویی وگزافهیاوهچیزي که با همچون هـا  تأکیـد ؛ 55-56 :1998
)از فینک هستند} هاافزوده{از من و ] هاافزوده[ند؛ از اصلَ

مقدم بـر  لذتمنِبیان مسئله از سوي فروید، دچار اشتباه نشویم؛ اگرچه شکلخاطر دهد که بهلکان هشدار می
، بلکه هم نیستآلِ افالتونین ایدهاآل است، اما همچنایدهاآشکارماین تقد. آن نیستپیش ازاست، اما واقعمنِ

بیـرون  گفتن کودك او جز جهانِ واقعِتا پیش از سخن: پیدایش افزارهاي بازنماییِ خویش استمنوط به خودش 
ي یـک  یـا همـان ژوئیسـانس در نتیجـه    منِ لـذت گویی است که چیزي ندارد، و اتفاقاً درست پس از آغاز سخن

گریزنـده، دیگـر نـه    گفته شد که این لذت همواره ازدستي خاطیانشریطهدر . شوددر او پدیدار می» سرکوب«
ي نابسندگیِ زبـان  درنتیجهافزونِ تنش در موجود زندهدید دمافتادنِ آن و درنتیجه تشتعویقخود مرگ، بلکه به

نـه  دیگر،، با تمدید سرکوب و درنتیجه افزایش تنشترتیب دستگاه نمادین واقعیتدینب. براي بازنمایی آن است
کل .استاین حقیقتنکردن سازوکاري براي بازنمایی، بلکه )رفتگیامتناع یا ازدست(ابزار بیان یک حقیقت ذاتی 

ناپـذیر را  بازشناسـی /دیالکتیک خدایگان و بنده، یعنی رویارویی سوژه و ابژه، پیوسـته همـین حقیقـت بازنمـایی    
شـود فرض میدیگريبه این دلیل »طرف مقابل«دیگر عبارتبه. کندعنوان یک شخص سوم ممنوعه وضع میبه

ماهیت فـانتزي  ،ین سرشت جانشینی خودسبب همدرست به» طرف مقابل«این . شودمیانکار اصلیکه دیگريِ
فارسـی  ایـن بـه   . رویـد گلی که در گلدان اصلِ لذت مـی : استفاده شود(flower)آمده تا از ارتباط آن با گُل (pot)، گلدان »خانهگنج«جاي در متن اصلی به١

ي آرایشـی  ، یعنی آنچه بیشتر جنبـه »زیور کالم«هرروي معناي به. برگردانیم» گل سخن«صورت معنا اما مثالً بهرا درهمین» زیور کالم«که آید، مگر آندرنمی
.ــ ولو بدون ضرورت نحوي ــ در گفتار دارد، بر رعایت تشبیه متن اصلی ارجح است
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: است که کارکرد اصلی فـانتزي تبـدیل کـردنِ امـر ممتنـع بـه امـرِ ممنوعـه اسـت         خاطرهمین بهو بازرا دارد
شـود کـه گویـا در    کمک فانتزي اما از آن چیزي ممنوعه سـاخته مـی  ژوئیسانس ممنوع نیست، ناممکن است؛ به

» لـذت «توان ممنوعیت آن را رفـع کـرد؛ فـانتزي از ژوئیسـانس یـک      میآینده و طبق عملیاتی خاص و مشروع 
. سـت ابسـنده  شـده و نا اختـه شده و درنتیجه خود ژوئیسانس نیسـت،  ممکنسازد که دقیقاً به این دلیل که می

، شـود او پدر و مالک ابژه مـی : کندخدایگان پس از پیروزي بر بنده از امر ممنوعه رفع ممنوعیت میحالت، دراین
گویی خدایگانِ ظفریافته. نیستلذت اصلیاش، آن یافتهکند که لذت و خرسنديِ دستدرنگ احساس میاما بی

بودن صرفاً الینحل، رفتنـجلوترـبا هرچهکند، اما می) developmentتکامل، رشد، (» پیشرفت«زمان ـبر بنده در
ایستایک جوهرِ ، یابداو تکامل میرشد موازات که بهیگاندر ساختار آگاهی خدا:دبخشرا قوام میي اصلی مسئله

حملـی بـراي جعـل و    خورد؛ درواقـع تحقـق و پیشـرفت سـوژه، م    مستقر است که هیچ پیشرفتی بر آن رقم نمی
ممتنـع آن را  يایـده او با تکمیل جهان امکـان،  .سازي امتناعی است که در ذات تعریف سوژه مندرج استفعال

کنشـگرانه وضـع   پـس ) نبـوده کـالً  بوده یا کالً یا که چیزي(» نیستنخستینهمه بااینکه مقدمیچیزِ «چونان 
.کندمی

،نیچـه از دیـد دیالکتیـک خـدایگان و بنـده    ياولیـه عنـوان شـرط   موجود، بهپیشاپیشهاي بازنمایی ارزش
ي هگل، دقیقاً یعنی چه؟ در نقد نیچه به این بخش از فلسفه» پیشاپیش«: کشددرنگ این پرسش را پیش میبی

. انـد مسـتقر بـوده  تـاکنون هـایی کـه   بازنمایی و بازتأیید ارزش: استترتیبی شک داراي بعد زمانیِ بیپیشاپیش
»میل، میلِ دیگري است«تبیین چیزي کمابیش شبیه به پدیدارشناسی که در آنجا خود هگل همتعبیر کوژو،به

:گذاردانگشت میزمانی »موجودپیشاپیش«این بر شقی از،سرگرم است

بر میـل  عمالً که ذاتاً و واقعاً با حیوان متفاوت باشد، میلِ انسانی او باید راستی انسان باشد، براي آنبهآدمیکه نآبراي 
برتـرین ارزش بـراي   . وانگهی هر میلی، میل به یک ارزش است. چیره شود] اَشمیل مرتبط با امور بدنی[= اش حیوانی

[= اش زنـدگی ي امیال یک حیوان در تحلیل نهایی، تابعی از میل او براي حفظ همه. یک حیوان زندگی حیوانیِ اوست
انسـانیت انسـان   دیگرسـخن،  بـه . انسانی باید بر این میل به بقا چیره شودپایه، میل براین. است] پاییي خویشتنغریزه

از رهگـذر ایـن   . خطـر انـدازد  اش بـه خود را بر سرِ میل انسـانی ) حیوانی(که او زندگی » شودمیپدیدار«تنها هنگامی 
واقعیـت  [مخـاطره اسـت کـه    ؛ با این گرددشود و چونان واقعیت آشکار میمخاطره است که واقعیت انسانی آفریده می

روسـت کـه هرچـه    و ازهمـین . »شـود پدیـدار مـی  «... چونان چیزي اساساً متفاوت با حیوان و واقعیت طبیعی ] انسانی
. است)زیستیـبراي غایتی اساساً نا(خطرانداختن زندگی ي بهخودآگاهی گفته شود، ناگزیر درباره» خاستگاه«ي درباره

میلی در او که معطوف به میلی دیگر یعنی ــ اش انداختن جان خود براي ارضاي میل انسانیخطرمیل انسان تنها با به
ورزیدن به یک میل، طلبِ قراردادن خود جاي ارزشی است که این میل بِـدان  وانگهی، میل. »شودپدیدار می«است ــ 

نسبت به همان ارزش و ] صرفاً[ورزي میل] خود در موضعِ آن ارزشِ مطلوب[زیرا بدون این جاگذاري . شودورزیده می
ورزیدن به این ورزي به میلِ دیگري، در تحلیل فرجامین، میلپس میل. ي مطلوب خواهد بود، و نه به خود میلبه ابژه

مـن از او  : ورزدارزشی باشد که دیگري بِـدان میـل مـی   » کنمبازنمایی می«است که ارزشی که من هستم یا من آن را 
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عنـوان یـک ارزش خودفرمـان    خـواهم کـه مـرا بـه    از او می. »بازشناسد«رزش مرا چونان ارزش خودش خواهم که امی
,Kojève(.»رسمیت بشناسدبه«) مستقل( )از من استتأکیدو ] هاافزوده[؛ 6-7 :1980

دیگـري میـلِ ــ متعلقش نه یک چیـز، بلکـه   غریزهاگر میلِ انسانی، میلی که برخالف میلِ حیوانی ــ یا همان 
کنـد، حـق بـا    آن را تصدیق مـی » بودنِارزش«است، در ذات خود خواهان بازنماییِ چیزي است که طرف مقابل 

در آن دیگـري ازسويشدنختهبازشناترتیبی سروکار داریم که قلبِ خواست پیشاپیشِ اینجا با یک .نیچه است
دسـت دولـت   بالفعل همان توجیـه وضـعیت موجـود بـه    ، عقالنیت چیزِپیشاپیشاز این برداشتفرض با . تپدمی

او » نیک برین«ي افالتون و به مابعدالطبیعهحالتدرایندرواقع . آن استفرهنگی و عقیدتیمستقر و کارگزاران 
آگاهش از موضعِ کاشفان و شاهدانِ مثُل، راهبر و حکیمانِست که ايآرمانیجمهورِي کنندهرسیم که توجیهمی
هستند؛ اما مثال یا ) ي همگانی با حقیقت مثُلمواجهه(گذار زندگی جمعی در مسیر تحقق سعادت عمومی نقانو
شکلی است، اما بهپیشاپیشایده : گیري از افالتون استتر دیدیم، درتالش براي فاصلهکه پیشي هگل، چنانایده
یـا  حکـیم از موضـعِ  اخالقـی [هـاي  بایسـتن "د و بـه برخـی   ونشـ اطـالق »از باال«که گسترانه، یعنی طوريپس
بیشتر شبیه هگل پیشاپیشِ.نجامدنی"شوندتجویز میدر سپهر سیاستکه مشتاقانه ] نامیِ افالتونفیلسوفـشاه

زمـانی  و تـدریجِ  ب تیـ زمان است، مانند پیشینگیِ زبان بر گفتار کـه در آن تر ـبودنِ کلِ همزمان بر چیزِ درمقدم
شـدن از سـوي   بـراي بازشـناخته  »طرف مقابل«و » من«ي طلبانه؛ این تدریج تنها در رویاروییِ هویتنداردمعنا 

بـر  » مـنِ لـذت  «ي گسترانهراستین اما نه در پیشینگیِ زمانی، بلکه در تقدم پس» دیگريِ«. نُمایددیگري رخ می
و مجـالی بـراي خودنمـایی   کـه براي آننده، دیالکتیک خدایگان و ب.، یا ژوئیسانس بر واقعیت است»من واقعی«

ین پیشینگیِهماصالتبراي انکارِمحکوم به نابسندگییک محملِباشد،بنیادکاذبِ تدرجپیشاپیشِآن بازنماییِ
.استضدافالتونیآلِایده

، و ایـن البتـه   سرعت گذشـت توان از آن بهکه نمیستخواندنیقدرها هگل آنپدیدارشناسی تفسیر کوژِو از 
همه آنچه در بااین. رودمیخدایگان و بندهي مشهور برانگیز او از قطعهبسیار فراتر از خوانش چپگرایانه و جنجال

هـا و  گویـد، در پیـداکردن کاسـتی   مـی پدیدارشناسـی تـرِ  هـاي پسـین  ي بخشگفتارهاي سپسینَش دربارهدرس
ایـم کـه تـدریج و ترتیـبِ     فعالً این را فهمیـده . رسانَدما یاري میبه خدایگان و بندهبحث او پیرامون هاي ناگفته
بهستسرشت است؛ کافیکند، با فانتزي هممدنظر نیچه را در این دیالکتیک وضع می» پیشاپیشِ«اي که زمانی

ي یک واقعه: کندخود عبور زمان را ایجاب میخودبهممنوعه: ارجاع دهیمممتنعو چیز ممنوعهتمایز میان چیز 
بر خود و » شدنمسلط«، با »پیشرفت«با رشد یا توان در آینده، چیزي را منع کرده است و میگذشتهادیپی در 

از آن رفـعِ ممنوعیـت کـرد    ،با پیروزي در یک مثلث ادیپِ دیگـر ، یعنی )گوش موسیقایی لکان(بر فالن موضوع 
سـوي  سوي بلوغ و بـه در زمان، با رشد کودك بهپیشرفتخود با ممنوعیت خودبه).ارباب را شکست/انحصار پدر(

، زیـرا  جریان داردهاي موجود بازنمایی ارزشدر این سطح قطعاً کاذب در او مالزم است؛» منِ واقعی«تحقق آن 



46

دیگري پدربودنِ او را (خواهد گرفتکه او جاي پدر را دهدفانتزي روي می/آرمانسوژه با دیگري با این کل نبرد
و اصالً رشـد و پیشـرفتی درکـار نیسـت؛     کندحرکت نمیزمانْدر ساحت امتناع اما ).ختشناخواهد رسمیت به
: ي ژوئیسانس در آغازگاه خیالیِ خودش اسـت انهکنشگرنِ پسنهادپیشتوهمی است که کارکردش » منِ واقعی«

. ممتنـع اسـت  پیشـاپیش شده اسـت،  ممنوعادیپ آغازین ــ یک ــ یعنی در تر پیشکنیم ل میخیاآنچه اینجا 
خـود همـین نبـرد    تعبیر لکـان،  پاسخ، بنابهکند؟ را در ساحت همزمانی وضع میپیشاپیشچیزي این امتناعِ چه

ز کـارکرد  اوقتـی نیچـه بـا غـیظ     .کنیم در گذشته وضع شده استکه فکر میاستبیهوده براي رفعِ ممنوعیتی
را، امتنـاع پیشـاپیش  را درنظر دارد، نه )نخستین(پیشینمنعِفقطد،گیرمیخُردهدیالکتیک هگل يبازنمایانه

ي کـه چرخـه  ، فقـط بـراي آن  کندمیگذشته را بازنمایی دیالکتیک؛"قدم است اما نخستین نیستم"اگرچهکه
.نکندهمزمان را بازنمایی 

که نابسندگیِ دیالکتیک بازنمایی که ورشکستگیِ روانی و شخصـیتیِ خـدایگان را رقـم    سرانجام باید بدانیم
ي درواقع سنتزِ فرایند، که عادتاً نتیجـه ؛شناخته شده استهمنهادنامي موهومی است که بهزند، همان وهلهمی

کوشیم، در از آن می) منع(آنچه براي رفع انحصار ": بودنِ آن استشود، صرفاً افشاي عقیمایجابیِ آن انگاشته می
رد ) ساحت نبرد مـن و دیگـري  (همه کل جهان امکان بااین".پذیر نیستامکاناصالً ذات خود  ایـن  زدنِ پـس گـ

در حکـمِ امتنـاع را  آن اسـت کـه  زدن یا انکارین پسهمکه ازطریقِحیرت آنشکل گرفته است؛ ناپذیريامکان
.کنیموضع میدر مرکزِ جهان خود گذشته وبهعطفدارد، فعلیتبیش از هر واقعیتی کهايایده

او کنیم، از فهـمِ  میي حقوق هگل نگاهسِ جوان از فلسفهخوانش انتقادي مارکقابل توجه است که وقتی به 
262ي پـاره نخسـت  او . شویمغافلگیر می» نیستنخستینهمه امرِ پیشینی که بااین«ي هگلی چونان »ایده«از 

:این پاره چنین استاصلیِ؛ بخشکندرا نقل میهگل حقوقيفلسفه

ي مـدنی،  خـانواده و جامعـه  ] یعنـی [مفهـومِ خـود،   (ideell)ايِ ي بالفعل، یعنی روح که خود را به دو سـپهرِ ایـده  ایده
از بطـنِ ] ایـن ایـده  [تـا  کنـد  مـی )تقسـیم (بخش ]خودچونان وجه کرانمند=[خویش) متناهیت(کرانمندي عنوان به

، باشـد ) نامتنـاهی (کـران یـک روحِ بالفعـلِ بـی   خـود  بـراي ]بیـرون آمـده و  [خود (Idealität/ideality)بودگیِ آلایده
سـانِ بـه ]شـهروندان [= انسـانی این فعلیت کرانمند خود، یعنی افراد) Materialمصالح، (ي برسازنده رهگذر مادهازاین
)zuteilen/allocateد، کنمیسبتنم(دهدمیتخصیص، را به این دو سپهر )Menge/Massانبوهه، (]ي مردم[توده

بهمـان و خـانواده  فـالن فرد بـه  هردادن تخصیص[= درمورد فرد انسانی دهی این تخصیصرسد نظر میبهکهايگونهبه
ي [)Willkür/arbitrary will، اختیار و عالقه(دل، خواست]موجود[و اوضاع شرایط از طریق ]ي مدنیبخش جامعه

,Hegel. Ger: 1989b(.شـود گري میمیانجیش شغلخود او براي و انتخابِ] خود فرد 410; En: 2003, ؛ 285-286
)از منَند] هاافزوده[از اصلَند،هاتأکید
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رود، آلیسم او انتظار میکه از ایدهچنان، آني مدنی و خانوادهي دولت با جامعهدر تبیین خود از رابطهاینجا هگل
یک روحِ خودبرايشکل که بهکران است، اما براي آنبی،روحدرمقام، ایدهاین : دهدمیدولتيایدهاولویت را به 

ي این عمل تا درنتیجهکندي مدنی بخش میخانواده و جامعهکرانمندکران باشد، خود را به دو سپهرِبالفعل بی
شهروندان افراد انسانی یا همان.بردمدخودبرايیِگکرانبییک صورت آلِ این دو سپهر بهي ایدهو از درونِ جنبه

گیرنـد تـا بـا    قرار میهاي خانوادگی و شغلی گوناگون موقعیتدر براي تحقق این مقصود، ، گوییي مدنیجامعه
کـران را  روحِ بـی /دولت چونان یـک ایـده  خودبرايدو سپهر کرانمندي، امکان بروزِ این ایفاي نقشی مشخص در 

رسد شرایط و اوضاع و احوال موجـود یـا   نظر میگیرد که بهاي صورت میگونهفراهم کنند، اما این ایفاي نقش به
شـغل و جایگـاه اجتمـاعی او انجامیـده اسـت، و نـه       تعیـین ي شخصی هر شهروند بوده کـه بـه   انتخاب و عالقه

، فرديهايدلبستگیواقعیت موهومِ اراده و ؛)دولت(پیشینکرانِبیيآن ایدهشدنِخودبرايفرایند هاي ضرورت
کند تا واقعیتی خیالین خلق میایده: آیدچشم میها به افراد بهها و جایگاهیافتنِ پیشهتخصیصمیانجیِصورتبه

سـپس تفسـیر انتقـادي    .آن تحقق بخشـد با وساطت را خودشدگیبرايسوي بهخویشیافتنهاي بسطضرورت
:گذاردآلیسمِ آن دست مینخست بر زمختی و زنندگیِ ایدهرا داریم که این پارهبرمارکس 

ي مـدنی بـا دولـت چونـان     خـانواده و جامعـه  ) واقعـیِ (بالفعلِ ي شود، و رابطهمی] موضوع حکم[= ایده تبدیل به سوژه 
ــیِ گــريِ کــنش ، هــافــرضپــیش(هــا انگاشــتپــیشي مــدنی خــانواده و جامعــه. شــودآن انگاشــته مــیخیــالیِ درون

Voraussetzungen/presuppositions(راستی کنشگر ي دولتَند؛ چیزهاي به)نها هستند؛ اما در نظرورزي آ، )فعال =]
هـاي  عموضو[= هاي بالفعل شود، سوژهسوژه میکه ایدهاما هنگامی. شوداین حقیقت وارونه می] ي هگلکنایه از فلسفه

] ي خود فـرد ) [اختیار و عالقه(، خواست دل ]موجود[شرایط و اوضاع «خانواده، ،ي مدنییعنی جامعهــ]احکامواقعی
] جـز آنچـه هسـتند   [و ابژکتیوِ ایده، دقایقی که معنـاي دیگـري   )غیرواقعی(غیرِبالفعل ــ به دقایقِ » اجور چیزهو ازاین

.Marx(.شونددهند، تبدیل میمی Ger: 1981, 206; En: )از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ها تأکید؛ 8 ;1982

: انجامـد ، مـی اسـت همانبا آن اینو فعلیتی که پیشاپیشي هگلیِ ي این اعتراض به کشف سرشت مسئلهادامه
استوار نیست، بلکـه  ي دولت هستند و هستی آنها برخویشدقایق کرانمندي ایدهي مدنی و خانواده ظاهراًجامعه

نزد هگل بـه جایگـاه   ایدهدر خوانش مارکس، .ندهاي تحقق آنَاند، سایهشدنِ همین ایدهبیرونیپیامدتا آنجا که 
انجامد کـه چیزهـایی کـه    سوژه یا موضوع حکم منتقل شده و درنتیجه بالفعل و واقعی شده است؛ این به آن می

ي مدنی، شـرایط موجـود، خواسـت دل    خانواده، جامعه(اندسوژهطور بالفعل ــ راستی و در واقعیت ــ یعنی بهبه
اند و درنتیجه گـویی  شدن از ایده پدیدار شدهبیرون گذاشتهآنها در اثرِ. ندوششمرده ندیگر واقعی ...) شهروندان، 

اکنون مارکس شرط و مشـروط را در یـک   .وابسته به آن هستند،شناختیلحاظ هستیقرار بهمعلول آن، و بدین
:کندتناوبِ همزمان تعریف می

ضروري است و به ذات دولت تعلق دارد؛ خانواده ، یعنی (ideell)اي ایدهي مدنیدولت به خانواده و جامعهشدنِبخش
)واقعـیِ (بالفعـلِ  )geistigeروحمنـد،  (هـاي روحـیِ  دولـت، و موجودیـت  )واقعی(هاي بالفعلبخشي مدنیجامعهو
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آنهـا . آورنـد درقالب دولت درمیرا خودي مدنی ند؛ خانواده و جامعهبودنِ دولتَ]واقع[هاي آنها شیوهد،اَن)اراده(خواست 
؛ ایـن رونـد زنـدگیِ    ندآیوجود میبهي بالفعل آنها از ایدهباور هگل، بهوارون، به. هستند] دولتوجود آمدنبه[انگیختار 

؛ کـرده اسـت  کند، بلکه روند زندگی ایده است که آنها را از خودش جدا یگانه میي آنها نیست که آنها را در دولتویژه
هستند؛ آنهـا وجـود خـود را مـدیون روحـی جـز روح خودشـان هسـتند؛ آنهـا نـه           درحقیقت آنها کرانمنديِ این ایده 

آنهـا چونـان   دلیـل  همـین انـد؛ بـه  وضـع شـده  » سـوم شخص«ي یک وسیلهاَند که بههاییبخشی، بلکه تعینخودتعین
جـود نیسـت،   هدف از وجود آنها خود همـین و . یابندتعین می» ي بالفعلایده«ي ویژهکرانمنديِ ، چونان »نمنديکرا«

بیـرون  [خـود  (Idealität/ideality)بـودگیِ  آلتا از بطنِ ایده"کند ها را از خویش جدا میانگاشتبلکه ایده این پیش
، یعنی دولت سیاسـی  ]هگلي گفتهي پیشپارهنقل قول مارکس از ["کران باشد،خود یک روحِ بالفعلِ بیبراي] آمده و

آنهـا یـک   . ي مدنی، وجود داشته باشدجامعه)يساختهانسان(ي مصنوعی طبیعیِ خانواده و پایهيتواند بدون پایهنمی
کننـده  چیزِ تعیین] کههمچنان[شود، مینهاده پیششرط چونان چیز مشروط ]این[شرط الزم براي دولت هستند؛ اما 

. دنشـو آنچه تولید کرده است، وضـع مـی  يردهفرآوتولیدکننده چونان و،)یافتهتعین(ده شبه چیزِ تعیین) بخشتعین(
هـا آن] رفعِ[=فراروي از با کاهد تا ي مدنی فرومیخانواده و جامعه» کرانمنديِ«به دلیل اینتنها بهي بالفعل خود را ایده

اصلَند؛ از ها تأکید؛ Marx. Ger: 1981, 207; En: 1982; 8-9(.به ناکرانمنديِ خویش دست یابد و آن را ایجاد کند
)از منَند] هاافزوده[

شناسـد؛  ي هگلی را بازمیبودنِ همزمانِ ایدهـمعینـوـبودن و معیِّنـمشروطـوـشرطجوانبه این ترتیب مارکس
ي آن، شـده هـاي بیرونـی  درست است که ایده به مقام موضوع حکم، یا همان سوژه منتقل شده است، اما بخـش 

سـپس  . که بدون آنهـا اصـالً موجودیـت نخواهـد داشـت     روند، طوريشمار میآن نیز بههستیهاي همچنان پایه
کند که حرکتی که خانواده و یادآوري میهگل، ي حقوقفلسفههاي بعدي د و در تفسیر پارهرومیجلوتر مارکس
:گیردیکند، متناظر با گذاري است که در منطق هگل صورت متبدیل میي مدنی را به دولت جامعه

، ]ي مـدنی خانواده و جامعـه [= ي مدنی به دولت سیاسی همانا این است که روحِ این سپهرها پس گذار خانواده و جامعه
کـه واقعـاً   چنـان آنخـودش  با[= کند رفتار میکه هستروحِ دولت است، اکنون با خودش نیز چناندرخود شکل که به

.اسـت بالفعـل  بـراي خـودش  ]درونـی آن دو سـپهر  چیستیِهسته و [= آنها ي درونهعنوانبهو ] کندهست برخورد می
و کلیِ ضرورت ي از رابطهبرآمده ي دولت، بلکه ذات ویژهیا ازغیره،خانواده و ي ویژهذات ناشی ازنه پایه این گذار براین

ي در فلسـفه ایـن گـذار  .دهـد درست همین گذار است که در منطق از سپهر ذات به سپهر مفهوم روي می.استآزادي 
؛ Marx. Ger: 1981, 208; En: 1982; 10(.دشـو مـی حـادث به زندگی ) غیرآلی(از طبیعت ناانداموار ] نیز[طبیعت 

)از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ ها تأکید

قابل توجه منطق مفهومبه منطق ذاتمانند حرکت از ي مدنی به دولت بهخانواده و جامعهدرك مارکس از گذارِ
تامِ ایدهفعلیت.مدنظر است، فعلیت یا واقعیت بیرونی آن معقول نیستاش تا زمانی که ایده در کرانمندي: است

اي که کرانِ آن، مستلزم استقرار در سپهر منطق مفهوم است، وهله، یعنی واقعیت بیدرمقامِ چیزِ ضرورتاً عقالنی
در ایـن  . شودبازتعریف میکلیتعنوان همین ي سوژه و ابژه، امر معقول صرفاً بهسازي خودآگاهانهدر آن با یگانه
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سـتیز همیشـگی   : شـوند ه مییگان، آزادي و ضرورتهاي دیرآشناي منطقِ ذات، براي نمونه ي منطق، تقابلوهله
کنـد، تنهـا در   به آنهـا تحمیـل مـی   قانون اساسی هایی که ي مدنی و ضرورتهاي فردي شهروندان جامعهآزادي

، ي حقـوق فلسـفه 267ي هگـل بـر پـاره   يافـزوده با دقـت بیشـتر در  . رسدبه آشتی میمنطق مفهوم است که
دیگرسخن پیماید؛ بهرا میاي چرخهفرایندیک روحوم، فهمیم که براي تحقق این آشتی در سپهر منطق مفهمی

:استهمزمانیک کل کرانگی خویشایده در بی

اینجـا چیـزِ   . ، پیش از هرچیـز همـان ضـرورت اسـت    شناسدمیو ) کنداراده می(خواهد اي که خود را مییگانگیِ آزادي
سوبژکتیوِ فرد است؛ اما جنبهجوهري وجوداندامواره است، بـه ي دیگرِ ضرورت فراینـدي در خویشـتنِ   دیگرسـخن روح

اسـت، و در خـودش   آرایش و سازمان یافتـه ] صورت یک انداموارهبهاز ترکیب اجزاي گوناگون[خویش است که درخود 
;Hegel. Ger: 1989b, 413(.دهـد را انجـام مـی  یشاي خوحرکت چرخههاکه از طریق آنکندمیوضعی هایتفاوت

En: )از منَند] هاافزوده[؛ 288 ,2003

خـودش  تولیدکننـده و خود شرط اسـت مشروطْحرکت روح یا ایده است که چیزِ اي بودنِدلیل همین چرخهبه
راه زیادي نیست، آشکارا ي ارزشِ مارکسِ پسین از اینجا تا نظریه.چیزي است که تولید کرده استآني فراورده
کـنم  اي به آن نداده است و من فکر مـی کنندههگل پاسخ قانعراستیدارد که بهسِ جوان هنوز پرسشیاما مارک

. آن دانسته شودتواند پاسخ فرجامیناست که میبالغي مارکسِبنیادهاي نظريِ همین دستاورد محوري اندیشه
چرخه به این دلیل : ذاتی آن استامتناعاي ي هر حرکت چرخهایم که اصل موضوعهدرواقع پس از لکان فهمیده

اگر روح یک چرخه است، به این سبب اسـت  . نهدوجود دارد که امتناعِ بنیادین خود را درعینِ انکارِ آن پیش می
مثالً ،اما؛)، فرآوردهمشروط(گیري از این امتناع است ي فاصلهیا واقعیت نتیجهامکان. که خود ایده ممتنع است

بخشـد ـــ   تحقق میزبان گیري که خود را درقالب دلیل همین فاصله، بهژوئیسانس، امتناعخوددر الگوي لکان، 
، شـرط (شـود اسـت ـــ وضـع مـی    بازنمـایی خـود مسـتلزم نـوعی نابسـندگی در امـر      اي که خودبهگیريفاصله

بـه  امتنـاع ي سرمایه چونـان یـک   هگل و مارکس، البته فقط با کشف رابطهحقوقیِيفلسفهتنش ).تولیدکننده
کند، امتنـاع  متمایز می...) زیستی، کیهانی و (هاي دیگر ي دولت را از انداموارهرسد، زیرا آنچه انداموارهنتیجه می

ازخودبیگانـه اسـت، یعنـی    فعالً تجلیِ تضادي است که به این دلیل تداوم یافته است که دولت: بنیادین آن است
درست است که مارکس جوان هنوز . رود؛ با تحقق این آگاهی، دولت از میان میداند که یک تضاد استهنوز نمی

ي مـارکس  بـه ایـن نتیجـه   این است که هگل هـم  در ي کارِ کتاب مارکسگره، اما رسیده استاین واقعیت نبه 
 یـا  که نـزد هگـل، ایـده همیشـه موضـوع     ــ اینایدهپسین نرسیده و درنتیجه مارکس در تأکید هگل بر اولویت

هاي راسـتینی چـون   رفته و درنتیجه فعلیت را از آن خود کرده است و درعوض بالفعلگگزاره قرار /ي حکمسوژه
آلیسمی را ردیابی تمامِ خود فروکاسته است ــ ایدههاي نیمهرا به سایهي مدنی و شرایط موجودخانواده و جامعه

ي دولت است و بس؛ یعنی چیز مشخصی در مورد ایدهقمنطي فوقِ تجریديِ اش بازیابی ایدهکند که دغدغهمی
:گویدنمی
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هـاي مؤلفـه [= هـاي  تکامل ایـده بـه تفـاوت   } دولت، یعنی قانون اساسیِ سیاسیي{این اندامواره "که گفتنِ اینازمن 
قانون اساسـی سیاسـی   يویژهيایدهي چیز درباره، هیچ]نقل قول مارکس از هگل["خودش است] يبرسازندهگوناگون

صـادر کـرد  )زیستی(جانوري ي ي انداموارهطور دربارهدرستی هماناندازه یکرا با حکمین اتوانمیشود؛دستگیرم نمی
] وجه تمـایز [؟ این دشومیمتمایزسیاسیي چگونه از انداموارهجانوريي پس اندامواره. سیاسیي انداموارهي که درباره

یـک  جورههیچدست ندهد، را به]ي موضوع خود را[ي ویژهکه ممیزهاما توضیحی. آیددست نمیکلی بهي قاعدهاز این 
ي دولت خواه مؤلفهاي است، ، در هر مؤلفه»ي منطقیایده«، »ایده«، بازیابیِ صرف ]ي هگل[تنها دغدغه . نیستتوضیح
,Marx. Ger: 1981(...طبیعت خواهباشد و 210-211; En: 1982; د؛ مـارکس هسـتن  از } افـزوده {و هـا  تأکیـد ؛ 12

)از منَند] هاافزوده[

اي کـه بـراي تکامـل    ي یک ایده ــ ایـده هاي برسازندهوقتی در اجزا یا مؤلفهگیرد که مارکس به هگل خُرده می
به آرایـش و ترکیبـی برسـاخته از    کند و درنتیجه از موجودیتی بسیط،خویش ناگزیر است در خود ایجاد تفاوت

کنـد،  انتزاعـی مـی  آنجا که ممکن استتاکند، عمالً ایده را ها تبدیل شود ــ خود ایده را کشف میهمین مؤلفه
ها، چـه کیهـانی   تمام اندامواره.توان آن را در هر ساحت هستی، اعم از طبیعت و سیاست، بازیافتطوري که می

توانند مشمول حکم کلی هگـل ـــ   می،، چه زیستی و چه سیاسی)زندرا مثال میي خورشیدي مارکس سامانه(
شـوند و مـارکس در ایـن گـزاره هـیچ شاخصـی بـراي        ـــ "هاي خودش اسـت اندامواره، تکامل ایده به تفاوت"

ي سـامانه چرا : کندپیدا نمی) موضوع بحث هگلاساسیِقانونو دولت(ي سیاسی کردنِ ایده یا انداموارهمشخص
که در این مورد خاص، کند و آن اینکه گفته شد، دلیلش را مارکس بعدها تلویحاً کشف میچنان؟خورشیدي نه

امتنـاعِ ي بنیـادینِ انـدامواره همانـا    امـرِ سیاسـی، ایـده   هـاي عناصر و مؤلفـه » روابط«یابییعنی در سپهر تعین
اصـل و لـذت اصـل ي دوگانهدر طرحرا امتناعهمین یش کمابفروید کهاین.استسرمایهي موسوم به »رابطه«

ي عنـوان چرخـه  بهرارانهو لکان از همین دوگانه مفهوم دهدي انسانِ اجتماعی نیز بسط میبه انداموارهواقعیت
بـودنِ بـیش از حـد    ست که کلی و انتزاعینی، آیا بدان معناکندبندي میضابطهافزاي رفتار انسانبیهوده و تنش

بـدون  » ي منطقیصرف ایده«ـ تا آنجا که ایده به ) عمومیتی که مارکس به آن معترض است(هگلی ياندامواره
خیلـی هـم   هرحـال قضـیه   د؟ بهباشمشروع تواند با قید برخی اگرها میشود ــ اي فروکاسته میهیچ وجه ممیزه

پرولتاریا فقط در حد اعالي تجریـد آن، یعنـی   یاد داشت کهد بهاین تقارن بایتصدیق ؛ براي درسنظر نمیبهپرت
صاحب گفتار هیستریک اسـت؛  ي گذار از منطق ذات به منطق مفهوم،ي ویژهعنوان دقیقهدرواقع در تعریفش به

ي میل، هاي دیگري مانند انداموارهي سیاسی به موجودیتبنابراین درستی احتمالی تعمیم حکم هگل از اندامواره
فاعـلِ برانـدازيِ  آیـین از  طبـعِ روز بـر تبیـین مارکسیسـمِ راسـت     ي بـاب درافزوده یا اصالحیهکه یکبیش از آن

شـده در منطـق هگـل اسـت؛ و قاعـدتاً ربطـی بـه        انتزاعیِ ترسـیم گذارِ فوقتأییدي بر بیشتر داري باشد،سرمایه
تـر از  چیـزي عـام  را لیسـم  سوسیاکـارگزارِ استناد این تقـارن منطقـی،   بهندارد که مشکوكهايبدعتقماشآن

بـه  ذاتمنطـق از روحجایی که صحبت بر سرِ گـذارِ ،دشوطرح میمنطقدانند؛ این تقارن فقط درمیپرولتاریا
دهـد،  ي پرولتاریا جاي خود را به خودآگـاهی مـی  آنجا که گفتار روزمرهاگرچه دیگرسخن،به.استمفهوممنطق



51

هاي تقابلپایانِ نهیِ بیبرهمي سوژه(ي هیستریک شبیه به پایان فرایند روانکاوي و گذار از سوژهمنطقاًرویدادي 
بـدون  و باید با همین اندازه وسواس نظـري  اما ،دهدرخ میرانهآگاه ي مرگبه سوژه) ممتنعذاتیک مربوط به 

به خود میدانِ صـریحِ  یمنطقی متوجه این نکته بود که در بازگشت از تجرید ضروريِ روابط اغماضترین وچکک
ارتش مستبد کـارگران  ،دکنرا سنگربندي هاي سرمایهخیابانکه بایدآن،اضطرارهاترینبا ارتدکس، سیاسیامرِ

.است

            *                  **

کند که هـیچ ربطـی بـه تکـرار و تصـدیق      اي را وضع میناپذیر است و اخالق ویژهاین اضطرار، همچنان بازنمایی
به وضعیت تأسیس انتقادي دانـش  آگاهانهبازگشتجوراتفاقاً مدعیِ یکموجود ندارد، بلکه پیشاپیشهاي ارزش

اینک دایر، یک نظام شناخت نوپـا را مسـتقر   شناسیِ همشناختاست که در آن سوژه در رویارویی با هولِ انهدام 
هـاي  کند و برخالف سازمانمورد البته سوژه به ناپایداريِ آنچه مشغول تأسیس آن است اذعان میدراین. کندمی

کـه آنتراسـ .دانـد ي کل حقیقت نمـی کند را جاودانه و بازنمایندهشناختی گذشته، آنچه از نو وضع میاسطوره
امتناعِ بازنماییِ مطلق چیزي اسـت کـه دانـشِ نـوین سـوژه      ختن و تصدیقِاي اخالق انقالبی، بازشناي پایهگزاره

، بـاز  شـود نمیتمامیبهکم ، یا دستشودنمیدانیم که میبا آن: درتالش براي بازنمایاندن و نمادپردازي آن است
فروتنانـه و  ین اذعـان  همـ ، توان تصور کردمی»تقواي ستیز«که برايیمحتوایبهترین ؛ بشودکوشیم که میهم 

ي بـه لحظـه  یمدهد؛ پـس برگـرد  ، صرفاً تنش را افزایش می»شودمی«این توهم که : استحال متعهدانهدرعین
کـار  این. کندپردازي میشکلی نوین نظامرا بهآن»نشدنِ«اینک هست، جاي آنچه همتأسیس دانشِ بدیلی که به

ي گیرد و چرخه را بـه نقطـه  جلوي افزایشِ بیش از حد تنش به امید یک کمالِ واهی را می: ک فایده داردتنها ی
امتنـاعِ بیشـترِ  بـا چشـمگیرترکردنِ هرچـه   زیرا تشدید تنش از جایی به بعـد  (گرداند آغازین انباشت تنش برمی

خودکُشـی فاصـله   شـناختیِ حد هستیتوان از که می؛ نتیجه آن)کنداعتبارزدایی مین امکافروکش آن، از جهانِ
ي بـا کمینـه  اش پذیرياي که امکان؛ فرمولی براي استقرار هستی اجتماعیکردزندگیدوبارهاصطالح بهگرفت و 

پذیريِ هستی اجتماعیِ منسوخ ي مقابل امکان؛ یعنی درست نقطهبنیادین آن استي تصدیق امتناعِنتیجهتنش
ي این اخالقِ تراز نوین، دروضعیت خودآگاهانه.دهدزدنِ این امتناع، تنش را پیوسته افزایش میشین که با پسپی
ي آغـاز  ترین مقاومتی از سوي وضعیت جدید، به نقطهمحض افزایش تنش، عاري از هر فانتزي و بدون کوچکبه

آرمانی /یک وضعیت حديپرآشکار است که این خودآگاهیِ انتحاري. گردیمتأسیس وضعیت جدیدتر بازمیبراي
بـه تشـکیل منـافعی    ، همچنـان  نـو این یعنی هر وضعیتی، هرقـدر هـم   . توان به آن نزدیک شداست که تنها می

اخالق مذکور ابـزاري  .خواهد کردومتمقاي آغازین، با تولید فانتزي، د که در برابر بازگشت به آن نقطهانجاممی
اي بودنِ مدارِ هگلیِ معناي چرخهپس .سترسانی این مقاومت است و البته از جنس نبرد طبقاتیحداقلبراي به
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بـه  خوردگـان ي شکسـت فروتنانـه خودآگاهی چیزي نیست جـز بازگشـت   : خودآگاهی باید روشن باشد/ایده/روح
.ندرك گفته بودطمعِ فانتزي تَبهآن را بار نخستینکه آغازینیوضعیت 

، استوار بر یادداشت این حقیقت است که وجود هستنده، مشـروط بـه کـارکرد    هرروي این اخالق فروتنانهبه
صـورت یـک   دال، کل مجموعه را بـه ـتواند کار کند؛ و این مهتردال میـزبانی است که تنها با ارجاع به یک مهتَر

لکـان مـدنظر دارد،   روانکـاوي اخـالق چیـزي کـه   موضع اخالقی، یعنـی کمـابیش آن  . داردمیاسطوره برپا نگاه 
دالِ ارباب، صرفاً دروغـی بـراي کتمـان امتنـاع     : تثبیت این دالِ آغازین از رهگذر اَداي ارباب استگیري از فاصله

وضعیتی پیش از اطالق این دال، همه بازگشت به بااین. داننداي است که همگان این دال را ارباب آن میمجموعه
:ناپذیر استشناختی، امکانلحاظ هستیبه

،ردن دالکـ هعرض] داري امرِعهده[سبببهکسی که شود ــ گفتمانِي گفتمان ارباب خلق میهر بعد هستی در نتیجه
انگارد، اثري می] بدیهی[را اَش] ترکیب داللی آفریده[)link effectايِ، زنجیره(خصلت پیوندياثرات و نتایجیکی از 

دال، پـیش از هرچیـز،   . دهـد فرمان می، یعنی آنچه مربوط به این واقعیت است که دال بیفتدنادیده رو نباید هیچکه به
؟ ایـن یـک   ي یک گفتمان ویژه، به واقعیتی پیشـاگفتمانی بازگشـت  توان، مگر برپایهچگونه می. است) ياَمر(يدستور

همـان چیـزي اسـت    ] جهان پیش از گفتمان[اما از قضا این . رؤیاست ــ رؤیایی که در پسِ هر انگاشتی از دانش است
دسـت یـک گفتمـان    هرواقعیتـی بـه  . درکـار نیسـت  فتمانی گچیزي چون واقعیت پیشـا .اَش دانستايکه باید اسطوره

)از منَند] هاافزوده[؛ Lacan, 1998: 32(.شودگذاري و تعریف میپایه

ي لکان مربوط به داللت دال نه به مدلول بلکه به دالی دیگـر اسـت کـه    اي مورد اشارهخصلت پیوندي یا زنجیره
آمرانـه  دالْـنهایت تداوم یابد، مهتـر تواند تا بیاین رشته را که منطقاً می. دهدي مستمر دال را تشکیل میرشته

ي دال، معنـا ممکـن   شرط همین امرِ داللی مندرج در گفتار ارباب است که در زنجیـره به. کندمختومه اعالم می
نیازمند بازگشت به واقعیت پیشاگفتمانی است که سلطهازفارغگفتمانبنابراین ازقرارمعلوم رسیدن به . شودمی

ز گفتمان است، ژوئیسانس است کـه متـرادف امتنـاعِ مرکـزي     داند، زیرا آنچه پیش الکان آن را اساساً محال می
درواقع، بازگشـت بـه وضـعیت پیشـاگفتمانی، چیـزي شـبیه بـه        .شده از سوي همین زنجیره استهستیِ نامیده

زبـانی کـه   : دبـودنش صـحبت شـ   محـال يدربارهبامداد بیورسپ است که در » ي صفر نوشتاردرجه«جستجوي 
اي کـه هـیچ ایهـام و    شناختی و عینیِ واژه و ابژه است؛ وهلهي غیراسطورهاستعاري نیست، بلکه متشکل از رابطه

: اسـت بیورسپ بامدادگیري آورد، مؤید نتیجهاي که لکان در همین پاره میاما نکته. مجازي در آن درکار نیست
اي، یعنی وضعیتی که گفتمان بازگشت به وضعیت پیشااسطورهاتفاقاً اسطوره چیزي نیست جز همین تالش براي

ستایجاد باوري کاذب به حضور در یک شرایط انداموار اجتماعیکند؛ کارکرد اسطورهفارغ از سلطه را فرض می
غیرصفرِي ، یعنی هر درجهدیگرسخن هر اسطورهشود؛ بهبیان میحقیقتنام که در آن حقیقت همان است که به

طـرحِ  این بدان معناسـت کـه هـر   .ي صفر نوشتار استدرجهدر ذات خود صرفاً ایجاد اطمینان از تحققار، نوشت
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کنـد و همـین   خود اسطوره را تولید میشکلی ناسازمند، بازگشت به وضعیت پیشاگفتمانی، بهگرایانه برايآرمان
تر، یعنی به تر و پیچیدهبرخالیِ اسطوره در مراتب عالیبازتولید رفته به دستي ازوقفه براي بازنماییِ ابژهیتالش ب
.انجامدافزونِ زبان میسازي دمگستري و پیچیدهافزایی و ایهاماستعاره

، بلکـه  »شهر پیشاگفتمانیآرمان«راهبري براي بازگشت به يصورت، موضع اخالقی نه ادعاي صادقانهدراین
؛ ایـن یعنـی تصـدیق   اسـت دادنفرماندال در کارِ ـمچنان یک مهتراعالم این واقعیت است که در همین ادعا ه

نیـز صـرفاً پوشـاندنِ امتنـاع ایـن      دالـمهتـر این حقیقت که چنین بازگشتی ممکن نیست و کارکرد يفروتنانه
دمکراسـی : بازگشت است؛ البته این موضع با پاسخ متعارف الکالئو و موفه به این دشـواره تفـاوتی اساسـی دارد   

آنها بر آن است که با پذیرش این فقدان، جامعه را دستخوش این تجربه قرار دهیم که چون هـیچ دالـی   رادیکالِ
طورمطلق بپوشاند، پس امتناع جامعه را اعالم کنیم و نگذاریم هـیچ اربـابی جایگـاه مـدعی     تواند فقدان را بهنمی

پوزیسـیون و  (در ایـن حالـت دولـت و مخالفـان     را بگیـرد؛  »بازگشت به وضعیت آرمانی پیشـاگفتمانی «راهبرد 
ي امتناع جامعه(موجود، تضاد جاودان آنها حقیقتي حقیقت نیستند، بلکه تنها کدام بازنمایندههیچ) اپوزیسیون

دیگـري را سانسـور و   » بازنمـایی حقیقـت  «ادعاي یک اجازه ندارد بهو درنتیجه هیچاست) انداموار و بدون تضاد
بلکه با امتناع هر ) دالـمهترآوردره(» هویت«، جامعه نه با یک دمکراسی رادیکالیان دیگر، در ببه.سرکوب کند

رانه است؛ و يکه مستلزم تحقق سوژهاین پاسخ یک ایراد اساسی دارد و آن ایناما . کندهویتی همزادپنداري می
گویـد  مـی : بـودن آن اسـتوار اسـت   است که دمکراسی رادیکـال برفـرض نـاممکن   يشهرآرماناین خود راستش 

، اما پرسش این است که کسی که »دلیل امتناعِ بنیادین جامعه، محال استي صفر نوشتار، بهبازگشت به درجه«
ان هـم  و بـه دیگـر  اش اطمینـان دارد گفته» نبودناستعاري«ي گوید، خودش از چه بابت دربارهاین جمله را می

نه از موضـعِ  کند،کشف را اظهار میعبارت دیگر من از کجا باید باور کنم وقتی الکالئو این به؟دهداطمینان می
ي صـفر  اگـر درجـه  ؟)ي دیگـر تکـه عمناف(زند و نه از موضع مخالفان حرف می) ي جامعهمنافع یک تکه(دولت 

اگر این .کندي خود الکالئو هم صدق مینوشتار یا وضعیت پیشاگفتمانی ناممکن است، این درمورد زبان و گفته
ایـم کـه خـود    اي رسـیده است، پس بـه مرحلـه  حقیقت، عینِ »شهر پیشاگفتمانی ناممکن استآرمان«حکم که 

عیناً حقیقتاي که در آن مان نیست، یعنی وهلهمفقودهشهرِحقیقت نمایان شده است؛ اما مگر این همان آرمان
.شودمیدیدهجديصداقت ي دمکراسی رادیکال یک عدمآشکاره است؟ در ضابطه

نیست، بلکه معناکردنِ حقیقتمسئله کشف : مگردبازمیبامداد بیورسپ من به راه حل پیشنهادي خودم در 
ن بـی شـود؛ مـثالً انقـالب پرولتـري را نبایـد م     اکنون در وضعیت گفتمانی موجود وضع مـی است که همحقیقتی

.ي وضع کرده استبورژوازاي است که »حقیقت مطلق«ي صرفاً معناکنندهدانست؛ این انقالب» حقیقت مطلق«
کـه بـورژوازي آن را از   ، بـدین معنـی  استمطلقمعناشدنی نیست، زیرا حقیقت در چارچوب خود بورژوازي این 

کند زدایی میمطلقحقیقتگفتار پرولتاریاست که از این دالِـمهتر؛ گذاردبیرون می» تفسیر و ترجمه«دسترس 
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اما این معنابخشی، جز ازطریق وضـعِ  . ي گذراي تاریخی نیستبیش از یک دادهاین برنهاده کند که و روشن می
دال نوین اصالً ممکن نیست؛ در این عمل، یعنی برنهادن دال اعظمِ مرکزي زبان، تفـاوت پرولتاریـا بـا    ـیک مهتر

اسـت؛  تـاریخی  کنـد بـدیلِ پیشـنهادي او مطلـق نیسـت، بلکـه خـودش هـم         بورژوازي این است که اعالم مـی 
هـاي پرولتـري در   »آرمـان «عبارت دیگر، با طـرح  به. تواند پاینده باشدنمیدلیل است که دولت کارگري همینبه

