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توضیح

جور سردال در تعیـین و  عنوان یکتر به کارکرد ایدئولوژیک آن بهو مشخصافولمتنی که قرار بود به موضوع 
اي و ورزيِ چپ ایران در ارتباط با نسبت واقعی رویدادهاي داخلی/منطقهي اندیشهریزندهتثبیت نظام معانیِ پِی

ي ایـن  ودکننـده محتوا و ابعاد سیاست امپریالیسم در خاورمیانه اختصاص یابد، اکنـون عمـالً از مرزهـاي محد   
ي ي امتزاجِ ناگزیرِ دو برنامهآید، نتیجهي آن میهاي آیندهموضوع گذشته است. آنچه در این نوشته و در بخش

ي زمانیِ چندماهه از یکدیگر در سال گذشته آغاز شده بودند؛ مضمون مستقل است که با فاصلهـآغازـکاريِ در
و زمانمنـدي یـا منطـق ضـامن     انـداموارگی تـوان در پرسـش   ت را مییکُمی که بیشتر با انتزاعیات پیوند داش

ي کنشگر در یک سپهر گفتمانی یا در عملکرد سوژهباوريانداموارههمبستگی درونی آن، و بنیادهاي انگیزشیِ 
ي سرکردگی (هژمونی)، خالصه کرد. البته این بیانی نارساسـت و بـراي داشـتن درکـی روشـنتر از ایـن       شبکه

ي سـال گذشـته آغـاز شـد،     که تدوین آن مبحث از میانهد کل این بحث را دنبال کرد. اما هنگامیمضمون بای
ي هایی مانند متن حاضر در دید بود که تألیف آنهـا طبیعتـاً هزینـه   اي چندبخشی از نوشتهاندازِ مجموعهچشم

اي از رویـدادهاي  زنجیـره طلبید و من هم براي پرداخـت آن آمـاده بـودم. وانگهـان بـا وقـوع      زمانیِ زیادي می
مـاه بـه اوج خـود رسـید،     پرسی شمال عراق آغاز شد و در وقایع ديهم، که خصوصاً با همهونامربوط بهمربوط
ي بسط هاي کوتاه و مورديِ من طرح شد و تداوم یافت و وعدهدر برخی نوشتهافولياسطورهیا عملگرمفهوم 

توانم منکرِ آگـاهی یـا   ي کاريِ دوم بود. البته نمیویق افتاد. این برنامهبیشتر آن نیز داده شد که چندباره به تع
ي یکُـم شـوم؛   ي پیونـد محتـوایی آن بـا مباحـث برنامـه     اندازي این مفهوم، دربـاره ام هنگام طرحتخمینِ اولیه

کـردم  فکر نمیرسم، اما باید اعتراف کنم که هرگز ي مشترکی میدانستم اگر بیخ قضیه را بجویم به زمینهمی
هـرروي،  این اشتراك کار را به آنجا برسانَد که ناگزیر از تلفیق ایـن دو بحـث در یـک فراینـد یگانـه شـوم. بـه       

اي به بعد مطمئن شـدم  که هر کدام از آن دو کار تا حدي مستقل از یکدیگر جلو رفته بودند، از دقیقهدرحالی
و انـداموارگی البته روشن خواهد شـد کـه موضـوع یکُـم،     که تبدیل آنها به یک طرح متحد، گزیرناپذیر است. 

ي خود نیاز مسلّمی به موضوع افول ندارد؛ ضرورت تر بحث است و درنتیجه براي ارائه، سطح عامزماني مسئله
ي سـاختاريِ  نگرانـه شـناختی و مفروضـات جهـان   هـاي روش ي پایـه ي ملزومات عرضـه تلفیق، بیشتر از ناحیه

دهـد و تـازه فقـط    میترِ این بحث را تشکیلتر و مصداقیي افول پیش آمد که درحقیقت سطحِ جزئیاسطوره
هایی که بـا ایـن نوشـته    ي محتواي سلسله متنبرسازندهي این دو عنصرِآن است. از این رو رابطهمصداقِیک

نمود یا شاید پیامدي از نگرشـی بـه   چونانبندي این اسطورهاین معنا که شکلشوند عمودي است، بهآغاز می
ي کاري مـرتبط بـا   ي روشی و معرفتی آن پیشاپیش در برنامههستیِ اجتماعی انگاشته خواهد شد که بنیادها

موضوع اول قرار داشتند.
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ي افول، که ظاهراً در این بحث بـه آن شـأن   رغم این جزئیت یا سرشت تبعیِ موضوع عملگر/اسطورهاما به
ي یک مثال انضمامی تر از ارائهاي بسیار قويدهد، داخل کردن آن در کارِ واحد نهایی از انگیزهي دوم میدرجه

نـاخواه ورود بـه مبحـث    ي مسـتقل، خـواه  عنوان یک برنامـه ترِ آن، حتا بهکه طرحِ دقیقشد و آن اینناشی می
ترین طرف با انضمامیکرد؛ این درست آن مقطعی بود که ازآنرا ایجاب میي دولت نظریهپردامنه و پر دردسرِ 

، ي مـدنی جامعـه بنـدي موسـوم بـه    زمانمندي آن، یعنـی شـکل  ي بحث تجریديِ مستقلِ انداموارگی و نتیجه
خـود یـک   ي آن، خودبـه هـاي آینـده  توانست تشکیل مفصل بدهد. درنتیجه تحقق کلیت کار با تمام بخشمی
ي قسـمتی از محتویـات   بندي موضوعی را به پیشبرد این برنامه تحمیل کرد. بخـش حاضـر وقـف عرضـه    الیه

ست، یعنی مطالبی که در بدوِ امر، هنگامِ شروع به کارِ تألیف موضـوع افـول، اصـالً بـه     ترین الیه شده اانتزاعی
پردازي براي مباحث عنوان نوعی مقدمه یا زمینهشوند و بهي یکُم استخراج میرسید که از برنامهذهنم هم می

طور مستقیم ندرت بهآینده بهدلیل خواننده در صفحات همینریزند. بهي پیشِ رو را پایه میتر، نوشتهانضمامی
مطلبِ معهـود هماهنـگ بـا سـطوح گونـاگون تجریـد در       که راست آنبا خود موضوع افول مواجه خواهد شد؛ 

شود؛ سعی بر آن است که هر بخـش بـه   هاي مختلفی ارائه میمتناظراً در بخشواي تنظیم هاي چندگانهالیه
زنم شکل آرمانی ناممکن است و پیشاپیش حدس میسازي آن بهیک الیه اختصاص داشته باشد که البته پیاده

ن مجرد هاي باالیی و پایینی دیده خواهند شد. بحث دولت همچناهاي تراوش بحث از الیهکه در هر الیه نشانه
پایه منطقاً باید در بخـش بعـدي ارائـه شـود.     تر از آنچه موضوع بخش حاضر است، و برایناست اما کمی پایین

هـا و گـذارهاي   بنـدي ي دورههاي نظـري و سیاسـی چـپ دربـاره    سنجش محتوا و مقدمات فکريِ برخی بحث
اند ــ مباحثی که از ظم جهانی انجامیدههاي اقتصادي و ژئوپلیتیکی در نداري که به جابجاییساز سرمایهدوران

ي بیستم گرفته تا امروز امثال دیوید هاروي و هاي روسیه و اروپا در آغاز سدهها و سویِتیستبرخی مارکسیست
اند ـــ قاعـدتاً بایـد    هاي مختلف درگیرِ آنها بودهپردازان نئولیبرالیسم از جناحجووانی اریگی و شماري از نظریه

تـرین  آخـر انضـمامی  که با آزمایش مواد تاریخی سروکار دارند. دسـت ویژه آنتر قرار گیرند، بهایینیک مرتبه پ
در نظام افولعملگرشدن ي پیدایش و فعالي گذشتهچنددههسرگذشت قسمت بحث به خود تاریخ یا درواقع 

هاي ظیم و تقویت انگیزهشناختی این عملگر در تنهاي سیاسی چپ و کارکرد اسطورهشناخت و تحلیلِ جریان
اي مـرتبط بـا آن اختصـاص دارد.    ي آنها، با تمرکز بـر خـود ایـران و رویـدادهاي منطقـه     سیاسیِ ساختاریافته

ي زمانمنـديِ چیـزِ   ي زمان و ساختار یا هندسـه درضمن، در جریان انجام کار و البته بیشتر در پیوند با مسئله
راین نخست مستقل از بحث افول، استنادي اساسی و گسترده و کاغذگیر ي یکُم و بنابموضوع برنامهدرانداموار

و سپس به اقتضاي بحث به سرمایهمجلداتو گروندریسه ي مارکس ــ با ارجحیت به کارهاي اقتصادي عمده
سـازِ مارکسیسـتی در خـوانشِ    هـاي جریـان  دنبال آن سنجش برخـی آزمـایش  بههاي ارزش افزوده ــ و نظریه

هاي ایدئولوژیک آنها ایجاب عزیمتها و نقطهانگاشتآثار مارکس، با محوریت موضوع روش و پیشسپسین این
دالیلی آنها را از این بخش بیـرون  شدند، اما بهترین الیه ارائه میيشد که نتایج آن اصوالً باید در همین تجرید
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شـدنِ آنهـا از بخـشِ    تیجه، با کنار گذاشـته درنتر در ایستگاه دیگري از این دنباله قرار گیرند.کشیدم تا سپس
ناپذیرنـد ـــ نـامعین مانـده اسـت؛      یکُم، موضع منطقی طرح آنها ــ که از پرسش چیستی انداموارگی تفکیـک 

شـود و  نیز از بخش یکُم حذف می،ي مهمی از طرحِ یکُم بودکه پاره،زمانمنديپایه اصل بحث مرتبط با براین
ي دقیـق در  شـود، اگرچـه خواننـده   ي این موضوع مـی ي حاضر صحبت کمتري دربارهکه در نوشتهآنحاصلْ

وگـزارش دومـین پاکسـازي   ویـژه  هـاي گذشـته، بـه   ي ناپیداي کار ردي از آن را در پیوند با نوشتهزمینهپس
تـر  صل این مبحث سـپس همه ابازخواهد یافت. بااین،بودنمقدرات بدیلمختصري هم درو ي خاطیان شریطه
ي ورود به هاي مربوط به زاویهي آن معلوم خواهد شد که خودویژگیطور مجزا تدوین شود و هنگام ارائهباید به

اهمیـت  موضوعِ آن که همانا مباحث اقتصادي مارکس است، کاستیِ عدمِ تعیینِ موقعِ درخـورِ طـرحِ آن را بـی   
خواهند ساخت. 

بخشی به دو طرح کـاريِ  پیش از وحدتمربوط به کلیت کار،داري از مطالبِدر همین رابطه بگویم که مق
اي از آنها از مجردترین موضوعات، از جمله اولیه و در جریان پیشبرد مستقل هرکدام تدوین شده بودند که پاره

هاسـت؛ ایـن بخـش کـه مـواد      همین مباحث مرتبط با زمانمندي و کارهاي اقتصادي مـارکس و مارکسیسـت  
ي پیش شان، تا چند هفتهي سرشت انتزاعیگفتهي آن حجم چشمگیري دارند، درست به دلیلِ پیشازندهبرس

ي حاضر بودند؛ تصمیم براي جدا کردن این بحث و اختصاص بخشی ویـژه و  جزئی از مطالب مندرج در نوشته
خش یکُم کـار، در بـیش از   ِ رو، یعنی بمستقل به آنها بسیار متأخر است و اگر چنین تصمیمی نبود متن پیش

شد. یکی از دالیلِ البته نه قويِ این تفکیک هم پرهیز از همین اتفاق بود، هرچند خودم پانصد صفحه ارائه می
بنـدي  که نوع مفصـل جور مباحث را در پیوند با هم بخوانم، خاصه آندادم ایندر مقام یک خواننده ترجیح می

نظر خودم مفید از کار درآمده بود. گذشـته از ایـن،   ي حاضر بهدر نوشتهالحال موجود ها با مطالب فیآن بحث
ي خـود موضـوع افـول    هاي تاریخی و سیاسی در زمینـه باید به فراهم شدنِ پیشاپیشِ مباحث مرتبط با بخش

د؛ اشاره کنم که البته تفکیک آنها و اراده به انتشارشان در متنی دیگر از این دنبالـه، خیلـی زودتـر حـادث شـ     
رويشده،تر تفریقهاي سپساین تألیفواقعیت دهد: بسیاري از موادي کـه  داده را تا حدي توضیح میدیرکرد

ي بخش یکُـم کـار فـراهم شـدند، در     در چندماه گذشته و با صرف وقت بسیار براي انتشار در قالب شکل اولیه
اي، از ایـن  کاري در یک نوشتارِ چنـد مرحلـه  ي مقتضیات تلفیقِ دو فرایند مقاطع مختلف و خصوصاً درنتیجه

ل  هاي بعد منتقل شدند؛ ضمن اینبخش بیرون کشیده و به بخش فصـبنـدي دوبـاره و   که تنظیم و تـدوین و م
کردنِ جزئی از مطلب انرژي و زمان خـاص خـود را طلـب    ي آوردن یا حذفي کار با هر تصمیم دربارهچندباره

کم در همین اندازه وي پنج بخشی ــ هر بخش با حجمی بیشي من یک دنبالهکرد. در نهایت تخمین اولیهمی
وجود ابعاد و نظمِ بسا خود در دو بخش ارائه شود!)؛ بااینتر است و چهجز بخش اقتصادي که حجیمــ است (به
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دسـت  پذیر نیست و محتمل است که خـود فراینـد کـار یـا    بینیآنچه در عمل بیرون خواهد آمد، یکسره پیش
روزگار باز هم تغییراتی در آن ایجاد کند.

ي عمـومی باشـد،   ي خواننـده ي دیگري هم هست که باید توضیح دهم. اگر فرض بر رعایـت سـلیقه  نکته
ي مطالب، جهت کار را وارونه کرد و اولویت ي ارائهي نابهینههاي ناشی از شیوهشود با پذیرش برخی هزینهمی

توانسـتم بـا   تر هستند. من هم میپسندتر و پرمخاطبحث تاریخی داد که معموالً خوانندهي مبارا مثالً به ارائه
ي مباحـث  هاي مختلف کار، بر لَختیِ حاصـل از ایـن تقـدم بـدیهی ارائـه     ي بحث در بخشتغییر ترتیب عرضه

ژه کـه بـازارِ   ویـ اش شـدم، بـه  انتزاعی بر موضوعات انضمامی غلبه کنم و راستش را بگویم فراوان اسیر وسوسـه 
اي گـرم  سـابقه طـرز بـی  باطلبافی اپوزیسیون چپ با پدیدارشدنِ تنگناهاي اجتماعی و اقتصاديِ اخیر کشور، به

کنـد. امـا فرجـام تـن بـه ایـن       تر را بیشتر هم مـی دادن و پرداختن به مسائل عینیاست و این ضرورت اولویت
هـاي  ي تضـمین پِی گرفتم؛ وانگهی، گذشته از همـه ي اصولی موضوع راوسوسه ندادم و ترتیب منطقی و رویه

توانم از این واقعیت هـم در  مراتب تجرید وجود دارد، میي سلسلهي بحث برپایهاي که براي ارائهشناختیروش
بـه  بـودن بـدیل راتمقدتا برادران بازگشته هایی که از توجیه امر کمک بگیرم که خوانندگان با خواندن نوشته

انـد،  ي مصداقیِ این مفهوم آشـنا شـده  موضوعات سیاسی و اجتماعی روز اختصاص داشتند، مختصري با جنبه
تر براي مستندات انضمامی بحث، بازگشت به لحاظ تاریخی فراگیرتر و بسندهاگرچه پرداختنِ شکلی جامع و به

ي ذهنیِ هرقدر محدود، اعتقادم به پیگیـريِ  اعتبار وجود این زمینههرروي، بهکند. بهآن را همچنان ایجاب می
ها و تأخیرها کـه بـیش از هرکسـی بـراي     شدنوپیشي این پسگفته بیشتر هم شد. در ازاي همهترتیبِ پیش

دقیق و شـکیبا  «ي آن فقط انتظار ي آیندهي این نوشته و دنبالهکننده بودند، از خوانندهخودم آزارنده و خسته
هست که بدون رعایـت  عامقدرها آنعملگر افول پایانیِ کار نسبت به موضوع مشخص دارم؛ محصول» خواندن

بحث است کـه بـراي   عامِکنم که همین سطح ارزد. اقرار میي چشمداشتی اصالً به خواندنش نمیاین ملزومه
گـویم  پـرده ب شدن موضوع افول اهمیت راهبردي داشت و اگر بخواهم سـاده و بـی  کشیدهمن حتا قبل از پیش

ي چـپ  هـاي پذیرفتـه  ي روشیِ کلی براي بازخوانیِ مسلّمات و انگارهعنوان یک زمینهدرصورت پرهیز از آن به
اش دادگیِ غیرانتقادي و کاهالنهگریبان شد که تنبهاي دستتوان با پدیدهسیاسیِ واقعاً موجود ایران، اصالً نمی

که چرا و چگونه ترین افتضاحاتش است. فهم اینماندهال نادیدهحترین و درعیني افول یکی از روشنبه اسطوره
عنوان یک روند اقتصاديِ بلندمدت، در گیرم محتمل (چیزي که بهواقعیتاي درپیوند با یک افول درمقامِ داده

ي یـک چرخشـگاه ایـدئولوژیک، یـک جهتگیـريِ      بحث من لزوماً اصراري بر انکار آن نیست)، ناگهان به مرتبه
شـود،  ي انحطاط گوهريِ چپ ایران برکشیده میشده، یا یک کاتالیزورِ لیبرالی در فراگرد پرسابقهتعیینپیشاز

اکنون چیزي کنم که این دنباله همکم فهمی نااستوار است. بنابراین تکرار میناممکن یا دستبدون این انتزاع
اي که چنان انتظاري را بـرآورده کنـد،   است و خوانندهتر از صرف بحث افول را هدف قرار دادهتر و اساسیکلی
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تر و احتماالً همدلیِ اصولی گذاريِ راهبرديالبد باید عذرِ مرا بابت پروارشدنِ بیش از حد کار، با درك این هدف
با آن بپذیرد.

ي بالـه هـاي ایـن دن  ي آنچه مجموعاً در تمام بخشسرانجام، گفتنش فقط تأکید بر بدیهیات است که همه
باال چیزي بیش از تـالش بـراي   اي هم که براي آن سیاه شده باشد، دستپرحجم خواهد آمد، هر تعداد صفحه

تر با مبـاحثی کـه اهمیـت و جایگاهشـان در     ورود به موضوع نیست، با این امید که جوانب گوناگون آن سپس
شـمارند، و  بـی توانِ ایـن کـار  گرفته یا کمگمان نقاط کممرور پیدا خواهد شد تقویت شوند. بیکلیت مطلب به

طلبـد، سـخت نیازمنـد دخالـت کسـانی اسـت کـه        تـر مـرا مـی   کـه همـت افـزون   جبران این واقعیت جـز آن 
هاي مشابهی دارند.دلمشغولی
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دهـی. آیـا معنـاي چیـزي     خرج میزیاد حرارت بهگهگاه تو بسیار ناشکیبا هستی و بنابراین 
کـم گرفـت ...   نام دارد ... و آن را نباید دستغریزهحال ساده را که چنین پیچیده و درعین

هـایی  گوید غریزه کور است؟ ... این حرف درست نیست. غریزه چشمکسی میدانی؟ چهمی
. و زمـان و مکـان را درنـوردد ـــ     تواند در تاریکی ببینـد .. سخت تیزبین دارد که با آنها می

توانـد  شود. میزندگی آغاز میهاست و با شروع خودي نسلبیهوده نیست که غریزه حافظه
ناپـذیر و  نحـوي اشـتباه  تر از همه ایـن اسـت کـه بـه    ها معطوف شود. هولناكبه انواع هدف

عث وحشت ... باکند ي آن کسانی را که در سر راهش قرار گیرند منکوب میرحمانه همهبی
اي بود که چنین چیزي مرا لمس کرد؛ ولی مـن خـود را بـا    لحظهتو نخواهد شد اگر بگویم
کس حمایتم نکرد. [روان]پزشکان مرا فقـط  ي نبرد افکندم. و هیچخشمی هولناك به عرصه

چـه  رغم هرآن. بهاعتقاد به تودانی چه چیز مرا استوار نگاه داشته است؟ اند ... میگمراه کرده
چیز ... و آیا این غریزه نیست؟همهرغم چنین ساده و روشن بود، به

)زینا ــ دختر تروتسکی ــ به پدر، اندکی پیش از خودکشیياز نامه(

شدن در بزرگسالی: روایت گیوتینزاده

: آغاز شودبیورسپدر برابرِنظامیاحترامباید با یک اينوشتهمدتی هر تا دالیل صریح ضدامپریالیستی، به

و ،سـر نگریسـتن  ایستادن، به پشـت لحظه یکاکراهدر ، کندکوچ میخشکیدن تاالبِ ده باکه بیقرارروستاییِبراي آن
 در کهست هیي محکممقرّرهيکردن، ممنوعهبرانداز نمک را قلمروي ي سکوت در تهاجمِکنندهافسونعظمت  ردبـازب

ي والـده ي برهنـه جسـد  تالشـیِ  تماشـاي تـا دهاتیان را يمتروکهنظربازي با زادگاه رسم، مادرپیکر بهوطناستعاريِ 
بـودن  به زندهاي که هنوز در آبدارخانهآب و عرقهاي مرطوبِبر دریچهفراریانازدحامِ. دکنمیتباریابی ي اُدیپجیههو

ي ي مضـحکه در حاشـیه سـپس ؛سـال اسـت  فصولِبارِ بار و نَبِبا هماهنگدهقانیِ بالهتاین ، آخرین برگداردتمایل 
قـانونی کـه   حکمِبهاندیش شهرِ عاقبتدولتیک اند، راب شدهساقیان سیمستعمراتیِخاي اي که از سرسیدهـمهاجرانِ نو

مالحـت تقـدیرِ   در ي جلبـک و وزغ هـزاره لَزجِ کابوسِپشت به اي آن است، راجقضاییِپلیس ضامنبهداشتیِ وسواسِ
مشود. لّمش تجزیه میسشراقیِ حاصل از انعکاس نور در بلور نمک، شهودرا بر هر اقدامِزوالشعاعِ افاهمـه  ایدئولوژیک

حکایـت از آن دارد کـه   ضـحاك پـانتئونِ  بازگشـاییِ شـناختیِ  ي زیبـایی این جنبـه کند و فائق میبراي شناخت حیات 
ست.شده، رویدادي اُپتیکیبینیپیشیک خشکسالیِوقارِدرست مانند ،دیکتاتوري پرولتاریا

*                    *                   *

ي حضـور ایـران در ایـن کشـور و رابطـه     بـه سـوریه  در آمریکارویکردکه به موضوع اصلیجریانتفسیرهاي 
هـاي  زنـی انگارنـد کـه در چانـه   پردازند، عمومـاً ایـن واقعیـت را مسـلّم مـی     ي روسیه در این ماجرا میدوسویه

یک اهرم فشار براي امتیازگیري از طرف مقابل، و ایران براي روسیه صرفاً حکمژئوپلیتیکی مسکو و واشنگتن، 
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مؤیـد ایـن فـرض    ايتـا انـدازه  ي پـوتین عملکـرد گذشـته  در نگاه سـریع،  د. داررا راهبردي پیماننه یک هم
طورکلی به بههماندازه هست که تحلیل نیروهاي چپ را بینیم که بداهت موضوع آنانگاشته است و میبدیهی

شوار فرضی را دچنین پیشکشیدنِچالشبهي گذشته دو دههشواهد شد. حتا اگر مخالف باشیم، دنبال خود بک
البتـه  دور نیست؛ خیلی سیاست خارجی روسیه از این فرض رسمیِو اي برنامهي که جنبهویژه آنکنند، بهمی

ي جنبـه ي آنهـا ایـن   دهـد کـه برپایـه   شماري هم به دست میچندان کماي مستندات نههمین تاریخ دو دهه
داري روسـیه  معموالً با شکست همراه بوده و شاید بتوان دلیلش را ضعف بنیادهاي اقتصاديِ سـرمایه ايبرنامه

یـک  سـهم در  مـدعی بازیگریک ايِ برنامهـرسمیي ناموفقِ سیاست خارجیِتجربهي مقابلِ این دانست. نقطه
تـرِ چـین   ي موفـق و ژئوپلیتیکی، تجربـه سیاسی نفوذ گسترش براي اینک نااستوارقطبیِ هماکنون تکتجهانِ

همـان  ي روسیه، یعنی وضوح با امرِ نداشتههباشاي و سپس جهانیسیاسیِ منطقهمندي تفوق ت که برنامهاس
اي که برنامهژئوپلیتیکی روسیه بیرون از آن المللی وبینهايموفقیت،شود. درعوضتقویت میقدرت اقتصادي

پیـدایش و  «هـایی کـه خـود روسـیه در     ند، یعنـی در وضـعیت  آیدست میبهابدیکرملین رسمیت میاز سوي
تـر و  تـر و عامیانـه  به زبان سـاده بخواهم ؛ اگر کندنمیبازيرا اصلینقشآنها یا اصالً نقشی ندارد، یا »پرورش

ي مـوارد  بیشـینه در تکوینها هم باشد،بگویم، یعنی با تعابیري که مفهوم خود روسبرانگیزترالبته حساسیت
ي هاي الزم براي تنظـیم یـک برنامـه   در آنها دست باال پیدا کرده، بیش از دوراندیشیروسیههایی که وضعیت

اما جایی براي حساسیت نیست، چـون مطمئنـاً   آمده است. اشبه یاريپیشامدو بختیجه، عامل مقرون به نت
(Vernunft)عقـل  اسـت، بـراي   پیشامد(Verstand)ه فاهمآنچه در یک نظام عقالنیت چیزواره، یعنی در یک 

ــ که حتا اگـر نـه   خوبی با آن آشنا هستیدگرایشی وجود دارد ــ و شما هم بههمزمان، ضرورت مطلق است.
نقـش اوضـاع،  » پیـدایش و پـرورشِ  «مایل است در تحلیل عوامل ،شکلی ساختاريالبد بهدهآگاهانه و اندیشی

اي اوکراین دیده شد که تاانـدازه ي در قضیهبراي نمونهي این گرایش را به روسیه بدهد؛ قدرت و گسترهاصلی
در مـثالً  هـا  اش بـا لیبـرال  همنواییکه در بیش از آني منحط آنجنبهي سوریه نیز تسري پیدا کرد.به غائله

را بـازي  اصـلی نقـش راستی املی است که بهگذاشتنِ عامل یا عوباشد، در نادیدهو شرکابستن به پوتینمتته
شود که واقعیت ندارد؛ این موفقیت، با فرض اینجا موفقیتی به سیاست رسمی کرملین نسبت داده میکنند.می

دهد به روسیه نسبت می»ابزارهدف/عقالنیت «خود نوعی هاست، خودبهنقشکذبی که ذاتیِ تشخیص لیبرالیِ
از غایـت ي تحقـق یـک   و ابزارهـاي بهینـه  هـا ي یـک کنشـگر در تشـخیص راه   خودخواهانـه دوراندیشـیِ که 

کند. پدیدارهایی کـه محصـول فراینـدهاي واقعـیِ     اي و رسمی) را ایجاب می(یک هدف برنامهشدهتعیینپیش
ـ  مـدد یـک اعوجـاج ایـدئولوژیک     بهد، هستنحاکم یگفتماني شبکهدر ناپذیرداللت بنـدي  هرمزگـذاري و مقول

ذات آن دخالـت  بـه  بخشـی ینابـژه در تعـ  پردازيِالگوبا روش تحلیلاین حقیقتی سیاسی است که ؛ دنشومی
مانـده  ناپذیر و مکتـوم ترجمهفقدانِیک که خود این ذاتشناختی اسطورهي، البته با درج این مالحظهکندمی
از امـرِ تعیـین معنـا،   (فراکتـالی) رخالیدرکی بي درواقع برپایهي صفر نوشتار است.درجهگمشدگیِ ابديِ در 
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اسـت،  کننده/وصفخود گفتمانِ شناسندهدر مقام فقدان مرکزيِ ذات وضعِعینِ فرایند ذاتوصفشناخت یا 
شناخت چیز وقتی یم؛باشعترف مابزارهاي شناخت بودنِ و ذهنینبودن ذاتیعدمِ عینیت، هحتا اگر مانند وِبِر ب

تـرین و  ، اطـالقِ ذهنـی  اسـت شـناخت  يخودفرمانِ سامانهبقايیا بازتولید درجهتکردنِ آن اخته،ناشناخته
چیـزي جـز   ،سـاز بودنشـان  نبـودن و دسـت  ولو با اعتراف به ذاتی،نیزهاي تبیینی به ابژهترین برسازهغرضانهم

ي ي آن زنجیـره یست کـه درنتیجـه  این سامانه نپاییِ انداموارِي خویشتناجراي کارکردهاي هماهنگ با غریزه
شان لیبرالیسم و که خاستگاه تاریخی و تقویمیهاافولی؛کندداللت همچنان فقدان ذاتی خود را از نو وضع می

،شان»نظام شناخت عوامل«سببهبي معیوب مارکسیسم است، نسخهسپسینشان معموالً یکي سیاسیِپیکره
.تسهاارهمین کدر تا کتف دستشان 

براي تأمین ایرانتالش ي ارزش ابزاري ایران براي روسیه، دربارهگفته پیشفرضِبرمبناي پیشوجودبااین
اوعلیه تهاجمیدر شرایطی است که ائتالفی اشیسیاسهايبیش از هرچیز بیانگر نیازاین عضو وتوپشتیبانی 

اقتصـادي و  هـاي  با توجـه بـه واقعیـت   دهند که صادي هم میي اقتشکل گرفته است؛ برخی به این نیاز جنبه
تر ي اخیر است و مهمي انگارهکنندهاش هم فقط تقویتاعتبار چندانی ندارد، اما درستیِ فرضیشواهد تاریخی 

هماهنـگ  انفرض در کلیتشـ ي این پیشي خود با اسباب روشیِ برسازندهکنندهشناسیِ ایجابدر روشکه آن
روزتر روسـیه در جهـان سیاسـت    منکر نیازهاي حقیقی ایران به پشتیبانی قدرت بزرگشودم نمیباز هاست.

این سطح در تبیـین سرشـت راسـتین    گذارد که نابسندگیِشد، اما متیس در استرالیا دست روي واقعیتی می
رد کـه دیگـر نـه یـک     گوید حکومت ایران بایـد بپـذی  دهد؛ او میها و نیازهاي ژئوپلیتیکی را نشان میهمراهی
. سـطحی کـه تفاسـیر    باشدالمللی در نظام روابط بینو مسئول انقالبی بلکه یک دولت حقوقیِ رسمی سازمان

ي مکشـوفه امـا   دهند، نسـبت بـه الیـه   میهاي خود به مستندات آن ارجاع فرضي پیشبراي ارائهبستر اصلی
م، بـزن مثـال هاي آشناتر نسبت ایـن دو سـطح را   ر دارد؛ البته اگر بخواهم با کمک استعارهمتیس تأخّنامفهومِ

و در عوامانهبیانیي زیرساخت و روساخت در رابطه(نه خود) توانم بگویم که این تقدم و تأخر چیزي شبیهمی
از دومـی تأثیرپـذیر   ،ي محـدود ي خود و با ابعادنوبهاي است که یکُمی را هم بهشدهفقیرمارکسیستیِ خوانشِ 

يشـالوده شود و سـپس  ردیابی و مستند میبستر اصلیي دوم است که در تفسیر داند. همین تأثیر مرتبهمی
سـازمان «اي کـه  المللـی هـاي بـین  بخشی به کـنش تر در تعینايگیرد. از این حیث سطحِ پایهتحلیل قرار می

هـا یـا   برخوردار اسـت کـه بـا شـکاف    خودفرمانی جوریکاز ر دارد، ي متیس در آنها حضومورد اشاره» انقالبی
متعلقـات ایـن   کنـد، همبسـتگی جـوهري دارد.   طـق مـی  هاي سامان داللتی کـه متـیس روي آن نُ  نابسندگی

اي چـون عقالنیـت  هاي آرمـانی شناسی از فهم آنها در قالب گونهو جامعهتفسیرناپذیرندتعریف نابسندگی بنابه
مسئولیتبخشِ مفهوم اش که قوامو مشروعیت نوعیمدرنیته تفسیر کنش در يوسیلههدف/ابزار، یعنی همان 

رَد، چـین   ــ جایی که آمریکا میايبرنامهمانَد. این ساحت بر ساحت واقعیت متیس است، جا میموردانتظارِ بـ
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ربـط معنـاداري بـا    رد و کسی که ایـن را نپـذیرد   شناختی داتقدم هستیبازد ــ برَد، اما روسیه هی میهم می
همیشگیِ روسیه در پذیرشِ از سرِ اجبار و اکراه این حقیقت، براي خـودش و  تأخیرِاش ندارد. مارکس و برنامه

دادن به آن هنگام ورود به میدان عملِ پدیـدارهایی کـه   هرحال تنها با تنهاي بسیار داشته، اما بهجهان هزینه
را دارند، ناکامیِ قانونمند سطح رسـمی و دیپلمـاتیکش را جبـران    پیشامدي تفسیر حکم ل سامانهبراي او و ک
وانگهی متیسکند.داري تعیین میکه گفته شد قالب کلی این قانونمندي را اقتصاد سرمایهچنانو ،کرده است

یسـازمان چنـان  کـه  بیندهم این بخش قضیه را نمیاشیافتهپرورشحتا با کمک حواس و غرایزِ امپریالیستیِ
گیـرد.  تر تحویل مـی ايپایهبازهم ي خود از یک سطحِنوبهاش را به»انقالبی«صفت هروقت وجود داشته باشد، 

شلولي ویژه در عملهشعور و غریزه در کارگزاران سرمایه، بهاین ضعفششندیـک اخـتالل ژنتیکـی شـبیه     ب ،
عنـوان بخشـی از   و بـه لوکـاچ اسـت  کـاذب آگاهینشدنیِ یک کژبینی ساختاري از نوعِ رفعشاید منگُلیسم، یا

سـت کـه ضـامن    امـادرزادي  کژدیسگیِملزومات صیانت نفسِ فرایند تولید باید حفظ شود؛ براي نمونه همین 
ي داللتی است که ایـن فراینـد را تفسـیر، و از    مفاهیمی نزدیک به کودتا و دخالت نظامی در سامانهمعناداريِ

دولـت حقـوقی رسـمی و    «یک (میانايدوخانهي روسیه با یک فاصلههرحال بهکند. میتمدیدتفسیرْطریق 
سازمان«ي ــ که فاصلهدیرتر از ایران خود موضوع را خودبه)بخشِ اخیرتعینتا این سطحِ» با حق وتومسئول
بنـدي  شود آن را درسـت صـورت  شود و وقتی هم میمتوجه میاست ــ ايخانهیک،تا این سطحشاَ»انقالبی

مواضـع امنیتـی و گـاه    تقابلِهاي مربوط به پردازيِ آن در بهترین حالت از آموختهکند، چون براي مفهومنمی
سـطح  خـودش تـا پـیش از فروپاشـی شـوروي،    کـه ايالیهکند، یعنی آن میجنگ سرد استفاده دیپلماتیک

بود.» درعینِ مسئولیت یک اردوگاه جهانیانقالبیسازمان«یک ترِشدهاَخته

منوط به وجود مقدمِ یک انقالب یا جنبش انقالبی است، اما شـما کـه   انقالبیسازمانهرچند وجود یک 
یک دردسر اساسـیِ هـر سـازمان انقالبـی     سنتاًدانید کهي تاریخ مارکسیسم دارید میعموماً دستی در مطالعه
ه توان همرا: یعنی این پرسش که چگونه میاش استیسازماني و جنبهانقالبیخصلترابطه برقرارکردن میان 

و جداگانـه هویـت ، ویژهمنافعحال استقالل عمل، جنبشی بود که مستقل از سازمان در جریان است و درعین
ویژه اگر این سازمان یک دولت مستقر گاه حتا معذورات دیپلماتیک مربوط به سطح سازمانی را رعایت کرد؛ به

در عمـل  » منافع ویژه و هویت جداگانه«د. نشوتر هم میساالريِ سازمان پیچیدهباشد، مسائل مربوط به دیوان
هـا  لیبـرال مبتـذل توان آن را مزاحم ندانست و نه با آهنـگ  شد که نه میکگرایی را به میان میي فرقهکلیشه

ها بر حفظ موقعیـت کـانونیِ   ي تعصب ژاکُبنخاطرهها همترین دمکراسیتقبیحش کرد؛ در مقایسه با مستقیم
اعتمـادتر، و آخـرین هشـدار    تر اسـت و هـم قابـل   آساي اجتماعی، هم باشکوهل غولگیوتین در مرکز یک تحو

د.کنـ دفـاع مـی  آور لیبرالیسـم  زمانمنـدي خـواب  فقـط از دانتون که دولت تعصـب معمـوالً مسـتعجل اسـت،     
شـدن  محض تشـکیل که بهشودتفسیر میسازمان ي صیانت نفسِجور غریزهیکپدیده برآمدساکن اینابتدابه
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ها که مثـل ناموسشـان   لیبرالکند. شناختی در برخورد با محیط پیرامون عمل میي زیستمانند یک اندامواره
ي ي بـزرگ اجتمـاعی از نمونـه   انـدامواره خـاطر دلبستگیشـان بـه پاینـدگیِ    روي انداموارگی غیرت دارند، بـه 

که میان این دو سطح یقبح تقابلازراجزمیِ تشکیالت منسجم انقالبی يتخطئهترش کراهت دارند و کوچک
شـود  مراتب برخالیِ انداموارگی مطرح میسپس بحث سلسله.کنندوجود دارد آغاز میمتفاوت همبستگیِ اجزا 

همـه  داري به امپریالیسم هم هست. بااینها در فراشد سرمایهملتـگیري دولتحل نوعیِ مربوط به شکلکه راه
معنـاي  هـیچ ربطـی بـه    ـــ کـه البتـه    گرایانـه فرقـه صیانت نفس هالیبرالطالحِاصباید معلوم شود که این به

ي عارضـه بـه عمالً ترتیب تاریخیِ ورود به صحنه، بنی بهي تعصب ژاکُکه لنین، دومین چهرهندارد اي نکوهیده
علیـه  ي متخاصمی است که یابیِ رانهاز سازمانبورژوازي يچیزواره و وارونهصرفاً روایت دهد ــ گرایی میفرقه
ایـن  کـنم قبـل از گالویزشـدن بـا     عنوان یک چپگرا فکر میبهد. چینَدسیسه میانداموارگی ي ترین وهلهعالی

ها مشترك است فرضبرخی پیشبنا به دالیل مشکوکی اي که در آن نشدهي عقیدتیِ آزمایشدر حوزهجماعت
کنیم. تمرکزباوريهاندامواردقایق عقیدتیسنجش نجامد، بهتر است روي اروزي آنها میبه پیو این هم معموالً

در سازمان انقالبی ناخوشایند آقاي متیس ساالريدیوانو مبارزاتیي گاه ناهمساز از تقابل میان دو جنبه
مثالً به .کندپیدا میتري هم بعاد پیچیدهاویژه وقتی محل نمود آن یک دولت است، قضیه که بهزدیمحرف می

کمـی  کنـد بایـد   ناگهان در برخورد با جنگ داخلی اوکراین احساس میاماانقالبی نیستپوتین فکر کنید که 
وضعیت شناختی براي آغاز تحلیلِدر چنین حالتی دو بدیلِ روشبه دولتش بدهد. هم کارکرد سازمان انقالبی 

هاي ضدغربی اوکراین به روسـیه یـا روسـیه بـه     م بیشتر به دیگري نیاز دارد، جنبشآید: کدااوکراین پیش می
، هـم  هابستر اصلیهمان وکمبیشهاي ضدروس در سیاست غرب، یعنی ها و جریانها؟ احتماالً لیبرالجنبش

: سـندند پي نظري و روشی تحلیل خـود، بـدیل یکُـم را مـی    ي زمینههاي سیاسی و هم درنتیجهدلیل انگیزهبه
ایجـاد آشـوب   مصـنوعاً  اشنشاندهدستدر کشورهاي غربی با کمک نیروهاي » در جهت منافع خود«روسیه "

هـاي  اصـالت بـا جنـبش   ":تر اسـت مطلوببدیلِ دوم هاي ضدامپریالیستیجریانبراي باز احتماالً و ؛"کندمی
آنها پشتیبانی از» در جهت منافع خود«باال دستجا حضور دارند و روسیه همهطورطبیعیبهضدغربی است که 

که در هر دو رویکرد مشترك است، در گیومه است چون بعداً با آن کـار  » در جهت منافع خود«. این "کندمی
درنگ آنها، یک پیامد اساسی هـم دارد و آن  ، گذشته از استنتاجات سیاسیِ بیداریم؛ اما تفاوت میان دو پاسخ

نیافته ــ در مـورد روسـیه وضـع    هایی ــ گیرم ناگفته و صراحتفرضپیشل یکُم که در صورت انتخاب بدیاین
؛ دقـت  وسیعاً پذیرفتـه شـود  » پیدایش یک امپریالیسم نوپدید«دهند تعبیر شوند که در کلیتشان اجازه میمی

ل تـأخر  هاي اقتصاديِ مؤید این تعبیر، نسبت به ساختار کلـی تحلیـ  کنید که در این حالت جستجو براي یافته
هـا تنهـا بـراي ارضـاي     دیگـر آن یافتـه  عبـارت که این تأخر از سوي خود تحلیلگر احساس شود؛ بهآندارد، بی

همـراه اسـت، امـا در ظـرف     انگاشـتن پـیش شناختی با هر نوع عملکردحاظ روانلاي است که بهخودشیفتگی
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دهند، چونان علمِ مسـتقل نمـودار   میها و ساختارها شکلفرضتاروپودش را همین پیشکه معرفتیِ گفتمانی 
هاي دشمنتان، یا حتا کسانی کـه از  کنم به تحلیلکه متوجه این سازوکار شوید پیشنهاد می. براي آندنشومی

گیـري و گسـترش   گُشـاید: قـدرت  آید نگاه کنید! درضمن انتخاب یکُم راه را براي فرض افول میآنها بدتان می
هـا و  فـرض ایـن پـیش  ضدیتهاست.سبب افولِ دیگر امپریالیستبهموازات و بلکه به،نقش ژئوپلیتیکی روسیه

یک کشـمکش سیاسـی و   حتماًشود، ها اصالت داده میهاي انتخابِ بدیلِ دوم، که در آن به جنبشفرضپیش
هـاي منتسـب بـه    نظرگاهی است که در برخورد نخست پیوند مستقیمی با مارکسیسـم نـدارد، چـون تحلیـل    

ـ علم مبارزه قولِ قدما وقتی این بهویژه بهــ شوند و هم هم در جناحِ دوم دیده میسم مارکسی گفتمـان  ک به ی
است.که حداقل در مورد مارکسیسم ایرانی دست باال با جناحِ اولطُرفه آندر جناح یکُم؛شود ــفروکاسته می

طرف. پـس  ها آنطرفند و راستها اینطرف؛ یا حتا چپها آنطرفند و لیبرالها اینتوان گفت مارکسیستنمی
هـا،  جور تقابلبگذارید براي خودم دردسر درست کنم و ادعا کنم که اینکند؟ چیزي این تمایز را تبیین میچه
را ادعاپس چند صد صفحه سیاه کنم تا این. سهستندطبقاتی اندر جوهر خودشمثالِ حاضر،فقط تقابل نهو 

هـاي  نیازي به اثبات نیسـت وقتـی بـه یمـنِ جـزم     ناامیدکننده که تلخ و آگاهیِ پیشهم با این آن،اثبات کنم
است.طبقاتیدانیم که هر تقابلی در نهایتناپذیرمان، بدون اثبات هم میفسخ

سـت، دلخوشـی ي مایـه کند و این انـدك ا میتیکی پیدشکل هرمنوجور یکاما اثبات این ادعا در این کار 
انـد کـه   هـا ایـن را پیشـاپیش پذیرفتـه    ، با استناد به همان جزماردوگاههر دو در حاضرهاي چون مارکسیست

دعـا همزمـان در قالـب یـک پرسـش در      ایـن گزاره/ا ي دومِالیهپایه طبقاتی است. براینسرشت این رویارویی
این چه معنایی ،»استطبقاتیسرشت این رویارویی«گوید وقتی فالن جناح می"شود: پژوهش باز میسراسرِ
هایشـان در اعمـاق از   ترجمـان و تعبیـرِ مفـاهیمی کـه ریشـه     رخـالیِ ي بشکلوارهیا به بیانی متعهد به"دارد؟
از ،»اسـت طبقاتیاین رویاروییسرشت «گوید وقتی فالن جناح می": ندادادگیِ متعلقاتشان معدوم شدهدست

ي اصلی من براي ورود به این انگیزه» معناي طبقاتیِ طبقه«بازيِ این شرکت در "گوید؟منظر کدام طبقه می
ـ پـس معلوم است کـه  ض و طویل است.یطرح عر طبقـه را بـه یـک    ،ي دومپرسـش مرتبـه  سـاختاري  دخورانْ

توجیـه و  دردقایقِ گونـاگونی کـه   ي ازمنظري براي تجمیع فرایندکند؛ یعنی به تبدیل میي بستاردقیقهـسر
هرکـدام  انـد و درنتیجـه  انـدامواره کـارِ محافظـه وجدانِخود نیازمند کارکرد بهنجارِموجودیتاسبابتضمین

منظر از درعوض، گیرند؛ ي کنش برابر میشکل بهینهلّم برايسمروایت خاص خود این کارکرد را با عقالنیتبه
بـار در  کننـد، بـراي نخسـتین   خود را پیدا میمطلقي اشوند و معنعقب بسته میموردبحث که کل دقایق روبه

شود.میتفویضو به مرگ سلب مشروعیت از انداموارگی ي رفتار اجتماعی، ترجمهتاریخِ

                *                     **
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در «توانند به روسیه ایراد بگیرند که چـرا  حتا هواداران بدیل یکُم هم نمی». در جهت منافع خود«برگردیم به 
ورزيِ جنـاح راسـت   جـزء ملزومـات سیاسـت   کند؛ این حقانیـت بـدیهی  ارهایی میچنان ک» منافع خودجهت

کند.افزایی مییه توانشکلی دوسواي که با حق مالکیت بهمدرنیته است که فعالً جناح پیروز هم هست، ملزومه
فکـر  خـودش و برخـی   کم یا دستدهد،انجام می» در جهت منافع خود«را که روسیه آن کارها اتفاقاً تا زمانی

خـواهیم دیـد کـه ایـن     کمـی بعـد  و استعقالنی در معناي وبريِ کلمه رفتارش ند آنها در این جهتند، نکمی
، مالزم اسـت. ندندامیآن عقیدتیخود را پاسدارمشتقات چپش و اي که لیبرالیسم عقالنیت با آن انداموارگی

هـر دو بـدیل و   را از » در جهت منافع خود«رسد در آنها باید نظر میبهکه اي هم هست لیکن موارد غیرروسی
تعریـف ابـ کنش در جهت منافع مشخص کنشـگر ـــ   بدیل یکُم حذف کنیم، یعنی شرایطی که یکویژه از به

در جایگاهتوان آن کنشگر را بابت رفتارهاي خوداین وضعیتی است که در آن نمینباشد.ــ»منافع«مفروضِ
مشـروعیت  ولتی که عقالنیت هدف/ابزار ندارددهاي وبري، بنديبا توجه به همین مقولهد، زیرا قرار داپاسخگو 
و سـنجش میـزان   واقعـی  اي روشی براي تبیین فـالن کـنش   اگر این عقالنیت صرفاً برنهاده. نداردهم حقوقی 

تـیس  اش باشد، دلیل تشبیه دولت ایران به یـک سـازمان انقالبـی از سـوي م    انحراف آن از شکل مجرد آرمانی
دي در همـین  زوهمـه بـه  روسیه او از فهم این رفتار ناتوان است. بـااین يشود، چون برخالف پروندهروشن می

ر بـراي  تـر از یـک ابـزارِ تفسـی    تـر و واقعـی  د که آنچـه از ایـن عقالنیـت چیـزي ذاتـی     نوشته معلوم خواهد ش
بـاز  امـر اجتمـاعی  مسئولیت خود تفسـیرگرِ اي است که بهي سیاسیسازد، زاویهمیشناسی بستر اصلیجامعه

ي قالنیت هدف/ابزار روایت دیگري از رانهپایبندي به الگوي عد.کنکمک مینطق تهاجمی متیس شود و بهمی
در پاالیشِ شخصیت و سازمان انقالبی تري که ايسطحِ بازهم پایهبا سرشتگویاسامانه است که پاییِخویشتن

چیزي نیست جز توضیح تمایز این خودفرمانیِ دردسرِ بعديخوانَد؛ نمیاست ظهر به آنستَمتشریع عمل خود 
است در ایران رسم یک سالچندسال است در منطقه و که از آن نوع هاییانقالبغیرقابل فهم براي متیس با 

عمالً کادرهاي تشکیالت خارج کشـور  آیند نیزي فهم آنها برمیبار خوب از عهدهکه اینو اطرافیانش شده و او
موردبحث قابل فهم است و درواقععقالنیتي ي گونهاتفاقاً برپایهکند کهمیهوادارينقالبیااو از هستند؛هاآن
هـاي زنـدگی   ي سـاحت گویـا از همـه  کـه  را داردبه کشورِ هدف اي و انداموارگیي بازگرداندن بخردانگیادعا

.االقـوامی، رخـت بربسـته اسـت    بـین زیست و میراث فرهنگی و تناسب یطمحگرفته تا اقتصاد از اجتماعی آن،
تـوان  کند ــ طوري که حتـا نمـی  وفق پیدا نمیحفظ ذاتاي که با عقالنیتگريمنظور او از انقالبیدرعوض،

هیچ سـنخیتی بـا   است کهمقاومتچیزي نزدیک به مفهوم است ــکشور» در جهت منافع خود«فرض کرد 
سرکردگی (هژمونی) جهـانی بـا   ي سامانهزم با آن ندارد، وگرنهگی و عقالنیت مالانداموارهویت، صیانت نفس، 

این مفهوم را به هاافولید.بومیبندي نوین خود ي پذیرش آن به عنوان عضوِ مؤلف شکلآمادهبستان بدهکمی 
گرایـی هـم بـه    کاهنـد و دلیـل ایـن تقلیـل    ي جهـان فرومـی  نیافتهخواهی از سامان سیاسی تعینهمین سهم

دانـد، بلکـه   ناپذیريِ ذاتیِ خود این سامان نمـی گردد که مقاومت را تشکل مفهومیِ تعیناي بازمیاسیشنروش
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انتخابی ابزارِمتّصف به بهینگیِآن را طبق الگوي عقالنیت ، اصلیبستراَدوات عاریتی از کمک کند با سعی می
ي سرکردگی براي توصـیف مصـادیقِ   شبکهتالش بسنجد.شده تعریفـبراي تحقق یک هدف/منفعت پیشاپیش

هاي مـرتبط بـا   پردازيمثالً از طریق مفهومــپایی هویتییک خویشتنچونانکفایت خودشگریزِ عدمسامان
، هـاي سـنّی  در برابـر قـدرت  شیعیهاي معارض گروه(یابی تاریخی براي آن و پیشینهاي جنگ مذهبی و فرقه

شـیوه و بـا نظـام مفـاهیم     فقط براي فهم موضوع بـه ــ...)هالل شیعه وایرانی و عربی، هویتدعواي تاریخی 
بـا  هـایی هویـت بـه هـا حرکتاین تغییر ماهیت درجهتساختاريخاص خودش نیست، بلکه همزمان تمایلی 

کل مشـ ؛ اسـت جدیـد يخاورمیانـه در یک ترکیب انـداموار نـوین مثـل    پاییي خویشتنکارکرد معقول غریزه
بـا  کـه  زي یعنی چیـ کند،از نو وضع میناپذیر را نامگذاري است که چیزِین کوشش براي ناماینجاست که هم

 شـتی    شـدن  که در برابر نامیـده ینپیشموضوعیشود، نه میگذاري وضعامِ نامعملکرد ناتمخودتنهـا پیـروِ م
در یـک  نامیـدن اش اي که عملکرد اصـلی شناختیازوبرگ جامعهازطرفی، سکند.میلجاجت اي تعصبات فرقه

رود و اش بـه چـپ هـم مـی    بـا مفروضـات روشـی   ي داللی/گفتمانی، یک ساحت نمادین مستقر است،منظومه
چند وعـده  هایی که روزي درشتیي هاي زیادي در ایران و در ارتباط با ایران، با همهدلیل مارکسیستهمینبه
آنهـا سرشـان را بزنـی و دمشـان را هـم بزنـی، آخراالمـر        انـد. عقیـده همبا اوند، کنمیمتیسعلیه اهللاإلیهقرب

اي کـه پـیشِ   اند؛ در سیر و سلوك چند فصـلی باورند و مارکسیسم را هم با چنین باوري اشتباه گرفتهاندامواره
هـاي تـاریخی   ترین نمودهاي این عقیده و بخشی از انضمامیها و جنبهترین پایهروي ماست، بخشی از انتزاعی

مشـخص در  نیمـه ـمجـرد ي نیمـه تنها یک فـرآورده عملگر افولشناختیِ شوند. ساخت اسطورهآن آزمایش می
ف به تغییر جـوهريِ  طورساختاري مکلّست که بهپردازيِ فراگیريپردازي و کنشهاي میانیِ سازمان مفهومالیه

چپ است.عقالنیمارکسیسم به یک اپوزیسیونیسم 

به سطحی بازگردید که در آن برخالف سپهر سیاست واقـع ـــ   در امان ماندن از این دگردیسیپس براي 
لحاظ تاکتیکی رفتار خود را بـا  به پشتیبانیِ آمایِشی امثال روسیه نیاز دارد و بهناپذیرجوهرِ نامیعنی جایی که 

موجودیت حقوقی در برابر تهاجم عنوان یککند، یا جایی که ایران هم باید بههاي کالن آن تنظیم میسیاست
هایی ، روي کمک روسیه براي دفاع از خودش حساب کند و از این بابت هزینهي سیاسی و اقتصاديصرهو محا

هـا و  و مسـکو را هـم بـا تأخیر   کندکسی است که از الگوي آرمانی عقالنیت تخطی میآنهم بدهد ــ جلودار
یک واقعیـت  افولی که در سطحِ یکُمکشد.دنبال خود میاس بهدر لحظات حسگاه اش همیشگیبگیرنگیرهاي

فـالن حرکـت   "سـت:  بخشـی تعـین نُمـایی جهـت بـردارِ   عملگري بـراي وارونـه  صرفاً این سطحاز منظراست، 
و کارآمديِ آن را سرشتپساند؛ آمریکا عروج کردهسرکردگیبا افولکه ست در دست روسیه و شرکااهرمی

ي نوظهورِ سرکردگی، و چونان یک سامانهيتدبیرشدهـعقالنیـلحاظبهعملکردهاي انداموار و بهینگیِدر قالب 
و در روابط طبقاتیِ که در درون ي افول، نیروهاییمتعاقباً درنتیجه؛آن بررسی کنید» در جهت منافع«ابزاري 
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ر چتر امپریالیسمی که فـروکش  دیگر الزاماً زیجنگند،ش میابیرونیطلبیقدرتعلیه نیز ي نوین و این سامانه
روشن است که این فقط کثافتکاري است.."و اکنون باید آنها را مستقالً بازتعریف کردگیرندقرار نمیکرده

*                   *                  *

ي ، نه در یک دقیقهشدهپیمودهـدقایقِ تاکنونکلبستارِ نهاییِ امکانکه تر هم هست و آن ایناي تجریدينکته
، تبدیل حادث شودتکینگیدر سطح آگاهیمرگعاملی از جنساي که بلکه در هر دقیقهشدهمعین و بشارت

شود. کمی ماندگار کلیت یگانه میدر این حالت خصلت تصادفی تکینه نیز با ضرورت درون؛ شودمیضرورتبه 
وحـدت  اجـزاي یـک   یابیفاصلهو شکافتکاذب سوژه رفت که حسانیتسخن از بودن رات بدیلمقدپیش در 
آخرین پیشاپیشبنا به مشخصات تاریخیِ خودايهیچ دقیقهکند.تجربه میزمانصورت بهرا مقوالت منطقی 

ضروري چونان جزء،تکینه منوط است که تنها پس از تحقق این امرهمان دقیقه نیست و امر بستار به حدوث 
ي غیرگفتمـانیِ تشـخیصِ سـالمت وضـعیت، شـدت      هرحال سـنجه به؛شودشمرده میکلِ انتحاريِ موردبحث 

حکـم ایـن   و بـه قـرار  بـدین آگاهی است.یک نظام مرگتوان عملیاتیِ، یاسائق مرگعملکرد بودن خودآگاهانه
اقتصاديه بموسوم ي اي با دقیقهشناختیهیچ تناظر هستیي کارگزارمنتسب به طبقهتجمیعِي دقیقهمعیار،
اي از آن را که نمونههاي گفتمانی استکذبی از جنس ابژهعدالطبیعیِ فالن دقیقه داده و ماباعتبارِ پیش؛ندارد

بـراي  بایـد  شود که من حتماً مطرح میتولیدبودنِسپس مشکل زیرساختیم.اهدیدتاکنون ماه گذشته دياز
.کنمآن توجیهی جور 

به بنیاد لوکاچکه ، جاییآیدپیش میهم ي سنت مارکسیسم هگلیِ آغازین ي برجستهدو چهرهتقابلالبته
ی بـا  رسـد، و گرامشـ  مـی اندامواره و اهمیت راهبردي وقوع آگاهی از آن براي پیشبرد فراینـد تـاریخی   امتناعِ

شناسـی  سوسیالیسـم بـه گفتمـان جامعـه    تـاریخی  بخشـیِ عاملیـت   از خودتحقـق ایجابیاي پذیرش طرحواره
ي حلـول دقیقـه  هـاي او کـه در آنهـا    گراید. در مورد لوکاچ این جدایی با بـازخوانی بخشـی از آرا و نوشـته   می

نه ست که البته ودنیآزمشودیابی میسرشتذاتي شناختی و حل عملیِ دشوارهپرولتاریا با یک تحول هستی
ه این نکته ضروري است . فقط اشاره بهاي بعدي این نوشته انجام خواهد شدرو بلکه در بخشدر صفحات پیشِ

اي که هستی اجتماعی را بـا  لوکاچ در این راستا جز با وارد کردن ضرایب تصحیحِ ساختارگرایانهکه بازخواندنِ
تر بگوییم این نه یـک تصـحیح   رچند اگر دقیقآمیزند، حامل مطلوب بحث ما نیست، هزبان درمیعامِ ي مقوله

استثناناپذیربسته و ساختارِهم باید از یکي آن متقابالً زبان طرفه بلکه تعدیلی دوسویه است که درنتیجهیک
بخـش  بـا مطالـب  موضوع گرامشی درعوض،د. جایگزین شوي لکانی نظامِ داللتیِ ذاتاً معیوب و نابسندهیکبا

.دخورمیپیوند حاضر 
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قـدماي آرمانشـهرگرا در   هاي در قیاس با خیالبافیمارکس و انگلسلمی سوسیالیسم ي عهستهسرانجام،
شـود؛  در خود این نظام آغاز مـی داريمحض پیدایش سرمایهاست که بهزماني اي بر سرِ مسئلهدرگیري ویژه

میـل  معاصـر در هیئـت  این کمیت فیزیکی ايِاین تنش از یکسو به تداوم خطی و از دیگرسو به انجماد لحظه
یـک  ،تعیـین تکلیـف ایـن مفهـوم    در ضـرورت  ؛درسـ میاصلِ مسئلهحلِعملیِبه بزنگاهآخر و دستکندمی

اي که سراغِ عـذابِ خـاطر قتـل پـدر را در     زادهبلوغ،کندظهور میدر تاریخباربراي نخستینخودبرايي طبقه
نظـام  زورو بـه تحریـک تقاضـا   هـزار ترفنـد  بـا  کـه  جـاي ایـن  به": دجویتعامالت معیشتی همین امروزش می

اضـافیِ  د، زمـانِ  بدهیـ مخـورد بـه  بـا کـاال   نداشـته را  ـهرگزيگذشتهیک بازگرداندنِ فانتزي ابژه/تاناعتباري
صـورت یـک   تولیـد بـه  فنیِآنچه در محاسبات فرایند ؛ "به من بازگردانیدرا جاريي همین روز کارِ شدهربوده

تولیـد اجتماعیِیابد، در فرایند امتداد میفیزیک کالسیکدر زمانمختصات دکارتی تا ابدیت یکنواخت محور 
ي زمـان کـه بـا سـازوکارهاي     بنابراین حـل دشـواره  ؛ صیانت از یک انداموارگیِ شکننده استبرايمکثی ابدي 

انداموارگی پیچیدهافزایش ب شود، تر هم میرخالی شدتکـه یکـی از   سـت ایي قهریهدخالت صریح قوهنیازمند
تلـ دوامـا روایـت  سـت.  عنـوان یـک ابـزار عقالنـی    تشکیک در کارایی آن به،تفسیرهاي ساختاريِ امرِ رسالت

زمنِ علـوم اجتمـاعی    شناسیگونهش با ي توجیهی ندارد و فرقَاصوالً انگیزه،فرایندگیوتین از مستعجلِ هاي مـ
شـک در  ایـن بـی  کند.اش میي کانونِ موضوعهي پدرساالرانهخصیصهاي است که به در اعتراف صادقانهمدرن

نویسی براي کاربست الگويِ غار افالتون در امرِ سرنوشتازاست که جمهورعموديِ شدتبهبنديِ توجیه صورت
خـودرأي در رأس  ي یـک حکـیمِ  شود، با ترسیم چهرهاي که در آن اثرات تخدیريِ موسیقی تحریم میجامعه

بـا  را شـان  ي خصوصـی ي حـوزه کـه احتـرام احمقانـه   گیـرد ها شکل مـی هیستریکعمومی تنظیمات زندگی
دیوییِ ایـن   اما مـن بـه مرزبنـدي بـا نسـخه     . دکندار میش خدشهگاهبهایدئولوژیک گاههاي کشیدنسرَك ي بـ

آینـده  و از افالتون براي ترسیم وضعیت اشتراکیمانَم، با این مالحظه که آنچه اگريِ افراطی متعهد میشراقیا
اي است؛ خود مارکس ایـن دوره  ي طبقاتی به چنان جامعهي گذار از جامعهگیرد، براي من الگوي دورهوام می

ي تحقق مرگ تا لحظهي آن وقفهفرضِ من بر تمدید بینامید، کهمیپرولتاریادیکتاتوريتضمینِ بالنکی را به
ي مادهپایستاريِ خُلقیِدبینم و پیشاپیش بابت مخاطراتبطبقه است، زیراي بیه در یک جامعهمطلق انداموار

دهـم. ایـن   پتانسیلِ مسبب حیات، هشدار مـی آلی در برابر گرایش هر نیروي خودویرانگرِ آن به کاهش اختالف
زمـانْ صورت پرسش شد، اما دراینفرهنگ در برابر تغییر تصور میکاريِ محافظهاي مربوط به ترها مسئلهپیش

پیـروزيِ جزئـی از فراینـد  سـازيِ آن  و ساده،طرفهیکهم در شرایطی که جنگشود، آنمی» روبنایی«زیادي 
علیـه استثمارشـوندگان   فعـالً واقعیـت اصلند، گریبانَبهدستهمدر میدانی که مرگ و زندگی با است. دشمن

تمام شود ...معاصراین دیگري،آنبلند کی زیر بیرقِمگرتا ت؛ي زندگی داده اسحکم به ادامه
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از انگلسآغاز : گذاريِ صفرهدف

زیستان و فرودستان زندگی را تاب آورنـد، حتـا   گمان بسیار مهم است که این ژندهبی
ونیستشان بـا  ي این جهان باشد که هستپایهسود طبقات بریناگر زیستنشان تنها به

رود؛ امـا آیـا راه دیگـري جـز خوارشـمردن،      هـا بـر بـاد مـی    خودکشیِ همگانی تـوده 
را گرسـنگان ي نیست کـه بـودنِ ایـن طبقـه    نان زیبا ریشخندکردن، و یا گفتن سخ

تر کند؟ در این بینوایان که چنـین بـر مـرگ خـود مصـممند، و      آوردنیبرایشان تاب
ات [جنایـت در حـق دیگـران]    ي دار مجازسیر کشتن خویش به بیراههکه در مآنبی

را سـراغ  جـور بزرگـیِ روح   کُشند، باید یکخویشتن میدستمنحرف شوند خود را به
هـاي  ، هـرروز ایـن خودکشـی   »يبـاور در عصـر بـی  «درست اسـت کـه   گرفت. البته 
ازپـیش بـیش شوند و دشمنیِ آگاهانه [با دارایان] شمارتر میي نَداران کمبزرگمنشانه

گرایند. اما کیفـرِ  هراس به دزدي و آدمکُشی میبیگیرد و فرودستانْرا میهاجاي آن
وشـه، افسـر پلـیس    ژَك پهـاي  یادداشـت (از تر از کـارکردن اسـت.   آوردنیتابمرگ

جوان)مارکسروایت/برگرداني خودکشی ــ درباره،فرانسه

با پیشرويِِ «ه است: نوشتظاهراً عامدانه» ...باوريعصر بیدر «جاي عبارت بهمارکس
...»تعصر تجار

واقعیـت  بـه  حملهبراي،مابعدالطبیعیايیهماهنگباي یک بدنِ کامل و جامع گرایش به تولید و تکثیر انگاره
مختلـف  ها و مراتـب برخـالیِ  در جلوهاجتماعی بدن معیوبی که مهرِ تعینات شرایط واقعی بر آن نشسته است، 

شود؛ البته روشن است که بـا گـذار از مفهـوم بـدن بـه      روز نیرومندتر میهستی فردي و اجتماعی کشور روزبه
جسم عنوان بهبدن؛ بنابراین شروع از گرایدبیشتر میترِ اندامواره، موضوع بحث به هدف اصلی نوشته مفهوم عام

انـداموارگی  ياسـطوره اختار برخـالیِ خودگسـتريِ  براي حفظ تأکید بر سـ شناختیِ سازوارِ انسانی فقط زیست
همـین  اعتبـارِ  . سـپس بـه  است، ساختاري که درنظرداشتن آن براي همراهی با کل ایـن نوشـته ضـرورت دارد   

ي اجتماعی صـورت خواهـد   گرایی مشروعی با عبور به سطح اندامواره، کلیاسطورهپذیريِ ذاتی عملکردتعمیم
گرفت.