دیگرسـخن، پرولتاریـا   به. ابداً مطلق، و نه تاریخاً مشروطَندآنها پذیریم که باید بپیشاپیش مرکز هستیِ اجتماعی، 
د کـه گفتمـانش، و   پـذیر ي لکان چنین چیزي محال است؛ اما میگفتهکند، زیرا بهنمیتفسیر بیرون از گفتمان

این جمله را به یـاد داشـته باشـید تـا     (کننده داردکننده و مشروطیک بعد تاریخیِ مشخصدرنتیجه تفسیرش، 
کـه  کند، همان کشف بزرگ مارکس اسـت و آن ایـن  ؛ آنچه این واقعیت را تضمین می)کمی بعد به آن بازگردیم

را جاودانـه  » ي مـدرن بـرده «سـاختنِ گفتمـانی کـه خـود ایـن      جاودانهکردن و پرولتاریا هیچ منفعتی در مطلق
.سازد، نداردمی

حقیقتیک دنبال طرح بهنه شده از سوي پرولتاریاعرضهبا دالِپذیریم که دانیم و پیشاپیش میمیبنابراین 
وضـع شـده   اینـک  هـم عنوان چیزي فراتاریخی هستیم که بهمطلقیحقیقتدرپی معناکردن اتفاقاً ، بلکه مطلق

که در همـان  چنان.هاي کلیساي کاتولیک کردبا مطلقبند و ناتمام شکلی نیمبهاست؛ کاري مانند آنچه مدرنیته 
ه از رهگـذر خـوانشِ   شکسـت اسـطور  :سـت اکـردنِ اسـطوره   ايسطورهادرواقعنوشته نیز گفته شد، این عملیات 

ي »شـده کنتـرل «تولیـد ،جور کلنجاررفتنکه محتواي اینآگاهیمیکسره اکنون ؛ با این تفاوت که ايِ آناسطوره
مقداري از عامل ): واکسیناسیون(کوبی ؛ چیزي شبیه مایهاستي جدید براي انجام یک کار مشخص یک اسطوره

.شوداندیشیده به بدن تزریق میبراي هدفی از پیش،دانسته و مهارشده،زابیماري

گی، در حـد اَعـالي    یدگاه الکالئو و موفه در نگاه نخست هرروي، دبه بـه نظـر   فروتنـی  برخالف این رندپیشـ
کـه ایـن کـار را    هم یسکَکنیم؛ هر را وضع نمیدالـما مدعی حقیقت مطلق نیستیم و بنابراین مهتر": رسدمی

اریخ، هرجا فروتنـی  هاي ادبی تهي نموناما درست مانند همه. "خواهد بودسرکوب ي چرخهياندازندهراهبه، بکند
بر این فرض ناگفته استوار است کـه ادعاي این دو اندیشمند . کنداندام میعرضتکبري استعاري گذرداز حد می

ي رانه پس از گـذر از فـانتزيِ   ي سرخوردهخودآگاهی سوژهچیزي شبیه نه یک گفتمان بلکه دمکراسی رادیکال 
اسـت، وانمـودکردنِ   » بازگشت به وضعیت آرمانیِ پیشاگفتمانی«از خود فانتزيِ تر اما آنچه خطرناك.کمال است

دمکراسی «مشکل این است که خود .یافته استبودن آن دستآن است که کل جامعه به آگاهیِ عملی از ناممکن
ا انهدام گفتار روانکاو تدر کشمکش با ي هیستریکی کهسوژهي عملی دانش حضوري و تجربهنه چونان » رادیکال

باید ": تواند گسترش یابدمیجور گفتار اربابیکصورت ، بلکه اتفاقاً بهشودسالح میخلعهاي خود ي فانتزيهمه
الکالئویی از آگاهیِ."یابدادامه میخواهی ي خودکامگی و تمامیتفاجعهرا بپذیریم، وگرنه » دمکراسی رادیکال«

هـاي  بنـدي رفته، قابل اطالق به جبهـه ازدست» کمال«ي وضعیت امتناع جامعه و پرهیز از هر نوع فانتزي درباره
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براي قاضی پذیرفتنی باشـد،  شاید به بیان دیگر این ادعا که هیچ حقیقت مطلقی درکار نیست، . اجتماعی نیست
دیگر جنگی در کـار  ، اصالً گند؛ اگر آنها به این نکته رسیده بودندفاقاً هنوز بر سر آن درگیر جناما طرفین دعوا ات

این .است» گفتمان«ئناً مگوید، مطو هرچه میاش در جایگاه این قاضی نشستهايبا رواداريِ ریشهالکالئو . نبود
یـن  مثالً با حکم اعدام اسـت؛ محـور اصـلی احتجاجـات ا    » حقوق بشر«شبیه مخالفت بخشی از جریانِ گفتمانی 

بودن حق زندگی دارد و هیچ صرف انسانها این است که یک انسان، هر کاري هم که کرده باشد، بهدسته از آدم
،ظاهراً در این تلقی از انسانیت. ي زیستن یا نزیستن او تصمیم بگیرددربارهکه داوري در آن جایگاه عالی نیست 

بـودن  نامشروعکسی که به سادگی درمورد : در کار استشیدهپوتکبرِباز هم همان ، اما شوددر فروتنی افراط می
اي خـود را در جایگـاهی   ، بـه چـه اجـازه   زنـد حرف میايکُشِ حرفهیک آدمحق زندگیِيدربارهيریگتصمیم

دانـی  از کجا مـی ": طرف مقابلواکنش احتمالیگیرد؟ بشدگان حق انتقام را از آنان نیابت از کُشتهبیند که بهمی
ي قربانی عینِ واسطهکنی تبعیت از احساس بیوانگهی چرا فکر میداد؟اگر قربانی زنده بود رأي به انتقام میکه 

يِدرگیـر و حـاال کـه او نیسـت و اگـر هـم بـود احساسـش       مطمـئن نیسـتم؛ امـا    ": و پاسخ مـن "عدالت است؟
، من شتي عام عدالت را نداضابطهشدن بهکافی براي تبدیلعینیت وشمولیت جهانالبد با مسئله سوبژکتیوش

گناه اي هم در اجراي حکمِ من روي داده باشد، عدالتیبا این آگاهیِ پیشین که هر بیگیرم، از طرف او انتقام می
ي ظـاهر متکبرانـه  هرروي در فرمول بهبه. "و نه آن قربانی استمنمتعلق به اش و ننگ تاریخی و اُخرَويلَعنو 

دانـم بـه آن حـد از کمـال     کـنم، زیـرا مـی   اجراي حکـم مـی  : دهدفروتنیِ بیشتري از خود نشان میآدمی، اخیر
نباشـد، بـراي   » قربـانی فـرد احساس شخصیِ «شمول و عینی که متأثر از هیچ جهانيضابطهام که یک نرسیده

، دهنـد ندان نشـان مـی  چنگال و دیکدیگر هي دنیوي بهایی که هنوز بر سر جیفهانسان: تأمین عدالت وضع کنم
،»به نیابت خودخوانـده از قربـانی  «، وگرنه ندوارسته و آگاهند، درنیاورچیزخدایانی را که از همهاَدايبهتر است 

.شتها نوکُشاز آدمهواداري حساب بهباید الجِرم شان را عدالت خونسردانه و فروتنانه

واسـطه و  د، نـه چونـان دانـش بـی    نـ کنصادر مـی اوت قضجایگاه را از دمکراسی رادیکال نیز و موفه الکالئو 
هاي غربـی تاحـدي بـه ایـن     ، دمکراسیوانگهی(جنگندهایی که هنوز با یکدیگر میي زیسته و محقَّقِ آدمتجربه

هاي مرکز نادرند مخالفانی که حق بیان و کنش سیاسی خود را از اند و در بسیاري از سرزمینتعریف نزدیک شده
امـا  . کننـد مـی شـکلی مشـروط بـه آن اذعـان     اي است که خود الکالئو و موفه نیز بهداده باشند؛ این نکتهدست

خواهنـد ـــ   که آنان مـی چناني اینها واقعیت همچنان این است که دموکراسی لیبرال، حتا ــ آنگذشته از همه
در بهترین حالت حق آزادي بیان را اش از سوي بدیل چپ، اگرچهشرط گسترش و ژرفابخشی به عملکرد فعلیبه

سوي دیگر، تصـور عمـل ایـن    از . کندشان را هم تمدید میکند، اما همزمان گرسنگیبراي گرسنگان تضمین می
هـاي فـردي و رقابـت آزاد ـــ     هایی چون حقوق بشـر، آزادي دالـمند به مهترمجموعه بدون ارجاع مداوم و نظام

ي گفتمانی، گرسنگی یعنی بدون بازتولید یک بستر گفتمانی حافظ کلیت مجموعه ــ ناممکن است؛ در این بافته
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.اریخاً مسئله را تغییر نـداده اسـت  ت» از چپ«این دمکراسیمیق و گسترش تعشود، و اي خاص معنا میبه شیوه
نی از سوي هاي ژاکُبجویانه و پاکسازيهاي انتقامشبیه رویهغیردمکراتیکیدر این وضعیت انتخابِ فانتزیک چیزِ 

پیکربخشـیِ دعی آلـود مـ  شکلی تناقضبهکه است رادیکالیدمکراسیاحکامتر از این بخش از جمعیت، فروتنانه
):ي امتناع استپردهبیو تحقق اجتماعی

ي انقـالب دمکراتیـک   حـوزه در یکسـره ریزي کند کـه اي را پایهورزي سیاسیکنشچپ بر آن است که ، اگر همهبااین
اسـت آگـاه   شاننیازمندنیکی که موقعیت تاریخی کنونیهاي هژموبنديي مفصلگنجد، کنشی که از ژرفا و گسترهمی

چـپ  ایـن  هاي سیاسیِها و انگارهاي تغییراتی را درك کنیم که براي تصویرپردازيمهم است که ابعاد ریشه، آنگاه است
انگـاريِ  پیشـین : ه اسـت مانع بنیادین در این راه، همانی است که از آغـاز ایـن کتـاب مـورد توجـه مـا بـود       . اندضروري

امـر اجتمـاعی در   کـه  بـاور بـه ایـن   یعنـی ،)essentialist apriorismیک چیز، اعتقاد به پیشینگیِ ذاتیِ(گرایانه ذات
آن تعیین و تثبیت معناي هر رویـدادي مسـتقل از هرگونـه عملکـرد    يبرپایهاست که ) شدهدوخته(شده اي بخیهنقطه

بنـدي  یـک صـورت  کهشده استاي این منجر به ناکامی در فهم جابجایی دائمی نقاط گرهی. بندي ممکن استمفصل
» یافتـه نقـاط پیشـاپیش ارجحیـت   «ي یـک منطـق   یابی یـک گفتمـان برپایـه   سازند، و نیز به سازماناجتماعی را برمی

این منطـقِ نقـاط مـرجح    . کندشکلی جدي توانایی چپ براي کنش و تحلیل سیاسی را محدود میکه بهانجامیده است
گونـه کـه   تعیـین تضـادهاي بنیـادین، مـانع اصـلی، آن     حیـث از ] براي نمونه[. هاي گوناگون عمل کرده استدر جهت

دارايي کـارگزار مرجحـی اسـت کـه    ي کـارگر بازنماینـده  یعنی این انگاره کـه طبقـه  : بوده استگراییطبقهایم، دیده
سیاسی نیروهاتوازن ي کارگر به یکگیري طبقهسویهکه خودــ بدون فهم ایني بنیادین تغییر اجتماعی استانگیزه

از خـود طبقـه تعیـین    بیـرون که اگـر منصـفانه بنگـریم در    بستگی دارداز نبردهاي دمکراتیک کثرتیشدن و رادیکال
ي گرهـی بنیـادینی   گرایانـه بگـردیم، آن را در نقطـه   شـدگی ذات ي اصلی این تثبیتاما اگر به دنبال هسته... شوندمی

گونـه کـه   ، آن»انقـالب «مفهـوم کالسـیک   : هاي سیاسی چپ بـوده اسـت  تصویرپردازيي برانگیزندهخواهیم یافت که 
؛ معنـاي آلتوسـري   overdetermination[ي بخشیِ چندجانبهرا تعین» انقالب«البته اگر . ریختندرا طرحشها نبژاکُ

که نگاریمبیِ] موجودوضعیت اجتماعی[گسیختگی سیاسیي ازهماي از نبردها در یک نقطهمجموعه] واژه مدنظر است
خواهد بـود ن» انقالب«در مفهوم چیزهیچآنگاه شود،جاي کلیت بافتار جامعه میاي از پیامدها در جايمنجر به گستره

ایـن مفهـوم   : هـایی بـیش از ایـن داشـته اسـت     نقـالب داللـت  امـا تلقـی کالسـیک از ا   ... بتوان به آن اعتراض کرد که 
تـوان  کـه مـی  قـدرت ي تمرکـز  است، یعنی برنهادن یک نقطـه بوده کنش انقالبی ي رانهبنیادگذاي ویژگی دربرگیرنده

اي کـه  و گشودگیاندازي است که با بسگانگیاین چشم. دهی کردبازسازمان» اي بِخرَدانهگونهبه«ي آن جامعه را برپایه
,Laclau and Mouffe(.یک دمکراسی رادیکال نیازمند آن است ناسازگار است 2001: از اَصلند، تأکیدها؛ 176-178

).از منَند] هاافزوده[

این ادعـا کـه دمکراسـی رادیکـال مـالزم بـا یـک        اما . تر است تا لکانخواهیم دید که این موضع به دلوز نزدیک
امتنـاع  در آنایم کـه اي رسیدهبسگانگی و گشودگی مطلق است، مالزم با این فرض است که به وضعیت آرمانی

در ایـن وضـعیت هـیچ    . آیـد نیز بـه اجـرا درمـی   در عملشود، بلکه رسمیت شناخته میبهدر نظرتنها جامعه نه
بافتـار  «ي معنـابخش داللـت، و درحقیقـت کـل     کل زنجیرهمستبدانه نبایدی دالـمهترویژه یا » ي گرهینقطه«
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اصـطالح شـکاف را  یا بهزددوبهمبهکننده و با ادعاي بازنماییِ کلیت آرمانی جامعه، را از موضعی تثبیت» جامعه
دال پیوسـته روي  ـ، بلکـه مهتـر  درکـار نیسـت  اي»یافتـه ي پیشاپیش ارجحیـت نقطه«هیچ .(suture)کندبخیه

ي پیشین و مقدم بر خـود  جربه یا دادهت«ي ادعاي یک و درنتیجه تثبیت یک دال برپایهشودجا میزنجیره جابه
نـه  انجامد؛ دراین وضعیت، دستاورد کـنش اجتمـاعی  سرکوبگر میهايآلیسمایدهانواعتنها به استقرار »گفتمان

خواست الکالئو و موفه ایـن  درحقیقت . اش است»ژاکُبنی«و کالسیکمفهومدرانقالبدمکراسی رادیکال، بلکه 
آنچه ممتنع و محـال اسـت، دقیقـاً    اما . پرده به اجرا گذاریمو امتناع را بیاسطوره پرهیز کنیمتولیداست که از

دال ـباشد که مهترترتیبتواند به این صرفاً میدر واقعیت اجتماعی تصدیق امتناع درعوض، بازتاب ؛استهمین
دانـم کـه سوسیالیسـم و انقـالب     می": یمنوضع ک، »طور مشروطبه«عنوان امرِ مطلق بلکه آگاهانه، یعنی را نه به

ي مسـئله یـک بـه عنـوان پاسـخی بـه    نیستند، امـا آنهـا را فعـالً    » کلی«و مطلقحقیقتي کارگري بازنماینده
ها با خونریزي و گیوتین نیز همراه خواهد بود، اما است که انتخاب ژاکُبنروشنپیشاپیش .پذیرممی» مشخص«
آلِ مربوط به عصـر انکشـاف حقیقـت مطلـق، حـل      ، نه انسان ایدهمشخصعنوان یک انسانِ محدود به شرایط به

در این حالت، تصدیق امتناع به این صورت ایفاي ."من شباهتی به حل مسائل ریاضی نداردمشخص هاي مسئله
ي سوسیالیستی آینده دچارشان خواهد شد، که فرضاً جامعهمشخصیکند که مثالً در برخورد با مسائل نقش می

مطلـق هرحال هـیچ دالِ اعظمـی را   به.هاي بدیل خواهیم داددالـتن به مهتر» طور مشروطبه«آگاهانه و بازهم 
کـه  خـواهیم بـود  اي مسلط ي مرکزي اسطورهبر هستهتر گفته شد،گونه که پیش، هماننخواهیم دانست؛ یعنی

.ایمي آن قرار دادهدر سلطهانهرندخود را 

گشـودگی  ، بلکه چونـان  بینیجهانیک ي جانبهي تصدیق همهنتیجهبدیل را نه وضعِ مانند لکانپس بهتر است
:یمبدانستیز پایان تاریخِ یک گفتمانِ تاریخبشارتدر برابر 

معـروف » بینـی جهـان «ایم که به شی را انجام دادهیانِ گفتمان تحلیلی، پیشاپیش پربا حرکت صرف در جهت موافق جر
فـرض  گفتمـانی را پـیش  ،»بینیجهان«اصطالح . کنیماش میدارترین چیزي باشد که تجربهباید خندههمهبااینواست، 

چیـز  بگـذاریم، هـیچ  اگر ما گفتمان فلسفی را کنـار  .گیرد ــ گفتمان فلسفه ــ که یکسره با گفتمان ما متفاوت استمی
ي اَنـد کـه گفتمـان تحلیلـی دربرگیرنـده     مـدعی کسانیشنویم که وقتی می. نخواهد بودتر از وجود یک جهان غیرقطعی

استفاده از ایـن اصـطالح بـراي    : روممن حتا جلوتر هم می. توانیم پوزخندي بزنیمچیزي مانند این مفهوم است، تنها می
بنـديِ  گـزاره . بینـی دانسـت  توان مارکسیسم را یک جهـان ن نمیاز دید م. اي بیش نیستتوصیف مارکسیسم نیز لطیفه

مارکسیسـم چیـزِ   . ، مخالف چنین برداشتی استهاي چشمگیرانواع شیوهگوید، به آنچه مارکس می) بنديِاظهار، جمله(
یـن  مارکسیسـم اعـالن ا  . بنـامم ) gospelبشارت، انجیـل،  نوید، (خواهم آن را یک مژده دیگري است، چیزي که من می

ي تشـکیل یـک   کنـد و تـا آنجـا کـه گفتمـان فلسـفی پایـه       واقعیت است که تاریخ همانا بعد دیگر گفتمان را وضع مـی 
تر بگوییم ـــ گفتمـان فلسـفی را    طورکلی، و ــ اگر دقیقي عملکرد گفتمان به، امکان برانداختن یکسرهاستبینی جهان

)Lacan, 1998: 30(. کندفراهم می
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: جاستجایش همین؛اي را در یاد نگاه دارد تا به آن بازگردیمي گرامی خواسته بودم جملهخوانندهکمی پیش از 
؛بـورژوازي اسـت  مطلـق یقاحقـ ي تفسـیر پرولتاریـا از   »کنندهکننده و مشروطبعد تاریخی مشخص«این همان 
از طریـق افشـاي   ) آلیسم آلمانی استي لکان به نقد مارکس بر ایدهاحتماالً کنایه(» گفتمان فلسفی«برانداختنِ 

ي سیاسی است که براي انجام یک مژدههاي استوار بر آن، بینیبعد تاریخی این گفتمان و درنتیجه انهدام جهان
بینی است که به بشارت تنها زمانی بیرون از جهان: استویژه نیاز یبه یک خودآگاه،بینیآن با ابزاري جز جهان

موضـوعِ  اي کـه  بـورژوایی گفتمـان  حقـایق مطلـقِ تولیدشـده در    قدر کـه  بودنِ خویش آگاه باشد؛ همانمشروط
، خـود دیـدگاه پژوهشـگر نیـز از سـوي تـاریخ       هستندشده و تاریخمند مشخصست، رمزگشایی انقالبی پرولتاریا
هـاي مـارکس هـم عـینِ     آوريبـدون ایـن خودآگـاهی، انقـالب پرولتـري و مـژده      . تمشروط و مشخص شده اس

دانـد  رود که خودش خوب مینُماي بورژوازي میاي به جنگ اساطیر جاودانپرولتاریا با اسطوره.بینی استجهان
.استخودویرانگراي که در ذات خود اسطوره: ابدیت ندارد

            *                    **

: موجـود نـدارد  هـاي ازپـیش  رسیم که هیچ ربطی به تکـرار و تصـدیق ارزش  به این ترتیب به آن اخالق ویژه می
مشروط بخشی تاریخی، با این آگاهی که این انتخاب هرقدر ضروري است، باز هم یک تعین»مسئولیت«پذیرش 

شدن که او از تسلیمبشارتیبی سوژه، مشروط بودنِ ي انتخاگزینه» حقیقت مطلق نبودنِ«نبودن یا است؛ آرمانی
هايدغدغهاگر دقت کنید حتماً خواهید دید که . نکردن نیستدارد، حجتی براي انتخابدر برابر آن دست برنمی

طـرزِ  کوبـد، بـه  مـی » تقـواي سـتیز  «که بر طبـل  آن: سرشت هستندهاي حجاریان همالکالئو و موفه با دلواپسی
داري ، خویشتن»کندتضادها را آنتاگونیستی می«، بیندچیز را سیاه و سفید میگراست، همهي مطلقاکنندهنگران
زاج ي آتشینهابه ژاکُبناَش وخويخُلقدر یک کالموکند،نمی شـت   .مانَـد مـی مـتقـواي مقاومـت  «درواقـع پ «

توان شرایط آرمـانی را تولیـد   که می» تقواي ستیز«این فرض ": حجاریان به ادعاي دمکراسی رادیکال گرم است
کـه  بـراي آن . "انجامـد است که همیشه به اسـتبداد مـی  » بینیجهان«ي کالن در چارچوب یک کرد، یک گزاره

و هـا وسـفیددیدن رغـمِ سـیاه  بـه کـه  اي جز آن ندارد که اعالم کنـد  تقواي ستیز از این اتهامات مبرا باشد، چاره
توان بار دیگر به مشـکل  درضمن می.یکسره مشروط و تاریخی استاي پدیدهاش،ژاکُبنیهايکردنآنتاگونیستی

بینیجهاني تاریخ و جامعه مستلزم یک داند که صدور احکام کالن دربارهاو می:سارتر هم اندیشید» مسئولیت«
. بـازد ا به رقبا میمعماي مسئولیت ردرنتیجه ناسازگار است؛آلیسمِ او ضدایدهبا چیزي است که است و این همان

در این مورد بـه  (مسئولیت ندارد يربطی به مقولهزند، میمطلقهاي بینی حرفکه از موضع جهاندرعوض، آن
اخالق او بیندیشید که برخالف شهسوار ایمان ــ ابـراهیم ـــ مسـئول و مضـطرب     /کیِرکگُر و شهسوار سپهرِ عقل

انـدازه  اگرچه مشروط و تاریخی، اما بـی داند انتخابش مسئولیت و اضطراب تنها از آنِ کسی است که می. )نیست
.اضطراري و مستلزم قاطعیتی ژاکُبنی است
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مشـروط دوزيِ بـراي دوبـاره  ازگـاه ي سـوژه بـه آغ  همین بازگشت فروتنانه اما مصممانهتقواي ستیزشاید 
تقـواي  «ي شدهمطلقحقیقتکه براي آننه براي تولید حقیقتی مطلق، بلکه به چه منظور؟ باشد؛ي دالزنجیره
مشـخص و  معناي،»تقواي مقاومـت «خود زدایی از با اسطورهکه تر، براي آنشود؛ یا از آن هم عاجلمعنا» پرهیز

باید و اکنون تر چنان گُزارده بود، را پیشبندهوخدایگاننبرد بازگردیم کهکوژو پس به.روشن شودتاریخیِ آن 
ابدیت، زمان و «ي گفتارش دربارهاو در درس. گُزاردي بنده به آغازگاه را چگونه میاضعانهمدارِ بازگشت خدید که 

با زمان و زمانمندي در (concept)» مفهوم«ي اي از چهارنوع رابطهکه شرح مفصل و خواندنیپس از آن، »مفهوم
ي جالـب تـوجهی هـم بـراي درك     شـونده تکمیلـدرپیمجموعه نمودارهاي پی، ودهدخ فلسفه به دست میتاری

ي زمان و مفهـوم، و  کند، سرانجام به تفاوت نگرش هگل و اسپینوزا به رابطهدیداري سیر دگرگشت آنها رسم می
این تفاوت نخسـت  فهم؛ اما براي رسدمیماندگاري نزد آنها تر نگاه کنیم، به تفاوت مفهوم دروندرواقع اگر دقیق

است، یا خـود زمـان   (temporal)یا چیزِ زمانمند » مفهوم«بنا به تعبیر کوژو، . باید فصل مشترك آنها را دریافت
(Time) ابدي(جاوید است، یا،eternal(    جـاودانگی  اسـت و یـا خـود) ،ابـدیتEternity( شـرح و بسـط   . اسـت
اختصـار بـه   گفتارش خواند؛ من اینجا فقـط بـه  درسهمان ي شدهي این بحث کوژو را باید در متن پیادهگسترده

. پـردازم ، میگویدي افالتونی میوارهواقع متفاوت اسپینوزا و هگل با طرحظاهر همانند اما بهاز برخورد بهاو آنچه 
مفهـوم  انگارد؛ ظاهراً تنها در این صورت اسـت کـه  میجاودانگیخودنهو جاوید افالتون مفهوم را از دید کوژو، 
، شناختنِ چیـزي غیـر از خـود    مطلقدانشچونان،جاویدعنوانِ چیزِ بهمفهوم.خواهد بودبه جهان قابل اطالق 

مـورد مفیـد   درایـن توضیح کوژو . اطالق شودجاودانگیتواند به خود که فقط میي مهم این است، اما نکتهاست
:است

ارتبـاط دارد؛  جـاودانگی  بـا  جاویدمفهومِ ] ي مفهوم با چیزي غیر از خودشرابطه[ي باستانی یا پاگانی ي نسخهبرپایه
نسخه ] این... [اند بندي کردهبه روشنی آن را ضابطه) که در این مورد با هم توافق دارند(اي که افالتون و ارسطو نسخه

؛ و )افالتون(است مرتبط زمان ازبیرون اي با جاودانگیي کهمفهوم جاوید) 1: (کشددو امکان را پیش میخود ينوبهبه
کـه همـان جهـان    [(Existence)وجـود  ) ... ارسـطو (زمان مرتبط است درون اي مفهوم جاویدي که با جاودانگی) 2(

. ــ اسـت زمانمندي ــ یعنی یک هستندهدگرگونی ا ذاتاً و ضرورتاً همان] زیر استي بزرگ شکل پدیدارها، یعنی دایره
. نیست، بلکه خود زمـان هـم هسـت   زمانمند دهد ــ یعنی وجود صرفاً در وجود رخ میتنها اما از سوي دیگر دگرگونی 

. اسـت زمـان امرِ زمانمنـد، و غیـر از   غیر ازپایه الزاماً چیزي براین. کندــ تغییر نمیذاتاً و ضرورتاًازدیگرسو، مفهوم ــ 
امـا افالتـون چنـین    . اسـت جـاودانگی بگـوییم کـه مفهـوم   ) و اسپینوزا(آوا با پارمنیدس بسا اغوا شویم که همپس چه

معنـایی ــ یا گفتمانی که واژهیعنی لوگوس، (گوید؛ زیرا بر این باور است که به این کشف رسیده است که مفهوم ینم
جاویـد  نیست، بلکه صرفاً جاودانگی ] نزد افالتون[پس مفهوم ... ارتباط دارد) یا واژه(خود مفهوم غیر از با چیزي ) دارد
. آیـد سو، و زمان و جاودانگی از سوي دیگر، پـیش مـی  میان مفهومِ جاوید ازیکيرابطهدرنتیجه، ناگزیر پرسش . است

)Kojève, 1980: )ندز منَا] هاافزوده[از اصلَند؛ تأکیدها ؛ 103
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وجـود  هـا  دگرگـونی در جهـان  فقطاست؛ یعنی گرچه جاویدنیست، بلکه زمانزید، اما خود میزمانمفهوم در 
حـال افالتـون   درعـین . (Kojève, 1980: 104)اسـت  دگرگـونی شود و چیزي جز دارد، اما خودش دگرگون نمی

ر ، یـا حتـا   (concepts)ها اي که مفهومبرخالف ارسطو بر این گمان است که هستنده مفهوم سـ(the Concept) ،
ي افالتـون اسـت   این ناظر بر آن فرضیه. باشدجاودانگیتواند د، تنها مینشو، بدان اطالق میمطلقدانشچونان

صـورت  درایـن . هسـتند ) هـا ایده(ها جهانی، بلکه مثالها و نمودهاي اینکه متعلق واقعی شناخت بشري، نه سایه
ناخواه از جنسِ واژه و از سـپهر گفتمـان خواهـد    جهان، خواهزمانیِهاي عنوان امرِ پایستار در دگرگونیمفهوم، به
به عبارت دیگر مفهوم خودش اگرچه جاوید است، امـا  مثـال یـا ایـده نیسـت،      . جاودانگی داللت داردبود که بر

که ذات سگ نزد انسان آشکار شود، ناگزیر است که کوژِو، براي آنبنا به مثالاست؛ لوگوسمفهوم چیزي شبیه 
سگ است کـه امکـان   ذاتهمین در آید؛ اما این رابطه یک طرفه نیست، بلکه همزمان » سگ«ي واژه/به مفهوم

سـگ یـک جـانور چهارپـاي     (ي ایـن حیـوان   هایی دربارهدر گزاره» سگ«ي واژه/کند که مفهومآن را فراهم می
سـگ  » مثـال «بـه ذات یـا   » سـگ «مفهومِ /این یعنی واژه؛ (ibid: 107)درآید) ...استپوشیده از مووشتخوارِگ

گذرِ زمان و مـرگ فـالن سـگ و زایـش بهمـان      (هاي آن آنچه در جهان زمانمند و دگرگونی؛ فروکاستنی نیست
و دیگر مستقر اسـت » مکانی«ذات سگ اما در جهانی دیگر، در . استسگمفهومماند، میجاویدپایدار و ) سگ
ي ل از دنبالـه کـوژو در ششـمین شـک   . اسـت » مکـانی «اي زمانی باشد، که رابطهي مفهوم با آن بیش از آنرابطه

:دهدصورت زیر نشان میاین رابطه را بههایشطرحواره

کـوژو  .امها استفاده کردههاي کوژو از همان شمارهبندي شکلمن براي سادگی کار و نیز براي پایبندي به شماره
دقت مراحل پیشین و پسین این شکل را توضیح داده است که من ناگزیرم از آنها بگذرم و به اختصار بگویم که به

ها روي آن رخ که محیط دایره خط عبور زمان است که دگرگونیطوريخود دایره معرف جهان زمانمند است، به
جاویـد خـودش  زید، امـا  در جهانِ زمانمند میاست که» مفهوم«شده روي دایره یک ي مشخصنقطه. دهندمی

است که مفهوم تنها بـا  ذاتییا همان جاودانگیي مرکزيِ دایره، نقطه).سگ، نه این یا آن »سگ«مفهوم (است 
ي اي کـه از نقطـه  وبرگشتیهاي رفتچیننقطه.سگ است» مثال«ي مرکزي خود درواقع، نقطه. آن ارتباط دارد

. ي ایـن دو دارد اند، نشان از رابطـه وارون رسم شدهو به) جاودانگیبه مفهوماز (روي محیط دایره به مرکز دایره 
ي نشـان داده اسـت، و رابطـه   ) محیط دایره(اینجا زمان را با خط توپر دهد که چونکوژو تیزهوشانه توضیح می
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در جاویـد ي مفهـومِ  رابطـه (است مکانیاي نه از جنس زمان، بلکه بیشتر مقوله) واژه و ذات(اودانگی مفهوم و ج
چـین مشـخص کـرده    ، براي نمایش این تمایز آن را با نقطـه )مثُل» جهان«زمانمند، با ذات جاودانه در » جهانِ«

ر اسـت ـــ از طریـق معنـاي خـود بـه       یا همان واژه ــ که در زمان مسـتق جاوید مفهوم است؛ در این طرحواره، 
سبب همین معنا شود، و همزمان این هستنده، بهشود، برکشیده میاي که با این معنا آشکار میي هستندهمرتبه

ي افالتـونیِ مفهـوم و ذات   این همان رابطه و تـالزم دوسـویه  . (Kojève, 1980: 106)آید به سپهر واژه فرود می
توان جاودانگیِ مثـالی  ي کوژو این تالزم بدان معناست که بدون واژه نمیگفتهبه.شداست که در باال بدان اشاره

را در زمان به نمایش درآورد و درنتیجه حقیقت آن در دسترس انسان نخواهد بود، اما بدون این جـاودانگی نیـز   
و درنتیجـه حقیقتـی   برکشَـد  اي وراي زمان و دگرگونیتواند انسان را به مرتبهنمیوواژه معنایی نخواهد داشت

.(ibid: 107)براي انسان وجود نخواهد داشت 

ي ، بلکه در رابطـه )جهان دگرگونیِ پدیدارها(ي زمان پایه شناخت واقعی، یا دانش مطلق، نه در دایرهبراین
دیگرسـخن، شـناخت مطلـق   بـه . دهـد ي جاوید این جهان با جهانِ جاودانگی رخ مـی رفت و برگشتی یک نقطه

ر بـریم   جـاودانگی در یک زمانمندي دیگرگون، زمانِ ابدي، تنها در پیوند بـا  ما است که مطلقشرطیبه بـه سـ :
سـگ در جهـانِ   » مثال«یا » ذات«میانجی شناخت راستین نه شناخت این یا آن سگ، بلکه شناخت یا شهود بی

ي کوچـک تبـدیل   را به یـک دایـره  6شکل چینی پایه، کوژِو حرکت رفت و برگشتیِ نقطهبراین. جاودانگی است
ي پیوند مفهوم و ذات در زمانی است که از جنس جاودانگی است؛ ایـن تکمیـل بـه شـکل     کند که بازنمایندهمی

:انجامدهفتم می

، دچار یک 6ي شکل مرکز دایره(ي بزرگ است شناختی براي دایرهچین، همزمان یک مرکزِ هستیي نقطهدایره
که مرکز دایره است ــ که در هندسه مسطحه قابل بازنمایی نیست با آن: هندسیِ غیردکارتی شده استجابجایی 

کـوژو ایـن آرایـش را نمایشـگرِ     چـرا  پرآشکار است که . )ي مکانیِ دیگر هم هستــ اما همزمان معرف یک وهله
کوژو .داندي سپسین میهاي خداباورانهفلسفهدر(Absolute Knowledge)مطلقدانشیا شناختالگوي کلی

چین باالیی را ي نقطهکند، یعنی دایرهي همین موضوع، این شکل را یکپارچه میگفتار بعدي و در ادامهدر درس
فقط باید در . کندکشد؛ این تغییر، تغییري در خصلت مکانی داللت مفهوم بر جاودانگی ایجاد نمینیز پررنگ می
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تبدیل به یک بعد زمانیِ غیرِساعتیِ نوین شده است که از جـنس ابـدیت   ته باشیم که این پیوند مکانی ذهن داش
) کانـت ي خداباوري در فلسفهانگارِشیِمورد(چین را براي بازنمایی دیگري نیاز دارد وانگهی او اکنون نقطه. است

هـا، بـه   ي شـکل ي افالتونی در دنبالـه ي طرحوارههرحال، ترسیم دوبارهبه.که از موضوع بحث کنونی خارج است
:انجامدشکل سیزدهم می

نه به سبب تأکیدي اسـت  هاي خداباوراي افالتونیِ فلسفههبه طرحوار(monotheistic)نه پرستایکتاافزایش صفت 
او بـا همـین   (خـود بـه یکتابـاوري بینجامـد     اي باید در فرجام منطقـی  که او بر این گزاره دارد که هر خداباوري

ـــ را نیـز محکـوم بـه     14ي ايِ مربـوط بـه ارسـطو ـــ شـکل دراینجانیامـده      ي چندحلقـه استدالل، طرحـواره 
ي اسپینوزایی و هگلی، کـه از  دهد که طرحوارهکوژو توضیح می).داندي افالتونی میشدن به طرحوارهفروکاسته

، زیرا هر دوي آنها مفهوم را نـه در رابطـه بـا    هستندآیند، در نگاه نخست همانند نقد طرح افالتونی به دست می
در هر دو نظام اسپینوزایی و هگلـی در  شناختدرواقع .دانندمفهوم میچیزي غیر از خود، بلکه معطوف به خود

11ي هر دو، در نخستین نگاه شبیه چیزي است کـه او در شـکل   طرحوارهقراربدین. استخودآگاهی ذات خود 
:دهدبه هر دو بسط می12، اما در شکل رسم کرده استهگل» دانش مطلق«فقط براي 

. خـود جـاودانگی اسـت   مفهـوم ) بـه پیـروي از پارمنیـدس   (به یاد داریم که کوژو تأکید داشت که نزد اسـپینوزا  
اسـت و  مثـال به زبان افالتونی، مفهـوم خـود   (تواند چیزي جز خودش باشد ي مفهوم نمیدرنتیجه متعلق یا ابژه

:اکنون توضیح کوژو). ي خودش جاودانه باشددرنتیجه متعلقی جز خودش ندارد که به اندازه

درحقیقت اگـر  . 12شکل : نمایش داد) زمرکالبته بدون(ي بسته با یک دایرهرا باید ) و پارمنیدس(دانش مطلق اسپینوزا 
، آنها تا این اندازه بـا هـم   استزمان مفهومگویدکه هگل می، در حالیاستگوید که مفهوم همان جاودانگی اسپینوزا می

گفـت میپارمنیدس ). استدر رابطه، مفهوم صرفاً با خودشبه بیان بهتریا اگر . (نیسترابطه مفهوم یک : اشتراك دارند
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] یـا کیفیـت  [صـفت  ) یـا مفهـوم  (گویـد اندیشـه   اسپینوزا هم مـی . همان و یک چیزَنداین) ي مفهومی(و اندیشه هستی
پس در ]. صفتی که عارض بر جوهر نیست، خود جوهر است[= نیست شجوهري است که چیزي متفاوت از صفت خود

هسـتی  بـر اي )reflectionاندیشیدن، تأمل، (»بازتاب«هیچ و نزد هگل ــ اسپینوزاـپارمنیدسهر دو مورد ــ یعنی نزد 
، بـه  مفهـوم ـــ چونـان   دیگرسـخن ي است که در و از طریقِ، و ــ بهچیزهستی همانخوددر هردو مورد، . وجود ندارد
گونـه  طور درخودبسته و همـان ، همان)اندیشدمی(تابدپس دانش مطلقی که بر تمامیت هستی بازمی. اندیشدخودش می

کـه چیـزي بیـرون    چیزي بیرون دانش وجود ندارد، همچنان: هستی در تمامیت خودش هستخود است که » ايدایره«
کـه  است، حال آنجاودانگی هستیِ پارمنیدس و اسپینوزا ـمفهوم: در کار استاما یک تفاوت اساسی . هستی وجود ندارد

، یعنـی بایـد زمـان را بیـرون     باشـد درنتیجه، دانش مطلق اسپینوزایی نیز باید جاودانگی.استمانزهستیِ هگل ـمفهوم
در یــک «بایــد ] اســپینوزا[اخــالق دیگرســخن، بــراي تحقــق ایــن دانــش مطلــق نیــازي بــه زمــان نیســت؛ بــه. بگـذارد 

اگر این جاودانگی است که زمان را :] بنا به نقد افالتون به این موضع... [اندیشیده، نوشته و خوانده شود» زدنهمبهچشم
باشـد کـه   یگانـه  قـدر  گفتار باید همان] حالتدراین[درواقع . بزندحرفي آن تواند دربارههیچ انسانی نمی... کند میلغو 

جلـوتر  » یـک «ي واژه] گفتنِبازگفتن و [توان از کند هست، و درنتیجه نمیاي که این گفتار آن را آشکار میخود هستی
طور مترادف، اگـر  ، یا بهاستیک اگر هستی . ا اَدا کندرواژهتَکتواند یکحتا نمیاگر انسان زمان را نداشته باشد... رفت

مطلق فروکاسته خواهد شدسکوت براي انسان به » دانش مطلق«، استجاودانگیمفهوم.)Kojève, 1980: 117-118 ؛
)از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ تأکیدها 

در » مفهوم«اتفاقی که در مورد سرنوشت . روددهد و در خاموشی فرو میزبان را از دست می،الگوي اسپینوزایی
در . هسـت اي است که از بدو هستی بسـنده  ي بستهبه حلقهآني او درحال رخ دادن است، تبدیل شدن فلسفه

بنابراین اسپینوزا و هگل . بشودتوان دید، مفهوم باید خودبسنده او میمنطقروشنی در بهکه چنانمورد هگل، آن
دانش مطلقی که متعلقش خـودش و نـه چیـزي    (دایره » یک«ي افالتون براي رسیدن به در دستکاريِ طرحواره

هـاي  ؛ شـکل اندرسیدهاند، اما درنگاه سرسري به یک شکل مشترك ، دو بخش متفاوت را حذف کرده)دیگر است
:اندکوژو به همین موضوع اختصاص یافته17و 16
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تـر  ي کوچـک را حـذف کـرده اسـت، امـا هگـل دایـره      ) منـدي زمان(تر ي بزرگکه پیداست اسپینوزا دایرهچنان
ي حلقـه (12حال درنگاه نخست، شکل حاصل در هر دو مورد یـک چیـز اسـت کـه شـکل      بااین. را) جاودانگی(

یز داد که فرایند عبور از افالتون توان این دو را از هم تممیهنگامیتنها . کندرا تداعی می) ي دانش مطلقبسته
ي افالتونی درك کنیم که کدام دایره حذف را در هر دو فیلسوف مدنظر داشته باشیم، یعنی با قیاس با طرحواره

کنـد و  ي بزرگ، جهان را حذف میکوژو بر این باور است که اسپینوزا با حذف دایره. شده است، بزرگ یا کوچک
؛ هسـت » زدنهـم در یک چشم به«، دانشی که رسدمی(Acosmism)جهانی بیبه دانشِ مطلق در یک وضعیت

مفهوم یا : کندرا حذف می» جاودانگی«ي و دایرهداردنگاه میجهان را دانش مطلقْکه هگل براي تحققِحال آن
امـا ایـن   . اش چیـزي جـز خـودش نباشـد    تواند خودارجاع باشد، یعنی ابـژه می» زمان«دانش مطلق تنها چونان 

ناشـی  یِایسمِ هگلدر آتهاست؛شدنزمان، در دست چیستیِ خودحال به معناي آن است که مفهوم بنابهدرعین
ي جالب توجه در شرح کوژو این نکته. »بشود«دانش مطلق باید ي بزرگ،وچک و حفظ دایرهي کاز حذف دایره

» شخص«افتد، سود جاودانگی برمییعنی جایی که زمان بهدهد که در راهبرد اسپینوزایی، او هشدار میاست که 
:شوداسپینوزا است که حذف می

چیـز  همهاخالقزیرا . دداتوضیحآن را تواننمیانسانیبرطبق روشی تدوین شده است که در زبانِ ] اسپینوزا[اخالق 
توضـیح  ] هگـل روح [پدیدارشناسـی  و اگـر  . نویسـد بکند، جز امکانِ یک انسانِ زیستا در زمان کـه آن را  را تبیین می

] اسـپینوزا [اخـالق  ، دآیـ مـی پدیداي دیگر، ه دقیقهي مشخص تاریخ، و ندر یک دقیقه] هگل[منطق دهد که چرا می
پـس تفـاوت میـان اسـپینوزا و هگـل را      ... کنـد اي از زمان را اثبات میدقیقههربودن پدیدارشدن خودش در ناممکن

، بـا خداشـدن اسـت    ؛ یا به عبارت بهترشودمیخدا منطقهگل با اندیشیدن یا نوشتنِ : به این شیوه بیان کردتوان می
یـا خـود را بنویسـد   اخالق تا بتواند باشد باید خدا از همان آغازدر برابر، اسپینوزا. اندیشدیا مینویسد که او آن را می

رسـد کـه   نظر میپس به. انگاردهمان میو خدا را این) درواقع، انسانِ خردمند(اسپینوزا مانند هگل، انسان ... ندیشدبی
شکلی معادل یا گفت که هیچ چیز جز خدا وجود ندارد، و یا هیچ چیزي جـز انسـان وجـود    توان بهمیدر هر دو مورد 

رِ یانگپذیرد، تنها دومی است که باین دو گزاره یکی نیستند و اگر اسپینوزا یکُمی را میاما حقیقت این است که .ندارد
، (pan-theism)» خـداباوري همه«ي هگل که نظام اسپینوزا نه یک و این است معناي این گفته.ي هگل استاندیشه

:Kojève, 1980. (است(a-cosmism)ناباوري بلکه یک جهان )از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ تأکیدها ؛ 120-121

است، اما نـزد هگـل ایـن    خودآگاهاز روز ازلدر الگوي اسپینوزا انسان پیشاپیش داراي دانش مطلق است، یعنی 
شدن با همین خودآگاهو درست؛ شودمیخودآگاه انسانْ، به این معنی کهدهدروي میزماناتفاقی است که در 

کوشـد تـا عینـاً    دیگرسخن، انسان مـی به.شودمیانسان است که انسانْ) بسته شدنِ دایره(مطلقدانشو تحقق 
او را بـه  دانش مطلقدرحقیقت تحقق . شودمیانسان، او تازه زمانبشود، اما با تحقق این امر در » دانش مطلق«

مطلقدانشدرنتیجه . گرداند، به جایی که او نخست درمقام انسان وضع شده بوداي زمان بازمیآغاز مسیرِ چرخه
هر جستجوي غایـت یـا فـانتزيِ وضـعیت     در زمان، روندهپیشقت نیست که هر حرکتچیزي جز فهم این حقی
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تنها چیزي که باید رخ دهد این است که ایـن نکتـه بـه خودآگـاه     . غازگاه نیستبازگشت به آآرمانی، چیزي جز 
آنچه بالفعـل  ست بالفعل است، وآنچه عقالنی«همان حکمِ براي تبیین و توجیهي ترلکانیاین شاید بیان . درآید

امرِ عقالنی ــ ایده ــ همین حاال فعلیت دارد، فقط این فعلیت دانسته نیست؛ و دقیقـاً  : باشد» ستاست، عقالنی
احسـاس  » شهرآرمان«جایگزینی آن با یک فانتزي یا رسد و نیازنظر میت ناعقالنی بهچون دانسته نیست، وضعی

. شودمی

بحران ي کارگر و عینیت ي ذهنیت انقالبی طبقهرابطهپرسشم بهتوانیمیموضوعاین تر شدنِبراي ملموس
هـاي  بنـا بـه تعریـف   : )ه استآمدبامداد بیورسپ در این بحثتر شرح مفصل(یمبازگردداري ي سرمایهجامعهدر 

براي اري را دي سرمایهجامعه» امتناع«اي است که سازمان پیشتاز پرولتاریا مترصد وقوع بحران اقتصاديمعمول،
شـاخص هیچ توان نمیاما .تا ذهنیت آنها براي پذیرش ضرورت گذار از این نظام آماده شودآشکار کندکارگران 

بـا عبـور از آن بـه    » رکـود و ورشکسـتگی اقتصـادي   «کـه  تعریف کرد اي براي تعیین آستانهرا دقیقیریاضیاتیِ 
ممکن است در عمومی بینواییگرفتاري و ن خاصی از میزا: دهدمیتغییر ماهیت » شرایط عینی بحران انقالبی«

این مـرز بـه   . اقتصاديفشاراي دیگر صرفاً به تعبیر شود و در جامعهاساسیبحرانِدر ذهن عموم به یک جامعه
: پـذیر نیسـت  ي کـارگران تفکیـک  »ذهنیـت آمـاده  «از » عینیـت بحـران  «ناپذیر است که خـود  این دلیل تعیین

؛ در نیسـت ین حقیقـت  از همکارگران شدن آگاهبحران چیزي جز و ؛ین حاال هم ناممکن استداري همسرمایه"
بـه  ."اسـت » بحـران عینـی اقتصـادي   «هماناي از رکود و افالس که این آگاهی تحقق یابد، آن درجه هر درجه

کنـد،  اي را به حرکتی خطی و بدون پایان تبدیل مییک حرکت دایره» وقوع معهود بحران«عبارت دیگر فانتزي 
انـداختن انکشـاف ایـن    تعویـق با به نما،اي متناقضگونه، بهاین فانتزي. بسته شودزماني گذارد دایرهیعنی نمی

فـانتزيِ دیگرسـخن ؛ بـه رسـد مـی ، به داد بورژوازي»داردفعلیتاکنون ــ امتناع سرمایه ــبحران«حقیقت که 
زودي روي خواهـد  بحران به": است»بحرانفعلیت«گذاشتن بر ، راهکاري براي سرپوش»بحرانقریبِعنوقوعِ«

برسـیم؛ در  ي ویژهي زمان فعالً به همین شکل جلو برویم تا به آن نقطهشده، و این یعنی روي محور خطی"داد
اي چرخـه /شدن زمـانِ خطـی بـه زمـان دوري    توضیح داده شد که چگونه این پرهیز از تبدیلي خاطیانشریطه

.شودبه آینده موکول میمداماینک تحقق یافته است، هماي که وعده: دمکراسی استي سوسیالپدیدآورنده

ظـاهراً چیـز   در ایـن مبادلـه   . دهـد مـی ي جـاودانگی در مورد اسپینوزا، این چرخه جاي خود را بـه چرخـه  
دانـش مطلـق   پیشـاپیش  انسـانْ (آید و آن فعلیتی است که همیشه باید آگاهانـه باشـد   ارزشمندي به دست می

؛ در ایـن  شـود حاصل می»امتناع«ي دیگري چون خود بهادادنِ چیز گرانبهاي ازدست؛ اما این دستاورد به)است
عبارت دیگـر،  به. نیستممتنعآن چیزْکارانه کهفظهمحافقط به این دلیلِ» عقالنی است«بالفعلچیزحالت نیز 

واسـطه  ي اسپینوزا چیز بالفعل پیشاپیش عقالنی است، چون فعلیتش نه امتناعِ آن، بلکه پدیدار بـی در طرحواره
در » بالفعـل عقالنـی اسـت   «ي هگلـیِ  ترجمه: ي این دو حالت به مثال خودمان بازگردیمبراي مقایسه. آن است
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يبرپایـه اسـت؛ امـا   داريسـرمایه امتنـاعِ داري این است که آنچه عقالنـی اسـت،   مورد شرایط اجتماعی سرمایه
.استداريسرمایهخودآنچه عقالنی است، ،ي اسپینوزاییترجمه

اسـپینوزا در یـک دم   اخـالق ي کـوژِو،  گفتـه به(دهد روي می» زدنهمدر یک چشم به«اگر این خودآگاهی 
یعنی بـدون نیـاز   : میانجی خواهد بودآنگاه ساختار آن چیزي شبیه شهود بی) شوده، نوشته و خوانده میاندیشید

عبارت دیگـر  به. طور پیشین آگاهانه استاست، زیرا یگانگی به» یک«توان گفت به زبان؛ بیشترین چیزي که می
در این وضـعیت پرسـش   . ي آن بنشیندارهفقدانی در کار نیست که دال به جاي آن و با تولید فانتزيِ جبران دوب

توانـد یـک   حتـا نمـی  اگر انسان زمان را نداشـته باشـد   "؛ به تعبیر او کندکوژو یک ضرورت سیاسی هم پیدا می
براي انسان » دانش مطلق«جاودانگی است، طور مترادف، اگر مفهوماگر هستی یک است، یا به. اَدا کندواژه راتَک

اضـطرار  را نوشته است کیسـت؟ اخالقکه صورت آندراین؛ )گفتهپیش("به سکوت مطلق فروکاسته خواهد شد
پیشـاپیش  یـک «توان یافت، خود سیاسی این پرسش از آنجاست که منطقاً تنها پاسخی که براي این پرسش می

آنچه معقول است نه امتناع وضـعیت، بلکـه   اگراست ومعقولاگر کتاب او . است» درآمده آگاهیبه/آگاهازخویش
خود سرمایه بهواسطه است، پس کتاب نه از موضعِ تضاد ذاتی سرمایه، بلکه بهبیوضعیتخود عنوان دست» یک

ایـن قیـاسِ صـرفاً    ــ بنـا بـه  که هگل منطقِ وارونِیعنی درست به؛نوشته شده است» آگاهـخویشپیشاپیش ازـ
این کنم کهبر این نکته تأکید می(شود اندیشیده و تدوین می»شوندهـآگاهـخویشـامتناعِ از«شکلی ــ از موضعِ 

؛ وگرنـه شـود انجـام مـی  هگـل  منطقاسپینوزا و اخالقي خود کوژو میان دنبال مقایسهقیاس صرفاً صوري و به
بـه  انـه خودآگاهامتنـاعِ یکسـره از موضـعِ  ي زمان، پس از تکمیل چرخهاي که »منطقـاخالق«مظهر ترینعالی

.)ي مارکس است»سرمایه«باور منبه، آیدمینگارش در

اي بینانـه ؛ موضع جهـان بعد یا روي دیگر گفتمانبشارت: به آخرین نقل قولی که از لکان آوردیم دقت کنید
ي کننـده یافته و تثبیت مهتردالِ بخیهارجحیتي وضعِ نقاط پیشاپیشکه الکالئو و موفه آن را موجه خودخوانده

یـک  : ممکـن اسـت  جاودانگی دانند، صرفاً با تبیین اسپینوزاییِ مفهوم چونان درآمد سلطه میمعنا، و درکل پیش
. بینی اسـت ي او یک جهاندر این وضعیت هر اندیشه؛هستدرنگ بیاندیشدهرآنچه میآگاهخویشازپیشاپیش 

شـود  رود، زیـرا خـود جهـان ناپدیـد مـی     ي تحقق از میان مـی بینی درست درلحظهدر هگل این جهانوارون،به
گفتمان وجـود دارد،  این ي هگل بشارت بعد دیگر گفتمان است که تا زمانی که فلسفه؛)یابد، عینیت میامتناع(

که لکان مارکسیسم را هم نه این.زنیماش حرف میاي که دربارهناممکن بودنِ ابژه: افتدتعویق میآشکارگی آن به
آنچه وجود دارد زبان : داند جز این نیستمیبعد دیگر گفتمان ي تاریخ چوناني دربارهبینی بلکه نویدیک جهان

کند؛ اگر این زبان نباشـد،  جلو براي تحقق ابژه تبدیل میبه حرکت خطیِ روبهچرخه راپیوستهسرمایه است که 
گذارد باور کنیم که برانداختن زبانی است که نمیامکانبشارتمارکسیسم.سرمایه اصالً وجود نداردخود جهانِ

.ناپذیرندامکانهایش ابژه
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وارِ گـوییِ بنـده  ، یا نـه بندگاناخالقِکه نیچه کمابیش چیزي از جنس آن را ستیزتقوايپر آشکار است که 
در برابر این گزینـه،  . زمانمفهوم چونان ـهستی:همان استهگل ایني ي بستهبا دایرهداند، نیروي واکنشگر می

اي کـه  زینـده درزمـان جاویـد  چونـان چیـزِ  مفهـوم : انـد دو بدیل اساسی وجود دارد که در بحث کوژو طرح شده
مـن از بـدیل اصـلیِ دیگـر،     (اسـپینوزا مفهوم چونان خود جاودانگی، ـهستی؛ و افالتون،لقش جاودانگی استمتع

کـنم، اگرچـه اهمیـت آن    پوشـی مـی  ي دانشِ آن چشمدر حلقه» که گوییچنان«ي یعنی کانت و کارکرد مؤلفه
در یکُمـی متعلـق   . مقاومـت تقـواي است و دومی نزدیک به یزپرهتقوايیکُمی نزدیک به ).کمتر از اینها نیست

اصالت الزم بـراي تعلـق بـه مفهـوم را     ) روندهـجلوـوقفهزمانِ خطیِ بی(مفهوم جاودانگی است و جهان فرودست 
شود، بلکه خود جاودانگی ندارد؛ در دومی متعلق همچنان همان جاودانگی است، اما از درون زمان اندیشیده نمی

دهد که درگیر به جهان ماده نسبت میکند، اما آن را یکُمی وجود تضاد را تصدیق میاندیشد؛ ست که به آن میا
جهـانی بلکـه   ي شناخت نه ایـن ابژهفرایند دگرگونی است و درنتیجه شناختش اگر هم ممکن باشد، مهم نیست؛ 

» آگاهخویشیک پیشاپیش از«ندارد، زیرا یک دومی بر آن است که تضاد وجود . هاستمتعلق به عالم برینِ مثال
یـا تمـایز   ي اسپینوزا تضاد چون مستلزم ناآگاهی هدایرزبان بهتر دردهد؛ بهداریم که تضاد را در خویش راه نمی

و اگر جایی تضادي هست به سبب آن است که نیـروي  داشته باشدفعلیتتواند نمیاست ) سوژه و ابژهجدایشِ(
راسـتین  فعلیـت کند؛ درنتیجه تضاد چیزي نیست جز تعلیق تضادرا تبدیل به تفاوتخواهد میواکنشگر، برده،

در این ضابطه اسپینوزا یا کسی دیگـر،  .تضاددروغین فعلیت، به سود همان با جهاني پیشاپیش اینیک اندیشه
دسـت خـود تضـادها را    بـه "کنـد کـه   توصـیه مـی  تقواي ستیز، به شریعتی و هواداران »دانشِ مطلق«از موضعِ 

بیشتر منتفـی  » دانش مطلق«فعلیتود، بیشتر شتضاد چه ، زیرا هر)ي حجاریانگفتهپیش("آنتاگونیستی نکنند
چنـین تـوان تقـواي مقاومـت را ایـن    مـی جمع گرفتن روي نیچه و اسـپینوزا  جور حاصلبنابراین با یکشود؛می

عامدانه به تضـاد در جهـان محوریـت    اي است که کند، بردهرا منتفی می» دانش مطلق«که آن":بندي کردجمع
گویـد  که نیچـه مـی  این."ستناپذیرِ اسپینوزانویسندهاخالقِ، نقیضِستیزتقوايدهد؛ اخالق برده، موسوم بهمی

بنـده اسـت کـه آن را دیـالکتیکی     دیالکتیکی نیست و تنهـا دیدانـدازِ   درخود اي گونهي خدایگان و بنده بهرابطه
» دانش مطلـق «: ي مقابل این برداشت استنگرش هگل نقطه.کند، ناظر بر همین حقیقت استمی) تضادمحور(

خود تضاد یا امتناع اسـت،  مطلقدانشِ؛ درحقیقت متعلقِ پیدا شوددهد که خود تضاد درونتنها زمانی روي می
امتناع است؛ درنتیجـه خودآگـاهی بنـده، بـرخالف برداشـت نیچـه و       /که فاعل آن نیز همین تضادهمزمان با آن

شود، یعنی به ناممکن بودن است که خودآگاه میتضاديبنده : ربطی به تولید هویت ندارداي خود کوژو،تااندازه
. کندخویش دانش پیدا می

تقدمی که مربوط بـه بعـد همزمـانی اسـت و     : بازگردیمپیشینو پیشاپیش توانیم به تفاوت میان اکنون می
را نـوعی  » من واقـع «بر » من لذت«به یاد داریم که لکان تقدمِ فرویديِ . زمان بودن استـتقدمی که مستلزم در
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است خودش محصول زبانی » فقودهلذت م«که در موضع ژوئیسانس یا » منِ لذت«دید، زیرا پیشینگیِ زمانی نمی
س گونـه است، با خود زبان و بهپیشاپیشآنچه .است که ابزار عمل من واقع در جهان است گُسـترانه وضـع   اي پـ

اسـت؛  زمان داشتن نیازمند زبان و درواقع ــ که پیشاپیش فعلیت دارد ــ براي فعلیتایدهشود؛ به بیان دیگر می
همـین  هسـتی ـمفهومزمانی، امرِ همزمان ممکن نیست؛ دلیل اصرار هگل بر حفظ زمان در تبیینِ ـبدون وجه در

شـود،  ي زمان ممکـن مـی  پیشاپیش فعلیت دارد، اما این فقط پس از چرخه) امتناع(درست است که ایده : است
، یا حتـا یـک مرکـز وضـع     پیشاپیشوان یک چیزِ عن، ایده به)بسته شد(بار طی شد که دایره یکیعنی پس از آن

عنوان مرکـز آن  طور کامل رسم شود تا یک نقطه بهدایره باید به: شود؛ درست مانند خود شکلِ هندسی دایرهمی
مکان هندسی نقاطی از صفحه اسـت کـه   ) پیشاپیشیعنی (تعریف همه خود دایره بنابه؛ بااینتشخیص داده شود

گیرد که چیزي وقتی نیچه به دیالکتیک خُرده می.موسوم به مرکز، مقداري مشخص استاي شان از نقطهفاصله
کنـد،  را صرفاً در قالب زمان خطـی درك مـی  »پیشاپیش«نیست، موجود ـپیشاپیشهاي جز ابزار بازنمایی ارزش

یک حرکت خطی رو بـه  زمانـي دریعنی در حالتی که هنوز دایره دورِ کامل را نزده است و بنا به توهمِ هستنده
، مربـوط بـه چنـد سـاعت قبـل، یـا       موجودـاینکهم، یا حتا موجودـپیشاپیشهاي جلو جریان دارد؛ گویی ارزش
بـا انجـام یـک دورِ کامـل نشـان      عکس، خاصیت اساسیِ دیالکتیک این است کـه  به.همین ساعت کنونی هستند

مقاومتی در برابر خودآشکارگیِ امرِ ) روندهتعهد به زمانمنديِ خطیِ پیش(ینپیشهاي دهد که بازنمایی ارزشمی
بار آگاهانه به جایگاه و اینزند منطق بنده در ستیز با خدایگان یک دورِ کامل میهمین؛ براستبالفعل ـپیشاپیش

جه دارد و آن کشف این ي خدایگانی تنها یک نتیدادههاي پیشتالش براي بازنمایی ارزش: گرددآغازینش بازمی
ایـن آگـاهی در   ظـاهراً  ،ن هگـل ایـ بدر . بـودن اندازه ناممکن است که بندهبودن همانحقیقت است که خدایگان

اما مگر در ایـن  .شودسرخورده میسرانجام که ــ و نه بنده ــ ، چرا که اوست حساب خدایگان نوشته شده است
اي است که از امتناع خـدایگانِ پیـروز   بنده، خدایگان سرخورده؟لحظه تمایزي میان خدایگان و بنده وجود دارد

خورده در ي شکستامتناعِ بندهي خرسندي است که به حقیقتکه خدایگان، بندهدر نبرد آگاه شده است، یا این
ي بنـده ناگزیرِ ي خدایگانی که بنده: هستی هگل چیزي جز این استـي مفهومنبرد رسیده است؟ آیا اصالً دایره

؛ هویـت، یعنـی   خـدایگانِ ظفریافتـه بـر خـویش اسـت     نـاگزیرِ  اي که خـدایگانِ  اش است، یا بندهخوردهشکست
جویـد همـواره از   کـه ایـن فـانتزي را مـی    ناپذیر است، زیرا آنخدایگان، تحققيدادهپیشهاي ي ارزشمجموعه

اي کـه تنهـا راه   یابـد؛ ابـژه  زش مـی دهـد، ناگهـان بـا   کـه تـن بـه از دسـت دادنِ آن مـی     دهـد و آن دستش می
صـورت یـک کـل    ي زمـان بـه  درست در این نقطـه، چرخـه  . استاشابديدادنِآوردنش باور به ازدستچنگبه

.شودمطلق، بسته میامتناعبالفعل، یک يایده، یک همزمان

بـه کـارِ   اسـپینوزا،  قاخـال ي »اندیشـنده و نویسـنده  «که هشدار کوژِو به ناممکن بودنِ ماند یادآوري اینمی
اگـر  :آیـد امتناع در دمکراسی رادیکـالِ الکالئـو و موفـه مـی    تحقق یا تجسدي ادعاي پرسش انتقادي من درباره
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تحمیـل ایـدئولوژیک  از سرکوب یـا  اي درجهبیانگر وجودناپذیر زبان در هر گفتمانی، ي ذاتی و پاکسازياستعاره
اسـت، ادعاهـاي خـود دمکراسـی رادیکـال      ) ي دال براي تولید معنـا ي نقاط پرچِ زنجیرهتعیین مستبدانه(منافع 

به، ي صفر نوشتاردرجهتوان مطمئن بود که الکالئو و موفه به شوند؟ چگونه میچگونه از این حقیقت مستثنا می
جـایی  در همـان درسـت مشکل آنهـا  قت است؟اند و سخنشان عینِ حقیاستعاره، رسیدهپیراسته ازپالوده و زبانِ

اي در خود زمان وقفه و دایرهي امتناع براي آنها مستلزم حرکت بیفعلیت ایده: است که اسپینوزا گرفتارِ آن است
بلکـه  زمـان آنچه براي آنهـا متـرادف امتنـاع اسـت، نـه      دیگرسخن آگاهانه بوده است؛ بهازلروزازنیست، بلکه 

در درقبـال مخالفـان  حـد اعـالي رواداري  ي دربـاره هاي آنهـا برخالف روحِ آموزهدرنتیجه اتفاقاً .استجاودانگی
روادار بایـد  همـه  : اش، شکلی آمرانـه دارد غربییلیبرالمصداقِ ، این دموکراسی، درست مانند دمکراسی رادیکال
وارون، مرکزیت امتناع در جامعه مستلزم که به؛ حال آناستممتنع از زمانْستقلشکلی مبه،باشند، زیرا جامعه

تنها در ؛ بلکه نیستبیان دیگر، جامعه پیشاپیش و بیرون از زمان ممتنع آن است که زمان یک دورِ کامل بزند؛ به
با حذف زمان، الکالئو و موفه در بیان مـدعاي خـود ابـزاري بـراي اثبـات      .شودمیپیشاپیش ممتنعفرجامِ زمانْ
، طوري که بتوان آن را استزمانی این امتناع چیزي بروناگر: بودن زبان خود نزد شاگردانشان ندارندغیراستعاري

آنگـاه  آمـوزش داد،  و روابط میان اَشکال و اَعدادي در نهایت تجرّد از زمان و جهان زمانمنـد هندسهدانش مانند 
نـاممکن اسـت   جهانِ منهاي اسـتعاره  اگر دیگرسخن، به.ممتنع استعنوان جزئی از این کل،بهخود آموزنده نیز

شـهر  نیست، پس آرمـان ینو اگر حرف آنها استعاري و درنتیجه دروغ،استیندروغ/استعاريپس حرف آنها هم 
.شده است و امتنـاعی درکـار نیسـت   ممکن سرِ کالس درس حاال ــ همیني صفر نوشتاردرجهگفتمانی ــ پیشا

بـرخالف درسـتی روابـط و قضـایاي     ایراد کار در این است که کلِ همزمان، یعنی امتناع وضعیت پیشـاگفتمانی،  
لیـت فع،زمـانی ـشرط واقعیت درتنها بهي فوق مجرّد بیرون از جهانِ زمانمند نیست، بلکه هندسی، یک مجموعه

مرکـز  است که ) ي زبانیسوژه(» من واقع«خود يگسترانهپسيبرنهاده» منِ لذت«که یابد، همچنانآل میایده
آموزگـارِ  یـک ناع را برمال خواهد کرد،کسی که این امت. کندوضع میشرط حرکت را تنها بهیا مبدأ حرکت خود 

.زبان استخود زبان نیست، ي بیرون از مستقر در موضع متکبرانه

تبار لکـانی خـود، بـه اسـپینوزایی نزدیـک      يهمهرغمِهالکالئو و موفه، بدر آناي است کهاین همان نقطه
کوتـاه بـه   کـه بـس  بـه دلـوز بـازخواهیم گشـت، البتـه پـس از آن      پس.کندچاووشی میدلوزبراي شوند که می

ي مـدنیِ  جامعـه «ي گفتمـانیِ  مسلک مجموعهعارفاشاره کردیم که بخشِ ي اآگاهانهاحتماالًهاي سازياسطوره
. آورداز آن سر درنمی» ایران
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قمارماشینِنجنگیدنِ 

دال ـمهتـر مشـروط و شـده کنترلاستعاره، یعنی وضعِ يآگاهانهتواند در تولید صرفاً میحال که وضعیت امتناع
تقـواي ي هـا دغدغـه پیـدا کنـد،  تجلـی  شرایطی مطلقاً عاري از استعاره ي دال، و نه در دوزي زنجیرههمبراي به
شـد،  ، چرا که اگر چنین چیزي می»نشان داد«صراحتاًتوان امتناع را نمیدرواقع . دنشوتر مینیز روشنمقاومت

ـ ي پیشاپیشنقطه«دال یا همان ـاصالً ممتنع نبود؛ تنها راه ممکن این است که با انتخاب مشروط مهتر رَمحج «
این ماییم دانیم که خودمان خوب می: ذاتی ندارداصالتکه این انتخاببراي تعیین نظام معنا، این را اعالم کنیم 

را تولیـد  تـدبیر ایـن . باشـد ارجحیت داشته درخودشکلی که بهمرجح است، نه اینمان گزینهکنیم که فرض می
وانگهـی در ایـن شـکل    .هاي موجـود نامیـدیم  ایدئولوژيلیِتحمیايهاسطورهچیرگی بر اسطوره براي يآگاهانه

ي مـن مسـئول همـه   ": کننده استي انتخابسوژهمسئولیتگرِتبیینبودنِ انتخاببازگشت به آغازگاه، مشروط
درست در برابـرِ  . "نداردذاتی هستم، زیرا این گزینه اصالت و حقانیت ) دالـمهتر(ي ترجیح جوانب انتخاب نقطه

نواندیشـی  «پشیمانِ بخشی از گفتمان ، مثالً عرفانِ صوفیانه و ازگذشتهپرهیزتقوايهمین سوبژکتیویته است که 
نـه  (» جدیـد «گریز امثال عبدالکریم سروشِ هاي سکوالریستی و سیاستکه قطب خود را در موالناپژوهی» دینی

سـروشِ دبـاغ   شـان یکـی . کشدآژیر خطر میتقواي مقاومتبا بسامدجوید، هممی) 57ي پگاه آن آدمِ پرمشغله
ي بـه مناسـبت چهلمـین سـالمرگ شـریعتی، نظریـه      ایـران ي روزنامـه ي نامـه ویـژه در گفتگـویی بـا   است کـه  

:دهداختصار توضیح میخود را به» پریشیزمان«

دچـار  ] شـریعتی [=کـه آثـار ایشـان    ایـد  هایتـان بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده      شما در برخـی از نوشـته  : ... پرسشگر
ممکن است در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟ آیا منظورتان این است کـه اسـلوب فکـري    . شده است» پریشیزمان«

دکتر شریعتی به انحطاط گراییده است؟

کـه بـار   به کار بردیـد  ] براي آن[ي منحط و انحطاط را است که شما واژهanachronismمعادل » پریشیزمان«: دباغ
» نـاس «ایشان راجـع بـه   ] مثالً[... است » مغالطه«معناي نوعی ارزشی منفی دارد و مدنظر من نیست؛ بلکه به نظرم به

گویـد  همچنـین وقتـی مـی   . کنـد در جهان جدید مطرح مـی » ملت«ي را با مفهوم و مقوله» مردم«کند و صحبت می
ب  درحالی... بردزي به کار می، حزب را به معناي سیاسیِ امرو»شیعه، یک حزبِ تمام« اي دینـی  نامـه که ایـن واژه نَسـ

پریشـی  خطـاي زمـان  ... شـود  در آثار مرحوم شریعتی دیده مـی » پریشیزمان«به نظرم در اینجاهاست که نوعی . دارد
یـن یـک   ا. کـار بـردن  یعنی مقوالت و مفاهیم امروز را برگرفتن و آن را از سیاق خود در آوردن و در جاي دیگـري بـه  

اي از آثار شـریعتی و بـازخوانی   در پاره... پریشی نظرم این خطاي زمانبه... شناختیِ جدي یا مغالطه است خطاي روش
ي عاشـورا هـم رخ داده اسـت؛ در    همین قصه در خوانش ایشان از امام حسین و واقعه. تاریخ صدر اسالم رخ داده است

معنـاي متعـارف   به» انقالب«وبیش برگرفته از هایش کماب و ادوات و مؤلفهکند، اسباینجا روایتی که شریعتی ارائه می
)از منَند] هاافزوده[؛ 1396دباغ، (آن است 
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آن در بازتولیدخواند، درحقیقت بازخوانی اسطوره، و ضرورتاً می»هنگامینابه«یا شاید »پریشیزمان«آنچه دباغ 
از دید او این موضوعات ربطی به مقـوالت مربـوط بـه عصـر مدرنیتـه ندارنـد و شـریعتی بـا         .اي باالتر استوهله

دباغ متوجه این حقیقت نیسـت  . شده استمغالطههاي جهان نوین، دچار شان به ابژهفراخواندن آنها براي اطالق
، بـا همـین مشـکل    ردبار میهاي کنونی به کبراي اطالق به ابژههامروزاو هایی که ي واژهکه در تبارشناسی همه

ي یـک دال بـه آن   شـائبه اي که بابت داللـت بـی  شدهمعیني طبیعی و ازپیشکجاست آن ابژه: روبرو خواهد شد
بـراي همیشـه جـا    ي صـفر نوشـتار  درجهدر معانی عاري از استعاره را ي همهاطمینان داشته باشیم؟ ما بتوانیم 
او چگونه مطمئن است که مـثالً معنـاي   .کنیمحمل به مطلوب می،اهایم و از آن پس در ساخت اسطورهگذاشته

ي خـود  نوبـه ، بـه )دانـد تاریخی آن مـی » هنگامبه«که او قاعدتاً آن را معناي (سال پیش 1300در » حزب«واژه
سـال پـیش داشـته نبـوده اسـت؟ یـک مثـال        2000ي همین واژه در معنایی کـه  شدهناشی از کاربرد استعاري

علیه فـالن  فالن شهر عراقِ قدیممردم فرض کنید بنا به یک روایت از تاریخ، مثالً : است» قیام«ي ، واژهترروشن
را » قیـام «زعم دباغ، در چنین مواردي شریعتی مفهوم به. کردند» قیام«در فالن روزامیهوابسته به بنیفرماندار 

و درواقـع چونـان   ) کشي مالک و بهرهي مولد و استثمارشده علیه طبقهطبقه(در معناي انقالب مدرن اجتماعی 
قیـام است، چـون  » پریشیزمان«هنگامی یا فهمد و این یک نابهي تولید اجتماعی میبرآیند تضادهاي یک شیوه

گونـه کـه در   آن،ي طبقـاتی عمومی علیه حاکم است و الزاماً ربطی به نبردهاي خودآگاهانـه شورشر فقط دال ب
تـوانیم  تـر بـرویم، مـی   جویی براي زبان یک مرتبه به عقـب اما اگر در اصالت.شود، نداردي مدرن دیده میجامعه

و مقصود ایـن اسـت کـه مـردم آن     است» برخاستن و روي پا ایستادن«در اصل به معنی قیامي بگوییم که واژه
! حتا شاید براي احتـرام بـه حـاکم   (ناگهان روي پا ایستادند روز آنشهر که تا آن زمان روي زمین نشسته بودند، 

» قیـام «خواهد که به احتـرام دادگـاه   مدیر جلسه از حاضران میشوند وقاضی وارد دادگاه میاي کهلحظهمانند
تـر،  عاممعنايهمان در ي تولید، بلکه ي یک شیوهنه چونان دگرگونی خودآگاهانهقیامکاربرد درحقیقت. )کنند
اسـت و مـن   » خاسـتن پـاي به«ترِ اينامهمعناي واژهاي از استعارهخود جايبهنیز شورشترِتر و ظاهراً اصیلکهن

اگر دباغ این .ي صفر نوشتارجهدرشود ش براي من میرَتَقبلاز این ؛دانمتر از اینَش را دیگر نمیراستش قدیمی
سـبب آن اسـت کـه    خوانـد، بـه  مـی » پریشـی زمـان «شناختی را زبانناپذیرچارهواقعیت انکارناپذیر و درحقیقت 

که گذرِ خطی زمان ـــ کـه از دیـد او    ) یا باور ندارد(گیرد داند، یعنی درنظر نمینمیزمانهستی را خود ـمفهوم
بـا آرایـش هندسـی    » کل همزمان«کند ــ سرانجام یک اطالق مقوالت گذشته به موضوعات نوین را ناممکن می

ي آغاز بازگشته است؛ قطهطور کامل زده و اکنون به نشریعتی دورِ خود را در زمان بهاینجا . کندبرخالی تولید می
را چنـین وضـع   )هـا دالـمهتـر (من نقاط پیشاپیش مرجح ": شوداو دقیقاً در همین لحظه وضع میستیزتقواي

اگـر هـم او بـه عهـده     . "گیـرم بي معنایی حاصل از این اقدام را به عهـده  زنجیرهمسئولیتقاعدتاً بایدکنم ومی
تشـدید تضـاد را  ، برخالف درك حجاریانْشریعتیيموضع پیکارجویانهاین .گذاریمباش نگرفت، ما باید به عهده

ارد، د)بهـاي خطـاي دسـتوري و معنـایی    ولو به(هاي فرنگی استفاده از واژهي عجیبی به عالقهقول او که ــ یا به
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بـه پرسـش   درنتیجه کمـی بعـد و در پاسـخ    . دهدتر نمایش میکند، بلکه فقط آن را روشننمیآنتاگونیستی ــ
یابیِ امروزي براي یکـی از مفـاهیم مـورد تأکیـد شـریعتی،      یابی دیروزي و قرینهجهتدارِ پرسشگر پیرامون زمینه

کنـد را از شریعتی و شاگردانش میدرست همان درخواستیتقواي پرهیز دباغ از موضعی نزدیک به،»استحمار«
:از تشدید تضادهاخودداري: کرده بودتقواي مقاومت که 

در حـوالی  . بردندسر مینوعی پسااستعمارگري به... لحاظ تاریخی در فضاي اي دیگر از اندیشمندان ما بهشریعتی و پاره
منتشـر شـد کـه بـا     » شناسـی شـرق «زمـین بـا عنـوان    میالدي کتاب تأثیرگذار ادوارد سعید در مغـرب 1970ي دهه

خواهم بگویم شریعتی از می... لف استعمار آنان پرده برداشت مختزمینیان، از ابعادشناسیِ مغربکشیدن شرقچالشبه
... کـرد استحمار و استعمار یـاد مـی  ] تعابیري چون[ي جهانی برآمده بود و به همین جهت از ي استعمارزدهدل زمینه

نوع مواجهه با غرب قول آقاي داریوش آشوري، اینبه. کندتأکید بر مقوالتی مانند استعمار و استحمار، راه ما را باز نمی
ي تبـادل و  هاست از ما پیشـی گرفتـه اسـت، امـا اکنـون واژه     توزي نسبت به غربی است که مدتمبتنی بر نوعی کینه

)از من است] افزوده[؛ جاهمان(.تر استتعامل فرهنگی در روزگار کنونی خیلی موجه

سیاسی قراردادن کلیت مباحث که ، اما یکُم اینکم نیستادبیات پسااستعماري هاياگرچه در آثار شریعتی نشانه
ایـن هاي گفتمـانی شـریعتی،   که فارغ از گرایشنآنادرست است؛ و دوم ي گفتمانی،نهدر این زمیاو و اجتماعی 

تضادي که به شکلی کاذب رشد کرده است بایـد  : کندجلب توجه میاست که بیشتر بدیل دباغ هاي اصلیِداللت
کـه  اسـت عناصر فکري و فرهنگی پیشـتازي  واجد غربگمانبی. دل و تعامل فرهنگی بدهدجاي خود را به تبا

تـامِ ارتجـاع   نمـود جویی،بهرهبه این فرهنگیبندگیشناسد و اطالق مفاهیمی چون برداري از آنها مرز نمیبهره
ایـن  ننـده و پروارسـازِ  هاي بـزرگ تولیدک برخی از چهرهاز سخنهاي پیشین نوشتهدر یا در همین نوشته . است

کمتـرین چیـزي کـه    هـر جـاي جهـان کـه باشـیم،      ،آنهاآساي غولمیراث شناختهنگام کهه است عناصر رفت
ي اذعان به ایـن حقیقـت ربطـی بـه کلیشـه     همهبااین.توانیم بگوییم این است که کار آسانی پیش رو نداریممی

دیگـري که به دسـتگاه مفاهمـه بـا    ندارد، زیرا خود این عناصرِ پیشتاز گاه بیش از آن» تعامل و تبادل فرهنگی«
کم افشاگرِ ضرورت یک توحشِ زیربنایی براي پابرجایی یـک  شباهت داشته باشند، ابزار انقالب اجتماعی یا دست

احکـامِ  راهبردي به تمایلهمه بااین). ، و حتا فرویدبرشتبنیامین و از مارکس تا (اند بودهشکوه و جاللِ روبنایی
هاي خاوري در برابـر  سرزمیناصیلهاي چیزي چون هویتیابیِبازضرورت ي پسااستعماري دربارهکلی گفتمان

هاي غربی براي مردمان ستی قدرتکه خاورشناسانِ اروپایی بنا به منافع استعماري و امپریالیايجعلیهاي هویت
سـاخته  برایـن رهگـذر   از جـز  یهـویت اصـوالً هـیچ   فراموش کردنِ این حقیقت است که مستلزم اند، آنها ساخته

در پی وتوهاي تاریخ خود نیز آنگاه که در ته»رفتهازدستهویت گشت بهباز«شده به هاي شناختهشود؛ تکانهنمی
درواقـع  .نـد دهي روبـرو انجـام مـی   را در جبههند، در اصل همان کار مستشرقانگردهاي این هویت میسنگواره

ي دستاوردهاي نظري و ادبی گفتمان پسااستعماري پـا گرفتنـد،   اي که برپایههاي سیاسیبخش بزرگی از جریان
ایگانیم؛ زمانی که این ماییم که خد! نخیر": آنها شدندآفرینِبا غرب و مستشرقانِ بندهخدایگان و بندهوارد بازي 
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خـوار و خـام ي غارنشـین برهنهمشت بربرِ نیمهسازي بودیم، بسیاري از شما یکما در اوجِ قدرت و شکوه و تمدن
آرایـش  در مـورد  حتـا  کلیسـا  تأییـد د بـدون  اجـازه نداشـتن  ها سدهترِتان هم تاهاي پیشرفتهازه بخشبودید و ت

."ي آثـار فیلسـوفان مـا بازیافتیـد    ي خودتـان را هـم از ترجمـه   هشما حتا فلسـف . دنگویبسخنستارگان آسمان 
امـا واکـنش   . کرده اسـت هاي استشراقی خود جعل هویت میگویند که غرب با برنامهها دروغ نمیپسااستعماري

، رونـدي کـه حتـا در    خاورشناسـان اسـت  چیزي شبیه کارِ خـود  در بسیاري موارد نسبت به این فرایند نیز هاآن
از این رویکرد هاي پررنگیهرروي رگهبه.مقبولیت، بلکه محوریت یافته استتنها از ادبیات چپ نیز نههاییبخش

. )بازگشت به خویشـتن یا،اسالمیـبازشناسیِ هویت ایرانیي مثالً مجموعه(شوددیده میدر ادبیات شریعتی نیز
در بسـتر سیاسـی روز ایـران معنـاي     هـویتی،  غالبـاً زعـمِ او  بهاز یک تنشِ» زداییقطبیت«اما تالش دباغ براي 

مستشـرقان بـا  فرهنگـی تعاملشریعتی درست در راستاي ایجاد مجراي یک » تقواي ستیز«؛ نقد مشخصی دارد
اگـر  حتـا  کنـد کـه   تضادي را تشدید مـی ستیزتقواياست که ندرحقیقت جوهر حرف دباغ ای: گیردصورت می

ها نسـبت ي شرقیي فرودستانه»هاتوزيکینه«قول آشوري ــ ها و ــ بهبافیموقع هم چیزي بیش از خیالهمان
تعامـل در ایـن شـکی نیسـت کـه     .اسـت اش از رونق افتادهسکهگمان در این روزگارهاي پیشرفته بود، بیغربی
بسیار فراتر از چیزهاییبه کام اما » فرهنگی«به نام ي تاریخی،ي ویژهدر این لحظه، اشعقبهداشتی دباغ و چشم

کند که هیچ ربطـی بـه   داللت میهاییابژهاي است که امروز به اسطوره» تعامل فرهنگی«. شودفرهنگ تمام می
 برسازنده»ابژهـبهـمعناي غیراستعاري و واژه«آن کذبِ مشکوك اش ندارندي کلمات.

ـــ بـا   » تعامـل فرهنگـی  «ي براي شکستن اسطورهاضطراريبا یک هشیاري سیاسیِبیایید درعوض پس 
و در دورِ جاريِ اسطوره اینکهم، بلکه نوشتارصفريدرجهاین عبارت نه در واقعی و بالفعلی که داللتتوجه به 
ایـن را  ."امپریالیسم استخود»تعامل فرهنگی«": کنیممستقر بر صدر زبانشریعتی را ي ترجیحنقطهدارد ــ 
خدایگانهرگز نباید براي جعل یک هویت رقیب، وارد بازيِ د گفتم که تأکیبهگویم که چند سطر پیش منی می

ي اسـطوره : سـت نیراستی جز ایـن بهتحقق امتناع . شدخاورشناسیِ باخترزمین ادبیات پسااستعماري با يبندهو
ي رقیبـی کـه   شکسـتنِ اسـطوره  منظـور درهـم  بهو تنهاکه هیچ هویتی تولید نخواهد کرد بدیل را با علم به این

» طـور مشـروط  بـه «ن موضـع شـریعتی را   دیگرسـخ بـه .بنـدیم کـار مـی  ، بهتولید یک هویت استدقیقاً غایتش 
کـه  خود را ـــ بازیـابیم، بلکـه بـراي آن    رقیشهویترا ــ » حقیقت«خواهیم ، نه به این خاطر که میمیپذیرمی

ي معنا را به هـم  که با آن زنجیرهستیزتقوايدالـهترم که میدانمیما پیشاپیش ؛کنیم» معنا«ي دباغ را جمله
سـود  را به» تعامل فرهنگی«تعیین معناي یم، وضع نکندال را ـاگر این مهترتاریخمند است؛ اما اساساًدوزیم،می

ي ناکجاآبـاد  آوارهبـراي فهـم آن  یـا بایـد  : دو راه بیشتر نخـواهیم داشـت  دهیم؛ در این حالت رقیب از دست می
گرفتار تورِ جااین(اندداشتهچه معنایی شائبهبیو عینیطوربهم تا ببینیم که این کلمات شویي صفر نوشتار درجه
طور کـه از معنـاي صـریح    همان": اي از این دست کهتوضیحِ فرضیشویم،میدباغت درخواستمشروعیهتوجی
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که تعیـین  یا این؛)"سیاسیاقتصادي و يرابطهاست و نه الزاماً »فرهنگی«همکاريمنظور فقط پیداست، هاواژه
، بـا بـه   جـاي اینهـا  امـا بـه  .همـین اسـت  ، سـرانجام اسطورهساختاريدادبرونکه به خود دباغ بسپاریم معنا را 
کنیم؛ به عبارت دیگر، میتولید در آن حضور داریمي او، معناي حرف او را در نبردي که کشیدن اسطورهاسطوره

ن به عدممراقب، مسئول، تقواي ستیزي ترجیحِنقطهبا انتخاب آگاهانه و مشروطذعاصالت ذاتی این ترجیح، و م
اي کنـیم کـه هـیچ گفتـه    رویم و اعالم مـی می» کُنـآنتاگونیستیـتضاد«و » وسفیدسیاه«آزارِ حجاریانبه موضعِ 

تولیددرحقیقتتعیین، و ستیزرا حرف دباغ داشته باشد؛ معناي بالفعل درخودمعنایی ستیزتواند بیرون از نمی
یا مفهومصورت بههمزمانکلشود و سته میب1350ي به دههي زمان در بازگشت به این ترتیب دایره.کندمی

هاي جریـان موسـوم بـه نواندیشـی     از سوي چهره» پریشیزمان«مفهوم سیاسیطرح . دیابتحقق میخودآگاهی
خودآگـاهی در هیئـت یـک   ي زمان براي بستنِ دایرهترجیحنقاطاین مشروط وضعِ تعلیقکارکردي جز ،دینی
ي و بدون نقطهصورت یک حرکت خطی رو به جلوخواهد زمان را بهاین جریان میبینیم که صراحت می؛ بهندارد

اینجـا  . "بازگردانـد توان مفاهیم امروزي را به آن زمانی که گذشت، دیگر گذشته است و نمی":نگاه داردبازگشت 
اساسـاً صـوفیانه و   با یک جابجایی مکانیِ شناختمتعلقرغمِ تمایل افرادي چون دباغ، خود و هرقدرهم بهخودبه
و از ...)» حزب«، مثالِ برین »قیام«مثالِ برین (شود هاي برین افالتونی منتقل میبه جهانِ انگارهناگزیر ، عرفانی

شـکل  بـه خـود ي عملـیِ دانـم کـه در نتیجـه   مـی پرهیـز تقـواي همین حیث است که من آن را مصداقی براي 
.دپیوندمیمقاومتتقوايه ستاد عملیات باي غافلگیرکننده

*                     *                    *

به عنوان ماشین تولید هویت، همزمان ماشین تولید امتناع این هویت پـس از  خدایگان و بندهبنابراین رویارویی 
ان زدن این حقیقت کـه چنـین هـویتی امکـ    دیگرسخن، این نبرد تنها براي پسبه.بازگشت به آغازگاه هم هست

گذارد این کشمکش به فرجـام برسـد،   نمیشکلی ساختاري بهندارد در جریان است؛ پس نیرویی در کار است که 
آشکارگی نیز چیزي جز این » مفهوم«؛ و دیدیم که شوداش برمال میزیرا در فرجام آن ناممکن بودن هدف اولیه

.نیست

کـنشِ دو نیـروي کنشـگر و واکنشـگر     ايِ بـرهم نیچـه ي خدایگان و بنـده، دلـوز بـه فرمـول     در برابر ضابطه
.یابـد پرورِ دیالکتیک بـازمی ساز و بندهزعمِ نیچه هویتتري نسبت به سازوکارِ بهگردد و آن را تبیین درستبازمی

سـاختی کـه در آن   ي سیاسـی، هـر سـرهم   هر چینه: کشانندگاتاري همین تقابل را به سیاست میهمراه لوز بهد
شان نـه در  کنشگر است که واقعیت تامرویارویی دو نیروي برهمماديِیابیِشود، تحقق یا فعلیتیمحسقدرت 

یـابی  ي فعلیـت دانیم که دلوز رابطهمی. است(virtuality)نهفتگی ، بلکه در سطح (actuality)فعلیتاین سطح
هــاي ي دوگانــهیکــی از مصــادیق برجســته، بــه عنــوان (potential-actual)» بالفعــلـبــالقوه«ي دوگانــه برپایــه

آنچه فعلیت یافته است :دکنمیجایگزین » بالفعلـنهفته«ي دوگانهتبیین ي کالسیک، را با ابعدالطبیعی فلسفهم
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دیگرسخن او بـه شـدت مخـالف    به. داد» علیت«ي صورت باید تن به مابعدالطبیعهمعلولِ امر بالقوه نیست؛ دراین
تصـویر ي علت خویش نیست و نباید آن را معلول نماینده: است) بالقوه در بالفعل(فرضِ بازنماییِ علت در معلول 

گـردد کـه در آن   باوريِ افالتون بازمیبه دوجهاناین برداشت در بنیاد خود. ي اصیل دانستیک نسخهتحققیا 
دلـوز در برابـرِ   .آل هسـتند صرفاً بازنمود و تحققی نـاقص از یـک ذات بـرین و ایـده    ) هاسایه(جهان محسوسات 

پیوسته چیزهـایی را  » شدن«ي نامحسوسِ وقفهیک جریانِ بی: گذاردمیتولیدپدیدار تأکید را بر ـي ذاتضابطه
یـافتن  کند کـه درسـت بـه دلیـل همـین تولیدشـدن و فعلیـت       میتولید) جهان محسوسات(فعلیت ي در عرصه

را در یک ایستگاه مشخص متوقف، متصـلب و  وقفهبی، زیرا شدنِ کنندخیانت میشدناي به خود فرایند تااندازه
و یک ماشین پارانویاك شودتشکیل می» هویت«یابی است که درست در همین فعلیت.کننددرحقیقت اخته می

یابد تحقق میشدنکه دهد، درعینِ اینیابی روي میقرار هرجا که فعلیتبدین.پردازدبه دفاع از قلمروي آن می
در ،»شـده اسـت  «چون آنچـه (گیرد ، اما همزمان مقاومتی در برابرِ این جریان صورت می)شودمیچون چیزي (

یافته است که به هویـت  همین لجاجت براي حفظ قلمروي فعلیت). کندایستادگی می» چیزِ دیگري شدن«برابر 
بازقلمروگـذاري  و (deterritorialization)قلمروزدایـی  جالـب توجـه  دلوز این موضوع را بـا مفـاهیم  .انجامدمی

(reterritorialization)ي در عرصـه است که در آن هرچیزيشدنقلمروزدایی مترادف فرایند .کندتوصیف می
ي مقابـل،  در نقطـه . شودبدیگري چیزِرود تا میاش شدهانگاشتهوطبیعیدادنِ قلمروهايِ بدیهیبا ازدستفعلیت

شدن، مستلزم آن است که چیزِ دیگري فعلیت یابد، یعنی براي آن قلمرو یـا مرزهـاي دیگـري    ـدیگرـهمین چیزِ
سـازيِ آنهـا   خود به ایجاد یک هویت جدید، یـک تـالش پارانوییـد بـراي حفـظ و طبیعـی      تعبیه شود که خودبه

سـو وارونو حرکت درنتیجه د. یابی استتگیرد که همان فعلیصورت میبازقلمروگذارياینجا رویداد . دانجاممی
). بازقلمروگـذاري (و از نهفتگـی بـه فعلیـت    )قلمروزدایی(از فعلیت به نهفتگی : یم که الزم و ملزوم یکدیگرنددار

را ي خاطیـان شریطه؛ خوانندگانی که دانندرا معرف شیزوفرنی و دومی را بیانگر پارانویا مییکُمیدلوز و گاتاري 
، بـا عنـوان   تفـاوت و تکـرار  تـرِ دلـوز در   هاي پیشینگذاريآنجا همین دو حرکت را با ارجاع به ناماند، نیز خوانده

دلـوز و  .بـه یـاد دارنـد   (differenciation)» متمایزشـدن «و (differentiation)» شـدن یافتن یا متفاوتتفاوت«
دو وهلـه  ایـن  ان، طبیعی یا اجتماعی،جها، جاندار یا بیي هستندهههاي همگاتاري اصرار دارند که در دگرگونی

:نویسندمیفلسفه چیست؟ درند؛ براي نمونهشوناگزیر دیده میبه

، و حتـا  هـا ، رهـا کـردن یـا تـرك آن    هاقلمروهایی در جانوران آگاهیم که شامل تشکیل پیشاپیش از اهمیت آن فعالیت
بـراي  ] بینـیم چـه در مـورد جـانوران مـی    [این حتا بـیش از آن  ... بازآفرینی قلمرو در چیزي با طبیعتی متفاوت است 

از روي زمـین  آن را کنـد،  جلوییِ خود را قلمروزدایـی مـی  پاياو از همان آغاز زایش خویش، : سان واقعیت داردانسان
داري، در سـرمایه ... کنـد  ها و ابزارها بازقلمروگذاري میآن را روي شاخه] سپس[کند، و شدارد تا به دست تبدیلبرمی

کشـد، و بـر روي ابـزار تولیـد     به زمین باشد دست مـی که وابسته از این] یعنی[شود، سرمایه یا دارایی قلمروزدایی می
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.شـود در دسـتمزدها بازقلمروگـذاري مـی   شـود و مـی » مجرّد«که کار، کارِ این در حالی است ؛شودبازقلمروگذاري می
)Deleuze & Guattari, .)از منَند] هاافزوده[از اصل است؛ تأکید؛ 67-68 :1994

صـورت  اسـت و آنچـه بـه   تفـاوت ، بلکه با تولید تکراراي وجود ندارد؛ اولویت نه با در این صورت هیچ طرح اولیه
دیگرسـخن اصـل بـر    بـه . گـذاري اسـت  شود، حرکتی در جهت ضـد فراینـد تفـاوت   هویت یا ذات کلی تصور می

یا بازنماییِ چیزي » تکرار«صورت نوعی بههویتیابی، یک ي فعلیتقلمروزدایی و ایجاد تفاوت است، اما در وهله
: وضعیت الگو یا مثال برینی نیز در کـار نخواهـد بـود   دراین. دشوتر هست، ایجاد میشکلی اصیلکه پیشاپیش به

اسـت و بـه   » اسـب «ي بـرین  یا ایده) گونه(اي تحقق یا بازنمایی ذات یا نوع ، تااندازهاسبطور نیست که هر این
؛ در ایـن نگـرش اگـر شـرایط     به اسب ب شـبیه اسـت  آاست که اسبِ )اسب بالقوه(سبب تحقق این ذات اسب 

شدند و یک الگوي بـرین را تمـام و   آل مطلقاً همانند میصورت ایدهها باید بهي اسبمحیطی نبود، همهتحمیلی 
هاي جزئـی اسـت کـه    اتفاقاً همین دگرگونی: کننداما دلوز و گاتاري رابطه را وارونه می. کردندکمال بازنمایی می

آ تـا آنجـا  اسبِ: ول عمل ماشین پارانویاك استشود، محصاصالت دارد و آنچه به عنوان نوع یا گونه استنباط می
اي غیر از محیط اسب ب، دلیل پیوند با چیزهاي محیطیبهاست، تفاوتی که تفاوت مکه با اسبِ ب واقعیت دارد 

هایی از هاست که نشانههمین تفاوت.ایجاد شده استهاي متفاوتها و بازقلمروگذاريیعنی به دلیل قلمروزدایی
هرقدر هم تالش براي حفظ هویت اسب صورت گیرد، .دهندبه دست میدر جهان » شدن«ينهفتهوجود فرایند

.باز هم هیچ دو اسبی در جهان عیناً یکی نخواهند بود

هـایی گـاه بسـیار هماننـد در     آید که پس وجود پدیـده این پرسش پیش میي اولیه، با حذف طرح یا نسخه
رايکنـد کـه بـ   شوند؟ خود دلوز در خوانش فوکو، مثالی از او ذکر مـی میجهان طبیعی یا انسانی چگونه تبیین 

ل پـ  ، نوشـته وز و چیـزِ سیاسـی  دلدر این مورد کتاب (مفید است پیشِ روبحث  فوکـو در  . )تن، راهنماسـت ي پـ
و کیفـري  ) تـأدیبی (ي پیدایش و دگرگونی زندان و ساختارهاي بـازپروري  ، در خوانشِ تاریخچهمراقبت و تنبیه

ي بیسـتم، بـه عنـوان    ها، حتا تا سـده کند که تا مدتي پیشنهادي جِرِمی بنتام اشاره میبه طرحواره،)تعذیبی(
در ایـن  . (panopticon)اُپتیکُن سراسربین یا پان: شده استالگوي اصلی ساخت زندان و بازپرورشگاه استفاده می

هـاي انفـرادي در   گرفـت و سـلول  شـکل قـرار مـی   ايساختار برج نگهبانی در مرکز یک ساختمان بزرگ اسـتوانه 
توانست از همان که دیدبان میشدند، طوريگوناگون ساخته میي جانبی استوانه در کنار هم و در طبقاتدیواره