وقتی سازد، ي سیاسی میآن دربرابر دخالت قدرت که از آن یک ابژهيدادهطبیعتدفاع از بدن و حقانیت
ویژه در مورد زنـان ـــ   شود ــ مثالً در موضوع حق آزادي پوشش بهطرح میطبیعیمالکیتي مفهوم از زاویه

طبیعتـاً  چون ایـن بـدن   ": تر نیازمند یک چرخش فاشیستی استي استداللی خود سپسبراي تکمیل زنجیره
ي من حق نـدارد  ؛ کسی جز خود من و هنجارهاي اختیاراً پذیرفتهتوانم با آن هر کاري بکنممال من است، می

شـدگی  دلیـل ارجـاع بـه داده   ؛ ایراد این ادعا در این است کـه درسـت بـه   "ي طبیعی قیدي بگذاردبر این داده
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و ایـن  شود، بالفاصله به ضد خود تبدیل میشناختی انسان در طبیعت براي اثبات مالکیت فرد بر بدنشزیست
اري کـه  توانم هر کـ چون بدن تو بنا به حکم طبیعت به تو داده شده است، پس من می": همان چرخش است

کنی، من هم را میآنخود ادعاي مالکیت بر بدن شدگی طبیعی خواهم با آن بکنم؛ اگر تو با استناد به دادهمی
هاسـت ادعـاي   طـور کـه قـرن   ؛ درسـت همـان  کنمبر بدن تو را میمعاي مالکیت خوددقیقاً با همین استناد اد

قِ ادعـاي بـدیل اسـت: طبیعـت    دصعت مداستان زاد و رشد طبی".مشروع مالکیت بر بدن کل طبیعت را دارم
اگـر  ؛ یافتـه باشـد  تعـین پیشـاپیش  ،شـدگی دهد که حق مالکیت بر آن همراه با این دادهچیزي به انسان نمی
هـم  دیگـري بـر بـدن او را   طبیعـیِ کسی بر بدن خودش است، همزمـان تملـک   طبیعیِصحبت بر سرِ تملک 

اي گـرفتن از هـر شـکلواره   شـدگی طبیعـی، درصـورت قـدرت    دادهبـه  پـروا بیارجاعِاین بخشد. مشروعیت می
: کنـد مـه پیـدا مـی   ي مالکیـت ادا داعشـی از رابطـه  تا تعبیـري شـبه  درخودصورت یک جنبشِ گریزد و بهمی

کـافی اسـت   ،از آنِ ما نیستاکنون بر هر چیزي که مانتملک خودبخشیدن بهراي مشروعیتترین راه بوتاهک
نشان دهیم.طبیعی رامالکیت دیگري بر آن

ویژه در شرایطی ترین توجیه براي مالکیت خصوصی، بهداري، آخرین و خشندرواقع پس از حدوث سرمایه
دربـورژوازي  )تـرِ اقتصاديدرواقع یاترعقالنی(ترعلمیاصطالح بهاحتجاجاتپذیرشمجال را برها که بحران

توان ثابـت کـرد کـه ایـن توجیـه      کنند، همین تبیین بوده است. نمیدفاع از مشروعیت حق مالکیت تنگ می
تبیـین مـارکس از   ي اساسـی  جنبـه افتـد.  بیرون مـی گفتمانیي ي آن از هر حوزهنادرست است، چون دنباله
ي ، این است که شیوهدبخشتمایز میدارانه هاي پیشاسرمایهداري که آن را از مالکیتمالکیت در شرایط سرمایه

ي دهآغازین و بربالَنـ حل اداري یا مربرخالف شرایط پیشاسرمایه؛ کندمیناممکنداري مالکیت را تولید سرمایه
بـودن مالکیـت خصوصـی   انه یا حتا ستمگرانهنامنصف،ناعادالنهمسئله دیگر نااخالقی،اکنون داري، خود سرمایه

زمـان نگـارش   در ي روشنگري، هاي خیراندیشانهالبته در ادامه و در پیوند با آموزهاست.بودنش، نشدنینیست
ي ي بدبینانـه دقیقـه شد؛ اما با فرارسـیدن  شامل بدن آدمی نمیي این مالکیت ممتنعي ابژهگسترهمانیفست

کرد.فروید معلوم شد که این را هم باید به آن فهرست اضافه

نسان بدنی که طبیعت، درسته و در کمال انداموارگی به ابه بعد بود که فهمیدیم همین دقیقهکم از دست
واهد شد این بدن حتا پیش از زایش فرد، از طریق زبانی که در آن زاده خوبخشیده باشد دروغی بیش نیست

را بـه  خویشتنِ خودآگاهیک اگو یا ،خیالی»منِ«یک ادیپی، دادگی شود و تمدن در ازاي این ازدستمثله می
اي پدیـدار  »مـن «،رفتگیِ بدن تأخر دارد و تا بدن از بـین نـرود  نسبت به ازدست» من«؛ کندبیرون پرتاب می

یـک  » اسـت مـن بنابه حکم طبیعـت مـال   بدناین «در داوريِ ؛ درنتیجهکه مالک آن باشد یا نباشدشودنمی
میانجی هـر  بدن است؛ احساسِ بیموکول به انهدام » من«که خود مفهوم اساسی وجود دارد و آن اینيناسازه

» مـنِ «همـان  ،ر زمـان بودنش درمقام یـک کلیـت واحـد واجـد جـوهري پایـدار و مسـتمر د       » من«انسان از 
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دکارت رد کـرده  اندیشممییت آن را در نقد روش استنتاج اي که کانت عینا منِ شهوديي فیشته ینهادهپیش
ترتیب که اینبر فالن بدن، جاي تردید دارد، به» من«بداهت مالکیت بنیادمستلزم سلبِ بدن است و براین،بود

موضعِ تمدن به این بدن، از» دیگري«ي درازيِ مستبدانهتنها پس از دستمالزم با آن، خودشیفتگیِو » من«
حادث شده است.ي هولناك اختگیعنوان غرامت تجربهبه

داللـی و  رسـند و بـا مصـنوعات   جور چیزها به پایان میطبیعت و بدن طبیعی و اینبا ورود به تمدنْپس 
بخواهـد مالـک آن باشـد یـا     »مـن «یـک  درواقع اصالً بدنی وجود ندارد که شوند. فرهنگی انسان جایگزین می

کنـد، تبـدیل بـه    گري میهاي بدنی که از عدم براي ما عشوهداري در برابر وسوسه؛ خویشتن)من(غیر دیگري
(یعنـی معمـاي   بودن انسانيدشوارهبنیادینِدر فرصتی که تناقضِشود و زبان آدمیزاد میشرط تکلم بهپیش

د: اگـر بـدنی   آیمیمیان بهگذارد، عاقبت پرسش پوشش ها میتیار فضولدر اخ») بودنِ یک نابدننم«الینحلِ 
تعینات و حدود و ثغورِ آن گذشته از عنوان یک حکم مطلق و جهانشمول تمدن ــ بهپوششدرکار نیست پس 

هـا  از دیـده واسـطه  بـدین آنچـه  د وپوشانَفرهنگی ــ چه چیزي را میهايویژگیدر موارد مشخص مربوط به 
بدن را خود عدم است؛ پوشششدهپوشاندهامرِاند: ها دادهشود چیست؟ پاسخ را باز فروید و فرویديپنهان می

ي هولنـاك  شـود، واقعـه  مسـتور مـی  یاريِ پوششبهچیزي که؛کندرا پنهان میبدنفقدانپوشاند، بلکه نمی
بار براي همیشـه از دسـت رفتـه اسـت،     نچه یکآدهد که تصور کند اختگی است که به سوژه این امکان را می

د.شوحادث میصورت یک نفیِ نفی بدن بهرفتگیِ بدن است که توهمِازدستساختنِپنهانباوجود دارد: 

سردمداران فکـري فمینیسـم در تـاریخ معاصـر     مثالً ضی که ِ متعارهاي نظريبا ظرایف بحثکمابیش من 
دانـم کـه   وکـم آشـنا هسـتم و مـی    اند بیشسربرِ ستم جنسی زدهشده و حوصلهقالبیبراي فهم موضوعِ امروزه

هنگام مواجهه عجیب است که کنند. اما آغاز نمی» دادگیِ بدنطبیعت«سادگی از مبدأ همینبسیاري از آنها به
تـر  ویژه وقتی که مجال براي طرح بحـث در سـطوح تجریـدي   ، بهاجتماعی مرتبط با این موضوعبا رویدادهاي 

اسـتداللیِ ي بـه همـین قـالبواره   بیشترشـان  ، معمـوالً  گیـرد و اضـطرار سیاسـی جـاي آن را مـی    وجود ندارد
ي خوانـدن و فهمیـدن مباحـث    هکنند، طوري که گویی مخاطب عـام کـه حوصـل   سقوط می» دادگیطبیعت«

البتـه  د.نـ به این حد هـم بسـنده ک  حاضر است روانکاوي و فلسفه را ندارد، براي همدلی با آن موضع ترِغامض
دادگـی)  توان حکم کلی دیگري هم براي توضیح همین پدیده (فروکاست عمومی به قالـبِ فکـري طبیعـت   می

گوناگون هايشکلاز شناختی خودهاي روشفرضویژه در پیشو بهطورکلیبهکه فمینیسمارائه کرد و آن این
هرچنـد  براي نمونـه، ؛ ناپذیر استتفکیکجسمانیت و گرایی در برخورد با بدناي از ایجابپیچیدهو گاه بسیار 

ها نسبت به او را فراموش و نظرِ منفی بسیاري از فمینیستقد دانستتمامتوان کریستوا را یک فمینیستنمی
the)اينشانهامرِي من انگارهاما،کرد semiotic) اکُرالبتهو(Chora) عنـوان بـدیلی بـراي    بـه او کمابیشکه

دانـم. درك  میي قويدعااي در تأیید این ارا نمونهطرح کردآیینراستفرویدیسمِیِخواهتمدنمحورِ فالیک 
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اي، همراه با تصور یک کودکیِ پیشانمادینشناختیِ کریستوا از رانه و انرژيِ متعلق به امر نشانهکمابیش زیست
اي از زهدان مادر ــ گیرم زهدانی کـه خـود متقـابالً متـأثر و     از جنس همین انرژي ناب حیاتی که در استعاره

نقد فمینیستیِ این مضمر درهاي ایجابیِ جنبهبهشود، تشکل میمهاست ــ هاي این رانهگرفته از پویششکل
 غیررسمی از لکـان بـه مفروضـه   تجلی دیگراشاره دارد، و شاید بتوان لکان ناخلف شاگرد ي یـک  این بازگشت

عنوان را بهآلیسمِ افالتونی براي طرح مفهوم کُایدهجوریکگیري او از در یاريبند پیشانمادین راجسمانیت نیم
یـا  (کریستوا رانه نسبت به زبان از دیدشناختیِ پیشاساختاريِ سوبژکتیویته مشاهده کرد: یک خاستگاه هستی

که بـراي زبـان هـیچ مبـدأ     ، و این با نظر لکان داراي یک تقدم زمانی است) symbolic، نمادینوجهقولِ او به
.خوانَدنمی،گذارداي نمیزمانی

شکلی سیاسی آن را پیشاپیش اي است که بهمقابله با زبانِ نامندهبدنْطرحِ موضعِ انداموارگیِباري، جوهر 
سازِ داللت، یعنی انهدام بدن، قابل تعمـیم بـه هـر    ي عملکرد اختهاز انداموارگی ساقط کرده است. طبعاً نتیجه

بیرونـی اسـت کـه از آن    چیـز طور که گفته شد تنها پس از تهاجم زبان بهچیز دیگري هم هست، چون همان
اي مقولـه طبیعت را در نظر بگیرید؛طبیعتماند؛ مثالً پیکر خود یا مدلول طبیعی باقی می» بدن«فانتزي یک 

یکسـره طورمشخص به اوهام انسان مربوط است؛ هیچ واقعیتی در طبیعـت نیسـت کـه    تماماً انسانی است و به
مـوازات  ماند؛ درنتیجـه بـه  آن باقی میجايبهدر بعد خیالی انگر زبان س از تأثیر ویرمگر آنچه پانداموار باشد، 
شـده  امنیتیـسیاسیبومِزیستیا طبیعتي یک شده، پرسش دربارهامنیتیـهاي سیاسیي بدنافزایش دغدغه

و طـرح بحـث محتـواي    سـپ  ربامـداد بیو ي کسـانی کـه نوشـته   کنـد. شود و نیرو اسـتخدام مـی  شایع مینیز
تماشـاي بازگشـت ایـن    به یـاد دارنـد، شـاید برایشـان     در آن را خشکسالیایرانیِـي هندوایدئولوژیک اسطوره

جالـب  سیاسـی و اجتمـاعی   قهر و غضـب  هاي مشخصگیرياش در تقویت جهتبا کارکرد همیشگیاسطوره
ي نـق زنـدگیِ همبسـته   و روبارآوري و نشاط طبیعـت  احیاي وضعیت انداموارگی (بازگشترؤیايتوجه باشد؛

و بـا  هـاي گونـاگون   اینـک در نسـخه  همدهاك)ي جمشید، با پیروزي فریدون بر آژيدورهدر اجتماعیِ برقرار 
ســاخت ي یــک صــورت فراخــوان دوبــارهبــهخشکســالیدرحقیقــت .شــودمحتــوایی سیاســی بازتولیــد مــی

قلیمـی  ي ااز سـطح یـک واقعـه   سیاسیبخشی به یک رویاروییشناییبراي آ، شناختیِ کهنسال آریاییاسطوره
ره،اسطومرکزي این يچهرهایراندر طول تاریخ که ايبا همان سازوکار ناخودآگاهانهو بار دیگر رودفراتر می

لیـان، گئومـات، مـزدك و ...)    ، بابِصـوري حتـاریخیِ فرضاً سپِربا مصادیق گوناگون سیاسی (بیورادهاك، آژي
تالش براي تولید یک انداموارگی از طریق پردازد. میجهتهبه بسیج یک قهر عمومیِ یکیابی کرده است، قرینه
همـانی همـواره   ایـن بازگشـت و  واسطوره مندرج اسـت هررفته در بطن کارکردي ازدستاي خیالی ابژهاعاده

لبایـد عامـ  د: براي بازگشت به ایـن آغازگـاه طبیعـی    شودگرگشت سیاسی پدیدار میصورت یک چیرگی یا به
شـناسِ  نظرِ کارشناسیِ اقلـیم حذف شود؛کرده استمختل سیاسیشکل بهبودگیِ آن را که طبیعیايبیرونی
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همـین همبسـتگیِ   ، زیسـت ي فعاالن محیطپروندهشدگانِ بازداشتموضوعدر تحلیل سی بیبیبه شدهدعوت
مسـئول ایـن   غیرعقالنـیِ ي سیاسـیِ مداخلـه رفته و نقـد  شناختی میان رؤیاي یک انداموارگیِ ازدستاسطوره
خـوبی  شود ــ را بـه ظاهر میتحمیلیيبیگانهي یک دادگی ــ که در ساخت اسطوره معموالً در چهرهازدست

را سـازوار و هماهنـگ ي چرخـه یـک  بایـد  ش بـوم درست مانند زیسـت اجتماعی ایران حیات":دهدنشان می
اش خـارج  ي طبیعی و از همـاهنگیِ اولیـه  بوم را از این چرخهاین زیستبیرونیعاملد، اما دخالت یک بپیمای

انـد  زیست را بازداشت کردهــ یعنی کسانی که فعاالن محیطنیروهاي امنیتی همان کند؛ این عامل بیرونیمی
از ایـران  بـومِ زیسـت سـاز خـروج   ؛ این نیروها سبباستاند ــ یا با برخوردهایشان آنها را ترسانده و فراري داده

بوم بیرون ا را از زیستبه این وضعیت، باید آنهآن اش هستند و براي بازگشت وضعیت هماهنگ و انداموار اولیه
هـا را  انگاشـت پـیش بنیادین را دارد کهکارکردعملیات اسطوره این (نقل به مضمون). مشخص است که "راند

فـالن  بریـد کـه در فرجـام   شـما گمـان مـی   تحویل دهـد: به شما روند استنتاج عقالنی ي یک هعنوان نتیجبه
که به تولید شودمربوط مین آگاهی اما صرفاً به ساحت خیالیاید؛ ایرسیده» نتیجه«به یک ي برهانی زنجیره

دهـد تثبیـت همـان    مـی در سـطح سـاختاري، آنچـه روي   درعوض،کند.یک خودشیفتگی در سوژه کمک می
.، درواقع از پیش فرض شده استنتیجه گرفته شده استکنید یست: آنچه فکر مهاانگاشتپیش

ي اسطورهطرح شده بود گفتم، بیورسپبامدادطور که در آغاز این بخش و در پیوند با الگویی که در همان
همـان  در قالب را دوباره خود شدنْاي، با هربار تفسیر یا بازخوانی، بنا به قالب کلی شناخت اسطورهانداموارگی

ي دوم آن ــ که و من از اینجا به بعد، به شکلِ مرتبهکندبار در یک سطح برخالیِ باالتر تکرار میاسطوره و این
.مدنیيجامعه: پردازمي حاضر بیشتر با آن درگیر خواهد بود ــ مینوشته

*                   *                  *

ازاي خیـالیِ  شود: مابـه یک اصل پدیدار میي تمدن در آن، ي مداخلهواسطهرفتگی بدن بهبا ازدستدیدیم که 
ي مابعـدالطبیعی بـا حـدود    د؛ بدن دیگر یک برنهـاده نکنتمدن تعیین میبدنِ مفقوده را خود شرایط مشخصِ

صـولِ متـأخرِ عملیـات    ي مشخصـات آن مح ، بلکه همهشده نیستهاي پیشاپیش تعریفها و محدودیتتوانایی
، بـه  اش با قدرت واجد نوعی نسبیت است؛ از این نظر بدن از حیث رابطههستندشدگی قدرت بر روي این مثله

بـا نسبتیسخن گفت، بلکه تنها چیزي که وجود دارد، بدن چونان طورمحضبهتوان از بدن این معنی که نمی
هایی از آن اشاره گرایی مابعدالطبیعی در برخورد با بدن که به نمونهگرایی و مطلقآن محضاما است. سیاست

مهار و مـدیریت عقالنـی قـدرت را    کند که هم تسري پیدا میخواهاندسته از دمکراسیآنشد، عیناً به نگرش 
شـاهد تشـکیل یـک مـارپیچ     درواقع اینجـا مـا   دانند.میي مدنی جامعههايپایهاستقرار و استحکام منوط به 

تر ي مقیاسِ کوچککند، طوري که مجموعهتر تکرار میگرهستیم که نسبتی مشخص را در ابعادي بزرخالیب
تبدیل به یک جزء یا یـک طـرف همـان تناسـب در مقیـاس      ،)رفتههمروي، ترتر/زیري کوچکرابطه(دو طرف 
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از کردن دسـت قـدرت  ي سطوح براي کوتاهي انداموارگی نیز در همهشوند؛ درنتیجه اسطورهمی/باالترتربزرگ
فـردي مقیـاس دري قـدرت  ها طبیعی شـدند و از سـلطه  وقتی بدنرسد: هاي گوناگون بدن، از راه میمقیاس

سازد که دوبـاره نسـبت آنهـا بـا     میرا یک بدن جدید ي دشوارهرهایی یافتند، حاال توزیع آنها در ارتباط با هم 
سـلطه  نیت تنظیم روابط فـارغ از زدگی نیز در همین سطح بهآید، و طبیعتپیش میجمعیمقیاسدرقدرت 

روزاصـطالحِ ي بـه ي آن یـک جامعـه  نتیجهو، شودپدیدار میي باالتر براي تضمین انداموارگی این بدنِ مرتبه
ي تـرِ ایـن نسـبت مشـخص چیسـت؟ حـاال کـل جامعـه        بزرگـبازهمزنید مقیاسِ است. حدس میدمکراتیک 
ند، باشدمکراتیکباید ترتیب همانیک بدن است که توزیع معقول آن در میان جوامعِ دیگري که بهدمکراتیک

ي جهـانیِ فارغ از سـلطه باشـد: جامعـه   اش با قدرت جهانیسازد که باز باید رابطهیک بدنِ جهانیِ انداموار می
.دمکراتیک

ي هآغاز از اسطوري مدنی ــ در سطح ملی یا جهانی ــ بدون تشکیل و تداوم جامعهيبازخوانیِ پرسشواره
ویـژه  رو و بهي پیشِنوشتهتوان و مجالست صعب و زمانبر که پذیر نیست؛ البته این هم کاریانانداموارگی امک

کفـاف خواهـد   دقایق کوچکی از آن به بررسی د، تنها وار منتشر خواهد شاز کلیت بحثی که سلسلهاین بخش
یعنی گفته (ي پیشي اسطورهاما این واقعیت که چپ همیشه و در هر وهله یا هر مرتبه از برخالِ افزایندهد؛دا

اصـطالح دمکراتیـک در   شهروندان، چه در موضوع دفـاع از رونـدهاي بـه   ت و جسمانیتچه در ارتباط با فردی
اسـیر تـوهم انـداموارگی    المللـی)  مقیاس ملی، و چه در تبیین پدیدارهاي سیاسی و ژئوپلیتیکی در سطح بـین 

باوريِ بخشی از ادبیـات  باوري و بدنانداموارهسنجشهدف من .بخشِ دخالت در این موضوع استانگیزه، است
هاي سیاسی چپگرا بازتولید شده است. هاي مختلف در نگرش بخش اعظم جریانشکلیستی است که بهسمارک

سیاسیِ کنشگر در فضـاي  » من«، براي تحقق یک یافتهوکم اکثریتو بیشنظر من این جریان بزرگ درواقع به
د؛ از ملزومـات تحقـق ایـن    کنـ ي بدیهیِ طبیعت برخورد مـی صورت یک برنهادهاپوزیسیون، با بدن/اندامواره به

ي سـاختاري در کـل   کننـده صورت یک عاملِ منحـرف است که بهفرایند حدوث آنذاتیِ خودشیفتگی، »من«
گراییِ اقتصادي یـا مـثالً در   هاي گوناگونی چون فروکاستي چپ حضور دارد، عاملی که در شکلهسوبژکتیویت

معین براي تبدیل هر اعتراض اقتصادي به یک انقالب اجتماعی، یا ي ازپیشباور به تقارنِ پرولتاریا با یک دقیقه
کارگریسـمِ جـور  تر بگـوییم، در یـک  دازانهپرتر و مقولهگرایی درقبال مفهوم پرولتاریا، و اگر سادهدر یک ایجاب

خـواهی  ساز نفوذ گفتمانِ حقوق بشر و دمکراسیاز سوي دیگر، همین اسطوره زمینه.یابدخودخواهانه نمود می
هم گفتمانمعناي تبدیلِ خود نقد مارکسیستی به یک ي اینها در کل بهدر این ادبیات نیز شده است؛ اما همه

باوري در این مجموعه است.گیري سطح انداموارهخصی بنیادین براي اندازهشاهست و این فروکاست

بـه ایـن موضـوع پـرداختم کـه شـاید       گزارش دومـین پاکسـازي   و تا حدي در خاطیانيشریطهمن در 
هاي فرویدي براي تبیـین عملکـرد   پردازيباوري، توسل به مفهومترین راه براي مهار مخاطرات انداموارهنزدیک
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یلکانگسترشِ ــ ونظریه این تقابلي زندگی (ارس) است.ي مرگ (تاناتُس) و رانهمجموعه درقالب تقابل رانه
هم ضد دلوزکه اگرچه ها آمد، اینجا اهمیت اساسی دارد، چرا که در همان نوشتهرویکرد دلوزباــ آیند آن پی

اَش به افزایش شـدت یـا تـنش    ايت را از تمایلِ نیچهباوري است، اما برخالف سنت فرویدي این ضدیاندامواره
تمایل کلی اندامواره ،بیان شده استوراي اصل لذت در ویژه بهکه ،که در نگاه فرویدکند، حال آناستنتاج می

قـولی وقـوع مـرگ اسـت کـه البتـه از طریـق        ي شیمیایی آن، و بهبه کاهش تنش و بازگشت به حالت تجزیه
فرویـد پیـدایش زنـدگی را ناشـی از وقـوعِ ناگهـانی و هنـوز        افتـد. دائماً به تعویق مـی واقعیتاصلي مداخله
ي ناانـداموار (غیرزنـده،   و محیطـی در مـاده  بیرونـی ي یک تنش یا برانگیختگی ازسوي یک عامـل  نشدهتبیین

و بازگشـت بـه حالـت    صورت نوعی تفاوت از حیث تراز انرژي، تا فرونشستنِ آنداند و این تنش بهغیرآلی) می
کند: تنش باید رفع شود و براي این رفع تنش، اندامواره مایل به مردن اسـت. خـود   تابی میپایه (ناانداموار) بی

صورت همان تفاوت سطحِ انرژي درك کرد، مانند بروز یک اختالف پتانسیلِ ناگهانی توان بهاین تنش را نیز می
که بنا به قوانینِ بنیـادین فیزیـک، سـامانه    ي ذرات، در حالیسامانهي تأثیر یک عامل خارجی در یکدرنتیجه

در قـرار پتانسیل را تشکیل دهـد. بـدین  خود (بدون دخالت عامل خارجی) یک سطح همتمایل دارد که خودبه
شـدت/تنش  تفاوت/افزایش باچون و قوانین لَختی (اینرسی) متنوع حاکم بر آن،یت بالفعلواقعي دلوز اندیشه

بـاور او  جریانِ تشدید تفـاوت و تـنش در مـاده کـه بـه     با ــ یعنی (the virtual)نهفتهامر ي وقفهو حرکت بی
کند و بـه بازقلمروگـذاري  مخالفت میــدر حرکت استجهاني زمینهبرخالف نگرش فیزیک رسمی در پس

يشـده در دقیقـه  قـانونِ وضـع  کاريِ(محافظهاست منفی عامل یک شتر د، بیپردازمیشدنجریانِ مداومِ این 
یعی در اي از احکـام مابعـدالطب  صورت مجموعهگونه که به، آنقانون: افزایی)در برابر گسترش روند اندامپارانویا

اسـت افزایـی  افزایی و تـنش تفاوتاند، با سرشت راستین جهان که همانا علوم تجربیِ واقعاً موجود تدوین شده
کنـد؛ هـاي پایـدار و مرزهـاي مشـخص تعریـف مـی      است، چون براي فهم و تبیین این جهان مقولـه ناسازگار 
و از این حیث کارکردي ایجابی در برابـر عنصـر   مانع یا معوِّقِ مرگ استواقعیتي فروید که در نظریهدرحالی

کند که حکم میواقعیتاصلپس اندامواره است، در پایانِ حیات نهاییو لذت : چون آرامشسلبی مرگ دارد
هـاي انسـانی نیـز صـرفاً شـکل      جـویی در دیگـر فعالیـت   ؛ از ایـن حیـث حتـا آرامـش    آن را به تعویق بیندازیم

ي زندگی که اندامواره را یاري رانهموجود بهواقعیتدرحقیقت .اندي تحقق همین آرامش فرجامینیافتهانحراف
کند و همین انحراف به یک ه انحراف از مسیر اصلی ارضاي خود میي مرگ را وادار بدارد، رانهپایسته نگاه می

فرویـد  بنیـادین  کشف ؛ این هماناستتکراري شود که مسبب پدیدهناپذیر این رانه تبدیل میي جداییمؤلفه
شـود کـه مسـیر اصـلیِ لـذت و      بخش به این دلیل تکرار مـی ي لذتپدیدهاست:داـتفُري منطقِ بازيِ درباره

ارضا به جا پیماید، بلکه با انحراف از مسیر اصلی همیشه مقداري ناخرسندي یا عدمامش (مسیر مرگ) را نمیآر
ي فروید پیچ دیگري بـه موضـوع داد و   لکان در بسط بعدي نظریهکند. گذارد که تکرار حرکت را ایجاب میمی

د که افزایش مـداوم تـنش درعـینِ    فراهم کراین امکان را در یک رانه ي مرگ و زندگیدن دو رانهبا متحد کر
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ي ، زیـرا رانـه  انجامـد خود به افزایش آن مـی تمایل به مرگ را درك کنیم: هر تالشی براي کاهش تنش خودبه
کاست، به این ترتیب که انحـراف آن  ترتیب او دو رانه را به یک رانه فرومرگ در ذات خود منحرف است؛ بدین

یافته ي وحدتبیرونی (اصل واقعیت) نیست، بلکه ذاتیِ خود آن است: همین رانهناشی از اعمال نفوذ یک اصلِ
افـزاي آن را ایجـاب   سبب انحراف درونی خود از تحقق هدف نهایی (مرگ)، زنـدگی و تکـرارِ تـنش   بهاست که

ممتنـعِ  کند. لکان براي توضیح منطقی این انحراف ذاتی، هدف رانه را از مفهوم مـرگ طبیعـی بـه مفهـومِ     می
؛ ناپـذیر اسـت  امکـان هدفرانه از مسیر رسیدن به هدفش ذاتاً منحرف است، زیرا خود منتقل کرد: ژوئیسانس

پیش بود، چون مفهوم لذت را با مفهوم میـل  این نوآوري لکان نسبت به تبیین فروید از بقاي اندامواره گامی به
بـردن از  نشدن، لذتبردن از ارضاافزا، لذتجایگزین کرد: عطشی که مقصودش خود عطش است: عطشِ عطش

وجود آمـد کـه   بهي فروید ر نیز در نظریهي این نوآوري پیشرفتی چشمگیتعویقِ ابديِ ابژه/هدف میل. درنتیجه
) ماده پیش از پیدایش حیات فروید مرگ یا حالت ناانداموار (غیرآلیِنزد شود:زمانمندي مربوط میي به مسئله

کار که خواهان بازگشت به وضعیت پایـدار و  ي محافظهي مرگ چونان یک رانهو رانهدر این ماده وجود داشته 
ي »گذشـته «تـر در یـک   همان حالت ناانـداموار اسـت، درواقـع وضـعیتی را کـه پـیش      ي انرژي، یعنیکمینه
جویـد؛ امـا بـا جـایگزینی مـرگ      عنـوان هـدف خـود مـی    شکلی انحرافی بـه رفته داشته است، اینک بهازدست
اینک یافته در گذشته و همرویداد واقعاً تحقق«از سوي لکان، این هدف دیگر یک ژوئیسانسشناختی با زیست

نیست، بلکه با خود رانه همزمان است، یا به بیانی دیگر مستلزم وجود رانه اسـت: اگرچـه هـدف    » رفتهاز دست
ي آید؛ درواقع تنهـا بـه شـرط تحقـق چرخـه     وجود نمیپیشینِ رانه است، اما تا رانه و انحرافش درکار نباشد به

شود؛ هدف را خود رانـه وضـع   کز چرخه وضع میصورت یک حفره در مري رانه است که ژوئیسانس بهفایدهبی
هـاي  تبیـین ایـن درك غیرخطـی از زمانمنـدي در نوشـته     براي بخشد. حال به آن تقدم میکند اما درعینمی

کنم؛ فقط کافی است به این نکته توجه داشـته  تکرار آن پرهیز میاست و اینجا از تالش شدهگذشته به کرّات 
صـرف همـین امتنـاعش بـا     سازد، اما این هدف ناممکن بههدف آن را ناممکن میرانه، باشیم که انحراف ذاتیِ 

ي زمانمندي آن کند که هم در سازمان منطقی آن و هم در نحوهتفاوت سرشتینی پیدا میهدف طبیعیِ اولیه
از ایـن  فرگشتتبیین مفهوم بدان اشاره شد،ي خاطیانشریطهاساسیِ دیگر که باز در ي نکتهیابد.بازتاب می

ي انرژي یـا حـداقل   ي پایهکار) است و همواره خواهان بازگشت به حالتپایستار (محافظهمنظر بود: چون رانه
اي درون آنها نسـبت  توان به رانههاي زنده را نمیي گونهروندهحفظ وضعیت موجود است، پس دگرگونیِ پیش

کنـد  واهان دگرگونی نیست؛ آنچه این دگرگونی را بـه انـواع تحمیـل مـی    اي بنا به ذات خود خداد؛ هیچ گونه
دارد تـا بـه   ترتیب که یک محرك خارجی اندامواره را وامـی ایناست، بههايِ محیطیواداشتضرورت انطباق با 

کند گیرد، یعنی سعی میعهده میبا این وضعیت جدید را بهقیک حالت جدید منتقل شود و سپس رانه انطبا
ي وقوع اضطرار یا واداشـت  لحظهضربِ اصل واقعیت با آن خو گرفته است، تا را که اندامواره بهنوپدیدضعیت و

وانمـود شکلی فریبکارانه گفت رانه بهکه فروید میچنانحفظ کند و جلوي تشدید بیشتر را بگیرد؛ اما آندیگر
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اي در خودش نسبت گراییرفتبیرونی را به پیشکند که خود مسبب این پیشرفت است، یعنی تأثیر عامل می
عبـارت دیگـر، رانـه بـدون     بهکند. برابر هر تغییري مقاومت میدر ذات خودشکه درعمل دردهد، حال آنمی

؛ انگیز و تروماتیک اسـت اش ــ مرگ ــ وحشتمطالبهشناخت مستقیمِ قابل فهم نیست، چون دروغ یاري یک 
اش را آشکارا ببینیم، اگرچـه در  جویانهدهد رانه و سرشت مرگهایش، اجازه نمیزيکمک فانتاصل واقعیت، به

شود که حرکت به طور وانمود می: در شناخت عملکرد رانه ایني رفتارهاي اندامواره حضور فعال داردبنیاد همه
اقـدامی بـراي   صـورت گرفتـه اسـت ـــ    واقعیتاصلي تحمیلِ واقعیت بیرونی و دخالت جلو ــ که در نتیجه

طبیعت این رانـه مخالفـت بـا هـر دگرگـونی و      وارونْشود، اما بهکمال میاسباب اي است که یابی به ابژهدست
را شـدن  ي شدن یا همان فراینـد نهفتـه  یاد داریم که دلوز دگرگونهبترین وضعیت ماده است.گرایش به پست

کـه  کنـد، درحـالی  میتفاوتوقفه جریان دارد و دائماً تولید دانست که بیفرضِ جهان میجریانِ اصلی یا پیش
ي ي تغییر را در قالـبِ یـک انـدامواره   کوشد این جریان را اخته کند و بر آن مرزي بگذارد و هر وهلهمیقانون

یگر نـزد فرویـد فـرض بـر حفـظ وضـعیت موجـود        عبارت دد. بهپایی مسدود کني لَخت خویشتنزهداراي غری
یک وضعیت استثنایی ناشی از تحمیل بیرونی است و نه ذاتـیِ  تنهاي شدت) است و تغییر (پایداري در کمینه
» هاگونه«اختی و داروینیِ شنبنديِ زیستوقفه است و مقولهکه از دید دلوز، اصل بر تغییرِ بیاندامواره، حال آن

کنـد تـا رونـد مـداومِ دگرگـونی و      گرايِ بشري بـه ایـن فراینـد تحمیـل مـی     و علمِ قانونست که قانونجعلی
بیـانگرِ  هاگونهباورِ فروید وجود درنتیجه به.: هر قانون پاسدار یک منِ پارانویید استافزایی را متوقف کندشدت
س از دید دلوز عکاما بهاست،تنش) از سوي واقعیت بالفعل ي (بازگشت به حالت کمینهمرگيرانهشدنِ اخته
تخفیف انرژي) از سوي قـانون  ، شارش بیشدنافزايِ افزا و شدتشدنِ فرایند افزایش تنش (جریانِ تفاوتاخته

هاي خود فروید و دلوز تر و با ارجاع به نوشتهطور گستردهدهد. این مباحث بهرا نشان میاصل واقعیت یا همان 
اند و من از شـرح بیشـتر آنهـا در ایـن     ) آمده40-20ویژه صفحات (بهي خاطیانهشریط(همراه با گاتاري) در 

.نقش دارندتدوین بحث حاضر در پوشم، اما امیدوارم خواننده نگاهی به آنها بیندازد، چون نوشته چشم می

این بحث از سوي طرفین این درگیري نظري، از سطحِ درك و توضیح رفتـار زیسـتیِ یـک انـدامواره، بـه      
ي ؛ درواقع شما شاهد انتقـال رویـارویی از مرتبـه   شودتبیین عملکردها و سازوکارهاي اجتماعی نیز کشیده می

بود که خوانش ها بیان این آن نوشتهمن در ضمنیِ نیتي دوم آن هستید.ي انداموارگی به مرتبهاسطورهیکُم
هاي مارکسیستی بـه سـراغ موضـوع   انگاشتپیشخورد که با هایی میدرد رویکردها و تبیینبیشتر بهفرویدي 

هاي بعدي خـود، و چشـمگیرتر از همـه در کتـاب     البته کلنجار با دورِ دومِ اسطوره را فروید در نوشتهروند. می
رَد؛ اصـول اولیـه و    هـاي جـذاب اوسـت، پـیش مـی     ي اوج بـدبینی ي نقطهکه بازتابندهناخرسندي در تمدن  بـ

جاي بار بهد که اینندهشکل میاصل واقعیتهاي دوگانه و نیز ي رانههمان نظریههاي این نوشته رافرضپیش
توضـیح دیـده بـودیم)، بـه    وراي اصـل لـذت  گونـه کـه در   کار تبیین رفتار اندامواره آمده باشـند (آن که بهآن
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تفاوت و تکـرار  در پردازند. دلوز هم که سطح نخست را بیشتر میتمدني برندهدارنده و پیشسازوکارهاي نگاه
هزار تر و باز هم همراه گاتاري در طور ویژهطرح انداخته بود، سطح دوم را بهاُدیپ ـپادو نیز همراه با گاتاري در 

اقتضاي بحث به آنها اشاراتی کرده بودم گفته مختصراً و بهي پیشگیرد که من در همان دو نوشتهپی میفالت
هاي او شود، در دلوز قابل ردیابی نیست و در نوشتهدر فروید دیده میکهچنان(البته تمایز میان این دو سطح 

).دوجود دارناز هر دو سطحِ بحث عناصري 

اساسیِي داري، مداخلهي ورود به بحث تقارن نگرش فروید به تمدن و مارکس و انگلس به سرمایهمقدمه
درسـت  او،روحِپدیدارشناسـیِ یان ساختار برخالیِ و در این مهگل در موضوع شناخت عملکرد اندامواره است؛ 

: هرچـه در  ي ناانـداموارگی بـه انـداموارگی، اهمیـت دارد    ي محتواي روایت او از تطور آگاهی از مرحلهاندازهبه
تري که پدیدارهاي پیشین جزء تر براي پدیدارهاي پیچیدهعالیگذرد، در ادوارِ دورهاي مقدماتیِ تاریخ روح می

:شودي آن هستند، تکرار میبرسازندهکوچک 

شـویم، پرسشـی کـه همیشـه     روبرو می» فیگور) آگاهیهیئت، (يپیکره«با یک پدیدارشناسی روح هنگامی که در 
تـر و  سپسـینِ پرمایـه  يپیکرهخودش را تکرار خواهد کرد ــ یعنی کجا یک پیکرهباید بپرسیم این است: کجا این 

فهـم معنـاي راسـتین آن بـه دسـت مـا       بسا کلیدي براي اصلی چهيپیکرهتر خواهیم یافت که با تکرار »انضمامی«
(Zizek, 2008: 237)بدهد؟ 

مربـوط بـه واپسـین    آگـاهیِ يپیکـره تکـرار  طورمشخص با نظر بهاینجا بهرا صادقهمیشهژیژك این پرسشِ
گـذر از زبـانِ چاپلوسـی بـه     «بعدترِ ي چندي، در دقیقه(beobachtende Vernunft)گرمشاهدهعقلِي دقیقه
بیش از هرچیز بـا  خوانی ــ ــ پایانِ بحث جمجمهگر مشاهدهعقلي د. این آخرین دقیقهکشمیپیش» ثروت

هـاي  ي ایـن حکـم حـرف   دربـاره . اسـت استخوانروح گویدمیشود که آن حکمِ دیرآشناي هگل شناخته می
گردم کـه بـه بحـث انـدامواره و تکـرارِ برخـالیِ       اي از موضوع بازمیبسیاري زده شده است، و من فقط به جنبه

عنـوان دقیقـه یـا دقـایقی از     گـر بـه  مشاهدهعقلي انداموارگی مربوط است. پیش از آن اما باید با این اسطوره
.نیمیی مختصري پیدا کسوي تحقق خودآگاهی، آشناحرکت روح به

دانشـمند  اي کـه در هیئـت   آگـاهی ي مواجهـه بهاین بحثدقایق مربوط به ،پدیدارشناسی روحدرهگل 
ي تحقق وحدت کوشد نحوهپردازد و میمیانداموار سپس انداموار و نابا پدیدارهاي درآمده است، گر) (مشاهده
وجـه  ك و تبیـین کنـد.   پیشـرفت روح در مشـخص تـاریخیِ  ي گر با موضوع مشاهده را در این مرحلهمشاهده

گر در محورِ آزمـایش اسـت؛ عقـلِ    رود، قراردادنِ خود مشاهدهکه از او انتظار میچناناساسیِ طرحِ بحث او، آن
ي بخشـد؛ ویژگـی دقیقـه   شـناخت خارجیـت مـی   گر در آغاز دچار این خطاست که به ابژه یا موضـوعِ مشاهده
شـود، یعنـی   خـود بیگانـه مـی   از خویشـتن  صرف امرِ مشاهده، این است که به(Beobachtung)گري مشاهده
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گر در بدو امر آگاه نیست که موضوع مورد مشاهده خودش اسـت، بلکـه او آن را چیـزي جـز خـودش      مشاهده
بیند:می

و چیزي بالفعـل ، چونان هستندهي)(ابژهبرابرایستايیک خود را چونان خواهد می؛ یعنی عقل کندمشاهده میآگاهی 
گاهیِ این مشاهده منظـورش و  آبیند و دریابد. ب(محسوسِ متعلق به همین لحظه) حاضراکنونهمو نحوي محسوسبه

را ذات چیزهـا چونـان چیزهـا    وارونْرا، بلکـه بـه  خویشتنِ خودش نهاین است که او بر آن است تا یروشنبهاشگفته
امـا عقـل بـراي او    ،استعقل که او خاطر استبدینگوید ین منظوري دارد و این را میچنکه این آگاهی د؛ اینبیازمای

ذات چیزهـا و ذات خـودش   یکسـان)  (بـه را همزمان عقلنیست. اگر آگاهی اي، متعلقی) (ابژههنوز چنین برابرایستایی 
بسـا در  خود حاضـر باشـد، آنگـاه چـه    درخورِتواند در قالب دانست که این عقل فقط در آگاهی میو نیز میدانست، می

اگر آگاهی عقل را در ایـن ژرفـا   جست.که در چیزها بجوید، در آنجا میرفت و عقل را بیش از آنژرفاي خودش فرومی
عقلشد تا در این واقعیت بیانِ محسوس رهنمون میواقعیت بالفعلسوي یافته بود، آنگاه بار دیگر از آن به بیرون و به

چونـان یقـینِ   واسطهبیگونه که دریابد. عقل، آنمفهوم درنگ اساساً چونان کند، اما [همزمان] این بیان را بیرا تماشا 
ترتیـب  همـین بـه و ، واسـطگیِ هسـتی  بـی درمعناي ، واقعیت خود را دهدي واقعیت است، رخ میکه همهبه اینآگاهی 
یابـد کـه در آن او هنـوز دقـایق     درمـی واسـطه وحدت بـی را درمعناي یک (برابرایستنده)با این ذات عینیمنیگانگیِ

اسـت. پـس عقـل چونـان     آنها را تشخیص ندادههنوز یارا از هم جدا و [سپس] دوباره متحد نکرده است منهستی و 
ضد آنهـا قـرار   منچونان چیزهاي محسوسی که واقعبهرود، با این باور که آنها را جانب چیزها میگر بهآگاهی مشاهده

:Hegel. De(کند.درك میگرفته است،  1989b, 186-187; En: ند)از اصلَتأکیدها؛146-147 ,2004

، عقل را نه در درون خود، بلکه در چیزهاي بیرونی چونان برابرایستاي گرعقل مشاهدهي آگاهی در دقیقهپس 
محصـول  .اندازه در ذات خود و ذات چیزهـا بجویـد  یکیکسان و بهتواند این عقل را داند، و نمیخویش میمن

گر در ذات چیزها یافته است که همزمان ها براي بیانِ آنچه مشاهدهاي از نشانهحوزه!زباناین ناتوانی چیست؟ 
نبـود و شـهود   زبـان دانسـت دیگـر نیـازي بـه     داند؛ درواقـع اگـر ایـن را مـی    ذات خودش است اما این را نمی

کرد. از دید هگل همین ندانستگی تبدیل ي هگل براي درك و ضبط آن کفایت میي مورد اشارهپژوهانهخویش
واسـطه و  بـی یگـانگیِ گوید ایـن نابسـندگی نسـبت بـه     که خود هگل می، اما چنانشودبه نابسندگی زبان می

هاي آن پاس براین هگل آن را تا بروز حادترین تناقضگامی به جلوست و بنامنو هستیي نیافتهـتفاوتـهنوز
کنـد؟  این تناقض کجـا بـروز مـی   کنند.گر را ایجاب میي عقل مشاهدههایی که گذار از دقیقهدارد، تناقضمی

انعکـاس عملکـرد مغـز و    بـاور بـه  تندي کسـانی را کـه   نخست به1خوانیجمجمههگل در زیربخش مربوط به 
ي انداموار ــ اندیشه و عالقه و عاطفه ــ در جسـم سـخت و   ترین پدیدارهاي مربوط به مادهترین و ظریفعالی

گیرد و حتا براي سـرِعقل آوردنشـان، آنهـا را    دارند، به باد نکوهش میچون جمجمهايمردهصلب و کمابیش 
یابد، بر آن میانجیِ چیزهاي بیرونی خود را بازمیکه در این مرحله بهدرواقع روحداند.میخوردنسیلیسزاوار

١Schädellehre / Phrenology  علمی خُلقیات و استعدادها و احواالت انسانی بر اساس شـکل جمجمـه ي دانشی قدیمی و منسوخ با ادعاي شناخت
.ي مربوطه استدر ناحیهآنها مغز یا کژکاريِکه بیانگر پرکاريدر افراد مختلف آنهايیها یا کژدیسگبرجستگیاستناد ها و بهانسان
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ها و ظرایفش را داشته باشد و بازتاباندنِ پیچیدگیامکانزبانی بیان کند که بهشده در آنها رااست تا خود یافته
یمندشـدنِ بازتـابِ   دلیل همـین میانج کند؛ اما درست بههاي علمی استفاده میي بیانبراي این منظور از همه

ي هـا نتیجـه  کـدام از زبـان  از هیچآورد ــجانبِ چیزها میرو به،جاي فرورفتن در ژرفاي خودکه بهروح ــ این
روح و غیرانـدامواري کـه روح   ي بـی گیرد؛ سرخوردگیِ حاصل از این امر، در بازگشت به زبانِ مـاده بسنده نمی

شود:ترِ انداموار تجلی یابد، دیده میي عالیتر آن را ترك گفته بود تا در هیئت مادهپیش

اي است که در برابـر  ، همزمان چونان نشانهخودش داردآن را در ست که اوبیرون، گرچه یک زبانِ فرد [انسانی] ااین
کند،وضع میخود نشانه براي که هرآنچه تفاوت است، همچناني آن باشد، بیدهندهمحتوایی که این نشانه باید نشان

لب  پایـدار ( هسـتی  بـه  ناپایدارمشاهده از این زبانِ رو، سرانجامازاینتفاوت است.نسبت به این نشانه بی سـخت و صـ ،
fest/fixed(بودگی نه چونـان انـدام و نیـز نـه چونـان زبـان و       د که برونکناعالم میمفهوم خود رطبق گردد و ببازمی

ي نخسـتینِ طبیعـت   آنچه در مشـاهده میانجیِ روح است. بیرونی و بیواقعیت (فعلیت) ، چیز مردهنشانه، بلکه چونان 
در دسترس باشد، بـه  که مفهوم باید چونان چیزْعنی اینز آن فراروي شده بود (رفع شده بود)، یجان) اغیرانداموار (بی

شـود، بـه ایـن ترتیـب کـه ایـن       این آخرین نحو [یعنی با بازگشت از زبان به جسمِ سخت و صلب، دوباره] برقرار مـی 
مشاهده هسـتیِ مـرده   ، یـا بـه بیـان متقابـل، معنـاي روح را بـه       سازدرا در یک چیز برمیروحواقعیت (فعلیت) خود

کـه یقـینِ   را نمط مشاهده به آنجا رسیده است که آنچه مفهوم ما از آن بود را اعالم کند، یعنـی ایـن  دهد. ــ بدینمی
ایـن نیسـت   هرگـز البته منظور ما از این گفته ــجوید.میخود را چونان واقعیت عینی (برابرایستنده) خویشتنِ عقلْ

چیـزي از آنچـه  ایـن اندیشـه هـیچ   نبایـد در شـود.  شود، چونان چیـز بیـان مـی   روح که با یک جمجمه بازنمایی می
روح چیزي غیر از این استخوان باشـد؛  بسا چهوارونْبهبلکه ، وجود داشته باشدشود(ماتریالیسم) نامیده میگراییماده

بر ، چیزبودنیا ،شودمیهخواندهستی است. اگر آنچه چیزندارد: روح یک ، معنایی جز ایناستکه این [روح] اما این
یـک چیـزي ماننـد   روحاین اسـت کـه   آندرستبیان صورت دراینهستی محمولِ روح قرار گیرد)، (روح حمل شود 

ي روح دربـاره طـورمحض  بـه که بیانِ درست این عبارت کـه  ینداشته باشد ابسیاري. پس باید اهمیت استاستخوان
دارد، یـک  هستی ، هستاوشود که ي روح گفته میدربارهمعموالًاگر ه است.پیدا شد، هستشود، [یعنی] او گفته می

لمسـش  توان روح را دید یا در دست گرفت یـا  میاین نیست که مقصودهافردي است، از اینواقعیتیک و است، چیز
شـود  سان بیان میشود بدین؛ و آنچه در واقعیت گفته میشودگفته میي روح] اما چنین [جمالتی دربارهو کذا؛،کرد
.Hegel(هستیِ روح یک استخوان اسـت. که  De: 1989b, 259-260; En: 2004, ، نداز اصـلَ تأکیـدها ؛ 207-208

)ها] از منَند[افزوده

هاي گوید که روح چیزي جز استخوان است و اصرار دارد که نباید دچار برداشتتأکید میي باال بههگل در پاره
رسـد و مـا در قالـب    کشد، چیزوارگی آن به حداعال میگرایانه بشویم؛ اما وقتی صحبت به هستیِ روح میماده
/ unendliche Urteil)حکم نامتناهییک  infinite judgement)روح اسـتخوان  رسیم: به نقیض این مدعا می

گـريِ زبـان یـا انـدام اسـت؛      بخشی به روح از طریق میانجیست. چگونه؟ حقیقت این گزاره در ناکامیِ هستیا
کند و حقیقت آن هـم در همـین   حکم در امرِ حملِ خود یک تناقض را مخابره مییا قضیهعبارت دیگر این به
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زبانی و گفتمـانیِ  داراي این معناي مضمر است که تالش براي بازنمایی "استروح استخوان "امتناع آن است: 
رده، بـه اسـتخوان    انجامد؛ درنتیجه روح بار دیگر به مـاده همیشه به یک امتناع میروح  یـا جمجمـه کـه    ي مـ
وهلـه یـک   گردد، اما بـا یـک تفـاوت اساسـی: درایـن     بازمیبخش موجود زنده است، ترین و غیرآلیترین صلب

که هر بیانی از روح نابسـنده  د و آن اینانداموار (استخوان/جمجمه) وجود دارناي در برخورد با مادهخودآگاهی
هم اعالم امتناع آن است.ن، مگر یکی و آاست

دهـد، یـا   شـدنِ زبـان را نشـان مـی    یهي آخر آن آشکارا باور هگل به دوالویژه جملهگفته و بهي پیشپاره
از د که دو حرکت متخالف در آن به جریان بیفتد: رَبکار مینحوي بهکند که هگل زبان را بهکم معلوم میدست

آنچـه  از دیگرسـو  شـود، و  بندي میشود و در قالب حملِ گزاره بر موضوع صورتآنچه درواقع گفته میسو یک
 گویـد کـه   خوانی مـی کند؛ در واقعیت بالفعل، جمجمهقضایاي نامتناهی منتقل میامتناعِ مضمر در حملِخود

سـت؛  گـویی کند که پیام اصـلی در خـود ایـن نقیضـه    روح یک استخوان است، اما بعد دیگر این زبان اعالم می
اهمیت احکام نامتناهی هگل هم در همین نکته است:

/ Satz)آن است، چونان قضیه، چیزي را که خودش یقین ناآگاههمان،ي خویشدر نتیجه،این آگاهی proposition)

، "یـک چیـز اسـت   خـود "است کـه  حکمِ نامتناهی این این قضیه .قرار داردعقل اي که در مفهومِکند، قضیهاعالم می
شـود  تعیـین مـی  این نیـز  من و هستی][= وحدت مقولهر، بسبب این نتیجهبهپس کند. حکمی که خودش را رفع می

متعـین  ،[= مقولهباشدکننده)رفع(خویشهمین تضاد ازخویش فرارونده)مقولهشود) که او (شود، تقدیر می(مسلّم می
.Hegel)]. فرارونده اسـت شود که تضاد ازخویشاین واقعیت هم میبه و مقدر  De: 1989b, 260; En: 2004, 209)

ها از منند][افزوده

ترین سطح تکامل اندامواره (مغز انسانیِ درون جمجمه) را مسـتلزم بازگشـت   پایه هگل بیانِ روح در عالیبراین
ترین بیان براي روح در این دقیقه اعالم امتناع آن در هر چـارچوب گفتمـانی   بیند: دقیقجان میي بیبه ماده

پـذیر اسـت؛   صورت یک امتناعِ معنایی امکـان بندي آن در همان گفتمان خود تنها بهاست، امتناعی که ضابطه
دهـد،  عنوان یک تضاد معنـی مـی  یش بهبا فراروي از خوتنها، بلکه گزاردمیواقعاً گزارشِ آنچه این حکم نه با 

رود، صرفاً بیانگرِ ناتوانیِ ساختاريِ آن زبان در کار میبه/سوژهي نشانه یا زبانی که براي بیان ذات روحدرنتیجه
اسـت. هـیچ   ذاتیاین بدان معنا نیست که ذات وجود ندارد؛ بلکه خود امتناع است که ایی این ذات است؛ بازنم

ي دنبال یک دقیقـه توان براي آن بهدر کار نیست و نمیشناختیي هستیدادهپیشعنوان یک موضوع ذاتی به
زبانی/گفتمانی در بازنماییِ آن است:در هرلحظه ناتوانیِ نظام سوژه ذاترفته گشت؛ دستایجابیِ پیشینِ از

ر مـی  دبازنماییِخأل یا امتناع خود حضور اي است که از طریق پس استخوان، جمجمه، ابژه بـه  کنـد. اللیِ سوژه را پـ
کند کـه دالـی بـراي آن    را اشغال میوارگی) یک فقدان مشخص است: یک چیز جایییافتگی (ابژهزبانِ لکان، عینیت
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لَخـت و  کند. متعلق یـا موضـوعِ  (نظامِ دال) را پر میدیگريي ساحت خیالی] فقدانِ ابژه [= ابژهـ؛ فانتزيوجود ندارد
بخـشِ  شناسی (جمجمه، استخوان) چیزي نیست جز شکل اثباتیِ یک ناکامیِ معین: این ابژه تجسـم جمجمهجانِبی

(embodies)بخشِپیکره«تر، الفظیــ یا به معناي تحت «(gives body)   اللـیِ   ـــ شکسـت فرجـامینبازنمـاییِ د
اش ـــ فضـاي   امتناع بازنمـایی داللـی  جزنیستچیزيي لکان، سوژه قرار تا آنجا که، بنا به نظریه. بدینسوژه است

ي سـوژه  سبب شکست این بازنمایی ــ این ابژه [= جمجمه/استخوان] همبسـته شده در دیگريِ بزرگ بهتهیِ گشوده
)ها] از منَند، [افزودهنداز اصلَتأکیدها؛Zizek, 2008: 236(است.