شـد کـه   درعوض خود سلول در آن حد تاریک نگاه داشته مـی . برجِ مرکزي، هر جاي هر سلولی را مشاهده کند
درنتیجه زندانی یا ساکن سـلول همیشـه  . ي خود نتواند چیزي ببیندبدونِ کنج و زاویهزندانی جز سلول خالی و 

فوکـو  . شودمیدیدهو او هرلحظه زیر نظر استي حاالت و رفتارهایشچیز، همهکرد که همهاین احساس را می
دانـش ي آن یک شونده است که در نتیجهاصرار دارد که این ساختار محصول رویارویی دو نیروي بیننده و دیده

دانستهو دیدهاوي زندگی روزانه گوشهبهلحظه و گوشهبهلحظهشود کهدر زندانی این باور القا می: شودتولید می
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شـود  ي مرکزي میي آن قدرت بدون سوژهکه در نتیجه،»شدنهدیدـدیدن«باور فوکو تفکیک جفت به. شودمی
در موضـعِ دیـدبان قـرار    کـه  ي سیاسی واحد، هرکسی حتا تصادفی، یعنی بدون نیاز به اقتدار پادشاه یا پیکرهــ 

ییمروبروخودکاربا یک قدرت اینجا: ــ کارکرد اصلی این طرح استاندازدگیرد، ماشینِ سراسربین را به کار می
بـراي زنـدان و دارالتأدیـب، بلکـه بـراي      تنهـا که ساختار سراسربین نـه ي مهم ایننکتهاما). 251: 1378فوکو، (

هـا نیـز اسـتفاده    هـا، و حتـا کارخانـه   تیمارستانها،ها، بیمارستانوزي، سربازخانهرهاي شبانههاي مدرسهخوابگاه
:شده استمی

توان سراسربین را بـراي اصـالح زنـدانیان، و نیـز پرسـتاري و درمـان بیمـاران،        میسراسربین کاربردهایی چندگانه دارد؛ 
سراسـربین  .کار گرفـت ها بهکارواداشتن گدایان و بیکارهآموزان، نگهداري دیوانگان، نظارت بر کارگران و بهآموزش دانش

مند، آرایـش مرکزهـا   دهی پایگانزمانها نسبت به یکدیگر، نوعی ساها در مکان است، نوعی توزیع بدننوعی جادهی بدن
هـا،  هـا، کارگـاه  توان در بیمارسـتان هاي دخالت آن است که میو مجراهاي قدرت، و نوعی تبیین ابزارهاي قدرت و روش

روییم که باید کار یا رفتاري را بر آنان تحمیلهرزمان که با جمعیتی از افراد روبه. کار گرفتها آن را بهها و زندانمدرسه
در تمـام  "بته با انجـام تغییرهـاي ضـروري ـــ     توان سراسربین را ــ المی. توان از طرح سراسربین استفاده کردکرد، می
قـول  نقـل  ["وسیع تحت مراقبت قرار گیرندبسیارهاي مکانیِ نههایی که باید در آنها شماري از افراد در محدودهمؤسسه

بـدون  ... کنـد  پـذیر مـی  در هـر یـک از کاربردهـایش اعمـال قـدرت را امکـان      سراسـربین ... کار گرفت به] فوکو از بنتام
قدرت ذهن بـر  «سراسربین . گذاردطور مستقیم بر افراد اثر میاي جز معماري و هندسه، بهیکارگیري هیچ ابزار فیزیکبه

بـودن  نهاسراسربین مقتصـد : دهدقدرت را افزایش میدستگاههرنوعقدرتطرحِ سراسربینْ. کندپذیر میرا امکان» ذهن
اي است براي دسـتیابی بـه   سراسربین شیوه... کند؛ تضمین می) چه از لحاظ مواد، و چه کارکنان و زمان(این دستگاه را 

ادغام ) آموزشی، درمانی، تولیدي یا تنبیهی(تواند در هر کارکردي درواقع سراسربین می... » سابقهدر مقیاسی بی«قدرت 
) از من است] افزوده[؛ 257-256: 1378فوکو، (. اي تنگاتنگ با این کارکرد، آن را ارتقا دهداند با ایجاد رابطهتوشود؛ می

ي فوکـو در  گفتـه هاي نظارتی همانندي دانست کـه بـه  ي نمونهتوان ذات مشترك همهآیا طرحِ سراسربین را می
حـلِ  او در برابـر راه . پـذیرد اند؟ دلوز این را نمـی زندان و بیمارستان و مدرسه و سربازخانه و کارخانه پدیدار شده

 فوکو، آنجایادآوري می، مشتركذاتکالسیک هـاي سراسـربین حـرف    ي تنوع کاربسـت که دربارهکند که خود
در این مفهوم سراسربین . کنداستفاده می(diagram)»نمودار«هوم تر این پدیده از مفزند، براي تبیین دقیقمی

سـاخت انتزاعـی و غیرصـوري کـه در     بندي انضمامی زندان یـا مدرسـه اسـت؛ یـک سـرهم     چیزي فراتر از شکل
:کندشود، شکلِ توصیفیِ فوکو را کمابیش تولید میمیاي که ادغام هرماده

» نمـودار «این یـک  : ترین نام را به آن داده استتوان نامید؟ فوکو جایی دقیقرا چه میيغیرصوريِ نوپدیدعدین بچن
بایـد از هـر کاربسـت    }کـارکردي کـه  {انتزاع یافته اسـت،  یا هر اصطکاکی ... یک کارکرد که از هر مانع "است، یعنی

، شـنیداري و دیـداري نیسـت   دیگر یک بایگانیِ، نمودار. ]فوکومراقبت و تنبیه نقل قول دلوز از ["اي تفکیک شودویژه
.یـک ماشـین انتزاعـی اسـت    . گسـتره اسـت  ي اجتمـاعی هـم  نگاري است که بـا کـل حـوزه   یک نقشه،بلکه یک نقشه

)Deleuze, 2006: )از من است] افزوده[است؛ از اصل } افزوده{؛ 34
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از مقاومـت هـر مـاده یـا کـارکرد مشـخص و       نمـودار ي باال از فوکـو نقـل کـرده اسـت،     پارهبنا به آنچه دلوز در
شـدنی در سراسـربینِ زنـدان یـا     فروکاستنی و متوقـف سراسربینْنمودارِدیگرسخن یابد؛ بهاي انتزاع میانضمامی

اي هسـتند کـه آن نمـودارِ انتزاعـی در     هـاي انضـمامی  ساختاین مصادیق فقط سرهم. مدرسه یا کارخانه نیست
رو ازایـن .هاي مادي مختلف ایجاد کرده است؛ آنها محصول اصطکاك نمودار با یک محیط خـاص هسـتند  محیط

هـا و  را ـــ کـه دلـوز روي تفکیـک آن از دسـتگاه     مجـرّد نمـودارِ اسربین چونان یک توان تعریف فوکو از سرمی
دانسـت و  » شـدن «کند ــ توصیفی از همان جریان نهفتگی یا هاي انضمامی پافشاري میها و چینهساختسرهم

ي راسـتین  هاگر گسـتر . یابی آن انگاشترا فعلیت...) هاي زندان و مدرسه و ساختسرهم(مصادیق اجتماعی آنها 
کـنش نیروهـاي راسـتین جامعـه اسـت کـه نمـودار را        به این دلیل است کـه بـرهم  است، جامعهکلسراسربینْ

طور نیست که تقابل نیروهـاي واقعـی در سـپهر کیفـر و بـازپروري همـان شـکل        به عبارت دیگر این. سازدبرمی
اي پدیـد آورده  آموزش یا کار و تولیـد کارخانـه  يکنند که مثالً تقابل نیروهاي عرصهاي را ایجاد میسراسربینانه

کنش نیروهاي اصلی جامعه به صورت فرایند فرافعلیت نهفتگی جریان دارد؛ این تقابل، ایـن  عکس، برهمبه. است
ساخت سرهم«تشکیل داده است که در هر سپهري یک » ماشین انتزاعی«نیروهاي بنیادین جامعه یک همرسیِ 
ي دیگـر، متـرادف و مـوازي بـا     بـه یـک دوگانـه   ترتیـب بـدین . کندلی سراسربین ایجاد میبا طرح ک» انضمامی

دلـوز  . »ساخت انضـمامی سرهم/ماشین انتزاعی«: رسیمبازقلمروگذاري می/بالفعل یا قلمروزدایی/هاي نهفتهدوگانه
آل یـا حتـا زیربنـاي اقتصـادي قـرار      ي ایـده آن را در برابر مفاهیم سنتی انگارهنمودارماشین انتزاعی جامعه، یا 

علت: دهدروشنی نشان میتعلق خاطرش به اسپینوزا را بهگیرد کهبهره مییدهد و براي تبیین آن از مفهوممی
ــ اُپتیکُن ي پانیا مدرسهعلت زندانِ سراسربینانه، به عنوان یک ماشین انتزاعی،سراسربیننمودارِ. ماندگاردرون

ي برینِ افالتونی علت مصادیقش است، گونه که انگارهاست، اما نه آناش ــ هاي انضمامیساختیعنی علت سرهم
مجـزا از معلـولش نیسـت، بلکـه در خـود آن      ، علـت ایـن نـوع علیـت   در . که زیربنـا علـت روبناسـت   چنانیا آن
شـناختی از  لحاظ هسـتی ؛ بنابراین بهیابدمیتحققکه صرفاً در خود معلول ؛ یعنی علتی است ماندگار استدرون

:معلول متمایز نیست

ي متعالی یا یک روبنـاي  البته این هیچ ربطی به یک انگاره... ي روابط میان نیروهاست نمودار یا ماشین انتزاعی، نقشه
ي جوهرش تعیین شده باشـد  وسیلههایش پیشاپیش بهایدئولوژیک، یا حتا زیربناي اقتصادي ندارد، چیزي که مشخصه

ساز کـه بـا کـل    ماندگارِ نایگانهنمودار چونان یک علت درونهمه، نباای. و از رهگذر شکل و کاربردش تعریف شده باشد
اي اسـت کـه   هـاي انضـمامی  سـاخت ماشین انتزاعی مانند علت سرهم: کندمیعملگستره است، ي اجتماعی همحوزه

ون خـود بافـت   بلکـه در » نـه بـاالي  «،آورند؛ و این روابط میان نیروهاآن را به اجرا درمی] ينیروهاي برسازنده[روابط 
مانـدگار چیسـت؟ علتـی اسـت کـه در      مقصود ما اینجا از علت درون.دندهآفرینند، روي میهایی که میساختسرهم
ي وسـیله مانـدگار بـه  علـت درون ]بتـوان گفـت کـه   [بسـا  یا حتـا چـه  . شودهایش متحقق، مجتمع و متمایز میمعلول
:Deleuze, 2006(.شودهایش متحقق، مجتمع و متمایز میمعلول )نداز منَ] هاافزوده[؛  36-37
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روابـط  امـا که معلول ماشین انتزاعی یـا نمـودار سراسـربین اسـت،     اُپتیکن، همزمان با آناز این حیث زندانِ پان
فعلیـت و تحقـق   دموجـو مشابه هاي ساختآن و دیگر سرهم» درون«ي این ماشین تنها دهندهنیروهاي تشکیل

عنوانبهخود نمودار . ل هندسی زندان معلولی است که علتش فقط درون آن است که وجود دارداین شک.یابدمی
توانـد تحقـق پیـدا    با جهان انضمامی، نمی» اصطکاك«هاي مادي و بدون فارغ از این محیطیک ماشین انتزاعی، 

. یابیِ آن تجربه و درك کنـیم ي انضمامیتدون وهلهتوانیم خود فرایند شدن را ببه بیان دیگر ما هرگز نمی.کند
معنـاي  تر گفتـه شـد، بـه   که پیشمتناظر با آن، چنانهاي انضمامیساختو تشکیلِ سرهمیابیفعلیتاما همین 

ساخت انضمامی اگرچه معلـول ماشـینِ   دیگرسخن، سرهماي در آن است؛ بهشدن فرایند شدن و ایجاد وقفهاخته
سـبب فعلیـتش مسـتلزم    شیزوماشینِ قلمروزدا، یا همـان ماشـین انتزاعـی اسـت، امـا درسـت بـه       تولید تفاوت،

پـس مـا   .کنـد مـی ) سـنخ، نـوع  (» گونه«یا ، هویتي فرایند است و درنتیجه تولید پارانویابازقلمروگذاري دوباره
» ساخت انضمامیسرهم«ت و چونان ماشینِ ایجاد تفاو» ماشین انتزاعی«: ي جدي روبروییمپیوسته با یک دوگانه

تـوان دریافـت   از کلیت این بحث می.ییابي تفاوتوقفهبیکننده و دیوانهیابی و مرزگذاري جریان درمقام فعلیت
صورت یک حد قابـل تصـور اسـت، زیـرا در     ، فقط بهشدننابِي دلوز و گاتاري، نهفتگی یا فرایند که در اندیشه

.توان آن را بدون بازقلمروگذاري لمس کردجهان ما، جهان فعلیت، هرگز نمی

شکسـتن  انقالب تا آنجا که تغییر نظـامِ پیشـین و درهـم   : شاید بارزترین نمود این حقیقت خود انقالب باشد
کـنش  تقابـل یـا بـرهم   «هاي کهن اجتماعی است، یک قلمروزدایی است کـه در آن  ساختبندي و سرهمترکیب

هـاي  ماشـین انتزاعـی، بـه آرایـش    /مانـدگار یـا نمـودار   به عنوان یک علت درون، »جدید نیروهاي راستین جامعه
آشکار اسـت کـه ماشـینِ پارانویـاك حـافظ      . آورد تا پیوندهاي آنها از هم گسسته شودانضمامیِ قدیمی فشار می

یزوفرنیک یـابیِ شـ  تفـاوت /هـا یـا تغییـر   گسستگیِ اندامهاي قدیمی در برابر این ازهمساختقلمروهاي این سرهم
کنش جدید نیروهاي برهم«اما پس از پیروزي انقالب، نمودار یا ماشین انتزاعی مبتنی بر همان . کندمقاومت می

هـاي مـادي و شـرایط انضـمامیِ سـپهرهاي گونـاگون       ي خود در محیطنوبهیابی، بهبراي فعلیت» راستین جامعه
انجامد که آنها نیز به دفـاع پارانوییـد از   ي جدیدي میهاساختها و سرهمبنديزندگی اجتماعی به تولید ترکیب

پردازند؛ به زبـان سـاده، انقـالب چونـان فراینـد قلمروزدایـی نظـامِ کهـن، خـودش          ي خود میقلمروهاي نویافته
هاي پارانویاك بـراي حفاظـت از پیونـدهاي انـدامیِ     ي ماشیني پیدایش دوبارهاین وهله. شودبازقلمروگذاري می

بـدیهی اسـت کـه    .هاي نوپدید استي انقالب در تثبیت نظام جدید و خلق هویتکارانهنی گامِ محافظهنوین، یع
توان فراینـد انقـالب   بنابراین نمی. توان هیچ انقالبی را بدون تشکیل نظام اجتماعی و دولت جدید درك کردنمی

ظـاهراً تنهـا   .خود تجسم بیرونی بخشیدرا در حالت ناب » وقفهتولید تفاوت شیزوفرنیک و دگرگونی بی«چونان 
کار ممکن این است که هرچه بیشتر به این نهفتگی ناب نزدیک شد، به این معنی که تـا حـد ممکـن از تصـلب     

محـض  تـرِ آن بـه  تر و آساناش جلوگیري کرد و راه را براي دگرگونی سریعنظامِ نوین در قالب نهادهاي نوساخته
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همـوار  تـر ـــ   هاي انتزاعیِ تـازه ــ پیدایش نمودارها یا ماشین» دترِ نیروهاي جامعهجدیـکنشِ بازهمبرهم«وقوع 
.کرد

هـاي انضـمامی، مـا را بـه یـاد      سـاخت بـدون بازقلمروگـذاري در سـرهم   بودن تحقق ماشین انتزاعیناممکن
آلود از آن پرهیزمان ــ که آنها چنان عتاب» نقاط پیشاپیش مرجح«؛ تثبیت اندازدهاي الکالئو و موفه میدغدغه

ي بازقلمروگذاري در ماشـین میـل دلـوز اسـت؛ ایـن داوري خیلـی دور از       گرِ مرحلهتداعیکمابیش دهند ــ می
بخشی دهی و کلیتمتافیزیک براي شکل/ادیپ و وضعِ یک قانونواقعیت نیست اگر درنظر داشته باشیم که دلوز

اربـاب ي بهنجار ــ که مستلزم تولید یک عنوان گفتمان سوژهبههیستريزبانِ دیگر، تعریف ــ یا بهناخودآگاهبه 
شمول یکی از چشمگیرترین نمودهاي بازقلمروگذاري و تعیین مرزهاي یک هویت جهانرا،استبزرگدیگريیا 

آشکار است رپهمه بااین. داندو کلیسا می، ملیتنهادهایی چون خانوادهسازيِو فراتاریخیسازياز طریق طبیعی
از این واقعیت هوشیار است که قلمروزدایی مطلق، یعنی بدون است، چون و موفهکه دلوز گامی جلوتر از الکالئو

جـور  هـرروي، تولیـد چنـین هـویتی یـک     بـه . ، در عمـل ممکـن نیسـت   هویـت ي بازقلمروگذاري و تولید مرحله
هـا،  ي ترکیـب هویت، با مرزگـذاريِ دوبـاره  ). یسبب هویت ملبودن بهـاکثریتـمثل حسِ در(است شدناکثریت

کند و به عبارت دیگر یک ماشـین پارانویـاك در برابـرِ تـداوم     ي پیوندیابی شیزوفرنیک را مسدود میامکان ادامه
؛ ایـن  )ي خاطیـان شـریطه بنگریـد بـه   (کند ها، مقاومت میگسترش پیوندهاي ماشین میل روي بدنِ بدونِ اندام

ها براي اثبات هویت رویارویی اکثریتمجال و مکاني فعلیت، هترتیب وهلبدین: اکثریت استي تولید یک لحظه
است، و آیـا ایـن بیـان دیگـري از همـان موضـع نیچـه نیسـت کـه          ، مرزهاي خویش، یا قلمروي خویشخویش

دلوز نیست؟) اکثریتاکثریت و (، در واپسین تحلیل، چیزي جز رویارویی بنده و بنده خدایگان و بندهدیالکتیک 
ي گفتن دربـاره را هنگام سخن...) نهفتگی و فعلیت، شیزوفرنی و پارانویا (ي قلمروزدایی و بازقلمروگذاري دوگانه

یونـدهاي خودگسـتر و   پفلسفه . دهدنشان می) opinion، یا رأي(عقیدهصورت تقابل فلسفه و چیستی فلسفه به
:ي هویت استمتصل به مقوله،در عوض عقیده یا رأي.ستامفاهیم نو هاي مفهومی براي تولید ماشینیِ مؤلفه

در سرشـت  بخشـد کـه   هایی مـی و سنجه) extension، مصداقراستا، (حقیقت، گستره )تصدیقِ(بازشناسی عقیده به 
ي گروهی که فرد با ابرازِ آن اي درست خواهد بود که با عقیدهعقیده: هستند» )ارتدکسی(آیینی راست«به متعلقخود

ي شما باید عقیـده : ها دیدتوان در برخی مسابقهروشنی میاین را به. کند، تطابق داشته باشدعقیده بدان تعلق پیدا می
چیزي را بگوییـد  که همان) ایدیعنی فقط زمانی حقیقت را گفته(» یدشونده میرب«خود را بیان کنید، اما تنها هنگامی 

نـامِ یـک   اسـت و پیشـاپیش بـه   ] شدن[ذات عقیده، اراده به اکثریت . گویندکنندگان در مسابقه میکه اکثریت شرکت
:Deleuze & Guattari, 1994(. گویداکثریت سخن می .)از من است] افزوده[؛ 146

عقیـدتی را  اي کـه وجـود یـک گـروه     گونـه پایه عقیده همواره از یک آغازگاه سیاسی برخـوردار اسـت، بـه   براین
شـدن اسـت،   که ذات عقیده اراده به اکثریـت گویندتوجه کنید که وقتی دلوز و گاتاري می.کندانگاشت میپیش
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لحـاظ عـددي   گفته بهگر الزم نیست گروه پیشیافته را مدنظر ندارند؛ به عبارت دیوجه یک اکثریت تحققهیچبه
توانـد در  شـدن مـی  کننده بـه اکثریـت  تر از این، اراده به اکثریت است؛ درنتیجه گروه ارادهدر اکثریت باشد؛ مهم

دارد، شـمارگان نفـرات پایبنـد بـه آن نیسـت، بلکـه       اقلیت باشد یا حتا بماند؛ آنچه هویت را در اکثریت نگاه می
یـک مرکـزِ   براین.آنهاستخواست ردپایه عقیده، برخالف جریان آزاد تولید مفاهیم در فلسفه، مدام در مداري گ

بنـدي مشـخص مفـاهیم، یـک     قرار یک ترکیـب گردد و بدینمی» پیشاپیش مرجح«شده و تعیینسیاسیِ ازپیش
سـاخت یـا   س دونـوع سـرهم  پـ . کنـد ساخت مفهومی و شـناختیِ معـین تـاریخی، را بازقلمروگـذاري مـی     سرهم
شان با هم طولی داریم؛ به زبان خود دلوز و گاتاري دو نوع بسگانگی داریم که رابطهبندي یا پیوندیافتگیترکیب

ها و مقصود از بسگانگی همین ترکیبِ ماشینی اندام. استماندگار درونیکی در دیگري . نیست؛ عرضی هم نیست
) یعنی تن به خواست ماشین پارانویاك بـدهیم (بیِنگاریم کلکه آنها را یک نهاست که دلوز و گاتاري با ایمؤلفه

دار ارتقـا پیـدا   که به یک کلِ متحـد هویـت  آنشوند بیها فقط روي هم سوار میها یا مؤلفهاندام: سخت مخالفند
نهفتگـی  طور که کمـی پـیش گفتـیم در سـطحِ     سوارشدنِ ماشینی است و همانهمبسگانگی، همین روي. کنند

ي این دو رابطه. شوندهاي انضمامی دیده میساختي فعلیت در کسوت سرهمعنوان ماشین انتزاعی و در وهلهبه
اسـت و همـین تمـایز    » نمودار و ترکیب«ماندگار، یا همان از نوع علیت درون) انتزاعی و انضمامی(نوع بسگانگی 

کند، اما در سپهر فعلیت؛ درست برعکس شینی تولید میهاي ماعلم هم بسگانه: کندفلسفه از علم را مشخص می
ي علـم را  هاي بسگانهدلوز و گاتاري آفریده. کندرا در ساحت نهفتگی تولید میمفهومیهاي فلسفه که بسگانگی

، خلـط شـوند؛   هامفهومهاي مخلوقِ فلسفه، یعنی خوانند و تأکید دارند که نباید با بسگانگیمی(Function)تابع 
:نویسندي بدیو میبندي نقدشان به تعالیِ مندرج در فلسفهآنها هنگام جمع

بـاوري بهتـر از   دلیـل کـه دوگانـه   ایننه به. دو گونه، وجود داشته باشداز کم باید از همان آغاز دو جور بسگانگی، دست
گمان یکی پایه، بیبراین. دهدچیزي است که میان این دو رخ میرو که بسگانگی درست همانیگانگی است، بلکه ازاین

پشـت  بـه روي دیگـري، یـا پشـت   از این دو گونه بر فرازِ دیگري نیست، بلکه یکی کنار دیگري، درتقابل با دیگري، روبه
اند که روي یک خـط  بالفعلِ امور و رخدادهاي نهفته، دو گونه بسگانگیاوضاعِ] یعنی[ها، و مفهومها تابع. دیگري است

امـور  اعوضاشان شوند، بلکه به دو بردارِ متقاطع مربوطند که پیروِ یکیتوزیع نمی] واحد[(errant line)پیشامد/پرسه
جـذب  ) روي سطح خود] فقط[یا حتا (اوضاعِ امور را درون خود بخشند و پیروِ دیگري رخدادها به رخدادها فعلیت می

:Deleuze & Guattari, 1994(.کنندمی )از منَند] هاافزوده[؛ 152-153

صورت پیشامدگونه و نـه پیـروِ یـک قاعـده و دسـتور      ها بهپیشامد، ساحتی است که بسگانه/مقصود از خط پرسه
دانسـت کـه   هـایی خطـی خـط خطوط یا شـاید  توانرا میerrant linesاصوالً .شوندپیشین روي آن تشکیل می
شـدنِ  جـور ازمسـیرخارج  دهنـد؛ یـا یـک   گري روي میانگاري یا حتا الابالیعلت سهلهنگام طراحیِ یک چیز به

یرا کنند، زنوعی قلمروزدایی را بازنمایی میاین خطوطْ. سبب ولنگاريرفتن بهزدن و به بیراههتصادفی هنگام قدم
به بیرون از کلیت منطقـیِ  براي پیوندیافتن با چیزهایی دیگر، شکنند و شده را میتدبیریک قاعده یا مرز از پیش
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ي آفریـده /متعلـق (و مفهـوم  ) ي علـم آفریـده /متعلق(دلوز و گاتاري تأکید دارند که تابع .برندراه میمنظورشده،
. به ساحت فعلیـت تعلـق دارد و دومـی بـه سـاحت نهفتگـی      یکُمی شوند، بلکهروي یک خط توزیع نمی) فلسفه

گویند، دانش، از همان عصر شکوفاییِ علم میفلسفه چیست؟ که کمی پیش از این پاره در جایی از بنابراین چنان
بسـیاري از  یادداشـتن  این نکتـه بـا بـه   (دبیندر بنیاد خود را ضروري میعقیدهبعد، وضع عنصر یونان باستان به

الکـاتوش قابـل   » هسته و کمربند«ن یاهي تامس کو»هاپارادایم«يانگارهي علم، مانندسفهفلسازبسترنظریات
دلوز و گاتاري رخداد، چونان گسترشِ قلمروزداي پیشامدبنیاد تجربه، را در همین سـاحت نهفتگـی   ).درك است

ماندگار آنها، یعنی آزادکردن نهفتگیِ درونياوضاع بالفعل امور به عرصهنِندادرواقع کار فلسفه بازگرد. جویندمی
، عقیـده نهفتگـی را بـا عنصـر بنیـادین     وارون، علمکه بهحرکت روي خطوط گریز از قلمروهاي آنهاست، حال آن

آنجا که : خود عجین شده استي زیستی، خودبه»گونه«عملکرد علم با تولید اندامواره یا .کندمقید به فعلیت می
:یابدمیفعلیتاي اي در کار است، عقیدهاندامواره

تـوان  هـاي انسـانی را مـی   داریم، تا آنجا که حتـا دانـش  یایهگذارد، عقیدهبینیم یا بر ما تأثیر میي هرچه میما درباره
ملکـولی  ) هـاي تأثیرپـذیري (هـا و تـأثرات   دانست ــ اما خود چیزها تا آنجا که ادراكي گسترده1هنامجور ستایشیک

ي نخسـتین  یـک عقیـده  ] نیـز [تـرین انـدامواره  ابتـدایی ] حتـا [معنی کههستند، بدین) ژانري(هاي نوعی دارند، عقیده
چنین است مسیري کـه از چیـز   . به آنها بستگی دارددهد که شرایط و قدرتشي آب، کربن و نمک را شکل میدرباره

هـا روبـرو   بلکـه تنهـا بـا تـابع    ،ما در این مسیر نه با هیچ مفهومی: آیدها فرود مینهفته به اوضاع امور و به دیگر فعلیت
:Deleuze & Guattari, 1994(. شویممی )از منَند] هاافزوده[؛ 155

این ادعاي دلوز و گاتاري اسـت  راستاي آشکارا همیک عقیده استوار است،وع که بنیاد اندامواره بر وضعاین موض
کـارِ  پـایی و درواقـع نیازمنـد آغازبـه    ها مستلزم خویشتنشده از انداماي مرزگذاريعنوان مجموعهکه اندامواره به

خود تولیـد عقیـده   بهي فعلیت، خودعنوان بسگانگی تولیدشده از سوي علم در وهلهعملکرد تابع، به. پارانویا است
کـه  ایـن .کنـد گفتمانی بازقلمروگذاري میرا در یک چارچوب شبهشدني وقفهکند و از این حیث جریان بیمی

شرط درنظرگـرفتن تعریـف ماشـینی    ي آغازین، مانند یک آمیب، چگونه داراي عقیده است، فقط بهیک اندامواره
. شعور انسانی نیسـت الزاماً محصول معنوي فعالیت ذهنِ ذيعقیده: میل از سوي دلوز و گاتاري قابل درك است
کـه  تواند چیزي غیرانسانی باشـد، همچنـان  عقیده می. کندمیانسانی درواقع آدمی با این تعریف از عقیده، آن را 

اینجاسـت کـه مفهـوم    ). گویـد دلـوز از اندیشـیدن گیـاه سـخن مـی     (ي غیرانسـانی وجـود دارد   میل یا اندیشـه 
طـوري کـه   ماندگار است، بهي انسانی در هستی انسانی دروناندیشه: اري اسپینوزا روشنگر خواهد بودماندگدرون
تـر،  طور نیست که یک هستنده در حال اندیشیدن است؛ از این هم یگانـه اینتوان آنها را از هم متمایز کرد؛ نمی

ي انـدازه بهین واقعیت در مورد گیاه هم ا.اندیشدمیهستکه چناناو آن: اندیشیدنِ هستنده، عینِ هستیِ اوست

١doxologyي ؛ به واژهdoxa ـزم    یـده قشناسی، عاین تعبیر دلوز و گاتاري دقت کنید که همزمان مفهوم کیشدرسـتایی را نیـز تـداعی    شناسـی یـا حتـا ج
.کندمی
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همچنـین اسـت   ؛ ...اش، افشـانی بوییدنش، فوتوسنتزش، گـرده : صادق است؛ اندیشیدنِ گیاه، هستیِ اوستانسان 
کردنش است، عصر یخبنـدانش  ، آتشفشاناستگردشِ آن به دور خودش و به دور خورشیدکهاندیشیدنِ زمین

شـدن یـا   عقیده مجـال غیرانسـانی  . شدن»غیرانسانی«جاست تأکید دلوز بر اهمیت قلمروزدایی و همین. ...است، 
شناسـی  قرار علم، چون بنیادش بر گونـه بدین: داردگیرد، زیرا اندامواره را پابرجا نگاه میشدن را میـدیگريـچیز

، خاطیـان يشـریطه شده در ید به بحث طرحدر این مورد بنگر(انجامد به وضع عقیده میگونهاست، براي حفظ 
دیگرشدنِیابی و مند تفاوتبه عبارت دیگر علم از طریق تابع و فروکشاندن جریانِ شدت). تفاوت و تکراري درباره

پیشـاپیش  ، پیـروِ انـدامواره،  گونه:کندناخت خود را عمالً تولید میهاي موضوعِ شنهفتگی به سطح فعلیت، گونه
دلوز و گاتاري دربرابر ایـن عملکـرد قلمروگـذارِ    .شودمیتولید از سوي علمآننِندارد، بلکه هنگام شناختوجود 

:بیشتر پایبند استرخداددانند که به نهفتگی و تري میعلم، هنر را بدیلِ قوي

یافتـه در اوضـاع امـور    رویـم، آنگـاه کـه رو بـه جانـب نهفتگـیِ فعلیـت       سوي امر نهفتـه فـراز مـی   اما هنگامی که به
یابیم که در آن دیگر نـاگزیر از جسـتجوي آنچـه از یـک نقطـه بـه       را بازمیدیگرگونهگردانیم، واقعیتی یکسره برمی
. رودمـی ممکن نیستیم، زیرا نهفتگی به فراسوي هر تابعِ دهد اي دیگر، روي میاي به لحظهاي دیگر، و از لحظهنقطه

ش مهم نیست که کجاست، و افزون بر این کـاري بـه ایـن هـم     برای"هاي دانشمندان، رخداد به زبانِ مرسومِ مکالمه
.فهمنـد بسـا هنـر و حتـا فلسـفه بهتـر از علـم رخـداد را مـی        کـه چـه  چنان، آن"که هستندارد که چه مدت است 

)Deleuze & Guattari, 1994: 157-158(

، بلکـه اتفاقـاً مجـراي شکسـتن     اصـیل ايیا نسخهپیشین واقعیتیک دلوز و گاتاري، هنر را نه محملِ بازنماییِ 
هنـر تحقـقِ   . دانندي اندامواره میشدهشده و حفاظتتبراي عبور از تمام قلمروهاي ثبهاي پیشیني هویتهمه

سبب قلمروزدایـی ذاتـیِ هنـرِ    هنر و هنرمند و مخاطب آن، به: استشدنـدیگريـچیزِ، یا شدن، غیرِانسانیشدن
در یـک جـوهرِ واحـد    ي هستی، گُسترندهي تعریف ماشینیِ میل چونان پیوندیابیِ هردمغیربازنمایانه، و درنتیجه

را اثرشـدن ، یـا درواقـع   ي پیوندهایی است کـه اثـر  هنرمند سوژه نیست، بلکه بخشی از مجموعه:شوندیگانه می
پایـان، اثـر   در ایـن فراینـد بـی   . شودخود اثر تبدیل میترتیب مخاطب نیز در پیوند با اثر، بههمینبه. اندبرساخته

به آستانِ نهفتگی و آزادگرِ بند از » فراز رفتن«بازگشت یا هنرْ.گذردشکند و از آن درمیقلمروي قابِ خود را می
منـديِ  رخـداد اسـت کـه بـه نازمـان     ـاما درست در همین بازگشت به سـاحت نهفتگـی  . استرخدادپاي طوفان 

رخدادي که نه با : خوریمناگزیرش، برمی(Acosmism)جهانی ي مترادف با جاودانگی و بیاسپینوزا، به آن حلقه
:مکانش کاري دارد و نه با زمانش

/meanwhile)» حـین درایـن «؛ رخداد اسـت کـه یـک    زمان نیستدیگر است، میان دو لحظه آنچه  un entre-temps)

متعلق به شدن ] ي اینهاجاي همهبه[حین بخشی از چیزِ جاودانه نیست، اما بخشی از زمان هم نیست ــ این دراین: است
ي همـه ... هـد دنمـی رويچیـز  رخداد، همیشه یک زمانِ مرده است؛ آنجایی است کـه هـیچ  ] یا همان[حین، دراین. است

ي هـر مؤلفـه  ... آینـد  مـی دنبال هـم به] هاي زمانیلحظه[= ها که زمانگیرند، حال آنها روي یکدیگر قرار میحیندراین



84

اي نهفتگـی امـا در  ؛شوداجرا مییا یابد فعلیت میگذرد، ها میرخداد در یک لحظه، و رخداد در زمانی که میان این لحظه
[= آنجـا  . دهـد چیز روي نمـی رخداد را چونان شدنِ مرکب دارد، هیچیک هایش، و عنوان مؤلفهها را بهحینکه فقط دراین

کـه زمـان گذشـته اسـت، امتیـازِ      اي کـه رخـداد، درحـالی   گونهشود، بهچیز میدهد، اما همهچیزي روي نمی] در نهفتگی
از گذشـتن دوبـاره شـود، زیـرا شـدن بـه    چیز دگرگون میهمه همه، و باایندهدچیز روي نمیهیچ.آغازشدن را دارددوباره

. آوردبـازمی اي دیگـر فعلیـت یافتـه اسـت را    دهد و رخدادي را کـه در جـایی دیگـر و لحظـه    ادامه میهایش خالل مؤلفه
ایـن  . داد وجـود دارد رخـ نِحـین بـراي بازگردانـد   برَد، همیشه یک درایـن گذرد و لحظه را با خود میکه زمان میهنگامی

کـه  آنفهمد؛ حالناپذیر از آن را میهاي جداییشدنگونهبهاست که رخداد را، شدنِ آن را و گونهمفهوم یک ] حیندراین[
تکـراري دارد کـه از   تـوانِ مفهوم. یابدزمانِ آنها را درمیبهو متغیرها و روابط وابسته،یک زمان،یک وضعِ امور] تنها[تابع 

:Deleuze & Guattari, 1994(. توان گفتمانیِ تابع متمایز است )از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛تأکیدها؛ 158-159

یـک ي نهفتگی و رخداد تعلـق دارد، پـس بـا تعریـف بـاال از رخـداد چونـان        ي دلوز، مفهوم به وهلهگفتهاگر به
نزدیـک  » حیندراین«؛ آیا این استجاودانگی، مفهومِ دلوزي مانند مفهوم یا دانش مطلقِ اسپینوزا »حیندراین«

شدن، یـا  نوعی فشردهنیست؟» زدنهمبهچشمدریک«اسپینوزا اخالقشدنِ به همان اندیشیده و نوشته و خوانده
از دیـد دلـوز، پیـروِ خـود اسـپینوزا،      آن؟ جاودانگیزمان، در یکشدید شدنِ پسندد، زبانی که دلوز بیشتر میبه

ایـن نکتـه   . چاله، فشرده شـده اسـت  نهایت، مانند یک سیاهي گرانش بیامتداد فیزیکی ندارد، بلکه در یک نقطه
ي او آمـده اسـت،   ي فلسفهکه در کتابش دربارهچنانخوبی در تعبیر دلوز از مفهوم جاودانگی نزد اسپینوزا، آنبه

:شودیدیده م

ي سپسـین  گونـه امـا جـاودانگی ذات بـه   . نیسـت؛ جاودانـه اسـت   ) ايلحظـه یـک (مـا، آنـی   ) فـرديِ (ذات، ذات تکینِ 
(afterwards)اسـت و در دیرَنـد   ) زمـانی اینهمزمان، (؛ جاودانگی اکیداً معاصر دهدروي نمی(duration)  بـا وجـود

مربـوط بـه   (شـدید  بخـشِ ،این ذات جاودانه و تکـین . ]وجود و جاودانگی با هم در دیرند حضور دارند[= همبود است
چونان یک حقیقت جاودان بیان ] داردوجودند با اي که در دیرَ[در نسبت خودمان است که خود را ) intense، اشتداد

بـا  [نـدي  است که تحت همین نسبت دیرَ) extensiveمند، گستره(هاي امتدادي بخشاز ي امجموعهکند؛ و وجودمی
,Deleuze(. به ما تعلق دارد] جاودانگی 1988: )از منَند] هاافزوده[؛ 40

در ترکیب دیرَند تبیین شده جاودانگیو وجوداسپینوزاییِصورت تقابل یا نسبتبهنهفتگیو فعلیتاینجا تمایز 
جـور  ، یـا یـک  پایـانِ زمـان  ربطی به گذرِ بیي دلوزگفتهبهخود جاودانگی است که » ما«ي اشتداديِ جنبه. است

از نـوعِ جدیـد یک محـور مختصـات  نهایت صورت حد بیآن را بهتوانمثالً نمیندارد و گذرنده ـهمیشهـزمانِ تا
کـار بسـت  ایـن محـور بـه   امتـداد خطـی   نیـافتنیِ  ي دسـت ، یا چونان نتیجـه مکاني هگانمحورهاي دکارتیِ سه

فشرده شده است؛ یک تکینگی ي معاصرْدر یک لحظهجاودانگی وارون،به؛)"دهداي سپسین روي نمیگونهبه"(
» مـا «ي امتـداديِ  دربرابـر، جنبـه  . استشدتخود جاودانگی: استدر حینِ آنپرانرژي و پرشدت که کل زمان 

مکـان و  متعامـد سه محـور  مختصاتش باوجودي که : گرددبیرونی ماست که به زمانمندي و فعلیت بازمیوجود
.شودطور دقیق تعیین میبهزمانخطی یک محور 
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آنچـه در  ؛اسـت اشتدادي دیگرسخن، امري ؛ بهدهدر زمان روي نمیجاودانه است اما درخداداز دید دلوز 
شدنیموجبِ آنو بهدر سطح رخداد، زمان مرده است.زیاد است، درازاي زمانیِ آن نیست، شدتش استرخداد

بـراي  درواقـع  .شـود چیز دگرگـون مـی  دهد، اما همهشدنی که در آن چیزي روي نمیداریم که زمانمند نیست،
صـورت دیگـر   درایـن تعریف شود کـه امتدادیا وجود، یعنی در ساحت باید فعلیت یابدبیفتداتفاقکه چیزي آن

.که با متغیرهاي زمانمند سروکار دارداستتابعیکباال؛ دستنخواهد بوداشتدادي موردنظرِ دلوزمفهومِ/رخداد
مفهـوم، تکـراري   درنتیجه شدنِ نـابِ  . باید فعلیت نداشته باشد،داشته باشدواقعیتکه مفهوم براي آنسو، درآن
رو کـه در  که دوباره اتفاق بیفتد، بلکـه ازآن گردد، نه براي آنچیزي بازمی: زمانی استزمانی، یا درواقع میانبرون

یگانگیِ اسپینوزاییِ جبـر  یا شاید نوعی،همان با پیشامد در جریان استجور تقدیرگراییِ اینساحت نهفتگی، یک
ریخـتن تاسگویی به پیشامدآريشبیه؛قطعاً باید روي دهدهمان است کهدهد، آنچه تصادفاً روي می: و اختیار

مسئله این اسـت کـه اگـر قـرار     . آورد، گواه مینیچهجاودانبازگشتنظیرش از دلوز آن را هنگام خوانشِ بیکه 
جاودانه باورِ نیچه یابی است، پس آنچه بهجعلِ علم در فرایند فعلیت) نوع(است هیچ هویتی تکرار نشود، اگر گونه 

یعنـی نـه   (شناختی شود را نه همسانیِ گونهدیدیم که دلوز آنچه تکرار میتکراروتفاوتچیست؟ در گردد بازمی
و تکـرارِ  تفـاوت بازگشـت جـاودان، بازگشـت    . دانـد مـی تفـاوت بلکـه خـود   ) آلایده/اصیلي تکرار الگو یا نسخه

است؛ اگر از آغاز این نوشته به یـاد داشـته   نهفتگیدرحقیقت این بازگشت متعلق به ساحت . شدن استمتفاوت
ي شـده گـذاري ارزشموجود و پیشـاپیش هاي ازپیش، نه اراده به تسلط بر ابزارها و سنجهخواست توانباشیم که 

فهمیم که گویی به تفاوت خویش در نسبت با نیرویی دیگر است، آنگاه مینیرو براي آريقدرت، بلکه خواست یک
: چیزي جز همین بازگشت جاودان نیستخواست این 

هاي مکانیکی بـا آغـاز و   صورت چرخهجهانی را بهاي که رویدادهاي اینفرضیه= [اي ي چرخهدو چیز هست که فرضیه
بـه  . وجود گوناگونی در چرخـه ویژههاي همبود، و بهگوناگونیِ چرخه: قادر به توضیح آنها نیست] بیندهمانند میپایانِ

که دلیل امر گوناگون و بازتولید آن، ي بیان اصلیمنزلهتوانیم فهمید مگر بهاین دلیل است که بازگشت جاودان را نمی
او این اصـل را  . کندي خود معرفی میترین کشفیات فلسفهنیچه این اصل را یکی از مهم. دلیلِ تفاوت و تکرارِ آن است

)از منَند] هاافزوده[؛ 98: 1390دلوز، . (نامدمیخواست توان 

ي پیشامد وقتی اسـت کـه   دقیقه: شوددقیقه قائل میجالب توجه است؛ دلوز براي آن دو ریختن تاسي استعاره
ي پیشامد آري بگوییم، نشینند؛ اگر به دقیقهها میي ضرورت آنگاه است که تاسشوند و دقیقهها ریخته میتاس

گـویی بـه شـدن    ي آريریختن همان لحظهي تاسباور او دقیقه؛ بهآیددنبال آن میي ضرورت نیز بهآنگاه دقیقه
کنـد کـه   وانین احتمال حساب میریزي است؛ او روي قد به دنبال تکرار تاسلَناببازيبازِنَرد).62: جاانهم(است 

دلوز، پیرو نیچـه،  .، این مقدار استاعدادفالناحتمال روشدنِریخته شود، ها تاسبار فالنبر فالن محاسبه اگر بنا
:کند که قمارباز دچار چه خطایی استیادآوري می
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: کامالً برعکس. کنندهاي کثیر نیست، که به دلیل تعددشان دوباره ترکیب مطلوب را ایجاد میریختنبحث بر سرِ تاس
ریختنـی  بـدون نیـاز بـه تـاس    {تواند خود را ریختنی واحد است، که به دلیل عدد ترکیب حاصل، میبحث بر سر تاس

شود، عدد ترکیب است که تکرار که تکرار یک ترکیب را سبب میها نیست تعداد زیاد ریختن. دوباره ایجاد کند} دیگر
هـا هنگـام   گویی به پیشامدند، ترکیبی که ایـن تـاس  شوند آريهایی که ریخته میتاس. شودها را باعث میریختنتاس

و یـد تأک؛ 62: 1390دلوز، (.شودبه ضرورت پیشامد آري گفته می. استضرورتگویی به دهند، آرينشستن شکل می
)نداصلَاز }افزوده{

نشیند ریختن نیست؛ اگر به پیشامد آري گفته شد، ترکیب مطلوب مینیازي به حساب بر روي تکرار و تعدد تاس
فقط کافی است بازیگر یکبار پیشـامد را آري بگویـد تـا عـددي بیایـد کـه       "(گیرد خود تکرار صورت میو خودبه

جـاي کند ــ بهریختن را ایجاب میشش ــ که تکرارجفت). 63: جاهمان؛ "کندریختنِ دوباره را ممکن میتاس
روي احتمال و علیت بازیگرِ بد. نشیندي پیشامد، مییک هدف محتمل، ضرورتی است که فقط با پذیرش دقیقه

فرزنـد  دلوز، در برابر این عقل، اینـنیچه. کندگر که تحقق هدف را ارزیابی مییک عقل محاسبه: کندحساب می
:آورندرا بدیل می» ضرورتـپیشامد«همان و ضددیالکتیکی ، جفت ایندیالکتیکشوم 

طریق او از علیـت و احتمـال   بدین: هاکند، روي شمار زیادي از ریختنب میاهاي بسیار حسریختنبازیگر بد روي تاس
نَهد که باید بـدان  داند؛ او خود این ترکیب را همچون غایتی پیش میگیرد تا ترکیبی را باز آورد که دلخواه میبهره می

کـردن  منـدي؛ حسـاب  ي علیت و غایتنسخِ پیشامد با قراردادنِ آن در گیره... دست یافت، غایتی پنهان در پسِ علیت 
اینـک  : گفـتن بـه ضـرورت   جاي آريبههدفگفتن به پیشامد؛ امیدبستن به یک آريجاي ها، بهریختنروي تکرار تاس

قدرکافیبهمانند که ریختن ناکام میرو در تاسازآن... ي این عملکردها در عقل است ریشه. تمام عملکردهاي بازیگرِ بد
ي اند که عـدد مقـدري بیایـد کـه همـه     قدر آري نگفتهپیشامد را آن. اندآري نگفته} ریختنتاس{یکبار پیشامد را در 

بنـابراین بایـد بیشـترین    . کنـد ریختن را ممکن میبخشد، و بنا به ضرورت، تکرار تاسها را ضرورتاً از نو وحدت میپاره
ي را بـا همبسـته  ... منـدي  غایـت ـمنـدي، احتمـال  غایـت ـنیچـه زوجِ علیـت  : ي ذیل قائل شویماهمیت را براي نتیجه

شـده میـان   تقسـیم ینـه احتمـال  . کنـد تقدیر، جایگزین مـی ـضرورت، با جفت دیونیزوسیِ پیشامدـدیونیزوسیِ پیشامد
)از اصلَند} افزوده{و تأکید؛ 64-63: 1390دلوز، . (چندین نوبت، بلکه تمامِ پیشامد در یک نوبت

اسـپینوزا  مفهـومِ ـهگل و هستیمفهومِـترین نمود آن تفاوت بنیادینی باشد که کوژو میان هستیاین شاید عالی
از : شود؛ اما این حذف مستلزم یک جابجایی دیگر هم هستسود جاودانگی حذف میاینجا زمان به.کردطرح می

تکـرار اصـالً نیـازي بـه    .دهد، بلکه پیشاپیش شده اسـت روي نمیشدناي که در آن فعلیت به نهفتگی، به وهله
و شـش بدهـد  قدر ضروري هست که جفـت پرتاب نیست، یکبار پرتاب هم، اگر به پیشامدش آري گفته شود، آن

نشینند، فقط کافی است شش میپیوسته و پیاپی جفت» حیندراین«ها پرتابِ دوباره و دوباره ممکن شود؛ پرتاب
کننـد، بـه نهفتگـی فـراز     وتاز میي فعلیت که در آن گذشت زمان، توابع و متغیرهاي زمانمند آنها تاختاز وهله

.رویم
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اي همان قلمروزدایـی  گویی به پیشامد چگونه چیزي است؟ باید متوجه شده باشید که بیانِ نیچهاین آري
ی جفـت  (دهـد  جاودان روي مـی داده نباشید، بازگشت هویت پیش/اگر در پیِ بازنمایی یک قلمرو: است شـش  هـ
انداختن ماشین پارانویاك،کار، با بهاو: دمانَدست در این است که به قلمرو وفادار میخطاي نردبازِ خام). آوریدمی
شش را نه یک جفتو درنتیجه،گرددبازمی) توابع و متغیرهاي زمانمندشانیعنی به (علیت و احتمال وقانونبه 

انگارد که براي تحقق آن باید به کثـرت  محتمل میبلکه یک غایت گویی به خود پیشامد،ضرورت ساري در آري
)64: جـا همان(»باف عقلغایتباف و اخالقعنکبوت «در تارِش، او با این رونیچهيگفتههب. ها امید بستپرتاب

فعلیت /عقلي بازد، زیرا آنچه تکرار شده در وهلهشش بیاورد بازي را میاین بازیگر حتا اگر جفت.شودگرفتار می
دلـوز بـا اسـتدالل خـاص     (دوباره افتاده استاتفاق، بلکه یک نشده استچیزي . است، نه در نهفتگیِ نابِ شدن