کنـد و در  تر، توجه ژیژك را جلب مـی اي برتر و سپسدر دقیقهپدیدارشناسی روح، تکرار این شکل آگاهی در 
در شونده را ــ کـه  ـترپیچیدهـدمـم همین بازگشت هرگفتتر گونه که پیشاین مورد حق با اوست و من همان

توان یافت ــ نمودي از رشد خودتکرارکننده و برخالی ساخت جاي این کتاب هگل به انحاي گوناگون میجاي
جایی است که هگل خود در قالب یـک حکـم نامتنـاهیِ    ي موردنظر آندانم؛ دقیقهشناختی آگاهی میاسطوره

مجیزگویـانِ دربـار در دوران   اپلوسـیِ زبـانِ چ کند و این جـایی اسـت کـه    همان میاینثروترا با نفس،دیگر
موردنظر اوست: متملقانی که خویشتنِ خـود را  ي عصر فئودالی) پادشاهیِ مطلق (جایگزینِ مشورت خردمندانه

ي بـار مربـوط بـه انـدامواره    و این اینتندهسنفسراستین » بخشِپیکره«فروشند، اتفاقاً درقبال چند سکه می
گویـد بـه   اجتماعی است: هرتالشی براي بازنمایی نفس در زبانی که عصر پادشـاهی مطلـق بـا آن سـخن مـی     

ترین ترین و مبتذلهمین واقعیت است از طریق وضعِ کثیفگویايگوییِ اخیر صرفاً انجامد: نقیضهشکست می
ي طبیعـی:  ي انـدامواره تـرین مـاده  تـرین و پسـت  وت (قیاس کنید با صلبي اجتماعی یعنی ثري انداموارهابژه

ناپذیريِ روح در زبان در تناقض ذاتـی حکـم نامتنـاهی    استخوان) در فضایی که دالِ آن مفقوده است: بازنمایی
قـق روحِ  است. درواقع این حکم بیانگر امتناع تحچاپلوس دربار ي اجتماعیِ آن هم یابد و چهرهاخیر بازتابِ می

ي اجتماعی در ساحت بازنمایی است:اندامواره

تـوانیم آن را در دسـت   ي لَخت، بیرونی و کارپـذیر کـه مـی   معناییِ آشکارِ پول ــ این ابژهکه بی، اینناسازهپذیرش این 
قضـیه نیسـت کـه    رود، دشوارتر از قبول اینمیبه کار خود (نفس)میانجیِیم ــ چونان تجسد بیبگیریم و با آن ور برو

هـاي  هـاي حرکـت  ي روح است. تفاوت میان این دو قضیه تنها در تفاوت آغازگـاه واسطهبخش کاراییِ بیجمجمه پیکره
شود آغاز کنیم، همتـاي عینـی (ابژکتیـو)    محدود می» هاي بدناَداها و شکلک«: اگر از زبانی که به دیالکتیکی آنهاست

کند ــ یعنی استخوان جمجمه؛ اما اگر زبـان را چونـان   میِ لَختی را عرضه میچیزي است که در این سطح تماسوژه آن
یابیِ قـدرت  یابی و مادیتثروت، درمقام پیکرههماناهمتاي عینیِ آن ي) روابط اجتماعیِ سلطه بیِنگاریم، میانجی (رسانه
:Zizek, 2008(اجتماعی است. )نداز اصلَتأکیدها؛ 241

انجامد و در محلِ ایـن  ي انداموارگی آن است، به شکست میاندامواره در زبانی که رسانهتالش براي بیان ذات 
کند که دورترین و ناسازترین عنصر نسـبت بـه آن   کثیف و لَخت و فرومایه نهشت میماديِشکست یک مازاد
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نیسـت؛ و  روح برینی است که در بطن اندامواره در پی آن هستیم؛ ذات جستجوشده چیزي جز همین شکست
جـان در  ي صلب و سـخت و بـی  مادهسماجت عجیبِماند چیست؟ آنچه پس از شکست در دستان ما باقی می

ي شـدن از دقیقـه  بـه فراخوانـده  ي برخالیِ اندامواره ــ چه استخوان، چه ثروت، چه هرچیز دیگر ـــ  هر دقیقه
س پشـت گذاشـته بـود، آیـا همـان نیـروي       دیرینه و متروکی که اندامواره براي حرکت تاریخیِ خـود آن را پـ  

امر محذوف زبان که در هر شکست عملیات بازنمایی ي مرگ براي ابطال این حرکت نیست؟ ي رانهتکرارشونده
؛صورت یک تناقض قابل بیان استکند: حکمی که تنها بهي این زبان را مخدوش میصورت ژوئیسانس چهرهبه

کـه  یهـای ي ایثـارگري ماندنِ همهنتیجهنشدنیِ فروپاشیِ روانی هیستریک پس از بیي بیانچیزي شبیه تجربه
، او را بـا  دیگـري : بطـالنِ رؤیـاي انـداموارگیِ    اسـت کـرده بـزرگ دیگـري نشـدگیِ)  براي اثبات کمـالِ (اختـه  

رساند.میي فروشکست زبانبطن تجربهدرهمانی در روایت لکان ــ به یک این/لذتمرگاَش ــ با ژوئیسانس

همـین  ي اعالم فروپاشیِ انداموارگی آن است و بهي تحقق بیان عالی یک اندامواره، دقیقهپایه لحظهبراین
آورد، یعنـی در جـایی کـه    ي مربوطه میدلیل است که هگل بیان حکمِ نامتناهی را در آخرین صفحات دقیقه

قه رسیده است؛ اگر فرض کنیم که حرکت روح جهانی هگـل صـادق اسـت،    روح به حد اعالي انکشاف آن دقی
ي بازنماییِ او نیسـت؛  یابد هیچ زبانی بسندهآوري است که او درمیي یأسخودآگاهی روح مربوط به آن لحظه

هـاي  شـکلی سـلبی گفتمـان   انجامد، بلکه بـه ي خودآگاهی به ایجاب یک دانش جدید نمیدیگرسخن دقیقهبه
صورت تفاوت این برداشـت بـا تلقـی کانـت از     کند؛ اما دراینراي بیان حقیقت روح را باطل اعالم میکوشنده ب

ناپذیر بازنمایییک چیزِ زعمِ کانت، ذاتچیست؟ این تفاوت درست در همین حکم صادره است: بهدرخودچیزِ
محکوم ذات یافتنالش براي تکانت نزداست؛ ناپذیريبازنماییخود ، اما در این خوانش از متن هگل ذاتاست

شود؛ کافی است فقط این حقیقت ذات وضع میکه نزد هگل درست با همین شکست؛ حال آناستبه شکست 
شـرط  ق انداختنِ مداوم این آگاهی اسـت: یم. کارکرد اساسی هر نظام زبانی ــ هر گفتمان ــ به تعویکنباور را 

ي دال این است که افشاي ناتوانی دال در تحقق مدلول دائماً به تعویق بیفتد.تشکیل زنجیره

بر اجـزاي  سرکرده (هژمون)صورت نظامِ زبانیِ گفتمانی که براي تداوم همبستگی اندامواره بهترتیب بدین
تنها همراه خـود،  فته ــ را نهگحقیقت پیشخود ــ گرایشی براي افشاي، همزمان گرایشِ نقیض آیدآن درمی

ي مـرگ و  صورت تقابل رانـه همین تمایل دوگانه را بهفروید دارد. اششناسیکانون هستیحقیقت دربلکه در
کرد.پردازي میزندگی نظریه

*                      *                     *

بندي تبیینـی انگلـس بـراي مسـیر تکامـل انسـان و       ي کوتاهی به صورتاشارهخاطیانيشریطهي در مقدمه
ي سانان شد: دیدیم که او با اتکا به دستاوردهاي پژوهشـی مورگـان، لحظـه   ي جدایی آن از دیگر میموندقیقه
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ي هپیکرشدن و ایسـتادن آنهـا بـر روي دوپـا را طلیعـ     هاي اولیه از زمین و راستمیمونـآزادشدن دست انسان
ي ابزارورزانه و ابزارسازانه از دست آزادشده از پیکري امکان استفادهدانست. این راستي انسان میپیدایش گونه

، قابل اطـالق بـه   ابزارسازحیوانزمین را به این موجود داد و سبب آن شد که تعریف مطلوب انگلس از انسان، 
ته شد که اگر این موجود نوپدیـد جـانوري ماننـد هـر     یک گونه از جانوران شود. همچنین در همان نوشته گف

، یعنـی ي آنحفظ کند، این امـر مسـتلزم تـداوم صـفت مشخصـه     گونه عنوان یک بهراي دیگر باید خودگونه
نیـاز تحقـقِ گـام    کـه پـیش  ي ایني اساسی مارکسیسم دربارهاین تعریف با داعیه؛استابزارسازي و ابزارورزي 

دید آوردن آن سطح از تکامل نیروهاي مولد است که انسان را از انجام کارِ جسمانی برهانَد، باالییِ کمونیسم، پ
ي دارویـن  هاگونهي ي انگلس بر سرِ تقابلِ آتی دلوز با نظریهویژهمن در آن نوشته به برخورددر تعارض است. 

شود:میها)ي گونه(نظریهتکراراولویت(دلوز) و تفاوتاولویتکشمکش میانواردکه گویی او پرداختم، چنان
ي دخالت یک عامل بیرونی و شود ــ نتیجهخوانده میفرگشتها ــ آنچه فرایند زعم داروین، جهش در گونهبه

تحمیل شرایطی جدید به موجود زنده است؛ اگر این عامل بیرونی، که پیدایش آن هم معموالً ناشی از تصادف 
کند؛ پس ارجحیت بـا تکـرار وضـعیت    خود را عیناً تکرار میي گونهد، آن موجود زنده است، وجود نداشته باش

هم آنجا و هم در همین نوشته گفته که چیزي از بیرون در امر بقاي موجود دخالت کند؛ اما قبل است مگر آن
لحظه بهمور تغییرِ لحظهي اتغییر است: روند نهفتهتقدم بر او فرض ، زیرابیندنه میودلوز موضوع را وارشد که 

سطحِ انکارناپذیري از تفاوت تکراراست و هیچ موجودي عیناً تکرار نسل قبلیِ خودش نیست؛ در هر بازتولید و 
معنا نـدارد، چـون انـدامواره هـیچ مـرز یـا قلمـروي از پـیش         » عامل بیرونی«در نگرش دلوز اصالً وجود دارد؛

بر هر چیز دیگر اولویت دارد: یک اسب، فقط ماشینِ میل قالب مفهوم اي ندارد و پیوند با محیط درشدهتعریف
ي الیتنـاهیِ پیونـدهاي آن بـا جهـان     آن چهارپایی که فالن شخص سوار آن شده است نیست، بلکه مجموعـه 

اي کـه در هنگـام جنـین    ي معـدنی دود، مادهچرد، زمینی که روي آن میاش، علفی که میشده(هواي تنفس
ي این مادر وارد بدن او شده است، زینـی کـه بـر پشـت     شدهیق خونِ مادر و از منبعِ غذاي خوردهبودن از طر
فرضِ فرایند نامید، پیشهاي ناشی از آنچه داروین دخالت عوامل خارجی میاست و بنابراین تفاوتاوست و ...)

ي شـدن و پیونـدیابی بـا جهـان     وقفهکند براي یک فرایند بیسعی میاست. آنچه) بودناسب(و نه شدناسب
اسـت  قـانون  ي کامل و مستقل تعریف کند، بیرون مرزي بگذارد و قلمروي مشخصی را به عنوان یک اندامواره

طـرحِ  : پارانویـاك ماشـین يشـود: دقیقـه  در آن متجسد میي خاصی از ماشین میل کاري مرحلهکه محافظه
د حرکـت  کوشـ مـی شناسیِ علوم تجربی است که که در سرشت طبیعت باشد، در روشبیش از آنهگونمفهومِ 

بنـابراین دانـش تجربـی و    نـد.  کگذاري و شناخت از طریق قوانین جهانشمول متوقف را با قانونو تغییرشدن
دیگرسـخن  ي پارانویـاك انـدامواره اسـت؛ بـه    بخشـی از خـود دقیقـه   بنديشناسی و طبقهگونهبنیادش دانش 

ي پـایی خـود انـدامواره در دقیقـه    نگرد، بلکه این نگاه برآمدي از خویشتندانشمند از بیرون به این پدیده نمی
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گسـترِ  (در برابر میلِ خالقانه و پیوندپارانویاشناختیِ همین رویکرد را مبین وضعیت روانگفته است؛ دلوزپیش
دانست.) میشیزوفرنی

(ایـده) در مفهـوم   » مثـال «را همـان ذات موجـود زنـده، یـا     گونه توان درواقع در یک الگوي داروینی می
دهـد. مند است یا آن را بازتاب مـی اي از آن بهرهبه درجهجانور متعلق به آن گونه،افالتونی آن دانست که هر 

گردد: دانش تجربی به برداشت داروینی از فرگشت به همین موضوع بازمیتفاوت و تکرار بنیاد اعتراض دلوز در 
را تفـاوت هاي خود، عمالً حرکت زایاي دگرگونی و جوششِ مداومِ بنديها و مقولهگذاريي قانوننوین با نحوه

پـایی  ي خویشـتن ها که از طریق غریـزه »گونه«ي هاي بسته و پایندهکند و جهان زندگان را در قالباخته می
را وراي اصـل لـذت   رویکـرد فرویـد در   خاطیانيشریطهکشد. در شوند، به اسارت می(صیانت ذات) تکرار می

تلـویح برخـورد انگلـس بـا موضـوع را،      ي داروین و هم علیه نگرش دلوز دانستم و بهبدیلی هم در برابر اندیشه
ها نیـز  که در همین نوشته و در آن نوشتهچنانتر دیدم:ان، به نگاه فروید نزدیکي انسگونهکم در مورد دست

فقدان، عدم، یا امتناعِ آن است و درست به همـین دلیـل اسـت کـه     در روانکاويِ فروید، ذات سوژهگفته شد،
کنـد: سـوژه   پیروي میرانهاز ساختارِ پیچیده و خودمتناقضِ غریزهجاي الگوي طبیعیِ پاییِ انسان بهخویشتن

همان شود؛ به عبارت دیگر فعلیـت سـوژه صـرفاً    امتناع اینیک کند که با شرطی ذات خود را عیناً تکرار میبه
، او تا آنجا واقعیت دارد که از مندي وارونهبهرهاست؛ بنا به همان تعبیر گیري آن از ذات خودشاصلهمعنی فبه

عمالً ابزارساز ـحیوان ابزارورزعنوان انسان بهيگونهیا ذاتبا طرح تعریف انگلسذات خود فاصله داشته باشد.
شود: تحققِ راستینِ انسانِ انتزاعی در جهان کمونیستی منوط به فسخ این تعریف به چنین الگویی متوسل می

، انگلـس ذات  سـانان ي انسـان از میمـون  عبارت دیگر، با طرح این شاخص براي تعریف و تمـایز گونـه  ؛ بهاست
کنـد، انسـان   هرچـه کـار (ابـزارورزي) بیشـتر پیشـرفت مـی      گیـرد:  صورت یک تناقض فـرض مـی  انسانی را به

آورد مشـخص اسـت: تعریـف    اي که او بر مبناي این فرضیه به دسـت مـی  نتایج انقالبی.شودتر میخودبیگانهاز
ــ اتفاقـاً  آرمانیترِ الگوي پاییِ آنها ــ یعنی تالش آنها براي بازتاب/تکرار هرچه عالیکه خویشتنآنچنانهاگونه

ي آوري ایـن تعریـف سـوژه   طـرز حیـرت  ؛ بهبینجامدانگاشته،، یعنی فسخ الگوي پیشبه دگرگونی انقالبی آنها
.، استهیستریکي روانکاوي، ، و البته سوژهپرولتاریاطبقاتی، 

ي پوزیتیویسم و ماتریالیسم مکانیکی ایراد شـده  هاي بسیاري وجود دارد که اتهام پرگفتهمدارك و نشانه
ي که اي خودم و از عالقهدهند؛ من منکر درستی برخی از آنها نیستم، اما از سلیقهبه انگلس را موجه نشان می

درتـر از آنچـه   عمیـق و البتـه  نوشـتار او، یـز در  انگحیـرت خـرم بـراي یـافتن سـطحی     به او دارم فرصتی مـی 
اي هـاي هگلـی  جریان دارد که به گزارهشارش پر نیروییکه در آن شود،ش گزارش میهاي صریحبنديجمله
انجامد: تحققِ عجزِ زبان براي بیان حقیقتی ذاتی، که در قالـب احکـام نامتنـاهی    میروح استخوان استچون 

هایی که بعدها درقالب ي مقاالت و نوشتهي غیرانداموار. مجموعهناگزیر به مادهتکند؛ نمودي از بازگشبروز می
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 عقـل  هـاي نـوعیِ آنچـه هگـل     هـاي چشـمگیري از تـالش   منتشر شدند، نمونهدیالکتیک طبیعت کتاب واحد
سـیاري از  دهنـد. ب ها ــ اعم از آلی و غیرآلی ــ به دست میخواند، براي تبیین علمی جهانِ ابژهمیگرمشاهده

ي همان بر آنها نهاده بود، از زمرهعلم دیالکتیکی نام استنتاجات انگلس در این کتاب از پدیدارهاي طبیعی که 
. امـا آیـا   رسانده اسـت اندیشی او باوري و مکانیکیبازتابي گمانهپژوهان را به مصادیقی هستند که مارکسیسم

گزارش کرده است بجوییم یا در ساختار ذهنیتی که در پس دیالکتیکباید دیالکتیک را در آنچه او خود به نام 
ي کتاب در کسوت یک بدبینِ فرویدي ، در مقدمهاندیشمکانیکینگارش آنها فعال بوده است؟ مثالً چگونه یک 

ي انسانی قابل تعریف نیست:کند که بدون فرضِ کار، گونهشود؟ او نخست یادآوري میظاهر می

ي مردمـان سـرزمین خـودش [= انگلسـتان]     ویـژه دربـاره  هـا و بـه  ي انسانچه طنز تلخی دربارهست که دانداروین نمی
تـرین دسـتاورد   عنـوان عـالی  نوشت، هنگامی که نشان داد که رقابت آزاد، [یا همان] نبرد بقا، که اقتصاددانان آن را بهمی

ي تولیـد اجتمـاعی کـه در آن    ک سازماندهی آگاهانـه تنها یاست.جهان جانوران دارند، وضعیت معمول تاریخ گرامی می
ي بـاالتر از بقیـه  به مقامی نحو همانبهاجتماعی حیثها را از انسانتواند ، میشودنجام میي نقشه اتولید و توزیع برپایه

[= یعنـی ده اسـت  سـبب شـ  هـا  انسانبرايخاص هايجنبهبرخی را از ارتقاهمین طورکلیبهکه تولید جانوران برساند
تولید نحو ناهمبه،ده استبخشیهاي جانوري گونه، به انسان خصوصیاتی ممتاز نسبت به دیگر رف تولیدصطور کههمان
هـر روز  اي را چنـین سـازماندهی  تکامـل تـاریخی  ]. بردتر فرامیها را به سطوح عالیانسانروابط اجتماعیِهم مندبرنامه

هـا  که در آن خود انسـان آغازدمیاي تاریخیاندوراز آن پسساخته است. هم ترپذیرامکانهرروزو البته، ترگزیرناپذیر
زمان بـوده  د که هرآنچه تا آنسیچنان پیشرفتی خواهند ربه ویژه دانش طبیعی، هاي فعالیتشان، بهي حوزههمراه با همه

.Engels(ي خویش ناپدید خواهد کرد.را در سایه De: 1975, 324; En: ها] از منَند).؛ [افزوده331 ;1987

(یا به بیـانی  ي دوران کمونیسممند، نه مشخصهکه تولید برنامهکند و آن ایناما انگلس به یک نکته اشاره نمی
ایـن تعبیـر ممکـن    .استي آن جامعهي اولیهي گذار یا مرحلهدورهي ، بلکه معرّفهي باالییِ کمونیسم)مرحله

تـرین  در پیشـرفته مایحتـاجِ مـادي  مند بـودنِ تولیـد  د، اما تصور برنامهنُمایآمیز ببدعتنگاهنخستین است در 
ي گُتـا  نقـد برنامـه  ست به آن عبارات مشهور مـارکس در  ي کمونیستی، نقض غرض است؛ کافیمراحل جامعه

ي نوین ي هر عضو جامعهفرآوردهدریافتدقت کنیم که در آنها به تمایز این دو مرحله و نظام حقوقیِ حاکم بر 
را حامـل  » زمـان کـار  رسـید ازاي پرداخت بـه «حل ؛ مارکس راهپردازدمیعمومیي حق او از انبارهپرداختو 

ي جـایگزین  ي جامعـه هاي اولیـه جا مانده از نظام حقوق بورژوایی براي گامهاي ضروري بهعناصري از نابرابري
قواي جسمانیِ خود برتريِ طبیعی سبببهها یکسان نیست و کسیي آدممهنیِ هبدداند، چون مثالً تواناییِ می

را بـدوي  برابـري ي دریافتیِ بیشـتري داشـته باشـد؛ مـارکس ایـن      زمانیِ بیشتر و درنتیجهرسیدممکن است 
هـاي انسـانی   قابلیـت طبیعیِنابرابريِ، یعنی داندمی» نابرابرکارِيدرنتیجه،در دریافتنابرابري«یکهمزمان

زمانِتداومِ معیاربودنِ حقیقتدر؛یابدمندي بازتاب میصورت یک نابرابري در بهرهی بهحقوقاین نظام هنوز در 
براي سنجش میزان حق هرکس در برخورداري از نعمات جامعه ــ گیرم اکنون دیگر کل این زمان به خود کار
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ي نظام محاسباتیِ قبلـی اسـت و   شدهي ولو اصالحوضوح بازماندهبهکارگر و نه یک بیگانه تعلق داشته باشد ــ
کند کـه  یادآوري میداند؛ او سپسبنابراین مارکس این نوع سنجش را سزاوار وضعیت آرمانی مدنظر خود نمی

ی ي نو، تا مدتي جامعهي کهن در این مراحل اولیهعلت دوام برخی عناصر روبناي حقوقی و فرهنگی جامعهبه
نیروهـاي  يجانبـه همهرشد تحققي اوگفتهها نیست. اما پس از عبور از این دوران و بهگزیري از این کاستی

دیگـر نیـازي بـه    شـود کـه در آن  ، شـرایطی فـراهم مـی   هاي دارایی کل جامعهمولد جامعه و جوششِ چشمه
اي کـه ثـروت   آرمـانی ت فرضـیِ فـوق  : وضـعی ها نیسترسیدي افراد و ثبت آن روي ي زمانِ کارِ روزانهمحاسبه

به انباردار، از انبار ايزمانیرسیدهیچ ي تواند هرچه الزم داشت بدون ارائهچنان فراوان است که هرکس میآن
از هـر کـس بـر    «ي مشـهور  بردارد؛ مارکس براي تبیین نظام حقوقی متناظر با این وضعیت آرمانی از ضـابطه 

ي تحقـق چنـین وضـعیتی را    ملزومـه گرچـه او کنـد. استفاده می» نیازشبنا بهاش، به هر کس اساس توانایی
سیاسـی آن حـرف   هـاي شـبه  داللـت داند، اما به همان صراحت از میرشد کافی نیروهاي مولد جامعهصراحتاً 

در شـرایط توصـیفیِ   » سیاسـی «ي صـفت  ي معناي محدودشدهبه دلیل مالحظهـ شبهزند (اینجا پیشوند نمی
ریـزي گسـترده بـراي    ، دیگر احتیاجی بـه یـک نظـامِ برنامـه    وفورخود این سطح خیالیِ س است): خودبهمارک

گیري نیازهاي جامعه و سپس تنظیم و تخصیص منابع براي برآوردن آنها ندارد، مگر در کلیات و احتماالً اندازه
توانـد بـه یـک    ي مولد، تولید مـی اي از رشد قوا؛ به زبان ساده، با فرض چنین درجههاي خاصدر برخی زمینه

نهایت جواب بدهد؛ وانگهی در شرایط وفور، وقتی رشد اخالقی جامعه هم تا آن اندازه است که کسی مصرف بی
مشـت  دهد وقت خود را به جاي مصرف یـا انباشـت یـک   طلبد ــ و مثالً ترجیح میچیزي مازاد بر نیازش نمی

کار دیگر نه یک قول مارکس (چون بهدر علم و هنر و ... اختصاص دهدتر وپرت غیرالزم، به کارهاي عالیخرت
ي فنـیِ  در معنـا برنامهصورت دراینــ )اش استابزار معیشت، بلکه نیاز انسان براي آزادکردنِ خالقیت درونی

ـ اقتصاديِ هـاي پایـانی ایـن نوشـته خـواهیم دیـد کـه چگونـه مفهـوم          ود؛ در بخـش کلمه بالموضوع خواهد ب
ساز انحرافـی  سببداري مدرنها در برخورد با سرمایهکمک برخی خلط مفاهیمبه» ریزي عقالنی تولیدبرنامه«

عقالنیت «حد بگوییم که ي گذار شده است. فعالً همینخطرناك در خوانش بخشی از سنت چپ از مفهوم دوره
باشد، یک وضعیت تحمیلیِ برآمـده  درخودارزشکه یک ي مارکسیستی بیش از آندر اندیشه» ریزيدر برنامه

هاي مارکس، گیـرم نـه بـه    داري گذر کند؛ گزارهخواهد از سرمایهاي است که میهاي فنی جامعهاز محدودیت
وفور در دسترس است و کسـی هـم اهـلِ    چیز بهوقتی همهگذارند؛ درعوض، صراحت، بر این موضوع صحه می

دقیق و گسترده هـم نیسـت؛   ریزي برنامهیک دروپیکر نیست، نیازي به بیبرداشت مازاد بر مصرف از این انبارِ
اش همگـی فیلسـوف و   چیزي شـبیه یـک شـهر شـکالتی اسـت کـه اهـالی       ي باالییمرحلهآرمانشهرِ ـگویا ابر
سبب رشد ناکافی نیروهاي بهدر آن ریزي خاص وضعیتی است که برنامهکه حال آناند! پیکرتراشدان و شیمی

هایی در تخصیص منابع براي ارضاي نیازهاي جامعه وجود دارد و بنابراین الزم است کـه  د، هنوز محدودیتمول
ي شـهروندان) و هـم حجـم مصـرف     زمان کـار همـه  ي مجموع عالوهفناوريِ موجود بههم کل قواي تولیدي (
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گیري شوند و سپس یک نظام حقـوقی بهینـه (نـه الزامـاً آرمـانی) بـراي       عقالنی (نیازهاي واقعی جامعه) اندازه
خـاطر  هـم بـه  شـهروندان  کـه بخـش بزرگـی از    ؛ ضـمن ایـن  شـود برقـرار  سـاحت دادن میـان ایـن دو   ارتباط
کج است.اندستشطور بالقوهبههمچنان،ي طبقاتیفرهنگی موروثی جامعهاخالقی وهايماندگیعقب

اجتمـاعیِ برتـريِ  کـه انگلـس آن را ضـامنِ   ،ي گـذار دورهریزيِ تولید در برنامهاست که واضحهمهبااین
منجـر بـه   طـورکلی بهگوید تولید او مییک عملیات انتحاري است.،داندمیها بر جهان جانورانانسانراستین

دارویـن  بقـاي براينبردهنوز براي زیست خود از قانون گونهها شد، اما این ي انسانی از دیگر گونهتمایز گونه
کند؛ بنابراین فراروي حقیقی آن از سـپهر حیـوانی مسـتلزم کنـار     ) پیروي میرقابت آزادي انسانیِ آن: (نسخه

ایـن  ي اساسـی  نکتهبا اقتصاد مبتنی بر برنامه است. اما بقا) رقابت آزاد (تنازعگذاشتن این قانون و جایگزینی 
ریزي نه هدف، بلکه میانجی یا معبري ؛ این برنامهي گذار نیستیک دورهچیزي جزمند اقتصاد برنامهاست که 

خـاطر اصـرار دارم   همینسنجند. بهبراي رسیدن به وضعیتی است که در آن دیگر کار کسی را با زمان آن نمی
، زمانیرسیديبرپایهپرداختي گذار، دیگر به تفسیر منفی و انتقادي مارکس از فرمول حقوقیِ ناگزیرِ دورهبار

شـود گیـري مـی  ي زمـان انـدازه  ي که با سـنجه کارمقداربه ازاي نید: اگر قرار است به هرکس درستدقت ک
:خواهـد شـد  کسی که به هر دلیل بتواند بیشتر کار کند، بیشتر برخوردار بدان معناست کهپرداخت شود، این 

داراي نیروي جسمی یا استعدادها و طور طبیعی بهافرادي که آن؛») نابرابر به ازاي کارِ نابرابرپرداخت (حقوق«
و درنتیجـه  دشـو ثبت میشانیهازمان کار بیشتري روي برگهخود خودبهبیشتري هستند، خداداد هاي توانایی

شـکلی  بـازار آزاد ما مگر این همان تنازع بقا نیسـت کـه حتـا در قیـاس بـا      ا.بودخواهند از دیگرانمندتربهره
منـدتر اسـت، و   بهـره پذیرتر،و انطباق! زورمندترداروینیِ آن دارد؟ـشناختیي زیستنسخهتر به مراتب شبیهبه

همین مأموریت دیکتاتوري پرولتاریا رسدنظر میبهکلمه مدنظرند.اینجا زور و انطباق دقیقاً درمعناي جسمانی 
ي آن: پـرده افشـاي بـی  انسان است، اما نه براي آزادسـازي آن بلکـه بـراي    حیوانیتترین شکلِ ي صریحعرضه

این . بگذارید پیام استدرآورده» ترین دستاورد تمدنعالی«شکل تصریحِ وقاحتی که در طول تاریخ خود را به
و که تنازع بقـا آن شـکل پیچیـده   تا زمانی«کومت را به زبانی نزدیک به مطالب این نوشتار بازنویسی کنیم: ح

تـرین دسـتاورد تـاریخ گرامـی     عنوان عـالی اقتصاددانان آن را به"(رقابت آزاد) را دارد که انسانخاصِ انتزاعی
شـدنِ انساند؛ براي خروج او از این قلمرو و مانَمیي انسانی همچنان در قلمروي حیوانی باقی ، گونه"دارندمی

هم نخسـت  تولیدالبته در ادبیات مارکسیستی، ».باید شکل حیوانی تنازع را به او بازگردانداتفاقاً فرجامین او، 
راهکاري براي انطباق با شرایط و کمبودهاي محیط اطراف انسان بـود و از ایـن حیـث ظـاهراً ایـن مفهـوم بـا        

عنـوان  سازي بخشی از خویش بهي زندگی) سازگار است. اما در ذات آن یک بیگانگی (بیرونیي بقا (رانهغریزه
در ویـژه  : همیشه، و بـه رسدداري به اوج خود میهي سرمای) در کار است که در مرحلهدیگريیک برابرایستا یا 

جـور ازخودگذشـتگی، خودقربـانگري یـا     تولیـد، آفـرینشِ ابـژه یـک    ي اجتماعیِانداموارهدقایقِ برینِ پیشرفت 
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ي هیستریک اسـت و از  طرحِ نفسانیِ سوژهتولید؛ ناپذیر را ایجاب کرده استاجتنابیکه غیریتبودهایثارگري 
تـر  شود و تنش یا اختالف پتانسیلِ مالزم با این بقا را همگام با پیشـرفت و پیچیـده  بب بقا میاین حیث اگر س

به عبارت دیگـر تولیـد   از مسیر اصلی خویش است؛دلیل انحراف رانهکند، بهتشدید می(فناوري) شدنِ تمدن 
بقـاي  ؛را تشدید کرده استروز تنش ذاتی آن ي انسانی نشده است، بلکه روزبهصرفاً موجب حفظ زندگی گونه

هـا حـل   فرض مارکسیسـت .شودمشروط میدیگريخودنابودسازيِ افراد آن براي تضمین جایگاه بانوع انسان 
؛ و »نیـازش بنا بهبه هر کس ،اشاز هر کس بر اساس توانایی«اي است که در آن این تضاد در وضعیت آرمانی

اما واضح است کـه اشـتراك میـان ایـن مفهـوم      نامند.آنها این را تولید مبتنی بر همکاريِ آگاهانه و آزادانه می
نهایت قواي آرمانی از تولید و واقعیت تاریخیِ تولید فقط در لفظ است، زیرا وفور مطلق، که با شرط انکشاف بی

کند و تولید مایحتاج بقاي انسـان را بـه ماشـین   یزیکی را ایجاب میگیرد، آزادي انسان از کارِ فمولد انجام می
رفعِ تسلسـل درونـیِ ایـن منطـق بـا      سپارد، اماد ماشین را هم به ماشین میسپارد (حواسم هست که تولیمی

دانـشِ : در این حد از تجریـد، تولیـد   کامالً بدیهی استمطلقوفورانگاشت سازيِ الزم براي پیشآلهمان ایده
عمومـاً  نوپدیـد نیازهاي نوي اگر جامعه)؛ماندگار استالزم براي تولید ماشینِ جدید نیز در خود ماشین درون

انسـان  تـري از  جدید و عـالی يگونهبقاي فرضاً ایجاد کند که ايفرامادي ــ مصارف عالی هنري و معنوي ــ
اي که معطـوف  فتد، تولید عالیبیبه خطر ماندن خوراكشدت مخاطرات زیستیِ بی، درست بهبدون ارضاي آنها

ي کهـن را  ي انسانِ جامعـه ي اصلی تولید حوائج مادي و اولیهخصیصهدوباره اً این نیازهاست منطقبه برآوردن 
ي ي طبقاتی. مـارکس دربـاره  عهي جام، البته در سطحی باالتر از بیگانگی ویژهبازتولید بیگانگیخواهد داشت: 

آن؛ امـا آنچـه   تغزلـی و گـاه رمانتیـک    سـازيِ  آرمـانی بـا زند، مگر این نوع تولید حرف ایجابیِ چشمگیري نمی
ي حقـوقیِ  گویـد و ضـابطه  ي کمونیسـتی مـی  ي نظام حاکم بر تولید و مصرف اقالم مـورد نیـاز جامعـه   درباره

روشــنی مربــوط بــه همــان حــوائج مــادي و اســت، بــه..» از هــرکس ... بــه هــرکس .«متنــاظرش نیــز همــان 
رفـع بـار بـراي همیشـه    شناختیِ اولیه است که گویا با پیشرفت چشمگیر نیروهاي مولد، مشکالتش یکزیست
خوانده شده »تولید«کلمه اقتصاديهاي مارکس، آنچه تاریخاً و در معناي ي گفتهد شد. خالصه، برپایهنخواه

ي ؛ محتوا و پیامدهاي انسانیِ تولیـد مرتبـه  نخواهد بودنُماي انسان ي آرمانی دیگر سرشتاست، در این جامعه
تر هـم ـــ کـه گویـا بیشـتر از جـنس آفـرینش هنـري و خالقیـت علمـی اسـت ـــ اصـالً جـز در حـد                عالی

مـارکس قـرار   بحث علمـیِ  موضوع، 1844هاي نوشتهدستو گاهی ایدئولوژي آلمانی هاي آرمانیِ تصویرسازي
. نگرفته است

فرض بر نـابودي  ، انساني ي گونهکنندهجایگاه ویژگیِ تعییناز اقتصاديتولید کنارگذاشتنبنیاد با براین
کـه در  و چنـان کنـد انگلس دقیقاً با همـین فـرض حرکـت مـی    .اي جدید استو احتماالً تولید گونهاین گونه 

که » رزحیوان ابزارساز/ابزارو«عنوان ي سیاسیِ تعریف انسان بهزمینهنیز گفته شد، ي خاطیان شریطهي مقدمه
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ي انسانی را طوري درحقیقت انگلس گونه؛ فعلی استيگونهشود، همین ضرورت نابوديِ از سوي او پذیرفته می
هـاي او  زنـی آگـاهی را گمانـه  ایـن مـرگ  .آن را نتیجه بگیـرد انقراضالزامِتعریفاز این کند که بتواند تعریف می

بیان آن ي نحوهگیرمکند، ي موجود تکمیل میي جدید پس از نابودي گونهي احتمال آغازشِ یک گونهدرباره
کـه  ؛ آیا اینباشدکیهانی حتمیِ ي برخی تحوالت انسان درنتیجهشناختیزیستنابوديِ قطعیت صرفاً پیرامون 

ي انـداموار بـه   بازگشت مادهي مرگ و آمیز دربارهتر نقل شده از او، گفتاري ستایشي پیشدرست پس از پاره
 و کـه تبـدیل بـه یـک     ي ذهنیت اآگاهانههاي مرگزمینهگویاي پسي کافیاندازهبهآید، میانداموارناوضعیت

اند، نیست؟شدهي سیاسیانگیزه

گوتـه].  فاوسـت فیسـتوفلس در  ي م[تضمین انگلس بر گفتـه » آید، سزاوار نابود شدن استآنچه پدید میهر«همه، بااین
زمـانی فـرا خواهـد    ردخور ندارد کـه میرند؛ اما شوند و مینسل زاده میها سال از این خواهد گذشت، صدها هزار میلیون
کنـد،  هـاي زمـین کفایـت نمـی    ي قطبروندههاي پیشکردن یخي خورشید دیگر براي ذوبکه گرماي فروکاهندهرسید 

آنجا هم گرماي عاقبتند ــ شویمجمعخط استوا اطراف روز بیشتر ها ــ که [براي گریز از سرما] روزبهزمانی که انسان
رود و زمـین، یـک   آرام حتا آخرین آثار حیات انداموار از میان می، زمانی که آرامکنندزندگی پیدا نمیيکافی براي ادامه

ر   ترین تاریکی و در مـداري تنـگ  ماه، در ژرفهمچونزده ي یخگوي مرده خورشـیدي همـین  تـر از همیشـه گـ دسـت د
دي] پیش از زمین و برخـی  ي خورشیها [ي سامانهافتد. برخی از سیارهبر روي آن فرو مید و سرانجام چرخخاموش می

کنند و همگـی در یـک گـوي    [= رويِ خورشید خاموش سقوط میشوندبه همین سرنوشت دچار می،دیگر به دنبال آن
تنهـا انتظام یافته اسـت،  یِ اعضایشهماهنگکه دري خورشیدي درخشان و گرمیجاي سامانهشوند]؛ بهمرده جذب می

ي خورشـیدي مـا   پیماید. و آنچه بـر سـامانه  همسفرِ خود را در اعماق تهیناي کیهان میمسیرِ بی،یک توپِ سرد و مرده
شـمار  بـی آن آیـد، و همچنـین بـر هرکـدام از     کهکشـانمان هـم مـی   دیگرِ هاي سامانهيهمهگذرد، دیر یا زود بر سرِ می

هرگـز بـه   بر زمین زیسته باشد،وري ام که دیدههنگقدر دورند که] نورشان، تا آنکه [آن، حتا آنهاییهاي دیگرکهکشان
و بـه سرنوشـت   درسانْاي داستان زندگی خود را به انجام ي خورشیديکه چنین سامانهو زمانیخواهد رسید. ناین سیاره

جـان در ي خورشید براي همیشه چونان کالبدي بیآیا الشه، به مرگ، تن داد، چه پیش خواهد آمد؟ پذیرانپایاني همه
ي نیروهاي سابقاً بس متکثر و گوناگونِ طبیعـت، بـراي همیشـه    و همهرود د و پیش میخورکران کیهان قل میخالیِ بی

شـناس  [سـتاره (Secchi)ی که [آنجلو] سکّدر یک شکل واحد حرکت، یعنی گرانش (جاذبه)، درخواهند آمد؟ یا آنچنان
رده را به شرایط آغـازین پیـدایش آن، همـان    ي مسامانهبتوانندهستند کهدر طبیعت آیا نیروهاي "پرسد: میایتالیایی] 

اَبرِ (سحابیِ) فروزان اولیه [که خورشید از آن پدید آمده بود] بازگردانند و دوباره آن را از خواب [مرگ] براي یک زندگی 
.Engels. ("دانیمنو بیدار کنند؟ این را نمی De: 1975, 324-325; En: 1987; ها] از منَند)؛ [افزوده331-332

ي مـاده و زایـش  کیهان (بازگشت به حالت اولیـه ايِاحتمال حرکت چرخه،بعد و با احتیاطالبته انگلس کمی 
Recurring)کنندهعودتبانگمهي فرضیهجوربه یکعمالًپذیرد و زندگی از آن) را میيدوباره Big Bang)

هـاي  نـه احتمـالی گو ها و پیدایش پر آشکار است که نوعی باور به نابوديِ گونهرسد.براي زادومرگ کائنات می
دهد. هرچند امروزه مشخص شده است که روند رویدادهاي خورشیدي در جدید، روح این نوشتار را تشکیل می
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، دکرمیتوصیفروز ي دانشِ آنچیزي است که انگلس برپایهمتفاوت با آنکمی دقایق پایانی حیات این ستاره 
قانونمنـد  انـداموارگیِ یـا  همـاهنگی اي که در یـک  همه تعمیم فوري این روند مرگ به کل اجرام کیهانیبااین

برنـد، بـر   اي گرد مرکز کهکشانِ خود) به سـر مـی  ي ستارهها، و حرکت هر سامانهها گرد ستاره(حرکت سیاره
ي موجودات زنده بـه وضـعیت ناانـداموار، و    بازگشت همهاذعان به دهد: ي انگلس گواهی میباورانهرگتمایل م

، »گوي سرد و تنهـا و سـرگردان در تهینـاي کیهـان    «یک به نجومیهاي انداموار هماهنگیها و سامانهي همه
تولید، ساختار ذهن انگلس راي تمایز انسان از حیوان بر اساس مفهوم پس از آن بحث پیشین دربارهدرنگبی

پاسـخِ  نقـلِ  رغـمِ  ي خاموش، بـه نوزایی زندگی از دل این مادهيدربارهاو هايزنیگمانهدهد.ي نشان میتاحد
ست که هوشـیارانه بـه   مرديامید يذخیرهآخرین خرجِ ،)"دانیماین را نمی"آمیز سکّی به این احتمال (تردید

ناامیـدي مانَد: یزِ انقالبی پایبند میآمفریباندیشیدن بیش از عواطف معموالً شرط روشیِ انقالبینخستین پیش
ي مـرگ  به کاهشِ قاطعِ تنش/تفاوت تا سطحِ سرديِ مورمورکنندهي اوآگاهانهتمایل نا.ضرورت شناخت است

.ستنیکردنی، انکارکیهان

ي گـذار (پرداخـت نـابرابر    زمانی در دورهرسیدي حقوقیِ اکنون شاید بتوان بیان منفیِ مارکس از ضابطه
مـرگ انـدامواره، بـراي سـقوط     وضعیت برايي مهیاسازيِي گذار، مرحلهبراي کار نابرابر) را بهتر فهمید: دوره

ي شـده روایـت منفـی  ي شدیداً داروینی ــ وقتـی بـه  این ضابطه.اش استزدهده بر روي خورشید یخززمینِ یخ
ي گذار، یا دورهي انسان است: نشدهي اعتراف اندامواره به حیوانیت رفعــ گفتارِ دقیقهشودمارکس خوانده می

در بنیـاد  (تفـاوت/تنش)  نـابرابري کند کـه  میبا فروتنی اذعان نامد، آنچه مارکس مراحل آغازین کمونیسم می
ي ایـن  شـده هـدف اعـالم  ،هاي پیشـین با این تفاوت که برخالف نظام،هنوز حضور داردنویني انسانیِجامعه

یافتگیِ فرجامینِ انسانیت، در همین اعتـراف بـه ضـرورت فسـخ     اینجا تحقق؛بخشیدن به آن استجامعه پایان
گیـرد: بـراي کـاهش    ي متمایز از دیگر جانوران تعریف کرده است، صورت میعنوان یک گونهآنچه انسان را به

ي مارکسیسـتی، کـه   ي غافلگیرکننـده باید تولید را متوقف کرد. آیا این کمـابیش یـادآور همـان فرضـیه    تنش 
ویژه همیشه ــ و بهداريپرسش بنیادین سرمایه"نیست: ،شودویژه از سوي دیوید هاروي طرح میبهروزهااین

کنار بخشاما گویا تنها پاسخِ نجات؛چگونگیِ حفظ یا ارتقاي نرخ رشد اقتصادي استها ــدر برخورد با بحران
را کنـار  اقتصـادي رشـد است؛ بهتر است هـدف یـا آرمـان    صفررشدنرخِدادن به گذاشتنِ وسواسِ رشد و تن

عنـوان یـک هـدف    رشـد بـه  «سوسیالیسم در مقام پایانِ . "توان رشد کردبیش از این دیگر نمیبگذاریم، چون 
است.اقتصاديتولیدیا کاري انگلسگفتهبهاشه شناسهاست کاي ، معرف مرگ اندامواره»درخود

ازاي کـار  پرداخت نـابرابر بـه  «ضرورت ناخوشاینددر شمابازگردیم؛هگل احکام نامتناهیبیایید به حال
بـرینِ تحقـق خودآگـاهی    يدورهي گـذار ( حقوق دورهمارکس از بنديِ فرمولداروینیِ ي این نحوه، در »نابرابر

ي انسـانِ  گونـه اذعـان آگاهانـه و اعتـراف   شـنوید؟ نمـی »روح اسـتخوان اسـت  «يناسـازه طنینـی از ،انسانی)
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ش مهیاي آن آرمانشهر شکالتی خویاش، خود را در خیاالتسالهاز شکست هزارانشرمندهداري که پساسرمایه
تـرین  ترین و جسمانیجور بازگشت به بدويترین شکل حقوق شهروندي تنها یککه عالیکند، به اینآینده می

و »تنازع بقا استترینحیوانیموضوعِانسانِ تراز نوین، «نیست؟: نامتناهیحکمِاست، یک بقانبرد برايتجلی 
هاي چیزي این حکم را از داوريچه.ي او را محدود و مهار کردطلبانهباید با یک نظارت پلیسی تمایالت تفاوت

روح «چیـزي کـه   کند؟ درسـت همـان  ي خصومت ذاتیِ افراد انسانی با یکدیگر متمایز میمعمولِ هابزي درباره
تمیـز  ، نـد ي خود هگل بودقدر نکوهیدهآنکهشناسیجمجمههاي زمخت گفتمان را از داعیه» استخوان است

ایـن  تعریـف ذاتیامتناعپذیرش؛ حکمی نه براي تثبیت موضوعِ شناخت بلکه براي آنطرحيدقیقهدهد: می
ي انسانِ که ضرورت انقضاشود، حال آنعنوان شهروند رسمی لیبرالیسم تثبیت میگرگ هابز بهـانسان؛ موضوع
ي در عصري است که چهرهشناختیي گونهیک پروژهقطعیشکستیافتنِ صراحتطلبِ مارکس برآمد بیشینه

در آن توصـیف . آوردي درمـی اش را در هیئت یک نظام سیاسی استبدادآگاهیعالی این گونه خودآگاهی/مرگ
تفاوت آواره در خأل ــ تابوت سرد و سنگی و بیما ــ گويي فعالً زندهنجومیِيهولناك انگلس از پایان سامانه

انگلـس در  است:گونهپایان این ، انسانیتي تکمیل یا تحققِ فرایند دقیقهیابید؟ هگل نمیيجمجمهاز نشانی
مند) با همان پاره (تولید برنامهکند تا در انتهايرا انتخاب می» رزجانور ابزارساز/ابزارو«ي یکُم تعریفآغاز پاره

کنـد؛ سـپس در   وضـع ي موردنظر ي حقوقی مارکس، امتناع این تعریف را با انهدام گونهاحضار تلویحیِ گزاره
جـان  ي بـی زبـان مـاده  نقالبـی) را بـه   ساختاري (ناآگاهانه، امـا ا متناظر با این طرححکمِ نامتناهیِي دومپاره
پس بهتـر اسـت بـا آگـاهی بـه انحـراف       ؛تمدید و تشدید تنشرشد، یعنی، یعنیتولید یعنی تضادنویسد: می

.بدهیمآجین،، یه یک کیهانِ یخبه مرگدوباره رانه، حق را حرکتمسیر دراصل واقعیت ایجادشده از سوي 

جویانـه و  برتـري صـفات  بـودنِ اسرشـتین و نبـودن تـاریخی ي اما مگر ایـن بـا برداشـت مـارکس دربـاره     
ي بینـی محتاطانـه  اندازه اسـت کـه خـوش   ي انسان ناهمخوان نیست؟ این ناهمخوانی فقط تا آنطلبانهمنفعت

ي دلسـردکننده » دانـیمِ ایـن را نمـی  «آینده، بر آن خاموشِي حیات به کیهانِ ي بازگشت دوبارهانگلس درباره
مختار است که جـایگزینِ  هر کس بر اساس خاستگاه و مفروضات ایدئولوژیک نظام شناخت خود سکّی بچربد. 
جه به تاریخمنـدي صـفات   و درنتییا نخوانَددبخوانَگونهن یهمنامِشده را همچنان به ي منقرضاحتمالی گونه

درعـوض مـن   است و به موضوع بحث حاضر مربوط نیست؛نظامانتخابِاین درواقع یک ؛ نباشدیامعتقد باشد
ي طبیعـیِ غریـزه در یـک آینـده    باور دارم که فرضِ فسخِ انحراف از مرکز رانه و بازگرداندنِ آن به خلوص شبه

جـاي ایـنِ   دهم بهترجیح میروازاینآرمانی، نه صرفاً یک دگرگونیِ عرَضی بلکه انقالبی جوهري در گونه است.
ذات وان عنـ بـه تولیـد ي شناسـه تعییني مارکس و انگلس در شکست ي زیرکانهمطلوب، به طرحوارهبهتسمیه
انحـراف بهـاي  بـه عنوان یک امتنـاع،  اما فقط بهچنین ذاتی نیست؛ هست، تولیدکه ایننهمتعهد بمانم:انسانی
کارِ جویاي کاهش ي محافظهیک غریزهتابع که جاي آنبهموجود انسانیکنش ي آن که درنتیجهاشيساختار
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د؛ کنپیروي میي تفاوت و تشدیدکنندهافزا تنشیسائقاز د، باشي جانوران طبیعی ــ تنش ــ مثل غرایز همه
ستذاتیپویشی تولیداسـت کـه   آنوقتدانیم، که این را میاکنون ؛استاشابژهامتناعِاشوجوديکه صورت
.کنیمشمتوقف

کند که آنچه انسان را از حیوان متمایز ساخته است ــ کار یا تولید نهایتاً انگلس به این واقعیت اذعان می
شکلی بهنجـار (نرمـال) وضـع کـرد؛     بهناپذیريِ شرایطی است که بتوان در آن این گونه راحال امکانــ درعین

ترین خویشاوند جانوري خود، شرایط محیطیِ درخور و جدا شدن از نزدیکشدن گونهي ي انسانی از لحظهگونه
ناپـذیريِ شـرایط   تعـین مفهـومیِ  ي ي موردبحث همبسـته گونهعبارت دیگر این گونه را از دست داده است؛ به

تـر  ي این شرایط در آینده است، که البته از آنچـه پـیش  ؛ فرض انگلس بر برساختنِ آگاهانهموجودیت آن است
دانیم که این برساختن، عمالً داراي نوعی تقارن معناییِ ساختاري با سرديِ مرگبار کیهان اسـت؛  گفته شد می

در هر پیدایش این شرایط را اي که افزاییتنشتوقف روندچیزي جز چنان شرایطی در آینده، يآگاهانهایجاد 
نیست:ناممکن ساخته است،دقیقه از واقعیت بالفعل

کننـد و خـود را بـا آن تطبیـق     جانوران را همان وضعیتی که درلحظه در آن هستند، در آن زندگی مـی وجود بهنجار
از جـانوران جـدا   یی دقیـق خـود را  معنابهاو که محض اینشرایط وجودي انسان [اما]، بهــ .کند، تعیین میدهندمی
تواند یابد. انسان تنها جانوري است که میتحقق میتاریخپسِازاینتازه با تکاملِبلکهداده نشده است، هرگز، دکنمی

خودش که آگاهی او درخورِخود را از شرایط محضِ حیوانی بیرون بکشد؛ ــ وضعیت بهنجار [وجود] او شرایطی است 
.Engels(.فریندبیاآن را باید  De: 1975, 466; En: 1987; )از اصل استتأکید؛ 476

از نوعِ تغییرِ یک عرَضِ حادث بر جوهري یگانه و مستمر آدمیبهنجاروجودبنابراین پیدایش شرایط الزم براي 
اي متمـایز  شـود؛ آنچـه از او گونـه   ود جوهر دچار دگرگـونی مـی  اي است که خنام انسان نیست، بلکه لحظهبه

وجـه  ي نویـد داده شـده، همـین   در آن دقیقهي خاص او ــ تولید ــ است، وسازد انحراف ساختاريِ رانهبرمی
ي گویم آن همنامی میان گونهدلیل است که میهمینبه.افتدعنوان یک گونه است که از کار میي او بهممیزه

ــ اگر دوباره دچار انحراف رانه نباشد ــ فقط اشتراك در لفظ است.ي احتمالیِ آیندهپیشین و گونه

ي در حملـه کـه  بـاوريِ غیرمنتظـره همـراه اسـت     نوع غایـت ي انگلس با یکگراییِ ویژهاوصاف مادهبااین
این در دیالکتیک دهد؛ معموالً گرایی مکانیکی فرانسوي و دفاع از هگل خود را نشان میي او به مادهرحمانهبی

امـا شـود، میمنتهیی کیفی شود که افزایش یک کمیت محض در یک جهت خاص، به جهشاصل رعایت می
جهتی دیگر ویژه ــ و نه در جهت ؛ آنچه آن کمیت را در آن اي داشته باشدشناختیي غایتکه جنبهآنبدون

شده نیست، بلکه بنا به دستاوردهاي داروین صرف دخالـت یـا تـأثیر    ی از پیش تعییندهد، هدفــ افزایش می
باورانـه کـه نـوعی    ادث شده است؛ بنابراین آن تلقی سنتی غایـت حتصادفاً یک عامل محیطی/بیرونی است که 
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همـان  ویـژه در  شود؛ این حـذف بـه  کنار گذاشته مینگاه نخستدرگیرد، علیت غایی را براي تغییر فرض می
غایتمنديحذفشکل غیرانتقاديِ ین امشکلِنگلس؛ اما از دید ابارز استگراییِ فرانسويِ پیش از انگلس ماده

با خواهد بود که مطابق استمحض کمیت گرایی به نیازمند نوعی فروکاستدگرگونی،این است که در تحلیل 
تقلیـل دلـوزيِ   کمـابیش طنـین  ؛جابجاییِ مکانیِ یک جسمي هر حرکتی به حرکت مکانیکی: أویل یا تجزیهت

طـور کـه در نگـاه دلـوز     ؛ درواقع هماندشوشنیده میهااندامها) اي ازها (آنسامبلساختها به سرهماندامواره
هاي همانند ــ که عمـالً فاقـد   طلقاً یکسان ــ اتماجزاي ماديِ ریز و ماندامواره تقدم دارند، اینجا همها براندام

هـاي اصـلیِ   کننـده هاي ریاضیاتیِ صرف انگاشـت، تبـدیل بـه تبیـین    عنوان کمیتتوان آنها را بهکیفیتند و می
:انگیزدین اعتراض انگلس را برمیهموند، و شپدیدارها می

ی، بـه جابجـایی   هاي کیفی به تفاوتها و دگرگونیي تفاوتاگر همه ي مکـانیکی  هـا) (تغییرمکـان هـا ها و تغییرات کمـ
و ود آمـده اسـت  وجـ بـه یکسـانی از ذرات بسیار ریـزِ  هدماتمامرسیم که ناچار به این حکم میفروکاسته شوند، آنگاه به

ی، یعنـی تفـاوت در تعـداد و دسـته      سـبب تفـاوت  بهمادههاي کیفیِ عناصر شیمیاییِ ي تفاوتهمه هـا  بنـدي هـاي کمـ
امـا مـا   انـد. ها [ي مختلف] پدید آمدهبرساختن اتمدر این ریزترین ذرات (توزیعِ فضایی)ها)ي مکانیشدگیجمع(یکجا

ي اي جـز فلسـفه  پژوهـانِ امـروزيِ مـا بـا فلسـفه     ایم. این ناآشناییِ طبیعتاي نرسیدههنوز [در دانش] به چنین مرحله
نحو که بدیندهدمیبه آنها این مجال را هاي آلمان رواج دارد، است که اینک در دانشگاهگونه که همي رایج، آنعامیانه

کـار  بـااین اش را بکنند که بینیکه خود را پاسخگوي آن بدانند یا حتا پیشآنکار برند، بیرا به» مکانیکی«اي مانند واژه
کیفـیِ مطلـقِ مـاده هـواداران خـودش را دارد ـــ       )یکسانیِهمانیِ (ي نظریهرا متحمل شوند. نتایجیچه ناگزیر باید به
چیز را خواهند همهکه میهاآدماز این . اما اگراستیا محاللحاظ تجربی رد یا اثبات این نظریه به یک اندازه دشواربه
هاي پذیرند، چه پاسخماده را مییِستتوضیح دهند، بپرسیم که آیا از این نتایج آگاهند و آیا همان» مکانیکی«ي شیوهبه

و » گرایانـه همـاد «]صـفات [نگـاريِ  برابرااین اسـت کـه  شنویم][ي که میدارترین چیزشنویم! خندهگوناگونی که نمی
پسـت و  ،بـه آن » مکـانیکی «گرایـی را بـا افـزودن    خواسـت مـاده  گیرد، همو که مـی سرچشمه میهگلاز » مکانیکی«
ي هژدهمـی ـــ   گرایـی فرانسـوي سـده   گراییِ نقد شده از سوي هگل ــ یعنـی مـاده  که مادهکند. حال آنمسخرانگیزت

.Engels(...بودمکانیکیدرواقع منحصراً  De: 1975, 518; En: 1987; )ها] از منَند[افزوده؛ 532

کل جهـان از ذرات بنیـادینی برسـاخته شـده اسـت کـه       راستیبهفیزیک امروز به این نتیجه رسیده است که 
(با بارِ مثبـتu  شود. دو کواركمتفاوت میبسیارهاي متفاوت آنها منجر به خواص فیزیکی و شیمیاییترکیب

همـراه هـم یـک پروتـون را تشـکیل      سومِ بار الکتـرون) (با بار منفی یکdسومِ بار الکترون) و یک کوارك ـدو
سـازند  یک نوترون میuبا یک کواركd دهند که بارِ آن مثبت و برابر بار یک الکترون است؛ اما دو کوراك می

ي دانش شدند، برپایهتر از ذرات بنیادین تصور مینوترون که پیشپروتون و که به لحاظ الکتریکی خنثا است.
نجا آشوند (یعنی تا ها متعلق به ذرات بنیادین دانسته میکواركخود ها هستند؛ حاال کنونی متشکل از کوارك

ها ونها و نوتر. سپس ترکیبِ تعدادهاي متفاوت پروتوناند)دانیم، خودشان از چیزي تشکیل نشدهکه امروز می
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انواع تولید دیگر) به محیط اطراف آن به بارِمنفیي بنیادینِشدنِ چند الکترون (یک ذرهدر یک هسته و اضافه
هاي هایی باز با خاصیتها مولکولهاي متفاوت همین اتمد؛ همچنین ترکیبانجاممیها با کیفیات گوناگون اتم

اتم اکسیژن گازي با خاصیتی بسیار متفاوت بـا گـاز   یکو کند: ترکیب یک اتم کربن بسیار گوناگون ایجاد می
نـوع هـم   هاي هـم آورد. حتا شکل چینش فضاییِ اتماتم اکسیژن پدید میدوبن و حاصل از ترکیب یک اتم کر
اي بسـیار سـخت و   مـاده (C4)هاي کربن در بلور المـاس ي اتمکند: پیوند چهارگانهخواص گوناگونی ایجاد می

هـا و  ي همین اتمگانهآورد، اما پیوند سهوجود میمقاوم در برابر رسانش الکتریکی و گرمایی بهمحکم و شدیداً
اي نرم و هاديِ نسبتاً خوب گرما و الکتریسیته به پیدایش ماده(C3)ي آنها در ساختار گرافیت الیهچینشِ الیه

دارهـاي  هـاي آلـی (کـربن   بـه ترکیـب  ترین سطح ماده است و وقتی صـحبت  این تازه در سادهشود. منجر می
درحقیقت ایـن رفتـار طبیعـت    شود. تر میروشنپیچیده) و سپس خود موجودات زنده برسد، بحث از این هم

متفـاوت چیـز هـا بـه یـک    است: هر ترکیب یـا پیونـد انـدام   تفاوتشبیه یک ماشینِ دلوزيِ تولید و گسترشِ 
اش یکـی از  اي و اسـپینوزایی با مبـاديِ نیچـه  گفته شدترهاپیشکه در که چناندلوز میلِماشینانجامد. می

اساساً پشتگرم بـه همـین واقعیـت انکارناپـذیر     است، غایتمنديي آمیزترین مبارزات فلسفی با نظریهخصومت
ي تر بر آن تأکید داشت: فروکاسـت همـه  شکلی زمختبههم ي هژدهم گرایی فرانسوي سدهاست که گویا ماده

پژوهـانِ  انگلـس طبیعـت  اما آن کدام نتایج اسـت کـه   ها و تکثرهاي کمی و عددي محض.به ترکیبها کیفیت
وقوعِ ترومايِ دهد؟هاي آلمان را از آن زنهار میي رایج در دانشگاهگرایی مکانیکیِ عوامانهبه مادهآلمانی معتقد

اکمیـت تصـادف اسـت: یـک ریاضـیات      فـرضِ ح . این ماده که جهتگیريِ اولیه ندارد، پـیش شکلبدونيماده
تفاوت، بدون بعد فیزیکی، یک کمیت یا عدد محض.بی

شـود، درحقیقـت   ي انباشت و افزایش یک کمیـت خـاص نامیـده مـی    آنچه معموالً جهش کیفی درنتیجه
اسـت. انتظـار داریـم کـه     » ی جهان به عـدد/کمیت تقلیل فیثاغورس«ارویی با ترومايِ تالشی براي پرهیز از روی

ایـن  موافـق افراطـیِ انگلـس، او   » گراییتجربیعلوم«و » زدگیعلم«ي دستی رایج دربارههاي دمِتلقیيبرپایه
باشد، اما ناگهان با دفاع ) بنیادینذراتي زدایی مالزم با نظریهآلیسمگرایی (میل اتمیستی به ایدهسطح از ماده

میهــنش از آن فهــمِ دانشــمندانِ هــمي او از هگــل در برابــر خــوانشِ مبتدیانـه و نــیم سرسـختانه و متعصــبانه 
و معیـوب  گفتـه خـوانشِ ضـعیف    ي پـیش ي پارهشویم. او در ادامهآلیسم روبرو میشهسوارِ ایدهیا فیلسوفسر

ایـن  دهـد کـه چگونـه    گیـرد و نشـان مـی   هگل را به تمسخر میمنطقاز ،شناسی آلمانیارنست هکل، زیست
لیـت فـاعلی و علیـت غـایی     ي عرانه بـه ابتـذال بحـث هگـل دربـاره     مطلوبگبهمفتضحانه و مصادرهخوانیِهگل
(از اینجا ي پستانداران آینده را در خود داشته باشدي همهپستاندارِ آغازین که نطفهفرضِ یک پیش:انجامدمی
:هاي هکل و هگل باشید)نشدن نامبعد، مراقب خلطبه
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als، مستقل از هر شکل و تعینـی یعنی صرف ماده، [ماهوي بهماده solche / as such   ي محـضِ  ] فقـط یـک آفریـده
ایی جسـمانی زیـر   هـ چونان موجودیـت گیریم تا آنها را هاي کیفیِ چیزها را نادیده میذهن و یک انتزاع است. ما تفاوت

جودیت محسوس نیست. وقتی و، یک مموجود، متمایز از مواد متعینماهوبهي گرد آوریم. پس مادهمادهمفهوم [واحد] 
هـاي کیفـی را بـه    د، و تفـاوت را بیابـ شـکل]  [= بـی دستهمگن و یکهو و مابهي مادهد کهشوبر آن میطبیعیدانش
هـاي ترکیـب بـه  ي ماده، یعنـی  همانند [برسازندهترین اجزايکوچکو تجمیعِترکیبمربوط به هاي صرفاً کمیِ تفاوت

جاي گیالس و گالبی و سـیب، خـود   بهبخواهد کند که میکاري شبیه این ، گویی تقلیل دهد]یی یکسانهامتفاوت اتم
مـاهو و  ، یا گاز بهرا بجویدماهو، پستاندارِ بهجاي گربه و سگ و گوسفند و غیرهماهو [به عنوان یک مفهوم]، و بهمیوه به
به بایدپستاندارِ هکل است، اما همزمان مستلزم چنین پستاندارِ آغازین، یا همان پیشي داروین ماهو، ... را. نظریهفلز به

داشـت،  در خود میاينطفهشکل ي پستانداران آینده و کنونی را بهاذعان کند که اگر این پستاندار آغازین همهاین هم 
ي آنها بود. از همهناماندگارترگذراتر و حساببدینانداران کنونی، و ي پستهمهتر از مایهو خامترهپایپستآنگاه درواقع 
دیـدگاه  «ي هگل] گفته[بهنشان داده است، این نگرش، این تر پیش) نامهدانشطور که هگل (در جلد یکُم درست همان

ی ـطوري آن ماده چونان چیزي صرفاً بهکه برپایه» ریاضیاتینگرِجانبهیک یافتـه امـا از حیـث کیفـی اصـالتاً     تعـین ـکمـ
گرایی فرانسـوي  مادهنگرشِ دیدگاهی جز "شود، [نقل قول انگلس از هگل:] [= اساساً فاقد کیفیت] انگاشته مییکدست

ت.پنداشـ ذات چیزها میفیثاغورس است که عدد، یعنی تعین کمی، راگردي بهواپساین حتا ."ي هژدهمی نیستسده
)Engels. De: 1975, 519; En: 1987; )ها] از منَند[افزوده؛ 533-534

پستاندار نـزد  لحاظ روشی منجر به فرضِ وجود این پیشکند، و بهاتمیسمی که اینجا انگلس به آن اعتراض می
گسلد، چون دیـر یـا   آلیسم میاي است که تماماً از ایدهگراییي محتوم مادهنتیجهل هم شده است، کهارنست 

جاي گیالس و گالبی و سیب، کند (مفهوم میوه بهزود باید تکلیف خود را با تجریدهایی که انگلس فهرست می
اساسـی در تـاریخ   جاي گربه و سگ و گوسفند، ...) مشخص کند؛ درواقع اینجا به یک تقابل مفهوم پستاندار به

شود (افالتون) یا با مـاده اسـت کـه سـپس بـا      رسیم: آیا تقدم با شکل است که واجد ماده/محتوا میفلسفه می
ي دوم گرایـی مـورد نقـد انگلـس). رویـه     (مادهگیردشکل مییابد و اي از صفات تعین میشدن مجموعهافزوده
مـاده  را از ایـن تجریـد   کند و عنصر بسـیط حاصـل   اعالم میسود ماده ي فرایند تجرید را بهناخواه نتیجهخواه

، امـا واضـح   نداردذرات بنیادینواقعیت احتماالً مخالفتی باانگلس نامد.میي بدون شکلمادهیا همان ماهو به
آیـد و  ي کشف این واقعیت کنار نمیپوزیتیویستیِ حذف غائیت از ماده درنتیجهسادگی با الزام شبهاست که به

شود:دامنِ هگل میبهدست

هد. نَواعلت فاعلی و علت غاییشدیدضادتي ي بیهودهدر چرخهخود را ستتواننمیقطعاً تواناییِ هگل با دیالکتیسینی
ترتیب مهرِ پایـان خـورده اسـت کـه مـا      ي این تضاد بدیندربارهانهالطائالت یکسره نومیدي بر این نظر امروزاز نقطهو 

پایـه علـت   ناپذیرند و براینخلقــیعنی حرکتــبودنشي شیوههمچنین وکه مادهدانیم میي تجربه و نظریه برپایه
.Engels)غاییِ خودشان هستند.  De: 1975, 519; En: 1987; 533)
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ي ارنسـت هکـل میـان علـت     بنديِ ناپختهبه تقسیماستخودشغاییعلتانگلس با طرح این انگاره که ماده 
هاي محیطـی کـه از دیـد    هاي اتفاقی و موردي ــ یعنی آن محركپذیرد که علتتازد و نمیفاعلی و غایی می

ي مجـزا  عنوان علـت فـاعلی در یـک مقولـه    شوند ــ را بههکل در سازوکار انتخاب طبیعی داروینی نمودار می
ازحـد مجـرد و   دهد که اطالق علیت فاعلی به عملکردهاي محـض، سـاده، بـیش   میانگلس تذکرتفکیک کند. 

آن غایت بینانه بین غایت و فاعلیت است که در پیِي همین تفکیک کوتهاز سوي هکل، نتیجهمکانیکیبعد بی
د، شـو انسـانی از برسـاختن یـک چیـز) فروکاسـته مـی      نیـت به یک دخالت هدفمند مصنوعی از بیرون (مانند

چه که آنساده یعنی اینزباناین بهباطل شده است. که هاست ي انگلس مدتگفتهاي که بهدستیغایتمندي دمِ
یِ یـک محـرك تصـادفی    شود (فاعلیـت موضـع  موردي مشخص میتصادف یا رویدادصورتبهبا تفکیک اخیر

از » دیالکتیسینی با تواناییِ هگل«ز نوع اي ادرصورت پرهیزِ هوشیارانهتواند واقع بشود یا نشود)، که میمحیط
شود: مادیت ماده نه در انتزاعِ مطلق آن از درون خود ماده تبدیل میایتیغ، به ضرورتچنین تفکیکی، به یک 

با هر انتخاب، ماده مادیت خود را بیشـتر  سخندیگرکیفیت از سوي آن است؛ بهکیفیات، بلکه در خود انتخاب
. پـس  بخشـد بـودنش تحقـق مـی   مـاده »غایـت «ماده از طریق کیفیت، به و باز به زبانی دیگر،کند؛ایجاب می

تـرِ  ابعـاد پیچیـده  ییِ مکـانیکی فروکاسـته شـوند و حرکـت    ي جابجـا ها به حرکت سادهي حرکتچنانچه همه
انگاشت یک ه پیشرود. آن اتمیسم افراطی که درمورد هکل باش را از دست بدهد، خود ماده از بین میفیزیکی

گذارد که دلیل است که داروین قید میهمینشود، عمالً نقیض مفهوم ماده است و بهکشیده میپستاندارپیش
ي اساسی این بحث ایـن اسـت   نتیجهچنین موجودي درصورت وجود داشتن باید بسیار گذرا و ناماندگار باشد. 

ي همان ي ممنوعهبرود؛ این در نگاه نخست رسیدن به منطقهتواند از یک حد جلوتر که فرایند انتزاع ماده نمی
ي دشـواره فقـط ت نیست، قیمنکر این حقگیرد، کانت است؛ هگل، که انگلس اینجا آشکارا از او یاري مینومنِ

خوددر نومن نیست؛ حد را ي مابعدالطبیعییک برنهادهکند: این حدحل میاصالحی یک قید ذکر نومن را با 
مانـدگار مـاده را بـراي    انگلـس غایتمنـديِ درون  ترتیـب،  همیندرست به. ایمگذاشتهبر قلمروي شناختمان ما

ي مـاده .بخشـد به خـودش تحقـق مـی   اي است که ي او مادهژه: پروخت معطوف به عمل خویش نیاز داردشنا
ایـن  گـاه ایـن غائیـت،   شناسـان آلمـانی  ان فرانسـوي و زیسـت  گرایـ اتمیسـم مکـانیکی مـاده   ماهو (محضِ) به

دانـد را در تبیـین رویـداد بسـنده مـی    و تصـادف (علـت فـاعلیِ مـوردي)    گیردرا از ماده میبخشیخودتحقق
شـروط مبیرونینیته یک بمصنوعاً را وجود غایتو گاه، دانیم یک بدن به چه کاري تواناست): نمیاسپینوزا(

.)راستاو اندیشم میو انتزاعِدکارتتر از همه: ها؛ برجستهجوهريـ(دوکندمی

گرایـی  گرایی هگل را به مـاده ماده ضرورتاً شدتی از روحبخشیِخودتحققباري، تعریف غایتمندي چونان 
اي که گویا زنده و پویاسـت، امـا   عنوان انداموارهدمد و این واقعیت در نگرش انگلس به کل کیهان بهانگلس می

خوبی آشکار است. پیماید، بهي بعديِ هستی) میاي در چرخهمسیر مرگی مقدر را (شاید به امید زایشِ دوباره
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بودنِ ماده براي خودش، این است که بنا به آنچـه در آغـاز بحـث    یتغايترین نکته در پندارهاسیاسحالااینب
خاموشی و مرگ جهان است. او با تعمیم مفهوم اندامواره از اجسام مادهماندگارِانگلس گفتیم، این غایت درون

گرانشـیِ کهکشـانی و ... ـــ    ـهاي حرکتیاهنگیهاي خورشیدي، همي انتظامات کیهانی ــ سامانهآلی به همه
کند که غایتش ي کربنی، وضع میي زندهي مرگ فرویدي را در درون کلیت ماده، و نه فقط مادهجور رانهیک

، و سقوط اجرامِ واقع در یک میـدان پتانسـیل بـر روي یکـدیگر (صفرشـدن اخـتالف       مرگو سرديو سکوت
گرایی زمخت مخالفت او با آن انتزاع افراطی در ماده و رسیدن به یک مکانیکیپتانسیل گرانشیِ سامانه) است.

کند، ناشـی از ایـن   مطلقاً بسیط و یکسان تأویل میبنیادینِذراتي که هر تحولی را درنهایت به حرکت ساده
ن غایتمنـدي و  توان چنـا نمیي ناگزیر تصادف (علت فاعلیِ موردي و موضعی)، است که با این کار، و با سلطه

نقـد  جـویی از  یـاري دلیلِ کافیِ احضار هگـل و  اي را به ماده نسبت داد. بدون اذعان صریح و تنها بهچنان رانه
ي گرداند. بـا ایـن اعـاده   ، او مفهوم روح را به ماده بازمیهژدهمیيسدهفرانسويگراییِمادهي او به رحمانهبی

ناپـذیري و  خش هگل به جانِ سـرد کیهـان اسـت کـه تکلیـف انتـزاع      بخاموشِ روحِ غایتمند و خودتحققچراغ
شـود، قابـل تجزیـه    اشته میروح، آنچه اندامواره پندي ذيادهشود: مناپذیريِ بیش از حد ماده روشن میتجزیه

ي شیمیاییِ کالبـد متصـرفه  مکانیکی و ي نیست: روح کیفیتی است که با ورودش به صحنه، مشروعیت تجزیه
آورد:به حالت تعلیق درمیخود را

انداموار نابسنده و نارسا میبراي نمونه، جزء و کل همانا مقوالتی هستند که در طبیعتو (نطفههتخمشوند. ــ تولید (
منجر به تواند میاین ؛جدا شده است دانست» کل«اي که از »جزء«، و نیز نوزاد جانوري را نباید چونان )جنینرویان (

ي نامـه دانـش (ارجاع انگلس به جلد یکُم [قابل تعریف] استالشه (جسم مرده)در فقطموضوع شود. جزء معوجِفهم 
دهنـد و  نحو در طبیعـت انـداموار معنـاي خـود را از دسـت مـی      همین: مقوالتی که بهمرکبو ساده (بسیط) ... هگل)

هـا و غیـره، و نـه ترکیـب     هـا، بافـت  ها، ماهیچـه غضروفها، خون، نه ترکیب مکانیکی استخوانشوند. میکاربردناپذیر
سـاده (بسـیط)   نـه هگل). اندامواره ي نامهدانش(ارجاع انگلس به جلد یکُم شیمیایی عناصر، بیانگر یک جانور نیستند

.Engels)مرکب، هرقدرهم که پیچیده باشد.نهاست و  De: 1975, 483; En: 1987; 494-495)

ي دیالکتیک که در همان کتاب مجتمع شدند، اگرچه به موجـود زنـده   هاي انگلس دربارهیادداشتاین پاره از 
بخشیِ روحمند است کـه  باوريِ او کامالً همخوان است: ماده یک خودتحققشود، اما با روح انداموارهمربوط می

یـن غایتمنـدي درونـی آن    بـا ا ش،ي ذرات بنیـادین به حرکات سادهشصرف تقلیلهر تالشی براي درك آن به
، جزء و کل ــ درك مرکبو بسیطناسازگار است؛ درواقع اگر اندامواره را با مقوالت متعلق به کمیت محض ــ 

یاسیِ موردنظر انگلس را در آن مختل خواهیم کرد.سـخودـبنیادـدرکنیم، غایتمنديِ 

ها منوط به تأثیر یک رویداد دگرگونی گونه،شناسیزیستبنیادین حاکم بر یِ دارویني آن آموزهيهبرپای
وضـعیت تحمیلـی   ) و نیاز موجود زنده به تطبیـق بـا ایـن    تصادفیفاعلیعلتمحیطی یا عامل بیرونی (همان 
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دقیقـاً بـر   و هم فروید در تبیـین پیـدایش زنـدگی    ،ي تکاملهاي خود دربارهانگلس در بحثهم است؛جدید 
از مـواد غیرآلـی   ،تـرین شـکل انـدامواره   بـدوي ،ي آلیپیدایش مادهاند: صحه گذاشتهوناي از همین قاننسخه

تـرِ  حرکت از وضعیت آغازین بـه قالـب پیچیـده   که اینمستلزم دخالت یک عامل بیرونی بوده است؛ این یعنی 
انگلس با ارجـاع بـه   که دیدیم ؛ اما چناناستحادث شده یتصادففاعلیِعلتیکا کارگزاريِبدوباره اندامواره 

افـزا و  آن تصـادف تفـاوت  ؛شـود کند که با آغاز انداموارگی، این علت عیناً با علت غایی یگانه میهگل اعالم می
ي جریـان بنیـادینِ زاد و رشـد کائنـات     ي این سه نفر، آن را جوهرهبخش که دلوز، برخالف مجموعهدگرگونی

تـوان انـدامواره را بـا پیونـدهاي     افتـد و دیگـر نمـی   واره از کار میپس از حدوث اندامروایت انگلس بهداند،می
نیسـت؛  اجـزا متشکل از کلیتاندامواره یک :هاي دلوز تبیین کردساختمکانیکی و کمیِ صرف، چونان سرهم

ي ي بـارز و شناسـه  عنـوان خصیصـه  به،غایتمنديحذف تصادف از سوي به بینی این را کرده بود و دلوز پیش
) ـــ  شـدن یابی (مرزگـذاري فراینـد   فعلیتيدقیقههمانیابودن (هستی) در شدن ي اسارت وهلههمیشگیِ 

انـدامواره، بـا ظهـور   فعلیـت ي از دید او غایت در وهلـه نگریست؛ داشت ــ بدبینانه میپارانویاتبیینی که او از 
و شـدن ي کـه خـود فراینـد نهفتـه    شود، حال آنجعل می،حفظ قلمروي موجودشتمایل به پایی و خویشتن
، تمـایز میـان تصـادف و غایـت     از انگلـس حاضـر ؛ اما در خـوانش  یت از پیش موجودي ندارداهیچ غدگرگونی

: شودمیمرتبط ، و نه صیانت نفس، مرگي ماندگار با مقولهاین غایتمنديِ درونکه رودترتیب از میان میبدین
هـاي اتفـاقی و حـادث محیطـی (علـت فـاعلیِ موردي/موضـعی)        هماهنگ با محـرك که ايآن جهش ژنتیکی

فـراهم  را براي ابزارورزي و تبدیل شدن آنها به دست از روي زمین انسان دو پاي جلويسرانجام امکان آزادي 
ي بـه رانـه  )تولیـد (رزيشود که خـود ابـزارو  ي نوظهور تأویل میي طلوع یک گونهشرطی به لحظه، بهساخت

ي ي آن موجـود کـه نتیجـه   پایانـه میلِ خویشـتن برخالف ــ راستین آنغایتکه اصلیِ هستی او تبدیل شود
امتنـاعی است؛ غایـت تولیدانهدامِ خود بلکه نه کوششی براي بقاي نوعاست ــواقعیتاصلانحراف تحمیلیِ 

.گیردمیافزا انتقامتنشتصادفن همااز گونهانقراضِاز طریقا تحققِ کامل خود،است که ب

اسـت کـه در آن   غایتمنـدي  اي کنار نهـادن آن درکـی از  ی برتالش،پیشامدتأکید دلوز بر خالصه کنیم. 
ي داروین استنباط کرده است ــ هدف اصلی رفتار و بود و جور که او از نظریهپایی و حفظ گونه ــ آنخویشتن

بیرونی سببِ دخالت تحمیلی یک عامل که صرفاً بهرا کارانهگذاريِ محافظههدفهمین باشِ اندامواره است و او 
تماس کند: ها را عوض میانگارد. او اولویتتجلی صریح پارانویا میدهد، سرِ اکراه تن به دگرگونی میاز فقط و 

عنیِ وحدت یک کلیت مبهبیرونی محیطی/عامل ساخت اندامی (ماشین میل) با یک سرهمتکثر یا یا پیوند یک 
کلیت است (نه میلِ دیگرتماس یک اندام با یک اندام فقط سوبژکتیو انداموار با یک کلیت ابژکتیو نیست، بلکه 

؛ ي مادرمادرِ شیرده، بلکه صرفاً میلِ اندامِ دهان کودك براي تماس با اندام سینهوجودکلیت نفسانیِ کودك به 
است: دهان به گلو، گلو به مري، مـري بـه   معینتعدادي اندامِتصادفیبدن خود کودك هم اتصاالت موقتی و 
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ي او در اندیشـه ؛ کنـد میسود تصادف و پیوند پیشامدگونه حذف بهرا غایتمندي،این نگرشدلوز با)؛ معده، ...
کــه اتصــاالت و ینــدهااســت خــود انــدامهــا اعضــاي یــک بــدنِ ماتقــدم نیســتند، بلکــه آنچــه پیشــینانــدام

آنها تأخر دارد، اما اگـر  تصادفیچینش و تجمعِاین برهمو بدن بر هایشان یکسره پیشامدوار است پیوندیافتگی
ز اجزا، ...) است، صرفاً ناپذیر (نه بسیط و نه مرکب، نه کلی متشکل اکند که کلیتی تجزیهاین وهم را ایجاد می

براي حفظ پیوندهاي موجود و ممانعـت از تغییـر آنهاسـت،    ي پارانویا در ماشین میلدقیقهفرارسیدن دلیلبه
گـذارد  که نمیناپذیري اندامواره، اینبه عبارت دیگر، مقولهکند.صورت توهم انداموارگی بروز میمقاومتی که به
روحمندوحدتیکوناپذیرزیهتجکلیتبینگاریم و در عوض تصور موهوم یک هااز اندامتصادفی آن را تکثري 

انـدامواره کـه همانـا حفـظ     ي کارانـه محافظـه بیمـارگون، پارانوییـد و   غایتمنـديِ کند، بـا  از خودش ایجاد می
خویشتنش است، همبستگی دارد.

ناپذیر اندامواره دیگر نه زندگی یا حفـظ گونـه، بلکـه تحقـق     اما بنا به تعبیر فروید سپسین، هدف تخطی
اصـل واقعیـت  شده در آن در هیئت عملکرد انحراف تعبیهناشی ازافتد تعویق میاست و اگر این هدف بهمرگ

)، بـرخالف  و ...گفته (جزء و کل و ساده و مرکـب است. در این حالت مخالفت اندامواره با اطالقِ مقوالت پیش
: )"جزء فقط در الشه قابل تعریف است"است (،مرگوقوع، یعنیزندگیتلقی دلوز، اتفاقاً مغایر با هدف اصلیِ

حیات یا انداموارگی کوششی براي تعلیق مقوالتی است که بتوان بـا آنهـا شـناختی از انـدامواره بـا ارجـاع بـه        
همـین درسـت بـا حصـول   دسـت آورد؛ ذرات بنیادین) بـه هاي ماده (مکانیک ترین حرکتترین و سادهايپایه

یا تعابیر نزدیک به آن راکاذبآگاهیتوان مفاهیمی چونمیشود.حادث میشناخت است که مرگ اندامواره
آگاهی خویش درك کرد، حقیقتی که انحراف آن نه از در پیوند با مقاومت ساختاري اندامواره در برابر مرگنیز

مضـاف الیـه آن   آگاهیآن قول مارکس بهاي است که خود هستیذاتی انحراف عیناًجنسِ خطاي تأملی، بلکه 
کـذبِ اش است. پس از هدف اصلیِ هستی: انحراف آگاهی، انحراف ذاتیِ فاعل و متعلقِ توأمانِ این آگاهیاست

 بـودنِ ایـن هسـتنده اسـت:     آنچـه کـاذب اسـت    ، زیـرا نیستگرمشاهدهعقلِموضوع در درك نادرست خـود
خود درلحظه، چون بدون این انحراف باید پذیر نیستي موردبحث اگر دچار انحراف نباشد، اصالً امکانهستنده

شـناختی  شناختی و نه فقـط معرفـت  رویدادي هستی،گیکژوارفارغ از حدوث آگاهیِ درنتیجه ؛ را از بین ببرد
به آندادنِتنوهستنده، ذاتی خودکذبِ شدنِ رفع انحراف یا برطرفمعنی که رفعِ کژوارگی همان بدیناست،

عنوان یـک  االمرِ موجودیت آن بهاست؛ اگر روح اندامواره را همان ذاتبودنشهدفگانهحقیقت مرگ چونان ی
را در همـانیِ آن بـا   گـري  مشاهدهي نهایی این یابیم که چرا هگل نتیجهخویشتنِ آگاه به خویش بدانیم، درمی

صـورت  آن بـه اخبـاريِ ي کـه در ناسـازه  متنـاهی  نابنیـادینِ حکـم   سـلبیت  یـا  ؛ امتنـاع  پنداشـت جمجمه می
معناي آن است کـه  درحقیقت بهآید،ي حکم در چارچوب گفتمان دانش درمیسوژهتعینِ درخورِناپذیريِ انبی

مرگ آن است.در)روحسوژه (این درخورِتعینِیا همان راستین تحقق
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 ي احکـام ایجـابیِ   دقایقِ گوناگون اندامواره، بازگشت به همان گفتمـان دانـش بـراي ارائـه    پذیرشِ ذاتیت
تصدیق بسندگیِ گفتمان در شناخت اثبـاتی  د؛ ایناي نباشنخاصی براي هر دقیقه است که دچار چنان ناسازه

یـم کـه   ررا دانگلـس بستار اي دقیقهدرعوض، است.هژمونییا سرکردگیي ، بنیاد ساختاریابیِ سامانهموضوع
در تحقق کامـل آن، مفهـوم   که ریزدطرح میاندامواره اي در ارتباط با محتاطانه از پشت سر هگل نظامِ آگاهی

.استضبط شده انقراضش

هاي مرگ: زمینهسرکردگی

اي ومرج تولید کاالیی، دشـوار بتـوان قاعـده   دربرده از هرجبهي جانحتا و حتماً در یک جامعه
مندي وجود داشـت،  قاعدهترتیب زمانیِ آشناییِ آدمی با دیگران یافت. اگر چنین چینشِبراي 

ناپذیريِ زمـان یـک   انگاشتیم ... وارونگیناپذیرترین تعدي به آزادي انسان میباید آن را تحمل
بـا  که خود زمانِ مجرد، پیونـدي نزدیـک   ي عینی اخالقی است. اما این سنجه، همچنانسنجه

ي خـودش، در  دارد. انحصاري که در بطن زمان درج شده است، بنا به مفهوم و قاعـده اسطوره
روي فرمانروایی صـنعت  نفوذناپذیر، و سرانجام بههاي سختي گروهانحصارگرانهيبرابر سلطه

بـاري را نامگـذاري کـرد کـه     ي مصـیبت تـوان آن دقیقـه  شود ... باري، مـی بزرگ، گشوده می
ي ایـن دقیقـه، خصـلت انحصـارگرِ چیـز      دارنـده کنـد. پـاي  ه وارد بازي میدیالکتیک را یکسر

واسطگی ناب خود، پیشاپیش ایـن ترتیـب زمـانیِ    ي اصیل و اولیه، در بینخستین است. رابطه
ي ترتیب مالکیـت سـاخته   لحاظ تاریخی، خود مفهوم زمان نیز برپایهمجرد را برنهاده است. به

ناپـذیري تصـویر   دادگی و بازیابیمان را در هیئت ترسِ ازدستشده است. اما خواست تملک، ز
شـود؛ و افـزون بـر ایـن، چنـین      کند. هرچه هست، در نسبت با احتمالِ نبودنَش تجربه میمی

آید و درست با همین خشکی و سبعیت به چیزِ کارآمـدي  صورت یک دارایی درمیاست که به
(تئودور آدورنو، اخالق خُرد)ارزِ دیگر است. همشود که قابل مبادله با یک داراییِ تبدیل می

رسد: موقعیـت  ، میبودنِ تنش استاش کمینهکه مشخصهآغازینوضعیتتعیین شأن تاریخی آن سپس نوبت
تبـدیل  اشتراك انسان و میمون ــ یا قرینِ فرویديِ آن: حالت ناانداموار ــ چه جایگاه تاریخی مشخصـی دارد؟ 

که گفته شد مکمل و مقومِ کشف فرویـد  ، که چنانژوئیسانسبه امرِ ممتنعِ لکان، مرگشناختیِمفهومِ زیست
، ایـن  ماندگار رانه در اندامواره بوددروني انحراف ي تعویق مداوم این هدف موجود زنده درنتیجهپسین درباره
این با تأکید انگلس بر تعلیقِ هگلیِ وکند؛ ناپذیر میگفتماندیگرعبارتبهگریز و لحاظ علمی مقولهمرحله را به

خواند: درسـت اسـت   ساده (بسیط) و مرکب یا جزء و کل در مورد اندامواره میی چونکمابیش سیاسیِ مقوالت
که کل یا بخشی از مـواد  تشکیل شده است یی هاها و الکترونکواركها،اتمت از همانیادر نهکه اندامواره نیز 

امـا  انـداموار قـرار دارد،   ناي در پیوستاري با مادهاین حالت ماده نیز بنابراین ازند، و سموجود در کیهان را برمی
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بـه دلیـل یـک علـت/محرك بیرونـیِ      تصادفاًي آن نگارش تاریخ طبیعیِ ماده روي خط زمان که در یک لحظه
ماندگار ـــ جـایی   درونعنوان یک غایتمنديِبهشود، با نگارشِ تاریخ انداموارهتنشی در ماده ایجاد میموردي

تـاریخِ دوم، پیشـاتاریخْ  دردر تعارض است؛ شوند ــ یکسرهکه تصادف و ضرورت، یا فاعلیت و غائیت یگانه می
انگاشـت  رو تاریخ انداموارگی بـا پـیش  ایننامتحقق است که به فرجام تاریخ موکول شده است. ازـواقعیتی هنوز

ي پـذیرد (دقیقـه  بنـابراین آنچـه انگلـس بـا داروینیسـمش مـی      شـود؛  یشناختیِ ازلیت خویش آغاز ماسطوره
ي این ؛ مجموعهکند (اندامواره جزء ندارد)اش رد میبودگیِ انسان) با هگلیانیسمِ ضمنیمیمونشناختیِ دیرینه

یـا  اي گذراسـت (تلویحـاً یعنـی زمانمنـد نیسـت     پستاندارِ آغازین پدیدهتناقض با ذکر آن قید داروین که پیش
ـــ زبان مفاهیم محوري این بخش نوشـته بار بهدیگر اگر اینعبارتبه؛شودبندي می)، سرهمبیرون زمان است

شود، نمودار میپایی انداموارهخویشتندرکه اصل واقعیتبگوییم، انحراف تحمیلی از سوي ــغایتو تصادف
بـودنش (در تحلیـل   همـان و ایـن خویش پیدایشبودنتصادفیدادن به حقیقت در برابر تروماي تناندامواره را 

درنتیجـه  دارد.بـه مقاومـت وامـی   ي بنیـادین بسـیط،   نهایی) با چند حرکت مکانیکی ساده میان چند نوع ذره
گـرایش  بـا  خت یـا گفتمـانِ علمـی درآوردنِ آن)   ي آغـازین (بـه شـنا   تاریخیت این مرحلـه يآگاهانهپذیرشِ 

شناســی یــا بــراي گونــهابزارســازييدقیقــهبــه تحقــق آن در تعــارض اســت:نــدامواره راســتین اســاختاريِ 
استخطیزمانِحرکت یکنواخت در یک » انطباق با محیط«ي آشناي شناسی، چیزي مربوط به مقولهزیست

ي شناسـی کـه جامعـه را یـک انـدامواره     عنوان همـزاد دگرریخـت زیسـت   هم بهاقتصادعلم(و در این داوري، 
اقتصادنقدانقالب و البته براينگاريِزماندرمقامي تاریخفلسفهبراياما، انگارد، شریک است)پا میخویشتن
ه دقیقه، همیني اجتماعیانداموارهآگاهیِي صریحِ مرگبیانیهعنوانبهسیاسی مـ  ورِ فعلـیِ  آغازنـده بانـگي د

کیهـان  زیسـت بـودن  از دوريسکّی پرسشي بینی انگلس دربارهاگر خوشالبته (است ايِ کیهان زمانِ چرخه
گفتارهـاي درس، که با نگاه هگل در نگاه دومدر حقیقت؛ در)اي در کار باشدراستی دورِ بعديدرست بوده و به

است که بنا به فرضیپیش، بلکه اعتبارِ تقویمی نداردايي برنهندهدقیقهچنین همخوانی دارد، تاریخيفلسفه
ي جهـانی  در آنچه مربوط به تاریخ و فلسفه؛ شودخودش با اثبات نتیجه اثبات میدرك هگل از مفهوم برهان، 

وجود ندارد:هافرضاي جز اثبات پیشنتیجهآن است، 

طور نامحدود به، و دشود که در آن انسان مالک حقوق طبیعی خوطبیعی فرض میوضعیتطورکلی یک در این معنا به
، و اگـر  قائـل شـد  ايواقعیت تـاریخی یهاین فرضتوان براي نمیشود. مند از آزادي خویش انگاشته میکاربرنده و بهرهبه

در گذشـته وجـود داشـته    روزگـاري  این وضعیت در زمان حال یا که ، اثبات اینیمچنین چیزي بگوییمخواستمیجداً 
بـا  هسـتند، امـا آنهـا   اثبـات  کشف و قابل [امروزه در برخی نقاط جهان] توحشهايوضعیتالبتهبود. است، دشوار می

ز هـم بـا   بـا [د، ننیافتـه هـم باشـ   حتا اگر چنین پرورشوانگهی و ،اندهمبستهروحیات و خُلقیات ددمنشی و چپاولگري 
دسـت  همـین ي آزادي همراهنـد. ایـن فـرض یکـی از     اصـطالح محدودکننـده  نهادها و تجهیزات اجتمـاعیِ بـه  برخی]

نظریـه  خودنظریه که برآمده از هاي ضروريِکند، یکی از همان بازنماییایجاد مینظریهمبهمی است که هايبرساخته
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.را توجیـه کـرده باشـد   شاین کـار ايهیچ نحوِ تاریخیبهکه آنکند، اما بیتصدیق میهم راشانوجود بیرونیترسپس
وضعیت طبیعی است. مفهوممطابق با یابیم، را در جهان بیرون بازمیآن طور تجربیجور که به، آناین وضعیت طبیعی

میـانجی و  بـی ي) (هستندهمیانجی و طبیعی، یک چیزِ اي و آرمانیِ] چیز بیبودگی [یا حالت انگارهآلآزادي چونان ایده
حـد پـرورشِ   بیکارگیريِمیانجی) بهشود، یعنی از رهگذر (بهفراهمشده] نیست، بلکه باید فراچنگ آید و طبیعیِ [داده

طبیعـیِ مهارنشـده، و رفتارهـا و    يهـا هرانـ عدالتی، اعمالِ زور، پایه وضعیت طبیعی بیشتر حالت بیدانایی و اراده. براین
.Hegel(احساسات ناانسانی است. De: 1989c, 58-59; En: از منَند)تأکیدو ها] ؛ [افزوده102-103 :2011

ي به یک گذشتهاي ي اسطورهگیرد که این وضعیت طبیعی را در قالب یک طرحوارهخرده مینظریاتیهگل به 
نامند: حـالتی کـه در آن عـدالت و برابـري و آزادي مطلـق      دهند و آن را آغاز تاریخ میواقعاً موجود نسبت می

دهد که این وضـعیت صـرفاً   حاکم بوده است، چیزي شبیه برقراري یک بهشت ازلی بر روي زمین. او تذکر می
ایـن  کـه درواقـع  ام دهـد، درحـالی  ند کار خود را انجـ ي آن بتواي پردازندهکه نظریهاست براي آنفرضیه یک 

و هگل ،وام علیه یکدیگر چیزي در خود نداشتهمردمان و اقوضعیت جز ددمنشی و زورگویی و چپاولِ حیوانیِ
درواقع فرض وجود یـک حالـت آرمـانی    آزادي و حق ندارند.مفاهیمی چون اینها ربطی به کند که گوشزد می

طور اسـتعاري  اي است که فروید بهآغازین که در طول تاریخ از بین رفته است، مقارن کمالِ پیشاادیپی فرضی
مطلـق  ؛ اما این وضعیت انـداموارگیِ دهدبه دوران وحدت انداموار کودك و مادر پیش از دخالت پدر نسبت می

ي است که هر فـرد بهنجـار دربـاره   ايرگز وجود نداشته است، بلکه فانتزيشناسی رشد کودك هلحاظ زمانبه
ي سازد؛ غم غربت و تالش براي بازیابی آن است که هر لحظـه تبـدیل بـه ابـژه    ي خود میرفتهازدستکودکیِ

ود شـ رفته در پیِ رویداد هولناك اختگی که تصـور مـی  عبارت دیگر، کودکیِ از دستشود. بهمیل بالفعل او می
بـه  عمـالً ورزي است؛ هگل در این پـاره  ي خود میلهمواره در جستجوي آن است، درواقع نتیجهمیلسازمان 

نیسـت، بلکـه مرزهـاي آن بـا تـوحش      انسانیتکند: دوران آغازین تاریخ واجد مفهوم همین واقعیت اشاره می
سـوژه و متعلـقِ   روحِي هگـل،  لسـفه شود، امـا در ف یکسره ناپیداست؛ انسان آن عصر عمالً انسان محسوب نمی

 تر،، یا به بیان صحیح»همیشه بوده است«او، یخرتايفلسفهگفتارهاي درسقومیروحِیا ، پدیدارشناسیروایت
در این روایت، کودکیِ انسان عمالً بخشـی از  همین روح را تحقق بخشیده است.خودي پیدایشانسان از وهله

شناختی یک لحاظ دیرینهبنابراین آنچه بهشود. که گویی انسانیت در بزرگسالی زاده میبزرگسالی اوست، چنان
شود، در تاریخ انسان جاي خود را به یک دانسته میروح حیوانیِ ناسزاوار براي اطالق مفهوم هگلی توحشِ نیمه

باید فراچنگ آیـد و  "(دهد که تحقق آن نه واقعاً در گذشته بلکه منوط به آینده است اولیه میفرضِ آرمانشهر
. البته ایـن کمـال مطلـوب،    )"حد پرورشِ دانایی و ارادهکارگیريِ بیمیانجی) بهفراهم شود، یعنی از رهگذر (به

ي بنیادین انسـان جویـاي مـرگ آن و بازگشـت بـه      ي راستین یا همان مرگ است: رانهجایگزینِ فانتزیک ابژه
این مطلـوب  واقعیتاصلتوحش آغازین) است، اما ي اعادهي ناانداموار (یا در سطحِ بعدي: انقراض گونه و ماده

صورت کمالِ آزادي و اخالق و برابري ایجـاد  از آن جایگزین خیالی آن را بهاندازد و براي پرهیز را به تعویق می
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بـراي موجـود انـداموار،    آغازیني ناانداموارِ کند؛ به همین دلیل است که همین کمال به آغازِ حرکت (مادهمی
نـداموارِ یـک   ي نااگذشـته کهاینتر بگوییم، شود. اگر سادهبراي کل گونه) نیز نسبت داده مینخستینتوحشِ 

صـورت قرینـه در   شـود، بـه  یک وضعیت آرمانی و مطلوب فرض مـی چونانیک گونه) موجود زنده (یا توحشِ
که واقعاً وضعیت ناانداموار یابد، به این معنی که درحالیخواهی آن موجود (گونه) بازتاب میغایتمندي یا آرمان

ل مفقوده است.کند که در جستجوي یک کماطلبد، گمان می(توحش) را می

، مـرگ اقـوام را محصـولِ عملـیِ    گفتارهـا درسکـه هگـل در همـین    توان انتظارش را داشتمیبنابراین 
:شودمییابی به ابژه، روح قومی پژمرده داند؛ پس از دستبشان خواهی آنان و تحقق کامل روح قومیآرمان

بخـشِ خـود، از   و بـا کـارِ عینیـت   کند را تحقق بخشد، فضیلت و نیرومند است که آنچه اراده میبا، یک قوم آنگاه اخالقی
نحـو  بـه او، [میـان] آنچـه  قـوم [درونـی] آن کشمکش. [در این حالت] بیرونی محافظت کندزورخود در برابر يآفریده

طـور سو]، و آنچه او بهاش وجود دارد [از یکو ذات درونیغایتشکلی سوبژکتیو در بهگونه که او آندرخود است، یعنی 
روي خـویش  شکلی عینی پیشـا بهخود است و خود را شود. قوم [اکنون] براي، رفع می[از دیگرسو]واقعی و بالفعل است

توانـد  یاش دیگر ضروري نیسـت. قـوم هنـوز مـ    دست آورد، این کنشگريبهخواهد را که روح آنچه مینچندایابد. اما می
رون خویش بکند؛ اما چنان است که گویی جانِ زنـده و جـوهري [روح   ري در جنگ و آشتی، و در درون و بکارهاي بسیا

اسـت؛ زیـرا   رخت بربسـته و برین [قوم] از زندگی ي بنیادینقرار دلبستگی و دغدغهنکند. بدیقومی] دیگر فعالیت نمی
خواست چیزي است که میزید که گویی درست همانچنان می. قوم [اکنون] ست که تضاد هستدلبستگی فقط آنجایی

تنِ خود [= از آنچـه در طـول   از خویش،میانسالی به سالخوردگیدر گذر ازمانند فردي که توانست بدان دست یابد، و می
هـا]ي روح  اندیشـی ها، غایـت ها [= آرزوترها] تصورات و خیالبافیاگر هم [پیش. برددست آورده است] لذت میزندگی به

یافتگی خود] دیگـر  ي پیري/تحقق، او [اکنون در این مرحلهه استهایش] رفته بودیافتگیفراتر از این [سطحِ دستقومی
[درنتیجـه]  و کننـد،  واقعیـت پیـدا نمـی   این تصورات و آرزوهابیند]قتی [که می، وانگاردنمیغایت خوداین تصورات را 

خـودي  شـود و بـه  (مانند ساعت که کـوك مـی  [کردن] عادت . این 2شودمیمحدود پذیرچیزهاي واقعیتبه غایت او هم 
میرنـد، اقـوام نیـز بـه     ها میگونه که انسانکند ... همانچیزي است که مرگ طبیعی را ایجاد میرود) همانخود جلو می

.Hegel(میرند. یک مرگ طبیعی می De: 1989c, 99-100; En: 2011: از منَند)ها]؛ [افزوده160

ـ  : جامعـه دانـد ي تحقق غایت آن قوم را با مرگ آن یکسان میبارنشستن روح قومی درنتیجهبههگل  هاي کـه ب
مـرگ  «چـون وقـوع  ت ممکن اسـت،  روایشود. اما این تازه بهترین ي خود دست یابد، نابود میکردهي گمابژه

اش پس از رسیدن به اوجِ زایندگی و کمـال فرهنگـی  ــ گونهي خود هگل، یک گفتهــ یا بهقومیک » طبیعی
شبه سرنوشت مقدر مـرگ روح رسیدن ازتري هم تیرهاو خوانشکهدهد؛ حال آندر کهنسالیِ آن را نشان می

است:خودکُشین هما، که شناسدمی

را کنـار گذاشـته و بیـان    آلمـانی  سـاختنِ آن عمـالً اصـل مـتن     هم براي مفهومآننوشته است و برگردان انگلیسیبردارتأویلفشرده و این جمله راهگل 2
یابد.تکه در جاهایی دور از هم میکه خواننده کل این پاره را تکهداده است، طوريترجیحمرجعرعایت ساختار نوشتارناي آن را بررداشت خود از معب
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مـرگ  یـک زنـدگی روحمنـد کلـی اسـت؛     ، بلکه انسانیمیرد، زیرا نه صرفاً یک فرد مرگ طبیعی نمیروح قومی فقط به
و طبیعی ایـن  انسانیشود. دلیل این تفاوت روح قومی با فرد میچونان کشتن خویشتن نمودار بیشتر او درموردطبیعی 
، یعنی در (با) خـود  اش در درون خودشسبب عنصر منفیبدین،وجود داردگونه صورت یک روح قومی بهچون است که

تواند یک قـوم را  ] تنها زمانی میشده از سوي یک زور بیرونیگ اعمالآید. مرگ قهري [= مربه وجود میبودگیِ او،کلی
اتوري شـارلمانی]  [امپرشهرهاي آلمانی دولتمانند[پیشاپیش] به مرگ طبیعیِ خویش مرده باشد، آن قوم نابود کند که 

بـه زنـدگیِ  ي خو گـرفتن ورطهدر فقطمیرد و به مرگ طبیعی نمیتنهاهرگز و قانون اساسی حکومت آلمان. روح کلی 
رسد که بداند کار متعلق به تاریخ جهانی است، به این نقطه نیز میرود، بلکه تا آنجا که یک روح قومی اش فرو نمیعادي

.Hegel(و نیز به این نکتـه کـه بـه خویشـتن بیندیشـد.     ،و اثر او چیست De: 1989c, 100-101; En: 2011: ؛ 161
از منَند)ها][افزوده

کند: قوم بـا تـالش بـراي    میانتخابگونهتري است که هگل براي مرگ قوم یا ملت یا خودکُشی تعبیر درست
کند. درست همین دقیقه است کـه  هاي گفتمانی خویش، درعمل مرگ خود را تسریع میها و آرمانتحقق ابژه

بدانـد کـار و اثـر او    "خواهد میکه قوم داند (ایننظیر میجور آگاهیِ خاص روح قومی نظیربههگل آن را با یک
ي اشـاره ي آن اسـت. خودآگاهیِ قـوم مـرگ اندیشـیده   )."بیندیشدچیست، و نیز به این نکته که به خویشتن

شـود، بـدون   ي آن مـی اي که موجب کوشش و تکاپوي روح براي تحقق ابـژه که میل یا دلبستگیهگل به این
ي فارغ از تضاد را یک روح مـرده  تضاد و تقابل درون روح ممکن نیست، گویاي این واقعیت است که او جامعه

فرضـی رست به همین دلیل است که تمدن معموالً به وضعیت طبیعی آغازینی که هگل آن را صرفاً داند. دمی
یـافتن بـه آنهاسـت: برابـري،     دهد که جویا و کوشـاي دسـت  داند، صفاتی را نسبت میي تاریخ میبراي فلسفه

ي آنهاست، جایگزین بارهي بازیافتنِ دواي که روح قومی تشنهرفتهي ازدستآزادي، آشتی و برخورداريِ گذشته
ي پرهیـزد: مـاده  خیالی (فانتزیک) همان وضعیت ماديِ هولناکی است که اندامواره (فردي یا قومی) از آن مـی 

شسـانَ نیاکانِ میمـون يو ناپدید شدنِ گونه در ازدحام اولیهشناختی)ي زیستغیرآلی و مرده (براي اندامواره
دهد که آن اندامواره خود را نه محصول یک تصـادف  این خیالواره امکان آن را میي اجتماعی).(براي اندامواره

کـارکرد راسـتین   ». بـوده اسـت  روحهمیشه به ایـن شـکل و بـا همـین     «چیزي بینگارد که مادي، بلکه چنان
ق کردنِ غایتمنديِ واقعی ماده (بازگشت به مرگ از طریجایگزینباتضمین همین تصور هژمونییا سرکردگی

زدنِ ساختاري ایـن ترومـا (ایجـاد فـانتزي     ي زندگی) با غایتمندي خیالیِ ناشی از پسبرنهندهتصادفنفیِ آن 
سازد؛ و را برمیتکامل ي همین جایگزینی است که بنیاد اسطوره.بازگشت به آرمانشهر برابر و آزاد اولیه) است

ي دلـوز، بایـد از   بر این نکته تأکید داشتم که براي در امان بودن از گزند نقد زیرکانهخاطیانيشریطهمن در 
کند.ي تکامل خلط میرا با تعبیر عامیانهفرگشت آن اشتباه متعارفی پرهیخت که مفهوم داروینیِ 

سـت،  هاي علوم طبیعیِ داروینـی مـنعکس ا  بندياعتراض دلوز به مفهوم غایتمندي طبیعت که در مقوله
که گفته شـد گفته همبستگی دارد. چناناست که اساساً با غایتمندي خیالی پیش» تکامل«معطوف به مفهوم 
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دانـد،  ي زنـدگی مـی  کند و درست همین عامل را معـرف شـورِ افزاینـده   ي حیثیت میاو از عامل تصادف اعاده
پایی، سعی ي خویشتنبی، با وضعِ ضابطههاي داروینی ازسوي علوم تجرشوري که تولید مفهوم اندامواره و گونه

ي بقـاي  نامد: غایتمنـدي ـــ کـه بـا غریـزه     را پارانویا میستیزانه ـکردن آن دارد؛ و او این روحیه شوردر اخته
حرکت ماده واقعی اما روشن است که او غایت است.شدنجهانِي اندامواره تالزم دارد ــ ضد شورمنديِ نهفته

گیرد.خیالیِ جایگزین اشتباه میبا غایت(مرگ) را 

*                      *                    *

و افزایـد مـی تـنش قول فروید بر ــ در معناي دلوزي کلمه ــ یا بهشدتي زندگی بر رانهکنم کهیادآوري می
تعبیر پیچیدگی زي که به یابد، چیهاي اندامواره نمود میصورت افزایش تفاوت در اجزا یا انداماین تنش هم به

یـک عامـل   تصادفیي دخالت در نتیجه(شود: افزایش اختالف پتانسیل، چونان وضعیتی ناپایدار در سامانه می
بـا  زندگی بنیاد از این تعریف تنششود. تعریف میزندگیصورت ایل به حفظ خود دارد بهکه وقتی تمبیرونی)

هـاي  ها و آرمـان ي ابژهي از میان رفتنِ تضادمندي آن (تحقق همهآن تلقی هگل از مرگ روح قومی در نتیجه
شود. اینجا اش نابود میهاي درونیو فقدانفسخِ تمایزها، با گونهقول هگل آن) همخوان است: روح قومی، یا به

ي مـرگ از سـوي فرویـد، و    در عملکـرد رانـه  رافانحبا طرحِ مفهوم فروید است: ي اتصال پررنگ هگل ونقطه
افزایـی  د و فرایند تنشرومیي لکان، عامل بیرونی کنار در اندیشهژوئیسانسبه مرگویژه با تبدیلِ سپسینِ به
ي هرروي افزایشِ درجهد. بهوشمیي جویاي کاهشِ تنش تأویل آمیزِ فعالیت خود رانهي تناقضصورت نتیجهبه

هـا)ي آن اسـت.   داموارگی مترادف با افزایش عامل تفاوت (اختالف سطح انرژي) در میان اجزا (اندامپیشرفت ان
شدنِ اجزا (کاهش اختالف پتانسـیل میـان   شدن و یکسانسطحبیشتر هممعناي هرچهدر برابر، کاهشِ تنش به

پتانسیل) است که درواقـع  ي بدون تفاوت درونی (یک سطح همسوي ایجاد یک مجموعهآنها) و حرکت آنان به
اسـت. ایـن   آغـازین ناانـداموارِ يمـاده ي فرویـد ـــ بـه    گفتـه ي انرژي یـا ـــ بـه   همان بازگشت به حالت پایه

افزاییِ مداومِ جریانِ رشد اندامواره نیز در سطوح متفاوت برخالی قابل ردیابی است و تا آنجا که به تمدن تفاوت
ي آن اشاره کرده است؛ او که به پیشـنهاد یونسـکو بـه نگـارش     استروس به دو الیهـشود، کلود لويمربوط می

ویژه بر سراسـر  دن یک فرهنگشچیرهها و پرهیز از ن فرهنگاي در تبلیغ ضرورت همکاري و ارتباط میاجزوه
اندازد که نزدیکـی و  ي خود این هشدار غافلگیرکننده را از قلم نمیجهان پرداخته است، در فصل پایانیِ نوشته

وهاتفاوتگیري متقابل از یکدیگر، به کاهش ها در اثر ارتباط و تماس و بهرهشدنِ بیش از حد فرهنگهمسان
انجامد:درنتیجه توقف حرکت کاروان تمدن/فرهنگ می

هاي موردنظر بیشتر باشد، ائـتالف میـان آنهـا    ... [از مباحث پیشین جزوه] دریافتیم که هرچه ناهمسانی میان فرهنگ
  پرثمرتر خواهد بود [چون چیزهاي بیشتري براي فراگرفتن از یکدیگر دارند]. اگر این را بپذیریم، ظاهراً با دو وضـعیت

، کـه  هـا] در قالـب یـک صـنف متحـد     ي فرهنگکردن [همهبازيي ویهي ناگزیرِ رشویم. چون نتیجهمتضاد روبرو می
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ي منـابع هـر بـازیگر    هاست، دیر یا زود به این خواهـد انجامیـد کـه خصـلت و خصیصـه     ي پیشرفتي همهسرچشمه
انـد]. پـس اگـر یکـی از نخسـتین      شان را بـا هـم بـه اشـتراك گذاشـته     شود [چون همگان منابعدست و همگون یک

یابـد. گویـا   رود، بخت برد در آن پیوسته کاهش میاهمسانی است، باید پذیرفت که هرچه بازي جلوتر مینیازها نپیش
را در هـا  تفاوتشکلی اندیشیده و سنجیده که هر بازیگر بهچاره وجود دارد. یکُم ایندر برابر این سیرِ گزیرناپذیر دو راه
هـاي  در مثال فرضیِ ما) از ائتالفـی از گـروه  » بازیگر«هر جامعه (هر پذیر است، زیرا بازي خودش وارد کند؛ این امکان

) جامعـه [یعنـی موضـوعِ    stakeرو کـه گـروِ بـازي (داو،    اي و اقتصادي تشکیل شـده اسـت، و نیـز ازآن   اي، حرفهفرقه
اسـت.  ي آنهـاي برسـازنده  ي ایـن گـروه  ها و اعضاي هر جامعـه] جمـعِ کـل گروهـا (داوهـا)ي همـه      قماربازيِ گروه

هاي بزرگی که ما بـراي توضـیح بحـث خـود     حل است. انقالبهاي اجتماعی چشمگیرترین نمونه براي این راهنابرابري
ي جامعـه ـــ   تنها با واردکردنِ ناهمسانی [بیشـتر] بـه پیکـره   انتخاب کردیم ــ انقالب نوسنگی و انقالب صنعتی ــ نه

ویژه از نظـر  هاي گوناگون جامعه، بههایی در شأن و جایگاه گروهتفاوتپنداشت ــ بلکه با وضعِگونه که اسپنسر میآن
هاي نوین اقتصادي، همراه بودند ... همین بحث در مورد انقالب صنعتی که مشروط به پیدایش پرولتاریا بود و به شکل

پیشرفت فنی در طول تـاریخ  کشی از کار انسان انجامیده است، صادق است ... تصدیق این واقعیت که ترِ بهرهو پیچیده
د کـه مـا   باشـ تعدیل و تخفیف نخـوتی  اسباب وکم ، باید بیشکشی انسان از انسان همراه بودههمیشه با گسترش بهره

حـل  ي دوم، در ابعادي بسیار بزرگ، الگـوي خـود را از راه  چارهشویم. راهها معموالً دچارش میي آن پیشرفتدرنتیجه
شرکایی جدید از بیرون به این ائتالف، چه خودشان بخواهنـد و چـه نخواهنـد، شـرکایی کـه      گیرد: واردکردنیکُم می

حل نیز آزموده شده است، کنندگان ائتالف آغازین است. این راهآنها بسیار متفاوت با مال شرکت» گروهاي (داوهاي)«
نحـو بـا تـاریخ امپریالیسـم و اسـتعمار      داري دانست، دومی بـه بهتـرین   طورکلی همان سرمایهو اگر یکُمی را بتوان به

)ها] از منَند؛ [افزودهاز اصلَندتأکیدها؛ Lévi-Strauss, 1952: 46-47شود. (مشخص می

هاي درون هر جامعه، کـه  بینید: تفاوترا میتفاوت ي تنیدهروشنی دو سطحِ درهمدر این پاره، نخست شما به
شـان تفـاوت طبقـاتی اسـت. امـا کلیـت       انـد و بـارزترین  راه بـوده هاي فنی هماستروس با پیشرفتـقول لويبه

عنوان یک عنصـرِ منفـرد   اي که در این سطح دچار اختالف طبقاتی است، در سطحِ بعديِ انداموارگی بهجامعه
تکـرار برخـالیِ   ي ایـن نمـودارِ  شود. ترسیم سـاده ها) میبنیاد جهانی با دیگر جوامع (فرهنگوارد روابط تفاوت

زیـان فراینـد تکامـل یـا تحـول      که افول تفاوت در هر سطح بههگلی همراه است با کشف این واقعیت تفاوت، 
ي کار در حفظ تفاوت در یکـی از سـطوح مـورد بحـث اسـت.      گوید، چارهکه خود او میفرهنگی است و چنان

نظـامِ مبتنـی بـر تفـاوت     دانـد کـه  اش ایـن را مـی  ي چپگرایانـه استروس با پیشـینه ـکه لويي جالب آننکته
دهد گذاري میهایی که او به این دو سطحِ تفاوتکشد و نامخود باري از سلطه و استثمار را بر دوش میخودبه

ي بحـث او در  تـرین جنبـه  ي او به این ضرورت است. اما جالبداري و امپریالیسم) بیانگر نگاه بدبینانه(سرمایه
ي توقـف  شـدن) را لحظـه  پتانسیلشدنِ فرهنگی و اجتماعی (همسطحهماین است که رسیدن به هماهنگی و

دانـد. درواقـع تمایـلِ    ي ملی و چه جهـانی) مـی  ي اجتماعی (چه جامعهانداموارهمرگ بیانی سیرِ پیشرفت و به
اي جز توقـف ي خود، نتیجههاي برسازندهفرضیِ یک جهان خیراندیش به ایجاد برابري و هماهنگی میان یکان

است که معناي خارق عادتی مرگيرانهآن، ندارد. این تمایل همان مرگزادورشد فنی و فرهنگی آن، یعنی 
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جوید که خـود را  ي مرگ را در خوي ویرانگرِ نهفته در بطن تمدن میشود: فروید تجلی رانهاز آن استنباط می
یـل او بـر   دلهمـین دهد؛ بـه نشان میجمعیسوز و کُشتارهاي دستههاي خانمانصورت جنگبیش از هرچیز به

آشتی و همکاريِ خیراندیشانه براي نزدیکی و وارونْاستروس بهـ. اما در تبیین لويضرورت مهار آن تأکید دارد
ي رانـه ــ تلویحاً مترادف با طبقهبیي دستیِ کمونیسم عامیانه از جامعهبیشتر اعضا ــ تلقیِ دمِهمسانیِ هرچه

شود؛ آیا اینجا تناقضی هست؟ بد نیست به این موضوع بیشتر دقت کنیم؛ واقعیت این اسـت  میانگاشته مرگ 
مرگ اندامواره جور شبهعنوان یکاستروس از آن بهـکه اگر جامعه به چنان هماهنگیِ تامی برسد، توصیف لوي

پايِ اندامواره ناممکن اسـت  ي خویشتنسطح از هماهنگی و همسانی بنابه رانهدرست خواهد بود؛ اما تحقق این
ي متضـاد در نهـاد تمـدن    و این واقعیت را خود او در ادامه در قالب بیانِ خاص خودش از دو گرایش یا دو رانه

دهد:بشري، توضیح می

سـازي و دیگـري رو بـه حفـظ یـا بازگردانـدن       دسـت بشریت همواره درگیر دو جریان متضاد است، یکی در جهت یـک 
پیمایـد، آن فرهنـگ   به موقعیت هر دوره یا فرهنگ در کل دستگاه و بسته به راهی که هر فرهنگ میناهمسانی. بسته 

که دیگري ظاهراً نفیِ یکُمی است. اما بایـد  کند که تنها یکی از این دو جریان نمایانگر پیشرفت است، درحالیگمان می
فتنش اغوایِمان کند ــ که انسانیت همیشـه درحـال   که ممکن بود گچنانگفتیم ــ همبودیم اگر میبین میخیلی کوته

دو سازد. زیـرا هـر دو جریـان، در سـپهرها و ترازهـاي متفـاوت، درحقیقـت        چیزي است که خودش برمینابودکردن آن
تسـاهل:  ... این خود ناهمسانی است که باید حفظ شود، و نه شـکل بیرونـی و نمایـان [= بـه    ي یک فرایند هستندجنبه
اي کـه در آن ایجـاد   تـوان وراي دوره ]اي که این ناهمسانی در هر دوره به خود گرفته است، شکلی که نمیجودموواقعاً

:Lévi-Strauss, 1952(شده است، آن را حفظ کرد. )منَنداز تأکیدها؛ 49

ي یـک فراینـد هسـتند،    گفتـه درواقـع دو جنبـه   پیشستیزِکه دو گرایشِ هماستروس از اینـدرك دقیق لوي
خواهد تنش یا ي یگانه است: همان فرایندي که میي فروید در یک رانهکمابیش بیانی از وحدت لکانیِ دو رانه

انحرافـی که این هم ناشـی از همـان   دهد، و توضیح دادیما کاهش دهد، آن را افزایش می(ناهمسانی) رتفاوت 
توصیف او از وضعیت مرگ (همسانی مطلـقِ اعضـا)   کند. ي خیالی جایگزین میقعی را با ابژهي وااست که ابژه

ي پرولتاریاست: پرولتاریـا درمقـام   که بسیار شبیه آرمان کمونیسم است، بیانگر محتواي انگیزشیِ سوبژکتیویته
تصویر این آرمانشهرِ مسیحایی خواهد؛ اما یک ایراد اساسی در ي انتحاريِ تاریخ، دقیقاً همین مرگ را میسوژه

تر از او، لکان) هر تالشی براي تحقـق  استروس (و دقیقـي لويکه بنا به گفتهو آخرزمانی وجود دارد و آن این
ي طبقـاتی ایـن تصـویرپردازيِ    دلیل است که در جامعههمینکند. بهآن، تفاوت را در ساحتی دیگر تشدید می

هاي گوناگون بازتولید و شیوهنوع نیست، بلکه از سوي ساختارهاي موجود نیز بهتنها ممشده از مرگ نهنمادین
ي همبسته و هماهنگ مبتنـی بـر همکـاري در جهـت منـافع و      ي یک جامعهشود: عمر خیالوارهبازترسیم می

اهداف مشترك، به عمر تاریخ تمدن است. مارکس بر این تصویر صحه گذاشت، اما با یک فرق اساسـی نسـبت   
را تفاوت ي گذار، همین اي است که براي یک دورهکه این مهم مستلزم تولید سوژهپیشینیان خود، و آن اینبه
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اي از تـاریخ  تنها دقیقهدیکتاتوري پرولتاریا ي فرضی آورد؛ دورهبه صراحتی محسوس و به تبیینی علمی درمی
ي تصریح شـده بـراي تبیـین موجودیـت     تبدیل به یک اصل موضوعهتفاوتتا آن دقیقه خواهد بود که در آن 

دهـد امـا آن را بـا تولیـد     ار میرا مبنا قرتفاوت عبارت دیگر اگر بورژوازي این شود؛ بهسیاسی قدرت حاکم می
ي کم کـژواره و بـا نـوعی انحـراف سـاختاري ذاتـیِ نحـوه       (یا دستکندپنهان میاش آرمانشهريي خیالی ابژه

فـرضِ نظـام   پـیش تفـاوت کند کـه  پرده اعالم میدیکتاتوريِ پرولتاریا بیدهد)، درعوضاییِ آن نشان میبازنم
افتد مالزمِ اُدیپیِ حقانیـت االهیـات   است. اتفاقی که سپس میتفاوتاي است که هدفش نابودي این اجتماعی

دیکتاتوري پرولتاریا، شناختیِ آن است: باییهاي زیشدنِ جنبهي امیدواري به جاودانهاین دولت و همزمان مایه
تـر از  چیز دلسـردکننده هیچراستی ؛ منتسب به آن، باید تا ابدیت ادامه پیدا کندمعموالً رغمِ سرشت گذرايِ به

ي یک پدرساالريِ اخالقی به انبوهی تحویلِ بنايِ باشکوه یک دیکتاتوريِ خودآگاه که مسئول تحمیل مستبدانه
قـد و  دوشِ هـم بهشده از برادرانِ بیلي تشکیلآورِ یک جامعههاي ناراضی است، به تصویرِ خمیازهاز هیستریک

اي جـز  همه چـاره بااینگردند نیست؛ نزد اهل و عیالشان بازمیاز سرِ جالیز بهپدر که دمِ غروب با دلِ خوش بی
آور وجود ندارد، چون با کنار گذاشتن آن، امتیازي سیاسی به یـک  یأس ناگزیرِ این افقِ رخوتو اعالمِپذیرش
تـنشِ صـفر   فـقِ افزاي دیگر داده خواهد شد. دیکتاتوري پرولتاریا با حقانیت بخشیدن بـه ایـن ا  تفاوتتصادف 

(تنش صفر به دلیـل احتمـال همیشـگیِ    دارد نگاه میتنشحداقل(مرگ)، جامعه را با زور پلیس در وضعیت 
کنـد. همـین   سـرکوب مـی  تـا حـد ممکـن    افزا را و نیروهاي تفاوتدلوزي غیرممکن است) هايتصادفهمان 

را آن دولـت  ي شوندهتمدیدـپدرساالريِ پیوستهمشروعیت شده است که منبعِ خودفرمانسرکوب صریحاً اعالم
بینانـه و  هـاي خـوش  بـیش از آن پایبنـد بـه آرمـان    اسـتروس ایـن اسـت کـه     ـمشـکل لـوي  .دهدتشکیل می

شناختیِ تشکیل شرط انسانپیشکهرا نگاه دارد، حال آنمرگ جانبآشکاراي مدرنیته است که دوستانهانسان
ي دهادوستانه را کنار بگذارد و آمـ دست توهمات انساني مؤسس آن اینت که سوژهدیکتاتوري پرولتاریا آن اس

.دهدروي میتصادفاً،تمدید ابدي سرکوبِ تنشی شود که هرلحظه براي تشدید تفاوت

ي مـرگ و  کشـمکش میـان غایتمنـدي راسـتینِ منـدرج در رانـه      يخودآگاهانـه تداومِ ابـديِ ایـن تـراز    
ي تاریخ (کشمکشی که در آن برخالف همیشهشوندپایی مجهز میي خویشتندرنگ به رانههایی که بیتصادف

صورت سنجانه و گیرم نادقیق، بهدر آگاهی پرولتري و درشکلی نکتهشود)، داده میتصریحاً به مرگبار حقْاین
یـک  مانَد که خود را درقالـب  جا میي کارگر بهایدئولوژیک دیکتاتوري طبقهـز توجیه استمرارِ سیاسیبخشی ا

پاینده براي بازگشت به نظام طبقاتی، » تمایل فرهنگیِ«جوریکوجود نسبت به ي مارکسیستیدارِ عامیانههش
خطار در ادبیـات مارکسیسـتی بـا بیـانی     ست که این ادهد؛ دیرگاهیحتا پس از فسخِ خود این نظام نشان می

اسـت؛  د (اینرسی)جور خصلت لَختی یا مانْفرهنگ داراي یک"سازانه اما زیرکانه محلِ خود را یافته است: ساده
حتا اگر نظام طبقاتی از میان برود، فرهنگ طبقاتیِ برآمده از آن چونان تهدیدي براي بازگشت جامعـه بـه آن   
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رف مارکسیسـت   همـین ؛ بـه "وجود خواهد داشتهاهمچنان در نهاد توده هـا معمـوالً دیکتـاتوري    دلیـل در عـ
داري، داراي یـک کـارکرد یـا    ي تولیـد سـرمایه  پرولتاریا، گذشته از ــ و حتا پس از ــ جایگزینی کامل شـیوه 

ن نوشته ي ایدر ادامه. شودتوصیف شده است که اهمیت آن دائماً به کلیت طبقه گوشزد میتربیتیي خصیصه
سازي انـداموار جامعـه و تعمـیم    عنوان محمل همبستهپنداشتن سرکردگی (هژمونی) بهخواهیم دید که بدیهی