دانیم که نـزد  می. تکرارِ اسحاق براي ابراهیم استبهکیِرکگُر نگرشبا پنداشت نیچه این همانیِخود، مخالف این
گیـري  ي کلیت ــ عقل و اخالق ــ و با انکار وجود دستورالعمل کلی براي تصـمیم کیِرکگُر، ابراهیم با ترك وهله

راي قانونِ پیشینی باگر ابراهیم: یابدبریدن یا نبریدن سرِ فرزند ــ اسحاق را تکرارشده میجست ایمانی، ي درباره
مخالفـت  هـرروي  بـه . نبـود ایمانیرخدادگیري در چنین موقعیتی داشت، انتخابش هرچه بود، دیگر یک تصمیم

در مجـالی دیگـر بـه آن    امیـد کـه   . انـد هتوجهاي آن هم جدي و قابلجاي بحث دارد و داللتدلوز با این قیاس 
).زیمپرداب

حـین  دراینو » ي پیشامدها در یک نوبتهمه«دیگر نیازي به تکثر نیست وگویی به پیشامد،باري، با آري
این همان . سوي نهفتگی استمستلزم ترك زمان به) بازگشت جاودان(شش ي جفتوقفهتکرارِ بی.دهندروي می

یـا  ي کوژو است که متعلق بـه سـاحت شـدنِ نـاب، دیگرشـدن      اسپینوزاییِ مورد اشاره(Acosmism)جهانیِ بی
باید زمان حـذف شـود و   تکرار شود، شدنکه براي بازگشت جاودان، براي آن: شدن بنیادین دلوز استغیرانسانی

را تحقـق  شـدن مفهـوم،  /ي فعلیـت، گردابـی از رخـداد   د؛ میان هر دو لحظهپدیدار شو» حیندراین«جاي آن به
وانگهی درست به این دلیل که . وجود داردابدیتی است که میان دو لحظه، میان هر دو لحظه،مفهوم. بخشدمی

است که زمانمند نیسـت و بـراي   شدنیمتعلق به ساحت نهفتگی است، این ماشین نیزماشین انتزاعی یا نمودار
یـک مفهـومِ   از جـنس  کالم ماشـین انتزاعـی   در یک. زمان مستلزم عقیده یا توابع عقل است/جهانشدن به وارد

منوط به جاودانگی آن ) استشدناي که براي دلوز خود هستی(همانیِ آن با هستی فلسفی دلوزي است که این
یـک  سـازد،  اي که ماشـین انتزاعـی یـا نمـودار را برمـی     کنش نیروهاي اجتماعیبرهم.در میان هردولحظه است

بخشی به آن، آن را با ست که هر تالشی براي فعلیتاي انیچهتوانخواستجاودانگی یا بازگشت جاودان، یا حتا 
و عقیده ساخت انضمامی یک قرار در بنیاد هر سرهمبدین. کندتوابع و زمانمنديِ متغیرهایش بازقلمروگذاري می

کـه گفتـیم دلـوز آنچـه را کـه بـه       چنـان .کنداخالق مبتنی بر آن، از یک قلمروي هویتی پاسداري می/یک عقل
. ي نهفتگی اسـت گشت به عرصهیابد؛ ذات آفرینش هنري، قلمروزدایی و بازد، در هنر میمانَر مینهفتگی متعهدت
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ي دلوز و گاتاري، اشاره به ؛ خطوط گریز، اصطالحِ ویژهپیمایدرا مییک قلمرو(lines of flight)خطوط گریز هنرْ
تواند یک کلِ بیان دیگر چون اندامواره نمیبه. زندساخت بیرون میمازادي دارد که از هماهنگیِ اندامواره یا سرهم

اي از سـاحت نهفتگـی بـه آن فشـار     شدن، همیشه چونـان مانـده  و دیگرگونشدنمطلقاً هماهنگ ایجاد کند، و 
ها به اندامواره ي پارانویا، براي گسترش روي بدن بدون اندامرغمِ عملکرد سرکوبگرانهماشین میلی که به(آورد می

خطـوط گریـز،   . مانندجا میشدن آن در آن بهعمال نیرو جهت دگرگونپس محورهایی براي ا) کندنیرو وارد می
بـا حرکـت روي آنهـا، انـدامواره     هسـتند و انضـمامی ي نهفتگی در یـک کـلِ انـداموارِ    هاي عرصههمین بازمانده

پیونـدها را تغییـر و گسـترش    گریـز اسـت کـه   خطوطجوالن روي همین با نیز دقیقاً هنر . شودقلمروزدایی می
زنـد  خویش بیرون میو قلمرويخطوط از قابي این با عمل برپایهاست که ماشینی دهد؛ درواقع اثرِ هنري، می
.(Deleuze & Guattari, 1994: 187)کران استد؛ اثري که قابش بییابمیپیوندکل کیهان باو 

ي نمونهمسخداستان . جویندویژه در کارهاي کافکا میي هنر را بهدلوز و گاتاري این قلمروزدایی در عرصه
بـدون هـیچ دلیـل یـا     شود که شود، متوجه میوقتی از خواب بیدار میروز صبحر زامزا یکگُگرِ: روشن آن است

بنـدي شـده و   پیوندهاي خود را از دست داده و از نو ترکیب) انسانی(یک اندامواره : سوسک شده استاي مقدمه
غیرانسـانی  (شـود  ، یـک انسـان قلمروزدایـی مـی    مسـخ در قراربدین. شکل داده است) غیرانسانی(اي نو اندامواره

شـدنِ  گریز و قلمروزدایی است؛ دراینجا شـاهد غیرانسـانی  ي شیزوفرنی، حرکت روي خطوط؛ این وهله)شودمی
گیـرد میي نو شکل یک اندامواره:دهدروي میاو بازقلمروگذاري )شدنِسوسک(شدن حیواناما با . زامزا هستیم

ي دوم، پارانویا، شکل جدید قـانون  دروهله. آییممیفرود ) فعلیت(هستنبه) نهفتگی(شدناز دوباره طی آنکه
زدایـی  شدن، از خود قـانون ي دیگري از ادیپ است؛ زامزا که با غیرانسانیقانون پارانویاك، نسخه: شودحادث می

خوانیممیسوي یک ادبیات کَمینهبه: کافکادر . شودادیپ می/کرده بود، دوباره گرفتار نوعی قانون) زداییادیپ(

شـدن  حیـوان تااینجـا  درسـت اسـت کـه    . ایـم شدن وارد شدهقلمروي حیوانبااما درواقع ما به قلمرویی یکسره متفاوت 
درسـت اسـت کـه    ] همچنـین . [دله پاگذاشـتن بـه آن نـاتوان بـود    شدن از یکد، اما حیوانحفرکردنِ راهی به بیرون بو

هـایش  از قطـب بخشیدن به یک قلمروزدایی مطلق بود، اما فقط با کُندي بسیار و تنها در یکیتر تحققشدن پیشحیوان
[= وجهـی  تسخیر، بازقلمروگـذاري و دوبـاره سـه   بار دیگراین قلمروزدایی سپس به خودش اجازه داد که .کردمیچنین
,Deleuze & Guattari(. شدن یک موضوع خانوادگی باقی ماندحیوان.شود] ادیپی )از منَند] هاافزوده[؛ 59 :2003

ي زامزا، پس از خانوااده.حاکم بر اندامواره است) ادیپ(بازگشت به قانون شدن، بازقلمروگذاري و گام دوم حیوانی
اند، امـا در فرجـام داسـتان، بـا مـرگ زامـزاي مطـرود و        ریختههمشان آشفته و بهشدهرویارویی با فرزند سوسک

ـ     : گیردمحبوس در اتاقَش، خانواده دوباره شکل می ي دن آن دورهپدر و مادر که بـا مـرگ زامـزا و پـس از گذران
اند، دوباره به فکر بهبـود وضـعِ خـانواده و    هولناك همخانگی با یک سوسک، اکنون اندکی به حال عادي بازگشته

دانند؛ قانون می/خانواده/ي بازگشت ادیپدلوز و گاتاري این را نشانه. افتندشان میشدهحتا شوهردادنِ دخترِ بالغ
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در یک اندامواره متوقـف شـود، خطـوط    شدنهرجا که . گرددبازقلمروگذاري شود، خانواده بازمیشدنهرجا که 
شـدن را عقـیم   شود که جنبشِ اقلیتتشکیل می) هویت/کل مبتنی بر قانون(شوند و یک اکثریت گریز بسته می

از : ي خطـوط گریـز اسـت   کـردنِ دائمـی رو  شدن، تولید یک اقلیت نفراتی نیست، بلکه کوچاین اقلیت. گذاردمی
نشـدن بـه یـک    زبان سـاده تبـدیل  گریختن، بهنفس یکــ ولو با اقلیت نفراتی ــ » اکثریت«شدن به یک تبدیل
از نـوع کافکـا، بـا پرهیـز از     ، ادبیـاتی  (minor)اینجا دلوز و گاتاري بر این تأکید دارند که ادبیات کمینـه  . هویت

ي هویت فرهنگیِ زبانی که با آن نوشته ها و قوانینِ برسازندهار و تصدیق ارزشبازنمایانه بودن، با خودداري از تکر
ي سنتیِ بازنمایی و داللـت را برعهـده نـدارد، بلکـه     در این ادبیات، زبان وظیفه. پردازدشود، به کوچگري میمی

براي اجراي ادبیات اقلیـت، الزم نیسـت عضـو یـک     . دجنگمیکند، یعنی علیه بازنمایی خطوط گریز را فعال می
:مهاجري در سرزمینی دیگر هستیمگوییزبانِ خود طوري بنویسیم که باشیم؛ باید به...) قومی، مذهبی، (اقلیت 

ت دیگر زبان خود را نخواهند دانسخودشان نیست؟ یا آنهایی که حتا از آنِزیند که در زبانی میاز مردمامروز چه تعداد 
خـوب  خیلـی ] نیـز [اي را کـه نـاگزیر بایـد بـه کـار برنـد را       )majorعمـده،  اکثریـت،  (بیشینهدانند، و زبان یا هنوز نمی

ي یـک ادبیـات کمینـه اسـت، امـا      ها، و مسـئله ي اقلیتویژه فرزندان آنها، مسئلهي مهاجران، و بهدانند؟ این مسئلهنمی
، و به آن اجازه دهیم تا زبـان  ات کمینه را از زبان خودش بیرون بکشیمچگونه یک ادبی: ي ماستي همههمچنین مسئله

را پی بگیرد؟ چگونه در نسبت با زبان خودمـان  جديرا به چالش بکشد و آن را وادارد که یک مسیر انقالبی اندیشیده و 
:Deleuze & Guattari, 2003(یک کوچگر یا مهاجر یا کولی بشویم؟  )منَنداز ] هاافزوده[؛ 19

معنی بهچشم آییم، که در میهنِ زبانِ خود چونان یک کولی بهگونهاین کوچگريِ پیوسته در سرزمینِ خویش، آن
شود، همچنان اکثریتی است کـه  که امروزه شناخته میچناندرواقع اقلیت، آن: هاي اجتماعی نیستتولید اقلیت

اقلیت واجد هویت است و آن را با ابزارهایی . استشدناقلیتبودن بلکه مسئله نه اقلیت. ازنظرِ شمارگان کم دارد
ي ساختارهاي عموديِ و همهدلوز هویت ندارد(nomad)یا ایلیاتیِکند؛ کوچگرتر از اکثریت بازنمایی میضعیف

ساختارِ است تا ) ايساقهنهان(رو بیشتر معرف ساختار ریزومی ازاین. شکندمیرا درهم...) ملیت، قومیت، (هویتی 
شود و هیچ ریشه، تنـه یـا مرکـز مشخصـی     شکل افقی در خاك گسترده میریزوم به: هاي رسمیدرختیِ هویت

کـردن از یـک   کار زبان بازنمایی نیست، کوچ: کشدچالش میي زبانی را بهگونههاي درختکوچگر اکثریت. ندارد
قـرار  بدین. است) شدهاقلیتی تثبیت(ر مرزي دیگر هویت به بیرون از مرزهاي آن و همزمان پرهیز از قراریافتن د

و راه را کنـد هاي ارزشی و اخالقی موجـود قلمروزدایـی مـی   ، از سازهکندادبیات کمینه خطوط گریز را فعال می
ایـن ادبیـات ضـد بازنمـایی، ضـد      .کنـد ي نهفتگـی بـاز مـی   در عرصـه نـاب شـدنِ ي وقفـه سوي جریـانِ بـی  به

در جهـانِ فعلیـت زمانمنـد    رخـداد کالم ضد انسداد و حصـرِ  بخشی و دریکسازي، ضد کلیتادیپی/سازيقانونی
.استسیاسیدلیل تا مغز استخوانْندرست به همییک ماشین انتزاعی کهاست؛ 

*                      *                     *
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داري و سـرمایه ، جلـد دوم  هزار فـالت کتابِ غامضِبیش از همه در(Nomadology)ي سیاسیِ کوچگري جنبه
ي سیاسـت نیـز درسـت ماننـد کـوچگرِ ادبیـات کمینـه،        کوچگر در عرصـه .دشوگذاشته میبحث به، شیزوفرنی

سـاختار  . ب، پارلمان ــ اسـت هاي بازنمایی قدرت ــ دولت، احزادرنتیجه مخالف تمام دستگاه. ضدبازنمایی است
اند و کوچگر یا کنشگرِ بازقلمروگذاريهاياین نهادها ابزار. درختی و نه ریزومی استقدرتهاي ي این سازههمه

هاي پیشاپیش موجود در تعارض است، اساسـاً در  دلوزي که کردارش با بازنمایی هویت یا ارزشـاينیچهسیاسیِ
درختـی  ـتالش آنها براي تعیین مـرز، ایجـاد سـاختارهاي عمـودي    علیهنها، یعنی آبرابر عملیات بازقلمروگذاريِ 

کوچگر به ایـن  .کندمقاومت می(stratified)اي قول خود دلوز و گاتاري، تولید فضاهاي الیهو به) مراتبیسلسله(
ياي، فضـا کند و به جـاي فضـاي الیـه   کند، ساختار را افقی و ریزومی میمعنا سیاسی است که قلمروزدایی می

، میـان پارانویـا و شـیزوفرنی، میـان     )کـوچگر (و نهفتگـی  ) دسـتگاه دولـت  (نبردي میان فعلیت .دسازمیهموار
میان بازنمایی و تولید، میان تکرار و تفاوت، میان ؛شدنو اقلیتبودن، میان اکثریتبازقلمروگذاري و قلمروزدایی

وم بـراي تعریـف دولـت و کـوچگر در     هـا، از دو مفهـ  ي این تقابلو گاتاري برپایهدلوز.نیروي واکنشگر و کنشگر
ماشـین  و کوچگر چونان (apparatus of capture)تصرف افزاردولت چونان : کنندي سیاسی استفاده میعرصه

کنـد،  نیروي واکنشگري که بازقلمروگـذاري مـی  : تر استي یکُمی مشخصوجه تسمیه. (war machine)جنگی 
دومـی ممکـن اسـت    . آوردبه انحصار خود درمـی ،راتصرفچیز را، از جمله خود خود تصرفگر است و همهخودبه

را متعـین  کنـد؛ امـا دلـوز و گاتـاري آن     درنگ ذهنیت کشمکش مسـلحانه را ایجـاد مـی   انداز باشد، زیرا بیغلط
درواقع ماشین جنگی .چرا؟ چون ماشین جنگی یک ماشین انتزاعی است، درست مانند ادبیات کمینه. کنندنمی
هـاي  تواند صورت یـا ترکیـب  یابد، بسته به شرایط میناپذیر است و آنجا که فعلیت می، فعلیتهستکهچنانآن

واضـح اسـت کـه در هـر     . را تحقـق بخشـد  ،د چریکـی گوناگون، از تظاهرات و نافرمانی مدنی گرفته تا خود نبـر 
نـاگزیر  بـه دهد و درنتیجه سـاختار  از بازقلمروگذاري روي میايبسته به مورد، درجهساخت انضمامیِ آن، سرهم

رشت ماشین جنگی، رزمِ گرم نیست؛ بلکه ضدیت با دسـتگاه  هرروي سبه.شوداي میو فضا الیه،درختیتاحدي 
ناب سرعت ؛جور ماشینِ سرعت و نه سریع؛ یکاستو بازنماییمطلق با هر نوع بازقلمروگذاريتصرف و مخالفت 

:و مطلق

ذاتگرانشدولت ،gravitas؛ )کاري با سـرعت نـدارد  (دداننمیچیزي از سرعتهرگز چنین نیست که دولت. ، است
] خـود خودبـه [، دیگر حالت مطلق و محضِ یک بدنِ نوع آن(fastest)تُندترین ، حتا )حرکت(د جنبشخواهمیبلکه

ویژگی نسـبیِ یـک   تبدیل شود به ] جاي آنبه[نباشد و کند را اشغال میفضاي هموار که (moving body)متحرك 
اي دیگر از یک نقطه به نقطه] و ناهموار[در یک فضاي مخطّط که (moved body)» کردهحرکت] تحریکیبه[بدنِ «

اگـر  ... دارد تنظیمِ سـرعت دسـت برنمـی   ازقرار، دولت هرگز از تجزیه، بازترکیب و تغییرشکل جنبش، و بدین. رودمی
بودن با سرعت بوده »مترادف«سبب اند، این از رهگذر ابداع سرعت مطلق، یعنی بهماشین جنگی ایجاد کردهکوچگرانْ

توان گفت که و هرزمان که عملیاتی علیه دولت در کار است ــ نافرمانی، شورش، جنگ چریکی یا انقالب ــ می. است
یدار شده است همراه با بازسازي یک فضـاي همـوار   ي نوینی پدکوچگرانهیک ماشین جنگی زنده شده است و تواناییِ
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] هـا افـزوده [؛ Deleuze & Guattari, 1987: 386. (هموار استاین فضا که گویی ي بودن در فضا چنانیا یک شیوه
)از منَند

یـک  . گذارنـد تفـاوت مـی  (movement)حرکـت  یاجنبش و (speed)سرعت دقت کنید که دلوز و گاتاري میان 
توانـد خیلـی آرام یـا    سرعت نداشته باشد؛ دربرابر، یک سرعت میباشد اما(fast)تُند خیلی هم تواند جنبش می

گسـتر،  منـد، بیـرون  گسـتره (اي امتـدادي  مقولهجنبش یا حرکت. حتا نامتحرك باشد، اما همچنان سرعت باشد
extensive (چیزي اشتدادي و سرعت)ستر، گُدرونintensive (به همین معناسـت کـه کـوچِ کـوچگر در     . است

درواقع سـرعت کـه   .(Deleuze & Guattari, 1987: 381)کوچدمیحرکتدهد؛ او بدون حالت نشسته روي می
متعلق به ماشین جنگی است مربوط به ساحت نهفتگی است و جنبش، حرکت یا جابجایی که از آنِ افزارِ تصرف 

اي لختینماي خوددولت بر آن است که با گرانشِ ذاتی و سرشت. گردداست، به چیز بالفعل بازمیدولتیا همان 
این رویاروییِ دو نوع فضـا یـا مکانمنـدي    ؛که سرعت ناب را مهار و آن را به جابجایی تبدیل کنددر فضا بیفکَنَد

عنوان یک ماشین ماشین جنگی به.است)حیندراین(حال نبرد زمان و جاودانگی، و درعین)خطی و هموارخط(
هاي انضمامیِ موردي ــ از نافرمانی گرفتـه تـا   ساختسرهمهاي ماديِ گوناگونْ، در محیطنمودارانتزاعی یا یک 

هویت، کولیِ بیصورت یکاست که در زبانِ خود بهستیزصرفتتا آنجا این ماشین.کندنبرد چریکی ــ ایجاد می
حیـث رویـارویی ماشـین جنگـی و افـزار تصـرف، در بنیـاد        ازاین. کندعمل میمکان، مرزناپذیر و قلمروشکن بی

کوشـد کـل   که میآن:است) کوچگر(ناپذیري و بازنمایی) دولت(کردن بازنمایی/اي براي بازشناسیخویش، مبارزه
اکنـون بـه   . اسـت افزار تصـرف یق هویت توصیف کند، خود این نبرد را چونان کشمکشی براي بازشناسی و تصد

اینجـا  . کنـد مـی دیالکتیکی دیدگاه بنده تنها ي خدایگان و بنده را گفت مواجههگردیم که میسخن نیچه بازمی
است؛ ) ارباب یا دیگريِ بزرگ لکان(، یا همان دولت تصرفافزارشویم که بنده خود اي متوجه میطرز نامنتظرهبه
کشـمکش بنـده و بنـده   سرشت خویشدررا» بازشناسی«افتیم که دیالکتیک ي نیچه میاز به یاد آن جملهو ب
او واکنشـی نیـروي  کنشگرشـدن بـه  رقیـب، ي پیروز است؛ پیروزي ارباب بـر  ارباب همچنان یک بنده: دخوانْمی

درنتیجه رسالت ماشین جنگی، درمقام . نشسته استپیروزاست که در جایگاه واکنشگراو هنوز یک . انجامدنمی
بر سرِ بازشناسیِ ي، پیش از هرچیز مخالفت با تبدیل کشمکش به نبردتفاوتگویی به ي کنشگري و آرينماینده

خواهد کل او می. شناخته شودرسمیتعنوان یک اقلیت یا حتا اکثریت ــ بهخواهد ــ بهکوچگر نمی: هویت است
افـزار . رودمـی پذیرفتـه هـاي هنجارهـا و ارزش اي با داده را منهدم کند؛ او به نبرد نیچههاي پیشدستگاه هویت

داشـته  مشـکل  ) یا جابجـایی مکـانیِ آن  حرکت(کوچگرهاي و خرابکاريهاجوییکه با ستیزهتصرف بیش از آن
زبـان سـاده، آنچـه رویـارویی بـا      بـه .داردسرِ سـتیز ) سرعت و اشتدادش(قلمروزداي آن ین سرشتهمباشد، با 
که چرا این ماشـینِ  کند، این پرسش است اي الینحل تبدیل میي ماشین جنگی را براي دولت به مسئلهدشواره

دنبال آگاهی نیسـت؟  تر، چرا ماشین جنگی بهاز این هم ساده. شودان و بنده نمیوارد دیالکتیک خدایگپیکارجو
) خـدایگان (دانست؛ نیروي کنشگر می) دهنب(از آغاز نوشته به یاد داریم که نیچه آگاهی را از آنِ نیروي واکنشگر 
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؟ به ؛ چرا)84: 1390دلوز،؛ "است در نسبت با خودي که آگاه نیست» من«آگاهیِ یک "(نیازي به آگاهی ندارد 
» خـود «). ي اسـپینوزا حلقـه (اسـت هسـتی واسـطه خـود   بـی اي گونـه بـه از همـان آغـاز   مفهـوم این دلیل کـه  

عـینِ  درلحظـه اشسـببِ هسـتی  او بـه . کنشگر نیازي ندارد که به دیگري بنگرد تا از خویش آگاه شود/خدایگان
در یـک  «بایـد  ] اسـپینوزا [اخـالق  ": ي اسپینوزاسـت ي کوژو دربـاره گفتهي پیشواین یادآور جملهآگاهی است

بـه هـر نـامی کـه     ، »حـین درایـن «یا»زدنهمبهچشمدریک«. "اندیشیده، نوشته و خوانده شود» زدنهمبهچشم
مانـدگاري مفهـوم در   درون: اسـت وممفهو هستیناپذیرِ ــ میانجی ــ کلیتهمانیِ بیاینماشین انتزاعیبنامیم، 

: ي دلـوز را اصـالح کنـیم   بایـد جملـه  پـس  ؛ خودآگـاهی بـراي تحقـقِ  دیگـري وسـاطت  هستی، بدون نیـاز بـه   
؛ در کبریـاي  سـت هآگاهپیشاپیش و براي همیشه، یعنی حیندراینکنشگر به آگاهی نیاز ندارد، چون /خدایگان

.استمفهومدرنگ چیز بی، همهنهفتگیي شاهانه

کشـد و  را از قالب نبـرد خـدایگان و بنـده بیـرون مـی     افزار تصرفماشین جنگی با ترتیب دلوز نبرد بدین
تـر از پیـروزيِ   حالت خطرِ بـزرگ کند؛ دراینايِ دو نیروي کنشگر و واکنشگر تبیین میکنشِ نیچهصورت برهمبه

اگر هدف ماشین جنگی تصرف دولت یا .شدن استفیزیکیِ دولت، سقوط ماشین جنگی به نبرد براي بازشناخته
شـده و  بازنمـایی و نماینـدگی یـک بخـشِ تعریـف     (هایی چون حزب یـا فعالیـت پارلمـانی    ولتوارهحتا تشکیل د

باشد، پیشاپیش جنگ را به افـزار تصـرف باختـه اسـت،     ) شده ــ اقلیت یا اکثریت ــ در جامعهشناختهرسمیتبه
نهـد و از  نهفتگی را وا میساحتوضعیت این ماشینِ انتزاعیدراین: درآمده است) بازقلمروگذاري(زیرا به تصرف 

امـا  . شـود؛ چیـزي کـه خواسـت دولـت اسـت      تبدیل میامتداديحرکتیا جنبشبه یک اشتداديسرعتیک 
نیروهـاي  : دنشـو هایی بـراي قلمروزدایـی آغـاز مـی    هاي ظاهراً اکثریتی و اقلیتی، حرکتساختهمزمان در خود

دیگرسـخن  بـه . رونـد سوي تشکیل ماشین جنگی پیش مـی بهپیمایند و اي که خطوط گریز اندامواره را مینهفته
ایـن  . ن دولت نباشدبدغیر از بدنی، در »دیگرکالبدي«ماشین جنگی در کند که ماندگاري ایجاب میاصلِ درون

سـتیزيِ نـاگزیري کـه ماشـین     و تصـرف يناپـذیر تصـرف : نهفتگیِ خود افزار تصـرف اسـت  /ساحت شدنماشینْ
ي دولت است اندامواره» مازاد بر هماهنگیِ«یک ماشین جنگی. تواند آن را یکسره مهار کندپارانویاك هرگز نمی

درست به همین دلیل است که دلوز و گاتاري . کندو قلمروزدایی را آغاز می،که پیوسته خطوط گریز آن را فعال
کـردنِ خـودش حسـاب    داري بـراي جـایگزین  یک و نیروي نهفته و قلمروزداي سرمایههاي شیزوفرنروي ظرفیت

ویرانـی یـا   نبرد ماشـین جنگـی بـا دولـت، نبـرد همیشـگی شـیزوفرنی و پارانویـا بـر سـرِ           منظر،ازاین. کنندمی
اسـت  طلبد دولـت  که هویت و بازشناسی خویش را میدر این میان آن. هویت است/همانیاینیک سازيِ جاودان

:البته تبیینی از نفرت عمیق نیچه از دولت استاین ــ و بنده خواهد ماندهمچنان که چه ببازد و چه ببرد، 

در یـک  مقیـاس کـه   آسـاي جهـان  هـاي غـول  ماشین] سواز یک[: شودهمزمان در دو جهت پدیدار می] دولت[بیرون 
بـاالیی از  ي درجـه داراي هـا و در رابطـه بـا دولـت   ،یابنـد گسـترش مـی  ي زمـین پهنـه بـه سراسـر   ي مشخصلحظه
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؛ ...)هاي صنعتی، یا حتا بنیادهاي مـذهبی  ، یا مجموعه»چندملیتی«هاي بازرگانیِ براي نمونه سازمان(ند اَخودمختاري
حقـوق  کوشـند  ها، کـه مـی  اي و اقلیتهاي حاشیه، گروه]باندها[= ها سازوکارهاي محلیِ دستهنیز ] از سوي دیگر[اما 

ي قدرت دولـت  )هاسازمان(ها را درتقابل با اندامه) segmentaryمربوط به یک بخش از جامعه،،بخشی(جزئیجوامعِ 
هاي ماشین] هم: [پرداختی از این دو سویه را در جهان نوین یافتطورویژه خوشتوان تصاویر بهامروز می. تثبیت کنند

ایـن  ... ايِ نو ي قبیله، یک جامعه)neoprimitivismنوبدویت، (جور نونخستینگی گسترِ سراسرزمینی، و هم یکجهان
افتـد کـه آنهـا    ق مـی حتا گـاه اتفـا  . ها حضور دارندي دورهو در همههاي اجتماعیي حوزهطور برابر در همهها بهسویه

هـایش،  براي نمونه یک سازمان بازرگانی در بخشی از روند کاري خود و در بسیاري از فعالیت. آمیزندهم میدرتاحدي 
است که یـک تشـکیالت مـذهبی    ) باندها(ها در دسته] سو گاهاز آن[ي چپاول و زورگیري نیز هست؛ یا یک دارودسته
ناپـذیر  هاي جهانی، شکلی فروکاستها، کمابیش مانند سازماناست این است که دستهآنچه روشن. کندآغاز به کار می

ضـرورتاً خـود را چونـان یـک     ] دولـت شکلِ نسبت به [بودگی که این شکلِ بیروندهند، و نیز اینبه دولت را نشان می
عرضـه  )polymorphousشـونده، شـکل بـه شـکل (چنـدریخت  و ) diffuse، نامتمرکزمتفرّق، (پراکَنده اشین جنگیِم

[= بـودگی  عنـوان یـک شـکلِ درون   شکل دولت، بـه . است» قانون«بسیار متفاوت با نوموسِ یک ] ماشین[این . کندمی
خـود دارد و  خـویش در جریـان تغییـر و تغیرهـايِ    مانـدن بـا  همـان ، گرایش به بازتولید خود و این]درونِ قلمرو بودن

خـود  [باشد و همواره جویاي بازشناسـی  ) قابل تشخیص(آسانی بازشناختنی هاي خود بهي قطبخواهد در محدودهمی
ماشـین جنگـی   ] قلمروناپذیريِ[= بودگیِ اما شکل بیرون). هیچ دولت نقابداري وجود ندارد(عموم مردم است ] از سوي

کـه در  وجود داردقدر در یک نوآوري صنعتی د دارد؛ این ماشین همانوجوهاي خود چنان است که تنها در دگردیسی
هـا و  ي شـارش در همهو تجاري که در یک آفرینش مذهبی، ) مدار(ي اندازه در یک چرخهیک اختراع فناوري، و همان

قالل، بلکـه  نـه از حیـث اسـت   . دهند که از سـوي دولـت تصـرف شـوند    عنوان امري ثانوي اجازه میها که تنها بهجریان
نسبت بـه  [بودگی بودگی و دروناست که ما باید بیرونهمیشگیکنش ک میدان برهمیدر ي همبودگی و رقابت برپایه

هـا، و پادشـاهی ) بانـدها (هـا  ، دسته)همانیاین(افزارهاي دولتیِ هویت هاي جنگیِ دگردیسی و ، ماشین]قلمروي دولت
هـا ي دولـت بودگیِ خود را در محـدوده یک میدانِ واحد، درون. ها را درك کنیمريو امپراتو) هامگاماشین(ها اَبرماشین
.کنـد ایسـتد، تعریـف مـی   مـی هـا گریـزد یـا در برابـرِ آن   مـی هـا بودگی خود را در آنچه از دولتکند، اما بیرونوضع می

)Deleuze & Guattari, 1987: )از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ تأکیدها؛ 360-361

کـه حتـا در   » چنگیزخـانی «یابنـد، یـک کـوچگريِ    ي نوین بـازمی دلوز و گاتاري یک نونخستینگی را در جامعه
ي آغاز خود، به بـدویت  آیا جامعه به لحظه. خوردترین ساختارهاي اقتصادي و فرهنگی جامعه به چشم میمدرن

» هسـتیِ ـمفهـوم «پیشینیان ما بازگشته است؟ اگر چنین باشد ما نیازمنـد زمـانی هسـتیم کـه هنگـام انتخـاب       
دهنـد کـه   فیلسوف به مـا تـذکر مـی   دو اما این .ترك گفته بودیمحیندراینسود جاودانگی یا اسپینوزا آن را به

ي ماشین جنگی در همان میدانی گرمِ قلمروزدایی است که دولـت  بدویت کوچگرانه:مسئله ربطی به زمان ندارد
گیِهمـاهن بـر مـازاد . درواقع این ماشین اصالً نابود نشده بوده کـه دوبـاره بـازگردد   . درگیرِ بازقلمروگذاري است
اندامواره کـوچگر، خـود   » حرکت، اما سریعِکوچِ نشسته و بی«، سخندیگربه.ماندگار استدروناندامواره در خود

، بازگشـت  شـدن بازگشـت خـود   : جـاودان بازگشـت اي گردد، مگـر در معنـاي نیچـه   ابدیت است و هرگز بازنمی
ي دولـت را  در سطحِ نهفتگی، یعنی آنجـا کـه ماشـین جنگـی خطـوط گریـز انـدامواره       . دیگرشدن، تکرارِ تفاوت
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ي فعلیت است که حرکـت  عکس، این عرصهبه. چیزي از بین نرفته که نیازي به بازآمدنش باشداصالً پیماید، می
زمان آنجایی است که قلمروگذاري روي : کندییِ کوچ میرا جایگزینِ اشتداد اسپینوزا) در زمان و مکان(امتدادي 

بندي اجتماعی و یک دسـتگاه تصـرف   عنوان یک صورتبه» ايي قبیلهجامعه«شود؛ دهد و دولت تشکیل میمی
هـاي سیاسـی آن جامعـه    سیاسی از میان رفته است، اما درمقام ماشین جنگی، در خـود میـدانی کـه جـایگزین    

تـرین  یافتـه انـدازي کـوچگري در برابـر سـازمان    راهبـه اندرکارِحضور داشته و دستهمیشهکنند،اش میمرزبانی
مفهـومی کـه   : استنهفتگی، همانا جاودانگیِ »کنش همیشگیمیدان برهم«این .استبوده هاي تصرف سازوبرگ

چیـزي تکـرار   .ــ شکل داده استحیندراینــ یا » زدنهمبهدر یک چشم«ي اسپینوزا را بیرون از زمان و حلقه
  نیـازي بـه   جـا این. و شـدن شـدت شده است و از این پس نیز تکرار خواهد شد، اما نه در زمان، بلکه در سـاحت

مانـدن بـا خـویش در جریـان تغییـر و      همـان گرایش به بازتولید خود و این"که بازنمایی و خودآگاهی نیست؛ آن
، دولت یا همان افزار تصـرف  "عموم مردم است] خود از سوي[یاي بازشناسی و همواره جو... تغیرهايِ خود دارد 

شدن از خالل دهد و بازشناختهدر زمان روي می) واریاسیون(تغییر و تغیر ین دستگاهبراي ا. بندگان استي ویژه
هایش یگانه و پایـدار  شدنریختبهریختي ذات دولت باید در همه: شودمسئله میتبدیل به یک خود آنها خودبه

شدت یا نهفتگی، خود دگرگونی است که باید بازشناخته شود؛ ماشین جنگی چیـزي  شدن، اما در ساحت. بماند
عکـس ایـن   بازشـناخته شـود؛ بـه   ذات مشتركعنوان یک هایش همچنان بهي تغییرشکلنیست که پس از همه

یا دگردیسی(که دلوز و گاتاري از عنوان کتاب کافکا این.است(metamorphosis)دگردیسی خود همین ماشینْ
. زامـزا بـه سوسـک اسـت    دگردیسـیِ ماشـین جنگـی  : تصـادفی نیسـت  احتمـاالً  انـد  استفاده کرده) مسخهمان 

صـورت خطـوط گریـز    همیشـه بـه  حـین دراینخواهد آمد، چون ،سراغ زامزا و من و شماباز هم بهشدنسوسک
شدن از خویش نـدارد، چـون   شدن، یا آگاهاین ماشین نیازي به بازشناخته. هاي ما در خود ما بوده استاندامواره

 استه نیازمند بازشناسی است، در بند فعلیت کآندرعوض،است؛مفهومپیشاپیش خود:یک در بدترین وضعیت
.داردپاس میرا ايعقیدهکه در مرکز خویش یعتابو در بهترین حالت،ادیپیِ مطیع قانونيسوژه

و زمـان نیازمنـد خـود   همزمـان کـلِ هگل چونـان  مفهومِ:باشدشده آشکار بسندهتفاوتامیدوارم اکنون
خـود را وضـع   آغـازِ  ،شـدن حلقـه  خود گذر خطیِ زمان است که پـس از بسـته  : استزمانـدرچیزِپیماییِ زمان
پیشـین تبدیل بـه موضـعِ   پس از رویدادبلکه درست ،نیستنخستینامااستپیشاپیشاگرچهمفهوم: کندمی
مرکز پیش نهاده شود، باید /در مبدأپیشاپیشـهمیشهچونان یک کلِ مفهومکه عبارت دیگر براي آنشود؛ بهمی

. شـود مـی همزمـان اسـت کـه   زمـانی ـدر، پس از تکمیل حرکت کلکه خالصه آن.شودمودهپیي زمان چرخه
اما ؛شودمی، بلکه خودآگاهنیستي متناظر با آن خودآگاهاست و درنتیجه سوژهزمانهگل خود مفهومِقراربدین

نیـاز بـه زمـان و    ، بـی زدنهـم بـه چشـم دریـک یـا  حیندرایندلوز ــ مستقر در ساحت نهفتگی، /اسپینوزامفهومِ 
:رسیممیتکرارپرسشِ بارِ دیگر به ناگزیر .استمفهوم درنگآن ــ بیبالفعلهاي حرکت
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ماشینِ جنگـی ، یک ايِ نو، یک کوچگريِ قلمروزداي قبیلهجامعهیک؛استچیزي دوباره آمده بر فرض که 
چونـان  کـه  یـا آن تکرار شده،،بوده استزمانازبیرونو همیشهاسپینوزاییِ دلوزمفهومِدرقامت چون اما آیا...

؟به آغازگاه بازگشته استخودآگاهانهبار ي زمان، این، پس از پیمودن چرخههگلمفهومِ 

بازگشت به مطلق:  )خاورانداد،حصار، (فرود به ماهور 

شـد،  ور مـی هاي بادي حملهدن کیشوت به آسیاب«
هـا هیوالینـد؛ موسـولینی بـا     انگار کـه ایـن آسـیاب   

شد، انگار که آنها آسیاب گریبان میبهدستهیوالها 
اَند؛ و این هیوالها کسی نبودنـد جـز آنهـا کـه     بادي

گائتانو سالوِمینی.»ابزار تولید را در دست داشتند

تـاریخِ  د کـه  ناحساس کنبسنده است تاها براي لیبرالهم غریزه حتا مختصري...دوباره آمده استبر فرض که 
نـژاد  حـذف جریـان احمـدي   بـه  ط روشکه معبدي و رقیبِ اصولگراي او مطلوب ي هاگزینهدمکراتیکيمسابقه

از سـوي کسـانی  وتوهاي تاریخ معاصر ایراني یک دالِ مدفون در ته، احتماالً با بازگشت نامنتظرهشودقطبی می
هـا و  ا تماشـاي منـاظره  اگر ب. زبانی نامأنوس بازنویسی خواهد شدبه،شدنشان آسوده بودمان بابت حذفکه خیال

به این گمان احیاناً اید و هاي زودگذر نشدههاي انتخاباتی، تسلیم هیجانهاي تبلیغاتی و ضدتبلیغاتی رقابتجلوه
اید که با ایجاد یک دوقطبیِ واقعی، شاهد کشمکشی بر سرِ نمایندگی دو خط هنجاري و ارزشـیِ متمـایز   نیفتاده

صورت شاید بد نباشد کمی هم به دراین، شدهتعیینازپیشهايارزشي واحدي از هاید و نه بازنمایی مجموعبوده
بـرایش بـدیل   هـا  ي لیبـرال و ماهنامـه ، حجاریـان  خوب جـاگیر نشـده  که هنوز با آنکهدبیندیشیبازگشتاین 
را سرنخ این بازگشت، پیش از هر مدعی واقعینها هستند که با مقدمات اضطرابشان؛ و راستش خود آدنتراشمی
جریـان  تـرِ ـــ  هـاي مرکـزي  ـــ نـه الزامـاً حلقـه    پایینیهواداران الیهاز قضا در میان . دهنددست مخاطب میبه

؛شـود دیـده مـی  ،ریخـت طرح مـی ارشادي ویژه در دورهنژاد، بازگشت به ادبیاتی شبیه آنچه شریعتی بهاحمدي
هنوز معناي دقیقـی از آن بـه دسـت    البته اند که شدهاسالمیچپي جامعه به یکشان مدعی نیاز دوبارهبرخی
بازگشـت  فعالً آن را فقط یک دال فرض کنید، اما .اش بگویمتوانم دربارهو طبعاً من هم چیز زیادي نمیاندنداده

.بازگشت به یک دال، یا شاید یک دال

دهـد لُو میغفلتاًاست کهحجاریاننه خود این افراد بلکه طور که گفتم،است را، هماندالکه این کدام این
خـود،  خودبـه مقاومـت و تقواي ستیزتقوايي اصالً طرح دوگانه؛کندتر میو شاید کار را براي طرف مقابل ساده

هـا  چـه شـده کـه لیبـرال    : کنـد حجاریان، فقط در این بستر موضوعیت پیدا مـی شخصبدون آگاهی حتایعنی 
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ي شـریعتی بیـرون   شـده فرامـوش اغلبها و جمالت قصارِالي نیایشرا از البهستیزتقوايکنند باید احساس می
تاریخی؟ي یک فیلمِ شبهزدن دربارهصرف حرفبیاورند و به نقد بکشند؟ 

سـاده،  زبـان بـه ). ي دوم نوشتاردرجه(دال، بدون آگاهی از خود این ارجاع است ـاسطوره، ارجاع به یک مهتر
کـه  درعـوض، چنـان  . کنـیم با همین بازگشت وضـع مـی  ناخودآگاهانه به مبدئی که خودمان آن را ستبازگشتی

دالیـک  مشـروط بـه   خودآگاهانـه و  یبازگشـت بدیلِ اسطوره، بیرون از اسطوره نیست، بلکـه گفته شد، تر پیش
تـر،  ي پـایین هاي مرتبـه اما براي شکستنِ اسطورهدانیم که داللت تا چه اندازه تاریخی است، می: جایگزین است

تقـواي  ؛ نقد حجاریان به مانیماي خویش پایبند میطور مهارشده به داللت اسطوره، فعالً بهمعنا کردنِ آنهایعنی 
در ي پیش از انقالب به کاربرد خشـونت، هاي مسلحانه، با آوردنِ مصداقی چون تعصب کور جریانشریعتیستیز 

و بسیاري از در ذهن خود شریعتیاسطورهشدن این مفهوم به یک جز اعتراض به تبدیلنیست بنیاد خود چیزي 
توانستند این واقعیت را چنان اسیر این اسطوره بودند که دیگر نمینیروهاي سیاسی آن عصر، یعنی کسانی که آن

من هـم  . یک ساواکی باشدانسان حجاریان این که به قولِاَند، ولو آنانسانازهرچیز شان پیشببینند که قربانیان
خـود  ينوبـه نزد امثال حجاریان، چگونـه بـه  » انسان«مفهوم آشکارِ البته در همان آغاز نوشته گفتم که استعالي 

ایـن  شـود و کـارکرد  رکردش شـناخته مـی  کـا ي لیبرالی در ذهن آنهاست؛ اسطوره بانشانگرِ تحقق یک اسطوره
.یا نبوده استکه هدف التفاتیِ آن بوده نایهاست، بگذریم ازجان ساواکیحفظیبرالی ي لاسطوره

در مفـاهیمی هماننـد آن  کـم  ی، دسـت شـریعت سـتیز تقوايقبول دارم که اگر نه خود طورکلیبههمه بااین
مبارزاتی نیروهاي وقت ذهنیت ساختاربخشی به براي اسطورهدالِ یک ـمهترند به جایگاهتوانستموردنظر يدوره

سبب ایجاد لَختی در برابر پیدایش و پـرورش یـک توانـاییِ    بهطورکلی وبهدرنتیجه کارکردشان ؛برکشیده شوند
باشـد،  هم معتبر روشن است که این ارزیابی اگر هاي مشروط، مثبت نیست؛ذهنیِ برّا و کارگُشا در خلق اسطوره

هدف قرارگرفتنِو » درخودعنوان یک غایت انسان به«حکمِ کانتیِ شدنِ فراموشاز سرِ دلخوري بابت نه اعتبارش 
بلکـه  ـــ درکـ ضـرورت هـم پیـدا مـی    بسـا  چهــ که در شرایط مشخصو مستشار آمریکاییمشت ساواکییک

قسـم  ي آن نیروها به ایـن عملکرد روزانهبودنِ کل داللت ایدئولوژیکناخودآگاهانهبهترژرفي اعتراضی درنتیجه
مشـروط تواند تأییـد شـود کـه    دانست که این داللت فقط هنگامی می؛ کسی نمیاستحاصل شده هادالـمهتر
، بوداياسطورهشدت که ذهنیت اپوزیسیون چپ رادیکالِ حکومت پهلوي داراي ساختی بههرروي در اینبه. باشد

از محتـواي نحیـف ادبیـات خـود     هـا تـا آن انـدازه    به همین دلیل بود که آن جریانجاي تردید نیست و درست 
باور بـه  هرنوع اي که گونهدهد، بهکاذبِ قدرت میحسِترین ماده اسطوره به ضعیف: کردنداحساس بسندگی می

.کندمیرجمه تایمانیبییا ، بدعتخیانتامکانِ پرورش بیشتر را به

هاي لیبرالی، براي فهمیدن معناي واقعی آنچه بـا  ي ضرورتوپرداختههاي ساختهاسطورهاما براي معناکردنِ 
شـناختیِ  هـاي اسـطوره  معناسـازي کـه  بـراي فهمیـدنِ ایـن   یاشود،وضع میتقواي مقاومت دالِـداللت به مهتر
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کـه  براي ایـن و خالصه دارد، ي باالتريمرتبهمعنايچه » انساندرخودبودنِ هدف«حجاریان از طریقِ ارجاع به 
ي دوم بـه چـه مـدلولی بـاز     درجهي یکُم نوشتار، خودش به عنوان دالِدر درجه» نشانه«بدانیم ترکیب یا سنتزِ 

ي شـریعتی  دالِ موضـوعه ـبـه مهتـر  ــ مشروطــ یعنی خودآگاهانهباراتفاقاً بازگشت اینممکنْبرَد، تنها راهمی
.است

             **                   *

ـ مناسـبت همکـاران  ، ماننـد بسـیاري از  دلیل و تصادفی نیسـت کـه حجاریـان   بیهوده، بی ي ش در ماهنامـه نویس
یـک موضـوع   ي موضوع اصلی را در سایهتقی شهرام، ي پروندهــتماشاي ــ یا راستش ، هنگام خواندنِهالیبرال

زمـان در بـود کـه گویـا آن   در آن سـازمان  تقدیس اسلحهي جریان شهرام نمایندهباور او؛ بهدکندیگر پنهان می
اما .ي فیزیکی شریف واقفی انگاشت، و همین واقعیت را نیز باید دلیل تصفیهمارکسیستی متمرکز شده بودجناح
از مشـی  ي بخش مارکسیستیِ سـازمان  آینده، گرفتار در یک کشمکش درونی، ناخواسته مقدمات عدول اواتفاقاً 

رف  شهرام را در چارچوبی کلیاگر. چریکی را فراهم کرد واقعیـت  یممطالعـه کنـ  ایـن تصـفیه  داسـتان تر از صـ ،
بـار بـا دورِ تنـد    ویژه اگر کـل مـاجرا را یـک   ، بهچشمگیر استپیچیدگی این فرایندحیث ازاین. شودتر میروشن

علیـه حکومـت   » ي واحدجبهه«ها غیرمارکسیستي نیروهاي انقالبی و ازجمله همهخواهد با شهرام می: بخوانیم
سـراغ  شود؛ سپس براي تشکیل جبهه پیش از همـه بـه  زمان خودش مارکسیست میهمانتشکیل دهد، اما شاه 

خلقی اعـالم  ي عمومجبههها را مقدم بر تشکیل یک ضرورت وحدت مارکسیسترود و آنها در پاسخْها میفدایی
کند و ازدیگرسو بر اهمیـت  اش تأکید میسو بر هویت مارکسیستی نویافتهاو در موقعیتی دوگانه، ازیک. کنندمی

سچفخا که تغییر ایدئولوژيِ سمخا را گواهی بر یکی از ادعاهـاي اساسـی   .هاي غیرمارکسیستیجریانهمکاري با 
؛ از دیـد وارثـان   بینـد موضوعیتی براي جبهه نمیداند، میمارکسیسماجتماعیتثبیتخود، یعنی موفقیتش در 
و یک مرحله جلوتر آمده اسـت،  سببِ صحت راهبرد نبرد مسلحانه به، مبارزه علیه شاه سازمان پویان و احمدزاده

انتظار دارد کـه  هر تأیید گذاشته است، مرفتین پیشهماش بر وقوع با انقالب عقیدتیظاهراً شهرام که اکنون از
به شعار ،خواهد بار دیگر به عقبمیکه او تالش کند، در حالی. ل.ق گام بعدي، یعنی وحدت نیروهاي مبراي تحق

شود کـه ایـن   شهرام مدعی می.ي مبارزه بوده است، بازگرددمراحل اولیهعرف مدر ادبیات این سازمانکه جبهه
گونـه کـه خـودش    است؛ اما تغییر ایدئولوژي سازمان او، اگر آندر جامعه تثبیت شده است، گزاف. ل.تلقی که م

ترشـدنِ  مدعی است نه یک عملیات دسـتوري و اضـطراري، بلکـه نتیجـه و بازتـاب تحـوالت اجتمـاعی و دقیـق        
چیـزي  شهرام در این فکر است که چـه . باشد، قاعدتاً مؤید ادعاي رقیب استبوده هاي طبقاتی جامعه بنديصف