ي گرامشـی و تـالش او مـثالً بـراي بـازتعریف      ویژه در اندیشهي دولت کارگري ــ بهي زیر سلطهآن به جامعه
شاگردي به امر ترتیـب ـــ   ـمستبدانه و استاددر برابر رویکردسرکردگیي تلقی مدرن از مفهوم آموزش برپایه

بیان تربیتالبته مفهوم چگونه درعمل جز امتیازدادن به همین تمایل فطري اندامواره به احیاي تفاوت نیست. 
شـده در بـاال را   هاشـار يپدرسـاالرانه و اخالقـی ي خوبی آن جنبهناکافی و نارسایی از این واقعیت است، اما به

زا چیـزي بیـرون از تـوان امـرِ     افزا و تنشي تفاوتي مهارِ رانهدانیم که مسئلهپس از فروید میدهد.میبازتاب 
توان آنجا پیدا کرد ي مارکسیستی را میهاي این آگاهی در اندیشهنشانهاست و پیشفرهنگیتربیتآموزش یا 

ي دقیـق ریاضـیاتی یـا بـرآورد آمـاري      حاسبهگرایانه، هیچ مي پایان این تهدید بازگشتکه براي تعیین دقیقه
ي غریـزه چیرگـی همیشـگیِ همـان خطـر   چیزي جزبه وضعیت تفاوت، گرایش به بازگشتدهد. دست نمیبه

درحقیقت » تربیت«دیگرسخن، تعبیرِ آفرین دیگر نیست؛ بهي رویداد یک پیشامد تنشپایی در نتیجهخویشتن
رود، ي طبقاتی از بـین نمـی  ، عنصري که با انحالل جامعهاستتصادفبیانِ مدرسیِ ضرورت مهار همان عنصر

که ايتصادفیدست پیشامدهاست: رویداد ژنتیکیِ ي طبقاتی محصول همینگزارش انگلس، خود جامعهزیرا به
یـک پـاي جلـوي   دو ي شـدنِ) اولیـه  برداشتهسازيِ قلمروزدایی (از زمین با جاودانهترسپستعبیر دلوز فقط به

انجامید.)جانور ابزارساز/ابزارورز(انسان پايِ خویشتني ي پارانویا، به تشکیل گونهآغازین در دقیقهسانمیمون
اي کـه در آن تـنش   ي اولیـه که دیدیم مادهکند و چنانها پنهان میاین پیشامد، پس از وقوع، خود را از دیده

توان هیچگاه نمیسازد؛ اش میقع، دچار وهمِ ازلیت انداموارگیجاي امر واایجاد کرده است را با تولید فانتزي به
حرف زد.ازخودبیگانگیي خطرِ بازگشت این پایان همیشگی و یکبارهيبا قطعیت درباره

و افـزا تفـاوت پیشـامد ي مرگ در بسترِ ناگزیرِ تعـارض جـاودان میـان    سود رانهبدیل این نبرد آگاهانه به
ي مرگ به نظام آگاهی سوژه ــ اتفاقی که نوعـاً  عدم انتقالِ ذاتیت و اصالت رانهچیست؟ تنش صفرگرایش به 

صـورت تروماهـاي   تواند بروز امر واقـع را بـه  دهد ــ میي رانه رخ می، و با تولید سوژهتحلیلدر فرجام فرایند 
عِ ـسهمگین سبب شود؛ تفاوت لوي یـک آگـاهی اجتمـاعی از    استروس و فروید در همین است: یکُمی از موضـ

(گیرم حاضر نیسـت  زندشناختن آن حرف میرسمیتبهآوریأسي تبعاتورزي دربارهوجود این رانه و اندیشه
دهد، آگاهیِ آن هشدار میـازـ، اما دومی پیرامون مخاطرات تجلیِ ناگهانی و فارغحرمت این یأس را حفظ کند)

ي یک جنگ جهـانی خانمانسـوز در   با خاطرهفروید اشیسم تناظر دارد وهرچیز با جوهر فاحتمالی که بیش از 



58

هـا و  کُشـی چنـین تقـدیري از بطـن نسـل    ع نگـران طلـو  ، دلرودر پیشِترِ آنتکرار مهیبسر و احتمالپشت
هاي ویرانگر است.جنگ

بـا بـدبینی   جانبـه و مطلـق   همـه همکـاري و همـاهنگی  ي مبتنی بر پذیريِ جامعهفروید به تحققظاهراً
او (احتمـال  ينظريِ محتاطانـه به مالحظات بایدکه در این بخش گفته شد، در این مورد چنانالبته . نگردمی

ي یک ایراد اساسـی در برخـورد او بـا نظریـه    نظرمن بهبیشتر اندیشید؛ اما هایی) پیشامدهمیشگی وقوع چنان 
سوسیالیسم و کمونیسم اسـت: وقتـی او   سی میان هم عدم دقت در تمایز مفهومی اسامارکس وجود دارد و آن

پـذیريِ مواعیـد   اش با آرمان رفعِ ستم اقتصادي و تغییر روابط مالکیت، بدبینی خود را به امکـان رغم همدلیبه
را مدنظر دارد، که البتـه در  ي گذارپس از دورهي تماماً یکسان و یکدست کند، بیشتر جامعهمارکس اعالم می

ي تنش صحبت شد:عنوان یک فانتزي وضعیت کمینهجایگاه آن بهيباال درباره

سازتر خواهـد بـود؛   ها با مالکیت از هر دستور اخالقی چارهابط انسانومن تردید ندارم که اکنون یک تغییر واقعی در ر
دچار ابهـام شـده و   آلیستیِ جدید از سرشت انسانی سببِ یک کژفهمیِ ایدهها بههمه این بینش نزد سوسیالیستبااین

.Freud)یافتن از دست داده است.اعتبار خود را براي واقعیت De: 1955, 504; En: 1962, 90)

ي متعـارف ادبیـات   ریشه در روایت آرمانشهرگرایانهالبتهزند اي که فروید از آن حرف میآلیستیکژفهمی ایده
ي نامأنوسـی  وان از غفلت فروید از درنظرگرفتن پدیدهتاما نمیي باالییِ کمونیسم دارد؛از مرحلهسوسیالیستی 

که گفتـه شـد، دیکتـاتوري پرولتاریـا فـارغ از شکسـتن مقاومـت        ي گذار ساده گذشت: چنانچون دولت دوره
ــ گیـرم بـا تعـابیر و    » سرشت انسانی«هاي حاصل از همین اقتصادي بورژوازي، با ظرایف دردسرساز و دشواره

کنـد، بـا   این سرشت تأکیـد مـی  منديِتاریخکه مارکس بر اوت ــ سروکار دارد. هنگامیهاي متفپردازيمفهوم
تا مدتی نامعلوم پس از قدیمیي فرهنگیِگفته ــ لَختی یا ماندگاريِ فالن خصیصهافزودنِ همان مفهوم پیش

تر به تلقیِ مخاطب از این دهی دقیقاش ــ نوعی شرط یا اصالحیه براي جهتهاي مادي/تولیدياضمحالل پایه
دهد، اما دقیقاً معلوم نیست چه زمانی پس از تغییـر  این سرشت را تغییر میاندازد: تاریخْتاریخمندي طرح می

ي زیرا هیچ تعینی از آن گرایشِ لَخت براي فهم ژرفا و گستره!ي آندکنندهانقالبی شرایط ایجادکننده و بازتولی
شود.ي گذار درست با عمرِ همین گرایشِ لَخت تمدید میتأثیر آن در دست نیست. ظاهراً عمرِ دوره

راسـت بـه   دهد که تا طـرح پرسشـی اساسـی کـه یـک     همه هوش ذاتی فروید این امکان را به او میبااین
نژنـد (نورتیـک) بـودنِ    شود، پیش بـرود: فـرضِ روان  ي گذار ــ دیکتاتوري ــ مربوط میريِ دورهموضوع محو

هاي پسینِ او ــ که حالت آرمانیِ هماهنگیِ ویژه نوشتهي فروید و بهي اساسی نظریهمایهساخت تمدن ــ درون
در مرکـز آن اسـت،   دیگـري رار یـک  کند، مسـتلزم اسـتق  دست جامعه را احاله به محال میآمیز افراد یکصلح

دانیم که روانکاو بـا  ي هیستریک را فراهم کند. میاي که غیریت ضروري براي بنیادگذاري سوبژکتیویتهگونهبه
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ي عشقِ انتقالِ سـوژه، بـه   ي این جایگاه و با پرهیز از سقوط به مهلکهشده و اندیشیدهاشغالِ مشروط و حساب
گوییم، این غیریت از آنِ کیست؟سخن میجامعهقتی در مقیاس یک پردازد. اما وتحلیل او می

گیـرد، آیـا نبایـد    اي دارد و همان ابزارها [ي روانی] را به کار میاگر تکامل تمدن با تکامل فرد چنین هماننديِ گسترده
هاي تحت تأثیر تالشبسا کل بشریت ــ هایی در تمدن، و چهها ــ یا دورهاین تشخیص را مجاز دانست که برخی تمدن

روان«فرهنگی(تیکورن) خـورد. در  اي برمـی نژندي جمعی به دشـواري ویـژه  اند؟ ... همچنین تشخیص روانشده» نژند
پـردازیم، [مفهـوم] تقابـل اسـت کـه از      که ما بر مبناي آن به کار [تحلیلِ بیمار] میايردي، نخستین پایهنژندي فروان

اي نـزد جمعـی کـه    زمینـه گیرد. چنین پسي خود قرار میانگاشتهـ»بهنجار«محیط پیرامونیِ در برابرِ طریق آن بیمار
زمینه گشـت؛ و از حیـث کاربسـت    این پسدر پیِافتد و باید جایی دیگر همگی به یک بیماري دچارند، دیگر از کار می
ایـن جمـع را وادار بـه درمـان کنـد، [حتـا]       کس آن اقتـدار را نـدارد کـه   درمانیِ این بینش [باید پرسید] آنجا که هیچ

.Freud(آیـد؟  چـه کـار مـی   بـه  نژنـديِ اجتمـاعی   ترین تحلیل از رواندقیق De: 1955, 504-505; En: 1962, 91

)ها] از منَند[افزوده

ي که بتواند براي کل جمـع  اکند، دیگريبراي پیشبرد امر تحلیل را درك میدیگريفروید ضرورت وجود یک 
نقشِ راهبردي روانکاو را ایفا کند: کسی که ي اجتماعی است،نژندي در مرتبهانکه از دید او دچار روموردنظر،

ي مفروض دانش (کسی که عمومـاً فـرض   او را در جایگاه پیکره)جمعیهیستریکي جامعه (چونان یک سوژه
د: اعضـاي جامعـه   رَبیک طرح برخالی بهره می) قرار دهد. پر آشکار است که او اینجا از داندمیبر آن است که 

همین تقابـل  تر، کل مجموعهي عالیشوند؛ سپس در مرتبهدیگري میـنسبت به یکدیگر وارد تقابل هیستریک
مقیاس اي که بتواند صاحب خود را به مقام این دیگري کالنکند. اقتدار معنويکالن ایجاد میدیگريِ را با یک 

ي حاکم ــ است. فـرق دیکتـاتوري پرولتاریـا بـا دیگـر      تر، طبقهبرساند، معموالً از آن دولت ــ یا به بیان دقیق
، دولت کارگري از واقعیت بنیادین ها در ایفاي چنین نقشی این است که بنا به آنچه در این متن ادعا شددولت

هیسـتریک را در پـذیرش دانشـی کـه بـه او اطـالق       عشق انتقـال ي مرگ آگاه است و از این حیث فریب رانه
داري کـه بـر   . امـا دولـت سـرمایه   منظور فرویدروانکاوِگفتار؛ یعنی چیزي نزدیک به همان خوردکند، نمیمی

اصـل ي حاکمیـت  انحراف از ایـن رانـه درنتیجـه   موجود تأکید دارد، ي اجتماعی تشدید تنش و بقاي اندامواره
ي ارباب دانش را کند و درنتیجه چهرهنمایندگی میشود ــ راي زندگی تعبیر میــ انحرافی که به رانهواقعیت

قـال،  خـوردن در دیالکتیـک عشـق انت   با این فریبپذیرد؛ او احمقانه میبا اَدایی دهد، که سوژه به او نسبت می
دهد.سوژه از دست میيانهآمیزِ ناخودآگاهاش را در پایان طرح نیرنگشدهتر فرضجایگاه پیش

ي دیکتاتوري پرولتاریا با خیزش براي نابودي طبقات ــ فسخ تفاوت ــ ایـن  فرض من این است که دوره
آگاهیِ ضروري گفتار روانکاو براي نخستین بـار کسـوت دولـت بـر تـن کنـد.       کند که مرگفرصت را فراهم می

) است که گرچه تـنش را  حلیلتفرجام رویداد(رانهي به سوژهمیلافزاي ي تنشي این امر تبدیل سوژهنتیجه
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ترین ناامیدي اجتماعی در طـول تـاریخ، بـه    کند، اما با آگاهی از امتناع فانتزيِ کمال، آن را در مهیبصفر نمی
یابنـد  رساند. البته بهتر است این مفهوم را به زبان لکان ــ که در آن دو رانه در یک رانه وحدت مـی کمینه می

تبدیل کرد که همـان  ي یگانهرانهیکتعارض میان دو رانه را به تناقض ذاتیِ اوکه یاد داریم ــ بیان کنیم؛ به
مرگ خودي مرگ از مسیر اصلی و طبیعیِ ارضاي آن ــ صورت انحراف رانهي زندگی بهي مرگ است؛ رانهرانه

اسـت،  پدر ي آن همان هاجراگذارندکه شخصیت نمادینِ بهواقعیتاصلآید و این انحراف را زورِ وجود میــ به
گفتـه شـد کـه    ي حاضـر  نوشتهي و در توضیح خالصهخاطیانيشریطهکند؛ همچنین در به رانه تحمیل می

تکـرار شـود، سـبب   جاماندنِ یـک ناخرسـندي پـس از ارضـاي ناتمـام رانـه مـی       همین انحراف که منجر به به
ساز اصل ي رانه که همواره با دخالت اختهشود، تکراري بیهوده براي ارضاي یکسرهي عملیات رانه میگونهبازي

ي دلوزي، بر منطقِ اعـاده تولید، در برابر آشوب شیزوفرنیک بازتولیدمفهوم مارکسیِ د. مانَنتیجه میواقعیت بی
شـود، زیـرا هـدف    میمیل حراف منجر به تبدیل رانه به نهایتاً این انعطشِ ساختاري همین بازي استوار است. 

صورت حرکت و حرکت دوريِ رانه حولِ فقدان مرکزي خود بهشودي خیالی جایگزین میا یک ابژهنهایی آن ب
کـدام سـوژه را بـه خرسـندي     آید که هیچاي درمیهاي نابسندهايِ میل براي تصرف پیاپی ابژهطولی و زنجیره

ي رانـه یگانهي مرگ (که دیگر که مطابق سرشت رانهجاي آننند؛ درنتیجه خود فرایند میل، بهرسامطلق نمی
ایـن تـنش را افـزایش    ،واقعیتاصلي دخالت درنتیجهدلیل انحراف رانه، بهانسانی است) تنش را کاهش دهد

ي دارنـده اصـلِ برپـاي  واقعیت،اصل دهد. کردار انقالبی پرولتاریا درحقیقت چیزي نیست جز تعلیق همین می
ي انحـراف رانـه بـراي    هاي خیالی یا تصاویر فانتزیکی که درنتیجـه نظم نمادین موجود: در این حالت تمام ابژه

بور سوژه از بطن فانتاسـم در پایـان  روند؛ این معادل عاند، از بین میي میل جعل شدهبخشی به زنجیرهتحقق
ي مرگ و ندارد و در عوض مستقیماً و آشکارا با رانههایشفانتزينسبت به روانکاوي است: سوژه دیگر توهمی 

حـدوث  همانـا نامند که شود. این وضعیت فارغ از فانتزي را معموالً خودآگاهی میرو میفقدان ذاتی خود روبه
ن دیگـريِ  پاسخ پرسـش فرویـد (کیسـتیِ آ   قرار شاید بتواناست. بدینرانهي آگاه یا همان سوژهي مرگسوژه

) را در تربیت جمعـی اصطالحِ عرفیِ مارکسیستی، انجام یا بهجمعی الزم براي پیشبرد درمان هیستريِ جمعیِ
، گفتـاري  ي جمعیداري در برابر سوبژکتیویتهگفتارِ دولت سرمایهدر تقابل بایافت؛پرولتاریادیکتاتوريگفتار 

ي دولـت کـارگران همانـا از گـوهرِ     آگاهانه، نومیديِ مرگاستدانشاربابي پایهبیگیِخودشیفتاز جنسکه
دولـت اسـت، امـا نـه هـر دولتـی:      د در اختیار گرددنبال آن میاقتداري که فروید بنابراین ؛ استگفتار روانکاو 

که ذاتاً مزاحمِ موضعِ گفتمانیِ ارباب دانش ــ موضعِ ضروري دولت در ي تحقق پرولتاریا دولتی یگانه در دقیقه
.ها ــ استذیل گفتمانشدههژمونیزهامع طبقاتیِ جو

شدن یک راست ما را به درونیزند یککه فروید از آن حرف میاينفوذ اجتماعییا اقتدار توجه کنید که 
کنـد. در سـطح دوم   شود، هدایت مـی خوانده میاَبرمن (سوپراگو) یا وجدانسرکوبِ بیرونی، و سپس به آنچه 
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گردد، ایـن اقتـدار یـا    میجمعیدیگريدر برابر یک جمعیبرخال، یعنی آنجا که موضوع حولِ یک هیستري 
ترین نمود خـود  به سیاسیهژمونییا سرکردگیايِ ي اجتماعی، در مفهوم پایهنفوذ ساختاري در سوبژکتیویته

و برداشت معمول از آن هم این اسـت  رسد. قدمت این مفهوم در ادبیات مارکسیستی نیاز به یادآوري نداردمی
دهی به نیازها یا مطالبات کل یـا  که توانایی یک طبقه یا بخشی از طبقه یا حتا یک گروه اجتماعی براي پاسخ

، هاي متفاوت و بلکه متعـارض اجـزاي آن  ي هویتقرار حفظ همبستگی اجتماعی برپایهو بدیناکثریت جامعه
مشـروعیت  نشانَد و به قـدرت حـاکم سـنخی از    اسی و معنوي آن جامعه برمیگروه مذکور را در مقام رهبر سی

هاسـت کـه هویـت    اي از داللـت تولید شـبکه مند بودن یک نظم اجتماعی،سرکردهي نتیجهدرواقع بخشد؛ می
در ایـن وضـعیت تضـمین    کنـد؛ ي روابط افتراقی آنها درون همین شبکه تعریـف مـی  واسطهي اعضا را بههمه

شـدن ایـن اقتـدار در عمـق     رونـی سرکردگیِ سرکرده، از سطح قهرِ محض علیه محکومـان فراتـر رفتـه و بـا د    
شود: جور وجدان عمومی می، تبدیل به یکانددست آوردهکه اعضا با عضویت در شبکه بهشناختی هویتیروان

زودي ما را بـه گرامشـی   شود. این بحث بهمیپذیر کردهسردر برابر سرکردگیِ کارگشاي موجود، وجداناً جامعه 
رساند، اما پیش از آن درنگی بر یک پرسش تردیدبرانگیز فروید ضروري است. می

همـان تلقـی رایـج مارکسیسـتی اسـت ـــ آنچـه        وپیشاز سرکردگی ــ که با کمی پسبنا به تعبیر باال 
ي سیاسی و اجتمـاعی نیـروي سـرکرده بـه     گویی برنامهکند، توانایی پاسخشدن سرکردگی را ممکن میدرونی

هاي عموم یا اکثریت جامعه (از جمله استثمارشوندگان) است. درواقع عینیت نیازهـاي اساسـی و گـاه    خواسته
گراییِ غیرانتقادي مارکسیسم شود. چنین برداشتی با مادهسازِ پذیرش قلبیِ این سرکردگی میحیاتی آنها سبب
پذیريِ روحی و سو و سرکردگیي میان نیازهاي مادي جامعه از یکي آن رابطهدارد و برپایهعامیانه همخوانی

ي علّی و بازتابی میان ماده و ذهن است. اما فروید ایـن پرسـش را   روانی آن جامعه از سوي دیگر، از نوع رابطه
چنـین  داري همیشـه ایـن  تنسازيِ وجدانیِ فالن سرکوب/خویشـ ي منجر به درونیکشد که آیا رابطهپیش می

ها ــ که البته بازهم در مـتن  شناسیِ اَبرمن در ساختار ذهنیت انسانسویه است؟ او در تبیین خود از مکانیک
ي دوم برخال، یعنی در بستر بحث گرد یک کلیت اجتمـاعی و نـه   آن را بیشتر در دقیقهناخرسندي در تمدن 

د ــ پیچیدگی موضوع را در وجود شـواهدي دال بـر نادرسـتیِ تعیـین     ي فردي، مدنظر دارصرفاً سوبژکتیویته
بیند و عمالً یک ساختارِ دوري را ي علّی و وضعِ تقدم  و تأخر زمانی میان این دو وهله میي یک رابطهیکسره

کند کـه در بررسـی رفتارهـاي سـوژه     کند. او نخست یادآوري میي وجدان پیشنهاد میبراي زمانمندي پدیده
از کودکـان مشخص شده است که دو منشأ احساس تقصیر وجود دارد: یکی ترس از اقتدار بیرونی (مثالً توبیخِ

رمن  آید، ترس از ي او ظاهراً پس از یکُمی پدید میترها یا تعقیب قضایی) و دیگري، که به گفتهبزرگسوي  اَبـ
.Freud)(وجدان)  De: 1955, 486; En: 1962, 74) توان با دو بدیل اصلی اقتـدار  این واقعیت را میروشنیبه؛

شده) ــ قرین منشأ دوم ــ (قهرِ درونیسرکردگی(قهرِ آشکار) ــ قرینِ منشأ یکُم ــ و سلطهدر جامعه، یعنی 
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داند، بـدین معناسـت کـه    لحاظ زمانی پس از منشأ یکُم میکه فروید پیدایش منشأ دوم را بهمقایسه کرد. این
دارد، کند و او را از انجام فالن کارِ نکوهیـده بـازمی  صورت وجدان در روان سوژه عمل میاینک بههمگویا آنچه 

ترها از تـوبیخ یـک مرجـعِ بیرونـیِ اقتـدار (پـدر، معلـم، پلـیس، ...)         شدنِ ترسی است که پیشي درونینتیجه
زعم فروید در نگاه نخست معقول اي است که بهکرده است. این فرضیهي انجام همان کار احساس میدرنتیجه

همـه فرویـد   گذاشـته اسـت. بـااین   شناسی وقت نیز بر آن صحه مینُماید و گویا بخش بزرگی از دانش روانمی
قوت خود (اقتدار بیرونی) به اَبرمن (اقتدار درونی) بهپدرداند؛ فرضِ تبدیلِ موضوع را بیش از این قابل تأمل می

از یک نیروي مازاد هم برخوردار اسـت کـه زمانمنـديِ تشـکیل و عملکـرد وجـدان را       ست، اما گویا ابرمن باقی
اي برقـرار کـرد: یکـی    کند؛ باید میان دو برداشت ناهمساز رابطهي خطی و علّیِ اولیه میتر از آن رابطهپیچیده

کـه بـه خـود    ري آندانـد و دیگـ  شده از سوي اقتدار بیرونـی مـی  که وجدان را بازتاب درونیِ سرکوبِ اعمالآن
بخشد و همین پرخـاشِ ذاتـی را منبـع    پرخاش علیه دیگري، یعنی علیه مرجع اقتدار بیرونی، تقدمی ذاتی می

گیريِ اَبرمن، پرخاشکه در شکلزبان ساده تشخیص اینانگارد؛ بهي آن سوژه میشدهاصلی سرکوبگريِ درونی
شود:ي روانکاوي تبدیل میي نظریهمقدم است یا سرکوبِ پرخاش، به یک دشواره برا

نشده و یک هـدف یـا   واقعی میان منِ هنوز منقسمروابطي میان اَبرمن و من [= سوپراگو و اگو] بازگشت یا تکرار رابطه
وار (تیپیـک)  سبب یک آرزو کژدیسه شده است. این [بازگشت] نیز البته نمونهست، بازگشتی که بهي) بیرونیعینِ (ابژه

ي مـنِ ي ثانویـه ي پیشـاادیپی و عین/هـدف، و رابطـه   ي منِ یکپارچـه ي اولیهاست. اما تفاوت اساسی [میان این رابطه
اي اي نیست ـــ یـا دقیقـاً همـان سـختگیري     آن سختگیريشده و ابرمن] این است که سختگیريِ بنیادین اَبرمنْاخته

تواند منبع اقتدار بیرونی هم باشد] تجربه کرده است یا انتظارش را از نیست ــ که آدمی از سوي آن [عین/هدف که می
تـوان ادعـا   راستی میه آن [هدف بیرونی] است. اگر چنین باشد، بهي پرخاشِ خود شخص علیآن دارد، بلکه بازنماینده

هـاي جدیـدي از همـان    ي سرکوب یک پرخاش پدید آمده و در ادامه با سـرکوب کرد که وجدان از همان آغاز درنتیجه
یک از این دو برداشت درست است؟ تلقی پیشین کـه از منظـر تکـوینی [یعنـی از    سنخ تقویت شده است. اکنون کدام

ي رسد، یا تلقـی جدیـدتر کـه نظریـه [ي هنـوز نپرداختـه      نظر میوچرا بهچونمنظر پیدایش اَبرمن] چنین مسلّم و بی
ي شـواهد  وضـوح، و نیـز برپایـه   کنـد؟ بـه  نحـوِ خرسـندکننده راسـت و درسـت مـی     ي وجدان] را بدینروانکاوي درباره

ها با یکدیگر تضاد ندارند و حتا در یک نقطه همرسـی پیـدا   هستند؛ آنصحیحي مستقیم، هر دو آمده از مشاهدهدستبه
بخشـی بـه پرخـاش    اي کـه کـودك انتظـار آن را از سـوي پـدر دارد، در تعـین      کنند، زیرا مقـدار پرخـاشِ تنبیهـی   می

ش آموزد که سختگیريِ اَبرمن کـه کـودك آن را پـرور   توزانه)ي کودك سهم دارد. اما تجربه به ما میانتقامجویانه (کینه
رسد سختگیري یکُمی [وجـدانی]  نظر میي سختگیري رفتاري که با او شده است، نیست. بهرو بازتابندههیچدهد، بهمی

سـختگیر پیـدا کنـد. البتـه     وجـدانی بسـیار  بساچهاز دومی [تربیتی] مستقل است؛ یک کودك با تربیتی بسیار مالیم 
در نیـز  تـوان پـذیرفت کـه سـختگیريِ تربیتـی      سـادگی مـی  ؛ بـه تواند نادرسـت باشـد  نماییِ این استقالل هم میبزرگ
.Freud(گیريِ ابرمنِ کودك تأثیر مهمی دارد.شکل De: 1955, 489-490; En: 1962, )ها] از منَند[افزوده؛76-77
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هـاي  ي اولیه که فروید پرخاشِ واکنشی حاصل از آن را گاه بسیار شـدیدتر از سـرکوب  شدهاین سرکوب درونی
آید؟ بیان فروید از همین مسـئله در  داند، از کجا میشده از سوي فرد در مسیر بلوغش میاقتدار بیرونیِ تجربه

ي اُدیپ قابل توجه است: عذاب وجدانِ قوم که پنداري به پشیمانی از یک جنایـت  ي فهم اسطورهقالبِ دشواره
اي است که گویی بابت گونهبلکه فرهنگ آن قوم بهگردد، الزاماً راجع به یک رویداد تاریخی نیست،اولیه بازمی

ي تـاریخ، وسـواسِ   عبـارت دیگـر در هـر لحظـه    ي خود دچار عذاب وجدان است؛ بـه چنین جنایتی در گذشته
دور از دسـترس  ي گذشـته جنایتی را که منجر به تولید وجدان در آن شده اسـت، بـه یـک    ايِ تمدنْلحظهآن

از وقوع یک جنایت ازلی واقعی پدیدار نشده اسـت، بلکـه خـود آن جنایـت     دهد؛ عذاب وجدان پسنسبت می
تـوتم و  اختصار به این بحث فروید در بهشور تعریب اَنیرانشناختیِ پیدایش وجدان است. من در محصول روان

کـه بنـا بـه    ي قابل توجه آن در موضوع حاضر این استپرهیزم؛ اما نکتهام و اینجا از تکرار آن میپرداختهتابو 
تعبیر فروید وجدان نیرویی مازاد بر پذیرش سرکوب اولیه دارد و این البته همخوان با گامِ واپسینِ او در تدوین 

داد ـــ اسـت: انحـراف در خـود رانـه اسـت و انـرژي        ي رانه ــ که لکان آن را مبدأ حرکت خود قرار مینظریه
ي پذیرفتنِ فرضِ شود؛ درست از لحظهکننده تأمین میودتي همواره عي وجدان هم از همین رانهسرکوبگرانه

اي بـر  شود؛ در این هندسه هیچ مؤلفهمیروانايِ سه مؤلفهي واجد مکان خود در هندسهانحراف رانه، وجدانْ
کـردن یـک   کدام نیستند. به زبان سـاده، بـراي درونـی   ي دیگر تقدم زمانی ندارد: یا همه با همند یا هیچمؤلفه

خود ـبرـنیازي به سختگیري کردن یا نکردنِ عامل یا مرجع بیرونی نیست؛ پذیرش سختگیريمقدمتاًکوب سر
اي است که تصرف آن تـوهم تمامیـت یـا انـداموارگی را در او     ي بهنجار نسبت به ابژهورزيِ سوژهدر ذات میل

زدنِ قـرار، وجـدان یعنـی پـس    . بـدین رودکند، زیرا با تصـرف ابـژه، خـود آن تـوهم نیـز از بـین مـی       ایجاد می
اي زنیپساش،دادگیمنظور جبران ازدستمند تالش سوژه براي بازگشت به امر مفقوده بهیافته و نظامسازمان

کند که دادگی، امکان آن را فراهم میبودنِ این از دستزا با واقعیت همیشگیي آسیبکه با ممانعت از مواجهه
یک منِ وهماً هویت، شکلی دیگر جبران کند و از طریق این جبران صاحب یک ن را بهآخیالی سوژه در سطح 

گوید شدت و ضعف سرکوب از سوي مرجع بیرونی که فروید میچناني جایگزینِ آن فقدان، بشود.یافتهکمال
رمن تـأثیر مسـتقیم یـا معکـوس داشـته باشـد، امـا بـه           سـخت اینشاید در کمیت نهـایی  تگیـريِ درونـیِ اَبـ

دخالت یک عامل بهرا کننده اختهسرکوبِمعموالً ي پیدایش آن نیست. اشتباه رایج این است که کنندهتوجیه
دهند و براي این رویداد زمان تقویمی نیز نسبت میمحیط ـي کودكدر هماهنگی اولیهــ پدرــ یک خارجی

ي دال است تـا  در رأس زنجیرهنام ندارد و بیشتر یک تشخصِ پیشینِ اجتماعی پدرکه ، حال آنشوندقائل می
پـدر کـارکرد  که پدرِ مقتول ازلی نه واقعیـت بیرونـی کـه فعلیتـی روانـی دارد:      یافته، همچنانشخصیتی تعین

رسـیم: آنچـه   گاه اصـلی بحـث مـی   جا به گره؛ و همینماندگار استدرونزبانْاست که در خود اي سرکوبگرانه
به یـک عامـل بیرونـی نسـبت     اشتباهبهشود، وضعیتی است که در آن سرکوب خوانده می» بحرانِ سرکردگی«

رسد چون تصور رایج این است کـه در شـرایط بهنجـار و عـادي،     نظر میشود؛ این ادعا خارق عادت بهداده می
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صـورت زورِ دیگـري، بلکـه چونـان     کنند و درنتیجه آن را نـه بـه  نی را درونی میعموم مردم یک سرکوب بیرو
گویـا  بحران سرکردگی (وضعیت اسـتثنایی)  که در شرایط کنند، درحالیداري وجدانیِ خود تجربه میخویشتن

مایـان  شکل واقعی خود، یعنی اعمال قدرت یک عامـل بیرونـی ن  خورند و الجرم این زور بهآنان دیگر گول نمی
رمن، روال امـور دقیقـاً     ي زمانمنـديِ ي فروید دربـاره گفتهمن، پیروِ تذکرِ پیشاز دید شود. اما می پیـدایش اَبـ

اسـت، امـا در شـرایط    درونـی واقـع  برعکس این است: سرکوبِ ضروريِ همراه با یک نظام گفتمانیِ سرکرده به
شـود؛ از ایـن حیـث ایـن بحـران      سبت داده مـی اشتباهاً به یک عامل خارجی ن» بحران سرکردگی«موسوم به 

محصـول بـارِ میـلِ خـودم نیسـت، بلکـه      فاجعهپیامدگذرد آنچه بر من می"فرافکنی را دارد: جوریکساختارِ
شود.میبحران سرکردگی ي . سوژه با این خودفریبی وارد برهه"دیگري استيمستبدانهزورگوییِ 

بحـران  «م مارکسیِ ربط چندانی به مفهو» بحران سرکردگی«که به همین دلیل است که من اصرار دارم 
رمن (وجـدان)   بر صحت عملکرد مکانهمچنان اي است که مقولهسرکردگیبحرانندارد؛» انقالبی شناختیِ اَبـ

اسـت: هـویتی   هویت ي از مقولهشده است بحرانیچنیناي که دچارمشکل جامعهدر نتیجه گذارد: تأکید می
اش محافظت کند، به خطر افتـاده اسـت؛ واضـح اسـت کـه هرچـه وجـدان        که از او در برابر کشف امتناعِ ذاتی

شود ــ نیرومندتر باشد، وقوع بحـران بیشـتر بـه تعویـق     عمومی ــ آنچه عرفاً اخالقمندي شهروندان گفته می
هویـت  ي واقعـی، یعنـی امتنـاع هرنـوع     نه ابـژه ي متعلق به این بحران همچنان از وحدت با یگاافتد؛ سوژهمی

توان تشخیص داد که مصرّانه عازم بازیافتنِ هویـت  پرهیزد و درنتیجه او را با این مشخصه می، مییافتهتمامیت
بلکـه مفهـوم عـامِ    طبقـه ي موضوعِ مفهـوم سـرکردگی، نـه    دلیل است که سوبژکتیویتههمینخویش است؛ به

است.شهروند 

عنـوان یـک   بـه شـهروند ي خاص ــ و نـه  آن وضعیتی است که در آن یک سوژهان انقالبیبحردرعوض، 
. در پرولتاریاسـت ي ویـژه  کند؛ این سـوژه بودن هرگونه هویتی براي خود باور پیدا میهویت عام ــ به ناممکن

اشاره شد: » ي سوژهتنیدهدرهمیابیِ معکوس اما دو مسیر هویت«به روایت لکان از ي امتناع پشت و روي پرده
بـراي خـود   خیـالی هویـت یـک  ،کردن به ابژه و همزادپنـداري بـا چیـزي در آن   در سطح خیالی سوژه با نگاه

(gaze)زل سازد، اما این جستجوي فانتزیک او صرفاً کوششی است براي پرهیز از رویارویی با نگاه خیره یـا  می

قدان مرکزي ابژه ــ چونان چشم مرگ به او دوخته شده اسـت؛ درواقـع   ي خالی ــ از خأل یا فاي که از حدقه
طور ساختاري جایی هویت خیالی، داراي انحرافی ذاتی است: درجستجوي ابژه، سوژه همیشه ناخودآگاهانه و به

، فقـدان ي اصـلی،  خواهـد بـا نگـاه مرگبـار ابـژه     کنـد، زیـرا نمـی   ــ را نگـاه مـی  aي کوچکابژهدیگر ــ یک
ي راسـتین  شـده از آن ابـژه  که هویت واقعی سوژه را درست همین زلِ جهتگیـري درچشم شود؛ حال آنچشم

زاست که سوژه براي باورنکردن آن به قدر آسیباي آنباوريدهد، اما چنین امتناع(فقدان) به سوژه تشکیل می
اي ي لکان ــ یعنی سوژهي رانهکه سوژهدانیم برد. میگیري از سوژه به ابژه) پناه میخود (جهتخیالیهویت
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دادن بـه  شود ــ با تـن میمیلي خودفریبِ هاي خود جایگزین سوژهکه در فرجام روانکاوي با عبور از فانتاسم
شود. مـن  میاشدارد و تسلیمِ حقیقت فقدان یا امتناع ذاتیجویی خیالی خویش برمیاین زل، دست از هویت

از جـنس همـین   پرولتاریـا ي دقیقـه ام که خودآگاهی منتسـب بـه   ین نکته پافشاري کردهبر امصرّانهترپیش
ي خاص، که معرف رویاروییِ مستقیم با فقدانِ مرکزي رانه اسـت، مصـداق عـالیِ    ي رانه است: این دقیقهسوژه

دنبـال یـافتن   ي چیستیِ حقیقی سوژه است: نگـاه پرولتاریـا در ابـژه بـه    ي راستینِ برسازندهدادن به معاینهتن
یافته و هماهنگ با کودکیِ وحدتیک تصورداند که مییقهاو در این دقنیست؛ ي خود جایگزین خیالیِ مفقوده

اي نیست: هیچ کودکیواجدقابل بازیابی باشد، باطل است، زیرا گذشته هاجهان که از طریق تقال در جهان ابژه
بـوده یـا   تماماًقول جیمسن یا همیشه اي متعلق است که آغازگاه ندارد و بهسرکوب/فقدان به کلیت ساختاري

آن لحظـه همیندردرنتیجه فقدان هم رویدادي مربوط به گذشته نیست، بلکه فعلیت زبان ؛نبوده استهرگز 
. پس پرولتاریا "است» زمان حال«شود، از جنس آنچه هر روز از منِ پرولتر کسر می"کند: را تولید و تکرار می

آورد: تنهـا  اي که از اعماقِ تهیِ ابژه به او دوخته شده است ایمـان مـی  ، به نگاه خیرهرانهيسوژهچونان تجلی 
، با زلِ مهیبـی کـه از   ي خالیحدقهدرچشم شدن با آن فرد، از چشماي منحصربهاي که در دقیقهسوبژکتیویته

اش بـا  همـانیِ آگاهانـه  یناش از طریق ااي است که کیستیپرهیزد. او دقیقهنگرد، نمیسوژه را میمرگموضع 
است: پرولتاریا هرگز غیرهژمونیکاي و برنامهغیرگفتمانیقرار موجودیتی ذاتاً گیرد و بدینشکل میامتناعیک 
شـده) از سـوي   شده (وجدانیتواند بر کل جامعه سرکردگی معنوي پیدا کند؛ دیکتاتوريِ او سرکوبِ درونینمی

نـدارد، چـون   وجـدان ي کارگر دیگر نیازي بـه  که حکومت طبقه؛ راست آنقهرِ صریح استکل جامعه نیست، 
ضـمانت آشـکارترین کـاربرد زور بـه پـرده کشـیده       آنچه همیشه از سوي وجدان پس زده شده است، اینجا بـه 

ي همبستهــ اینشهروندجویی براي آن به تولید مفهوم تر از آن است که پاسخشود. پرسش پرولتاریا عالیمی
ــ بینجامد.سرکردگیبحراني متعلق به و سوبژکتیویتههژمونیهوم مف

*                      *                     *

یـک  سرکردگیبنیاد مفهوم سرکردگی یا هژمونی بر فرض وجود و تداوم یک اندامواره استوار است؛ درحقیقت 
دهد، فرایندي که غایت واقعی حرکت نظام آگاهی بتواره است که از طریق آن فرایند اساسی جایگزینی رخ می

گرد یـک مرکـز سـرکوب    این نظامشدن درونیکند. دیدیم که هاي خیالی تعویض میو رشد اندامواره را با ابژه
دارد و از ایـن حیـث سـازوکار تشـکیل آن بـا      اي نسبت به انرژي سرکوبگر عامل بیرونی وجدانی، انرژي افزوده

جور علیت و زمانمندي خطیِ استوار بر پیشینگی و پسینگیِ یک سرکوب بیرونی و واکنش به آن سـرکوب  یک
بـراي پرهیـز از رویـارویی بـا     انـدامواره،  عنـوان یـک   ؛ بلکه انـدامواره بـراي وجودداشـتن بـه    قابل تبیین نیست

شرط سرکردگیتر، دارد؛ به بیان سادهبخش نیاز به این سازوکار هویت،یشي درون خوشدهآگاهیِ کتمانمرگ
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گیـرد.  شدن یک گفتمان از مرگ فاصله مـی ي اجتماعی تنها با هژمونیزهالزم تعریف انداموارگی است: اندامواره
پایی اندامواره است.ي مقَدرِ خویشتنقرار هژمونی همبستهبدین

شـهریار ي الگـوواره يتوسعهآنجا که به ،در طرح مفهوم سرکردگی نیزي گرامشیمشکل اساسی اندیشه
پردازد، به فـرضِ ضـمنی امـا پابرجـاي رعایـت اصـل بقـاي انـدامواره         ي کارگر میحزب انقالبی طبقهبهنوین

ناپـذیر سیاسـت   اي و تخطیي ریشهي انگارهپردازي انقالبی خود، کمابیش در دنبالهگردد؛ او در سیاستبازمی
حـزب  دلیـل کـارکرد محـوري   مینهگذارد؛ بهي زندگی میپایی یا رانهبورژوایی، فرض را بر ارجحیت خویشتن

همچنان در چارچوب تولید یک هویت پرولتري جامع که بتواند اجزا و عناصر این طبقه را نوینشهریارچونان
رد  همبسته و یکپارچه سازد و درعین د، ي حـزب بسـیج کنـ   برنامـه حال دیگر طبقات و اقشار مؤتلـف آن را گـ

با ضریب فراگیرگفتمانآگاهی طبقاتی پرولتري را به یک یار نوین، شهرعبارت دیگر الگويماند. بهمحدود می
کند.نفوذ اجتماعی باال تبدیل می

نیازمنـد  پـیش از هرچیـز   ي گرامشی میان جوامعی که تغییر سیاسی در آنهـا  شناسانهبندي جامعهدسته
War)است، و جوامعی که گاه با یک جنگ رزمایشی (War of Position)جنگ موضعی  of Manoeuvre) نیز

شود (اگرچه انصـافاً او هرگـز اهمیـت    توان در آنها جابجایی در قدرت ایجاد کرد، از همین نگرش ناشی میمی
ي او دستهي فیزیکیِ تغییر انکار نکرد).کنندهعنوان مکمل یا تمامبههاي رزمایشی را در جوامع نوع یکُمجنگ

دست پرولتاریا جست که در آنها تسخیر قدرت بهعیِ اروپاي غربی میي نویکُم را بیشتر در کشورهاي پیشرفته
هـا و هنجارهـا و باورهـاي بـورژوایی در     نظامی و کودتاگونه تقریباً ناممکن است، زیرا ارزشهاي شبهبا عملیات

تـر مسـتلزم نفـوذ در    بطن مدنیت جامعه نهادینه شده است. درنتیجه تغییر سیاسی در چنین جـوامعی پـیش  
(بـرخالف  اسـت شهریار نوین حزب متولیِ کارکرد ین نهادها و تسخیر معنوي آنها (جنگ مواضع) از سوي هم

چرخد و آنها بـا یـک عملیـات    ها میسوي بلشویکالگوي روسی که در آن در طول چندماه تمایالت عمومی به
، قدرت را کمابیش آسان انمجلس مؤسسو سپس با انحاللِ قهرآمیزرزمایشیِ شبانه و با تسخیر کاخ زمستانی

ي مـدنی  ي میـان دولـت و جامعـه   باور گرامشی در جوامع مدرن (با مـدنیت قـوي) رابطـه   بهکنند).تصرف می
ي میان آنها در جوامعِ نوعیِ شرقی و استبدادي است. جوامع شرقی ــ که و بیگانهبیرونیي تر از رابطهپیچیده

گیرد ـــ قـدرت را چونـان نیرویـی بیگانـه      اعمال قدرت سیاسی در آنها بیشتر از رهگذرِ قهر آشکار صورت می
بـه قـدرتی دیگـر    توانند قید مشروعیت آن را بزنند و تـن راحتی مییابند و درنتیجه بهرودرروي خویش بازمی

عبارتی دولت دهند و به، مرز خود را با قلمروي دولت از دست میتررفتهشپیزعمِ گرامشی بسپارند؛ اما جوامع به
تأسـیس یـا   يسـنجه بندي درحقیقت بر این تقسیمشدن است.کنند. اما مشکل در همین درونیرا درونی می

بـه زبـان   سـنجه،  ر جوامع موردبحث استوار اسـت و ایـن   نامد، دمیي مدنیجامعهتأسیس آنچه گرامشی عدم
آن در کـاراییِ يگیري) انـدامواره برپایـه  گیري (یا شدت و ضعف شکلچیزي جز شکل،مفاهیم نوشتار حاضر
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شـود،  اي ــ براي نمونه روسـیه ـــ آسـان قلمروزدایـی مـی     ي مرگ نیست: به روایت ما، اگر جامعهکتمان رانه
ي مدنیِ مدرن غربـی در  ي جامعهکه مقاومت لجوجانهپایی در آن است؛ حال آني خویشتندلیل ضعف رانهبه

ایی است که برآنَند تا اندامواره را تجزیه هبرابر تغییر سیاسی، حاکی از صیانت نفس نیرومند آن در برابر حرکت
ي نهادهـاي  دلیـل) قـدرت همـه   بهرغم (و درحقیقتبهي غربی است که اتفاقاً این جامعهگویا درنتیجهکنند. 
نامید، با شدت میدولتایدئولوژیکافزارهايآنچه آلتوسر یعنی به کارگزاري گسترِ آن، آفرین و فرهنگآگاهی

، بیگـانگی شـدت مضـاعف پیـدا     استشهرونداندرونیِیک خصلتآنجا که دولتاست.انهازخودبیگبیشتري 
ي در گزیـده ، دولتي مقالهاو در ت. مثالً خوبی روشن اسهاي نوشتار گرامشی بهکند. این موضوع در ناسازهمی

گـري بـورژوازي،   انقالبـی هـاي  پس از شرح محدودیت، زندانهايدفتراز » ي مدنیدولت و جامعه«موسوم به 
کند:ي مدنی توصیف مینخست رسالت پرولتاریا را جذب تمام کارکردهاي دولت در جامعه

تواند بیانگر میراستی بهحال، و درعینکند)سازيیکسانـخودـبا(تواند کل جامعه را جذباي که مدعی است میطبقه
پـی بـه   کـه  ترتیـب بـه کمـال خواهـد رسـاند     دولت و قانون را بدین، تلقی از[= پرولتاریا]تحقق چنین فراگردي باشد

انگارد، زیرا کارکردهایشان به پایان خواهد رسـید  فایده میبرد ــ یعنی آنها را بییافتن دولت و قانون می[ضرورت] پایان
:Gramsci, 1992a)ي مدنی خواهند شد.و آنها جذب جامعه 260)

ي دولت از طریق انتقال آنها بـه  اي انگاشته شده است که در آن کارکردهاي ویژهاینجا پرولتاریا مترادف دقیقه
شود. عنوان نیرویی بیگانه نسبت به جامعه نابود میترتیب نهاد دولت بهرسد و بدیني مدنی به پایان میجامعه

گوید:وي چنین میادي کتابی از دانیل هالدرنگ در پاراگراف بعدي و در بررسی انتقاما گرامشی بی

» خصوصـی «هـاي افزارهمچنـین  حکومـت، بلکـه   ي)هـا ودسـتگاه (دمهاافزارفقطنهکه اما این چه معنایی دارد جز آن
دانسـت؟ » دولـت «بایـد [گنجانـده در مفهـوم]    نیـز  را ي مـدنی  یا همان جامعه» سرکردگی (هژمونی)«ي کنندهفراهم

(Gramsci, 1992a: 261)

است، پس انقراض پرولتري دولت از طریق جـذب آن  دولتي مدنی، آنجاهایی که وجود دارد، خود اگر جامعه
گردد کـه  ي آشناي خود بازمیي دوم به آن گزارهدرواقع گرامشی در پارهي مدنی چه معنایی دارد؟در جامعه

هاي غربی، و نیرومندي مانند دمکراسیدارریشهشده در جوامع مدنیِ اصطالحاً برطبق آن سازوکارهاي نهادینه
یا همان افزارهاي ایدئولوژیک آلتوسري که برسازنده و مقومِ سرکردگی ائتالف (بلوك) اجتماعی حاکم هستند، 

شـکلی غیرقهرآمیـز و   ي مدنی بهمیانجی جامعهبخش بزرگی از عملیات اجراي قدرت را برعهده دارند؛ دولت به
صورت، دراینکند.از قهر مستقیم عمل میو کاراتر نحوي درخورتر ش و رضایت عمومی، بهبراساس نوعی پذیر

داري اي متمـایز از جوامـع پیشاسـرمایه   دست پرولتاریا چه خصوصـیت ویـژه  ي مدنی در دولت بهجذب جامعه
یـا، دولـت   ي پرولتارگفت این است کـه در دقیقـه  گرامشیستیتوان با این فرضدارد؟ بیشترین چیزي که می
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، یا بـه عبـارتی هـیچ نمـودي از قـدرت قهرآمیـز نـدارد و تمـام         »ي مدنیبیرون از جامعه«ي دیگر هیچ جنبه
شـود، چیـزي کـه    هاي خودتنظیمیِ ناشی از پذیرش عمومی محدود میي عملیاتکارکردهاي آن به مجموعه

این پاسخ که تفاوت در این دو مـورد،  اند.حاال هم تا حدي آن را به اجرا گذاشتههاي پیشرفته همیندمکراسی
شدنِ سازوکارهاي خودفرمان موردبحث در جامعه است، صـرفاً دورزدن  ي درونیي آگاهانه یا ناآگاهانهدر نحوه

اي اسـت کـه در آن امـرِ ناخودآگاهانـه و     پرسش است، چون طرح خود مفهوم سرکردگی مستلزم فرضِ رویـه 
دیگرسـخن ایـن   گویند. بـه میگفتمان شود، چیزي که به آن میماییازنُبصورت یک نظام آگاهی ساختاري به

ها و منابع عمومی از زیرساخت» آگاهی«در سوسیالیسم با ي مدنی ادعا که فروکاست یا جذب دولت در جامعه
د، یابتحقق میشکلی ناآگاهانه هاي غربی این فرایند بهکه در دمکراسیگیرد، حال آنراستین قدرت صورت می

انگـارد، عینـاً   مـی » آگـاهی «ي مورد یکُم دچار یک دورِ باطل است، چون هیچ تضمینی نیست که آنچه جامعه
نباشـد؛ سـازوکار   فـالن روابـط قـدرت   ناآگاهانـه از پیـروي جـور  دوم بازتـاب یـک  ي موردمانند آگاهی جامعه

ا در مدنیت خود درونی کـرده اسـت،   اي که دولت ربرد؛ درنتیجه جامعهسرکردگی همین تضمین را از بین می
از آن واقعیت ندارد.شو آگاهیِ خودواقعیتاي براي تشخیص شدت تمایز هیچ سنجه

تـا  سـرکردگی شدن عملیات فراگیـر  ي مدنی در بستر اجرایییِ دولت و جامعهستگرامشی بر همانتأکید
یابند، را نیز که درظاهر به زور ناب تقلیل میاصطالح پلیسی و کودتاییهاي بهگیرد که حتا دولتآنجا نیرو می

داند:ي را جز روي کاغذ ممکن نمیقهرکند، جوري که انتزاعِ دولت یکسرهدي مشمول این تعریف میتا ح

که در این شکلِ حکومت [= شکل فرضیِ دولت چونـان نهـاد یکسـره بیرونـیِ حفـظ      شوداین حقیقت نادیده گرفته می
هرروي هرگز جز بر روي کاغـذ  و احترام به قوانین، مانند دولت کودتا؛ دولت تماماً پلیسی] (که بهعمومی جامعهانتظام 

تکـوین و پیشـرفت   فراینـد دولت] وجود نداشته است)، سرکردگیِکارکردهايي محدودکننده [ي و درمقام یک انگاره
نیـز هسـت و   » دولـت «اي که ــ جامعهاستي مدنی بودهاز آنِ نیروهاي خصوصی، یعنی جامعهچنین دولتی تاریخیِ 

دولت است. درواقع خود)Gramsci, 1992a: 261ها] از منَند)؛ [افزوده

رد شـدت تمـایز دولـت و جامعـه     هاي دو نوع جامعهدرنتیجه موضوع تفاوت ي مـدنی در آنهـا   ي موردبحث گـ
بعد منجر به ایجاد یک وضعیت کیفی جدید اي نامشخص بهگردد؛ اما گویا افزایش کمی این تمایز از آستانهمی
هاي هاي پیشرفته و حکومتدمکراسیتوانشود، نمینحوي که بنا به آنچه از مباحث او فهمیده میشود، بهمی

، زنـدان دفترهـاي باره کـه میـراث گرامشـی در    استبدادي شرقی را درجات متفاوت یک مقوله پنداشت. دراین
ي ایـن رابطـه گـاه    هاي مختلف جامعـه برپایـه  ي مدنی و استنتاج گونهي موضوع ارتباط دولت و جامعهدرباره

ي مشـهور  ي مقالـه انـدازه اي به، تردیدي نیست؛ و احتماالً هیچ نوشتههایی هستها و تناقضداراي ناهمخوانی
هاي گوناگون و گهگاه متناقض بنديتر با صورتبراي آشنایی دقیق، گرامشیآنتونیوهايناسازهپِري اندرسون، 
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ي در رابطهندرسون سه وضعیت را ا؛، مفید نباشدسرکردگیپردازيِ عنوان بنیاد مفهومگرامشی از این رابطه به
راهگشاست:اي از آنیابد، که ذکر پارهي مدنی در نوشتار گرامشی بازمیمیان دولت و جامعه

از دولت در نوسان است. در وضعیت » وضعیت«ي دولت در غرب، گرامشی الاقل میان سه در همین متون ابتدایی درباره
ي جامعـه » ي خـارجی الیـه «وضـعیت دوم، دولـت فقـط    قرار دارد؛ در » نسبت متعادل«ي مدنی در اول، دولت با جامعه

کـه  ... درحالیکندي مدنی را ساقط میاست که استقالل جامعه» ساختار عظیمی«مدنی است؛ و در وضعیت سوم دولت 
است، ولی در جایی دیگـر گرامشـی از   » ي مدنیجامعه«و » دولت«هاي مذکور تقابل موردنظر میان ي نقل قولدر کلیه

دولـت  » مفهـوم عـام  «کنـد کـه   چنین تعریف مـی ي مدنی صحبت کرده و آن را ایني جامعهون دربرگیرندهدولت همچ
تـوان گفـت: دولـت =    معنـی کـه مـی   ي مدنی ارجـاع شـوند (بـدین   ي عواملی است که باید به مفهوم  جامعهدربرگیرنده

مجهـز بـه قهـر)؛ اینجـا تمـایز بـین       ي سیاسی؛ به سخن دیگر، دولت عبـارت اسـت از هژمـونیِ   ي مدنی + جامعهجامعه
گیـرد. در متـون   ي دولـت هـر دو را در بـر مـی    که واژهحفظ شده است، درحالی» ي مدنیجامعه«و » ي سیاسیجامعه«

عنوان سردرگمی ایـدئولوژي  ي مدنی را بهي سیاسی و جامعهدیگر، گرامشی پا فراتر گذارده و هرگونه تقابلی میان جامعه
افکار جنبش تجارت آزاد بر خطاي تئوریکی استوارند که تشـخیص  "ند [نقل قول آندرسون از گرامشی]: کلیبرالی رد می

ي مدنی اسـتوارند ... مطـابق بـا مضـمون ایـن      ي سیاسی و جامعهمنشأ آن دشوار نیست؛ این افکار بر تمایز میان جامعه
ي مدنی ر آن دخالت کند. اما چون در واقعیت جامعهي مدنی تعلق دارد و دولت نباید دافکار، فعالیت اقتصادي به جامعه

دست عوامـل  بهاست که » دخالت و کنترل«و دولت منطبق و یکی هستند، باید درنظر داشت که عدم مداخله نیز نوعی 
وضوح عبارتی متـرادف بـا   ي سیاسی به. در این نقل قول، جامعه[پایان نقل قول]"شود.قضایی و قهري وضع و حفظ می

شان نقض و رد شده است. آشکار است که باز جابجـایی دیگـري در معنـی رخ داده    دولت است، و هرگونه تفکیک اصولی
» دربرگیرنـده «دولـت  -2ي مدنی؛ جامعه» مستقل از«دولت -1است. به عبارت دیگر دولت سه گونه تعریف شده است: 

؛ 40-1383:39ندرسـون،  (اي مـدنی.  {یـا منطبـق بـر} جامعـه    » یکسـان بـا  «دولـت  -3ي مـدنی؛  {یا شامل} جامعه
).ها] از منَندها} از مترجم و [افزوده{افزوده

دهد که چرا رویکرد نخسـت گرامشـی، کـه در آن دولـت و     شرح و بسط بیشتر موضوع توضیح میاندرسون با
نحوي شدند و درنتیجه کارکردهاي ایدئولوژیک قدرت بورژوایی بهي مدنی از یکدیگر مستقل انگاشته میجامعه

کنـد  غربی یادآوري میهاي پارلمانیشدند، نادرست است؛ او با ارجاع به عملکرد دمکراسیمیان آنها توزیع می
توان با اسـتفاده  میتوهم در بسیاري از نیروهاي چپگراي اروپاي غربی شد که این که این تمایز منجر به ایجاد 

 او سـپس بـه   ). 63-60ي مدنی بر دولت بورژوایی چیره شد (همانجـا: جامعه» مستقل«از سازوکارهاي قدرت
یکُـم بنـديِ صورتاش از گرامشیِ در خوانش انتقاديي دیگرِ آن نزد ارنست مندل) (و نسخهخطاي پوالنزاس 

 آورد:کند و نقد خودش بر این خوانش را نیز میي مدنی) اشاره میجامعه» مستقل از«(دولت

اکم]، ادعـاي آن بـه   اجتماعی بر سرِ قدرت ح[ي نو در این {تبیین از} اجماع شود که تنها جنبه[پوالنزاس] متذکر می
هـاي  ایـدئولوژي ي ماهیـت ویـژه  "[نقل قول اندرسـون از پـوالنزاس]:   است ــ یعنی ماهیت غیرمذهبی آن» عقالنیت«

طبقـات  » اجمـاع «وبـیش  داران کـم این نیست که سرمایهطور که گرامشی معتقد بود ــ وجه ــ آنهیچداري بهسرمایه
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[اعـم از بـورژوایی و   کنند، زیرا این ماهیت کلیِ هر ایدئولوژي مسلط تحت سلطه را جهت استیالي سیاسی تحصیل می
[ي بورژوایی] در حقیقت این است که آنها متوقع نیستند که از جانـب  ها است. وجه تمایز این ایدئولوژيغیربورژوایی] 

هـاي علمـی   عنوان تکنیـک آنها صراحتاً خود را به«فته شوند: طبقات تحت سلطه مطابق با اصل قدسیت و قداست پذیر
طـور مشـابهی در اثـرش    . ارنسـت منـدل بـه   [پایـان نقـل قـول]   "».شـوند گونه نیز پذیرفته میکنند و همانمعرفی می

داري عبارت است از توسل بـه عقالنیـت   هاي سرمایهشکل اصلیِ ایدئولوژيکه در غربنوشته استداري متأخر سرمایه
تصوري جـدي اسـت؛ زیـرا ویژگـی اجمـاع      تفاهم و سوءقوال و ادعاها متضمن سوء... این اَتکنولوژیک و کیش خبرگان 

عِ غیرمـذهبی  وجـه مرجـ  هیچشود بهها حاصل میداري جدید از تودهبندي اجتماعی سرمایهورتصتاریخی که در قالب 
هـایی بـروز   ي اساسـی از سـوي تـوده   ي جدید این اجماع با این عقیـده . جنبهآن، یا تقدیس و تقدس تکنولوژي نیست

بنـابراین  . کننـد خود اعمال مـی راخودمختاري نهاییکنند که کند که در چارچوب نظام اجتماعی موجود فکر میمی
ي کومت ملت ــ یا به سخنی دیگر، عدم اعتقاد به وجـود هرگونـه طبقـه   ي اتباع در حاعتقاد به برابري دمکراتیک کلیه

اي. شـده شـناخته رسـمیت ي بـه ي حاکمهدهد و نه قبول برتري طبقهحاکمه ــ است که ماهیت این اجماع را شکل می
).از اصل استتأکیدها] از منَند؛ ها} از مترجم و [افزوده؛ {افزوده65: 1383(اندرسون، 

شـدگان در  در تـأمینِ اجمـاع سـرکوب   قداسـت جـاي  بـه عقالنیـت وارد است؛ درواقع طرح عامل تا حدي نقد 
گـردیم: بنـا بـه تعبیـر پـوالنزاس اگـر       زودي به این موضوع بـازمی اي تماماً وِبِري است و ما بهمدرنیته، اندیشه

ي اعتقـاد  ه دیگـر نـه درنتیجـه   پذیرند، این پذیرش برخالف گذشتداري نوین را میحاکمیت سرمایهمحکومانْ
شـده در چـارچوب   ي یک عقالنیـت تعریـف  دلیل سلطهي ایزدي شخص فرمانروا، بلکه بهآنان به قداست یا فرّه

عقالنیــت هــدف/ابزار  عملکردهــاي کــل ســازمان اجتمــاعی و فنــیِ تولیــد بــورژوایی ــــ آنچــه وبــر         
(Zweckrationalität) رفــی   گیـرد نامیـد ـــ صـورت مــی   مـیکــردن، جهـانی سـازي (ایـن  . کـل ایـن فراینـد ع

طورمشـخص در تشـکیل یـک    کند، بـه میزداییافسونسکوالریزاسیونِ) قدرت که وبر آن را متصف به مفهوم 
شـود کـه در آن مرکـز قـدرت دیگـر     ساالري یا سازمان و انتظام اجتماعی پیچیده و پیشرفته نمودار میدیوان

شـرط  تنهـا بـه  را کـل ایـن سـاختار   انشهروندشود وحذف میغیرعرفیارزشیِ عنوان یک موضعِ واجد بارِبه
پرستند، بلکه دائماً قابلیـت آن را در انتخـاب   شناسند: آنها دیگر قدرت را نمیرسمیت میبهکارکرد عقالنی آن 

سـنجند و از طریـق سـازوکار    مـی شـده تعریـف ها و ابزارها بـراي تحقـق اهـداف ازپـیش    عقالنیِ بهترین گزینه
اکنون آنچه به این کنند. جایگزین میخبرگانرا با غیر خبرگانیعنی انتخابات دمکراتیک پارلمانی، نمایندگی، 

لکـرد بهنجـار   ي سنتی آن نیست، بلکه عقالنیت مالزم با عمبخشد، منشأ قدسی یا سابقهقدرت مشروعیت می
نهایتاً بنا به این است؛ ي مندل) مورد اشارهتکنولوژیکعقالنیتقریب همان ت(بهفراگیر کل این دستگاه اداريِ 

اندرسـون  امـا  اي اسـت.  شـده زداییافسونعقالنیت تعبیر، اجماعِ همبسته با مفهوم سرکردگی، ناشی از چنین 
ي مدرن غربی فقط در جامعهسرکردگید که کارکرد دهتذکر میکند هنگامی کهبخشی از واقعیت را بیان می

ي ود یک طبقهتر وج، بلکه از آن مهمکندعقالنیتمشروط به ي حاکم راطبقهمشروعیت قدرت این نیست که 
ند.بخشی از حاکمیتَخودشان کنند که ي آن همگان احساس مید که درنتیجهسازحاکم را پنهان می
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فعالً توجه کنید واقعیت است، اما هنوز کامل نیست.هایی از خواهیم دید که این تذکر اگرچه بیانگر جنبه
بنديِ دوم ــ که گذراتر از یکُمی و سومی اسـت ـــ را   بندي یکُم، ایراد صورتکه اندرسون پس از شرح صورت

بیند که برطبق آن سرکردگی دیگر فقط ضامن برتري فرهنگی نیست، بلکـه سـطحی از زور را نیـز    در این می
مـورد بـه   حتا درایناوکه زور، بنا به تعابیر کالسیک مارکسیستی در انحصار دولت است. گیرد، حال آندربرمی

کـه او در  ي مهـم ایـن  دهد (دولت چونان نهاد واجد حق انحصاريِ قهر مشـروع)؛ امـا نکتـه   خود وبر ارجاع می
ي او را در مواجهه(و البته نه دلیل اصلی) ، یکی از این دالیلیابی دالیل بروز این خطا در نگرش گرامشیریشه

عنـوان نهادهـاي   هـا، بـه  کـه گـویی ایـن جوخـه    بیند، چنـان خودجوش می» هاي فاشیستیجوخه«ي با پدیده
:کاربست زورندمشروعده و داراي سهمی از حقي مدنی برآمخودفرمانِ غیردولتی، از خود جامعه

ي مدنی در برخـورداري از  پی بردن به این عدم تقارن [میان دولت و جامعهاحتماالً یکی از دالیل دشواري گرامشی در 
هـاي نظـامی   ي جوخهالعادهایتالیا شاهد پیدایش خارق1922-1920هاي که در سال]، آن بود کاربست قانونیِ زورحق 

ابراین انحصار سـاختاري  کردند. بنمعناي اخص آن ــ عمل میفاشیستی بود که آزادانه در خارج از دستگاه دولتی ــ به
(تعبیـر خـود گرامشـی) در درون    » موقعیتیـايلحظه«داري، به علت انجام عملیات کماندوییِ قهر توسط دولت سرمایه

ها] از منَند).؛ [افزوده69: 1383(اندرسون، ماند.ي مدنی، تا حدي پوشیده میجامعه

ي مربوط بـه مثـال نقـض    رسد، اما تبیینی که او از چگونگی حل دشوارهتشخیص اندرسون درست به نظر می
کند، خطاي خاص خود را دارد:ارائه میهاي فاشیستی جوخه

توانسـتند بـا   که از حمایت ضمنی پلـیس و ارتـش برخـوردار بودنـد، مـی     هاي نظامی به دلیل آندر حقیقت این جوخه
).69به نهادهاي کارگري یورش ببرند و آنها را فلج کنند. (همانجا: احساس مصونیت 

ي انحصاريِ دولـت بودنـد، زیـرا تنهـا در سـایه     زورها شکلِ دیگري از همان درواقع از دید اندرسون این جوخه
) که بـا  زوربندي کالسیک (انحصار دولتی کردند. تمایل او براي پایبند ماندن به صورتحمایت ارتش عمل می

دهـد؛ ایـن واقعیـت حتـا اگـر      انگاري سوق میمارکسیستی همخوانی دارد، او را به این سادهرسمی هاي گزاره
رو درست نیست. وانگهی در خود ایتالیا هـم حمایـت   هیچدرمورد ایتالیا صادق باشد، در مورد آلمان بهتاحدي

نیست، بلکه خـودش  کاربرد زورانحصارِ دولت بر ي موضوعِ رفعکنندهها تبییننیروهاي ارتش و پلیس از جوخه
ي تاریخی این بحث، حداقل فعـالً، از موضـوع بحـث    جنبهي فاشیسم تبیین شود.باید در بستر شناخت پدیده

ي دار قهـر، در دقیقـه  عهـده مشـروعِ قولِ وبـر  رسد نیروهاي مسلح رسمی و بهنظر میبهحاضر بیرون است، اما 
کـه در آن تمـایز دولـت و    کننـد حِ همیشه پنهـانی فرونهشـت مـی   داري، اتفاقاً به سطخاصی از تحول سرمایه

رود. ناپذیرـــ از میـان مـی   ناپذیر ــ یـا بـا تسـاهل: رسـمیت    ي مدنی درقالب یک جنبشِ مداوم و دولتجامعه
دلیـل  ي گرامشی براي گسترش مفاهیمِ خود این نظریـه را ي نظریهوقفهدرستی گرایش بیاندرسون سپس به
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)، دلیلـی  70داند (همانجـا:  ي مدنی میي دولت و جامعههاي مختلف رابطهبندياصلی گذار مداوم او از صورت
رسد و نظر میشوند. این حرف درست بههاي فاشیستی صرفاً جزئی از آن محسوب میي فهم جوخهدشوارهکه 

بندي سوم را شکل اصلی فهم او از این ورتشناسان صپیرو بسیاري از گرامشیمن ي همین گفته، برپایهراست
بـرخالف  انـد،  پرداختـه زنداندفترهايي ــ کسانی که به خوانش دانم (هرچند بیشتر ــ اگر نه همهرابطه می
را نادیـده  بنـدي دوم انـد و عمومـاً صـورت   بنـدي رسـیده  بندي، تنها به دو صـورت صورتجاي سهبهاندرسون 

عبارتی مرز خود را کمـابیش از  شوند و بههمان میي مدنی ایندر این فرمول نهایی، دولت و جامعهاند).گرفته
کند، بیش از همه به تلقی آلتوسر از افزارهاي که اندرسون هم اشاره میبندي، چناندهند. این صورتدست می

وبـاره بـه   دسرکردگیم مفهوم هاي این شکل سودر توضیح ناکارآمدياندرسونایدئولوژي دولت نزدیک است. 
ي مدنی، تشـخیص بـورژوازي   د که درصورت تقلیل دولت به خود جامعهکنگردد و یادآوري میفاشیسم بازمی

آلیسـتی چـپ رادیکـال اروپـا     ایدههايتندرويرا به دام همان ود و این آدمیشلیبرال از فاشیسم ناممکن می
اشتباه اندرسون همچنان از همان منبـع قبلـی   ).75شتند (همانجا: انگااندازد که این دو نظام را یکسان میمی

بندي خود را ي مدنی شکلخورد: فاشیسم، برخالف لیبرالیسم، یک نظام اجتماعی نیست؛ وقتی جامعهآب می
واضح است که این نکته با نتایج خود گرامشی شود.ي فاشیستی خود فروکاسته میدهد، به هستهاز دست می
ي مـدنی  بینیِ تلویحی به سازوکارهاي درونی جامعـه جور خوشآشکار دارد، چرا که او نهایتاً با یکهم تعارض

ي دولـت و  نظر من تبیین او از فاشیسم، پیروِ فهمش از مفهوم سرکردگی و رابطهدلیل بههمینکند. بهنگاه می
بـا گرامشـی اسـت کـه نسـبت      حـال تـا اینجـایش حـق    رود؛ بـااین ي مدنی، سـرانجام بـه بیراهـه مـی    جامعه
طرفه، همپوشانیِ مقطعی، یا ي بیرونی دوتر از یک رابطهي مدنی چیزي پیچیدهشناختیِ دولت و جامعههستی

یِ آنها اعتقاد دارم، فقط با ضربِ یک عالمت منفیِ مهـم  همانستمن کمابیش به ي جزء و کل است.حتا رابطه
بندي گرامشی از این وحدت. در صورت

یابـد و تناقضـات نوشـتار    بندي سوم تحقـق مـی  که گفته شد این فهم از سرکردگی فقط در صورتچنان
هاي مؤید دو برداشت یکُم و ، به این ترتیب که پارهگرفتن همین فهم، رفع کردگرامشی را شاید بتوان با فرض

نتخاب و رفع آن تناقضـات موردبحـث   عنوان مرجع درنظر بگیریم. اما با این ادوم را کنار بگذاریم و سومی را به
هایی است که یک موردش در سـه  ها و ناسازهشود و آن کاستیباور من تازه مشکل اصلی آغاز میاندرسون، به

روشـنی مبتنـی بـر همـین     هـا بـه  قولشود: آن نقلنقل قولی که کمی پیش از خود گرامشی آوردیم دیده می
ي مدنی) هستند، اما هنوز این تناقض در آنها وجـود  دولت و جامعهآلتوسريِیِ شبهستبندي سوم (همانصورت

ي مدنی است، پس از انحالل آن قرار است به داري عیناً خود جامعهدارد که چطور دولتی که در شرایط سرمایه
همـین گویـد،  ي نسبت این دو نهاد میي آنچه خود گرامشی دربارهبرپایهي مدنی فروکاسته شود؟ مگر جامعه

ي انگاشـتنِ دولـت و جامعـه   در همانسـته داري از بین برود؟حاال غیریتی میان آنها هست که با انهدام سرمایه
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پر امادرك، لیکنکه گرامشی هم منکر آن نیستآلیسم هگل وجود داردمدنی نوعِ خاصی از بازگشت به ایده
باره دارد:اگري از بیان هگل دراینو

ي دولت اخالقی، یا همان دولت فرهنگی گفت، این اسـت:  توان دربارهترین چیزي که میترین و عینیباور من معقولبه
هاي بزرگ مردم به یک تراز فرهنگی و تودهترین کارکردهاي آن رساندن هر دولتی تا آنجا اخالقی است که یکی از مهم

هاي نیروهاي مولد براي پیشرفت، و بنابراین بـا منـافع طبقـات حـاکم     اخالقیِ معین است، سطح (یا گونه)اي که با نیاز
هـا درمقـام   ثبـت، و دادگـاه  متربیتـیِ /کارکرد آموزشـی یک هاي] عنوان [محملها بهمنظر، مدرسهازاینباشد.ماهنگه

هـاي دولـت دارنـد؛ امـا     منفـی، بیشـترین اهمیـت را در فعالیـت    /تربیتیِآموزشیسرکوبگرانه و کارکرد یک [ابزارهاي] 
معطـوف بـه همـین هدفنـد ـــ یعنـی       هـم  خصوصـی هاياصطالح ابتکارات و فعالیتبهدرواقعیت تعداد دیگري از آن 

دهنـد. برداشـت هگـل [از    میشکلودستگاه سرکردگی (هژمونی) سیاسی و فرهنگی طبقات حاکم را هایی که دمهمان
بـورژوازي بیکـران بـه نظـر     ي اي اسـت کـه در آن پیشـرفت گسـترنده    یابی اخالق] متعلق بـه دوره ان پیکرهدولت چون

ها بورژوا خواهند شد. امـا درواقـع   ي انسانبودنِ آن را کرد: همهبودن یا کلیشد ادعاي اخالقیکه میچنانرسید، آنمی
توانـد یـک   اندازد، میمیطرح مطلوب خویشا چونان غایتاي که پایان دولت و پایان خودش رتنها آن گروه اجتماعی

خـود بگـذارد و   شـوندگان حکومتهاي درونیِبنديرود تا پایانی بر تقسیمدولت اخالقی بیافریند ــ یعنی دولتی که می
:Gramsci, 1992a(لحـاظ فنـی و اخالقـی یگانـه و یکپارچـه ایجـاد کنـد.        بـه ي اجتمـاعیِ انداموارهیک  ؛ 258-259

از منَند)تأکید و ها] [افزوده

شود، اما محـدودیتی  او نزدیک میایدئولوژیکافزارهايدر این پاره گرامشی بیش از هرجاي دیگر به آلتوسر و 
هگل از این برداشت گرامشی که تلقی ساختارگرایی او فرود بیاید: گذارد تماماً درکارش هست که نمیهم در

اي درسـت اسـت، امـا    و کلیت، به دوران شکوفایی بورژوازي مربوط است تـا انـدازه  دولت چونان تجسد اخالق
هاي بزرگ کارکرد رساندنِ توده«قابل تقلیل به بودنآلیستی هگل این اخالقیي دولت ایدهباور من در نظریهبه

هگـل، دولـت   از نیست؛ در ایـن خـوانش   » مردم به تراز اخالقی و فرهنگیِ هماهنگ با پیشرفت نیروهاي مولد
تعریف شده است: نوعی عقالنیت هـدف/ابزار  شود که در رویکردهاي کارکردباور چیزي تبدیل میبه همانعمالً 

علیت بازتابی مکلّف به تطبیق روبنـاي فرهنگـی و اخالقـی جامعـه بـا مقـدرات زیربنـاي        جوریکي که برپایه
آثـار  بازگشـت بـه   ي بحث حاضر بـه دنبالهه آنجا که ویژ، بهي این نوشتههاي آیندهبخشتولیدي آن است. در 

بزرگـی از ادبیـات   حجـم  این مفهوم از دولت، کـه بـه  م کرد کهشود، اشاره خواهمارکس کشیده میاقتصادي 
شود. ادعاي من ایـن اسـت کـه    دشواري یافت میمارکسیستی سرایت کرده است، حتا نزد خود مارکس هم به

ــ که آیدي آن با جامعه برمیي دولت و رابطههاي صریح و مستقیم مارکس دربارهاتفاقاً برخالف آنچه از گفته
ي نظریـه شـود ـــ   نوع هگلی ایـن رابطـه توصـیف مـی    » کردنِوارونه«یا » کردنماتریالیستی«معموالً با تعبیر 

آلیستی هگل از روایت ایدهاينسخهآید، تلقی او از دولت به و برمیاتر بحثهاي غیرصریحتري که از الیهدقیق
الملـل  نَسب برده باشد، به بـین هگلکه از ي گرامشی بیش از آنباورانهي بازتابهرروي انگارهاست. بهترپایبند
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ي آخر همین فرضی است که اتفاقاً در جملهفهمد، مستلزم پیشگراید؛ آنچه او از اخالقمندي دولت میدوم می
لحـاظ فنـی و اخالقـی یگانـه و     ي اجتمـاعیِ بـه  انـدامواره «رسیدن به غایته است: ي او خود را نشان دادپاره

کردن چنین براي پیادهپرولتاریاي او تحقق راستین اخالقمنديِ منسوب به دولت را در اجراي برنامه».یکپارچه
» شوندگان (اعضا)حکومتهاي درونیِ بنديتقسیم«اي که در آن از بیخ غلط است: انداموارهاین داند.میغایتی

باوري گرامشی اسـت کـه   مشکل دقیقاً در انداموارهي ماده است.وجود نداشته باشد اندامواره نیست، حالت پایه
ي بنیـادینِ آن  اي کـه غریـزه  ي مدنی چونـان انـدامواره  گذارد: تحلیل جامعهچوب الي چرخ هگلیانیسم او می

داري، کـه در آن  ي جـایگزین سـرمایه  خاطر برداشت او از جامعـه همینبهي مرگ.است، نه رانهپایی خویشتن
درسـت و بـدون   ي تـن یک انـدامواره شود، بار حادث میدولت چونان تحقق واقعی اخالق/کلیت براي نخستین

هخوانَد؛ درنتیجعنوان یک نهاد انتحاري نمیواضح است که این با فرضِ دولت پرولتري بهبیماريِ درونی است.
داستان همچنان ادامـه  )»پایانِ خودش«یابیِ هدف پرولتاریا (کند با واقعیتمعلوم نیست چرا گرامشی فکر می

کند دولـت فقـط در   ماند؟ و باز از همین روست که او فکر میرود و اندامواره باقی میدارد؛ پرولتاریا از بین می
رونـق و  توهمـات ناشـی از  دلیلپنداشته بهاین میاست و اگر هگل جز اخالق ي انقالب پرولتري تجسد دقیقه

که دولت همیشه تجسد اخالق اسـت، و  بوده است؛ راست آناشي زندگیتاریخی بورژوازي در دورهشکوفایی 
شـده اسـت و   تقسـیم ـدرونـازي ي بورژوازي این اخالق روبنـاي یـک جامعـه   در دورهد گویمیگرامشی وقتی

شود و گویی اصالً فرامـوش  دچار خطاي وحشتناکی میتواند کلیت ادعایی اخالق را داشته باشد، درنتیجه نمی
عملکـرد یـک کلیـت    یِ تنظیمخـود زنـد: مگـر اخـالق چیـزي جـز      کند که دارد در مورد اخالق حرف مـی می
توجـه ی نباشـد، اخـالق چـه موضـوعیتی دارد؟ گرامشـی      شده است؟ جایی که چنین تقسـیم تقسیمـدرونـاز

شـدگی تأسـیس   زدنِ واقعیت همین شکاف یـا تقسـیم  شرط پسکند که کلیت مورد ادعاي اخالق تنها بهنمی
، عضـو اسـتثنا  یـک  لکانی، کلیت بدون ياخالقی؛ به تعبیرشود؛ وقتی شکافی نیست، نه کلیتی هست و نه می

ممکن نیست؛ و باز بـه بیـانی دیگـر، کلیـت فقـط بـا       اصالً بخش نشود، کلیتي عضوي که ذیل مشمول قاعده
یـن  خـود ا اي است کـه جـز بـا    زدنِ انقسامِ مجموعهدولت پسترتیبهمینهبشود. کتمان امتناع آن وضع می

اتمحصول قهرِ بیرونـی، بلکـه در ذ  نه زدن این پساما نیست؛ عنوان یک کلیت/اخالق زدن قابل تعریف بهپس
این تضمینانرژي الزم براي ،گفته شدتضمین فرویدو بهترکه پیش؛ چناناستو شرط تعریف آنکلیتخود
کـردن یـک سانسـور    ي درونی: خودسرکوبی نتیجهشودزنی مداوم، از انحراف ساختاري خود رانه فراهم میپس

 ت شـاید بهتـر   ا این روایـ بکند.نیستیباید خود را تسلیم او و بدون آن سوژه استبودنِتحمیلی نیست، جزء
ي اجتماعی است انداموارهاست: خودستهمانهي مدنی بتوان درك کرد که چرا دولت (تجسد اخالق) با جامعه

شـده اسـت:   وجـدان کنـد، نـه یـک زور بیرونـی کـه بـه فـالن دلیـل تبـدیل بـه           که خویشتن را سانسور می
آلیسم هگل باید حق را دوباره به ایدهروازایني حیات این اندامواره است.شرط ضروري ادامهپذیريسرکردگی

ي مـدنی  کوشد به خود واقعیت ببخشد، و جامعهاست که میايایدهدولت پیش از هرچیز ي آن برپایهکه داد
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داراي آن تقـدم  ي مـدنی  معنـا دولـت نسـبت بـه جامعـه     درایـن سـت؛  نییـابی آن  محمـلِ واقعیـت  چیزي جز
آلیسـم  آنچه ایـن رابطـه را از ایـده   اي است که زبان نسبت به متکلم خود دارد. توجه کنید کهشناختیهستی

کند، عینیت دارد، یعنی موجودیتی بیرونی و فرامادي است) متمایز میمثال ایجابی افالتون (که در آن ایده یا 
هاي پیشین گفته شد، بر آن تکرار آنچه در مقالهشته و بههاي آغازین این نواي است که در بخشتبصرههمان

جـاي یـک واقعیـت    آن است که ایده بهاست که مستلزم وارونهمنديبهرهي تأکید داشتیم و آن همان ضابطه
پذیر شـود: دولـت   گیري از آن امکانآن تنها با فاصلهیابیِگونه که واقعیتعینی و ایجابی، یک امتناع باشد، آن

که گفتیم، این و چنانشود؛مند تکذیب و کتمان میر نظامطوست، آنگاه که بهي اجتماعیامتناعِ ذاتی اندامواره
شـرط موجودیـت خـود    ـــ مـرگ آن،ي واقعـیِ  تحقق ابژهدر مسیرــ چونان انحراف ذاتیِ عملکرد رانه انکار

اینجا باید دقت کرد که فعالیت خودبنیاد رانه با فرضِ انحراف مذکور، چیـزي جـز همـان وجـه     ره است.انداموا
، و پیروِ آن رشد خودفرمان نیروهاي مولد جامعه نیست: نظام تولید هرچـه  تولیدي انسان، یعنی ي گونهممیزه

لی انـدامواره را بیشـتر تشـدید    ي جایگزین (فانتزي/مصرف) را بیشتر بـرآورده کنـد، شـکاف اصـ    کوشد ابژهمی
سبب انحـراف و درنتیجـه عـدم    انرژيِ الیزالی که باید با بازگشت به وضعیت پایه (مرگ) صفر شود، بهکند.می

و همـین تـنش را مـدام    گیـرد ي فروید از سر مـی »داـتفُر«ي الگوي فروکش مطلق آن، دائماً فرایند را برپایه
بخش این بازي بیهوده است، فقط به آن دلیل است که انحراف را از ي پرولتاریا پایاناگر دقیقهکند.تشدید می

تـر گفتـه شـد، ایـن یـک حـد       که پیشگذارد آن انرژي سرانجام به حالت پایه بازگردد. چناند و میرَببین می
ت کند. نخستین نمود تـاریخی  در برابر این اتفاق مقاومکندسعی میمنطقی است و بدیهی است که اندامواره 

پایی اندامواره، با این آگاهی همراه خواهد بود که ي مرگ بر قدرت سیاسی در کشمکش با خویشتنتسلط رانه
سـبب حکومـت سیاسـی آن    یافتنی نیست و بـدین تحققوکمالطورِ تمامبهدلیل همین مقاومتصفرِ مطلق به

باید چونـان  نشِ ممکن و با درنظرداشتن افقِ آرمانی صفر مطلق، براي تنظیم عمل اندامواره در سطح حداقل ت
یابد!تا ابد ادامه ي گذار جاودانگیِ یک دوره

ي امتنـاع  عنـوان ایـده  ي طبقاتی، دولـت بـه  باري تا پیش از چنین رویدادي، یعنی با فرض وجود جامعه
آید، شود و آنچه براي اجراي این خودسرکوبی پدید میاندامواره، چونان سانسور ساختاريِ غایت رانه ایجاب می

دیگرسخن سیاسـت  بهکند؛مهار میکننده را همواره عودتاین انرژيِسیاستدهد.را شکل میسیاستمفهوم 
اي است که در مجردترین صورتش اقتصاديگیريِ اندامواره از ذات ممتنع خود، یعنی از آن شکل تجلی فاصله

مـن  اسـت.  شـناختی امکـانِ هسـتی  شود ــ یک تضاد منطقی و یک عـدم ترسیم میسرمایهگونه که در ــ آن
و اکنـون  پرداخته بودمبیان دیگريابه همین موضوع البته بي امتناع پشت و روي پردهدر ویژه ترها و بهپیش

ي میان اقتصـاد و  تأکید دارم که در این تبیین رابطهط با بحث حاضر بر این نکتهگذرم؛ فقط در ارتبااز آن می
مهـارِ  از جـنس )گیسـرکرد ي سـازِ آن (شـبکه  اي نمـادین هـ ذات واقعیت و گفتمـان درواقع میان یا ،سیاست
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ي نظـامی از  واسطهي آن بهانحراف مسیر تخلیهپتانسیل، از طریقانگیزشی لیبِتی براي صفرکردنِ یک اختالف
ي ایـن همـان عقالنیتـی اسـت کـه وبـر آن را بـه بـورژوازي و مدرنیتـه         خـواهیم دیـد کـه   واسـت،  عقالنیت

دهد.اش نسبت میشدهزداییافسون

انکارناپذیر است و اندرسون در ي کروچه گرانهمیانجیکه در گذار گرامشی به هگل، نقش ي مهم ایننکته
بـه سـهم کروچـه در پـرورش     کـه و بـا آن ایـن واقعیـت توجـه دارد،    بهزنداندفترهايخود از دقیق خوانش 
ثبت شده دفترها گونه که در ــ آني گرامشیي مدنی) در اندیشهیِ دولت و جامعهستبندي سوم (همانصورت

ي ي نظریـه گفتهباور من با خطاهاي پیشاندازد که بهاي را از قلم میکند، اما نکتهمیي درستی اشارهاست ــ
ي تنگاتنگی دارد؛ این نکته مربـوط بـه   رابطه» دولت چونان ذات اخالقی«از مفهومِ هگلیِ ناکاملشدر تلقیِاو

، اما در پیوندي نامحسوس ولی پیچیده با همین موضـوع دیگرجایی و در موضوعیدر نقدي است که گرامشی
ي زیر را از اندرسون بخوانید:کند. ابتدا پارهبه کروچه وارد می

ي بـدون نهایـت   ي توسـعه ي مرزهاي دولت دلیلی فلسفی داشت. زیرا گرامشـی اندیشـه  گرایش او [گرامشی] به توسعه
ار سیاسی ــ را از خود نساخته بود، بلکه آن را مسـتقیماً از بنـدتو کروچـه اقتبـاس کـرده بـود.       عنوان ساختدولت ــ به

ــ [که] نباید با دولت وقـت  » دولت«کند که ي کروچه را نقل میالاقل چهار بار این نظریهدفترهاي زندان گرامشی در 
توانـد تجلـی واقعـی خـود را در نهادهـا و      مـی وجود واالتري اسـت کـه گـاهی    (یا حکومت صرف) برابر دانسته شود ــ 

کروچـه  "[نقل قول اندرسون از گرامشـی:]  ي مدنی قرار دارند، پیدا کند.رسد در درون جامعهقلمروهایی که به نظر می
کننده در رونـد تـاریخ را بعضـاً نـه در جـایی کـه       واقعی، یعنی نیروي هدایت» دولت«گوید رود که میتا آنجا پیش می

و گاه باید در خود شـخصِ  » خصوصی«رود (یعنی در دولت از نظر حقوقی)، بلکه اغلب در نیروهاي انتظارش میمعموالً
، زیـرا ایـن تصـور کـه     [پایان نقل قول]. ویژگی متافیزیکی بینش کروچه البته واضح است"اصطالح انقالبیون یافت ...به

هـاي حقـوقی و سـازمانیِ صـرف     و جالل تمام بر فراز پدیدهبراي دولت ذاتی ماوراي طبیعی قائل است و آن را با شکوه
)78-77: 1383گلی است. (اندرسون، بیند، آشکارا میراثی همی

یمـنِ بـه اتفاق مثبتی بود. مورد از این لیبرال ایتالیایی پذیرفت، دراینگرامشیباید اعتراف کرد که تأثیري که 
تر و بلکه در موضوعی عام» دولت وقت«قول اندرسون گرامشی دولت را دیگر نه فقط در که بههمین تأثیر بود

نیسـت و  )"دولـت از نظـر حقـوقی   "(هاي دولتـی اش محدود به نهادها و سازمانجست که تجلیمی» واالتر«
دقیقـاً همـین   . اما در خوانش گرامشـی از هگـلِ کروچـه   ي مدنی بروز یابدبسا در قلمروي خصوصی جامعهچه

د و بـه همـین دلیـل در نقـد او بـراي حفـظ       خـور شدنِ دولت بـه چشـم مـی   هراسِ اندرسون از مابعدالطبیعی
ي سیاسـت  اي بـر نظریـه  عنوان اصـالحیه موقع را بهگراییِ منتسب به مارکسیسم رسمی، یک وارونگی بیماده

سیاسـت  یادداشـت تـوان در  د. این نقد را میکناش یادي از آن نمیکند که اندرسون در مقالهکروچه وارد می
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عنـوان منشـأ   بـه (passion)شور یا شوق او در این یادداشت به برداشت کروچه از یافت؛ چونان دانش مستقل 
کند:اعتراض میاز سوي او سیاستو شورهمان گرفتنِ پردازد و سپس به اینمیخطا 

... تـدوین کـرد. بـراي    ي خطـا و منشـأ عملـیِ خطـا را    دربارهي خاص خودشمایلم نشان دهم که چگونه کروچه نظریه
امـا آنچـه   واسطه است ــ شوري کـه خصـلتی فـردي یـا گروهـی دارد.     درنگ و بیبی» شور«کروچه منشأ خطا در یک 

اي واسـطه کند چیست؟ شور یا منفعـت بـی  چونان یک مقوله، ایجاد میشوري ، بیشترتاریخی و برد با اهمیت اي»شور«
خوانـده  (schmutzig-jüdisch)یهودي ـکثیفاي است که در تزهاي فویرباخ [مارکس] همان دقیقه،منشأ خطاستکه 
واسـطه اسـت، شـورِ گـروه اجتمـاعیِ      ي خطاي بـی کنندهتعیینیهوديـکثیفگونه که شور یا منفعت اما همانشود.می

ي خطا/ایدئولوژي [= خطاي مرتبه،خطا]ان این دو [سطحِکه میي خطاي فلسفی است، درحالیکنندهتر نیز تعیینبزرگ
خودخـواهی (خطـاي   «پـردازد. در ایـن زنجیـره [ي خطاهـا، یعنـی]      جداگانه به آن میقرار دارد که کروچهایدئولوژي] 

رشـو سـطوح گونـاگون   ااست که اهمیت دارد. این واژه ب» خطا«ي مشترك و عام ، واژه»واسطه) ـ ایدئولوژي ـ فلسفه  بی
یـک  تـوان  نمید، زیرا گیردر بر نمیاحزاب را [= سیاست چونان شور] د ... برداشت کروچه از سیاست/شور خورپیوند می

رگاسـم) یـا تشـنج عضـالنی    هیجانِ جنسی (اُوضعیتیافته و مداوم را تصور کرد. شورِ مداوم [چیزي شبیه] شورِ سازمان
اي شـده ازپیش تدوینيبرنامهو هر آیداحزاب جور درنمی]عمل[است. این با سپاسم) است که بیانگر ناتوانی در عمل(ا

:Gramsci, 1992b(داند.براي کنش را بالموضوع می ها] از منَند)؛ [افزوده138

دانسـته  همـان  نشده با سیاست ایـن انگیزشِ میانجییاکند که اگر شورگرامشی به کروچه این نقد را وارد می
پیگیريِ منافع دیگر موضوعیت نـدارد،  عنوان سازماندهی آگاهانه و عقالنیِاحزاب بهفعالیت سیاسیِد، آنگاه شو

پذیر نیست، یا حتا وضعیتی کـه  صورت یک انگیزشِ ناگهانی یا هیجان مقطعی که تداومچون کنش سیاسی به
هر سطح فردي یـا جمعـیِ  درواقع همین هیجان مقطعی است که در آید.است درمی» بیانگر ناتوانی در عمل«

خطـا موجود دچارِبه ابعاد گوناگونِ» خودخواهی ـ ایدئولوژي ـ فلسفه «تحت عنوان اندامواره ــ آنچه گرامشی 
شود و چنانچـه سیاسـت چیـزي جـز آن نباشـد، مفهـوم کـنشِ        دهد ــ تبدیل به عمل مستقیم مینسبت می

سیاسیِ مبتنی بر نمایندگی، یعنی سیاستی که یکسوي آن پارلمانتاریسم و سوي دیگرش تحزب انقالبی است، 
این » سیاست همچون شور«ايِي کروچهدلیل پیشنهاد اصالحی او بر نظریههمینبهشود.معنا و بیهوده میبی

دنبـال  به شهریار نوین ملزوماتطبق ي حزب انقالبی کارگران سیاست واقعی، که او در تدوین نظریهاست که 
خطاهـا و  ایـن ي آن مهـار صورت سنجیدگی یا عقالنیتی تعریف شود که بخشی از غایت سنجیدهآن است، به

دقت کنید که اینجـا  است.کروچه مالزممفهوم شور که بااست ايروندهـمیانجیِ هرزدرنگ و بیهاي بیکنش
یا عدم پیـروي از  انحرافجور شناختی نیست، و بیشتر بیانگر یکالزاماً داراي یک بارِ منفی معرفتخطامفهوم 

نویسد:گفته میي پیشي پارهاو در دنبالهامور است. روند هنجار یا ذات مجرد 
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آیند و معموالً به درجات شوند و به اجرا درمیریزي میهاي کنش [اجتماعی] طرحهمه احزاب وجود دارند و برنامهبااین
هـم  حتا اگـر احـزاب   که کافی نیست بگوییم .اي در برداشت کروچه هستستیآمیزند. پس کاموفقیتهم توجهی قابل

ي کـنش، حـزبِ درحـال    که در دقیقـه ري ناچیزي دارداهمیت نظدلیل ینبدباز موضوعاینآنگاه ،وجود داشته باشند
یکسان نیست. ممکن است در این گفته بخشی از حقیقت هم وجـود  دیگرتر وجود داشت،اي که پیش»حزب«عمل با 

واره طور پنداشـت کـه بـا یـک انـدام     واقع اینتوان بهچناننَد که می» حزب«داشته باشد، اما نقاط همرسیِ میان این دو 
:Gramsci, 1992b)سروکار داریم. واحد)(ارگانیسمِ 139)

باشـد، عمـالً   شـده  ي حاضـر درگیـر   هاي نوشـته پردازيکه با ادبیات و مفهومبدون آنمستقیماً گرامشیا اینج
انحـراف از  همـان  یـا  خطـا  به تولید مواره شوري هست که گهگاه اندازد: در انداموضوع محوري آن را طرح می

با این تعبیر از کنش سیاسی دیگر مجالی بـراي  ي بحث گرامشی، که برپایه. نکته آندانجامبهنجار میوضعیت 
. به عبارت دیگر در خـوانش انتقـادي گرامشـی از ایـن بحـث      دمانَورزي پایدار و پیگیرِ حزبی باقی نمیسیاست

ـ    کروچه، با فرضِ سیاست چونان شـور، حاصـل وهلـه    اي ت ایجـاد انـدامواره  ي عمـل سیاسـی در بهتـرین حال
» نقـاط همرسـی  «(سازمانی) جز آنچه پیش از عمل وجود داشت است؛ گرامشی با این تلقـی مخـالف اسـت و    

.دنگـر ببه آنها به چشمِ یـک چیـز یگانـه    دداند که بتوانقدرها میي متفاوت اندامواره را آنمیان این دو دقیقه
ي سیاسی یا کروچه باید از سوي انداموارهنظراست که براي صدق ادعاي گرامشی، شور در معناي موردروشن

صـورت ایـن تبیینگـر نقـش حـزب در      همان حزب، تا حد ممکن مهار و شاید جهتدهیِ سنجیده شود. درایـن 
رهگـذر حـزب   هـاي اجتمـاعی اسـت کـه هنـوز از     کردن هیجانات خودانگیخته، ناگهانی و گذراي جریاناخته

هاي اعتراضی کارگري گراییخوديهایی که معموالً در کسوت آنارشیسم یا خودبهاند، جریانگري نشدهمیانجی
و شـهریار نـوین   عموماً ــ و نه فقط در این مقاله ــ براین است کهگرامشیدانیم که نظر میشوند. پدیدار می

ــر ایــن خودبــهي کــارگر وظیفــه دارد کــه حــزب انقالبــی طبقــهطبعــاً گرایــی بایســتد، زیــرا خــوديدر براب
ناپـذیري وقـایع   بینـی دادن به تصادف و پیشمعناي تنمالزم با آن عمالً بهدرنگشورِ بیبخشیدن به محوریت
ي ضـعف نظریـه  رابطـه  درهمـین او سپس .استمند طور واقعی حذف کنشگري هدفمند و برنامهو بهاجتماعی

، کـه نیازمنـد نهادهـا و    گاي ماننـد جنـ  هـاي مـداوم و پـر انـرژي    تواند کنشکه نمیجوید شور را در این می
ی مثل ستادهاي فرمانـدهی هسـتند را توضـیح دهـد، چـون شـور فقـط        عملـدرـمی و پیوستههاي دائازمانس

است ي این نگرش گرامشی این نتیجهاي و گذراست (ارگاسم و اسپاسم) و تبیینگرِ تحرك پایدار نیست.لحظه
آلمان پیش از آغاز جنگ یکُم) اهمیت شور را کل ارتشرئیس ستاد،Moltkeه (ي ملتککه او با ارجاع به گفته

ي جلـورفتن  توان پیشاپیش نحـوه ي کالن که نمی، یعنی آنجاهایی از یک برنامهبیندصرفاً در جزئیات امور می
را درمـورد آنهـا بـه    القیت و مهـارت و جسـارت افـراد   باید عامل خلحاظکرد و بدینبینیامور در آنها را پیش

رسمیت شناخت:
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هـاي  ي نقشـه دربـاره ه را ي ملتکهستند، گفتهدائمی هايتشکلعنوان که مربوط به احزاب بهايهاي سیاسیدر برنامه
ي کرد و به فرجام رسـاند،  ریزحبا تمام جزئیات طرتوان پیشاپیش ها را نمیکه این نقشهنظامی به یاد بیاورید؛ و آن این

نظر باشد، زیرا جزئیات کـنش تـا   در شان بلکه [تدوین و اجراي آنها] تنها تا آنجا ممکن است که هسته و طرح محوري
نظر د، اما بهشونمایان میحد معینی به تحرکات و اقدامات دشمن بستگی دارد. درست در همین جزئیات است که شور 

کل ستاد از نوعِشورِتوضیحی هم پیدا کرد براي هنوز باید مؤید برداشت کروچه باشد.لتکه مياین قاعدهرسد که نمی
رَد سـرد  هایش را در پرتو که نقشه[ارتش آلمان] شـکلی  دور از هیجـان] و بـه  خـویش [یعنـی کـامالً منطقـی و بـه     خـ

:Gramsci, 1992b(کرد.تنظیم می» زدودهـشوقـوـشور« از منَند)تأکیدو ها][افزوده؛ 139

شور است که در یک ستاد ارتش نبـردي بلندمـدت را بـا خونسـردي و     کدامپرسش گرامشی این است که آن 
باشـد، قطعـاً دیگـر    شـور چنین شوري، اگر اصـالً  ؟کندریزي و هدایت میعقالنیت و سنجیدگیِ بسنده برنامه

چنین سـتاد  ي کارگر نیزور او حزب انقالبی طبقهبارویدادي تصادفی و گذرا، یا یک انحراف از معیار نیست. به
د، امـا در  ریـز خونسردي و عقالنیت طرح مـی ي بلندمدت و کالن نبرد را با برنامهنقشه و اي است که عملیاتی

تـوان پیشـاپیش بـا تمـام جزئیـات      هـا را نمـی  نقشـه "دهد، چون اندام میمجال عرضشوراجراي جزئیات به 
طلبِ نظـام نماینـدگی   ي کارگر با احزاب بورژوایی و اصالحاما از این منظر تفاوت حزب طبقه؛"ریزي کردطرح

شود د مییاعامعنوان مقوله یا علمی ، از سیاست به»سیاست چونان یک دانش مستقل«در چیست؟ در مفهوم 
ست به همان مفهوم خطا یا انحراف از هاي طبقاتی قابل انتزاع است. کافیهاي سوبژکتیویتهگویی از تفاوتکه 

هنجار بازگردیم و ببینیم خود او چه تبیینی از این دوگانه دارد:

هـاي]  سـازمان هـاي [= بنـدي ي سیاست[ورزي]، در توضـیح و توجیـه شـکل   عنوان دقیقهايِ شور بهاگر مفهوم کروچه
د خـور میبرو ستادهاي کل [فرماندهی جنگ]، به دشواري ي ملیهاارتشهااي مانند احزاب و بیش از آنسیاسی دائمی
جـور عقالنیـت و اندیشـیدنِ    که به یکآنطور دائمی سازماندهی شود، بیبهتصور کرد که یک شورتوان ــ چرا که نمی

همانسـتیِ توانـد در  شده تبدیل شود و درنتیجه دیگر اصالً شور نباشد ــ آنگاه تنها پاسخ براي این دشـواره مـی  حساب
هاي همانستی دارد، سازماناقتصادشود و دقیقاً تا آنجا که با سیاست و اقتصاد باشد. سیاست به کنش دائمی تبدیل می

اقتصـاد و  توان جداگانه از دلیل است که میهمینکند. اما البته سیاست از اقتصاد متمایز هم هست و بهدائمی ایجاد می
میانجی براي کنش یاد کرد که در قلمروي درنگ و بیچونان یک انگیزش بی» شور سیاسی«صحبت کرد، و از سیاست

کـه  کنـد  و عواطف و آرزوهایی را وارد بازي میرودمیترد، اما از آن فراشوزاده میندگی اقتصادي ز» دائمی و انداموارِ«
سـود هاي مرتبط با خود زندگی فردي انسان نیز از قوانینی متفاوت با قـوانین  وکتابوتاب آنها حتا حسابپر تبدر جوِّ

,Gramsci(کنند. شخصی و چیزهایی از این قبیل، پیروي می 1992b: ها] از منَند)؛ [افزوده139-140

گذارد ي سیاست (نظر کروچه) کنار میعنوان وهلهمیانجی را بهپایه گرامشی عمالً پذیرش مفهوم شورِ بیبراین
تـوان  کار را ــ که به اذعان خودش دیگر نمیدست یک عقالنیت سنجیدهي آن بهشدهو شکلِ مهارشده و اخته

رتـش و  اي که در سـتادهاي فرمانـدهی ا  کند: تداومِ مبارزاتیاي میــ جایگزین شور لحظهآن را شور پنداشت 



80

این حزبيکنندهکه وجه مستثنا اینپیشین ما،پرسشجا همیناما شود. دیده میالبته در حزب تراز نوین او
در چنـین  هـاي مـدرن   ي عمل احزاب سیاسی بورژوایی و درواقع کل سیاسـت نماینـدگیِ دمکراسـی   برنامهاز

طور که کاربرد مثال است، همانهیچ باید پاسخی پیدا کند. واضح است که جواب این پرسش تبیینی چیست، 
خـود  این بیـان خودبـه  دهد. در ي کارگر این موضوع را نشان میستاد ارتش براي توضیح استعاري حزب طبقه

از گیـري یاري. گرامشی با شودنمایندگی فروکاسته میعامِي کارگر به سطحی از سیاست هحزب سیاسی طبق
ايِ شور را به جنـگ  مفهوم کروچه، »استدیگري سیاست با ابزاريجنگ دنباله«،ي مشهور کالوزِویتسگزاره

شـود را پـیش   تـداوم یافتـه و سـازماندهی مـی    شـور  که چگونـه  دهد و سپس آن ایراد خود، ایننیز تعمیم می
اي بدون وجود یک تنها جنگ و فعالیت سیاسی، بلکه هیچ کنش فردي و اجتماعیکشد؛ روشن است که نهمی

پذیر نیست. چنانچه در مباحث کل ایـن نوشـته گفتـه شـد، ایـن      اني روانیِ آن امککنندهیا انرژيِ تأمینشور 
تصـرف شود که هرگز در سرمنزلِتاري موجب میانرژي به این دلیل همیشه درکار است که یک انحراف ساخ

خود فروکش نکند: یک نظام وجدانیات و نه اوامرِ یـک قهـرِ بیرونـی دائمـاً ایـن امـر را بـه تـأخیر         غاییيابژه
ي سکون یا فروکش انرژي، تشکیل یک چـارچوب گفتمـانی یـا    زنی مداوم وهله؛ محصول همین پساندازدمی

ادامه پندارد تر از آنچه گرامشی میخیلی سادهتواند مییجنگشورِ دائمیِ نامیم است؛میسرکردگیآنچه نظام 
؛ اگر از واقعیـت مـزدوري   دبیفتاز کار گفتمان حاکمسرکردگیاصطالح ی یا بهظام وجدانتناآنپیدا نکند، اگر 

شود، یـک آرمـانخواهی   نظر کنیم، آنچه بسیج عمومی براي جنگ را سبب میسربازان و نیروهاي نظامی صرف
هـاي گفتمـانی   اینهـا چـارچوب  هـاي در بنـد؛  مثبت یا منفی است: مثالً دفاع از میهن یا آزادسازيِ دیگر ملـت 

کنند. صورت یک توهم تولید میرتباطی و تصویري، و درواقع بهشکل اها را بهمشخصی هستند که هویت سوژه
شـود: در چنـین   ي گرامشـی نیـز زائـل مـی    ها از کار بیفتند، شورِ مـورد اشـاره  وقتی به هر دلیلی این گفتمان

توانند سربازان خـود را قـانع   ي تزاري دیگر به هیچ ابزاري نمیوضعیتی مثالً ستادهاي فرماندهی ارتش روسیه
ي و درلحظـه جنگیـدن ندارنـد.   شـور ي شرق علیه آلمان بجنگند؛ این سـربازان دیگـر   که باید در جبههکنند

، پرولتـري حـزب یابـد؛  تـاریخی تحقـق مـی   ي صورت یک سوبژکتیویتهفروکش این شور است که بلشویسم به
فروکش آن است.نه یک شورِ ممتد اجتماعی بلکه،گرامشیشهریار نوین برخالف سازمان الگوگرفته از 

، بیـان دیگـري از همـین بحـث را     »ي اُفت پتانسیلدرباره«، در بخشِ ي خاطیانشریطهي من در نوشته
عنـوان  که آن بخش را بازخوانی کنید: آنچه آزمایش لیبِـت بـه  کنممیطرح کردم و از شما مصرانه درخواست 

لحاظ زمانی پیش از تصمیم او) بـراي  ژه (یعنی بهي سویک انگیزشِ ولتاژيِ مقدم بر آگاهی و انتخاب مختارانه
درواقع باید یـک ولتـاژ   ــنامدمیآمادگیپتانسیللیبت چیزي کهــ کند انجام یک کارِ ظاهراً ارادي ثبت می

ي خود آزمایشگران، نه ایجابِ غیراراديِ یک کنش بلکه توقف غیـراراديِ  عکسِ نتیجهمنفی انگاشته شود که به
ي نگـاتیو  نسـخه مشـغول ثبـت   EEGکه گویی دستگاهکند، چنانشونده را تحریک میانجامـیک کارِ پیوسته
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دانستم: اندامواره همیشه شور یـا انـرژيِ   ي مرگ رانهمود استعاري ؛ همانجا این افت پتانسیل را نواقعیت است
ي ایـن  ي مـا در وتـو کـردنِ هربـاره    کند؛ ارادهي رانه حفظ میف در ابژهالزم براي بقاي خود را از طریق انحرا

ي مسـتقیم  گذشـته از نتیجـه  انگیزِشِ منفی درواقع همان دستگاه سرکوب یا سانسور اسـت؛ بـه زبـان دیگـر،    
) یک کـار، یـک تحریـک    ندادنِتعبیرِ ما که پیش از هر تصمیم ارادي بر انجام دادن (و بهمایش لیبِت ــ اینآز

آیـد:  ي دیگر نیز به دست مـی خبر مهیاي اتخاذ این تصمیم کرده است ــ یک نتیجهعصبی غیرارادي ما را بی
ظاهراً آزادي و اختیار سوژه صرفاً در توانایی او براي پذیرفتن یا وتو کردن این تحریک عصبی است، امـا وقتـی   

صورت تصمیم ارادي ما براي انجـام دادن  این رانشِ پیشاپیش، که بهي کنیم، وتو شدنِ هربارهتر نگاه میدقیق
اش تضمینِ وتو کـردن  ي خود محصول یک نظام مضاعف آگاهی است که وظیفهنوبهشود، بهآن کار نمودار می

است ــافت پتانسیل یک درواقع لیبِت ــ پتانسیلی که در خوانش ماآمادگیِپتانسیلشرط وتو کردنِ است: به
تصـمیم ارادي ماسـت،   پیامـد کنـیم  مـی گمـان که ما کنشیقرار کند. بدینسوژه احساس آگاهی و آزادي می

يیا قاعدهوجداني رانه در قالب یک صورت شرط انحراف تحقق ابژهعملکرد ایدئولوژیک گفتمانی است که به
که در یک ستاد ارتش شوري ي چیستیِ درنتیجه پرسش گرامشی دربارهکند.هژمونیک در ما عمل مینظارتیِ

آن را درواقعکند و جاست، اما این پاسخ او که یک نظام عقالنیت این شور را اخته مییابد بِتداوم و سازمان می
تداوم اندامواره بقا و، زیرااستتداوم : اتفاقاً شور در همین کندموضوع را وارونه میکند، بودن ساقط میـاز شور

شـناخته  سیاسـت عنـوان  ي گرامشی با کروچـه بـه  مستلزم پرهیز از فرونشاندن آن است. آنچه در این مجادله
در چارچوب یک ، یعنی عقالنیتي کنندههمین پرهیز ساختاري در قالب یک نظامِ تعریفی برايبیانشود،می

.استسرکردهگفتمانِ

یِ آن با زندگی اقتصـادي  ستهمانرا ،اي کروچهلحظهدلیل تداوم سیاست، برخالف سیاست/شورِگرامشی
کند که باعث محدود می» میانجی براي کنشدرنگ و بیانگیزش بی«داند و موضوع شور را به یک اندامواره می

سردخرَداي که قاعدهباشیم، کلیِ سیاست عقالنی و ي قاعدهبیرون از ايهاي سیاسیکنششاهد شود گاه می
کند؛ ریزي میبرنامهي آن کلیات طرح خود را شناسد و برپایهمیآن را کلفرماندهیستادامثال کارِ و سنجیده

داند و گاه پیروِ ملتکه، در پیشبرد که دیدیم گرامشی الزاماً آنها را منفی نمیاین انحراف از معیارها ــ که چنان
دهد ــ از دید او در قلمروي همان زندگی واقعی و اقتصـادي انـدامواره زاده   اولویت را به آنها مینقشهجزئیات 

هاي مورديِ مرتبط با آنها سطحی از استقالل سیاست از اقتصاد را هم تضمین ها و خالقیتشوند و جسارتمی
در آن یعنـی  سیاسـت اسـت،   آلِیـده ااتفاقاً شور در خود همین حالت آرمـانی یـا ذات  گفتیم که اما کنند؛ می

کند و تا وقتـی رانـشِ   ریزي میي آن برنامهعقالنیت منطبق با زیست اقتصادي اندامواره که ستاد ارتش برپایه
ي انـدامواره نمـودار   دارنـده پـاي ي سـرکردگیِ بـه  صورت شبکهآن وتو نشود، الزاماً بهتوقفي شدهمنفیلیبِتیِ 

خود را در هیئت تـأمین همـین سـرکردگی در کالبـد یـک      نوینشهریاربا الگويحزب کارگريشود؛ اگرمی
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دهـد.  انجـام نمـی  ارتـش کـل سـتاد کاري متمایز با کند، درحقیقت ائتالف یا بلوك طبقاتی جدید تعریف می
ي کارگر بینی طبقهي جهانبرپایهمند نوینسرکردهبرخالف تصور گرامشی، سیاست انقالبی تأسیس یک نظام 

تواند هژمونیک شود، زیرا یک گفتمان بینی ــ اگر چنین عنوانی براي آن درست باشد ــ نمینیست؛ این جهان
نیست، به این معنی که با غایت حفظ انداموارگی از طریق تضمین تداوم میزانی از تنش/شور/انرژي در تعارض 

در جنـگ موضـعی  اصرار دارم تأکید گرامشی بر محوریت یا اولویت مفهومیِ همین دلیل است که من است. به
ي اي مرتبط با جوامـع داراي جامعـه  ي حزب انقالبی ــ که بر طبق آن شهریار نوین بیشتر نظریهتدوین نظریه

یک ي مدنی از طریق تأمین هاي غربی است ــ ایراد اساسی دارد: تصرف جامعهمدنی نیرومند مانند دمکراسی
عنوان ظرف پذیرش سرکردگی و ي مدنی بهاست، زیرا جامعهي وتوکردنایگزین، ادامهجمندسرکردهگفتمان 

و د بیابـ کوشد بر آن سـرکردگی  محمل اصلی جنگ موضعی، مقدم بر عاملیت یا آگاهیِ سیاسیِ نیرویی که می
ــد  ــتح کن ــق آن را ف ــع عمی ــاهی   ،مواض ــدعی آگ ــم م ــدر ه ــوژه هرق ــود دارد: س ــه و وج ــت مختاران و عاملی

شـود کـه قـرار اسـت     بخشـی رهـایی گفتمـان  يسـلطه ـازـفـارغ خود در تولیديده و آزادانهسنجیـپیشاپیش
دهـد  اي سازمان میذاتیهمچنان این آگاهی را مشروط به پذیرش آن وجدانِسرکردگی جدید را تأمین کند،

ي بنیادین خود و درنتیجه حفظ انحـراف ذاتـی آن را   ي مدنی از طریق آن وتو کردن رانهي جامعهکه اندامواره
تواند بر انحراف آگاهی، بر ها ــ نمیترین مارکسیستــ ولو از سوي انقالبیايسرکردگیکند؛ هیچ تضمین می
ه کند، زیرا دقیقاً همین انحراف یا کذب است که وجود یک سـرکردگی  غلبنامیدمیآگاهی کاذب آنچه لوکاچ 

که چنان، آنکاذب الزم و ملزوم یکدیگرندکند؛ سرکردگی و آگاهیِگفتمانی را به هر شکلی که باشد ایجاب می
یکُمی بدون دومی محال است.

ی آن ناظر بر عینیـت  گرایی اثباتی مندرج است، و صفت اثباتروشن است که در نگرش گرامشی یک ذات
گوید آن را باید در اقتصاد جامعه جستجو کـرد. طور که خودش میمادي و محسوس چنین ذاتی است و همان

ي سلبی تعریف کنیم؛ ایجابیت ذات اگونهبهبرخالف او که آن را شرط آنبا او همدلم، بهگراییذاتمن در البته 
اندازي یک تلقی آماري از ثبت و شـناخت رویـدادهاي اجتمـاعی    اقتصادي جامعه از منظر گرامشی سبب طرح

هـایی را مغـایر روش مارکسیسـتی    صراحت چنین طرحبهزنداندفترهايجاي شود، اگرچه خود او در جايمی
امور پیشنهاد » معقول«بینیم او براي درك روند ذاتی و که میآیدداند. این طرح زمانی بیشتر به چشم میمی

ي آن اصـل بنیـادین   دهد؛ این پیشنهاد شبیه توصیه به مالحظهبررسیِ بلندمدت رویدادهاي یک جامعه را می
کاهش انحراف یعنی ،ي آماري منجر به دقت بیشتر تحلیلي آن افزایش حجم نمونهدانش آمار است که برپایه

هاسـت، درواقـع بیـانگر    هاي تصـادفی و مـوردي داده  این انحراف معیار که ناشی از پریشیدگیشود.می،معیار
گرایانه باعث ؛ همین رویکرد اثباتدر بحث گرامشی هستند» شور«ي حاصل از »خطاها«چیزي شبیه به همان 
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هـا، روابـط   تحلیـل وضـعیت  شـود؛ در یادداشـت   گرایی اقتصادي (اکونومیسم) میتعریف اشتباه او از فروکاست
خوانیم:می» شهریار نوین«يمندرج در مجموعهنیروها

وارپیشامدچیزانداموار و چیزِ سیاسی، ناتوانی در یافتن رابطه (نسبت) درست میان ـیک خطاي رایج در تحلیل تاریخی
هـاي  چونـان علـت  کننـد، نحـوي غیرمسـتقیم عمـل مـی    هایی را که درواقع فقط بـه انجامد که علتاست؛ این بدان می

در حالـت  بیِنگـاریم.  میـانجی را تنهـا علـلِ تأثیرگـذار    هاي بـی وارون] علتمعرفی کنیم، و یا [بهکنندهعملمیانجیبی
پرسـتانه  هـا)ي مکتبـی و آیـین   بازيطیها (مالنُقَموشکافیهمان یا ،»گرایی اقتصادي (اقتصادزدگی)فروکاست«نخست 

هاي مکـانیکی بـیش از واقـع پنداشـته     در حالت یکُم نقش علت». زدگیایدئولوژي«و در حالت دوم ،دندست باال را دار
:Gramsci, 1992b)شود.گرایانه و فردي اغراق میي ارادهمؤلفهشود، و در حالت دوم در می 178)

دهـد و  ي اقتصادزدگی به دست نمیمیانجی، چیز چندانی دربارهعنوان عللِ بیهاي میانجیمند بهتوصیف علت
کـه در  هاي معاصر گرامشی، حتـا آنـان  ي مارکسیستگرایی اقتصادي را کمابیش همهاین تعریف از فروکاست

اي مانند بوخارین الملل دومیبینهاي اصالتاًهایی بودند ــ از بلشویکشناسی خود دچار چنین فروکاستروش
هاي رادیکال اروپـا کمونیستتا گرفته ) استبه او تاختهتندي و بهبارها زندانيدفترها(که خود گرامشی در 

ي انداموار (اقتصـادي) و  هها به دو مقولبندي علتگرامشی با دستهکردند.رزا لوکزامبورگ ــ تأیید میهمچون
دهـد کـه علـل    هاي نسـبت مـی  گرایی اقتصادي را به آن تحلیلناگهانی)، فروکاستشور(برآمده از اروپیشامد

نیـاز هااین علتعاملیتکشف سازوکاربراي این رویکرد دانند، به این ترتیب کهقیماً دخیل میانداموار را مست
دخیل در فرایند و افراد را که در نقشِ هاي پیشامدواریا عاملیتشورسهمند و درنتیجه بیبه هیچ انتزاعی نمی

اما تعداد مصادیق مشمول چنـین تعریفـی از ایـن    کند.ند، یکسره هیچ میشوگیر در آن ظاهر میدرهاياراده
عوامل انـداموار  میانجی پنداشتنِ علیت اکونومیسم در بییابد؛اي کاهش میطرز نابخشودنیهگرایی بفروکاست
بامـداد  و در بخـش پایـانی   ي امتناع پشت و روي پردهست؛ من در هاآنبهبخشیدنذاتیتنیست، در اقتصادي
م که فالن منفعـت  اههاي دیگر بر این نکته تأکید داشتتر در نوشتهطور پراکنده) و بهبحران(در بحث بیورسپ

رویداد به عنوان علت محوريِ آن آنازپسمادي یا توازن نیروهاي اقتصادي درمقام عاملیت یک رویداد، تنها 
سـازيِ  بسـته ي بـازتجمیع (هم ي نهـایی را شـیوه  شود: عاملیت اقتصـاديِ وهلـه  و با عطف به گذشته وضع می

مـا را بـه بـازخوانیِ    درست همین واقعیت است کـه و کندتعیین میي در معرضِ فروپاشیي) انداموارهدوباره
مـدنی (پدیـدار/جزئیت) سـوق    يرمقام یـک مثال/کلیـت بـر جامعـه    ي پیشینگی دولت دي هگل دربارهنظریه

کـه در  طـور  هماندلیل است کههمیناین است و بهي ؛ رویکرد معمول مارکسیسمِ واقعاً موجود وارونهدهدمی
توان حتا با حـذف  در تبیین رویدادهایی مانند انقالب ایران، که نمی،گفته شدبیشتر تفصیل بهبیورسپبامداد

گـویی  به پریشانمعیارها براي آنها عاملیت اقتصاديِ ولو غیرمستقیمی پیدا کرد،ها و انحرافي پریشیدگیمهه
ي مصـر و تـونس   هاي گذشتهتري چون رویدادهاي سالشوند؛ این وضعیت در مورد پدیدارهاي گنگدچار می



84

اندازه و در یک سطح نتوانستند براي آنها دالیـل  یکهر دو بههااقتصادزدهها و مارکسیستو ست،هم هبارزتر 
بیابند.غیرمستقیم اقتصاديِ هرقدر 

تـرِ  ي همین ذاتیت است که گرامشی براي شناخت درسـت انگاشت ناگفته و شاید ناآگاهانهسپس با پیش
و برآمده شورمندانه و پیشامدوارهاي یشیدگیي پرو غیرمستقیم پس از انتزاع همهانداموارهايعاملیتهمین 
: زندحرف میي آماري ضرورت افزایش حجم نمونهاز تلویح هاي مورديِ افراد انسانی، بهاز اراده

دسـت خواهنـد   نحوي روشنگر و آموزنـده بـه  روشنی و بهشناختی معناي کامل خود را تنها آنگاه بههاي روشاین سنجه
تـا  1789سـال فرانسه ازآزمون در مورد رویدادهاي انجام این هاي تاریخیِ انضمامی درآیند. آورد که به آزمون واقعیت

ی بیشترِ این طرح موضوع، اتفاقاً الزم است که کل این دوره را در نظر به باور من براي روشنتواند مفید باشد.می1870
ي فرانسه پرورش یافتنـد، تنهـا در جمهـوري    در زیربناي جامعه1789اي که پس از بگیریم ... درواقع تضادهاي درونی

هـاي زمـانیِ   هفاصلباهاي اجتماعی ها و شکنجتابیشوند؛ و فرانسه فقط پس از هشتاد سال درونحل میکمابیشسوم 
، اکنـون شصـت سـال اسـت کـه یـک       1870و 1848، 1830، 1815، 1804، 1799، 1794، 1789پیوسته افزاینده: 

[ي زمانیِ] با بسامدهاي مختلف است که ایـن  » هابازه«ي همین دقیقاً مطالعهد.گذرانَسیاسی پایدار را از سرمیزندگی
و پیشـرفت  گیـري  لشـک ، و از سـوي دیگـر میـان    از یکسو روابط میان زیرساخت و روسـاخت تادهد میبه ما امکان را 

:Gramsci, 1992b).یمرا درك کنساختدر خود زیرهاي پیشامدگونهاي انداموار و تکانههحرکت 179-180)

میـانگین یـا   صـورت یـک   هبعمالً موردنظر گرامشی اقتصادي برداريِ تاریخی، زیرساختجم نمونهبا افزایش ح
سـال تـداوم   هشـتاد : تضادهایی که شودپدیدار مینحوي انداموار در حرکت است زمانی که بهيمعیارِ پیوسته

سرانجام در جمهوري سوم با پیروزي قاطع اند،هاي اجتماعی را از خود به جا گذاشتهو انبوهی از آشوبداشته
ي خـود گرامشـی  گفتـه و بهشوندب بزرگ فرانسه مرتفع میگرفته از انقالهاي انقالبیِ شکلبورژوازي بر جناح

هـم بـر چیـزِ کهنـه     شاَزیستاییدهد که نشان میبا پیروزي فرجامین خود بورژوازي کهاست1870تنها در 
:ibid)چربدي کارگر) مینو (طبقهـزیاديـهنوز(اشرافیت) و هم بر چیزِ  سپس با درنظر گرفتن همـین  .(179

ند، کشف و درك شمرده شوپریشیدگی و انحراف باید هایی را که نسبت به آن توان حرکتمیمعیارمیانگین یا
فـالن تفـوق   مثالً (اي بازي کند اي که ممکن است در یکی از رویدادها نقش برجستهکرد: عاملِ فردي و ارادي

» شـوربنیادبودنِ «و » بـودن یشـیدگی پر«تنها در درازمدت ،)بناپارتیسممقطعی و محلّیِ پرولتاریا، یا با اغماض 
ي بر اساس رابطـه اني خودشر دقیقهچنین پدیدارهایی دبه عبارت دیگر در این روش کند.خود را نمایان می

تنها با در نظر گرفتن زمانمنديِ بلنـدترِ  نابودگیشو پریشیدگیندفهمیدنی نیسترساخت و روساختسنتیِ زی
تنهـا  راي فهم رویدادهاي تاریخی روش مناسبی است؛ باید اعتراف کرد که بشود. هاي انداموار درك میحرکت

؛ د سال صبر کنـیم باید هشتا،جواب بدهدمورد کردوکارِ امروزِ خود ما هم درکه براي آناست که ن ایشایراد
درسـت ماننـد کمـون    ، 1848یا قیـام کـارگران در   هاژاکُبنگستر هراسحکومتشود که معلوم می1871در 
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و آن حکوم به شکست بودهمشانبودننو ـزیاديـهنوزدلیل بهشان،هاي موقتی و مورديرغم کامیابیبهپاریس، 
ویژه در آن بخـش از  ، بهزنداندفترهايالبته گرامشی در (انداي نبودهها هم چیزي فراتر از شور لحظهکامیابی

بـه  مثبتـی داشـت  شـدند، نگـاه راهبـردي   متمـایز  ایتالیاتاریخيدربارههایییادداشتآنها که بعدها با عنوان 
براي پیوندبخشی میان شـهرها و  فرانسوي در جریان انقالب شهریار نوین ها در ایفاي نقشِ یک عملکرد ژاکُبن

؛ از این رو او حتا الگوبرداري از در کل کشورمندسرکردهایجاد یک همبستگیِ طریقبدینروستاهاي فرانسه، و 
کرد؛ دقت کنید که اینجا مثال من مربوط به این جنبـه از نگـاه   براي فرایند وحدت ایتالیا نیز توصیه میآن را 

گوید، حرکـت انـدامواري   صراحت میگرامشی در همان مقاله بهکه درواقع چنان.گرامشی به ژاکُبنیسم نیست)
ي تولیـد  عنـوان شـیوه  وازي فرانسـه بـه  زند، تکامل بـورژ قطعی خود را بر روند اوضاع میکه در بلندمدت مهرِ
تـرِ  انقالبیهايشده است که بالندگی آن هنوز این مجال را به میراثداران جناحقدرتخلعجایگزینِ فئودالیسمِ

و موعـد  اش را از دست داده نیز موضوعیت تاریخینوپا ي تولید دهد که گمان کنند خود این شیوهنمی1789
هـاي  ی (مقـدار میـانگینِ دوره  همـین انـداموارگیِ زیرسـاخت   ست که روشن ارسیده است.شدنش فرا جایگزین

آنچه با این حرکـت انـداموار همخـوان    :ي مدنی گرامشی استي جامعهفروضهي مبرسازنده)بلندمدت تاریخی
گراییِ استي اصلیِ فروککه چنین رویکردي هستهاما اینشود.ي مدنی نهادینه میخود در جامعهاست، خودبه

گیري است: فرانسـه  ؛ مشکل در همین طرز برخورد گرامشی با میانگیناقتصادي است، به همان روشنی نیست
هاي هشتاد سـال  ي پریشیدگیسازيِ همهاش روي مقدار میانگین تاریخ خود و با حذف یا کمینهبا فرود نهایی

دهد؛ در این نگرش میـانگین موردبحـث   را در جمهوري سوم شکل میي مدنی پایدار جامعهسپري شده، یک 
» میـانگین «شـود فکـر کنـیم    قضـیه وارونـه اسـت: آنچـه باعـث مـی      کهحال آندارد؛ پیشیناقعیت تجربیِ و

الزم با ممدنیِيجامعهي سالهاست، خود استقرار و تعادل شصتي ما یک واقعیت از پیش متعینشدهاسبهمح
ي خود یک ذات مثبت یا مقدار میانگینِ ست که به هشتادسالِ گذشتهي مدنی؛ این جامعهاستجمهوري سوم

دهـد. نسبت میــاي مقدر شده بوده استآن در چنین جمهوريآرمانیِ یافتگیِ که پیشاپیش تحققــ مثالی
طور نیسـت کـه از   اینکند. درحقیقتي گفتمانی را پیدا میاز این نظر این میانگین ماهیت یک فانتزي یا ابژه

و ي آرمـانی  یـا گونـه  وخیز حولِ یـک شـکلِ مثـالی    پیش تعیین شده باشد که یک جامعه پس از کمی جست
ي وارون، لحظـه شـود؛ بـه  مـی سـته  کشی در برابر تسلیم یکباره به آن، سرانجام بـه ایـن میـانگین فروکا   گردن
تاریخی بوده است.میانگینیا یک آرمانی/مثالیکند چه وضعیتی شدگی جامعه است که تعیین میتسلیم

ي شود؛ فرانسهبخشیِ عامل اقتصادي صرفاً پس از تعیین تکلیف این دقیقه مطرح میتوجه کنید که تعین
اسـت و  نـو  ـزیـادي ـهنوزي گرامشی پرولتاریا گفتهد، زیرا بهتواند به سوسیالیسم برسنمی1848یا حتا 1789

ي فرانسـه درسـت   قـدر کـه دربـاره   این حرف همانداريِ فعالً بالنده را ندارد.بنابراین امکان جایگزینی سرمایه
کـه ایـن جبـر اقتصـادي مهـر خـود را از همـان        هم باید صادق باشد، همچنان1917ي ي روسیهاست، درباره
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اي از صـورت مجموعـه  کـم آغـاز جنـگ جهـانی دوم، بـه     روزهاي نخست فرایند تثبیت نظـام نـوین تـا دسـت    
زد؛ اما این واقعیت نافیِ این حقیقت نیست که هاي اقتصادي و سیاسی بر مسیر تحوالت این کشور نشینیعقب

جبـر آید، خـود  دست میه بهگیري آنچما با دو میانگین تاریخی یکسره متفاوت سروکار داریم: پس از میانگین
ي اجتمـاعی  انـدامواره يایـن لحظـه  تمایلِگرایی تاریخی نیست، بلکه عرفاً و اشتباهاً منتسب به مادهاقتصاديِ

شـکل  سـرکردگی است که در مفهوم همین تمایلاست؛گذشتهعنوان میانگین واقعیِبر بهبراي تفسیرِ این ج
روشـنی  ، تمـایلی کـه بـه   سازدي مدنی را نیز برمیز جامعهکند و بنیاد تعبیر گرامشی ابیرونی خود را پیدا می

ایـن اسـت کـه    1917ي ي روسیهي مفهومیِ وتو شدنِ رانه است. میانگین تاریخِ هشتاد سالِ گذشتههمبسته
هاي تولیديِ خود را نه ماندگیادي حاصل از عقب، درنتیجه جبرِ اقتصچنان تمایلی ندارددر آن لحظهاندامواره 

ــ ولو که کند درك میعنوان خصمی آن تن داد، بلکه بهمقدرات سیاسی و اجتماعیکه باید بهايمادهچونان
باید ــ در نهایت در برابر زورِ واقعی آنهاي سیاسی و ژئوپلیتیکیِ موقتدادنهاي تاکتیکی یا تننشینیبا عقب

موضوع اصالً بر سرِ واقعیت داشتن یا نداشتن .کند، چیره شدعنوان نیرویی که اندامواره را بازتولید میبهآن بر 
ي سنگین و معموالً این مفهوم را دقیقاً با واژهمنکر عینیت این جبر نیستم؛ حتاجبر اقتصادي نیست و من هم 

برم تا اعتقادم بـه  کار می، بهتأثیرگذاريو هایینتعینتري چون هاي متعادل، و نه جایگزین»جبر«ي نکوهیده
ي ؛ مسـئله صراحت هرچه بیشتر نشـان دهـم  اب،بخشی به مسیر تحوالت جامعهرقیب آن را در جهتقدرت بی

درنـگ بـه یـک    تاریخ گذشته، این جبر را بیمیانگینِعنوان به/تولیدياصلی این است که تأویل جبر اقتصادي
آیـد، نـه خـود آن جبـر     گیري بـه دسـت مـی   کند؛ به عبارت دیگر آنچه از این میانگینتبدیل میسیاسیجبر 

ایـن خصـلت سیاسـیِ    ؛ي منشویسم اسـت اي که مشخصه، جابجاییسیاسی استتقدیراقتصادي، بلکه همین 
شده بیانگر چه سـطحی از پیشـرفت اقتصـادي    آوريهاي جمعکند که دادهگیريِ ماست که تعیین میمیانگین

گفته شد، تعیـین مـرز مشخصـی    بامداد بیورسپ که در اند، وگرنه چنانداري بودهالزم براي جایگزینی سرمایه
درست همین واقعیت اسـت: یـک سـطح    تجمیعیا بستاريدقیقهبراي این سطح ناممکن است. مقصود من از 

نظر برسد و در موردي دیگـر  براي جایگزینی کافی بهتواند در یک مورد مشخص از پیشرفت نیروهاي مولد می
نه؛ در درك یک وضعیت اقتصادي مشخص به عنوان شرایط بحرانی، چیزي بیش از خود این شرایط نیاز است 

نسـبی ارزیـابی   کسـاديِ یـک  تنها »ب«بسا در مورد شود، چهدانستهانبحرممکن است »آ«و آنچه در مورد 
به درك این حقیقت نزدیک نوینشهریارهاي پایانی همان نوشته از که خود گرامشی در بخشجالب آنشود. 