بـه  تثبیت اجتمـاعی مارکسیسـم  در ادعاي طورکلیبهي مسلحانه و مبارزهطورویژهبهسچفخا شود کهسبب می
فـدایی بـود و از   د وشـ اما مگر مـی .آنهاستسازمانیِغروري خطایی چنین چشمگیر سقوط کنند؛ پاسخ او ورطه
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شدن، تصدیق هویـت مارکسیسـتی، و در یـک    ي، بازشناختهبرتري و پیروزشهرام احساس ي اعالم مواضعبیانیه
.خواهد در عمل آن را رد کندکند که میشهرام در کالمِ خود چیزي را تصدیق مینکرد؟غروراحساسکالم 

ـ ف به پیش مینبرد را در دو سوي مخالدواو  ش  د و درسـت رَب ش  ـوـدر همـین کـ کـه از پـاي   اسـت واکـ
تشـکیل  ي مارکسیسـتی و همزمـان مسـئله   بـا هـویتی   عنوان یک جریـان  بهشدنبازشناختهي مسئله:دآیمیدر

تقارن این دو طـرحِ ناهمسـاز   : اي بسیار مهم وجود دارد که نباید از چشم بیفتددر این میان نکته. ي واحدجبهه
دگرگشـت  جـور  یـک را مسـتلزم  سچفخاهاي نظري و روشیِ ، زیرا شهرام نقد زیرساختیسترو تصادفی نهیچبه

انـدازد و  شرطی مشکوك است که ما را یاد اخطار نیچه میاین پیش. ددانبه مارکسیسم میخود و یارانش آیینی
آن خـود و خودبهپذیرندذاريِ مشترك را میگپیشاپیش یک نظام ارزش،نبردبراي شرکت در دوطرفکه آن این

آنچه او در رابطه با سـازمان فـداییان   : ستجادر همینشهرامخطاي . نشانندبرمیرا در جایگاه یک مابعدالطبیعه
هـم  نقـد بلکـه حتـا ضـد ایـن     ،نداردش هیچ تالزمی با نقادي موردنظرتنها نه، شناسدبازمیمارکسیسمعنوان به

جـاي  بـه شده در این نوشته بیان کنیم باید بگوییم که او به زبان مفاهیم طرحبخواهیم این موضوع را اگر .هست
ارز و ي هـم را بـا اسـطوره  اسـطوره ، ایـن  معنا کنـد ي باالترِ نوشتار بخوانَد و ي موجود را در درجهکه اسطورهاین
درمقـامِ  مارکسیسـم «کـه  بـیش از آن » تغییـر مواضـع ایـدئولوژیک   «فراینـد  : دنکمیجایگزین دیگريعرضِهم

.است» درمقامِ اسطورهمارکسیسم«باشد، » خوانیاسطوره

دارد او و یارانش را بر آن می،ها به پیروزمندي خویشاي فداییتالش شهرام براي درك دلیل باور اسطوره
ي ايِ خـود ـــ حتـا جـزوه    هـاي پایـه  از مبانی نظري و برنهاده50ي ي دههکه اثبات کنند که سچفخا در میانه

خواهیم دید که این حرف روي کاغذ درست است، اما از منبعی غیبـی همچنـان   . احمدزاده ــ تخطی کرده است
ي آن شود که شهرام جز خودپسندي و غرور هیچ تحلیلـی دربـاره  یز میبه حسابِ سچفخا اعتباري ناشناخته وار

حقیقـت ایـن   . دارداندیشد که رقیب را استوار نگاه میمیاي چرا؟ چون خودش هنوز درون همان اسطوره.ندارد
زدند، آنجا که بـه ترسـیم نمـودار   هاي احمدزاده و بسیاري از کسان دیگري که در خط او قلم میاست که نوشته
هـا و حتـا   اختصـاص دارنـد، گـاه ماالمـال از آشـفتگی     » موتور بـزرگ ـموتور کوچک«ي آزمایشِ طبقاتیِ جامعه

ي رویکرد سـچفخا  جزوه در این سطح مورد نقد شهرام نیست؛ او براي تخطئه. اندکنندههاي سردرگُمگویینقیض
ین محتـواي ایـدئولوژیک همـ   . یـرد گض مـی فـر ي احمـدزاده را پـیش  گیريِ سراسـیمه ، نتیجهبه موضوع وحدت

ي مؤسسـانش  نیاز از تداعیِ مطلـقِ احکـام ثانویـه   گیري است که سچفخا را براي توجیه و تصدیق خود بینتیجه
؛ ي کـارگر سرکردگی بر طبقـه سپسمبارزه، نخستمهم نیست که احمدزاده، برخالف اشرف، گفته بود : کندمی

که ، پوشدمیهاي جزوه»هاگوییها و نقیضآشفتگی«یتمامچشم برچیزي نیروي جادویی همانبهشهراموقتی
آوردن از نتایج و احکـامِ  ، گواهاستبرده از احمدزاده به این اغماض واداشته خود اشرف را در مرکزِ سازمانِ میراث

.ها بیهوده استآن جزوه
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کمـی پـیش در   هـم  عاعیان شـ مصطفا آدم ناخوشایندي مثلشهرام به سد غروري برخورد کرده است که
سعی کرده بود چند سند شخصی براي اثبات آن و نیز مدارکی حاکی از ها پاسخش به فداییدرپیِ بیهاي پینامه

تعقیب که یک خرابکار شاعرسیرت تحت؛ جور کنداستنتاجات خطیر امنیتی و اخالقی این خودپسنديِ سازمانی 
بسـتان سـازمانی از دسـت    هاي خود را در یک بدههاي سرگشاده و جزوهنامهي نویس اولیهها و پیشنوشتهدست

، آن عمـودي صـراحتاً  ي کیهـانیِ آن سـازمانِ  در برابـر دسیسـه  پارانویاكهمه براي ایستادگیِداده است، و بااین
رفته را ت از دستهاي شهر، شبانه آن مکتوباها و متروکه، یکّه و تنها در مخروبهي در کسوت اپوزیسیوندولتواره

ي برخـورد  بـا درنظرگـرفتن نحـوه   . نویسـد دقـت مـی  اش دوباره و بـه نویسیِ پرمسئلهبا لجاجت بر حفظ پیراسته
اش، عجیـب نیسـت کـه وقتـی بـه عقـب       شـده پردازيیافته و نقشهشدنِ سازمانشدن و منزويشعاعیان با حذف

شـده را در  نظـري گُشـاییِ ي بنیادگذار این عقدهم، روحیهنیخواي او را میستیزانههاي لنینگردیم و نوشتهبرمی
احـزاب انقالبـی کالسـیک، مرکزیـت     (بینیم که دلوز به ساختارهاي سنتیِ مخالفت با دولـت  همان اعتراضی می

افـزار  شدت عمودي و یک بهسانِخودش یک دولتاین حزب یا سازمانْ: دانستوارد می) افراطی سازمان لنینی
،ناخودآگاهانه، حتا اگرشهرام. کندمیالیهالیهکوچگري را به حادترین شکل ممکن که فضاي هموارِاستتصرف 

هـا  چریـک وگرنـه  ،کنـد عبور نمیغریزه از احمدزاده تردید خطر را احساس کرده است و درنتیجه فعالً و بنابهبی
آورچنـدش ي خـاطر جـزوه  چیـزِ شـعاعیان، او را بـه   پس از گرفتنِ همـه هنوز این مشروعیت اخالقی را دارند که 

ش را هـم بـر آن   اند و حتا رفقاي گذشـته نتصفیه کا پوزخند سازمانیو ب،تکفیر) »انقالب«تر سپس(» شورش«
و ها درقبال خـودش، ي منشِ ناراست چریکهاي شعاعیان دربارهي افشاگريهمه.ند تا علیه او چیز بنویسندردا

طبقـاتیِ آشـفته و   هاي رژي دبـره تـا تحلیـل    پردازيهاي نظري ضعیف آنها، از نظریهي او به پایههاي حملههمه
هـاي  نامـه آن ، در »موتـور کوچـک ـ موتـور بـزرگ      «وحـوشِ  ي حـول گیرانهمبارزاتیِ سادههاي سیاسی وآموزه

مسئله . دقرار نگیرشورشي انحطاط جزوهالشعاع مرگ در تنهاییِ او تحتنتوانستند مانع آن شوند که ،سرگشاده
بـه  هفـتم ينامـه در توجه اوهاي جالبا ننوشته بود، باز طعنهرراستی دستيجزوهاین این است که حتا اگر او 

» نقالبی باید بداندآنچه یک ا«و » هم استراتژي، هم تاکتیک: ي مسلحانهمبارزه«هاي انکارناپذیر ها و تناقضگاف
پارســیِ «هــاي جــز وســواسد، زیــرا همگــان مطمــئن بودنــد کــه او انــدکی پــیش از مــرگ بــهمانْــنادیــده مــی

ي زمـانی ایـن حـرف او را بـاور     همـه فاصـله  اش دیگر به چیزي ایمان نداشت؛ حتا من هم باایننویسی»پیراسته
چیـزي باعـث   راستی چهاما به؛ نزد ساواك بودش سازي هویتتار کسروي براي پنهانتقلیدش از نوشکنم که نمی
هـایی  گـویی پریشـان لنینیست، یک فداییِ هستخورده هم شود که حتا اگر شعاعیان یک ضدلنینیست قسممی
ضدلنینیستآدمکه براي دیدن این مصادیق هیچ نیازي نیست ؟باور نکنداشسازمانین روشن را در ادبیات اچن

:داشته باشددارتَرَش مسئلهي زوهجاعتقادي به و ،شعاعیانداري مثل آدمِ مسئلهاي به عالقهباشد، یا 

دگرگونی بنیـادینی روي نـداده و   گونههیچ) »انقالب سفید«(در این ماجرا "] :...آنچه یک انقالبی نقل قول شعاعیان از [
و باز در همین رساله که هرگونه تغییـري را منکـر   ] ... پایان نقل قول["ماهیت سیاسی دستگاه حاکم تغییر نکرده است
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ي اقتصـادي  و رشد سریع بورژوازي وابسته، برنامههاي اخیرتحوالت ضد فئودالی سال":] نقل قول بعدي[وانیماست، بخ
رد؟ تغییري به وجـود آمـده   اي داآخر خود گروه چه عقیده] ... پایان نقل قول["ارزش ساخته استو اجتماعی ملی را بی

... ؟ ولی در همین رسـاله  »ماهیت سیاسی دستگاه حاکمه تغییري نکرده است«ي رساله یا اصالً نیامده است؟ آیا به گفته
ها و ي فئودال، دستگاه حاکمه از طرفی نمایندهتا پیش از اصالحات اخیر"]: نقل قول[از چنین تغییري سخن رفته است 

ي بـورژوازي  در حال حاضر قشرِ عالی بوروکراسی با طبقه... از طرف دیگر همکار و کارگزار امپریالیسم کمپرادورها بود و 
شـعاعیان،  ]. (پایان نقل قـول ["پیوند متقابل داشته، هر دو از نظر اقتصادي و سیاسی با امپریالیسم جهانی بستگی دارند

)نداز منَ]هاافزوده[از اصلَند؛ هاتأکید؛ 136-137: 1386

:از این هم بدتر

]سیاسـی [قطـع نفـوذ و قـدرت    ، بـا  روبناي سیاسی بورژواییما از یک طرف با یک "]: ...مسلحانه يمبارزهنقل قول از [
بدون شود ي تولید فئودالی عوض میشیوه... محلی مواجهیم و از طرف دیگر شاهد استثمار فئودالی هستیم هايفئودال

که بورژوازي ملی هم بیش از رود درحالیفئودالیسم از میان می. تغییري ایجاد شودگونههیچدر حاکمیت سیاسی کهآن
بـار روبنـاي سیاسـی بـورژوایی اسـت، ولـی       یـک . 1:] پایان نقل قول و آغاز ایرادهاي شـعاعیان ["شودپیش سرکوب می

ي تولیـدش  پس معجونی داریم که شیوه.. .ي تولید هنوز فئودالی است استثمار فئودالی همچنان ادامه دارد؛ یعنی شیوه
ي تولیـد فئـودالی عـوض    شود؛ یعنـی شـیوه  لیکن بدون درنگ وضع دیگرگون می. 2. فئودالی است و روبنایش بورژوایی

: جـا همـان (هـا را جـدي بگیـریم؟    آیا این حـرف ! گونه تغییري ایجاد شودحاکمیت سیاسی هیچکه در شود، بدون آنمی
)از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ هاتأکید؛134-135

:و باز هم بدتر

در یـک کشـورِ   سـرف نیمـه ، بـه عنـوان   مثل قبـل در اینجا از نظر تاریخی، دهقانان "] ...مسلحانه يمبارزهنقل قول از [
در حقیقت به علـت  . کنندمتحد طبیعی و پیشواي خود را در پرولتاریاي شهري جستجو می،فئودالینیمهـمستعمرهنیمه

اظهـارنظر  . پایـان نقـل قـول   ["، نزدیکی بیشتري میان پرولتاریـا و دهقانـان ایجـاد شـده اسـت     بسط سرمایه به روستاها
سـرف باشـند و اگـر    تواننـد نیمـه  نمـی مثل قبلآخر اگر سرمایه به روستا بسط یافته است که دهقانان دیگر :] شعاعیان

از هـا تأکید؛ 138-137: جاهمان(.داري به روستا کشیده نشده استصرف هستند، پس روابط سرمایهدهقانان هنوز نیمه
)از منَند] هاافزوده[اصلَند؛ 

خـواهی  بـاوريِ بـابِ روز، پیشـرفت   ي ناهمسـازي از جـوان  آمیـزه ها را شاهدهایی از این متنحتا بخششعاعیان
: دآورمیاحمدي، گراییِ آلدوستیِ فئودالی و شورِ ملیدمکراتیک، کهنهـقولِ خودش بورژوافرهنگیِ به

ایت کوشند انحطاط جوامع غرب استعماري را بـه جوانـان مـا سـر    به هزار نیرنگ می":] ...آنچه یک انقالبی نقل قول از [
جاي گفتگـو از  به:] پایان نقل قول؛ اظهار نظر شعاعیان["را منتفی سازندرسالت تاریخی نسل جوان... خواهند می. دهند

کدام است، پاسـخ  » نسل جوان«و اگر بپرسیم رسالت . رودرسالت تاریخی طبقه، سخن از رسالت تاریخی نسل جوان می
دادن به بیدادگري قرون به پـا خیـزد و   ل جوان این است که براي پایانرسالت تاریخی نس"]: نقل قول بعدي[شنویم می

تـوان پرسـید کـه پـس     ي فکري، دیگر نمـی آیا در این زمینه]. پایان نقل قول["اي مترقی و پیشرو به وجود آوردجامعه
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ي دهکــار بــرده شــده، عــین اصــطالحات مــورد اســتفاحتــا اصــطالحاتی کــه بــه... شــوند؟ طبقــات اجتمــاعی چــه مــی
به دست آورده تکنولوژي غربخود را همراه با شخصیت ملی ما قصد داریم "]: ز همان منبعانقل [هاست دمکراتـبورژوا

نچه گفتـه شـده   آحتا گاه ]. پایان نقل قول["کمک کنیمفرهنگ جهانو ترقی به صف اول پیشرفتو با قرار گرفتن در 
ي کهـن، اقلیـت   در جامعـه "]: نقـل قـول بعـدي   [دهـد  هم میبه عقببوي نوعی آرزوي بازگشتنه تنها پیشرو نیست،

صـورت کـه   بـدین . ترین مظاهر اشرافیت فئودالی با اکثریت محروم، وحدت فرهنگـی داشـتند  استثمار کننده و حتا عالی
ن و محرومـا . ماندگی و کمبودهاي فرهنگی، در فرهنگ طبقات عالیِ جامعه اشتراك داشتاکثریت محروم، در عین عقب

ي جامعـه مفـاهیم   غیرت و ناموس و عفت بـراي همـه  . شناختندهاي واحدي را میمرفهان، هر دو آداب و رسوم و ارزش
ي ایـن  نشان دهیم کـه همـه  ... خواهیم در اینجا ما نمی:] اظهار نظر شعاعیانسپسپایان نقل قول؛ . ["مشترکی داشتند

ولـی  ... انـد  هاي درخت تنومنـد مالکیـت خصوصـی نبـوده    اخ و برگگاه چیزي جز ششده و انتزاعی، هیچمفاهیم تلطیف
ي فرهنگ مسلط بـر هـر جامعـه، فرهنـگ طبقـه     : ي آشکارتر از روز را باز یادآور شویم کهخواهیم این نکتهجا میهمین

شـدیدترین  اي بود که در آن انحصار فرهنگی بهي فئودالی درست دورهو یادآور شویم که دوره. چیره بر آن جامعه است
در ... سختی برانـداخت، همانـا بـورژوازي بـود     را به... اي در جهان پیدا شد که این انحصار و اگر طبقه. وجه وجود داشت
ي غـرب  نداشتن رابطه با جامعـه . استملیفرهنگي ي محروم، وارث بالقوهجامعه"]: نقل قول بعدي[رساله آمده است 

راحتـی در  هاي غرب نتوانند بـه در این جامعه ادامه یافته و ارزشاخالق ملیاب و ها و آداستعماري موجب شد که ارزش
کارگر یا دهقانی است که پایبنـد خـانواده، شـرافت و عـزت نفـس خـود      ي محروم، ي فرد جامعهنمونه... آن رسوخ یابند 

ها و آداب و اخالق ملـی؟ مگـر فرهنـگ، طبقـاتی نیسـت؟ مگـر       کدام فرهنگ ملی؟ کدام ارزش]. پایان نقل قول["است
)از منَند] هاافزوده[از اصلَند؛ هاتأکید؛ 147-145: جاهمان(ها طبقاتی نیستند؟ ارزش

اي ها و منابع پایـه از دیگر نوشتهگیري توان حتا فراتر از آنچه شعاعیان گرد آورده است، با نمونهاین سیاهه را می
در این سطح چیز قابل دفاعی نیستند و بعید است که امروز کسی براي توجیه آنها همتـی  . گسترش دادسچفخا

شـعاعیان نوشـته بـود،    شـورشِ  اي که حمید مؤمنی چند ماه پیش از این نامه در پاسخ بـه  بیش از بازنشر جزوه
هـا بـه وحـدت    ي چریـک رغم اصرار اولیـه کند که بهي یکُم یادآوري میر نامههمه خود شعاعیان دبا این. بگذارد

در نقـد  شـورش  نامید و آنچـه در  ها میچریکلنینیسمي تضاد میان آنچه او او، مسئلهکوچکسازمانی با گروه
کـه  داشـت نشـدنی  ایـدئولوژیک ماسـتمالی  شـکاف یک حکایت از نظر نادر شایگان، لنینیسم آمده بود، به تأیید 

ها که نیازي به خواندن این نامهآنشهرام بی). 7: جاهمان(ساخت سازمانی را دشوار و بلکه ناممکن میشدنِ یکی
سچفخا بر یک وحدت ایدئولوژیک درون خودش و نیز با هـر گروهـی کـه    : آگاه استموضوعاین ازداشته باشد، 

ي متحد سازمانْت ایدئولوژیک آن است که عضو یا سوژهمعناي این وحد.خواهان وحدت با آن است، اصرار دارد
ي ایـن جـزوه  :دیـد چرا؟ چون کل قضـیه را بایـد وارونـه    . ببندد» هم استراتژي، هم تاکتیک«هاي چشم بر گاف

ي مسلحانه است که درستی عکس استعالیافتنِ مبارزهکند؛ بهي مسلحانه را تبیین میاحمدزاده نیست که مبارزه
شود کـه  میهویتی، سچفخا تبدیل به شهريچریکدال ـبا وضعِ مهتر.کندها را توجیه میل آن جزوهوکماتمام

گونه کـه خـودش   آننه شهرام، در این تورِ هویتی است که گرفتار . سوژه پس از ورود به آن باید از آن دفاع کند
و کمـابیش  اضـطراري ي یک فرایند اجتماعی، بلکه درسـت در یـک طـرح    تیجهصورت بازتاب و نکند بهادعا می
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کند که گاه حتا بیش از اشرف سپس در تماس با سچفخا یادآوري می.دهدمیایدئولوژيتغییرناگزیر،دستوري
.و یارانش به احمدزاده پایبند است

هایی که در این نوشـته  جزمازبار روي دورِ کُند تماشا کنم، که کلِ ماجرا را اینبراي آنمن در این فرصت
یک چیـز دیگـر اسـت؛   نکردنِبازنماییساختاري براي ايگونهبازشناسی بهدیالکتیک: گیرمیاري میطرح کردم 

ي تنهـا در درجـه  .داردار نگاه مـی را استوي مسلحانهو مبارزهشهريچریکي اسطورهاین دیالکتیکمعنادراین
ي حاضـرْ یعنـی آنچـه در ترکیـب اسـطوره    ناپذیر ــ ، است که امرِ بازنماییخوانیاسطورهي باالتر اسطوره، مرتبه

، مارکسیسـم نـامِ  این است کـه بـه  » تغییر مواضع ایدئولوژیک«ايِشود؛ کارکرد اسطورهمیآشکارــ استممتنع 
هـاي آغـازین   در سـال ي سـازمان کـه   دیگرسخن، مواضعِ تازهبه.را بگیرد» جنبش چریکینقد «جلوي بازنمایی 

چندان چشمگیر و قابل اعتمـاد تـدوین  و با بازدهیِ کیفیِ نهاي و دستوري فرقهيشیوهبهخورشیدي 50ي دهه
ي باالتر نوشتار از مرتبهشدنشايِ کلِ جنبش چریکی دربرابرِ خواندهاسطوره/د، نمود مقاومت ناخودآگاهانهوشمی

بـه  سـازمان دومیـان گفتگوهـاي هاي گوناگون در شکلاین واقعیت به.است) ي دومي مرتبهاسطورهاز جایگاه (
ي اشرف ند که در آغاز بحث، تکیهدانمیند، ایدهیا شنخواندهکسانی که این رشته از گفتگوها را . دخورچشم می

و روش هي اصالت و صداقت آن، شکل سازمانیِ درستی پیدا نکـرد گذشته از درجهبر این است که تغییر مواضع، 
ایـن  پاسخ قالبیِ شـهرام ایـن اسـت کـه    . باشدنوینانشعاب از سازمان مادر و تشکیل یک گروه توانستمیبهترْ

و یـارانش او؛ امـا کـارِ   )ندشومیدیگر جدا هایی هایی از جریانهمیشه جریان(روش در کل جامعه معمول است 
یک عده مردم بگویند طور نیست که این: ه استدر سطح اجتماعی بودتازهتالشی براي اثبات حقانیت ایدئولوژي 

ظـاهراً  . مارکسیسـتی شـد  ناگهـان  مارکسیست شدند و از سازمان رفتند، بلکه کل یک سازمان غیرِمارکسیستی، 
خـوب  . دانـد آن در جامعـه مـی  » اعتبـار «و » جلـوه «را امتیازي اجتماعی براي مارکسیسـم و  تصویرشهرام این 

امـا هنگـام   است، یک هویت شدن شناختهرسمیتجویی از عناصرِ الزم براي بازشناسی و بهپیداست که این آوازه
هاي درگیري شهرام در یک کشـمکش  زند که نشانهتبیین و توجیه آن براي رقیب، چیزي از درون آن بیرون می

:دیگر است

] ایـن [کـه مـا قبـل از    درحـالی . سـاخت هاش را میاینها زمینه... اعتماد نداشتیم ] به شما[آها، ]: ... اشرفبه [شهرام
االمکـان  کردیم برخورد چی داشته باشیم؟ حتیاما بعد سعی می. برخورد عاطفی داشتیم، یعنی برخوردمون جدي نبود

که تـا یـه موضـع مارکسیسـتی نگیـریم،      ــي مهمیهاین خیلی نکتهــدونستیم کهولی اینو می. علمی داشته باشیم
که اگر ما به شما هر انتقادي بکنـیم، در یـه   براي این! هاي خیلی قابل اهمیتیهاین نکته. تونیم به شما انتقاد کنیمنمی

نید مثالً به مواضـع  تونستید برگردوشما خیلی ساده و صریح می] که ممکن بود از شما سر بزند[مورد غیرمارکسیستی 
تـوي  ] از سـازمان شـما  [اون رفیق . طبقاتی ما، یا اصالً درواقع به این سادگی نتونید قبول کنید یا نخواهید قبول کنید

تونستیم رفیق بـه  ولی ما نمی. کنیم، بیایید بگیدکرد که آخه انتقاداتتونو به ما بگید، برخورد میاون جلسات مطرح می
] شـما بـا مـا در فـالن موضـوع     [ما در چه موردي به شما انتقاد بگیم؟ ما بگیم بابا این برخـورد  ! یمشما انتقاداتمونو بگ
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کمونیسـتی کـه   مگـه  تو بعد نمیاي بگی، مرد حسابی تو خودت ! این برخورد مارکسیستی نیست؟! کمونیستی نیست؟
مـا  ! تونستیم به شما انتقاد کنـیم ی میما فقط از یه موضع مارکسیست... انتظار داري باهات برخورد کمونیستی بکنند؟ 

دلیل همینبه. را بگیریم که موضعمان مارکسیستی بودهاي شماقولِ معروف، مچ ضعفتونستیم بهاون موقع می] فقط[
ی بـه  . کردیـد هی شما با ما برخورد می. ما موضع سکوت داشتیم] مواضع ایدئولوژیکتغییرتا پیش از [درواقع  قـولِ  هـ

اهللا ب بسـم ] از[هـر کسـی   ... !ولی ما چی؟ مـا مجبـور بـودیم تحمـل کنـیم     . کوبیدیدمی] ما را[و راست معروف چپ 
نویسن، گویا اند؟ یا هرچی میاند؟ چیکی] هافدایی[= خواست با ما کار کنه این انتقاد را به ما داشت که خوب اینا می

خطاهـاي  [گفتـیم  مـی . کنـیم فتیم ما باهاشون برخورد میگواهللا می! ... تمام جنبش مسلحانه خودشونن و بقیه هیچن
بتونیم درست نقدشون تا[موضع اصولی نداریم که ماگرده به اینبرمی. غلط ما] ایدئولوژیک[گرده به مواضع برمی] اونا

ن ضعف بـه مـا   گفتیم ایما می... ایدئولوژیک ي و مبارزهاي براي آموزش کردیم به یه زمینهما همینو تبدیل می. ]کنیم
تونن چنین اشـتباهی را  هاي ماست که اونا میاگر رفقاي فدایی دچار این اشتباه هستن، این به دلیل ضعف. گردهبرمی

که گویـا مـثالً جنـبش    ] ها براین موضعندگفتن که فداییکه نزدیکان ما به ما می[زیادي بود خیلی هاي نمونه... بکنن 
به اینا گوشـزد کنـیم کـه ایـن درسـت      ... تونیم برخورد کنیم؟ گفتیم ما چرا نمیمی.. .! ندامسلحانه فقط رفقاي فدایی

... ! پرستانه است، یه نوع شووینیسمِ سازمانیه و یا هـر چـی  نیست، این برخورد صحیح نیست، این یه نوع برخورد گروه
از یک موضع مارکسیستی با رفقـاي  تونیم به این دلیل که ما نمی. خودمون دچار این ضعف هستیمبه این دلیل که ما

).از منَندو ویرایش] هاافزوده[؛ 64-63: 1393گفتگوهاي دو سازمان، (.فدایی برخورد کنیم

ترشـدنِ  د، بـراي مفهـوم  نشوذکر میي گفتگوهاشدههایی که از فایل پیادهدر پارهاز هرچیز باید بگویم که پیش
طرفین اظهارات. امها شدهها و جملهپیش کردن واژهوحتا پسهاي گسترده، ویرایشناگزیر از دو طرف گاه بحث 

بـراي وفـاداري بـه اصـل     شده نیز شده است که در متنِ پیادهمیزده توحرف و حرفجدلیطورو بهگاه همزمان
ـ قا/شـهرام یک کلمه (ه است آمددرمیان از یکی و سپس از دیگري صورت جمالت و کلمات آشفته و یکیبه دي، ئ

سـخن کـارِ مـن    هاي هر صاحبکردنِ بحثجور موارد نیز جدا کردن و همبسته؛ در این)ارمغانی/یک کلمه اشرف
.بوده است

در چـارچوب  غیرمارکسیسـت شـهرامِ : خوبی آشکار استاضطراري بودن تغییر ایدئولوژي در این گفته بهاما 
موقعیـت فرودسـت، ولـو    کند؛ از دید او بهبـود ایـن   میفرودستی احساسهانسبت به فداییگفتمان چریکیسم 

کردن آن نیازمند یک تغییر رسمی محتواي ایدئولوژیک سازمان و تبدیلي انتقاد سازنده و حتا همکاري،انگیزهبه
است، شهرام » جنبش مسلحانه«نام اي بهتا آنجا که صحبت بر سرِ چیزِ فرضی. ي مارکسیستی استبه یک گروه

زند، یعنی جایی که اشرف از جا بیرون میهاي شهرام همیناما تناقض. گیردنوز مارکسیسم را با آن مترادف میه
پیش از پرداختن به این نکتـه، خـوب   . کندي عجیبی میهاي مطلوب خود استفادهدو به نفع گزارههمانیِ ایناین

جور خودنمایی یا تعصب هویتی و مناسک ر بستر یکاست به یاد داشته باشیم که تغییر مواضع از دید فداییان د
ي دهنـده نشـان اي جلو رفته است؛ هرچند شهرام با این برداشت مخالف است، اما این اعتراض اشرف دقیقـاً فرقه

یـابی  هویـت در برابـر  گفتـار اربـاب  مقاومـت : اسـت بازشناسـی انگیزش عصبی او براي ورود متقابـل بـه کـارزار   
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هاي شـهرام  گفتن»...درسته «شدنِ کالم اشرف با عمد مقَطّعي زیر بهدر نقل قطعه. (شهراممارکسیستی سازمان 
):ام، به دلیلی که خواهم گفترا عیناً آورده

درواقع سرِ آخه عمالً رفیق، من اینجا نشون دادم به تو، که چقدر شما برخوردهاي نادرستی با ما داشتید، چقدر: شهرام
...کردید کوبیدید، چقدر مثالً رل بازي میما را بیخ طاق می

...خواد عمالً بورژوایی مواجه هستیم که جنبش مارکسیستی را میخیلی خوب، ما وقتی که با یک جریان خرده: اشرف

] ...بزنه[بله، ضربه : ... شهرام
...تبدیل به یک چیز ضعیفی بکنه : ... اشرف
...درسته : شهرام
...که داره، با بسیج طبقاتیِ خودش ] بورژواییخُرده[هاي طبقاتی خواد که با اتکا به اون حمایتفقط می: اشرف
...درسته : شهرام
...نیروهاي نوپاي کمونیستی را : اشرف
...درسته : شهرام
...تضعیفش بکنه : اشرف
...درسته : شهرام
.کردیممیگیري طبعاً ما موضع: اشرف
، ...را ] مـا [بـورژوایی  اومـدي ایـن سـازمان خـرده    شما باید می. گیري شما اتفاقاً کمونیستی نبودولی آخه موضع: شهرام

!هاترسیدي از یه چیزيگم مثالً میترسیدید، نمیببینید شما، خیلی رك بگم، از سازمان ما می

.کنیمبتونیم بحث ها را میاالن واقعیت! نه، اشکالی نداره: اشرف

ترسیدي؟گم میجوري میدونید چهمی: شهرام

...ترسیدید ترسیدید یا نمیمی] اگه به ما بگی[ما خودخواهی نداریم : اشرف

مـا چقـدر ضـعیفه و    که ایـدئولوژي  ترسیدي؟ یعنی شما، اینجوري میدونی چهمی. نه، اصالً خودخواهی نیست: شهرام
شکستش، شما اینو ایمان ندارید، به این دلیل معمولی درهمخیلیچقدر قابل برخورده، و چقدر میشه حتا با مسائلِ

. یک چیز تئوریک ندارید در رد مسائل ایدئولوژیک مـا . شما با ما یه برخورد ایدئولوژیک نکردید. ش نکردیدکه عملی
نظـرات  کـه بخواهیـد نقطـه   تیکی، تکنیکی، نظامی، اینا، فـراهم کنیـد بـراي ایـن    هاي تاکنیامدید درواقع یک زمینه

].بیان کنید[کردیم، ]مواضعاعالمي در بیانیه[ایدئولوژیک خودتونو، همون کاري که ما بعدها

.خواستیم بکنیمما که جنگ حیدري و نعمتی نمی: اشرف

یه؟ ببین من با ]و نعمتی[ي ایدئولوژیک جنگ حیدري بارزهمگه م. نیست] و نعمتی[آخه رفیق، جنگ حیدري : شهرام
از هیچ لزومی نداشت شـما اول بیاییـد   . ..ي ایدئولوژیک نیست جنگ حیدري و نعمتی مبارزه! هااین کلمات مخالفم

. بـود اي هـاي دیگـه  ؛ نـه زمینـه  شعور صحبت بکنیـد بر دونم، از تقدم ماده بر، نمیتقدم ماده بر روح صحبت بکنید،
)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 89-87: جاهمان(
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ي ي سازمانِ متبوعـه واکنش به مواضعِ ایدئولوژیک اولیهها براي داشت شهرام از فداییچشماشرف که حرفاین 
هـا در  فـدایی » نظرات ایـدئولوژیک نقطه«ي و ارائه» یک چیزِ تئوریک در رد این مسائل ایدئولوژیک«ي و تهیهاو
درخواسـت  ، بیشـتر  »دکـر ] مواضعاعالم ي در بیانیه[بعدها «م شهرارابر این مواضع، مانند همان کاري که خود ب

محتواي فرایند ها، در واپسین تحلیلِ فداییکه ، در اصل یعنی اینستجنگ حیدري و نعمتیجور یکدخالت در 
کنـد کـه   شود و یادآوري میدرنگ متوجه موضوع میشهرام بی.بوده استجور دعواهااز همیننیزمواضعتغییر
تقدم ماده «ي دربارهکردنبحث،داشتنبوده و منظورش هم از آن چشمحیدري و نعمتی دعواي سازمان اوکارِ 

ایـن  هـاي بعـديِ ایـن گفتگوهـا     هـایی؟ در بخـش  ؛ چـه زمینـه  »اي بودهاي دیگهزمینه«، بلکه نیست» بر شعور
هایی که گذارند؛ زمینهنتیجه باقی میگوها را بیکه گفتندها هم هستشوند و همینمشخص میدیگريهازمینه

کشـند؛  روند و امتناع ساختاري گفتمان چریکیسم را پیش میداده فراتر میي بازنمایی یک هویت پیشاز مسئله
اي که در آغاز گفتگو بحث بر سرِ ي دوسویههاها و دلخوريتفاهمها هیچ ربطی ندارند به سوءهرحال این زمینهبه

شدنِ عملیات یکی از سوي دیگري، ي سازمان دیگر، مصادرهیاد نشدن از عملیات یک سازمان در بیانیه: آنهاست
هاي یک سـازمان  ها و ابراز عالقهشدنِ لطفي رابطه از سوي رابط سازمان مقابل، فراموششدنِ خودخواهانهقطع

مقـدار تسـلیحات اتفاقـاً بـه دسـت      که یکی فراموش کرده است که وقتی فالندیگر ــ مثالً ایناز جانب سازمان 
هایی که ممکـن بـود   دونیم تقسیم، و نیمی به دیگري تقدیم شد ــ صدور بیانیهدریغ بهدیگري رسید، چقدر بی

ي ایـن  که همه؛ جالب آن...و ي شهداي یک سازمان از سوي دیگري،اي از آنها بشود، مصادرهتعابیرِ غیردوستانه
شوند و اختالف اصـلی  خواهی رفع میي اصلِ موضوع یا با پوزشها، یا با روشنگري دربارهها و دلخوريتفاهمسوء
سـازمان اسـت، موضـع    » هویـت مارکسیسـتی  «هرروي، آنجا که دعوا بـر سـرِ   به.دهدرفته خود را نشان میرفته

ماهیـت  «کـه اشـرف دسـت روي    محـض آن در وسط دعوا و بگومگو، بـه : شودمیخوبی دیده فرودست شهرام به
»نیروهـاي نوپـاي کمونیسـتی   «ي آن بـراي  کننـده سازمان شهرام و عملکرد مخـرّب و تضـعیف  » بورژواییخرده

یش از سـازمان او تـا پـ   »بودنِبورژواییخرده«. افتدگفتن می» ...درسته«به و معترفانه، شهرام فروتنانهگذاردمی
گویادرواقع .دهدکند و چماق را دست رقیب میتغییر مواضع را خود او در این گفتگوها زودتر از اشرف اقرار می

، امـا  بودهمارکسیستی، چون از همان آغاز داراي یک ایمنیِ ذاتی استنْبودبورژواییخردهدر برابرِ خطرِ سچفخا
؛ ایـن بـورژوایی بـوده باشـد   تر ایدئولوژي غیرمارکسیستی داشته، مقدر است که خـرده چون پیششهرامسازمان 

در یـک  : ي ایدئولوژیک پیشـین اسـت  مستلزم اشتراك در یک زمینه» بودنبورژواییخرده«انگارانه ازتعبیر ساده
ي مسلّمی میان رابطهینجا همشده نیازي به تدقیق در مورد برخی احکام اولیه نیست؛ اچارچوب عقیدتیِ تعریف

ـ وبنیادش جاي بحث فرض شده است که بیخطبقاتیپایگاهسازمان و یک  ي چـرا شـهرام کـه در مقدمـه    .داردن
ک یـ ، در»ختلف خلقمي پیشتاز و طبقات مناسبات مابین جنبش مسلحانه«، در زیربخش ي اعالم مواضعبیانیه

بـورژوازي سـنتی و   خـرده «اصـطالح جنـبش را   ي طبقاتی کل این بـه تحلیل طبقاتیِ سرپایی و چندخطی، پایه
تـرین  تـرین و ملمـوس  آنـی "ي اش بازتابنـده ي کنـونی کم تا مرحلهمعرفی کرده است و آن را دست» غیرسنتی
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بورژوازي ات سیاسی جناح چپ خردهو منافع و نظر] ... بورژوازيجناح غیرسنتی خرده[= هاي روشنفکران گرایش
طبقاتی گاهپایفقط اشرف که حمید ي داند، در برابر حملهمی)10: ل.ي اینترنتیِ بایگانی بخش منسخه("سنتی

دهد؟ بنا به تحلیل انگارد، از موضعِ همان بیانیه واکنش نشان نمیبورژوازي میي او را خردهسازمانِ التقاطیِ اولیه
شهرام پس از : جویممیهمان وارونگی را دردلیلش من . باشدچیزي جز این بوده نباید سچفخا هم ، پایگاه بیانیه

روي کاغذ و طبق قواعد سنتی تحلیـلِ  اگرچه، زیراي این کار را ندارداجازه» هویت مارکسیستی«ورود به بازي 
شود، اما شمرده مییسازمانهر حرکت » ايزیربن«اصطالح است که تبیینگر یا بهي متبوعهطبقهچپ وقت، این 

درسـت  «ي ایمانی است، یعنی شده چنین تحلیلی فقط یک مقولهدر درون مرزهاي این هویت پیشاپیش تثبیت
و » زیربنـا «مشی سازمان است کـه  حرکت و خط؛ درعمل،»ه چیزي انتقادناپذیر باور داریماست، چون از پیش ب

اي است که سازمان سیاسیتر، فالن طبقه، معلول تحلیل زبان ساده؛ بهگیردي تحلیل پایگاه طبقاتی قرار میپایه
شـناختی  اسـطوره دوریک ایدئولوژي درقالبِ همیشگیِ اینجا . انگاردمیخود تحلیل و کنشِ آن طبقه را زیربناي 

چونـان  مفهـوم رد؛ دربرابـر،  اگـذ میو بیرونکند میانسورسخود را ي ممتنع هستهطبق معمولْو شودظاهر می
درنتیجـه  . کنـد ي حاکم را به آشکارگیِ امتناعش تهدید می، سامانهاي باالتري خواندن اسطوره در مرتبهوسوسه

در همان ،آمیزتهدیدکننده و بدعتیشکلبهغرض اما، ولو بیجمالتی هست که شهرامحواسش بهاحتماالً اشرف 
: آورده استبیانیه ي زیربخش مقدمه

خودي روشنفکران و قشرهاي پایین طورعمده توانسته است با جنبش طبقاتیِ خودبهتاکنون تنها و بهجنبش مسلحانه 
منشـأ کـارگري   و الّا تعداد عناصر منفردي کـه داراي . بورژوازي شهري تماس برقرار کندو متوسط بخش سنتی خرده

کـم نیسـت، منتهـا فـرق ایـن      ] اگرچه[بوده و یا حتا در همان شرایط کار کارگري به جنبش مسلحانه پیوسته باشند، 
پیونـدد، نـه در جریـان پراتیـک جنـبش      کارگر و آن روشنفکر در این است که کارگري که به جنـبش مسـلحانه مـی   

ي مسـلحانه، بلکـه از   ه و ارتقاي این جنبش تا سـطح مبـارزه  خودي و طبقاتیِ خود، و نه در جریان رشد، توسعخودبه
ي خود در معرض آگاهی و آموزش سیاسی قرار گرفتـه و ماننـد یـک    طُرُق دیگري غیر از طریق عمومیِ حرکت طبقه

طـور  بـه ... ي طبقـاتی خـود   در حالی که روشنفکر در مسیر شرکت در پراتیک مبـارزه . پیونددروشنفکر به جنبش می
سـرعت  بـه ... ي قشري و طبقاتی او تکامل طبیعی و حرکت منطقی مبارزه. شودبه جنبش انقالبی کشانده میطبیعی 

) 10: ل.ي اینترنتیِ بایگانی بخش منسخه. (شودــ منتهی می» قهر مسلحانه«ــ ... به تنها شکل ممکن مبارزه

، ایـن جمـالت   ...)رژوازي سنتی و غیرسنتی و بوخرده(قالبیشناسیِجور طبقهگذشته از درستی یا نادرستی این
بـا هـم نـه   کننـد، آن بورژوایی متصل مـی ي خردهبه یک پایهاش، سازمانیتعینِفارغ از به صراحت چریکیسم را 

تکامل طبیعـی و  «و در » خودخودبه«بورژوازي که خردهي این واقعیتدرنتیجه، بلکه و خُردتصادفییپیوندهای
يپایهبورژوا نبود؛ برتوان چریک بود و خردهظاهراً نمی. شوداش به این جنبش کشیده میهمبارز» حرکت منطقی

ي بـورژوا خـرده واژگان خود شـهرام یـک   روشنفکر یا بهاخالقاًکارگر است، شخصاًتحلیل شهرام، حتا چریکی که 
ایـن بسـتر   .جنـبش نپیوسـته اسـت   ي کارگران به ایـن  هانمترقی است، زیرا در فرایند رشد و تعالی مبارزات روز
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انقالبـیِ قـولِ او  هاي پیشرو و بهبا دیگر جناحواحديجبههتشکیليدهد که مسئلهتحلیلی به شهرام اجازه می
ي بـاالترِ  درجهنشدن به ي اسطوره و پرتابنشدن از چرخهاشرف براي خارج.بورژوازي را پیش بکشدهمین خرده

بورژوایی است، اگر جنبش چریکی ذاتاً خرده: تازه پیدا کرده استاندازد که تازه، شهرام را به یاد هویتی مینوشتار
که همچنان بـر محوریـت ایـن مبـارزه اصـرار      دهد، درحالیبه مارکسیسم تغییر عقیده میبا چه توجیهیشهرام
دارد؟

جـور چیزهاسـت، جنـگ    و ایـن طبقـاتی خلـوص و هویـت مارکسیسـتی  آنجا که نبرد بر سرِ ترتیببدین
کنم که آیا این شکست هـویتی  جور مواقع شک میمغلوبه است؛ و من اینسود اشرف و علیه شهرامپیشاپیش به

، پـیش از هرچیـز سـازوکاري خودفرمـان بـراي     )ي سـچفخا اربابانه/یگاه خدایگانیجا(و بازشناسیِ برتري دیگري 
رسد اما از پردازش ونیمه به آن مینصفهتر، آنچه شهرام بنیادیني انکارشدهآن واقعیت نشدنِبازنمایی/بازشناخته

، چریکیسـم ي پیشاپیش مـرجحِ  که با ارجاع خودکار به نقطهمارکسیسمی، نیست؟پرهیزدکامل و دقیق آن می
خـودش بـه   ايطورهي اسـ باشد، در ساختار یک چرخههویتنقد خوانی براي اسطورهسیاست یک که بیش از آن

ـــ زیـر فشـار    ایدئولوژیکمواضعتغییرِطرحِ اضطراري با کلیدزدنِ درواقع شهرام. شودیک هویت فروکاسته می
کـه جـواب سـچفخا را تنهـا از موضـعی متصـف بـه هویـت         ،اوخـود  شده از سـوي  این اضطرارِ سازمانیِ اعتراف

آورد کـه در آن  مـی و کارزاري پدیـد  کند روشن میرا بندهخدایگان و رقابتموتور توان داد ــمارکسیستی می
حسِ کاذبِ برتري و باالدستی ایدئولوژیک نـزد اشـرف، چیـزي کـه کمـی      .استپیشاپیش حق را به اشرف داده 
ت در یاد کرده بـود، درسـ  م سازمانیسشووینیو پرستی گروهآمیز از آن با عنوان پیش شهرام بالحنی شاید اغراق

:دهدنشان میسچفخاصورت تحلیل اجتماعیِ راهبردي خود را بهاخیرگفتگويي دنباله

قدر علیه ما در سطح جامعه این] تغییر مواضعکه بعد از جریان [بینی هاي مذهبی که االن میچرا همین گروه: شهرام
آقا ما حاضـریم بـا شـما کـار     ... گن میان می... کشهشن، یِهو به دو ماه نمیهستند، وقتی پیشتازاشون تشکیل می

...کنه چرا؟ جامعه مجبورشون می. کنیم

االن جنـبش مارکسیسـتی خودشـو    .وجود اومدها سابق، این اجبار بهفرق کرده ب، االن که جامعه وضعیتشوالّا: اشرف
...تثبیت کرده 

قبالً نبود؟: شهرام

...شده نبود نه، قبالً تثبیت: اشرف

خودتون با این جریانات مذهبی برخورد دارید االن؟ اصالً میان پیشِ شما، با شما برخورد کنن؟] هافدایی[شما : ئديقا

.ي تاریخی در بین اینها نداریمکه ما ریشهي ایننه، واسه: اشرف

!ي تاریخیتون ماشه؛ ریشهاین دلیل نمی: شهرام
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هاي مارکسیستی میان سراغِ مـا  تونید تماس بگیرید؛ گروههاي مذهبی میگروهبا ] چون مذهبی بودید[شما : ... اشرف
.، آره، خیلی هم زیاد]که مارکسیستیم[

.هاي مارکسیستی سراغ ما هم میانخُب، گروه: قائدي

چون . دگیري با ما بودنطالب ارتباطاکثراً گرفتند، اي هم که در گذشته با شما ارتباط میهاي مارکسیستیگروه: اشرف
ها هم تمایل دارنـد کـه   یکیه، تمایل دارند که با ما ارتباط بگیرند، مذهبی] هاها و اون گروهما فدایی[= مون اندیشه

شکل جدید خودشو تثبیـت نکـرده، مثـل سـابق     ] سازمان شما[و هنوز هم این جریان چون . با شما ارتباط بگیرند
...کماکان هست 

خواي تقصیر این قضیه را بذاري به حسـاب شـرایط؟ چـرا نقـش     میچرا] اشرف[=تو :حاال من یه سؤال دارم: شهرام
؟ چرا شما شرایطو تغییر ندید؟دببینیدخوایخودتونو نمی

.جنبش کمونیستی را تثبیت کردیم. یمما شرایطو تغییر داد،والّا: اشرف

]نیست[طور نه این: شهرام

؛ چیـزي کـه نیروهـاي مـذهبی از     ]اسـت [هـا  اصطالح تثبیت موضع مارکسیستبه... شرایطی ایجاد کردیم که : اشرف
تونن در جامعه خودشونو تثبیت ها نمیکرد که کمونیستفکر میسازمان شما در گذشته قبول نداشت؛جمله خود

...بکنن 

.ب، این درستخیلی خُ: شهرام

...ي جامعه شرایطی ایجاد کرد خود در عرصهو همین جریانات خودبه:اشرف

)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 90-89: 1393گفتگوهاي دو سازمان، (یعنی شما راضی هستید؟ :شهرام

بـس زمان هم همان» جنبش کمونیستی را در جامعه تثبیت کرده است«که سازمان او ي اینادعاي اشرف درباره
تـذکرِ یـک  ، بـا گـرفتن   )"]نیسـت [طـور  نه، این"(به این حرفي شهرامماندهاعتراضِ معلق. دنموآمیز میاغراق

کـه بـه   » خدایگان و بنده«از نوعِ در یک رقابت هویتی سچفخا بر سمخاپیروزيياز اشرف دربارهآمیزشیطنت
ـ  "(شـود  د خودش تبدیل میدرنگ به ضشود و بینطفه خفه میانجامید، درمواضعتغییرآن  ب، ایـن  خیلـی خُ

کند و راه ابراز نارضایتی را هـم بـاز   درونی میمعلوم است که شهرام این شکست را با اکراهوجودبااین. )"درست
ي اشرف از نقش سـازمانش  بینانهاین برداشت خودبزرگدقت کنید که)."یعنی شما راضی هستید؟"(گذارد می
کـه فقـط   ایـن (با توجه به ایمـانی کـه بـه خلـوص طبقـاتی ایـن سـازمان دارد        » تثبیت جنبش کمونیستی«در 

تنهـا ، )زننـد بورژوایی با سازمان شهرام پیوند میخردههاي جریانآیند و هاي مارکسیستی به سراغ آن میجریان
همـه شـهرام از موضـعِ    بـااین . دهدرا نیز تشکیل میسچفخات، بلکه بنیاد تحلیلی عمل یک ادعاي شخصی نیس

بورژوایی هاي خردهدر جریان» ي تاریخینداشتن ریشه«ي کند که ادعاي اشرف دربارهفرودست خود یادآوري می
اش یل طبقاتیِ بیانیهترتیب گریزي محتاطانه به همان تحلو بدین) "!ي تاریخیتون ما ریشه"(زیاد درست نیست 

ي ایـران  بـورژوازي در جامعـه  ها به موضوع جایگاه سیاسی و اجتماعی خردهاگرچه بخش بزرگی از بحث. زندمی
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ايمـادي چیزِهیچدهد که توضیحروشنی تواند بهشده هنوز نمیمارکسیستشود، اما ظاهراً شهرامِ تازهصرف می
تـالش بـراي رسـیدن بـه درك و     . کندمینزمان او را از هم متمایز ساقاطی ي التسابقهپایگاه طبقاتیِ فداییان و 

شناسی تحلیل طبقـاتی  ي یک رویکرد انتقادي به روشپیدایش عناصرِ اولیهبر باره، تاحدي تبیین مشترك دراین
سادگی نیست که همینظاهراً به: دهدي شهرام گواهی میزدههاي موجود در ذهن نامنسجم و هنوز تناقضجریان

، اسـت مارکسیسـت  بورژواسـت و هـرکس   برگرد خـرده ـبروغیرمارکسیستی دارد بیالتقاطی و هرکس ایدئولوژي 
خـود  ،]بـورژوازي بـا خـرده  سچفخاپیوند [ي تاریخیِ هاریشهشاهد وجود «مثالً،ستپرولتاریااش پایگاه طبقاتی

.شودهاي شهرام پدیدار میگوییزودي در انکارها و تناقضاین نکته به. »!شهرام

ي تثبیت اجتماعی کمونیسم و نقش آن داند که تحلیل فداییان دربارهطورغریزي میبهشاید کمابیش و او
ي دگرگونی ایدئولوژیک بر پاي برگهروندي واسطههر تأییدي که بهخاطر ماما به. ، گزافه استامرسازمان در این 

ي خود احمدزادهابزاري کارآمدتر از ارجاع به جزوهآنها گذاشته است، براي مقابله با حرف اشرفتصدیق گفتمان 
دلیـل  بـه او . داردایمـان کند، بلکه فقـط بـه آن   نمیفکرهایش که رقیب به این جزوه و ناسازه، غافل از اینندارد

ي اشـاره ي گفتگوهـا ـــ نتوانسـته بنیـاد ایـن تحلیـل را بـه چـالش بکشـد،          که فعالً ــ یعنی تا ایـن دقیقـه  آن
ویـژه رهبـران ایـن    ا نیز صرفاً درقالب نقد خُلق و رفتارِ اعضا و بهسچفخکبرِ سازمانی در جوریکبه اشنهمحتاطا

از مصدر که از مبادي تربیتی کادرها آب بخورد،، بیش از آنبرخورديشیوهکه این ماند، حال آنسازمان باقی می
:گیردچشمه میسرآنها تحلیل و حتا ادبیات و پایگانِ نظريِ رسمی همان 

ببـین  . دیدیمحال یک جریانات نادرست، و برخوردهاي نادرستی در شما میطوري بود که ما درعینقضیه این: ... شهرام
و . دیـدیم طور خیلی ذهنی، مـی طوري بود که ما، مثالً فرض کن، در شما یک موضعِ غرورآمیزي، بهرفیق، قضیه این

را مـا بـه چـه صـورت     ] واحـد ي جبهـه [ع ومـثالً فـرض کنیـد ایـن موضـ     ... دیدیم نو در مطبوعاتتون منعکس میای
...تونستید این را قبول کنید؟ جوري میتونستیم با شما طرح کنیم؟ شما چهمی

...
شما اون موقع هم احساس.. که حتا ... دادن هم مطرح کردیم که رفقا پاسخی نمی] موضوع جبهه را[چندین بار : اشرف

اي به چیزهـاي خـودش   هر طبقهه صداقت طبقاتی،بار گفت کهمون رفیق هم یک... شد ش القا میتا حدود نارسایی
اصـطالح  که من گفتم که خُب اون شناختی که ما از رفقا داشتیم، در رابطه با بهوار این چیزارو گفت؛دقه، و کنایهصا

بورژوازي کردن، مشخص بود که اساساً خردهاي که ازشون حمایت میي طبقاتیشون، نیروهاهاي طبقاتیگیريجبهه
. کرد از سازمان شماسنتی حمایت می

.نیستهم طورها نه، این: شهرام

.این یه واقعیت اجتماعیه: اشرف

اگه . کردمایت نمیح] کنید، از ماکه شما فکر می[طوري بورژوازي سنتی واقعاً اونخرده. نیستهم طورها نه این: شهرام
و نـه  [ي فکـري  مـا نماینـده  ] خواي بگیمی[حاال . بورژوازي سنتیطوري بود االن باید سازمان ما پر بود از خردهاین

...طور هم نیست خُب این! ، ها؟]و به همین دلیل به لحاظ نفراتی در سازمان ما نیستن[ش بودیم ]فیزیکی
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)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 98-97: جاهمان(. انعکاس بیرونیِ مسئله بود؛این جریانی بود که منعکس بود: اشرف

سرعت به دعوا بر شود و بهتر طرح میمشخصطوربهجا از همیني متحد علیه دیکتاتوريجبههیا وحدتموضوع 
. شـود بورژوایی سازمان شهرام، که به باور اشرف مانع اصلی تحقق شعار وحدت بود، کشیده مـی سرِ ماهیت خرده

نشینی است، در مورد جبهه یک قدم ي ایدئولوژي مارکسیستی نوین سازمان حاضر به عقبکه سرِ مسئلهشهرام 
دهد و در چرخشی عنان از کف میپسبورژوا فُحش بخورد؛ نام خردهحاضر نیست بهنشیند و دیگرهم پس نمی

مانـدن طـرح   نتیجهاست و دلیلِ بیيزبورژواخردهبیخ طبقاتیِ سازمانش که کندمیتمعنادار با این اتهام مخالف
، جویـد هـا مـی  فدایی»موضع غرورآمیز«در » خودشبورژوازي از سازمانِحمایت طبقاتی خرده«جايبهجبهه را 

پس از ناامیدشدن از و گروهش ؛ اودهدبازتاب می» تثبیت اجتماعی مارکسیسم«ي غروري که خود را در فرضیه
حاد جنبش مسائل«سازمانی با عنوان ي بحث میاني ویژهدر نشریه، جبههگرفتن پاسخ مثبت رقیب در موضوع 

بـر ایـن   تـر ي زهـرآگین و نـیش و طعنـه  بـا صـراحت بیشـتر   ، دارداختصاصوحدتموضوع به که مشخصاً »ما
سازمان »بورژواییپایگاه خرده«وسقمِ این مسئله تا تعیین تکلیف صحت. گذارندبینی سچفخا دست میخودبزرگ

خُلقرود و غرور سازمانی سچفخا هم تعینی بیش از ها جلوتر نمیزنیشهرام و کل جنبش چریکی از همین طعنه
که بودنِ سازمانش روبروییمبورژواییي خردهدربارهي شهرام گویانهانکار تناقضکند؛ اینجا با پیدا نمیآن رهبران

ي اضـطراري  بورژواشدن سازمانش، نـه فقـط در مسـئله   خردهطرفهست به یکآشکارا واکنشی عصبی و غیرارادي
، بلکه در موضوعِ )کندنشینی میواره عقبدرقبال آن هماضطرارکه او بنا به همان (تعیین هویت ایدئولوژیک آن 

اي را که در فرایند تغییر مواضـع  که در آن حاضر به امتیاز دادن نیست؛ او یا باید نتیجهجبههترِ او جديـدیدـاز
شک بـراي اشـرف قابـل    تري بازگردد که بیي کلیکه به نتیجهگرفته است، به مسائل دیگر هم بسط دهد، یا آن

بـورژوایی  حرکتی خـرده نه فقط ما، بلکه کل جنبش چریکی، و از جمله سچفخا، بنا به ذات خود: پذیرش نیست
آورد ـــ  گذارد و بر زبان نمیگذرد، اما دندان بر جگر میي فرضی شهرام ــ آنچه در ذهنش می؛ پس حملهاست

مطـرح اسـت،   جبهـه گذشته از اضطرار آن تعیین هویت تصنعی، اگر موضوع تشـکیل  ": باید چنین چیزي باشد
تري مانند ي جديبورژوا باشیم؛ یادمان باشد که در مسئلهدهخرطرفهیکطوربهطور نیست که فقط ما دیگر این

ایـن  ي اجـراي نشـینی هـویتی اجـازه   عقـب ن اامـا درسـت همـ   . "، ما و شما از یک قماش طبقاتی هستیمجبهه
اگر چنین است، پـس چـرا شـما    ": طور باشدتواند اینهم میاشرففرضیپاسخ ، زیرادهدضدحمله را به او نمی

ایـد کـه   اي گرویـده و چرا بـه ایـدئولوژي  ایدپایبند ماندهدانید،بورژوایی میاي که بنیادش را خردههنوز به مشی
مراد (سنتیبورژوازيخردهاگر مشکل در حمایتعبارت دیگر، به"؟کندتفاوتی در این پایگاه طبقاتی ایجاد نمی

دلیل تغییر ي دربارهبیانیههاي با تحلیلاین ادعا ت،نیساز سازمان شهرام) بودبازاراز این تعبیر، زمانآنمعمولِ
ي تکذیبیـه بـاري،  ؛ درتناقض اسـت طورکلیبهمحتواي طبقاتی چریکیسم ي و نیز دربارهطورخاصبهایدئولوژي 

، از ناهمسـازي دو  هاي او همخوانی نداردت مواضع و تحلیلکه با کلیي اشرف،شهرامِ برافروخته از حملهناگهانی 
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ویژه بهدهد،را تشکیل میمواضعاعالميبیانیهاین تناقض، بنیاد ؛گیردي جنگ او نشأت میتنیدهي درهمجنبه
آن، بیشتر شبیه یک صغرا و کبراي عجوالنه و يمقدمهچشمگیرتر از همهو اگر دقت کنیم که سراسر این بیانیه 

ي ادعـاي  برپایـه :اسـت واحـد يجبهـه اي با فوریت باال براي توضیح ضرورت منطقیِ تشکیل گیريسپس نتیجه
براي رهـایی  قولِ خودش بهسازمان اکنون بازتاب التقاط طبقاتی در یک سازمان است؛ التقاط ایدئولوژیک،بیانیه

ي در مسیر ارتقـاي مبـارزه بـه مرحلـه    د خوبورژواییِخردهاصطالحبههاي جناحِها و لنگراندازيکارشکنیاز شرِ 
امـا محـور   ؛دشـو تغییر هویت میو عقیدتیسازي کار یکدستبهاست، دستواحديجبههتري که نمود آن عالی

همـین  ، بیانیـه بـه اذعـانِ خـود    ،کـه پایگـاهش  ددانمیچریکیسمیموردنظرش را همچنان يجبههوحدت در 
ر اگـ :کوشد این را به شهرام تذکر دهد؛ و سچفخا میلنگدوضوح میداستان بهاین جاي یک.بورژوازي استخرده

پیشـین آن از  مارکسیسـتیِ نیمـه ـمذهبینیمهبورژوایی نیست، پس ایدئولوژيبنیاد طبقاتی سازمان شهرام خرده
و بیانیهد و عناصري از تبیینی که در همان برَمیدستخود التقاط يوبسط نظریهشرح؟ شهرام به بودمده آکجا 

افزایش درآمـد نفتـی شـاه ارائـه کـرده و      ي ایران باي تغییرات طبقاتی جامعهدربارهتز رکود ویژه در تر بهسپس
پرولتري (آمیزي دو رویکرد طبقاتی متفاوت در درون سازمان ي درهمالتقاط نشانه: گیردرا به کار میخواهد کرد

اي پدیـده باید نیز رااین التقاط،ایرانيترکیب طبقاتی جامعهوقتي حرکت است و درنتیجه) بورژواییو خرده
سود یکی تغییر کندبایست بهمی» ت زمانبا گذش«اي که نسبت شیمیایی این دو عنصر گونه، بهتسنادمتحرك 

در تقابـل بـا تحلیـل    موضـع  ؛ ایـن  )زودي بـه آن بـازگردیم  را در ذهن داشته باشید تا به» با گذشت زمان«این (
هاي طبقاتی معترضِ غیرکارگري از منابع بورژوازي یا جریانبرداري خردهي بهرههاست که التقاط را نتیجهفدایی

:دانندمیمارکسیسم» تثبیت اجتماعی«سترش و شرایط گمارکسیستی، در 

ي التقـاطی، از مارکسیسـم   عنوان یک مارکسیست باید این مسئله را بپذیرید که یک فلسـفه به] شهرام[=شما : ارمغانی
تـري  بورژوازي و بورژوازيِ ملی هم از نیروهـاي پرول تونه استفاده کنه؛ همچنان که خردهنبع تغذیه میمعنوان یک به

بهره نتوني پرولتاریا هم میاصطالح فلسفهرابطه از بهدر همین... نکناستفاده میونبراي رسیدن به اهداف خودش
...ون به نفع منافع طبقاتیِ خودشنبگیر

...گرفتی می] فرض[شما التقاط را ساکن : شهرام

...خود متحرکه نه رفیق، التقاط ساکن نیست، خودبه: ارمغانی

بگو آقا االن بـورژوازي داره رشـد   . هاي ماآخه عزیزم، تو تفسیرت باید از مناسبات تولید اجتماع باشه، نه از حرف: شهرام
... شـه  اش فـالن مـی  شـه، مبـارزه  کنه، پول نفت سرازیر شده، اجباراً به دالیل متفاوت داره پرولتاریا متشکل مـی می

که بخواهند با این بورژوازي مبارزه بکنن، اجباراً باید بـا  براي این] وازيبورژخرده[= اینها ... شه بورژوازي متمرکز می
تـو ایـن   . آخه طبقات االن به هم خـوردن ... افتنبیشتر مجهز بشن، والّا به سازشکاري میهاي پرولتاریا، هرچهسالح

یعنـی تقریبـاً یـک    . هتحلیل را از اینجا بکن که جامعه درواقع با رشـد بـورژوازي اساسـاً دچـار یـک دگرگـونی شـد       
ایـن تحلیلـو در   ... شما از اینجا ببین ... رسه ي ما در شُرُف تکمیله، داره به نتایجش میدگردیسی طبقاتی در جامعه

بنـدیش مشـخص بشـه؛    بکن، بگو آقا این سازمان التقاطی باید در عرض یکی دوسال آینده دقیقاً صـف 53-52سال 
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و بینـیم زمان با این ایدئولوژي، با این وضعیت، با این ظواهري که ما داریم مییعنی تحلیل اجتماعی بکن که این سا
نـه دیگـه   ؛هاشـو دقیقـاً مشـخص کنـه    بنـدي باید پالریزه بشه، باید صـف ... باید متالشی بشه تمام انعکاساتش، این 

...تحمل کنه، نه پرولتاریا موضعوتونه این بورژوازي میخرده

تونـه گـرایش بـه چـپ بیشـتري      اي میین سازمان التقاطینچیکخواستم بگم که درهمین رابطهمیهمینو : ... ارمغانی
)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 157-155: جاهمان. (]از خودش نشون بده[= داشته باشه

ه آنها التقاط دهد، در این تحلیل از محتواي طبقاتی آنچاي که شهرام به فداییان نسبت میغرور و تبختر سازمانی
بودنِ سازمان روبرو ردخور ندارد و بورژواییخرده،سچفخانامند، به خوبی مشخص است؛ از دید ارمغانی و کل می

ي بـزرگ و  ي اقتصـادي سـرمایه  گسترش سلطهبا اگر در آن زمان تغییر مواضع داده، فقط به دلیل آن است که 
ي مارکسیسـم بـراي منـافع خـود     هم با ایجاد التقاط، از فلسفهبورژوازي و بورژوازي ملیحتا خرده، امپریالیستی

قول به(تشدید شکاف طبقاتی وضعیتشود، بلکه در التقاط اساساً رفع نمیدرواقع در این نگرش. کنندتغذیه می
تونـه  می«) شدنِ ناگزیر پرولتاریاشهرام قطبش ناشی از دگردیسی شدید طبقاتی، پروار شدن بورژوازي و متشکل

ز دید ارمغانی از این بیشتر نیست؛ در برابر،بودن التقاط امتحرك.»گرایش به چپ بیشتري از خودش نشون بده
گسـترش جامعـه در   ، بلکه بازتاب قطبشِ روبهو متأثر از شرایطظاهريچپ بهرا نه یک گرایشتحول شهرام این 

کـردن  سـاکن فـرض  «نتیجـه ارمغـانی را بـه    داند و دري سازمان خویش میبرسازندهمتضادنیروهاي بندي صف
ي متحـرك  گوید التقاط در حرکت است، امـا بـراي ایـن حرکـت پایـه     اگرچه ارمغانی می: کندمتهم می» التقاط

درنتیجه، طبق نگرش سـچفخا، سـمخا حتـا پـس از     .شود، گویی صرفاً نمایشی از حرکت استطبقاتی قائل نمی
هـاي  بنـدي ترشـدنِ صـف  دلیل مشخصبهاست که بورژواییخردههمچنان یک جریان ایدئولوژیکمواضعتغییر

این تغییر ایدئولوژي به ایجـاد  تردید شکل عمودي و دستوريِبی. کندمیطبقاتی جامعه، تظاهر بیشتري به چپ
کـه  » تثبیت اجتماعی مارکسیسم«کمک کرده است و سچفخا براي اثبات نقش خود در » تظاهر به چپ«تصور 

بـه  سپس شهرام. را از دست بدهدی چنین ارزندهاین تظاهر را به سمخا تحمیل کرده است، حاضر نیست فرصت
ندهـاي ایـدئولوژیک درون سـازمان او نمایـان شـد     ها پیش کـه شـکاف  د که چرا از مدتکنمیفداییان اعتراض 

اي ماننـد آنچـه او در   و تحلیل اجتمـاعی و طبقـاتی  اي از خود نشان ندادندبرخورد مسئوالنه) 53-52هاي سال(
.دندارائه نکري روند تحوالت سازمانش دهد، دربارهاینجا و نیز در بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک به دست می

تفـاوتی و غفلـت؟   خاطر بیها چنین تحلیلی نکردند؟ بهبر فرض که تحلیل شهرام درست باشد، چرا فدایی
تـر اسـت و   تحلیلِ خودشان؟ واپسـین گزینـه محتمـل   خاطرِ ایراد بنیادینِشان؟ یا به»زغرورآمیموضعِ«خاطر به

ي تثبیـت اجتمـاعیِ مارکسیسـم    مشـکل در خـود فرضـیه   :دست روي آن بگـذارد شود زودي ناچار میشهرام به
کند که نه سـازمان او و  یادآوري میدر برابر یک موضعِ غرورآمیزِ دیگر اشرف، ؛ او سرانجام چفخا استسدست به
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ي اجتماعیِ خاصی ندارند و اتفاقاً طـرحِ  پشتوانهترِ سیاسی و مبارزاتی، هاي کوچکمانند گروه، درستنه فداییان
:براي جبران همین کاستی استجبهه پیشنهاد

اش نیسـتن  در شکلِ عملی] معهبخش جاهیچ [ي نماینده... اصالً ] نیروهاي سیاسی نامتشکل و پراکنده[= اینا : اشرف
.آرایی نکردهشون یک جریان اجتماعی به اون شکل مشخصش صفو اساساً پشت

بخوایم بشینیم باز جریان اجتماعی بیاد یه چیزي را حل ما جا که رسیدیم به همون] دوباره[ببین اآلن ... آخه : شهرام
کـدوم از  ، بـراي هـیچ  ]هاي پراکندهگروه[= تنها براي اونا نهدونیم که ما می... نفع خودمون تمومش کنیم کنه، و به

ولی یکی از . اي پشت سر سازمان شماست، نه براي سازمان ما، نه براي هیچ سازمان دیگهجریان اجتماعی... ما، نه 
در شـما ... سـت  رایی بکنه، همین جبههآکه این جریان اجتماعی پشت سر این جنبش انقالبی بیاد صفوسایل این

هـا مـثالً   گیـد کـه چـون سـازمان    درواقع بدون هیچ دلیل مشخصی دارید صرفاً مـی » شعارهاي وحدت«] يمقاله[
تونـه  بنـابراین جبهـه نمـی   ... شون دقیقاً مارك نخورده و مشخص نیست ي طبقاتیشون و پشتوانهماهیت طبقاتی

شه که خود جبهـه و خـود   طوري طرح میله اینشه، مسئطوري طرح نمیکه اصالً مسئله ایندرحالی. وجود بیادبه
)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 238-237: جاهمان... (اي شدنه وحدت، یکی از وسایل همین توده

تعریـف ایجـابیِ   : بـورژوازي طـرح شـد   بودنِ مفهـوم خـرده  ي پسیناختصار دربارهبحثی بهشور تَعریب اَنیران در 
درنظـر بگیـریم کـه    ناطبقـه عنوان یـک  صورت منفی بهمکن است و بهتر است آن را بهبورژوازي تقریباً نامخرده

در هـر مـورد   که معلوم شود براي آن؛دندهمییا هویت اجتماعی تعین مادي جور یکاضطرارهاي سیاسی به آن 
از حیـث که سیالیتی:هاي سیاسی جامعه نظر انداختچیست، باید به عاملیتبورژوازيخردهمشخص اجتماعی 

معموالً به )ي تولید اجتماعی قابل حذف استاز چرخهمنطقیلحاظبهیعنی ارتزاقش (ناپذیر استطبقاتی تبیین
مـدرنش و سنتیپوشیدنی، تفکیک هاي منطقاً چشمشکل از آدمي بی؛ این ملغمهشودمیبورژوازي متصفخرده
یـک  آن فـرض کنـیم کـه   جـاي بیایید بـه . شدنش» سازمانـفالنـطبقاتیِـپایگاه«دار است که اندازه مسئلههمان

اسـت کـه ربطـی بـه     بورژواییخردهجریان سیاسی با ایدئولوژي مارکسیستی یا التقاطی یا هر چیز دیگر تا آنجا 
در بـورژوازي خـرده . ، نداشته باشدنیستندشدنی حذفمنطقاً اي که از زیست و زایش جامعه فرایندهاي اجتماعی
ناپذیربودنِ طبقـاتی یـک حرکـت یـا موجودیـت      بازنمودنی نیست، بلکه باید آن را در تبیینیک گرایش طبقاتی

؛دست داده شدبهنیز ملّیبورژوازيي مفهوم پرمعضلِ ي دربارههمانندتصوردر همان نوشته (. سیاسی بازجست
خـاطر  کـرد، بـه  را با این تعبیرهـا تحلیـل مـی   57پیش از چپ که 60ي چپ کردستانِ دههکهفراموش نکنیم

تـر در برخـورد بـا آنچـه     اقتصادي به این مفـاهیم بـه خطـا رفـت و سـپس     حتا و ) جنبشی(بخشی مادي عینیت
تظــاهر در برابــر ظهــور و شــده ســالحخلــعو ،نامیــدخــودش مــیدر ســازمان تیپوپولیســپایســتاريِ جنــبش 

پس از جنگ یکُم خلیج فارس، ناچار از خودزنی شـد؛ ایـن   يزدهایتیِ شهوتردکُسوتي آن در کگسیختهعنان
تواند آن را درست مبنا حرف اخیر شهرام، اگرچه خودش نمیبراین. )طلبدموضوعی است که بحثی جدي و پر می

یا سـازمان  پراکندههاي کوچک فقط پشت گروهنه: استرتناقضش هاي طبقاتیِ پتفسیر کند، معنادارتر از تحلیل
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وجـود  » ايجامعه و هیچ جریان اجتمـاعی ی ازهیچ بخش«همخود سچفخاترِ او، بلکه حتا پشت کمابیش بزرگ
.همین استباالدستآن معنا، یک سازمان اصالً معنایی داشته باشدبودنِبورژواییخردهاگر ؛ندارد

ماجرا ربطی : کندمتهم می» ن التقاطانگاشتساکن «ارمغانی و سچفخا را به شهرامبه همین دلیل است که 
بـودن ایـن   آرایانـه ، زیرا در این مورد ارمغانی حق دارد که به ظـاهر به هویت مارکسیستی جدید سازمان او ندارد

اسـت کـه بـا تشـدید     بـورژوایی خـرده و مدعی شود کـه هنـوز همـان التقـاط     ي ناگهانی شک کندتغییر عقیده
از دورشـدن تـر  واقعـی هرچـه شـهرام بـراي   درعـوض،  . آورددرمـی مارکسیسـتی اَدايهاي اجتمـاعی  بنديقطب
سراغ بهاز مسیري جز تغییر ایدئولوژي، اش در پاراگراف پیشین مشخص شد، اي که معناي تلویحیبورژوازيخرده
خود جبهه و خود وحدت یکـی  "، اي نیستجریان اجتماعیکدام ما پشت سرِ هیچ! آقایان سچفخا: رودمیجبهه

یک وپاکردنِ دست، بیشتر شبیه مواضعاعالميبیانیهتر گفتم، کل که پیشچنان. "شدنهاياز وسایل همین توده
حـاال  (شـدن اسـت   جامعه درحال قطبی: ي واحد استوحکمِ سرپایی و شتابزده براي توجیه ضرورت جبههفرض

و رشـد بـورژوازي بـزرگ و    شـاه افـزایش درآمـد نفتـی   : شـمرد همان دالیلـی کـه شـهرام برمـی    فرض کنیم به 
و نیروهـاي انقالبـی وقـت،    ...) بـورژوازي و  هاي بورژوازي ملی و خـرده شدن پرولتاریا و افزایش نارضایتیمتشکل

گمـانِ شـهرام ـــ    ـــ بـه  شـدن ايتودهتنها راه. ویژه چریکیسم، هنوز پیوند پایدار و اندامواري با جامعه ندارندبه
از دید ).ي او دقت کنیدبه دغدغهبگذرید و فعالً پختگی و ناپختگی این گمان هم از (است واحديجبههتشکیل 

ماننـد،  مـی غیرطبقاتیمانند،ها محروم میپیوند با تودهاگر نیروها در انجام این تکلیف دست نجنبانند، از بیانیه
» سـاکن انگاشـتن التقـاط   «وقتی شهرام ارمغانی را مـتهم بـه   . مانندمیبورژواییخردهتعبیري که در باال آمد، به

، شدهدادهيطبقهعنوان یک بورژوازي را بهاندازد که او و کل سچفخا خردهخود این را به ذهن میکند، خودبهمی
ابـراز هـایش  گونه که در کالم و در تحلیـل آننهیعنی ــ عمالًبرداشت شهرام انگارند؛یک محتواي اقتصادي، می

درنتیجـه  ؛ اسـت نیـافتن ـپیونـد ـهـا تودهـباخود،بورژوازيخردهالتقاط، و پایگاهش: استکند ــ چیز دیگريمی
درك ساکنکند، از دید شهرام آن را ي طبقاتی پیشین اطالق میشکلی صلب به یک مادهوقتی سچفخا آن را به

ي اشـرف،  گفتـه از پـیش مشـخص اسـت ـــ بـه     شـهرام  ي پشتیبان سازمان طبقهنزد سچفخا چون : استکرده
جـور  و چپگرایـی اخیـر ایـن سـازمان هـم بیشـتر یـک       ــ پس دیگر گزیري از آن نیسـت سنتیبورژوازيخرده
همـین  فاقـاً بـا   سـازمان او ات کـه کنـد طـور غریـزي احسـاس مـی    که خـود شـهرام بـه   حال آن؛نمایی استچپ

بـراي تحقـق   حد متوجه شده است که او تااین.شودمییا التقاطی بورژوایی هاست که خردهتن با تودهنداشارتباط
؛ م تکمیل شودي مفهونیاز دارد تا چرخه» ت زمانگذش«سازمان خودش و مارکسیسم سچفخا، به مفهوم التقاط

سچفخا اما بـا حـذف عنصـر    رویکرددر . کندبورژوازي را وضع میاست که خردهگذشت زمانخود دیگرسخن،به
وشـود منجمـد مـی  حـین دراینچیز همه،اسپینوزایی(Acosmism)جهانیِ ییک بو رسیدن به، مفهومزمان از 

هـاي اجتمـاعی، فالنـی    جهـان زمانمنـد پـویش   فـارغ از  : دهـد موضوعیت خـود را از دسـت مـی   » جهان بیرون«
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نفسه درست است و خود را در جامعه هم فیاحمدزاده مارکسیسمِتوان کرد، ش هم نمیبورژواست و کاريخرده
ویژه در ها و تفسیرهاي سچفخا بهبه نوشتدرواقع اگر خوب . توان کردش نمیتثبیت کرده است؛ این را هم کاري

آمیز از تثبیت گفتمان خـود در  براي رسیدن به این برداشت اغراقبینید که این سازمان میدقت کنید، آن دوره 
عقیدتیبا آن تغییر کند و خرابکاري میکه شهرام تا آن(نیست ايبازخورد اجتماعیدریافت هیچ جامعه نیازمند 

محضِ بهي احمدزاده پنداري جزوهقول کوژِو، به؛ )کندموقع، براي سچفخا مصداق و براي اشرف گَزَك جور میبی
در یـک  «چیـز  ي اجتماعی نیسـت، بلکـه همـه   ؛ نیازي به دادهشودمیمتحققو، نوشته و خواندهشدناندیشیده

سازمان التقـاطی شـهرام   است که بر حقو ناگزیرخودخودبهقدر احمدزاده همان؛دهدروي می» زدنهمبهچشم
نـدارد،  »جهـانِ بیـرون  «بودن نیازي بـه  ي احمدزاده براي درستجزوه؛بورژوایی استخردهخود و ناگزیرخودبه

.یستن» گذشت زمان«مستلزمبودنِ بنیاد سازمان التقاطی شهرام، بورژواییکه تأیید یا رد ادعاي خردههمچنان

یـک  ،حیندراین، یک »زدنهمهبیک چشم«چونان جاودانگی یا مفهوم: رسیممهمی میينتیجهاینجا به 
ي پنجـاه،  ي مشخصِ چریکیسم ایرانیِ دهـه اسطوره:مستلزمِ بودن در اسطوره استابدیت فشرده در یک لحظه،

کنـد،  همـان مـی  ایـن جنـبش یـا یـک   طبقـه با یک اززمانمیانجی و مستقلبیشکلی بورژوازي را بهخردهمفهوم
» تثبیت اجتماعی مارکسیسم«با اززمانمستقلمیانجی و بیرا » موتور بزرگر کوچک ــموتو«که مفهوم همچنان
. تسـ انگریستن به این اسطورهاي باالتر از مرتبهوبیرون، ازمفهومتنها راه براي درك زمانمندي . دگیریگانه می

براي خودش جور اضطراراً اما هویتی که ،زنددست و پا میي باالتر مرتبههمین رفتن به فراشهرام در تالش براي 
ـ ن اسـطوره برمـی  ااي آویزان از او، دوباره او را به درون هممانند وزنهکرده  جـاي  توانسـت بـه  اگـر او مـی  .دگردانَ

مراتـب بیشـتر   ي چریکیسم متعهد بماند، کاري که بهي اسطوره، به خوانشِ نقادانههویتمارکسیسم درمقام یک 
ي اطرحوارهبرطبقحالت البته دراین؛دشمیتر نزدیکبه این مرتبه احتماالً ،استمارکس تعهدات سیاسی یادآور 

دست اینو » تقدم ماده بر شعور«ي بدون نیاز به بحث دربارهاو دست داده است، بههگلمفهوم ي کوژو دربارهکه 
اشـــرفAcosmism بـــرخالف هگـــل در ذهـــن داشـــت،Atheismو درمعنـــایی کـــه کـــوژو از ، مقـــوالت

چه چیزي ایـن  .کردزمان را حفظ میـجاي آن جهانو بهگذاشتي جاودانگی را وامیحلقه،مارکسیستـآغازـاز
موردي که به خودش بست ِ بیمارکسیستیعقیم گذاشت؟ هویت ي باالترِ نوشتار رابراي رفتن به درجهحرکت او 
.شتافتجهانیِ اشرف آلود به کمک بیشکلی تناقضو با آن به

*                 **

هـاي  لنینیست جامعه، اما نه با انحصارِ سازمانـاي متشکل از نیروهاي انقالبی و مارکسیستي تشکیل جبههایده
اي در میـان  ي چنـین جبهـه  ي محتـوا و اصـول و برنامـه   هایی دربارهزمان بحثي مسلحانه، آنپایبند به مبارزه

54مهرمـاه  شـان، در  سازمان. ل.هایش در بخش مخطشهرام و هم. انداختهاي درون و بیرون کشور به راه گروه
را » ايي واحـد تـوده  جبهه«باره بیان کردند و نظر خود را نیز دراین، ي اعالم مواضع ایدئولوژیکبیانیههماندر 
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لـوي و  ي نیروهـاي رزمنـده در برابـر حکومـت په    کـاري همـه  بهترین ابزار براي چیرگی بـر پراکنـدگی و خُـرده   
تمـام "آنهـا  ادعـاي نـد؛ بـه  معرفـی کرد هـاي انقالبـی،   ي تودهامپریالیسم، و از این رهگذر گسترش پیوند با بدنه

هـاي انقالبـی، و نیروهـا و نماینـدگان     هاي واقعی، تمام نیروهاي مبـارز مـذهبی، دمکـرات   لنینیستـمارکسیست
فعالیـت انقالبـی مشـترکی را علیـه رژیـم      » ايي واحد تودهجبهه«توانند در این میهاي مسلح روستاییجنبش

بـودن مفـاهیمی چـون    گذشته از گنگ. )16: ل.ي اینترنتیِ بایگانی بخش منسخه(".مزدورِ حاکم سازمان دهند
» روسـتایی هـاي مسـلح   جنبش«، مقصود شهرام از »هاي انقالبیاتردمک«و » هاي واقعیلنینیستـمارکسیست«

ي تحلیل که او برپایهبودشده در کردستان، بلوچستان و خوزستانِ آن زمان گراي تشکیلهاي قوممشخصاً جریان
که از این پیشنهاد هرروي چنانبه. کردي دهقانی تعریف میطبقاتیِ نامنسجم و گاه پرخطاي خود، براي آنها پایه

هـا  هـا و غیرمارکسیسـت  کـه در آن مارکسیسـت  بود» خلقیعموم«یک وحدتدهندگانْمدنظرِ بیانیهآید،برمی
در سـچفخا  ،54در اردیبهشـت  اما کمی پیش از آن .بایست در کنار یکدیگر و در برابرِ حکومت فعالیت کنندمی

:ه بودموضع خود را در این مورد مشخص کرد» شعارهاي وحدت«با عنوان خلقنبردي ششم ي شمارهسرمقاله

خـوبی نقـش و اهمیـت وحـدت     هایی که درون جنبش نوین انقالبی قرار دارند، بـه لنینیستـاکنون بیشتر مارکسیست
برخــی از افـراد یــا محافــل  بـین  کننــد، ولـی گــاهی در  درك مـی طــورکلیبـه هـاي ایــران را  لنینیســتـمارکسیسـت 
طورکلی موردنظر باشـد  ایران بهالبی اخیرِلنینیست، این مسئله مطرح است که باید شرکت در جنبش انقـمارکسیست

لنینیسـتی در شـرایط کنـونی    ـي مارکسیسـت شدهو گویا داشتن یا نداشتن یک سازمان با ایدئولوژي مشخص و اعالم
ي مسـلحانه عواقـب زیـاد    این حرف اگر در شرایط آغاز مبارزه. رشد جنبش، تأثیري در اجراي وظایف انقالبی ما ندارد

ي مسـلحانه را در جامعـه   مبـارزه مـا  اکنـون دیگـر   . لی در شرایط کنونی داراي عواقب بسیار بدي استبدي نداشت، و
عنوان شکل محوري مبـارزه بـه اغلـب نیروهـاي آگـاه خلـق اثبـات        ، درستی مشی تبلیغ مسلحانه را بهایمتثبیت کرده

).از اصلَندتأکیدها ؛ 9-8: 1354، سچفخا. (ایمي مسلحانه جلب کردهسوي مبارزهایم، و آنها را بهکرده

وحـدت  لحظـه  درآندلیل تثبیـت مارکسیسـم در جامعـه از طریـق تبلیـغ مسـلحانه،       که بهبودنظر فداییان این 
ـــ مارکسیسـت و غیرمارکسیسـت ـــ     ي نیروهاي انقالبیلنینیست نسبت به وحدت کلیهـنیروهاي مارکسیست

ي کارگري طبقهیکپارچهاي باید سازمان متشکل و ازحیث ایدئولوژیکي واحد تودهاولویت دارد و پیش از جبهه
بـه آالیـشِ   »ي واحدجبهه«ضروريِ طبقاتیِتشکیل شود تا اختالط میانــیا پیشتاز مسلحباشد حزب حال ــ

» هالنینیستـمارکسیست«رود تا مقصود از اما این موضع حتا از این هم جلوتر می.ایدئولوژیک پرولتاریا نینجامد
:تر مشخص شوددقیق

ي هـا کـافی اسـت و نبایـد در جهـت وحـدت کلیـه       لنینیسـت ـاما آیا فقط داشتن استقالل سازمانی براي مارکسیست
وحـدت کامـل   «اي است که باید شعار لحظهگوییم چرا، اکنون درست هاي ایران تالش کرد؟ میلنینیستـمارکسیست

هـایی  لنینیسـت ـي مارکسیستالبته الزم به یادآوري است که منظور ما کلیه. را داد»هالنینیستـي مارکسیستکلیه
بسـیاري از  . دارنـد هـاي جنـبش انقالبـی ایـران قـدم برمـی      است که با قبول مشی مسـلحانه در جهـت تحقـق هـدف    
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اند و به الگوسازي از تجـارب تـاریخی   هاي رنگارنگ را خوردههم هستند که گول اپورتونیستهالنینیستـمارکسیست
کـه یـاد   زنیم، چنانها حرف میلنینیستـوقتی از مارکسیست... پرولتاریا سرگرمند، و برخوردي با انقالب ایران ندارند 

تـالش  ... نـوین انقالبـی ایـران قـرار دارنـد      هایی باشد که درون جنـبش لنینیستـشد، باید منظورمان آن مارکسیست
هایی که درون جنبش نوین انقالبی هستند، باید این باشـد کـه در یـک سـازمان واحـد      لنینیستـاساسی مارکسیست

)از اصل استتأکید؛ 6-5: جاهمان. (متمرکز شوند

تا محوریت آن را نیز به جنبش تنها به تثبیت مارکسیسم در جامعه اطمینان دارد، بلکه حترتیب سچفخا نهبدین
جنـبش  «درحقیقت از دید اشـرف و کـل سـازمان او    .دهد؛ این در یک کالم یعنی خود این سازمانمسلحانه می

فـداییان خـورده   که به سد تعصب شهرام. هاي فدایی خلقچیزي نیست جز سازمان چریک» نوین انقالبی ایران
. کندتوصیف میآني درون هابنديخطخود ترشدنِ پیش از هرچیز مجرا و محملی براي مشخصرا جبهه است، 

جـایی  نـاگزیر کـار بـه   رود و پیش مـی نتیجهبیـسرانجامین بحثهمگرد بخش بزرگی از گفتگوهاي دو سازمان 
اما با این حمله یک .کندشکل غیرمستقیم و سپس مستقیم به این نگرش حمله میکشد که شهرام نخست بهمی

افتد و آن قرارگرفتنِ شهرام در موضعی است که مشیِ محوري سازمان خودش را به اتفاق دیگر نیز ناخواسته می
شـهرام همچنـان بـر محوریـت جنـبش مسـلحانه و اهمیـت        ي اعـالم مواضـع  بیانیـه اگرچه در . کشدچالش می

ویـژه بـا   هاي او، و بـه تواند با کلیت بحثین تأکید اساساً نمیدستاوردهاي آن براي انقالب ایران تأکید دارد، اما ا
جنـبش  "که در این بیانیه آمـده اسـت،   چنانزعم شهرام، آنموضع او در رویارویی با اشرف همخوان باشد؛ اگر به

هاي اخیر تأثیرات شگرفی در آزادکردن نیروهاي انقالبـی جامعـه، در شـکوفاکردنِ اسـتعدادهاي     ي سالمسلحانه
ي سیاسی و حتا نظامی علیه دشمن سمت مبارزهدادنِ آنها بهانقالبی نهفته در میان طبقات مختلف خلق و جهت

هاي بزرگی از طبقات مردم مـا  تأثیرات بسیار بزرگی در ارتقاي بینش سیاسی و اجتماعیِ بخش... داشته است و 
ي دیگـرِ مبـارزاتی   کنون با هـیچ دوره تا1330هاي قبل از ن نفت در سالکردباقی گذارده که بعد از نهضت ملی

جریـان  ... نـه  "گویـد ، پس چگونه به اشـرف مـی  )8: ل.بخش مبایگانیي اینترنتیِنسخه("قابل مقایسه نیست
او در ؟)گفتـه پـیش ("اي پشت سر سازمان شماست، نه براي سازمان ما، نه براي هـیچ سـازمان دیگـه   اجتماعی

گرِ فرمول چریک شـهري اسـت کـه    همین گفتگوها، عمالً و ناخواسته در حال اعتراض به بنیادهاي نظريِ تبیین
آنچـه  که گفتـه شـد،  چنان.دادچفخا را نیز تشکیل میسو عملحرکتاساس ي مسعود احمدزاده جزوهدرقالب

تثبیـت  «بـر  عقیـدتی ام با فراینـد تغییـر   ترشدنِ این اعتراض است مهرِ تأییدي است که خود شهرمزاحم صریح
هـرروي تـا   بـه .رانَـد به موضعِ ضعف مـی مدام ، واقعیتی که او را در برابر اشرف نهاده است» اجتماعی مارکسیسم

ـ مـی حامل ایـن تنـاقض   ناگزیر ، شهرامسمترِ چریکیرسیدن به نقد بنیادیني فرضیِ مرحله ، امـا در همـین   دمانَ
گریـزي بـه   او : درجاي خود بر تناقض متقابل اشـرف دسـت بگـذارد   دارد که ي جبهه او را وامی، مسئلهگفتگوها

تثبیـت کـه چنـین بـر    کـه اشـرف در همـان زمـان    زنـد  میي سازمان شده، رهبر فراموشهاي بیژن جزنیبحث
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، اسـت هـایش  او از طریـق چـاپ نوشـته   هـاي  اندیشـه ي سـرگرم اعـاده  کنـد، پافشاري میمارکسیسماجتماعی
:تعارض داردبرداشتهایی که با همین اندیشه

نـداریم؟ یعنـی صـرفاً و صـرفاً     ] هـا غیرمسـلحانه [=ي پیوندي با اینـا  یعنی ما االن هیچ وحدتی، هیچ رشته: ... شهرام
ده، این تقریباً مخـالف ینو نشون میطوره و حرفاي تو هم داره اکنه؟ و اگر ایني ما با اینارو مبارزه تعیین میرابطه

یعنـی  . تـون هـاي دیگـه  چیزایی که به نام رفیق جزنی منتشر کردید یا نوشتهمثالً همین. حتا نظرات خود شماست
هرحال برخورد کرد و یـک وحـدتی باهاشـون    گید اینارو باید باهاشون بهحتا شما جاي دیگه این نظرو ندارید و می

] کـه ماننـد ایـن  [اونجـا ارائـه شـده،    ] چیـزي کـه االن میگـی   [این مشخصاً برعکس بهراجعو دالیلی هم ... داشت 
اي یک اسـتفاده وهایی سازمان پیدا کننسري چارچوبهایی مثالً تحت یکتونن در یک هدفمی... هرحال اینا به

مسـائل رفیـق جزنـی، ایـن   » شـود اي مـی ي مسلحانه تودهچگونه مبارزه«ي اتفاقاً توي همین جزوه...ازشون بشه
و ] هـا افـزوده [؛ 219-218: 1393گفتگوهـاي دو سـازمان،   ... (شما منتشرش کردید، حتماً قبولش دارید . موجوده

)ویرایش از منَند

گذشته از تکرار رئوس کلی نگرش او بـه  ،بودمنتشر شده نیز» پیشاهنگ و توده«که با عنواني جزنیاین جزوه
حتـا  از توصـیه بـه همکـاري بـا برخـی      درسستگاه حاوي احکامی گهعنوان یک ابزار تبلیغی، نبرد مسلحانه به

مبارزات یا به حکومت مرکزي عشایريايهترین عناصر اجتماعی وقت اپوزیسیون شاه، از قبیل اعتراضارتجاعی
تعصب قـومی،  (به استعداد ذاتی جا هماننیز هایی که خود او جریان،چ و عرب استقومگراي کُرد و بلونیروهاي

در انحطاط براي ایجاد ) تحریک اعراب منطقه، نزدیکی به امپریالیسم(سازسببهاي زمینهو ) خانیمناسبات خان
ي بیانیـه ي توان در مقدمـه ي این نیروها را میدربارهمانند همین برآوردهاي دور از واقع.دکناشاره نمیکم آنها 

جنـبش  هـاي روسـتایی ایـران و ارتبـاط آن بـا      نگاهی کوتاه به جنـبش «در زیربخش ، اعالم مواضع ایدئولوژیک
شهرام اصرار دارد که این تحرکات را زیر عنوان مبـارزات دهقـانی و ضدامپریالیسـتی    نیز یافت؛ در آنجا » انقالبی
وبن نادرست اسـت و حرکـت سیاسـی    شان، از بیخاین وصف درمورد بسیاري از آنها، اگر نه همه.بندي کندطبقه
ي بـا درنظرگـرفتن دایـره   هـرروي  بـه . توانست به نتایج اسفباري بینجامدي چنین تحلیلی از آن نیروها میبرپایه

را نـد نامیدمـی » جنبش مسلحانه«و خود شهرام قابلیت تعلق به آنچه آنهانیروهایی که از دید جزنیي گسترده
ي ي زیـر را از جـزوه  ماننـد پـاره  اشـاراتی  هـم احتمـاالً   شهرام قابل انتظار است و » جبهه«طرح مفهوم داشتند، 

:کندبه اشرف گوشزد میي بیژنگفتهپیش

یافتـه از  تکامـل ولی رسیدن بـه ایـن شـکل    . هاي اولیه در راه تشکیل این جبهه برداشته شده استدر حال حاضر قدم
در جریان مبارزه است کـه محتـواي واقعـیِ ایـن     . وحدت نیروهاي انقالبی، مستلزم رشد و تکامل جنبش انقالبی است

هاي ایـران و  بخشِ خلقي آزاديجبهه. ي آن تعیین و ماهیت رهبري آن مشخص خواهد شدجبهه و نیروهاي متشکله
ي مبـارزه ایـن جبهـه  . أل رهبـري را در جامعـه از میـان خواهـد بـرد     یا هر اتحادي که داراي چنین محتوایی باشد، خ

ي نیروها و امکانات را براي تحقـق اسـتراتژي   هاي سیاسی و نظامی وحدت بخشیده و کلیهنیروهاي انقالبی را در جناح
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اي در جبهـه چنـین  . هاي مهم جنبش انقالبی استاي از هدفههچنین جبرسیدن به یک. کار خواهد گرفتجنبش به
ایـن جبهـه قـادر    . اي خواهد داشـت کنندهي اَشکال مؤثر، نقش تعیینکارگرفتن کلیهدهی نیروهاي خلق، در بهسازمان

هـاي فـرديِ یـک    ترین کوشش]انه[کاراین جبهه از محافظه. هایی صادر کندي مردم دستورالعملخواهد بود براي همه
جزنـی،  . (بخش را در زیر پرچم خود رهبري خواهد کردرزات یک ارتش آزاديترین مباتا انقالبی] گرفته[کارمند دولت 

)از منَند] هاافزوده[؛ 76: 1355

خلقیِ گام نخست انقالب ایران تأکید داشت و درواقع این ي عمومهاي خود بر جنبهدانیم که جزنی در تحلیلیم
و ایـن  او حتا از این هم جلوتر رفت .دانستداري، میایهگام را انقالبی علیه دیکتاتوريِ شاه، و نه الزاماً علیه سرم

ي این تحلیل، تعیین ماهیت جنبش انقالبی بر درنتیجه. تعریف کرد» شاهشخصِدیکتاتوريِ «بارها دیکتاتوري را 
و شـعارهاي راهبـردي ایـن جنـبش را     تاریا و اردوي متحدانش نادرسـت بـود  اساس منافع مشخص طبقاتی پرول

:دکربازنمایی میشکل منحرفی به

کردن دیکتـاتوري  ست ضددیکتاتوري و شعار استراتژیک آن سرنگوني فعلی ماهیت سیاسی جنبش، ماهیتیدر مرحله
ت، در ترین وجه تضاد خلق بـا امپریالیسـم و بـورژوازي کمپـرادور اسـ     از آنجا که دیکتاتوري سلطنتی عمده. شاه است

اگـر بخـواهیم محتـواي    . بخـش در جنـبش داشـته باشـد    وحـدت یتواند نقشـ ی، شعار ضددیکتاتوري میلي فعمرحله
حـال  درعـین ]. اسـت [را تعیین کنیم، باید بگوییم که جنبش ضـددیکتاتوري شـاه   بخش ي فعلی جنبش رهاییمرحله

. داري وابسته وحـدت ارگانیـک دارد  یستم سرمایهها و سي امپریالیستتوجه داشته باشیم که دیکتاتوري شاه با سلطه
مبـارزه بـا   ... داري وابسـته را فرامـوش کنـیم    ها و مناسـبات سـرمایه  بدین معنی نیست که ما امپریالیست] شعار[این 

امپریالیسم و کل سیستم، امروز اساساً در رابطه با مبارزه با دیکتاتوري شاه مطرح اسـت و مـادام کـه ایـن دیکتـاتوري      
به این ترتیب جنبش مسلحانه در این مرحله . جاي خود معتبر استکند، این قانون بهایفا می]تضاددر [عمده رانقش
زیـر رهبـري پیشـاهنگ    حاکمیت خلـق  ]ها[ترین آنکه مهم،ايتودهدمکراتیکبا تکیه بر شعارهاي انقالبِتواندنمی