کند:عبور نمی» چونان علت الزم و نه کافی براي تغییررکود اقتصادي«ي شود، اما نهایتاً از قالبوارهمی

نـد؛  انجاممـی رویدادهاي تاریخی بنیـادینی  به خوديِ خود واسطه، بههاي اقتصاديِ بیتوان این را رد کرد که بحرانمی
] بـراي  نـوینی هاي [هاي [نوین] اندیشیدن و نیز روشبرخی شیوهگسترشاي درخورتر براي توانند زمینهآنها تنها می

... [در مورد انقـالب فرانسـه]   دگرگونیِ زندگی ملی، فراهم کنندهاي مرتبط با کلیت روند سپسینِطرح و حل پرسش
گـروه بینواترشـدنِ  هاي مکانیکی [اقتصادي] ـــ یعنـی   ي مستقیم علترویداد شکاف در وضعیت توازن نیروها نتیجه
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هایی ر بستر ستیزهو درواقع نیز آن را از بین برد، نبود. این اتفاق دتوازن داشتاین دن زکه نفعی در برهماياجتماعی
منـافع  [یعنـی]  (»یـا پرسـتیژ  وجهـه  «هایی در پیوند با روي داد؛ کشمکشاقتصاديواسطهبیعالَمِدر ترازي باالتر از 

.ی، خودفرمـانی و [خواسـت] قـدرت   خـواه احساسـات اسـتقالل  اقتصادي آینده)ي طبقـات، و نیـز مـرتبط بـا غلیـان     
)Gramsci, 1992b: منَند)ها] از ؛ [افزوده184

بحران اقتصادي براي وقوع بحران یـا دگرگـونیِ سیاسـی اسـت؛ ایـن      » سازيِزمینه«تر از موضوع کمی پیچیده
باید بندي موردنظر من قابل تصور است، دو سویه است: ترین معنایی هم که براي ضابطهدستیرابطه حتا در دمِ

بندي گرامشی بفهمیم، به ایـن  تر از صورترا دقیق»نبودنِ اقتصاد براي تحول سیاسیـواسطهبیـعلت«معناي 
بامـداد  ــ یا آنچه در اقتصاديبحرانصورت که توصیف یک وضعیت اقتصادي بهنیمبه این توجه کترتیب که

ایـن  درانباشت (نـه بحرانـی   جِسپ به عنوان بحرانِ خود سامانهاي بابپردازيو در ارتباط با نظریهبیورسپ
به عبارت دیگـر همـین تصـمیم اسـت کـه      خودش پیشاپیش تصمیمی سیاسی است. ) از آن یاد شد ــ سامان

وبرگشتی رفتدر این حرکتاما ؛شدباسیاسیي وقوع دگرگونیواسطهشود بحران اقتصادي دلیلِ بیباعث می
، امـري کـه در   اسـت اولیهتصمیمخود آن واقعیسیاستکند،واسطه وضع میصورت علت بیاقتصاد را بهکه

دقت کنید که در این حرکت عاملیـت  . ي مدنی استجامعهپدیداردولت بر مثالِتناظر با برداشت هگلیِ تقدم 
ایـن  سـوژه بینگـاریم؛ اکنـون    تراشـی بهانـه یا شدنش نوعی توهم ي وضعدلیل نحوهرا نباید بهبحرانِ اقتصادي

یک عاملیتي به علیتو بهقطعی و بالمنازع استواقعیتي هاي اقتصـاديِ نـاظر بـر رفتـار جامعـه     شکلی ماد
ي ي آگاهیِ پرولتري با درك جایگاه برنهندهدقیقهشود؛ در مقابلْمدنی در حفظ انداموارگی خویش تبدیل می

ین ا: میشده در آغاز این نوشته بازگرده موضوع طرحتا بفرصتی استمطابقت دارد؛ و اینجا تصمیم اولیه همین 
اشد و هم به عـدم کفایـت آن؛   براي گذار سیاسی بحکم به کفایت شدت کسادي اقتصاديتواند هم میدقیقه 

توان به ، نمیبالقوگیاصطالح یک شده، یا بهاز صرف یک وضعیت دادهها یعنی برخالف تصور رایج مارکسیست
این سرشت سیاسی و نه اقتصاديِکند، آگاهی از ؛ آنچه این دقیقه را متمایز میرسیدگذاربهحکمقطعیتی در 

داده براي گرفتن تصمیم مقهور یک جبر اقتصاديِ پیشیابد که درمیسوژه است، به این معنی که اولیهتصمیمِ
تصمیم به نوطمبخشی به امر دگرگونی در اندامواره، جبر اقتصادي در تحققشدت عاملیتتعیین بلکه، نیست

ي بالفصـلِ  نتیجـه صـورت بـه بایـد  ،پس از اتخاذشدنخود این تصمیم ي اساسی این است که نکتهاما ؛ستاو
.بندي شودهمان جبر مقوله

بر نیزانگارد میهمانستهي مدنی را بنديِ خود دولت و جامعهدر سومین صورتگرامشیکه ایندرضمن 
ايِ و یا به بیانِ عاریـه ي مدنی است ــنهایت تا آنجا جامعهاست: دولت دراستواراز میانگیناو برداشتهمین 

ي همـین میـانگین   که بازنماینـده ــ ي مدنی است مثالِ برینِ اخالقمندي جامعهیااخالقیاو از هگل، تا آنجا 
هر دولتـی تـا   ": دقت کنیدي مدنیدولت و جامعهي شده از مجموعهتر نقلي پیشاین پارهباشد؛ بار دیگر به 



88

هاي بزرگ مردم به یـک تـراز فرهنگـی و    ترین کارکردهاي آن رساندن تودهآنجا اخالقی است که یکی از مهم
اخالقیِ معین است، سطح (یا گونه)اي که با نیازهاي نیروهاي مولد براي پیشرفت، و بنابراین با منافع طبقـات  

خطـاي  يکـنم دربـاره  ام را تکرار میگیري ادعاي قبلینتیجهدر بستر همین همچنین ."حاکم هماهنگ باشد
که مرتبط يترهاي دائمی و بلندمدتو از سوي دیگر کنشسویکازعقالنیتنظیر دانستنِبهنظیرگرامشی در 

انـداموار/میانگین  چیزِبازتولید خود شور:اندشورانگیختهاصطالحاً هاي هپیشامدوارانداموار و مغایر بايهستهبا 
اي مـاده موردنظرِ گرامشـی ـــ در نقـد بحـث کروچـه ـــ      پایدارِحزبِفالن عقالنیت است و نه انحراف از آن؛ 

،میـانگین مقـدار  ایـن معناي تـاریخیِ  شود که انگاشته میعقالنیت شرطبدینگفتمانی است، و درنتیجه تنها 
م بر مقداین امر ضامن ؛شودفرضي آنمحاسبهايِاین لحظهعملیاتموردنیاز براي پـذیرش عمـومی   عینیت

معنـا در یـک نظـام    بخشی از عملیات تعیـین نوشتارصفريدرجهتصور حضور در درحقیقت این آگاهی است. 
، یکسـره ابژکتیـو  داللتـی صـورت  معناي مخلوق خـود را بـه  شناختی است، به این ترتیب که این نظاماسطوره
شـکل نامحسـوس در   در نظـام بـه  که صرف استقرارنهدمیاي پیششدهدادههاي و فارغ از جهتگیريطبیعی
از عنوان یـک نظـام   دهد و عمالً بهموضوعیت خود را از دست میاسطورهصورت رغیرایندکند؛تعبیه میسوژه 

: محصولِ شـبکه، اداي یـک عینیـت    روشن استسرکردگیمفهوم و کارکرد دقیق در این ارتباط پاشد. هم می
شـناختی نیسـت، بلکـه پیشـینگیِ     تشـناخ فقـط رو هـیچ این شرط بهآورد. در میرا طبیعی و بیرون از شبکه 

؛ بـه  توانـد بقـاي خـود را تضـمین کنـد     نمیوجودي (اگزیستانسیال) دارد، به این معنی که بدون آن اندامواره 
نظام شود؛ پایی میي خویشتنواجد رانهاصل واقعیت درمقام نوعی یگر اندامواره با تعیین همین شرطعبارت د
دهد.مند از این حرکت قرار میهر آگاهیِ نظامرِ مالزم با خود را در مرکزوااندامذاتی حرکت انحرافاسطوره 

برخالِ قیاسخودگستريِ : دولتمثالِشدنِ کلی

ي تصوري که ابژه یا دربارهي شناختی) دربارهاین داوريِ صرفاً ذهنی (زیبایی
لذت اینشود، مقدم بر احساس لذت از آن است و مبنايابژه با آن داده می

رضـایت، کـه   حاصل از هماهنگیِ قواي شناختی است؛ اما اعتبار کلیِ ذهنیِ
دهیم، فقط بر این کلیت پیوند میخوانیماي که زیبا میتصور ابژهما آن را با

ي داوري)(کانت، نقد قوهها متکی است. ي ابژهبارهشروط ذهنیِ داوري در

ویـژه شـروع ایـن    گذارد که من در آغاز نوشته و بـه اي تأکید میها دوباره بر همان نتیجهي این بحثمجموعه
ي ماندن به عنوان یک انـدامواره اخالقمنديِ ذاتیِ جامعه براي باقیسرکردگیوار بیان کردم: بخش آن را گزاره

گذارد؛ پیشینگی عنوان وجدان درونی آن، صحه میاجتماعی است و پیشاپیش بر انحراف بنیادگذار اندامواره، به
و دنیي مـ اي جامعـه دولت برتاین وجدان یا سرکوب منحرفانه نسبت به خود اندامواره است که بیانگر مثالی
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و من نیز جـایی بـه آن بـازخواهم    گراید این دو است. روشن است که این بحث به آلتوسر میبالفعل یِ ستهمان
ي ي مـدنی، و همبسـته بـا آن رابطـه    ي دولـت و جامعـه  کنم که این خوانش از رابطهمیتأکید عجالتاً. گشت

رَد، بـا ایـن    مـی راه ي مدنی ولت در جامعهتعبیر هگل از تحققِ مثال د، ما را به بازگشت بهسیاست و اقتصاد بـ
ي کـردن انحـراف فرویـدي مسـتقر در هسـته     شرط لحاظتفاوت که در نگرش ما برابري ذات دولت با اخالق به

اخـتالف  بـا حفـظ تفـاوت یـا     اخالقی پنداشت که باید به این دلیل را رو دولت شود و از اینمییدهاخالق فهم
است که در یک طلب انداموارهتر، دولت ذات تفاوتبیانی مارکسیتناظر دارد؛ بهانداموارهي دارندهپايپتانسیلِ

گفـت، زیسـت   که لوي اسـتروس مـی  چناننهاد بیرونی وضع شده است، تفاوتی که با الغاي آخرالزمانیِ آن، آن
ي برابـر گـرفتن آن بـا دقیقـه    رغم بهد، یستامیروشنیکه دولت را بهد. درنتیجه هگل افتمیخطر هاندامواره ب

او بـه همـان   ؛دانـد ي انسـانی مـی  ي درك اهمیت تفاوت در جامعـه ي مدنی را نتیجهکلیت، موجودیت جامعه
دولت، مانند شمول جزئیت در کلیت است؛ يکند که اندراج ضروريِ مفهومِ تفاوت در انگارهصراحت تأیید می

ي مـدنی و تمـایز   ي جامعـه عنوان ضـرورت برسـازنده  بهتفاوتهمیني حقوق بر بنیادین فلسفهخطوطاو در 
دولـت را  کلیت مثالی و فراگیـر د، آنجا که گذارانگشت می، دولتپدیدارشناختی و وجوديِ آن از ذات خویش، 

دلیـل رعایـت همـین حـق اسـت کـه تمـایز وجـوديِ         بـه درستبر آن است که داند، و نافیِ حق نابرابري نمی
شود:و کلیت ایجاب می)جزئیتبودگی (ویژهي گفته میان آنها، چونان تفاوت دو وهلهپیش

/ Besonderheit(جزئیت،بودگیِویژهعینیِحق  particularity ( ایـده   که روح) نگاره یـا مثـالاسـت،  مندرج در ا (
را وضع شده استاز سوي طبیعت ــ یعنی از سوي عامل نابرابري ــ ي مدنی که ها در جامعهانساننابرابريِ حقی که 

در هـا،  ي نـابرابري در مهـارت  کنـد و بـه مرتبـه   ي خود روح ایجاد مـی کند، بلکه این نابرابري را برپایهتنها رفع نمینه
، ي تُهی اسـت فاهمهکارِ، برابرير برابر خواست دشاردادنَقر،درَبفرا میامکانات و نیز در خود پرورش فکري و اخالقی

بـودگی انگـارد. ایـن سـپهرِ ویـژه    چونان چیز واقعـی و عقالنـی مـی   خطا] [بهخود را تکلیفاي که این تجرید و فاهمه
همـان  طبیعی را بهبودگیِویژه، اش با چیزِ کلییِ صرفاً نسبیستپندارد، در این همان(جزئیت) که خود را چیزِ کلی می

وانگهـی،  .ردداخوددر[هم] وضعیت طبیعی را يبازماندهترتیب ، و بدینشودشامل میدلبخواهیبودگیِ ویژهياندازه
صـورت یـک کـل انـداموار     این نظام را بهو در حرکت آنهاست که انسانی نیازهايماندگار در نظام این خود عقلِ درون

:Hegel. De)دهد.سازمان میهاناهمسانیبرساخته از  1989a, 354; En: 2003, 233-234)

بودگی است و آنچه باعث ي مدنی چیزي از جوهرِ پیشینگی کلیت بر ویژهدرحقیقت پیشینگی دولت بر جامعه
عنـوان  بـه هـا ویژگـی یـن اسـت کـه    ي مدنی وجود خـود را حفـظ کنـد ا   عهرغم این پیشینگی، جامشود بهمی

برسـاخته از  کـلِ انـداموار  «هسـتند کـه حرکتشـان   » نظام نیازهاي انسانی«بوط به تفاوت مراصل برنهندگان
کنـار  ایـن ناهمسـانی را   ـــ دولـت قول هگل، عقل ـــ یـا تجلـی عـالیِ آن،     به.دهدشکل میرا »هاناهمسانی

کند؛ بدون این ناهمسانی خود کلیـت اسـت کـه    را در انداموارگیِ کلیت حفظ و تثبیت می، بلکه آنگذاردنمی
کـه بـا حـذف ناهمسـانی، یـا      در یک کالم، عقل چیزي نیست جز آگاهیِ مقدمِ اندامواره بـه ایـن  شود.رفع می
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سـاختارمند مهـار   معنا پیشینگی دولت با ضـرورت ؛ دراینروداز بین می» قراردادنَش در برابر خواست برابري«
روسـت کـه دولـت، فراتـر از     ، و درسـت از همـین  استهماناینمرگيرانهسازِدستزدا و یکتفاوتعملکرد

ي مدنی حضورِصورت زبان یا ناخودآگاه اندامواره در کل ساختارهاي جامعههاي بیرونی آن، بهنهادها و سازمان
:ي سخنگوستسوژهپیشینگیِ زبان بردارد؛ پیشینگیِ آن نخستین

[همـین  راسـتین بنیاد و دلیـل او و با [همین نتیجه] ، شودحرکت مفهومِ علمی نمایان میينتیجهچون دولت چونان 
يچونـان نتیجـه  و ایـن نمـوداريِ [دولـت    ي مـدنی]  [دولت براي عناصر جامعهوساطتد، پس این شومیهم حرکت] 
چیـز  بسا طورکلی چهبهدولتپایه درواقع د. برایننشورفع میواسطگیبیدر هیئت اندازهیکبهي مدنی]جامعهحرکت 

ي ، و ایـن خـود انگـاره (مثـال، ایـده)     آیددرمیي مدنی جامعهبه شکل [برتر] خانواده ابتدا که درون آن استنخستین 
:Hegel. De(. شـود میبخشدولت است که در این دو دقیقه  1989a, 397-398; En: 2003, هـا] از  ؛ [افـزوده 274

از اصلند)تأکیدهامنَند؛ 

در کتـاب خـود آورده اسـت، یعنـی چونـان      دولـت گفته را درست پیش از ورود به سرفصـل  ي پیشهگل پاره
نخسـتین چیزي در این دقیقه، تحقق دولت همانا اثبات خودآگاهانهي مدنی به دولت.ي گذار از جامعهدقیقه

ایـن روایـت از مثـال یـا     .هـم هسـت  آن » بودنِـبنیادـوـدلیل«دولت » بودنِـنتیجه«اي که در آن است، وهله
بودن را به ضرورت ارتقـاي روح  ي گرامشی ــ که این اخالقیگفتهي اخالقی بودنِ دولت با برداشت پیشانگاره

کند ــ تفـاوت دارد؛ روشـن اسـت کـه در     فرهنگی جامعه تا سطحی درخورِ پیشرفت نیروهاي مولد ترجمه می
که دیدیم این ي مدنی باشد و چنانبر جامعهمقدمیا مثالْارهانگعنوان یک تواند بهخوانش گرامشی دولت نمی

شد، تعریف میشورکه در تقابل با » چیز انداموارِ مداوم«موضوع مقدار میانگین و آن همان درنگ به تعارض بی
زدن عنوان شرط ضروري انداموارگی، تنها عامل پایدار و مداوم در اندامواره است کـه بـا پـس   شور به.گرایدمی

دیگرسخن، شور چیزي عـارض بـر انـدامواره نیسـت،     شود؛ بهمرگ بازتولید میلیبتیِ ـفرویديي رانهيمصرانه
یعنیساختارمنديِ اندامواره،در کسوت شور است که اخالقی و وجدانی زنی ن پسو درست هماخود آن است

شرط بقاي آن است: زیرا نهد؛ بدین مفهوم، سرکردگی بر خود اندامواره تقدم دارد،زبان و ایدئولوژي آن را برمی
نـه گرامشـی کـه    ي غیرآلی اسـت.  ، و در حد غاییِ خود مادهاستي انرژيبدون وجدان سطح پایهياندامواره

تر به او توجه کنیم، دهد، بلکه خود هگل است که وقتی دقیقبه هگل ارجاع میبودنِ دولت براي تبیین اخالقی
آورد پیشـین  دو گفتاز مجموع.کندبیان میرا ي مدنی جامعهبر سرکردگیکمابیش همین بیان از پیشینگی 

کـه  چنـان گره خورده اسـت، آن » ناهمسانی«با الزامِ دولتوان دریافت که پیشینگیِ تمیهگلحقيفلسفهاز 
سـته همان» خواسـت برابـري  «یـابیِ فرجـامین   بودگی دولت را نباید بـا واقعیـت  دهد که کلیتهگل هشدار می

ي مـدنی را درمقـام   رو جامعـه همزمان ضامن ناهمسانی اسـت و ازایـن  یافتگی، دولت رغم این کلیتدانست؛ به
حتـا  براي تـدقیق و تثبیـت مفهـومیِ ایـن ناهمسـانی،      خود کند (هگل در کتاب نمیگاه ناهمسانی نفیتجلی
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بـه  بخـش ي وحـدت هگـل اراده درنتیجه؛ گوید)سخن میتقسیم کار ها، طبقات اجتماعی و تفصیل از صنفبه
بـه  جوید و حتا حرکـت بـراي تحقـق ایـن برابـري را      خواه نمیي برابريکلیت انداموار را در یک سوبژکتیویته

پـس  پندارد.هاي خود را عقالنی و واقعی میدهد که آرماني تهی نسبت مییک فاهمههايتکلیفو تجریدها
ي متنـاظر بـا   یکسـره درتمـایز بـا فاهمـه    »نظام نیازهاي انسانی و در حرکـت آنهـا  ماندگار درعقل درون«آن

همـین انـداموارگیِ  درنیامدنیِـآگاهیـساختارمند بهبیانِ شود؛ عقلْتعریف میي مدنیهاي جامعهبودگیویژه
ي در خودآگـاه جامعـه  ي کلـی هرگـز  لت در مقام ارادهدودر نگرش هگل ،دیگرسخنبهاست؛ تفاوتمبتنی بر 

و روسـ برداشت به اعتراض او بارهدراینشود؛ ثبت نمیمنظورشده ـصورت یک طرحِ اندیشیده و آگاهانهبهمدنی 
آییِ مختارانه و دلبخواهی شـهروندان در یـک سـاخت سیاسـی چشـمگیر اسـت؛       چونان هماجتماعیپیماناز

و عقالنیـت ویژه قانون اساسی) وابسـته بـه   ي آن (بهي روسو دولت و بنیادهاي حقوقیِ برسازندهي آموزهبرپایه
رخـوردار اسـت کـه آن را    که عقالنیت دولت از دید هگـل از عینیتـی ب  شود، حال آنها میسوژهفرديياراده

تـرین  اندیشـانه کند، خواه شهروندان از آن آگاه باشند و خواه نباشند؛ درنتیجه نیـک شکل درخود عقالنی میبه
بـاور هگـل   هـاي فـردي نیـز بـه    ي عینی (متعلق به روح/دولت) در هیئت ارادهها براي این تجرید ارادهکوشش
:ها را پیش چشم داردولت ژاکُبنروشنی دباره بهآفرینند و او دراینفاجعه

ایـن  روسو. اگر جستجو و پژوهش براي این مفهوم مدنظر باشد،پردازدمیشده مفهومِ اندیشیدهتأمل فلسفی تنها ... به 
اسـت  اندیشـه  تنها از حیث شـکل خـود  که نهردبنیاد گذاي] دولت درمقام اصلِ [برسازندهکه اصلی را سهم را داشت

محتـوا نیـز   دارند)، بلکـه از حیـث   شکلیوکم چنین ي اجتماعی یا اقتدار قدسی هم بیشرانهبراي نمونهکه (همچنان
او همـه  . بـااین اسـت خواستن (اراده)این اصل هماناو در یک کالماست، اندیشیدندیگرسخن خود است، و بهاندیشه

فـردي خواسـتن یـا اراده را تنهـا در شـکل مشـخصِ خواسـتنِ       در انجام ایـن کـار،   تر فیشته نیز) که سپس(همچنان
چیزِخواستن، بلکه فقط همچون امرِ عقالنیِ خودبرايـوـچونان چیزِ درخودي) کلی را نه، و خواستن (ارادهپنداشتمی

ترتیب اتحـاد  بدینانگاشت؛مینِ فردي برآمده است، خواستاین از که آگاه] یخواستن[سانبه)، یعنی گروهی(جمعی
جمـاع  عقایدشـان، و ا آنهـا،  خواسـت ي آن را دلشـالوده آیـد کـه درنتیجـه   درمـی پیمان صورت یک افراد در دولت به

یکسـره مـرتبط بـا    آیند، پیامـدهایی  میيپیامدهاي دیگرامر سازد، و به دنبال این اختیاري و صریح و قاطع آنها برمی
ي اقتدار و هیبت فرمانروایی مطلق آن هستند. ، و نابودکنندهباشندهـخودبرايـوـدرخودمقدسِ فاهمه که ویرانگرِ چیزِ 

دانـیم،  تا آنجا که ما از [تاریخ] تبار بشر مـی با رسیدن به قدرت، سو از یکاین تجریدها [ي روسویی] ، به همین دلیل
کهننظام[= اختنِ هرآنچه در یک دولت بزرگ بالفعلبراندبه اجرا درآوردند، و با [تاریخ] راانگیزهولنخستین نمایش 

اندیشـه [ي  ي برپایهاردولت اینقانون اساسی فسخِ یکسره و از سر تا ته وجود داشت و به آن داده شده بود، فرانسه]
das(شـده انگاشـته عقالنـی چیزِبر بنیاد یکتماماًتا این کارِ خود را خواستندآغاز کردند و ي انقالبیان]دلبخواهانه

vermeinte Vernünftige (      (بـدون مثال/ایـده) قرار دهند؛ از سوي دیگر، چون آنها صرفاً تجریـدهایی بـدون انگـاره
دربرابـر  از کـار درآوردنـد. ـــ    دادهارخترینِانگیزترین و زنندههراسصورتگري] را بههستند، این کوشش [= انقالبی

چیـزِ آن ي (خواسـت) عینـی همانـا    ارادهکـه ه باشـیم مفهوم بنیادین را بـه یـاد داشـت   ایناصل خواستنِ فردي باید 
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خـواه اختیار اراده شـود، و  از سوي افراد دانسته شود یا بهچیز این خواهعقالنی است، یشخوـمفهومِـدرخودخوديِبه
:Hegel. De(نشود.  1989a, 400-401; En: 2003, از اصلند)تأکیدهاها] از منَند؛ ؛ [افزوده276-277

اي از دیـد و آن را نمونـه  هـا در فراینـد انقـالب فرانسـه مـی     در خشـونت انقالبـی ژاکُـبن   ي کـه هگـل  افاجعه
دانسـت  مـی فرديهاي و ارادههاخواستدلبه ي عینیخواستن یا ارادهمتضمنِ تبدیل یا تجرید گريِ روسویی

و پنداشـته  ي یک عقالنیت و آگاهیِ پـیش کند و برپایه(به این ترتیب که یک قانون اساسی بالفعل را فسخ می
ي وقمـع جامعـه  چیـزي جـز قلـع   در نگرش او شود)، تدوین جایگزینی براي آن میکاربهدستافراداطالقی به 

کند کـه عقالنیـت   د هگل این نکته را فراموش میآفرینیِ قهرآمیز، از دیوشش براي برابرياین کمدنی نیست.
کـه  این عقالنیت مثالی در جهان واقعپدیدارشدني نحوهآن.پدیداريِآن است، نه در تحقق مفهوم دولت در 

ایش تمامیِ این عقالنیت را ندارد؛ درنتیجـه آنجـا کـه ادعـاي     نهد، هرگز توان گنجبودگی را برمیي ویژهدقیقه
بالفعلْتمامی در چیزِ عقالنی را بهمثاالًخواهند چیزِ شوند که میگیرد و افرادي پیدا میچنین کاري شکل می
؛ دشـو ي فردي خلـط مـی  هاارادهیا مجموعِ جبريِ(Willkür)خواست دلدولت با آنگاه عقالنی تحقق بخشند، 

هـاي متفـاوت او و   موردنظر گرامشی روشن است (من فعالً کاري با برداشتشور نزدیکی مفهومی این پدیده با 
ي خواسـت و اراده . درواقع دلدر نظر است، نه مصداقش)شورمفهومهگل از خود ژاکُبنیسم ندارم؛ اینجا فقط 

د کـه ذاتـاً   ماننتیاربنیاد اجتماعی ناکام میآگاهانه و اخپیمانصورت یک فردي به این دلیل در تحققِ دولت به
تذکرِ؛ هگل در همان آغاز ندي خود ناگزیر از کاربرد زورد و براي پیشبرد برنامهنتعارض دارسرکردگیبا عامل 

ي ، برخالف پنـداره آورد پیشین نیز از آن گرفته شده است، اصرار دارد که عضویت در دولت، که گفت258ند ب
ن منظـور او ایـن اسـت کـه ایـ     کـه ، اما خطاست اگر گمان کنـیم به انتخاب و اختیار شهروندان نیستروسو،

کند که روشن میگونه ي اخیر را اینمعناي گفتهدرنگ و بیزیرا اگیرد، صورت میپلیسی دولت عضویت با زور 
شود؛ میفردکه تبدیل به شرط شمول در کلیت استنیست: فرد بهفردفرد تا پیش از عضویت در دولت اصالً 

است؛ درنتیجه پیش از دولت اصالً اراده یـا  چیزاجتماعی نیست، بلکه یک فردیک کسهیچپیش از عضویت، 
اجماعمعنا سرکردگی در مقام دراین.شودمیعضویت تعریفپس ازوجود ندارد؛ این اراده تنها فردي خواست 
یک عقالنیـت  ، »ها و عقاید آنهاخواستدل«ي برپایهافراد»و قاطعاجماع اختیاري و صریح «، و نه آن راستین

شـرط  شده و آگاهانه فراهم کـرد؛ سـرکردگی زمینـه و پـیش    ریزيشکلی برنامهتوان آن را بهاست و نمیمثالی
» انگیـز نمایشی هول«که غرض نه حفظ اندامواره بلکه پدیدارساختن اي است، مگر آني آگاهانهتحقق هر اراده

عقالنیــت آن در بلکــه نیســت، نــیعقالفــرداًاي آگاهانــه و مقولــهاجمــاعدر خــوانش هگــل، باشــد.علیــه آن 
انـداموارگی  مثالیِ؛ در یک کالم، این اجماع یا سرکردگی معنوي، بیانِ بودنش استساختاريبودنش، در مثالی
هر نوع ادعـاي تسـلط سـوبژکتیو بـر     یابد که به اراده درنیاید.شرطی تحقق میي مدنی است که تنها بهجامعه
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معنـی  بهیا مترادفاً تأسیس دولت (درمعناي عام این واژه و نه فقط شکل حقوقی آن)،سرکردگیفرایند تأمین 
.است»انگیزیک نمایش هول«و نابودي خود اندامواره در بردن آنازبین

ـ  پایی اندامواره رأي مـی به خویشتنکهي هگل سلیقهبا مرگيرانهالبته ظاهراً کوه خـونریزيِ  دهـد و شُ
کـه جسـتجو در   گذشته از ایـن اما ؛آید، جور درنمیکندتقبیح میها را ستیزِ ژاکُبنگُستر و تفاوتدولت هراس

نیسـت؛ هـدف ایـن    اوانتخـاب  بحث بر سرِاینجا ي هگل ممکن است چیز دیگري را نشان دهد، زوایاي فلسفه
ي مدنی با ناهمسانیِ درونـی  دولت بر جامعهمثالیِاست که ببینیم چگونه در ساختار فکري او فرض پیشینگی 

، عقالنیـت  متفـاوت هـاي  بـودگی سببِ مالزمت آن با ویژهاندامواره همبسته است و چگونه همین انداموارگی به
گــذارد و آن را بــه یــک عقالنیــت ي افــراد بیــرون مــیي آن را از دســترس آگــاهی یــا فاهمــهدارنــدهبرپــاي

آنچه از دولـت یـک کلیـت مثـالی     ، دیگربه بیان .کندتبدیل میبر خود اندامواره ناخودآگاهانه/ساختاريِ مقدم 
اما پیش از آن است.ي مدنیلق به ساحت جامعههاي متعنها و خواستن به آگاهیآسازد، همین درنیامدنِ می

بودگیِ ذاتیِ دولت، درحقیقـت نـاظر بـر    خواست با کلیتي هگل به تعارضِ اراده یا دلدرنگی الزم است. اشاره
توصـیف  ست. از دیگرسو ایا نظام اخالقی جامعه اخالقیاتو از یکسوبودن فرديیا اخالقیاخالقمنديتعارض 

مستلزم تصمیم فرجامین (Wirklichkeit der sittlichen Idee)ي اخالقی فعلیت انگارههگل از دولت به عنوان 
فـردي منـدي بـر اخالق (Sittlichkeit/ethics)اخالقیـات یـا نظـام اخالقـی     ي ارجحیـت یـا اولویـت   او درباره

(Moralität)نظامِ مشخص و کالن اخالقی بـا تمـام عـادات و دسـتورها و     یکُمی دانیم که مقصود از می؛ است
دال بـر نفـسِ التـزام    که دومی ي مشخص است، حال آنهاي آن در یک جامعه(Sitte/ethos)مناسک و آیین 

ي هنجارهایی است کـه او فـرداً و مختارانـه انتخـاب کـرده      هاي او برپایهن کنشبوداخالقی یک فرد و اخالقی
داراي عناصر تاریخی و فرهنگی مشخصی است (اخالق ایرانی، اخالق چینی، اخالق اخالقیاتمفهوم پس. است

؛ درنتیجه حرکـت از  توانند در اخالقمندي فردي فالن عضو جامعه درج شده یا نشده باشندکه میرومی، و ...)
در بنـد  حـق يهفلسـف اخالقمندي به اخالقیات نوعی گذار از تجرید به وضعیت انضمامی است. خود هگـل در  

کند:) را چنین توصیف میSittlichkeitبه Moralität(از گذار از اخالقمندي به اخالقیاتي این دقیقه141

و اصـلی  ،طورکلیتعیناتی بهنیازمنداندازه یک، بهمجرّد، درمقام چیز کلیِ جوهريِ آزادي اما هنوز چیزِ نیک (خیر)پس 
عنـوان]  [بـه وجـدان  که براي است، همچنانستههمان[حاکم بر] این تعینات است، اصلی که البته با خود این چیزِ نیک 

بخشی، کلیت و عینیت تعیناتش الزم اسـت. هـردو [= چیـز نیـک و وجـدان] کـه       صرفاً تجریديِ [حاکم بر] تعیناصلِ
شـوند، و  یافتگی و بسندگی] نـامتعین مـی  اند، [با این تمامیتامیت رسیدهخود به تماي برايگونهترتیب بههرکدام بدین

حـاال هـم   یِ مطلـق، همـین  سـت ساختنِ این دو تمامیت نسبی در یـک همان متعین شوند. ــ اما همبستهباید[درنتیجه] 
نحـوِ  کـه بـه  یشناب بـه خویشـتنِ خـو   یقینِي حیث که خود این سوبژکتیویتهاینروي داده است، ازدرخودشکل به

چیزِ نیک (امر انتزاعیِکلیترود، با [از هر چیز انضمامی] از بین می(Eitelkeit/emptiness)بودنش خود در تهیبراي
چیزِ نیک و خواسـتنِ سـوبژکتیو، یعنـی حقیقـت آنهـا، همانـا       انضمامیِ حساببدینیِستاست؛ ــ همانستههمانخیر) 
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:Hegel. De(اسـت. )Sittlichkeit / ethical lifeاخالقیـات (نظـام اخالقـی،     1989a, 286; En: 2003, ؛ 185
از اصلند)تأکیدهاها] از منَند؛ [افزوده

بینی نیز هست و اینجا باید دقـت کنـیم کـه مقصـود     به معنی غرور و خودبینی و خودبسندهEitelkeitي واژه
ايفردانی) اشاره به ساختار صوريِ "ناب به خویشتن خویشیقین "کاربردن آن درمورد وجدانِ ناب (هگل از به

، و از این حیث خـود را مقـدم بـر کلیتـی کـه بـه آن انضـمامیت        خود داراستخوديبهفردياست که وجدانِ
رفـع  نیـک چیزِشدن با خود با همبستهدر جهان واقعی خودبهبودنتهیباور هگل این ؛ بهپنداردبخشد، میمی
درحقیقـت  فهمد.میاخالقیات صورت همین همبستگی است که او آن را بهکند؛ د و انضمامیت پیدا میشومی

کند که روسو تشـکیل  تعریف میخواستیدلصورت مهار همان را بهاخالقیاتبه اخالقمندي فردياو گذار از 
و نـه یـک   فـردي هـاي  خواسـتن ها یا ي کلی چونان مجموعِ ارادهداد: ارادهپیمان اجتماعی را با آن توضیح می

است، اما اخالقمنـديِ  کلیخواستنِها و مناسک جامعه بیانگر یک یا همان نظامِ آییناخالقیات.خواستنِ کلی
نوعی انحراف از معیارِ ناگهانی اي است که گرامشی آن را فردي و عرَضیشورِ خواست یا همان فردي از نوعِ دل

را ناشی از توافق و اجمـاعِ آگاهانـه و   اخالقیاتنظامکه گفته شد، هگل عضویت در دولت یا . چنانپنداشتمی
دانسـت، امـا از سـوي دیگـر ایـن عضـویت را اجبـاري هـم         خواست افراد نمیاصطالح برآمد دلمختارانه، یا به

دهد که چگونه از دید او این دو بدیل درعمل یک چیزند: بخشی که بـه  ها نشان میپنداشت (مورد ژاکُبننمی
که هراسی به زور خواست دیگري دارند،انی را که دلدهد، کستشکیل دولت میخواست فرديِ خود اراده و دل

بـاوربودنِ هگـل   دولـت بودن یـا  جاست که تکلیف لیبرالکند). همینوادار به عضویت می،اندازددر دل آنها می
هاي فردي؟مانَد: باألخره حق با دولت است یا آزاديمینشده باقینیعیت

اما توجه به این هاي گوناگونی درك شده و پاسخ گرفته است؛ شیوهمفسران مختلف بهاین تعارض از سوي 
دارد، بـه ایـن معنـی کـه دولـت      قیاسینکته اهمیت دارد که نزد هگل تحقق کلیت اخالقی در دولت ساختار 

توان فرض کرد که دولت نهادي حـاکم  صورت نه میدراینشود.ي یک قیاس منطقی وضع میصورت نتیجهبه
دیتر هنریش این دیگري بدانیم.» کارکرد«ي مدنی را بر جامعه است و نه اجازه داریم هر یک از دولت و جامعه

:دهدموضوع را به درستی نشان می

بایـد فـرض کنـیم کـه جامعـه از      ، در دسـت دارد آن را مهـار  رانـد و  مـی فرمـان اگر بگوییم دولت بر سپهر جامعه پس 
خودش ي ویژهبرطبق روابط درونی و درستي خویش خود را نوبهخودفرمانی معینی خاص خودش برخوردار است و به

از بایسـت  هاي خاص دولت میتوانیم نشان دهیم که شکلمعناست که میبداناز سویی دیگر سازد. این همچنین برمی
را در هـا توان دولـت معناي آن نیست که میند و همچنان تابع آن باقی بمانند. اما این بهتأثیر بپذیراین روابط اجتماعی 

» کارکرد«دانست. اگر روابط اجتماعی (functions)کارکردهاي رفاًص،هیچ معنایی از وابستگیِ علّی [دولت به جامعه]
(self-preservation)پـایی  ي خویشـتن ) درگیر در سازوکار پیچیـده ي(فاکتوریعامل"چونمعناي چیزي در اینجا به
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کـه گـویی   ، چنـان توان به یک کـارکرد دیگـري فروکاسـت   باشد، آنگاه نه دولت و نه جامعه را نمی"یک موجود بالفعل
ي یک تمامیـت  سوي دیگر اگر آنها را با یکدیگر درنظر بگیریم، برسازندهازاند.ي فعلیت اصیل دیگريهریک بازنماینده

ــه هســتند، جــوري(syllogistic totality)قیاســی  ــر دو ب ــین ه ــه همچن ــق  ک ــی و خــودآیین از طری شــکلی درون
آیـد، ایـن   یابند. اگر بتوان گفت که دولـت خـودش از جامعـه برمـی    سازمان میهاي بیشتر در هر مورد»میانجیمندي«

ترِ آن، در مفهومِ و از طریقِ یـک  ي پیشرفتهجامعه و مرحله)صوريِشکلیِ (چونان یک داللت و استلزامِدرستبرآمدن 
(Henrich, 2004: 245-246)گیرد.صورت می(Schluss-Folge)قیاسی » بنديِ)گیريِ (جمعنتیجه«

جور قیـاس منطقـی ممکـن    ي موسوم به دولت از بطن روابط اجتماعی از رهگذر یکاستنباط و استنتاج رابطه
بخش به آنها از نوع انعکاس علّی یکی بر دیگري نیست. قیاس ایـن امکـان را   ي کلیتاعتبار رابطهاست و بدین

بـه کلیـت و   بخش خـود  تعین(particularity)ضمن حفظ ویژگیِ (singularity)دهد که هر فرد یا تکینه می
بـه یـک   ي خـویش نوبـه خودش بـه (universality)ي کلیت دقیقهي قیاس چونان نتیجهاینجا وحدت برسد.

ي بسـیار مهـم ایـن اسـت کـه ایـن سـاختارِ        نکتـه شـود. ي بعدي قیاس تبـدیل مـی  تکینگی دیگر در مرحله
گیرد که به بساطت ي تکینگیِ قیاس میشونده در دقیقههاي واردي قیاس این امکان را از هستندهتکرارشونده

منعکس در نتیجه کلیتترمرتبهپاییندر قیاس بسا در یک چهمحض برسند؛ آنچه در یک قیاس تکینه است، 
ه اسـت؛ دسـت آورد درواقع فرد یا تکینه داراي یک وحدت پیشین است که آن را از قیاسی دیگر به؛بوده باشد
ي مرحلـه یابیحاصل از کلیتیگانگیي برخال تقارن دارد: با شکل تکرارشوندهکه این ساختاراست پر آشکار

ي کـه ضـامن اصـلی ایـن فراینـد نـوعی رانـه       شود و جالب آني قیاس بعدي ظاهر میصورت تکینهپیشین، به
نـات متعـارض سـطح   هاي مرتبط بـه تعی دارد تا واگراییاست. همین رانه است که تکینه را وامیپایی خویشتن

بنیاد ببخشد:ترتیب به کلیت معنایی یگانه و یگانگیبودگی را در کلیت مهار کند و بدینویژه

اي از یـابی در مجموعـه  بخشد و خصلت متعـین ایـن تحقـق   اي خاص تحقق میخود را به شیوهايهر یگانگی (وحدت)
اکنون خود این یگـانگی  شود. میشان را در جاي خودشان فهمید، برساخته و آشکار توان همههاي خاص که میویژگی

[= موردبحـث  ا از یگـانگیِ معنـادارِ  هـا تنهـ  ي زیر چونان یک تکینه توصیف کرد: تفاوتشیوهتوان بهرا نیز می(وحدت)
شـوند. بلکـه آنهـا در خـود     ناشـی نمـی  گیرد] ها شکل میي آن یگانگی با تفاوتصورت رابطهاي که معنایش بهیگانگی

یـا  آنهـا بـه ایجـاد اثـرات متضـاد      محتمـل کـه گـرایش   شـوند همراه هم نگـاه داشـته مـی   به چنان نحوي نیز یگانگی 
[= کـل يیگانـه گذاري از طریق معنـاي  تفاوتـخودشود. اینجا میمان خود یگانگی انگاشته شان تحت فرنُماییمستقل

شـود و  مهـار مـی  ]unitary significance of the whole،رغـم کلیـتش دارد  آن معناي واحـدي کـه یـک کـل بـه     
ي در برابـرِ همـه  سبب عدم تعیـنش  اي که بهیگانگیشود.اش حفظ میفروپاشیِ احتمالیـسبب [این کل] از خودبدین

هـاي ایـن   هاي برآمده از ویژگیشود، با تفاوتتعریف می(universality)» کلیت«صورت شده [در آن] بهتعینات وضع
را تـوان آنهـا   هایی است که دقیقاً میاي دارد که قابل قیاس با فرایندي است که تحت فرمان تفاوتتعینات چنان رابطه

طـور طبیعـی بـه    اما این درست همان معناي وحدتی اسـت کـه مـا بـه    یابی خود آن کلیت توصیف کرد. چونان ویژگی
این چیزها پایستاري معینی در طول زمان دارند، در برابـر گـرایش بـه    دهیم.هاي موجود در جهان نیز نسبت میتکینه
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هاي پایدار که براي خصلت متعین آن ویژگیمطابقانه بلکه شکلی دلخواهکنند، و نه بهفروپاشی و تجزیه ایستادگی می
ها باید مجموعههمواره را ها از این نظر تکینهکنند.هاي جدیدي پیدا می، ویژگیانداین چیزها ضرورييهو معناي یگان

ي خـاص خـود رفتـار    شـیوه دهند و بـه هاي تمایزبخش گوناگونی از خود نشان میکه ویژگیها)یی نیز دانستتافته(هم
شوند. آن نوع ذرات بنیادي را که تنهـا در ارتبـاط   هاي دیگر مرتبط میبا بسیاري از تکینهمتفاوتانحايکنند و به می

یـا وضـعیت واحـد پدیـدار شـوند،      تواننـد در یـک حالـت   میفقطشدن هستند وگرفتهبا دیگر ذرات خاص قابل درنظر
ي مانند یک اخگر آذرخش [= تسامحاً: جرقه» رویدادهایی«ي نامید، بلکه آنها بازنُماینده» تکینه«توان در این معنا نمی

راستینمعناي تکینگیِ گویاترین بیان براي خش (نویز) هستند. ي ناگهان گسترده شده، و یا یک خشآتش]، یک سایه
گذاري و تفاوتـتوأمانِ] خود[جست که اساساً تنها از رهگذر یک فرایند پایدار یافته ي تکاملیک موجود زندهدر باید را 

فـرض  یابی درونی آن را پـیش اصیل و ویژگیيیگانهترتیب مادام که بتوان یک معنايوجود دارد ... بدینپاییخویشتن
ي صـوري و  سهم خود تنها یـک رابطـه  رسد بهنظر میــ چیزي که بهي میان کلیت نامتعین و تعینِ ویژه گرفت، رابطه

کلیتی [کـه  چنینپردازي شود. ي تکینه مفهومتواند چونان شکل درونی یک هستندهکند ــ میانتزاعی را بازنمایی می
همـان انـدازه و] تـا آنجـا کـه یگـانگی بـه        شود، [البته بهمی(specific universal)کلیت ویژه یکنیافته است] تعین

ها] از منَند)؛ [افزودهHenrich, 2004: 251-252(شود.تبدیل می(unitary singularity)تکینگیِ یگانه 

که یک تکینه معنایی یگانه داشته باشد، باید پیشاپیش وحـدتی  کند که براي آنهنریش بر این نکته تأکید می
. کنـد ست که در قیاس حاضر معنایی واحد را حمل مـی ه کلیتیهاي پیشین باشد. هر تکینتعینات و ویژگیاز 

تر به آنها اشاره شد ـــ را  درست به همین دلیل است که او ذرات بنیادین در معناي فیزیکی کلمه ــ که پیش
هـا و تعینـات   ویژگـی حـدت پیشـینِ  توان آنها را یک وداند: این ذرات بسیط هستند و نمیي هگلی نمیتکینه

هـا باشـد و   وحـدت متفـاوت  خـودش  ي قبلـی برخـال،  ، یعنی در مرتبـه پیشین دانست؛ تکینه باید پیشاپیش
یافتـه  ي تکامـل گویاترین بیان براي معناي تکینگیِ راستین را بایـد در یـک موجـود زنـده    "ي هنریش گفتهبه

."پـایی وجـود دارد  گـذاري و خویشـتن  تفاوتـایدار [توأمانِ] خودجست که اساساً تنها از رهگذر یک فرایند پ

یگـانگی مـورد بحـث   صورت تمایـل خـودویرانگرِ   و گاه متعارض که واگرایی آنها بهتعینات متفاوت ضامنِ قوام 
اسـت کـه از تجزیـه و فروپاشـی وحـدت      در این یگانگی/اندامواره پایی ي خویشتننوعی غریزهشوندنمودار می

یافتـه  تر تحقـق که این تبیین از تکینه به عنوان وحدتی پیشي هنریش به ایناشارهکند؛جلوگیري میحاصل 
آنخـوبی  قابل مشاهده است، بـه » یافتهي تکاملموجود زنده«پاید، بیش از هر چیز در که بقاي خویش را می

دهـد: داشـتنِ اجـزا در انـدامواره بـا ورود      را توضیح می"امواره جزء ندارداند"کهپدیدارشناسی حکم هگل در 
» جزء«شرطی داراي آید؛ درنتیجه اندامواره تنها بهکلیت آن به یک قیاس جدید در نقشِ تکینه به تعلیق درمی

دلیل نیست که بیه باشد.است که دیگر وارد قیاس نشود و این همزمان به معناي آن است که آن اندامواره مرد
انـد و  داراي سـاختاري یگانـه  دوایـن ؛گیردهمان میاین» زندگی«را با » قیاس«خود منطقدر هگل سرانجام

باره جالب توجه است: ي فردریک جیمسن درایناشاره
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نـاگزیر مابعـدالطبیعیِ   ي اوست کـه کـنشِ بـه   همین شیوهدرستدر چشم دارد، نظرورزانهباور من آنچه هگل از چیزِ به
دهـد، یعنـی چونـان جسـتی    است نشان میمابعدالطبیعیدر ساختار خودرا چونان چیزي که » فراسو«نهادنِ یک پیش
در ي نظرورزانهدیگرسخن لحظهي سوم، و بهتوان وراي آن رفت. این لحظهکه نمی(hypothetical leap)گذارانه فرض

گوهرِ جهان بیرونی با گوهرِ ذهنیت (سـوبژکتیویته)، و منطـق قیـاس بـا منطـق زنـدگی       هرنحونظام هگل، که در آن به
طـورِ فلسـفی،   است که شاید بهتر است آن را نه بهحداذعانِ هگل به نوعِ متفاوتی از بخشِقوامشوند، یکسان دانسته می

,Jameson)اي تاریخی بیازماییم.گونهبلکه به 2010: 33)

چیـز در خـود  صورت گوید، همان حد شناخت است که در کانت بهکه جیمسن از آن سخن می(limit)حدي 
و در ادامه این حـد را  ي هگل اصرار دارداز این حد در فلسفهمتفاوتیآید. جیمسن بر وضعِ نوع یا نومن درمی
ـ د که فهمیتوان کند؛ میي زبان جستجو میهزتلویحاً در حو (master signifier)ردالِحد شناخت، همان مهتَ

.آیدساز معناست اما خودش به شناخت درنمیي دال، سببي زنجیرهشدهعنوان سرآغاز وضعلکانی است که به
زعـم جیمسـن   بـه قلمروي منطق (دال) و قلمروي هستی (مدلول) است. موضع همرسیِمهتردال دانیم که می

گذارانه دارد و بدون آن در یک آشوب شیزوفرنیک، منطـق و هسـتی   مابعدالطبیعی و فرضاین موضع سرشتی 
ناپذیرِ بنیاد روشـیِ دسـتگاه   پر روشن است که همین حد شناخت، چیزِ شناختشوند.معنا میبه یک اندازه بی

تواند بدان گز نمینهاده استوار است اما هرهم هست: سازمان قیاس بر این حد پیشقیاسشناخت، یعنی خود 
تعبیر هنـریش ـــ پیشـاپیش یگـانگیِ     اي که ــ بهرسیم: تکینهي بسیار مهمی میو اکنون به نکتهدست یابد.