و ] هـا افـزوده [؛ 31: 1358جزنـی،  (.اي برسـد ه حمایت تودهي کارگر است، نیروهاي موجود را متحد ساخته و بطبقه
)از منَندتأکید

عنـوان کلیتـی   بـه جبههکند با ارجاع به آن مفهوم شهرام این تحلیل را در پسِ ذهن خود دارد و سعی میظاهراً 
همزمـان، بـا اشـاره بـه     .ــ را توجیه و تبیین کنـد هاي چریکی چه برسد به سازمانها ــ.ل.فراگیرتر از صرف م

ي ي بیژن و ایجـاد تـوازن میـان نظریـات او و نظریـه     تناقضی که اشرف در جریان گرایشِ وقت سچفخا به اعاده
کنـد و هـم   تالفی میي او را حملههم ــ در آن گیر کرده است، » استراتژي، هم تاکتیکهم«اي سازمان ــ پایه

حذف نشـود و زمانمنـدي را   » جهان بیرون«اگر : رساندناخواسته دعوا را به نزدیکی محور اصلی اما پنهان آن می
مسـعود یـا   باالخره : شودسازمان شهرام نمایان میالتقاطسازمان اشرف هم مثل مارکسیسمِحفظ کنیم، تناقض 

بیژن؟
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جهـانیِ  اما بـی . رفت55ي مؤمنانه به پیشواز ضربه،این پرسشسچفخا بدون تالش براي دادن پاسخی به
و » چریکیسـم «میـانجیِ  درنگ و بیهمانیِ بیاین سازمان چنان به ایند؛طلبمیاز این بیشتربهاییاسپینوزایی 

ي جـزوه شـدن نوشـته محـض بـه تعبیري کوژِوي گویی که بهچنان(ایمان داشت » تثبیت اجتماعی مارکسیسم«
ي تردیـد  دیدهبه رویدادهاي خیابان بههم 57حتا در گرماگرم بهمن که) بودشدهتثبیتمارکسیسم، احمدزاده

تقریباً مستقالنه فراخـوان  ،شکلی غافلگیرکننده و دور از انتظار کلیت سازمانها بهکه جزنیستتا آن،نگریستمی
همـین  منطقـیِ  گسترشيدرنتیجهدر فرداي انقالب، این تناقض راواپسینِحلِشرکت در قیام دادند؛ سازمانْ

تـا ، یعنـی  )"نه مسعود، نه بیژن"(معیار بیشتر همه دورتر و با انحرافمواضعی ازاینتا» بازگشت به بیژن«فرایند
این انشعاب و مشـتقات  فرجام؛ جربه کردتمیلیتانتکیش و راستخط جداییدر ،حزب تودهوحدت با ي مرحله
شهرام پیشـاپیش بـه اشـرف    .که جاي بحث ندارندبودسردرگمهاي مسلحِ فرقهاي از مجموعهاش تشکیل بعدي

؛ چطور ممکن اسـت یـک سـازمان همـان     اش باشدکند که حواسش به این تناقض و عواقب احتمالیگوشزد می
شـود کـه   را هم منتشر کند؟ یا چگونـه مـی  » شعارهاي وحدت«کند، را چاپ می» پیشاهنگ و توده«هنگام که 

از آن نقل شده است ي باال پارهکه بیژنينوشته، تئوریکبهمن 19ي سوم ، در شماره55سازمانی که در مرداد 
از قـول او  در آن ودهـد  بیـرون مـی  »ي کنـونی جنـبش انقالبـی مـا در لحظـه    مسـائل  تـرین  مبرم«با عنوان را 
از عشایر گرفته (ي نیروهاي مخالف اي عمومی از همهتشکیل جبههرا ي انقالبیهاي سازمانوظیفه» ترینمبرم«

در ان سالدر فروردین هم،کندمیعلیه دیکتاتوري شخصِ شاه تعریف ) کار دولتتا کارمندان ناراضی اما محافظه
ایـن  ي وحـدت،  در نقـد رویکـرد سـمخا بـه مسـئله     وي بحـث درون دو سـازمان  ي ویـژه نشـریه ي یکُمِ شماره

بـراي رهبـريِ   ، انقالبیواقعاًي خودش گفتهبهلنینیستـمارکسیستصرفاً نیروهايوظیفه را اتحاد» ترینمبرم«
:داندایران میسوسیالیستیِْدرنگبیانقالبِ 

ي استراتژیک جنبش نوین کمونیستی کدام است؟ حقیقت این است که نگاهی به ساخت اقتصادي ترین وظیفهمبرماما 
گرفتن تضاد کـار  و نتیجتاً شدت،ویژه در بخش صنعتهاي امپریالیستی بهگذاريآور سرمایهي ایران، رشد سرسامجامعه

کـه  ] اسـت [ن ما در جریان یک رشد کمیِ شگرف قرار گرفتـه  ي کارگر میهطبقه. کندو سرمایه درون جامعه را القا می
چنـان  ایـن امـر آن  . سـمت پرولتاریاسـت  عمدتاً ناشی از تضعیف جبري اقتصادي طبقات میانه و حرکت این طبقـات بـه  

» شـمار کـار  اردوهـاي بـی  «ترین سال آینده، ما در ایران با یکی از عظیم10گیرد که بدون تردید در شتابان صورت می
دهـد بـی هـیچ درنگـی بـه ویژگـی       اي کـه بـه مـا اجـازه مـی     پدیـده . شـویم روبرو می» دنیاي فقر و بندگی«متعلق به 

کـه آنچـه   خالصه ایـن . باید با توجه به این امر اتخاذ شود؛ هرگونه تاکتیکی میسوسیالیستی انقالب ایران ایمان بیاوریم
درواقـع  . لنینیسـم دارد ـسوي آرمـان مارکسیسـم  التزاید نیروها بهگذرد، حکایت از گرایش دائمدرون جنبش انقالبی می

و ایـن جنـاح سـریعاً نیرومنـدتر     دهندها تشکیل میلنینیستـاکنون بخش غالب نیروهاي انقالبی جامعه را مارکسیست
لنینیست هستیم و این امر ـاکنون ما شاهد کاهش نیروهاي غیرپرولتري انقالب به نفع نیروهاي مارکسیستهم. شودمی

گـرفتن تضـاد کـار و    در چنین شـرایطی کـه شـدت   . گیردصورت میبیشتري ي رشد جنبش انقالبی با شدت در پروسه
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لنینیست ـ، وحدت نیروهاي مارکسیستي آن استکنندهونیست جنبش انقالبی مشخصسرمایه، و نیرومندي جناح کم
)40-38: 1355سچفخا، (.یابدي استراتژیک ضرورت میترین وظیفهعنوان مبرمواقعاً انقالبی به

یا حرف اشـرف را کـه   ،دشجبههکار دولت نیز همکارمند محافظهباحتا یم؟ حرف بیژن را که باید بپذیرکدام را 
در ایـن مرحلـه   "باالخره حق با بیژن است که است؟ هاي پایبند به چریکیسم ممکنمارکسیستوحدت فقط با 

سچفخاي خط با ، یا "نیروهاي موجود را متحد ساخت... اي توان با تکیه بر شعارهاي انقالبِ دمکراتیک تودهنمی
جیه توسچفخا در؟"گی سوسیالیستی انقالب ایران ایمان بیاوریمبی هیچ درنگی به ویژ"باید گوید میاشرف که

تغییـر کـرده و جنـبش وارد گـامِ     نبـرد ي که با تثبیت چریکیسـم، اکنـون مرحلـه   نظر استها برایناین تناقض
حسـاب موضـوعیت   بـااین ). 31: جاهمان(اعتبار ندارند دیگردرنتیجه شعارهاي قدیمیشدن شده است و ايتوده

ز شـود و ا ها به ذهن شهرام نیز زده است که کمی جسـورتر مـی  البد این پرسش؟یستچهاي بیژننوشتهچاپ 
هاي مشابه که جریانبزرگ شده است، درحالیاندازهتااینها براي فداییسیاهکلچرا عملیات پرسد که رقیب می

هاي قومی یـا تحرکـات   مدنظر شهرام همان حرکت. شوندرسمیت شناخته نمیبهآنها در نقاط دیگر اصالً ازسوي 
اینـک اشـرف آن را چـاپ    اي که هـم »پیشاهنگ و توده«شان را بیژن در اي است که همانندي پراکندهمسلحانه

...):عشایر ها، عربها، کُردها، بلوچ(، برشمرده است کرده است

اي د، تحلیـل اجتمـاعی  کنیـ مـی یاد» جنبش دهقانی«نام بهونتون ازشدر نوشتهشما در رابطه با جریاناتی که : اشرف
دارید؟

مقدار هـم جریانـات دهقـانی کـه از طـرف      ملیه، یهجریانات مقدار ش را ما توضیح دادیم؛ جریاناتشون یهنمونه: شهرام
...ان مثل جنبش دمکرات، توي کردست... شه هاي مثل دکتر اعظمی ایجاد میهمین گروه

...
شما تحلیلتون از جنبش دکتر اعظمی چیه؟: اشرف

.. .
نظرِ ما این تقریباً در همون حدیه که همان رفقاي فدایی، رفقاي سیاهکل عمل کردن؛ این تقریباً همونه؛ اینا به: شهرام
گیـد مـثالً   یعنی اگـه شـما مـی   .. اومدن یه جنبشی را آغاز بکنن، ضربه خوردن؛ خیلی مشخصه ] گروه اعظمی[= 

] بـزرگ [را در جنگل چنان و به اون شـکل  ] ي سیاهکل[شما مثالً اثرات جنبش رفقا ... سیاهکل واقعاً یه جنبشه 
اصـالً بـه هـیچ    [کنید، ولی مثالً جنبش دهقانی را که واقعاً روي دهقانان اونجا چه تأثیراتی گذاشـت را  ارزیابی می

هـاي کُـرد یـا    جریانات دهقانی براي ما مشخصاً در اَشکال ملی موجوده؛ مثل همین جریان دمکـرات ] ... گیریدنمی
.هاها، یا همین اهوازينات بلوچجریا

...
داري در ما با این نیروها چندساله در ارتباط هستیم و تحلیل ما از اینا این هستش که در حقیقت جریان ادامـه : اشرف

گفتگوهـاي دو سـازمان،   (.کـنن و هـیچ نیرویـی هـم نیسـتن     االن هیچ کاري نمی... هاي خودشون نیستند محیط
)و ویرایش از منَند] هاافزوده[؛ 240-243: 1393
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ي بیژن، ولو به قید احتیـاط، متحـد راهبـردي سـازمان او     شمارد که در جزوهکه اشرف نیروهایی را هیچ میاین
؛ به رقیـب بفهمانـد  وجودش را داند چگونه باید است که شهرام نمیگفتهپیشنمودي از تناقضاند، انگاشته شده

و آنهـایی هـم   تر بودندتر یا بزرگهاي کوچکدر اندازهسیاهکلچیزي شبیه هاحرکتدرست است، برخی از آن 
ي بلوچ و عرب و کُرد نداشته باشند، باز گرایانهاي مانند تحرکات قومکه بخت آن را داشتند که محتواي ارتجاعی

جایگـاه سـیاهکل بـراي    بـودنِ  ویـژه همینوصفبااینربطی به جنبش دهقانی نداشتند؛سیاهکلهم مانند خود 
نیسـت،  عملیـات  یـک  سـیاهکل  سچفخا از دید: بیندها را نمیدهد چرا اشرف تناقضست که توضیح میسچفخا

اجـازه  اشـرف  بـه ؛ ایـن واقعـه   زمان از نمودارِ کوژِوي مفهومِ اسپینوزاستـي جهانکردنِ حلقهي پاكبلکه لحظه
شدن، تحقق یافته محض نوشتهمحض اندیشیدن، نوشته شده، و بهبهاحمدزاده ي جزوهدهد مطمئن باشد که می

نـدارد؛ یـا شـاید صـاحب     جهاناي شده است که نیازي به شناسیبهمن سچفخا صاحب هستی19پس از . است
را بیـرون از زمـان   مفهـوم یک نهفتگی کـه  یک قلمروزدایی مطلق، ندارد؛ فعلیتجهانی شده است که نیازي به 

بـه  دوبـاره راآنبازقلمروگذاريرآوشود، احساس چندشمرزهاي فعلیت نزدیک میهکند و هرجا که بوضع می
شعاعیان کـه  این برداشتهایی مانندداوري. کندخودش متواري می»زدنیِبرهمچشم«يساحت پاك و پیراسته

د، ندید، هرانـدازه درسـت باشـ   ش از اندازه عمودي و متمرکز میایدئولوژیکش بیسبب لنینیسم فوقِسچفخا را به
هاي این سازمان، و قلمروزدایانه بودن بودنِ برنهاده» زدنهمبهدر یک چشم«باید به این هم اندیشید که چقدر با 

که تناقضی درکار نیست و راست آن!؟نهفتهشدت و همزمان بهبالفعلشدت ؟ بهندهاي آن ناهمخوانَپردازيهومفم
ین جـوهر بـا همـ   هـم اتفاقـاً  در تبیینِ اسپینوزایی آن در نظـر دارد،  مفهومو نهفتگیمن بر آنَم که آنچه دلوز از 

اي اندیشـیدن ـــ مربـوط بـه     برخالف برداشت او ایدئولوژي و عقیده ـــ اسـطوره  . بسندگیِ عقیدتی مطلق است
است که اسطوره متعهد به امتناعیدر برابر، فعلیت. ستاونهفتگیِتر شبیه همان بیشي فعلیت نیست، بلکه وهله

.انکار آن است

ي ماشین پارانویاك به دقیقهصرفاً سازمان /انداموارههویتي تولید توانید احساس کنید که اطالق وهلهمی
شـده در موقـف   اي متوقـف گفـت سـچفخا انـدامواره   مورد بسنده و روشنگر نیست؛ اگر دلوز بود شـاید مـی  دراین

ضـد دسـتگاه   ماشـین جنگـی   ي گسترش پیوندهاي ماشینِ انتزاعی میل، یعنی همان پارانویاست که دیگر اجازه
ي نهفتگـی، بـر   بـر خلـوص وهلـه   خـود اصـرار  . دهدرا نمیهااندامبدونِبدنِتصرف یا حکومت شاه، روي سطح 

غرور درنگاه نخست جور چیزي است؟ دهد، چهروي می» زدنبرهمچشمدر یک«مفهومی که در مقامِ خودآگاهی
مقاومـت ماشـین   همـین  ،ي واحـد طـرح جبهـه  اتحاد با دیگر نیروها در در برابر آن مخالفت سازمانی سچفخا و 

کنم ماجرا به همین آورد؛ اما من فکر میرا به یاد میوندهاي اندامواره پارانویاك دربرابر قلمروزدایی و گسترش پی
در «ي نهفتگــی، بــر مفهــومی کــه در مقــامِ خودآگــاهیخــود اصــرار بــر خلــوص وهلــهمــثالً . ســادگی نیســت

وحـدت  «این سـازمان بـر   ي واقعی و عالقهاصرار باید به جور چیزي است؟دهد، چهروي می» زدنبرهمچشمیک
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کند، اما ي واحد را چاپ میي ضرورت تشکیل جبهههاي بیژن دربارهسچفخا جزوه؛ دقت کردهم ».ل.نیروهاي م
هم فقط معتقـدان  آنها، .ل.خودش معتقد است که این جبهه موضوعیت تاریخی ندارد و اولویت فعالً با وحدت م

در جهـان  یـابی فعلیـت این سازمان را بـه  چیزي : جاستي اساسی دقیقاً در همیننکتهاست؛ چرا؟ به چریکیسم
هاي بیژن را هم خالف مشـی رسـمی چـاپ کنـد؛ امـا      کند جزوهدهد؛ همین گرایش آن را وادار میواقع هل می

ساخت انضمامی، دوبـاره آن  شدن در یک سرهمآورِ تماس با جهان واقعی و بازقلمروگذاريگویی احساس چندش
غـرور  .استانتزاعیماشینهستیِ نازمانمندي که در آن یک گرداند، یعنی بهي نهفتگی بازمیرا به خلوص وهله

و سـبکباريِ  سـتیزي مسـئولیت یـادآور ؛ بیشـتر  هـاي روزمـره نـدارد   بینـی خودبزرگچندان شباهتی به سچفخا 
اسـت،  فعلیـت حال که ناگزیر از تماس با جهـان  یک ماشین انتزاعی که درعین: دیونیزوس یا زرتشت نیچه است

. ساخت انضمامی سازگار نیستايِ طبعش با اسیرشدن در فعلیت یک سرهمبودگیِ نیچهناب

ـ     غروریا هویتعجیب درقبال این شکلِ ترتیب بدین و مبـاالتی بـی ،سـبکباري هـــ شـکلی کـه بیشـتر ب
دو رویکرد کامالً ناهمسو ،در گفتگوي میان دو سازماناوهام پارانویاك ــ هد تا بنَمامیشیزوفرنیکمسئولیتیبی

ي احمدزاده را از ساحت ناب نهفتگی بیرون بیـاورد  هاي بیژن یا حتا جزوهخواهد نوشتهشهرام می: شودمیایجاد 
هـا  .ل.ي اَبرآرمـانی وحـدت م  که اشرف با طرح فرضیهبازقلمروگذاري کند، حال آن» ي واحدجبهه«و در ترکیب 

ي جالـب عملکـرد   و نکتـه بودگی و خلوص این ماشین انتزاعی مقاومت کند؛ ابرفتن نخواهد در برابر ازدستمی
کند تا با پـذیرش برتـري او   اشرف را وارد بازي خدایگان و بنده میشهرام: تغییر مواضع ایدئولوژیک شهرام است

ساخت انضمامی جبهه، بلکه به ماشـین انتزاعـی وحـدت    امتیازي به او بدهد؛ این امتیاز اما اشرف را نه به سرهم
) زمانـجهان(ت ي فعلیخواهد با این امتیازِ هویتی او را به وهلهکند؛ به زبان ساده، شهرام میتر میها مؤمن.ل.م

هـاي بیـژن از   اگر چاپ نوشته: پرسشو اکنون یک . رانَدعکس او را بیشتر به واديِ نهفتگی میملتزم کند، اما به
اشرف و ایجاد جنگیِ/انتزاعیماشینبراي واقعیزمانِـجهانشهوانی همین یتباجذاز ياسوي سچفخا را نشانه

، آیا روند دگرگونی عقیدتی سازمان شـهرام، یکـی از عوامـل    بدانیمر آن یابی و بازقلمروگذاري دي فعلیتوسوسه
در یـک  پارانویـاك تر از انجمـاد بس خطرناكچیزيتواند گاه میهویتباري، ي این جاذبه نبود؟دهندهتخفیف

:جهانیبیيشاهانهماندن در واديِباقیتکبرِ: ترکیب انضمامی باشد

خـط خودمونـو نقـض    خودمـون  بگیـریم، آیـا واقعـاً    ] فرض[ها را لنینیستـما اگه صرفاً وحدت مارکسیست... : شهرام
... ي مسلحانه آغـاز بشـه،   گه بگذار مبارزهمیگه؟چی میاستراتژي و تاکتیکشنکردیم؟ ببین، احمدزاده توي آخر 

اونجا اتفاقاً خیلی جالبه که همـین  ... کرده باشه، و بعد اي که این مبارزه رشد هژمونی پرولتاریا را بذار براي مرحله
] بـه مقصـد  [کـه  ] جبهـه اسـت  [اي ایـن مسـیر   گه در یک مرحلهکنه؛ میي جبهه را جلوجلو پیشنهاد میمسئله

ها را مطرح بکنی، اجباراً در این لنینیستـمارکسیست]فقط[ي وحدتوقت اگه تو بیاي مثالً مسئلهاون. رسونهمی
و دقیقـاً در  ... ها و فالن و فـالن برخـورد کنـی؛    بورژوازي، دمکراتکن خردهي مثالً فرضتونی با مبارزهحله نمیمر
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قـدم بعـدي وحـدت    ... وقـت  یعنـی اون . گیریم که باید درواقع بریم مثالً دنبال تشکیل حزبهمون خطی قرار می
...ها اجباراً حزبه لنینیستـمارکسیست

!حهمسلّحزبِ حزب در اینجا ...هشنمی،نه: اشرف

ببین، حزب مسلح یعنـی چـی؟   . آخه این حرف تو درست نیست؛ حاال خواهیم دید که حزب مسلح معنا نداره: شهرام
: جـا همـان (شـه حـزب؟  نیش حزب؟ این میکُکنی، و میش میرا گُنده] مسلح[یعنی تو درواقع میاي یه سازمان 

)از منَندو ویرایش ] هاافزوده[؛ 250-251

دهد که شهرام هنوز آن را نشان میغروريترِروي تاریکي اشرف حتا از مرزهاي احمدزاده، روانهاین عدولِ چپ
شـهرام  این برداشت. شود حزب مسلحشود و میمی» گُنده«سازمانی که : کندرا با همان فرمول هویت درك می

دیگـر  : آن اسـت کـردن نـاب کردنِ سـازمانش نیسـت،   »ندهگُ«اشرف اما آمیز اشرف است؛ منظورِاز موضعِ بدعت
یتبلیغـ کـار  پـس از  که مثالً این سـازمان قرار نیست ) مسلحانهتبلیغمانند (هاي پیشین سچفخا برخالف آموزه

اسـلحه  يعمدهو محوريابزار ، داريسرمایهعلیه آنها و تحریک کارگران به پذیرش مارکسیسم و برخاستن خود 
؛ ي کـارگران بـه ایـن پیکارهـا بپیونـدد     افتادنِ مبارزات روزانـه راهو با بهکندکمکییا فرعیچیز یکتبدیل به را 
بالفعـل جهـان به نهفتگیسازمان از : بشوندچریکو روزمرگی را کنار بگذارنداَند که باید عکس، خود کارگرانبه

حزب مسـلّح اشـرف،   .انتزاع پیدا کندنهفتگیي به مرتبهناب و خالص شود و باید است که رود، بلکه جهان نمی
نظـر  ، مغـرور بـه  جهـان بیـرون  روزمرگـیِ همینازاشطلبانهمنزهخاطر پرهیزِبهاي است که ناب نهفتگینمودار

، چقدرکار دولتي یک کارمند محافظههاي بزدالنههمدلی با نارضایتیبراي سچفخا، زنید که حدس می: رسدمی
؟آور استچندش

در . شـود پـیش کشـیده مـی   از دو منظـر متعـارض   زمـان ي اي کمابیش طنزآمیز، مسئلهدر قطعهسرانجام 
دانسـته اسـت،   مقـدم هـا  .ل.ي واحـد را بـر وحـدت م   شهرام که او جبههباال اشرف در این موضعِي بحثدنباله
:کنداطالعی میزده، ابراز بیآورد و شهرام، حیرتوچرا میچون

...نیستیم ها لنینیستـما مخالف وحدت مارکسیست: ... شهرام

!مشی مسلحانهخط هاي معتقد به البته مارکسیست: اشرف

... نیستیم ] ما مخالف وحدتشون[هاي معتقد به مشی مسلحانه؛ مارکسیست: شهرام

.باید با هم جمع بشناولطور طبیعی هم بهاترینهستن و این نزدیکهمبهترین کسانچون اینا نزدیک: اشرف

که تـوي  [اینجا اصالً براي ما به اون شکل دومو اولبسیار خوب، حرف تو درسته، این ... ببین ... درسته، باریکال : شهرام
...جبهه باید بیایم ما و شما متحد بشیم ] در قالب[یم درکمطرح نیست؛ ما اصالً فکر می] تذهن شماس

کنیـد، چطـور بـا یـه سـازمان      در این مورد هیچ فکر کردید که شما که دارید اعالم موضع مارکسیستی مـی شما: اشرف
خواین جبهه بزنید؟مارکسیستیِ دیگه می
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ي مسـلحانه  مارکسیسـتیِ متمایـل بـه مبـارزه    . خـوایم جبهـه بـزنیم   ما با یه سازمان مارکسیستیِ دیگه نمـی !هن: شهرام
؟]منظورته[

...آره دیگه: اشرف

...هاي معتقد گفتیم سازمان؟]مسلحانه. ل.م[هاي گفتیم سازمانما کی : شهرام

ها در درون این جبهه مارکسیست] گامدومیندر گفتین[گام براي وحدت را گفتین جبهه؛ بعد اولینچون شما : اشرف
.وقت با هم نزدیک بشنتونن اونمی

ببین عمـالً دو  . کنیم درواقع معنا ندارهیه خطه، وحدتی که ما اونجا مطرح میجبهه ... همینه ] تو[اشتباه ! نه! نه: شهرام
که اینا در عمل نشون بدن استنباطشون از ایـن  ست، مگر اینتا سازمان مارکسیستی با خط مشی واحد اصالً مسخره

...ست، یا در عمل اختالف خودشونو ظاهر کننخط مشی یه چیزِ دیگه

؟]در جبهه[ها موکول شده به همکاري جریان] از سوي شما[ست که چیزي] ها.ل.م[سازمان واحد : اشرف

نظر سیاسی ماست، ولـی معنـاش ایـن    ي جبهه یک نقطهکنید؛ مسلماً اعالم مسئلهنه، ببین نه، اینجا اشتباه می: شهرام
...ن تونن باشنیستش که ما معتقدیم توي این جبهه مثالً دو تا سازمان مسلح جداگانه می

....
یــک ســازمان واحــد ]اول[رفیــق پــس ســؤال منــو جــواب بــده؛ پــس نظــر شــما اینــه کــه] رو بــه شــهرام: [ارمغــانی

! ببـین ... ترتیب در جبهه شرکت کنـه  اینمسلحانه باید به وجود بیاد و بهيلنینیستی معتقد به مبارزهـمارکسیستی
.ماستاتحاد شدومي اي، مرحلهي واحد تودهي جبههمسئله

...]را بگیرید» دوم«از من واژه [خواید اینجا حاال اگه شما می! آخه ببین: شهرام

!خوام بفهمم واقعاًنه من می: ارمغانی

...ما معتقدیم که ما تو جبهه باید با یه سازمان واحد بریم جلو ! نیستدومببین، : شهرام

.خُب عزیز من، منظورتونو باز من نفهمیدم: ارمغانی

] ...میکنـ ؛ باشـه اقـرار مـی   دومـه یا اولهجبهه [قرارو از ما بگیري که مثالً اصطالح این اخواي بهاگه می! ببین... : شهرام
)و ویرایش از منَند] هاافزوده[و تأکیدها؛ 257-254: جاهمان(

. تـر در جبهـه  ها یا وحـدت عمـومی  .ل.خواهد ببیند اولویت شهرام براي وحدت کدام است، وحدت مسچفخا می
انـدازد کـه   مـی پیشاپیشـی شود؛ حرف شهرام مـرا یـاد همـان    است که دردسرساز میاولویتاینجا خود مفهوم 

:شودتر هم بیان میطور روشناین موضوع جلوتر به. نیستنخستین

...لنینیست مقدم بر وحدت نیروهاییه که ـمارکسیستنیروهاي آیا اینو قبول داري که وحدت : اشرف

مقدم یعنی چی؟: شهرام

...یعنی جلوتر از اون، در حرکت زمان : اشرف

] ...رهاما جاي بحث دا[، از نظر تئوري ]جلوتره[گی؟ آره از نظرِ عملی می... یعنی چی؟ زمانیآخه این جلوترِ : شهرام



126

.ترهیعنی از نظر فرهنگ مادي و انقالب در جامعه، اون مقدم: اشرف

اگر بخوایم از نظـر عملـی   : طوري به قضیه نگاه کردمگم؛ ببین من اینآخه گوش کن، ببین یه چیزي دارم می: شهرام
هـر نـوع   که روه موظفند در دستور قرار بگیره، هر دو گ] ي وحدت دو سازمان[اگر قرار باشه که مسئله بگیم، االن 

کـه بگـی،   این میشه تقدم، هـر نـوعی  . هاي دیگه رو متوقف کنند و اینو بذارن توي دستوراي با گروهفعالیت دیگه
ولی اگر مثالً یه گروه مارکسیستی، ازجمله مثالً حتا . ما هم معتقدیم به این... مالً مقدمه حتا از نظر عملی دیگه، ع

ي جبهه را کالً منتفی ، اگه بخواي مسئله]جبهه[، مثالً شما، نخواستین بیاین توي این یه گروه بزرگ مارکسیستی
] ...کنهوقت مسئله فرق میاون[اصالً نخواید وحدت کنید ... کنی 

!پذیریم کهمی] هاما فدایی[ها را که اما وحدت اصولی با مارکسیست: اشرف

ي جبهـه  راجع به جبهه چه نظري دارید؟ حتماً یـه تفسـیري از مسـئله   شما واقعاً! ولی یه مسئله! پذیرید؟می: شهرام
گیم این مسائل ما می. جبههيجبهه داریم، بریم تو! گید جبهه، چون عشق استطور اَلَکی نمیدارید دیگه، همین

ــت [ ــدت مارکسیس ــتـوح ــالنینیس ــی  ] ه ــل م ــم ح ــه ه ــه را جبه ــی ... کن ــما م ــدت   ش ــاً وح ــد حتم ــد بای گی
ها بیاد مقدم قرار بگیره؟نینیستلـمارکسیست

...!هاست که بیان حدود جبهه رو معین کننلنینیستـي مارکسیستاین در حقیقت وظیفه! خُب بله: اشرف

ي جبهه بحـث کنـیم و   بیایم اصالً راجع به مسئلهاین معناش اینه که االن ما و شما که اینجا نشستیم! باریکال: شهرام
ي یعنـی مسـئله  . ي وحدت مـا اصـالً حلّـه   خود مسئلهشیم، اگه هرکدوم متقاعد بشیم خودبهراجع به این متقاعد ب

گـم اگـه بخـوایم از نظـر     من می! ... نظراتشون راجع به جبهه، مگه نه؟شه به نقطهوحدت دو تا سازمان موکول می
به جبهه به یه منطقـی برسـیم،   یعنی االن اگه ما و شما بیایم راجع ! شه دیگهبررسی کنیم، این میعملی موارد را

نظـرِ واحـد، اون موقـع هـم وحـدت پیـدا       خود وحدته، اگه نرسیدیم به یک نقطـه نظري برسیم، خودبهبه هر نقطه
...کنیم نمی

در مورد جبهه؟: اشرف

نظـر  گـم از کنی که آیا کدوم مقدمه؛ مـن مـی  رسیم؛ چون تو اینو مطرح میآره دیگه، عمالً به این مسئله می: شهرام
تـو  . ]خـود وحدتـه  [کنـیم کنیم و طرح مـی آییم با هم بحث میمی] کههمین[. مقدمه] ها.ل.وحدت م[عملی این 

هـا  لنینیستـگم از نظر تئوریک بخوایم تقدم جبهه رو بر وحدت مارکسیست، من می]چی[گی از نظر تئوریک می
ها باید لنینیستـجبهه، راجع به موضعی که مارکسیستباید بشینیم اصالً راجع به ضرورت ... وقت بحث کنیم، اون

)و ویرایش از منَند] هاافزوده[و تأکیدها؛ 296-293: جاهمان(... بحث کنیم ... ي جبهه بگیرن و درباره

: اش اسـت؟ روشـن اسـت   جور تقدمی است که همچنان منوط به نتیجهاین جر و بحث دقیقاً یعنی چه؟ این چه
است، اما قدممها .ل.وحدت مقول شهرام، به: کندگُسترانه وضع میاست که آغازگاه خود را پسصحبت از کلیتی 

هـایی کـه در ایـن نوشـته درمـورد      ي بحـث با توجه به همه. کندنیست، زیرا خود جبهه آن را وضع مینخستین
.ل.م: یک معنا بیشتر نداردتوان با اطمینان گفت که حرف شهرام در کلشد، میمطرح مفهومي زمانمند چرخه

باشـد بایـد وارد جبهـه شـود؛ فقـط      .ل.خواهد مکسی است که وارد جبهه شود؛ به عبارت دیگر، اگر سچفخا می
ایـن مسـائل   "(شـود تبدیل به آغازگاه آن مـی است که ي جبهه،کم بحث درباره، یا دستورود به جبههشرطهب
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لِ ماتَقَدم معنا و امکـان نـدارد و   .م: تر بگوییمساده. )"کنهم حل میرا جبهه ه] هالنینیستـوحدت مارکسیست[
از دید شهرام خـود نشسـت   . باشد. ل.ي جبهه ــ متواند مقدمتاً ــ یعنی بدون برخورد با مسئلههیچ نیرویی نمی

. هاست.ل.است که مصداق وحدت مواحديجبههي چندوچونِ دو گروه براي بحث درباره

عنـوان مبـدأ و   تنها در پایان فرایند به. ل.نیروي م: هستیممفهومي چرخهشدن بسته/تماشاگرِ کاملاینجا 
را وضـع  خـود  لِ.مآغازگـاه است که و نه سچفخا خود چرخه ،زبان دیگریابد؛ یا باز هم بهي آن تحقق میمقدمه

بـودن .ل.ماسـت، جـایی کـه    » زدنبـرهم چشـم در یـک  «چیز که در آن همهجهانیبی، در سپهرِرفاش. کندمی
، طبعـاً موضـوع را   دهـد مـی ، روي یشنیاز از فعلیت خوردخور و بیهاي احمدزاده، بیشدنِ جزوهمحض نوشتهبه

اسپینوزا بـدون  هستیِـمفهومهگل و هستیِـمفهوممیان يمنازعهمفاهمه یا شاید ترتیب؛ بدینشودمتوجه نمی
.رسدنتیجه به پایان می

       **                     *

اندام نیروهـاي سیاسـی   عرض. کندتولید میهویتاین درست است که دیالکتیک خدایگان و بنده در نهایت یک 
اي کـه  ؛ تغییـر عقیـدتی  بـود هاهویتچندتایی از این یک یا لی براي تولید حمم،خورشیدي50ي گوناگون دهه

طبـق قاعـده   .لِ سچفخا تقدیم کرد.خود راه انداخت، برتري و جایگاه خدایگانی را به هویت مشهرام در سازمان 
که برتري و هویت او را به رسمیت شناخته آنزیرااکنون نوبت سرخوردگیِ سچفخا از موضعِ اربابیِ خویش است، 

نبرد اصلی درست از همین نقطه اما دیدیم که .باخته استشده و هویتخورده، تسلیماي شکستاست، صرفاً بنده
ماندن در زمانِ فعلیت و باقیـبرچیدن از جهانآیا همین سرخوردگی نیست که خدایگان را در دامن: شودمیآغاز 

تـر  قُـرص اسـت، دل درلحظـه و یکبـاره دلـوز  انتزاعـی ماشـین فوکو یا نمودارچیز چونان سپهري که در آن همه
اي کـه ي لذایـذ اختـه  تی، قلّابی و قالبیِ خود دلزده است و وارسـته از وسوسـه  کند؟ اربابی که از هویت ناسومی

ي دهـد، بـه وهلـه   ي پارانویـاك را در معـرض آن قـرار مـی    زدهي وهمهر اندامواره،یابیفعلیتيعملیات آالینده
دانسـت  اينیچهخودپسنديکم جور هویت دلوزي یا دست؛ شاید بتوان این را یکبرَدقلمروزدایی مطلق پناه می

کارسازي اصلی، بجا یا نابجا، سازي بجا باشد و چه نابجا، نتیجهاما چه این مفهوم.نویا ندارداکه الزاماً ربطی به پار
خـورد و  بنـده شکسـت مـی   : اي است که در دیالکتیک خدایگان و بنـده جریـان دارد  نبرد موازياست؛ مقصودم 
خطـاب بـه اربـاب   دوبارهيود، اما درست در همین لحظه فراخوان بنده به پیکارشسرخورده میخدایگانِ پیروز ،

و زمـان میـان مفهـوم چونـان    ، بلکه نبردي میان فعلیت و نهفتگـی، هویتتعیین بر سرِبار نه ، اینشودصادر می
بنـده  ي خدایگان از امر بالفعـل،  طلبانهدر برابر پرهیز منزه،در این نبرد ناپیدا اما واقعی.جاودانگیمفهوم چونان 

.دبازگردانَزمانـجهانگرداب به خود آبادجهانبیآرامشِ از را اوکوشد تا می
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د مـن  یک کلِ بیرون از زمان است، نـز ،خدایگانتو، ايبرايآنچه ": دخوانی بنده آشنا شویبا اسطورهپس
کنـد؛  فعلیت است که کلیـت پیـدا مـی   ي زمان در جهانِاست، یعنی تنها پس از تکمیل چرخههمزمانکلیک 

زدن است، برهمدر یک چشمهمچنانتکرار شود که قدرهمکه هرجاودانیبازگشتنیست، حیندراینو درلحظه
سـاختاري ، اياسطورههر واقعیتمفهومِ ."آشکار شودزمانـدربودنش باید ست که همزماناي»کل«نیست؛نیز 

یقت همان است کـه  حق؛ اگر براي خدایگان شودر میو مکربرنهاده،آن واقعیتعناصر است که در چینش زمانیِ 
بـدون  : زمانی بـراي خوانـدن الزم اسـت   و متحقق شده است، براي بندهخواندهشدن، نوشته، محض اندیشیدهبه

وقتی بنده اسطوره .وجود ندارد؛ حقیقت اسطوره، خواندنِ آن استاياسطورهخوانش و بازخوانش اسطوره، اصالً 
شود، بلکـه ـــ   همان نمیي مؤلف اینبا نوشته، ي زمانیعنی در همان لحظه، درنگبیمیانجی و ، بیخواندرا می
بلکـه همیشـه  خود اسـطوره نیسـت،  درلحظهاو :آغازددورِ بعدي زمان را میــ آمدبامداد بیورسپ که در چنان
رغـمِ ایـن دیرکـرد    حال و بهدرعینمرتبه است، اما دومینگزارش ،آنيدربارهگزارش او ؛استآندومِي لحظه

کـه در آن  اي»یکُـم «ي لحظهمرتبه یا او، هیچ دومِيمرتبهگزارش همین داند که بدون خوب میمقدر، باز هم 
آیا .، درکار نیستشوداش سرشار »زدنیبرهمچشم«بودگی رخداد اصالت و نابيسرخوشانهخدایگان از احساس

ي کارگر نیست؟طبقهخودآگاهیِازياین تعبیر

: که در طول این نوشته از آن سخن رفت بازگردیم و آن را مشخص کنیمامتناعباري، اکنون باید به مفهوم 
مرتبه باقی بماند؛ یکتواند در اي نمیهیچ اسطوره.استمیکُيمرتبهياسطورهآنچه اساساً ممتنع است همین

همـین امتنـاع   . اسـت مرتبهتکچیزِ، سخندیگري یکُم، یا به، جهانِ تحقق همین امتناعِ امرِ مرتبهفعلیتجهانِ 
از این بیانی مفهومیا شاید تحقق عقل.داندمعقول میبالفعلْچیزِعنوان هگل آن را به،است که بنا به خوانش ما

دومي ش نیست؛ سوژه خود را همیشـه در مرتبـه  همان با خودواسطه اینصورت بیچیز بهاست که هیچواقعیت 
ي یکُم نیست؛ اي که هرگز عین مرحلهشود؛ یعنی در مرتبههمان میبا خودش ایندومي شناسد، و در مرتبهمی

ي دومهمیشه در مرتبهخودي یکُم وجود ندارد؛ این رتبهاي در م»خود«که هیچ خودآگاهی یعنی آگاهی از این
ي یکُمِ اسطوره نیستهچیزي جز همین امتناع مرتبفعلیت.شودي یکُم اطالق میگسترانه به مرتبهوضع، و پس
.او با آن سازگار نیستکنشگر سبب، طبعِ خدایگان و نیروي همینکه درست به

نیچه یا همان جاودانبازگشت، چونان شدنِ ناب، چونان نهفتگیترتیب تعریف دلوز از رخداد چونان بدین
دال ـکه به آن ارجاع شود؛ براي دلـوز، مهتـر  آنیدال بـوضعِ مهتر: کندي پیدا میترلموسمعناي م، تفاوتتکرارِ
است و مرزبانی از هویتی است که رسالت ماشین پارانویـاك  پیشینهايارزشبارِ دوم تکرار ! ستبارش کافییک

که امکان داللت به آن وجود داشته باشد، با این بدون آنمرجحـپیشاپیشي نقطهنهادنِیعنی پیشرخداد:است
ز دالی دیگر است؛ با رخداد دلوـخود وضعِ مهترتکرارِ آن خودبه. فرض که آنچه روي داده است تکرارنشدنی است

. بار چیزي دیگر وضع کنیمگردیم تا ایني تولید آن بازمینه به دالِ آغازگاه، بلکه به وهله
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وجـه  هـیچ جوشـد؟ مـن بـه   به جهان ما مینهفتگیواقع چیزي نو از سپهر افتد؟ آیا بهاین اتفاق چگونه می
پیشـاپیش دال یا همان دالی کـه  ـمهتري داللت، تعلیق زنجیرهبا : کنم؛ حرکت کامالً وارونه استچنین فکر نمی

ي زبان آن را تنهـا در پایـان فراینـد    نیست ــ دالی که به این دلیل در آغازگاه است که چرخهنخستیناست اما 
؛ بـه تعبیـر   شـود مینخستین عمالً چیزِ یک تبدیل به کند ــ گسترانه در مقام آغازگاه خود وضع میداللت، پس

جلـوگیري از تکـرار   : برداري استجور کالهیکوقوعِ چیزِ نو یا تکرارِ چیزِ متفاوت باشد، کهجاي آنمن، رخداد به
اندازیـد،  وقتی زبان داللت را از کار می: دهدتحویلمان مینواسمِ چیزِ چیز را بهدهد، همانآنچه همیشه روي می

است، تبدیل به یک رخداد تکین یـا یـک   طور پسین در آغازگاه خود پیش نهاده دالی که خود این زبان بهـمهتر
جلوگیري از بازگشت به چیزي بلکه نیست، ي جدیدیک واقعهدلوز وقوع مفهومِ/رخدادمعنا بدین. شودچیز نو می

ه بـراي  ورِ یکُم اسطورنام جاودانگی، توقفی ابدي در دبه: کنداست که اگر به آن بازنگردیم، اصالً فعلیت پیدا نمی
نشـدنِ امتنـاعِ   آشکاربـراي  مفهـوم /معنا تعلیق فعلیت است؛ رخـداد همان مرتبه؛ توقفی که بدینخواندنِ آن در

بماند؛ طُرفه باقی یکُمي مان مرتبهکند در هخیزد و سعی میبه مخالفت برمیي دوم مرتبهبا ،بنیادگذار اسطوره
.نباشددومي نیست که از مرتبهیمفهومهیچ خوانش و هیچ .نیستیکُميمرتبهامتناع چیزي جز همین که آن

ي احمدزاده یا هر چیز دیگري کـه  گیرد ــ جزوهمیوامشهرام از اشرف آنچهاین فرضیه که طرحمانَد می
ي دوم دهد ــ شاید انتخابی عامدانه براي خوانش مرتبـه موجه نشان می. ل.او را در زبان نیروهاي ميتازههویت 

بر سر 57آنچه تا بهمن به ی نیم نگاهاو، مشهود گذشته از رندي . دالـمهترمشروطجور وضعِ یک؛اسطوره باشد
...)شدنِ آن، اعالم برائت آن از چریکیسم شهري، اخـراج خـود او از سـازمان و    تکهتکه(آمد شلِ سازمان.بخش م

ي است که خـط اولیـه  بارينکبتي دیگر این فرضیه، سرنوشت کنندهتقویت. نُمایداین موضوع را قابل بحث می
بـوي تعفنـی   دلیلی براي این اطمینان وجود ندارد که . دچار آن شد57لِ آن، پس از .سازمان، یعنی بخش غیرم

سـت کـه ممکـن بـود     یایـن عقـوبت  . منحصر به آن باشـد مقدر بود که خیزد، از این جریان برمیهاست که مدت
همـانیِ  ، در ایـن »جهـانی بـی «جـور شـرایط   اهیم خـود را در یـک  هاي میلیتانت هر سازمان دیگري کـه مفـ  تکه

رغـم سرشـت همانندشـان،   نوردد؛ بخت یارِ آنهایی بود که بهد را نیز دررکوضع میحقیقتبا » زدنیبرهمچشم«
هرحال در این مورد جـاي  ؛ بهندباشصدامعربیِ طفاي اشتهاي اگیري براي چیز دندانو نتوانستندکوچک بودند

، عجیـب  اسـت بـودن  اپوزیسـیون هـا  آدمترین مشـغولیت دستیترین و دمِتردید نیست که در موقعیتی که ساده
،شـان بضـاعت مـالی  ابـ متناسـب امروز تر از این فرقه هم ي مارکسیستیهپیشیننمود اگر کسانی با ریخت و نمی

کسـانی چـون  دوستداران.دردنکمیسعودي میزبانی ترِ ارزاناوباشِاز اي خاص خود اي فرقههها و توجیهبهانهبه
طبیعی بـراي  قانونیها آنها در سلحشوري انسان. باید دقت کنند که این یک داوري شخصی نیستاشرف حمید 

کـنم  شک صحبت بر سرِ این موضوع نیست و من فکر نمیبی. ندیابمیهاي تاریخی اي از نامپاسداري از مجموعه
چیزي بـه ضـرورت نـاچیز   ، استبه سیاست مربوط راستیکهرآنچه ي بیرون از دایره،که چنین تعلق خاطري
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ـ هـا  یـک ایـن نـام   صـالحیت یـک  سنجش درثمرکلنجارهاي ناخوشایند و بی بـراي تماشـاي   مـن هـم   د؛ بیفزای
عـادت  مـثالً . امهگذشـت هاي عاطفی پلاز همینفرودستان، زیر پرچم انتقام در باك تاریخهاي مردان بیدالوري

عیت وموضـ هرچـه از طـرز عجیبـی،   امـا بـه  کننـد؛  گاه یک دقیقه سکوت میگهاست که براي یاد چنین کسانی
؛دکنکمک میهاسکوتدستاینیبه تمدید عاطفخودخودبهد، شومیکاسته اپوزیسیون هایی از بخشسیاسی

احتـرام هـر کسـی کـه     بهدر میدان نقدترین تعارفی، یک لحظه سکوت، بدون کوچکر همان مدتهمزمان و د
هـا سرنوشـت بارترین آنجا که زندگی عمومی یک جامعه موضوع بحث است، اندوه.توجیه اخالقی نداردابداً، باشد
.اندترین نقاديرحمانهبیسزاوار، باشندي عاطفیهاو علقههاکه نیازمند همدلیآنبیش از هم

ي کـوچکی نکتـه مگـر بـه تـذکر   توان بیشتر درنگ کرد؛ من از آن گفته میي پیشال روي فرضیهحهربه
رسـد کـه   به نظرم می: گزارمپاي این بحث همراه من بودید، خالصه میکه پابهآن را نیز به اعتبار اینگذرم ومی

تر ت؛ دیدیم که قضیه پیچیده، مربوط به دو نوع کوشش براي خواندن یک اسطوره اسستیزتقوايمشاجره بر سر 
اشرف بـه غریـزه احسـاس کـرده بـود کـه       .کندفکر میکند که ، یا فکر میکندفکر میاز آنی است که حجاریان 

حجاریان که آنو با،همهبااین.ي مسعود را خواهد زد، ولو بدون خواست قلبی شهرام، زیرابِ جزوهواحديجبهه
پاافتـاده  گذرد و همچنـان بـر ایـن داوريِ پـیش    ی میسادگاز این موضوع بهرا خوانده است،طرفدوگفتگوهاي 

ضـرورت مـورد یـک   دراین.فروکاستنی استآمیزهاي خشونتکند که کل داستان به کاربست روشپافشاري می
شـود کـه خـوانش اسـطوره را در دورِ یکُـم نگـاه       ریعتی کامالً احساس مـی مفاهیم شبه تقبیح پیشینساختاريِ

کـه از  بـیش از آن کـه ،پبیورسگرشاسپ در بامداد بازخوانی تقواي جور احساس نیاز به برانگیختنِیک؛داردمی
در جـایی بـس  بایـد رادلـیلش باشـد،  برآمدهتاریخ ایراني پنجاهي دههشدهنفس یادآوري یک داستانِ سپري

ها را نباید ام که هراس لیبرالتجربه فهمیدهما بهکنم، امورد خاصی پیدا نمیگردممن هرچه می. جستمعاصرتر 
هاي بدیلابر احتمال تکثیر خوانشهاي کهن، در بري اسطورهآنها دربارهیکُمي بالموضوع دانست؛ گزارشِ مرتبه

هـاي علـی   بـه نوشـته  نژاداحمديتر هواداران هاي بیرونیحلقهمشروطدر کدام بزنگاه است؟ مثالً بازگشت شاید 
ي پنهـان هـر قطـبش   هسـته آشـکارگی پـس از  ي مرکـزي، بیشتر از گفتمان حلقـه با دورشدنِ هرچه،شریعتی

که لیبرالیسم با ارجاع به خودفرمانیِ سـازوکارهاي بـازار آزاد، هرنـوع    وجود دارد اي ؟ شرایط اقتصاديدیالکتیکی
ایـن  واکـنش ؛ دانـد شـده مـی  مشت آدمِ منسـوخ یدئولوژیک یکبینیِ اآن را کوتهجایگزینیي امکان بحث درباره
در گفتمـان تغییـر ي زنجیرهیک احتمال تشکیل بهپیامدهاي انسانی وقوع خود این وضعیت، بلکه بهجریان نه 

مـأموران مطبوعـاتی   ، یبازنمـای سـاختار بنیـادینِ  شـدن همیشـه پـس از فـاش   دلیلهمینبهي آن است؛نتیجه
هايپیوندگسست در تابع توزیع احتمالِگفتمانیگذار متغیر یکمقدار چشمداشتیِي محاسبهبا هم لیبرالیسم 

.روندمطلوبشان میياقتصادوضعیت، به پیشوازي مرکزيحلقهاز ها حلقهآنامثال 

)1396ردادماهم(
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