اما همچنان به کوچک شود اصطالح نهایت به عقب بازگردد و بهتواند تا بیهاست، در طرحی برخالی میویژگی
کند نهایت به مهتردال میل میصورت یک حد ریاضیاتی در بینرسد؛ اما این فرایند تجزیه بهبنیادینذراتآن 

که هرگز مطلقاً صفر شود).آنکند، بینهایت به صفر میل میدر بیx/1که به آن برسد (همچنان که تابع بی آن
کرد: آنچه بـا پرهیـز از یـک وضـعیت     را تعریفبودن زندهتر طور دقیقیا بهزندگیتوان با این تعبیر اکنون می

شود و متقابالً از طریق همـین طـرح برخـالی آن وضـعیت     میقیاسي حدي وارد یک ساختار برخالیِ افزاینده
گیـرد، و آن حـد پرهیزشـونده، آنچـه     ساختاري شـکل مـی  پرهیزبودن دقیقاً با همین زندهنهد.حدي را برمی

مرگترِ (جایگزینِ پیچیده، همانا ژوئیسانس لکان ه شدگفتتر که پیشچناناست، فقداني آن مهتردالِ نامنده
سـتیز درونـی را در یـک    هـاي هـم  سبب گرایشتجزیه به،اي که تکینه با کمک آنپاییخویشتناست.)فروید

ي نـده دارپايجز این پرهیز نیست و روشن است که آوردیا اگو، به تعلیق درمی» من«یگانگیِ معنایی، در یک 
توانـد در کسـوت یـک تکینـه خـود را      هاي ناهمسان از طریق آن میآن ساختار قیاس است که وحدت ویژگی

وقحقـ وسیاسـی يفلسـفه پـایی در  ي خویشتنهراندیگرسخن بهمعنادار و واحد تجربه کند.» من«صورت به
پایـه  براینکند؛میپدیدارآید،درمیکه اندامواره در آن به شناخت ی قیاسیا قالب شکلخود را دقیقاً در هگل

وانداموارهوهمانیِ پایی و بقا و بازتولیدین خویشتناو همکه در آن شناسیِ دانش تجربی نویننقد دلوز از گونه
ي تشـابه و تقابـل   علوم طبیعـی برپایـه  خود فرایند شناختمحصول نامگذاري مستبدانه دررا مربوطهي گونه
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 بـه  پارانویاییبخشیِ ي ارجحیتي خود نتیجهنوبهداند و این امر را بهمیشناسیگونهمتعلق بهمنطقی مقوالت
شـود؛ در ایـن مـورد بازگفـت     انگـارد، درك مـی  لمروزدایی میو دگرگونی و قشدن و پایداري در برابر هستی

شده بود، خالی از فایده نیست:نقلنیز ي خاطیان شریطهتر در که پیشاوتفاوت و تکرار اي از کتاب پاره

هاي گیاهی بنديها بوده است. اما طبقهبخشی به تفاوتي ترتیبوضوح همیشه مسئلهبندي [موجودات] بهي طبقهمسئله
ي ي چندگانـه بخشی کنیم کـه بـه یـک شـبکه    ها را ترتیبتوانیم تفاوتدهند که ما فقط تا زمانی میو جانوري نشان می

طرز اولـی  بندي جدا نبوده است، و بهي یک تداوم میان موجودات زنده هرگز از امرِ طبقهایبند باشیم. ایدهتداومِ شباهت پ
توان پرسید کـه  بنديِ احتمالی است. براي نمونه، مینیاز هر طبقهوارون، این ایده، پیشتعارضی هم با آن نداشته است. به

[براي تمایزبخشیدن (characteristic)» مشخصه«راستی یک دام تفاوت بهاز بینِ موارد متعدد تفاوت [میان دو گونه]، ک
دهد موجوداتی را که بـا یکـدیگر   اي که اجازه میدیگرسخن، کدام است آن مشخصهبه یکی نسبت به دیگري] است ــ به

گنجاند ... تا زمـانی  در یک گروه(reflected identity)اندیشیده بیشترین وجود تشابه را دارند، تحت یک هویت خویش
اندیشی (بازتـاب)،  در چارچوبِ ادراك، همانی (هویت) در چارچوب خویشهماننديهاي که [تفاوت] همچنان تابعِ سنجه

) و تقابل در چارچوبِ مفهوم اسـت، تفـاوت چونـان    judgement، حکم(در چارچوبِ داوري(analogy)قیاس مقایسه یا 
اسـت کـه   فـرد ماند، اگرچه این [هنوز] صورت تفاوتی صرفاً کلی باقی میشود، بلکه همچنان بهتفاوت فردي انگاشته نمی

بـود.  (individual difference)ي تفاوت فردي گذاري و آغازِشِ اندیشهواجد آن است. شاید نوآوريِ بزرگ داروین، پایه
دانیم که تفاوت فردي بـه چـه چیـزي تواناسـت (توانـایی چـه       این است: ما نمیهاگونهخاستگاه موضوع و مضمون اصلیِ 

ي تواند پیش بـرود. مسـئله  دانیم این تفاوت تا کجا میچیزي دارد)! اگر اصلِ انتخاب طبیعی را هم به آن بیفزاییم، ما نمی
کـار گرفتـه اسـت، طـرح     بسا شبیه به آنهایی که فروید در موضوعی دیگر بهحاتی چهداروین در چارچوبِ مفاهیم و اصطال

هـم]، و ناانگیختـه و   هـاي کوچـک، نـامربوط و نامتصـل [بـه     شود: مسئله، دانستنِ این است که در چه شرایطی تفاوتمی
شـوند. درواقـع   دلیل مـی و واجدهایی چشمگیر و سنجیدنی، [هم]پیوسته، و پایداردلیل)، تبدیل به تفاوتبختکی (بیاهللا

کند، و را بازي می(success)یا حتا [اصل] موفقیت (principle of reality)جور اصلِ واقعیت انتخاب طبیعی نقشِ یک
شوند، اما همچنین نشان خورند و در یک جهت مشخص انباشته میها به یکدیگر پیوند میدهد که چگونه تفاوتنشان می

هاي متفاوت و بلکه حتـا متضـاد از هـم واگرَویـده شـوند.      ونه آنها تمایل دارند که بیشتر و بیشتر در جهتدهد که چگمی
در فراینـد تفـاوت،   متمـایز نـوع ي ایجـاد یـک   کند: متمایزشدنِ تفاوت [مرحلـه انتخاب طبیعی یک نقشِ اساسی ایفا می

differenciation of differenceرَویدهبعد] از دهد یا [از جایی بهجایی که انتخاب روي نمیموجود]).ترین [] (بقايِ واگ
چنین مانند یا [اگر چنین نبودند] بارِ دیگر ایندلیل، ناانگیخته) میبختکی (بیها همچنان اهللامانَد، تفاوتدادن باز میروي
کنـد و آنهـا را وادار بـه    یـت مـی  هـا را تثب اش این است که تفاوتدهد، نتیجهشوند؛ جایی که انتخاب طبیعی روي میمی

کردن تفـاوت بـه   ها و طبقات ــ با مرتبطها، ردهها، خانوادهشناختی ــ گونهرده/گونههايیکانترین سازد. مهمواگرایی می
هاي معـین، دیگـر ابـزاري    ها و تقابلها)، قیاسها (هویتها، همانیمسلّم و بدیهی[شده]اي مانند هماننديهايشرطپیش

ي سـازوکارهاي بنیـادینِ انتخـاب طبیعـی،     شناختی برپایهرده/گونههايیکان، این وارونبهبراي فهم تفاوت نخواهند بود. 
؛Deleuze, 1994: 247-248(شوند. فهمیده می(differenciation of difference)یعنی تفاوت و متمایزشدنِ تفاوت 

از منَند)]هاافزوده[



99

ي خـوراك مفهـومیِ   کننـده اي که تأمینهاي شناختیبنديبندي و مقولهدقت متوجه اهمیت امرِ طبقهدلوز به
ي او بـه اصـلِ   . اشـاره هستپاییِ موجودات ي خویشتنرانهها هستند، در وضعِدرنتیجه قیاساحکام منطقی و

تجلـی خودش در این مورد گویاست: از دید او این اصـول  پیشنهاديِ» موفقیت«واقعیت فروید، و سپس اصلِ 
هـاي  شناختی مرسومِ علوم زیسـتی و ایجـاد تفـاوت   شناختی و ردههاي گونههاي فردي در قالبانباشت تفاوت

. او اصرار دارد که این انباشتگیِ ت از نهفتگی به فعلیت؛ حرکهاي مختلف موجودات استصورت گونهبه» کلی«
شناسی اسـت  ، بلکه در ذات دانشِ رده/گونهشدني تفاوت و وقفهفرایند بینهفتگی، نه در ها نه در خود ویژگی

بنیـاد ماننـد   ي عملگرهـاي منطقـیِ تشـابه   ها پیشاپیش نیازمنـد تعریـف و تعبیـه   که براي فهم و درك تفاوت
دیگرسخن در ذهنیت علومِ تجربیِ رایج، فهم تفاوت نخست مستلزم ایجـاد  و همانی و قیاس است. بههمانندي

ماشـین ي ترِ نظریههایی که در آنها به تبیین دقیقتر در نوشتهاست و او سپسهمانستیدرکی از همانندي و 
پـایی و  سـخن، خویشـتن  کوتـاه گیرد.میبخشی به تشابه را با پارانویا معادل پردازد، این تمایل به تقدممیمیل

از طریق مقوالت علمـی و  شناخت پارانویاكي ــ جز نتیجهاصل واقعیتي آن است ــ کنندهاصلی که تنظیم
نیست. قیاسکمک احکام منطقی، و بسط استنتاجات آن به

ي کـه اعتـراض دلـوز را    چیـز ي آن با ساختار قیـاس،  ي پایسته و پایندهبودن و رانهزندگی/زندههمانستیِ
کنـد کـه کلیـت    انگیزد، براي بحث حاضر بسیار اهمیـت دارد؛ قیـاس ایـن امکـان را فـراهم مـی      شدت برمیبه
و ایـن امـر   بپاید، رامنو بقاي این تجربه کندمني معنادار واجد صورت یک تکینهمتضاد خود را بهـدرونـاز

اي شـناختی شناختی/هستیزبانينهادهپیشحدّپذیري است؛ي فرجامین تجزیهوهلهزدن دائمیمستلزم پس
احتمـاالً مـن دانـد. جیمسن آن را ضامن مابعدالطبیعیِ خود فرایند شـناخت مـی  خود ناشناختنی است اما که 

لسـفی آزمـود،   نحوي تـاریخی و نـه ف  ي این تعبیر جیمسن که این حد را باید بهدربارهناچار خواهم شد زمانی
بخشی از طریق ساختار قیاس، ي برخالیِ فرایند کلیته فعالً بر آن تأکید دارم، تداوم و توسعه؛ آنچکنمصحبت 

ي هر تکینه در همین ساختار است.موضوعه» منِ«پاییِ ي خویشتنو تجلی رانه

در مقام فعلیت مثـال  دولتبگیرم در مورد خود دولت است: خواهم از این بحثاي که مینتیجهسرانجام،
پـاییِ درونـیِ کلیتـی    ي معین برخال نیست، خود برخال است؛ دولت خویشـتن هیچ دقیقهيفرآوردهاخالقی، 

؛ آنچه یک نظام سرکردگی (هژمونی) را براي یک جامعه ــ در شودبرخالی قیاس تضمین میشکلِاست که در 
اي متعـارض  هاي شبکهسازيِ هویتترتیب با همبستهد و بدینآورهر ابعادي: محلی، ملّی و جهانی ــ پدید می

بخشی است، نه در محتواي آن. قیاسیِ کلیتشکلبخشد، در ان کلیتی پایا میواحد بد» منِ«در یک هویت یا 
موجودیتی به دولتشرحش رفت، بیورسپبامدادکه در با منطقی آنچنانهمین شکلِ برخالی است که درست 
هیچ ايومحتو نه در ین طرح مندرج استاشکلدر هم درواقع فعلیت مثال اخالقی دهد. شناختی میاسطوره

نیز در همین معنـا قابـل فهـم اسـت:     (ethics)اخالقیات به (morality)اخالقمندي گذار از یک از دقایق آن.
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شود، فقط بـدین منظـور   ، در هر مرحله از قیاس در یک کلیت رفع میعنوان شور اخالقیِ فردياخالقمندي به
وجود آید؛ درنتیجه اخالقمندي چیـزي نیسـت کـه    واحد جدید براي تحقق مراتب باالتر برخال بهمنکه یک 

گـذر کـرد. ایـن گـذار     اخالقیـات اعتبار بتوان یکباره از آن به محدود شود و بدین» انسانی«هاي فقط به تکینه
هـاي  بـا دیگـر تکینـه   تراز نـوین ي خود در مقام یک تکینهاست، مادام که کلیت حاصلْهمواره در حال انجام

هاياخالقمنديها یا همان خواستدهد: افراد جامعه با عبور از شورها و دلتر تشکیل میکلیتی عالیمرتبههم
شوند. اینجا یک بار شاهد گذار موردنظر میــ دولت سیاسی ــي کلیت اخالقیِ جامعه فردي خود وارد دقیقه

عنوان یک دست آورده است، بهترتیب بهاي که بدینپا و یگانهخویشتنمنِي حاصل با جامعههگل هستیم. اما 
شـود و بـا گـذارِ    وارد رابطه با جوامع دیگـر مـی  ي دوم خودمرتبهباز با مهار شورِ فرديِي متحد،فرد یا تکینه

ي دومِ ي دوم، یـک دولـت مرتبـه   مرتبـه اخالقیـات ي دوم خـود بـه   فرديِ مرتبـه اخالقمنديِي دوم از مرتبه
تـرینِ آنهـا   هـا تـا کـالن   د. این گذار از خُردترین یکانده، تشکیل میجهانیدولتتعبیري اي، یا بهجامعهمیان

ي زنـدگی شـکل   چونان مظهرِ چیرگـی رانـه  دولتد و در هریک از این گذارهاست که یک پیوسته جریان دار
گیرد.می

قرار منابع مشروعیتش را از آن سـلب  درست به همین دلیل است که هگل خاستگاه تاریخیِ دولت و بدین
سازد، محتواي تاریخی آن نیسـت، بلکـه آن عنصـري اسـت کـه از آن یـک       کند. آنچه دولت را ضروري میمی

ايِ آن مستقل از انگارهکه فعلیت شود چکیده میشکلیاي یکسره سازد. درنتیجه دولت در مقولهجاودانگی می
خودسرکوبگرانه و ت دارد گذارِآنچه ضرور، بودندولتبه بیان دیگر، براي اش است.هاي تاریخی و عرفینهزمی

یـا نظـام اخالقـی، فـارغ از تاریخیـات هـر یـک از        اخالقیاتي به فرداخالقمنديِي از دقیقهخودسانسورگرانه
ي هگل فرجـامِ آن  ي تاریخیِ تحقق روح ــ که البته در اندیشه؛ در هر دقیقهاستن گذار مصادیقِ پدیداري ای

هر مرتبه از فراگرد افزایشیِ برخال، وقوع چنـین  در از نوع امپراتوري ناپلئون است ــ و جهانییک دولت کلیِ 
ـ آنچـه و ندبا تعابیر و اصطالحاتی همانکه هگلدهد. جالب آندولت در همان مرتبه تشکیل مییک گذاري  ر ب
:دهدکار برد، این بحث را توضیح میدر تعریف منابع مشروعیت دولت بهتر سپس

تـاریخی  . ــ حال خاستگاه استروحجاودان و ضروريِخودبرايـوـهستیِ درخود،این انگاره (مثال/ایده) [ي دولت]
ایـن  خواه، بوده یا هرچه هست باشدهرچه شو مشخصاتیحقوقو نظام ،هر دولت مشخصیحتاطورکلی یا دولت به

هـاي  از همکـاري خواهو از ارعاب یا اعتماد، خواهبرآمده باشد، (پاتریارکال)از روابط پدرشاهیپیش از هرچیز دولت
امرِ یزدانی، حقوق موضوعه یا پیمان، یا چونان هاي حقوقیبنیاد این نظامکه ایندست، و نیز صنفی و چیزهایی ازاین

، بلکـه از حیـث   نـدارد ربطـی انگـاره (مثـال) دولـت    این به و به آگاهی درآید، چیزهاي دیگر دانسته شودیاعادت و
یـک چیـز تـاریخی اسـت [=     جور نمـود [صـرفاً]   عنوان یکبهاینشناخت علمی که اینجا تنها موضوع بحث ماست، 

ایـن دولـت بـه    ر یک دولت بالفعل، تـا آنجـا کـه    اقتداموردچیزي است که به تاریخ مربوط است و نه به فلسفه]؛ در 
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معتبـرِ حقـوق   ـدولـت ـآنـهـاي در شـکل ازبنیادهـا ، آنگـردد بازمی] خودمشروعیتموجودیت و بنیادها و دالیل [
:Hegel. De(ند.آیبرمی 1989a, 399-400; En: 2003, از اصلند)تأکیدهاها] از منَند؛ ؛ [افزوده276

خوبی شنیده ر این پاره بهشکلی تاریخی و نه فلسفی بیازماییم درا باید به» حد«جیمسن که ي طنین آن جمله
مندانـه  وبر ــ مشروعیت عقالنی، سنتی و فـرّه ي مشروعِ سلطهي گانههاي سهسنخروشن است که اما . شودمی

در معناي مدنظر گرامشی که آشکارا با سرکردگیشوند، و میحکمبه یک اندازه مشمول این (کاریزماتیک) ــ 
ي است ــ و وبر نیز در توضیحات خود دربارهپیوند کم همیا دستسرشت سنخ نخست (مشروعیت عقالنی) هم

در تعبیري نزدیـک  داد ــ از این شمول مستثنا نیست.دست میوکم مقومِ این معنا بهاین سنخ، تصویري بیش
ي مـدنی و  یِ دولـت و جامعـه  سـت عنوان شـکل درخـورِ تحقـقِ همان   بهدرن را مهايدمکراسیگرامشی ،رببه و

گرفتـه و آن را در برابـر جوامـعِ    یکـی شـدنِ جامعـه   با عقالنـی کمابیش پیدایش مفهوم سرکردگی (هژمونی)، 
جنـگ  ي محمـلِ  جامعـه جنگ موضعی در برابـر  ي محملي پیشرفتهجامعهدهد: رقی قرار میشترِ ماندهعقب

هـاي مشـروعیت عقالنـی از یکسـو و سـنتی یـا       صورت تقابل سنخدانیم که نزد وبر این تقابل بهرزمایشی. می
ي یـا مسـئله  » انسـان جمعـی  «ي مسـئله "ي نوشـته دستدر شد؛ گرامشی مندانه از سوي دیگر نمودار میفرّه

د:اندازمیشکل دیگري طرح این تقابل را به، "»اجتماعی3سازيِخودمطابق«

تـا  1789هـا از  ي ژاکُـبن عنـوان بیـانِ علمـیِ تجربـه    به1848، که پیش از »انقالب مداوم«اصطالح آن بهمفهوم سیاسیِ
اي ت که در آن احـزاب سیاسـیِ تـوده   ایسي تاریخیمتعلق به دورهبنديصورتتوان گفت:] این ترمیدور پدیدار شد، [می

رگ هنوز وجود نداشتند، و جامعه از بسیاري جهـات، اصـطالحاً هنـوز در یـک وضـعیت      هاي اقتصاديِ بزفراگیر و اتحادیه
یـا حتـا   شهرال بود: واپسماندگی چشمگیرترِ روستاها، و انحصار کمابیش مطلقِ قدرت سیاسی و دولتی در دست چندسی

ي مـدنی از  و استقالل بیشـتر جامعـه  ، بدوي و ناپروردهنسبتاً دولتی ودستگاه یک شهر (مانند پاریس در مورد فرانسه)؛ دم
و نیروهاي مسلح ملی؛ استقاللِ بیشترِ اقتصادهاي ملی از روابط اقتصـادي  نظامی قوايي خاصفعالیت دولت؛ یک سامانه

ند: روابـط  شـو مـی ها دگرگون این مؤلفهيهمهاروپا، ي، با گسترش استعمار1870ي پس از بازار جهانی، و غیره. در دوره
» انقـالب مـداومِ  «بنـديِ  صـورت سیاسـی تر شده، و دانـش  تر و عظیمالمللیِ دولت پیچیدهو بینداخلی [= ملّی]سازمانیِ

گسـترش داده و از آن فـرا رفتـه اسـت. همچنـین آنچـه       »سرکردگی (هژمونی) مـدنی «بنديِ صورتبا ها را وهشتیچهل
شـکلی  : جنگ متحرك [= رزمایشی] بهتفاق افتاده است[چونان تحولی] در فن جنگ روي داده است، در فن سیاست نیز ا

توان گفت که یک دولت تا آنجا پیروز جنگ خواهد بـود کـه در زمـان    روزافزون به جنگ موضعی تبدیل شده است، و می
هاي مدرن، چه آساي دمکراسیلحاظ تکنیکی براي آن آماده شده باشد. ساختارهاي غولي ظرایف و بهصلح از حیث همه

بـرج و باروهـاي  و » سـنگرها «ي ي مدنی، در فن سیاسـت برسـازنده  ي ارتباطات جامعههاي دولتی و چه مجموعهمانساز
شـد ـــ را   ي جنگ دانسته مـی »همه«تر معموالً آنها عنصر تحرك ــ که پیشهمیشگیِ جبهه در جنگ موضعی هستند:

بـا آن  هـاي مـدرن   فقط] دولـت [البته ی است کهاین پرسشاند.[جنگ] تبدیل کرده» جزئیِ«[امروزه] صرفاً به یک عامل 

3 Conformism
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اي] معتبرنـد کـه در   هـا [ي اجتمـاعی  هایی که در آنها هنـوز شـکل  ، و نه کشورهاي واپسمانده یا مستعمرهشوندروبرو می
ها] از منَند)؛ [افزودهGramsci, 1992a: 242-243(. و تاریخ اعتبارشان گذشته استجاهاي دیگر لغو شده

هـاي  ي کمابیش نظـامی و شـیوه  به بعد، از شکل سلطه1870ویض الگوي اعمال قدرت و نفوذ بر جامعه از تع
هـاي  بنـدي جنگ رزمایشی به شکل جنگ موضعی و تـأمین سـرکردگی مـدنی اساسـاً بـا گـذار از آن صـورت       

بنـدي بـه شـکل  هـا نشـانی از آنهـا بـاقی مانـده اسـت،      اي که فقط در جوامع واپسمانده و مسـتعمره اجتماعی
ي شـان، بـا ارتباطـات جامعـه    المللـی تر و تنیده در روابـط بـین  با اقتصادهاي پیشرفته» هاي مدرندمکراسی«

وضوح بعد مکانی شرق ؛ این گذار بهداردشان، انطباقاجتماعی ضامن نفوذ اخالقیوباروهاي شان و با برجمدنی
(متـرادف بـا   بندي جوامعِ مدنظر گرامشی به شـرقی و غربـی   تقسیمه همانبدوباره ما را به غرب هم دارد که 

رَد شـد بـازمی  که در بخش پیشین به آن پرداخته) ي سلطه و سرکردگیدوگانه وهشـتی کـه   الگـوي چهـل  .بـ
گردد که بنا به برخـی تفاسـیر   بازمی1848-49هاي کند، به تبیین مارکس از انقالبگرامشی به آن اشاره می

ی هسـت کـه   جـاي بحثـ  هـا  خـوانش که در این(بگذریم از ایني انقالب مداوم تروتسکی نیز بودمبناي نظریه
هرحال گرامشـی از ایـن الگـو بـراي تـداعی رویکردهـاي انقالبـیِ متمایـل بـه          بهمجالش اینجا فراهم نیست).

کـه  و چنـان کنـد ي مدنی استفاده میگري بدون توجه به ضرورت و اهمیت تسخیر سنگرهاي جامعهرزمایشی
بندي تا پیش زعم گرامشی اگر این صورتیابد. بهي تاریخیِ منسوخِ آن را در ژاکُبنیسم میمشخص است نمونه

سبب استقرار ساختارهاي سنتی تضـمین و تشـریع قـدرت در جامعـه هنـوز      به1848، مثالً در خود 1870از 
هـاي واقعـی   پیروزي در جنگ و تسلط بـر اهـرم  نادرست است:بعد تکیه بر این راهکار به1870ممکن بود، از 

، عنصري ي مدنی استي نوینی از جنس جامعهدیدن براي تسخیر مؤلفهتداركنیازمندقدرت در جوامع مدرن 
هـاي ضـربتی و   و احتمـاالً راز موفقیـت شـیوه   اسـت  اي نیافتـه  کننـده که در جوامع شرقی هنوز نقش تعیـین 

ماندگی اجتماعی و نیز همین عقبهاگیري بلشویکقدرتمانند در تحوالتی» انقالب مداومی«و وهشتیچهل
هاي سنتیِ تأمین قدرت است.بنديتداوم شکل

در کــه مــالزم طبیعــی مفهــوم ســرکردگی اســت، حــال آنمــدرن دمکراســی،ایــن برداشــتبــر طبــق
بـراي آنهـا   اصـالً  مدنی ـــ اگـر چنـین عنـوانی     ي هاي اجتماعی سنتی/شرقی/پدرساالرانه، جامعهبنديصورت

درنتیجـه  . ردانحصار قدرت را در دسـت دا دولتو موجودیتی مستقل از دولت حاکم استکاربردنی باشد ــ به
از گفتـه شـد ـــ    ي مدنیي دولت و جامعهبندي گرامشی براي رابطهي سه صورتکه در بحث دربارهــ چنان

در نهادهـاي دولتـی و   و تراز نوینِ قـدرت پیچیدهبا توزیع هاي مدرن است که گرامشی تنها در دمکراسیدید
شون ایدئولوژي حاکم و افزارهـای اي چویژه عناصرِ ساختاريبهــآنهاي اساسی درج برخی مؤلفهو خصوصی 

دولـت و  یِسـت همانتـر بگـوییم،   اگـر جسـورانه  همپوشـانی، یـا  چونان سرکردگیمفهوم ،ي مدنیدر جامعهــ
در عصـر مـدرن فراینـدي    سـازي (انتگراسـیون) اجتمـاعی   مبسـته هپایهبراینشود.ي مدنی پدیدار میجامعه
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ترتیـب کـه دیگـر    ، بـدین کنـد بندي قدرت را مشـروط مـی  خودبنیاد است که برخالف جوامع پیشامدرن شکل
تـوان ایـن قـدرت را از   سادگی نیـز نمـی  همینبهبنابراین فروکاست ومستقیمبه اعمال زور توان قدرت را نمی

دست صاحب بالفعل آن بیرون کشید.

هاي خود ي اندیشهو نپرداختهوار در چارچوب کلی از اصالحاتی که مارکس پس از کمون پاریس سرخط
دانـیم کـه   آن را بسـط داد، مـی  بدولت و انقـال ي تري در جزوهشکل دقیقدولت وارد کرد و لنین بهيدرباره

پرولتاریا براي خلع قدرت بورژوازي فقط نیازمند تصرف دولت نیست، بلکه باید ماشین دولت بـورژوایی را نیـز   
از ماهیت این قـدرت  ودستگاه سیاسی دولت بورژوایی شدنِ دمدرهم بشکند؛ دلیلش این است که شکلِ ساخته

خود قدرت بـورژوازي را  کارافتادن خودبهمحض بهشین دولت بورژوایی بهناپذیر است؛ به عبارت دیگر، ماجدایی
که اگـر ي مهم آننکتههاي اجرایی و فرمان هدایت آن در دست پرولتاریا باشند. کند، حتا اگر اهرمبازتولید می

گرفزارهاي سـرکوب ا«آنچه آلتوسر کمابیشیاساالري و اعمالِ قهر دولت ــهاي دیوانودستگاهاین در مورد دم
ي خود نهادهاي موردنظر جامعـه ي ، دربارهــ درست باشدخواندمی(Repressive State Apparatus)»دولت

در نظر داشت ــ نیز صادق اسـت. مسـئله فقـط    » افزارهاي ایدئولوژیک دولت«آلتوسر از مدنی ــ باز هم آنچه
سـاخت  شدن قدرت در نهادینهي هنگام صحبت دربارهگرامشیآنهاست. انهدامتسخیر این نهادها نیست، بلکه 

، اگرچه آن را راز موفقیت بورژوازي اروپاي غربـی در  سرکردگیي مدرن در قالب مفهوم جامعهمدنیت عقالنیِ 
بیند، اما درست به همین دلیل پرولتاریا را نیز بـراي خلـع قـدرت    تثبیت و تعمیق اجتماعی قدرت خویش می

مشکل این است کـه وقتـی ایـن    داند. ي مدنی میبخش جامعهبورژوازي ناگزیر از تصرف همان نهادهاي قدرت
خود قدرت بـورژوازي  شدن خودبهمحض فعالشوند، بازهم بهتسخیر میاز سوي پرولتاریا ولودار نهادهاي ریشه

ي نکتـه کننـد. را بازتولیـد مـی  مـدنی يجامعـه کنند، چون دقیقاً خود ي مدنی بازتولید مین جامعهرا در بط
؛ طرفانـه نیسـت  یلحاظ طبقـاتی خنثـا و عینی/بـ   ي مدنی بهیافتن بر جامعهامرِ سرکردگیاساسی همین است: 

پیش از تعیین محتواي طبقاتیِ نیرو یا ائتالف سرکرده (هژمون) شکل ي طبقاتی این امر جنبهعبارت دیگر، به
اگـر  خودش طبقاتی است.ذاتدر سرکردگی کیستیِ طبقاتی این نیرو/ائتالف،فارغ از چیستی و؛ گرفته است

پـاییِ انـدامواره بـراي    ي خویشتندولت چیزي جز بیان گفتمانی/آگاهانهمفهوم به این توافق رسیده باشیم که 
سـتیز  گوناگون و هـم هاي ویژگییگانه، از بطن آشوبی از » منِ«، یک یگانگیي مرگ آن و تولید یک مهار رانه

صـورت یـک نظـام    بخشی برخالی است که بهي همین کلیتنیست، و این را نیز قبول کرده باشیم که فرآورده
اتی و سـرکوبگرِ شـود، آنگـاه سرشـت طبقـ    نمودار میسرکردگیشده در اندامواره، یا یک سامان خالقِ درونیا

شود.روشنی درك میبهسرکردگی االمرِنفس

ي ي متبوعهي مرگ انداموارهبر رانهواقعیتاصلاساساً مشروعیت هر دولت معین تابعی از میزان چیزگی 
گفتـه  ي پـیش دولت ــ آنچـه هگـل در پـاره   مفهوم این شرط در خود آن دولت در شرایط حاکمیت آن است.
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در دید دارد ــ مندرج است؛ این مشروعیت خود را در یـک نظـام   تاریخی و نه فلسفی عنوان موضوع جستار به
موجودیـت  ؛ به بیان دیگر، مشـروعیت سازدگر میمومی مردم جلوهعصورت ذهنیت آگاهیِ خاص و تاریخی به

ي در سطح گفتمـان، گـذر از آنچـه گرامشـی آن را جامعـه     اي است که یک گفتمان پشتیبان آن است؛ داللی
تغییر ایجـاد  تولید دانش گفتمانی ي موردنظر او، اگرچه در سازوکارهاي عملیاتپنداشت به مدرنیتهسنتی می

مرتبط با » علمی«عقالنیت معنا دهد؛ دراینتغییر نمیي دانش و قدرت رارابطهي دوسویهکند، اما سرشت می
انتقـال  «عنـوان  مدرنیته و آنچـه بـه  اندیشی خاص خود را داراست؛ نیز شکل و ساختار اسطورههاي نوین دانش

پنهان است که بـر طبـق   ايِن همین ساخت اسطورهشود، ضامبه آن نسبت داده می» ي مدنیقدرت به جامعه
گذراند؛ اگر تـا  اي را از سر میماندگار همچنان استعالي ضروريِ مندرج در آگاهی اسطورهیک قدرت درونآن 

تجسـد  »خـدایگان «یـا  » شـاه «ي یک کرد در پیکرهعمال میپیش از این قدرتی که سوژه خودش بر خویش ا
ي نقـد همـین   که محصـول پـروژه  درنمعقالنیتهمان قدرت در بطن یک یافت، اکنون بیرونی و ماورایی می

پیرو فوکو این بدان معناست که آیا این تضاعف اهمیت بسیار دارد:دركیابد.استعال بود، استعالي مضاعف می
ناخواسته آن را علیه خـود فعـال   حضور در آنرف صاي بینگاریم که هر سوژه بهباید قدرت را ساختاري شبکه

؟ کندمیتولیدو با این کار حقیقت را نه انکار بلکه کندمی

دارنـد، و بـا اثـرات و    کنند و پابرجا نگاه مـی هاي قدرتی که آن را تولید میاي دوري با سامانهاز طریق رابطه» حقیقت«
یابد، در پیوند اسـت. [ایـن]   سببِ آنها گسترش میحال] به[درعینکند و هاي قدرتی که خودش آنها را ایجاد میمعلول

ي خـود]  حقیقت [است]. این نظام چیزي صرفاً ایدئولوژیک یا روساختی (روبنایی) نیست؛ [بلکـه بـه نوبـه   » نظام«یک 
ضـاً  داري بود ... پرسش سیاسی اساسی بـراي روشـنفکر نقـد محتـواي ایـدئولوژیک فر     شرط تشکیل و پیشرفت سرمایه

ودرسـت اسـت،   که کردار علمی خود او همبسته با یک ایـدئولوژي راسـت  یافتن از اینشده به دانش، یا اطمینانپیوست
نیست؛ بلکه کشف و اثبات امکانِ برساختن یک سیاست حقیقت نوین است. مسئله، تغییر آگاهی مردم ــ یـا آنچـه در   

، اقتصادي و نهاديِ تولید حقیقت است. [آنجا که ادعـاي حقیقـت   گذرد ــ نیست، بلکه تغییر نظام سیاسیذهن آنها می
ي قدرت (چیزي که خیالی واهی است، محض و جهانشمول مطرح است] موضوع نه آزادسازي حقیقت از هرنوع سامانه
هـاي سـرکردگیِ اجتمـاعی، اقتصـادي و     زیرا حقیقت پیشاپیش قدرت است) بلکه جدا کردن قـدرت حقیقـت از شـکل   

ي سیاسـی  بنـدي، مسـئله  عنـوان جمـع  بـه کنـد. حاضر در قالب آنها عمل مـی زماني است که این قدرت در افرهنگی
جاسـت. رو خطا، توهم، آگاهی ازخودبیگانه و یا ایدئولوژي نیست؛ خود حقیقت است. اهمیت نیچه نیـز از همـین  هیچبه
)Foucault, 1980: 133ها] از منَند)؛ [افزوده

يتولیدگرانـه زعـمِ فوکـو  بـه پیـروزيِ کهاست ي لکانی درج این اصالحیهسش منوط بهپاسخ مثبت به این پر
اي هرروي اینجا همچنان تقابل سلبیت فرویدي لکان و ایجابیت نیچـه ؛ بهقدرت همزمان شکست آن هم هست

باور فوکو قدرت یـک حقیقـت مابعـدالطبیعی را انکـار یـا      ادامه دارد: بهقدرتچیستیِ فوکو در رویکردشان به 
؛ لکـان بـا ایـن    کنـد مـی تولیدرا خاص خود کند، بلکه در یک نظام گفتمانیِ دانش اساساً حقیقت کتمان نمی
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که آن را باید نه هستهم چیزي جهانشمول» حقیقت«بودنِ پسامدرنیستیِ حقیقت مشکل دارد؛ در » خاص«
ي تولید آن جست. امر واقعِ لکـان یـک حقیقـت    وهدر ساخت نحدرستختیِ آن، بلکه شناتمحتواي شناخدر

ود؛ تـر از طریـق زبـان همـواره انکـار شـ      مستقر در مبدأ یک زمانِ خطی و تقویمی نیست که قرار است سپس
ي معنـا خـود شـبکه   رایـن دشـود. میثبتتقویم سوژه درعنوان حقیقت آغازین و بهاختگی با خود زبان وضع

فرق ایـن واقعیـت بـا ادعـاي فوکـو در ایـن اسـت کـه         کند، اما هاست که این حقیقت را تولید میافتراقیِ دال
نهد؛ فعلیت همـین  خود پیش می» شکست«صورت ي خود را بهشدهوضعي داللت، حقیقت تروماتیکزنجیره

ست/اختگی آغازین را از طریق زبانِ کنـونی خـود   سوژه یک شکنظر برسد بهشود است که باعث می» شکست«
ي آن گسـترانه گذرد، درواقع تولید پسصورت یک عملیات انکاري در زبان میکه آنچه بهکند، حال آنانکار می

کند، امـا ایـن حقیقـت چیـزي جـز شکسـت       حقیقت خودش را تولید میهرلحظهشکست است. باري، شبکه
محتوم آن نیست.

ي جامعـه در قـدرت  سـاخت مـدرن   که مرجع بارز بیرونی داشت بـا  سنتیموسوم بهتفاوت قدرتدرك 
هرحـال زبـان در   بـه کند.اهمیت اساسی پیدا مییت ندارد گویا خارجکه ي سرکردگی ــ ــ یعنی شبکهمدنی 

تمایز را این صورت، و دراینچیز استجا یکي افتراقیِ داللت، همیشه و همهعنوان یک شبکهغایت تجرید و به
ودستگاه دولتـی نسـبتاً بـدوي و نـاپرورده، و اسـتقالل      دم"گرامشی است ــ آنجا که از روشنی موردنظر که به

راسـت  ؟یدفهمتوان مید ــ چگونه زنتر حرف میجوامع واپسماندهدر "ي مدنی از فعالیت دولتبیشتر جامعه
هم سنتیاصطالحاپسمانده و بهوامعوجآن در هککردي همان خصلت جهانشمول زبان، باید اقرار که برپایهآن

بندي اجتماعیِ آنها بـا تجلـی بیرونـی قـدرت در     صورتاما است؛ي داللتدر خود شبکهمنتشرواقعی، قدرت 
ی را تمثّـل  شاه/پدر سرکوبوجود در جامعهشناسد: وجود قدرت/سرکوب را به رسمیت میهیئت شاه/خدایگان

بـر فرگشـت   و تضمین حاکمیت اصل واقعیتی خودویرانگرهایو مهار رانهتداوم انداموارگیکه براي بخشد می
سازيِ نُمود قدرت اگرچه دروغی در کار است، اما تا آنجا کـه بـا ایـن    در این برونی. داردخود، بر خویش روا می

توان یافـت کـه از بـدویت اسـتمراریافته در انـدامواره نشـئت       را مید، صداقتی شومیقدرت اقرارکار به وجود 
ي آن، گیـرم  ي ناخودآگاهانهشود بر جنبهاین کدام قدرت است؟ آنی است که حتا فوکو نیز ناچار میگیرد. می

تـاریخ ي فوکـو ـــ   پژوهانـه هاي تاریخي نوشتهباف فروید، تأکید کند؛ همهي منفیضمن حفظ فاصله از نظریه
و ... ـــ شناسـی دانـش،  ، دیرینهدیوانگی، زایش پزشکی بالینی، مراقبت و تنبیه (زایش زندان)، تاریخ جنسیت

فراگیـر،  ي شـبکه یـک  يناخودآگاهانـه تقریـب نامحسوس و ناملموس و بـه ي افشاي عملکرد درواقع با دغدغه
ي تـاریخی حـول موضـوع و متعلـق     برهههاي گوناگون در هرقدرت در تولید گفتمانحاضرِ ـجابسترین و همه

ش بـا آن  کـه البتـه خـود   شـده ساختارگرایی گاه او به سنت بهانتساب گاهباعث امراند؛ اینبحث نگاشته شده
تـوان  پـژوهش مـی  ي گسـتره از حیـث  رانظـم چیزهـا   کتاب در ارتباط با همین موضوع، مخالفت کرده است؛
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مـورد  ي کالسـیک دهد کـه چگونـه در دوره  کوشد نشاناین کتاب میترین اثر تحقیقی او دانست؛ او در فراخ
شناسی، اقتصاد سیاسی و البته شناسی، زبانهاي مختلف (زیستهاي علمی و اندیشگانی حوزهبررسی، گفتمان

کردند که تقریباً همانندي استفاده میي شناسانهو ساختارهاي شناختبنديمقولهیکسان هاياز شکلفلسفه)
با یکدیگر نداشـتند  ها در آن عصر هیچ ارتباط مشخصیکه این حوزهآگاهانه نبود، ضمن اینکدامشانهیچدر 

نحـو  بندي پنهان اما مشترك ربطـی بـه آنچـه بـه    صورتکه آنجالب آنپذیرند. بتأثیراز همي آنتا درنتیجه
يشناسـانه ي شـناخت پایـه نش یـا  نیز نداشت؛ یک داهشناسی آن علوم در آن عصر حاکم بودآگاهانه در روش

سـاختاري خلقِشناختی او در بررسی هاي قوماستروس و پژوهشـشدت یادآور لويناخودآگاهانه؟ این البته به
ي برپایـه ،در کنار یکدیگري بدويفالن قبیلههاي آلونکها و کلبهفضایی در چینش توزیع مندقاعدهالگوهاي 

قصـد  شـناخت یـا   کـه خودشـان هـیچ    آن، بیستهاي افتراقی آنهاکارکردها و شخصیتمراتب اهالی و سلسله
انتسابآن برايايانگیزهتوان میباز را هاتشابهجورهمینو این الگوها داشته باشند؛پدیدآوردنِ اي از انهآگاه

د بر چاپ انگلیسی این گفتار خوجهت نیست که او در پایان پیشو بیدانستبه ساختارگرایی فوکوسازمسئله
فرانسوي او را بـه ایـن سـنت    » کودنتفسیرگران «خواهد که مانند برخی زبان میکتاب از خوانندگان انگلیسی

(او حـق بـا خـود اوسـت    ویژه در کارهاي پسینش،، بهاین انتسابنادرستینهایتاً در اصرار برگرچه نچسبانند. 
که در عصري هستند و در عصري از میـان  دهد ــ آنچنانهرروي به این ساختارها تاریخیت و زمانمندي میبه

ابدي ـتعبیري مابعدالطبیعی و ازلیروند ــ و آنها را برخالف ساختارگراها از جنس یک کلیت جهانشمول، بهمی
هاي گوناگون شناخت هم به ته اما ساختاربخش به حوزهي ناآگاهانه و نهفاز موضوعِ چنان شبکهاما انگارد)نمی

توان گذشت:سادگی نمی

کـه  » تاریخ طبیعـی «یا » بنديدسته«ي عصر کالسیک بود: یک ویژههاي (فیگورهاي)پیکرهآنچه من دیدم پدیدارشدنِ 
ـ      وکم از دانشی که در فیزیولوژي جانوري یا گیاهیِ آنبیش ود؛ [همچنـین] یـک   وقـت وجـود داشـت، تـأثیري نگرفتـه ب

؛ گرفـت میدر نظردر آن عصر رواج داشت،اي را که »علمِ حسابِ سیاسی«هاي فرضپیشاندكبسکه » تحلیل ثروت«
، یکسـره  گرفتزمان انجام میمرتبط با تفسیر متون که آنها و کارهاي تاریخیِکه از تحلیل» دستورزبان عمومی«و یک 

ي نـوزدهم از یکـدیگر مجـزا شـدند و     ها در سدهدانشکههنگامیکه ايشناسانهختهاي شنابیگانه بود؛ یعنی آن پیکره
هـاي  پیکرهمیان اینهااي از هماننديشبکههاي جداگانه پیدا کردند، به این علوم وصله نشدند. همچنین من برآمدنِنام

، میـان  مسـکوکات ي اهـان و نظریـه  بندي گی: میان طبقهگذاشترا پسِ پشت میهاي سنتی قرابتگوناگون را دیدم که
generic)نوعیيخصیصهمفهوم  character)هاي عصـر کالسـیک   هایی در دانشریختیتوان یکو تحلیل تجارت، می

خواهم انجام دهـم، دهند ... آنچه میالشعاع قرار مییافت که از قرار معلوم ناهمگونی حاد موضوعات مورد بررسی را تحت
ناخودآگـاه  یـک  آشـکاراندنِ اعتبار فالن گفتمان علمی و تالش براي تخفیف سرشت علمی آن، بلکهکشیدنِچالشنه به

ـ میاز دسترس آگاهی دانشمند بیرون دانش است: سطحی که مثبت (ایجابی)  گفتمـان  آن همـه بخشـی از   و بـااین دمانَ
گمان در آگاهی دانشـمند  مشترك بود، بی. آنچه در تاریخ طبیعی، دانش اقتصاد و دستورزبان عصر کالسیک علمی است

خودشان معلوم نبود، قواعـد یکسـانی را بـراي تعریـف     گونه که برشناسان، اقتصاددانان و دستوردانان، آننبود ... طبیعت
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گرفتنـد. هایشـان بـه کـار مـی    نظریـه هاي درخـورِ پـژوهش خـاص خودشـان، ایجـاد مفاهیمشـان، و برسـاختن       موضوع
(Foucault, 2002: xi-xii)

هـاي  پیکـره "مـثالً:  (در پیونـد بـا زمانمنـدي سـاختارهاي مـدنظرش      انکار ساختارگرا بودن از سـوي فوکـو را   
)"ي نوزدهم از یکدیگر مجزا شدند ... به این علوم وصله نشـدند ها در سدهکه دانششناسانه ... هنگامیشناخت

توجیـه کـرد: بـرخالف سـاختارگرایی،     برَد میي قدرتش ايِ نظریهنیچه» تولیدباوريِ«از اي کهتوان با بهرهمی
ي مالکیـت  کنندهکننده و سلبــ اختهمثبتي ي قدرت/دانش ناخودآگاهانهقدرت این ساختارها ــ این شبکه

رو این(ابژه محصولی گفتمانی است) و ازاست ي ابژهندهآفریناساساًیا تسلط سوژه بر ابژه نیست، بلکه خودش
 انکار او بجاست، امـا تـا آنجـا کـه سـاختارهاي      کند.را تولید میو نه حقیقتی جهانشمول خود يویژهحقیقت

شناسـی، اقتصـاد سیاسـی،    زیسـت ـــ  هـاي گونـاگون   بخشـی بـه دانـش   یکسانی را براي سازماندهی و شـاکله 
ي زمینهنپژوهیده است ــ در پسهایی که او در این پژوهش بسا دیگر دانششناسی و چهدستورشناسی یا زبان

کند که ربطی به ابزارهاي ذهنیِ شـناختی کـه در عصـر مـورد بررسـی داراي رسـمیت       ناپیداي آنها کشف می
ي هژمونیک قدرت چونان یـک  هستیم: شبکهدنبال آن هما بهمان چیزي است که این عمومی بودند نداشتند، 

شناختی.ساختار اسطوره

دهد کـه  هایش در دوران پیشامدرن نشان میي کالسیک، یا دیگر پژوهشههرروي جستار فوکو در دوربه
اسـت، منحصـر بـه    همانسـته ي بسترینِ آنها بـا خـود قـدرت    ي دانش که شبکهاین ساختارهاي ناخودآگاهانه

ي این شـبکه کنم که حقیقت برساختهي لکانی تأکید میمدرنیته نیستند (اگرچه من همچنان بر آن اصالحیه
در ي فوکو صرفاً در شکست یا کاستیِ نهایی گفتمانی که مدعی تولید آن است،گرایانهبرخالف برداشت ایجاب

ي اعصـار  را نه فقط در یـک دوره بلکـه در همـه   همین شکست است که آن ؛ شودوضع میجهانشمولهیئتی 
اش آنهـا را آن  اي که پساساختارگرایی فوکو با زمانمند کردنِ سـاختارهاي مکشـوفه  بودگیکند، کلیبرقرار می

مفقوده با فقدانِ درونیِ يابژهي لکان با برابرشدنِ تروماتیک ي ایجابی گفتمان در اندیشهجنبهکند؛ محروم می
با حـذف  ي مدرن در جامعه). ؛ کمی بعد به این موضوع باز خواهیم گشتعینِ سلبیت محض است، سوژهخود 
خود قدرت با سلب و ایجابِ توأمانِ ابژه، که یحالدرد، شوانکار میطورکلیبهقدرت، وجود قدرتبودگیبیرون

در معنـاي مـدنظر   سـرکردگی . بـه همـین دلیـل    در کار اسـت ي داللت با قوت تمامهمچنان از طریق شبکه
کند که ها این تصور را ایجاد میسرکردگی در سوژهبنا به تعاریف مرسوم،: مضاعف استداراي فریبی گرامشی 

انجامـد کـه سـوژه سـرکوب     ي خود آنهاست و این بدان مـی تابع ارادهقدرت نه امري بیرونی، بلکه در دست و
زبـان  بـه کمال خرسندي انجام دهد. آزادانه و آگاهانه، درعنوان عملی خویش براي بازتولید ساختار قدرت را به

فریـب  ؛ اما ي یکُمِ فریب استاین مرتبهکند، و ساده سوژه سرکوب و انقیاد را چونان آزادي و اختیار تجربه می
شود ايِ شناخت ناشی میي اسطورهتر است، از شکل برخالیِ تولید معنا در سامانهکه بسیار ظریفي دوم مرتبه
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خیزیم: اگر سوژه در درون نظام سرکردگی، کند که به قصد شناخت خود نظام سرکردگی برمیو زمانی بروز می
ـــ  سـرکوب نظـام عنـوان یـک   هنگام بررسی سرکردگی بهدچار توهم آزادي است، در شرایط فعلیت سرکوب

را چیزي از بیرون به درون آمده این سرکوبشود که باز دچار این خطا میي شناختیِ باالتر ــیعنی در مرتبه
در وجـدان صـورت یـک   را بهسرکوبکه ي اسوژهدنبال منبع سرکوب در بیرون پندارد، به این معنی که بهمی

که مادام؛در این سطح دوم نیز حضور فعال داردهنوز ي سرکردگی گردد. اسطورهمی»درونی کرده است«خود 
کنـد ایـن   پندارد و گمان مـی ي قربانیِ قدرت میي شناساي قدرت، منبع قدرت را چیزي بیرون از سوژهسوژه
ي شناسـا همچنـان در   ، آن سـوژه »اسـت شده«سازوکارهاي سرکردگی در او درونی »سبببه«بیرونی قدرت

اندیشد.ي سرکردگی میچارچوب خود اسطوره

و از این حیث ساخت افزایشی/برخالیِ تولید معنـا  قرار داردسرکردگی تعریفي دوم در فریب مرتبهپس
کـه آنچنـان ي گـذراي آن،  سرکردگی خود این ساختار برخالی است و نه متعلق یک دقیقه؛کندرا تضمین می

این تعریف که کمابیش میان مارکسیسم متعارف کند؛بخشی به خودش نیز نمودار میخود را در تعریف/کلیت
ی کـه  سـرکوب کـه  شودمیخطااینسازسبب،مشترك استدانشگاهشناسیِ انتقاديِو بخش بزرگی از جامعه

سرچشـمه  بیرونـی از منبعیپنداشته شود که مقدمتاًواقعیتیذاتیِ بقاي اندامواره است، وجدانْصورت یک به
کـه حـال آن ؛درونی شده اسـت سوژهدر نحوي سپسین بهو ترین شگردها مدرنترین و پیچیدهبا که گیردمی

کند نمود بیرونی پیدا میفکنانهشکلی برونبهاست که خودسرکوبگريیک سرکوب، است: یکسره وارونهرابطه 
درك بیرونـی پـدرِ /ممنوعیتسرکوببري تقدم وجدان دربارهفرویدي گفتهپیشآن بحث تاهمیجاو همین

ي کهـن بـا   جامعـه .کنـد ي داللت را ایجاب میماندگار انحرافی است که زنجیرهضرورت درونوجدانْ: شودمی
پرسـتید.  مـی آن را نـوعی  بـه بخشید و /خدایگان این خودسرکوبگري ادیپی را عینیت بیرونی مییک شاهخلق 

اي کـردار و پنـدار خـود قـوم     که در آن شاه متجسم شود، در ساختار اسـطوره دقت کنید که قدرت قبل از آن
در ایـن سـطح   سـرکردگی شـناختی معنـا بـوده اسـت؛     مشغول عملیـات سانسـور وجـدانی و تولیـد اسـطوره     

منبع این قـدرت  شود. محض تدوین هر تمدن ادیپی براي تضمین بقاي اندامواره پدیدار میساختارشناختی به
الگـوي توزیـعِ فضـاییِ    کـه  شاه/خدایگان؛ همچنـان مستقلدهند و نه دولت ظاهراً را آن ساختارها تشکیل می

ي از آسمان قابل مشاهده اسـت ـــ کـاري کـه خـود      بردارهاي قبیله، الگویی که فقط با عکسها و آلونککلبه
دهد که برتري رئیس یا بزرگ ي قدرتی را نشان میبدویان اصالً توان انجام آن را نداشتند ــ طرحِ واقعی شبکه

اصـالً از ایـن تجلـی    کـه آن رئـیس یـا خـود اهـالی     آنکند، بیمراتب قدرت را تضمین میقبیله یا کالً سلسله
این قدرت رئیس یا هرکسِ دیگر نیست که چنین ي قدرت آگاه بوده باشند؛ي شبکهگاهانهساختاري و ناخودآ
گـرفتن ایـن   نادیدهآورد.وارون، خود الگوست که قدرت را به وجود میکند؛ بهها را ایجاد میالگوي توزیع کلبه

عی بینجامـد کـه در   تواند به خطـاي چشـمگیري از آن نـو   ي ساختاري در بررسی مفهوم سرکردگی میزمینه
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در راهبـر شـد.   1870ي مدنی در پیش از جامعه» استقالل نسبی«نهایت منطقیِ خود مثالً گرامشی را به آن 
معمـوالً  قـدرت  بیرونـی ي انتقـادي، حـذف نمـود    از سوي اندیشـه سرکردگیپردازيِ مفهومي چارچوب نحوه

اي بر شما حکومـت  هیچ قدرت بیرونی"(گوید ها میقدرت به سوژهشود کهدروغی درك و تبیین میصورتبه
کوشـد ایـن دروغ را بـرمال کنـد     ) و نیروي منتقد مـی "ي آزاد شماست، و هر تصمیمی محصول ارادهکندنمی

)؛ امـا همـین کوشـش دوبـاره بـه زمـین بـازي        "»شـده اسـت  «فریب نخورید! قدرت بیرونی در شما درونی "(
گمـان  سـرکردگی  باورانـه از  بنا بـه ایـن درك بازتـاب   اي که شود: قدرت سرکوبگرِ بیرونیسرکردگی پرتاب می

بوده است؛ مشـکل ایـن اسـت کـه مـن      درکار من خود در پیشاپیشواقع ، دراستشدهدرونیدر من رود می
کنم؛ این ادي خود تجربه میصورت آزبهآنبرايمود بیرونیرانم را در نبود نُمیخود بر خویشتنسرکوبی که 

طـور  ي دوم بـه خطـاي مرتبـه  شود.مشاهده میي لیبِت گفتههمان واقعیتی است که در آزمایش پیشدرست
در ست که فعالً در ذات خود خنثاسازوکاري» سازيدرونی«ضمنی بسترساز این گمان گرامشی است که گویا 

سـود خـود تسـخیر    بـه آن را نوینشهریاریکدر اختیار بورژوازي است و پرولتاریا اکنون باید باجوامع مدرن 
تر از گذشته کرده اسـت، امـا   تبدیل جنگ رزمایشی به جنگ موضعی، فرایند سیاست و انقالب را پیچیده:کند

ي مـدنی از طریـق   ي جامعـه سـاخته تح مواضـع پـیش  پیروزي پرولتاریا منوط به مشارکت در همین نبرد و فـ 
.ندنکرا بازتولید میانداموارهسازوکارهایی است که مشارکت فعاالنه در 

شود که ذاتیِ نیز استنباط میتداومدانش، یک نوع فنون فوکوییِ راهبردهاي قدرت و یِستهمانضمناً از
؛ فوکو ي تسلیم در برابر امر واالي بیرونی استهاي رابطهترین شکلبودنِ سرکوب، ولو در کالسیکجوشدرون

بخش به امر جنسی را چونان تغییـر  هاي انتظامــ که در آن تغییرِ تاریخی گفتمانجنسیتتاریخ در جلد یکُم 
ي قاعـده «عنـوان  ذیـل کند ـــ در بخشـی   لذت (و نه سرکوبِ ادیپی آن) بررسی میتولیدهاي گوناگون نظام

کند:بر این نکته تأکید می» ماندگاريدرون

هـاي  آنهـا نقـش  اي وجود ندارد، حتا اگـر  بودگیهاي) دانش و راهبردهاي قدرت، هیچ بیرونمیان شگردهاي (تکنیک
مرکزهـاي  «تـوان  باشـند. پـس مـا از آنچـه مـی     در پیونـد یکـدیگر  اي تفاوتشان بشته باشند و برپایهخاص خود را دا

، یـا میـان   نیوشـان اران و اعتـراف گـز توبهآغاز خواهیم کرد: براي نمونه، روابطی که میان نامید، دانش ـقدرت» موضعیِ
مهـار کـه بایـد آن را   اي »بدن«ي مایهاینجا ذیلِ درونمؤمنان و راهنمایان وجدان آنها برقرار است [را درنظر بگیرید]. 

هـا ـــ   هـا و مصـاحبه  ها، تفسـیرکردن گیريها، اعترافوجوابآزمایی، سؤالهاي گوناگون گفتمان ــ خویشکرد، شکل
هـاي دانـش بودنـد.   سـازي و طرحـواره  هـاي مطیـع  ي شـکل وبرگشتیِ پیوسـته جور حرکت رفتیکمحمل و رساناي

(Foucault, 1978: 98)

صورت تالزمِ خودآیین ترین شکل چیرگی بیرونی و استعالیافته بر انسان نیز نزد فوکو بهترین و کالسیکعریان
ي قـدرت/دانش  یک رابطـه حامالنفقطگزار نیوش و مؤمن توبهشود: کشیش اعترافقدرت و دانش نمودار می
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بـه ارادهیکهررويکنند؛ بهتولید میدر انجام عمل اعتراف حقیقت را به نحوِ درخور همین رابطهکههستند
ي سـوبژکتیویته هـیچ از آنِ(عنوان اطالقی به جلد یکُم تاریخ جنسیت) در امر اعتراف وجود دارد کـه  دانستن

ي تولیـد حقیقـت   ) نیست؛ این اراده فردیت ندارد، بلکه متعلق به خود شـبکه شنومشخصی (اینجا تواب یا توبه
این فرایند تولیـد حقیقـت   کند که میبه ما یادآوريداند؛ لکان اما شده میع را تمامجا موضوفوکو همیناست.

وضع پسگفتمانی، همزمان و در جهت مخالف گسترانهفرایند اي اسـت کـه سـرانجام زیـراب     واقعیي حقیقت
حقیقتورزد، اصرار میگفتمانیحقیقتبیشتر بر بیان/تولید ي داللتزند: هرچه شبکهین گفتمان را میخود ا

ي داللـت یـا سـرکردگی    شـبکه شـود. بیشـتر نمایـان مـی   امر تولیـد/بیان آن در یا نابسندگیِعجزتروماتیک
ي هـویتی کـه در نتیجـه   کنـد. آشکار مـی وضع و البته ،سازيسازوکاري است که این امتناع را در عینِ پنهان

تر بارها که پیشر بنیاد انکار همین امتناع استوار است؛ چنانگیرد، بي افتراقی داللت شکل میعملکرد زنجیره
و ماندگار استي میل درونصورت یک انحراف ساختاري (اصل واقعیت) در خود زنجیرهگفته شد، این انکار به

پایی، ي خویشتنکه این تالش اصل واقعیت براي تضمین چیرگی رانهاما نکته آن.شودسبب بقاي اندامواره می
گـزار نـزد کشـیش    اعتـراف توبـه  شـود:  روبرو میمرگيرانهي اي از شکست و ظهور مهارشدههر بار با درجه

دانـش  ي مفروض بـه گیري از سوژهجز فرایند انتقالی نیست که غایت ساختاريِ آن انتقامچیزي نیوش اعتراف
مـن  خـورد و آن رسـتگاريِ  در گفتمانِ این پدرِ مدعیِ دانش، یک فقدان زننده به چشم مـی "(کشیش) است: 

کنـد، اگرچـه نـه چنـدان     پاسـخ خـود را دریافـت مـی    همواره از سوي هیستريماندگار. سرکوبِ درون"است
فوکو، فرایند اعتـراف  این مثالِشکن که پیروزيِ مطلق و یکباره را به مرگ/ژوئیسانس اختصاص دهد. دردندان

خود واجد آن انحراف/خودسرکوبی/خودسانسـورگريِ  خودبهعنوان یکی از شگردهاي گفتمانی تولید حقیقت، به
در صـورت یـک شـیطنت ناخودآگاهانـه     ، اما همزمان انحرافی مضاعف را نیـز بـه  ذات سوژه استوجدانیِ درون

این يفرآوردهبراي اثبات نابسندگی دانش او براي حل مسئله) که (اعتراف/انتقال نزد کسی ساختار خود دارد
، ي حاصـل از ایـن انتقـام   شـده خرسـنديِ اختـه  کنـد. میتمان حاصل را در فرجام کار ویرانفرایند، یعنی گف

سـهم داشـته اسـت،    برساختنشدر انتقالاي که سوژه با مشارکت در فرایند صورت فروپاشی نظام گفتمانیبه
ي درنـگ در حلقـه  پایـد و بـی  است، که البته دیري نمـی ي مرگ رانهي چیرگیِ یافته و مهارشدهفشکل تخفی

اصـل واقعیـت   انـدامواره در قلمـروي حاکمیـت    پایی به خویشتندوباره را قدرت، خلعت پیروزي بعدي راهبرد 
دهد.می

انـدامواره بـراي حفـظ    امـري مانـدگار نیسـت و    بالفعل از گفتمانِهیستریکتوجه کنید که سلب اعتبار
کنـد. مـی مندسرکردهي داللت دیگر خود را حول یک راهبرد قدرت دیگر انداموارگی خود از طریق یک شبکه

ي گفتمان/سـرکردگی، و بـه   بنابراین مشکل در گفتمان یا شکل سرکردگی فعلی نیست، بلکه در خـود پدیـده  
کنـد. سـرکوب از همـین    که تضمینِ تداوم انداموارگی به سوژه تحمیـل مـی  در ذات انحرافی است بیانی دیگر 
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ل  کردن اندامواره با یک گفتمان فارغ از سلطه، مندسرکردهشود و تصور واقعیت آغاز می همـاندیشـی و  اساسـاً م
عنوان چیزي تصور شود کـه بـا   ي سرکردگی بهکه قدرت ناملموس منتشر در شبکهتا زمانیاست. گوییتناقض

نیز ادامـه خواهـد داشـت. ایـن     تصور باطل به درون آمده است، این » بیرون«ي مدرنیته از شگردهاي پیچیده
بـا مفهـوم   د بخش، بلکه در ذات خـو ي رهاییي سرکوبگر یا طبقهپذیر قدرت طبقهکارمحملِ خنثا و نهشبکه

ي قـدرت/دانش فوکـو،   ي مالحظات انتقادي لکانیِ فوق نسبت به نظریـه با رعایت همه؛استهمانستهسرکوب 
چیـزي صـرفاً ایـدئولوژیک یـا روسـاختی (روبنـایی)       "است که نظامِ تولید حقیقـت  او کامالً درست این حرف

درك بازتـابِ متقابـل روسـاخت بـر     ي ضـرورت  ؛ از این حیث حتا آن تذکر احتیاطی گرامشـی دربـاره  "نیست
تلویحـاً بـر   بلندمدت میانگینو ناگهانیشورِپردازيِ که او ذیل مفهومویژه در جوامع مدرن ــ زیرساخت ــ به

ي او از مارکسیسم مکانیکی وقت که بسیاري از هوادارانش آن را دلیلی بر فاصلهبا آننیز گذاشت، آن تأکید می
است.بودنبیرونیي دانند، پیش از هرچیز تأییدي بر همان فرضیهمی

کـه بـاز   شـود چشمگیرتر میآنجا براي پرولتاریا،هاي مثبت مفهوم سرکردگیاعتماد گرامشی به ظرفیت
شود؛ این فرضیه وجود دارد کـه خاسـتگاه   ي نوزاده دیده مییک انداموارهسازي و پایستگی ي همبستهدغدغه

ملت آن از بطن ـهاي ذهنی او در فرایند وحدت ایتالیا و تشکیل دولتپرسش سرکردگی نزد گرامشی به مشغله
تشکیل یا تعیین زبـان واحـد ایتالیـایی بـراي ایـن      ي ویژه درگیري او با مسئلهگردد؛ بهبازمیرستاخیزجنبش 

و اجماعی دمکراتیکاصطالح ضرورت پیگیري روندهاي بهاست. پیونددر سرکردگیراست با موضوع کشور یک
تا پیشنهاد ،مقبول عامسرکردگیِي یک الگوي جاي رویکردهاي مرکزگرا و قهري در تعیین زبان ملی برپایهبه

سـازيِ زبـان بـه    طـرح دمکراتیـک  دیگـر عبارتیابد؛ بهتغییر شعار راهبردي جنبش کارگري ایتالیا تعمیم می
کند:ي چپ ایتالیا سرایت میشدهگذاريدمکراتیزاسیونِ دولت انقالبیِ هدف

هـاي  ورزينهـا در اندیشـه  ي سیاسـی او، ت گـونی و یگـانگی در زبـان بـر اندیشـه     تأثیر اُنس گرامشی بـا مضـامین گونـه   
ي توان خود را نشان داد. در آغاز او فقط در برخورد با موضوعات مشخصی (مانند هاي زندان، همهاش در سالبزرگسالی

را به هـم  سیاسی وی شناختمسائل زبانهاي قومی در ایتالیا و زبان اسپرانتو)، و البته با هوشیاري نظري محدود، اقلیت
، [یعنی پیش از دوران زندان،] گرامشی پیشنهاد 1923تر شد:] در سپتامبر ا در ادامه، این پیوند پررنگزد. [امپیوند می

فـدرال جمهـوري  «براي تطبیق با وضعیت ایتالیا باید به شـعار  » حکومت کارگران و دهقانان«کرد که شعار کمونیستیِ 
... (L’Unità)لونیتـا  بنیاد ي تازهبا نام مستعار به روزنامهاي ، در نامه1924ي تغییر کند. در فوریه» کارگران و دهقانان

فرهنگ مردمـی  "سوي آفرینش سامانی توصیف کرد که در آن داري را چونان حرکت بهاو سرنگونیِ کمونیستیِ سرمایه
یک هویت که این اظهارنظر همراه است با ارجاعی مشخص به مردمی با. جالب آن"وار پیشرفت کندتواند خودفرمانمی

بینانه آنهـا را مردمـانی از   فرهنگی بسیار ویژه، یعنی به اهالی ساردینیا، که گرامشی همچنین در این نامه با نگاهی واقع
از اصـل و تأکیـد ؛ Carlucci, 2013: 158خوانـد. ( لحاظ سیاسی ضـعیف مـی  شناختی و بههاي جمعیتحیث شاخصه

ها] از منَند)[افزوده
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ـــ در امـر   رومیانـه ي بـورژوازي ـــ یـا بخـش مسـلط آن در حـزب       گرایانه»سلطه«ي ویهگرامشی در برابرِ ر
محـورِ  »سـرکردگی «ها، روش گرفتن دیگر گویشبهاي سرکوب یا نادیدهبخشی تحمیلیِ یک گویش بهرسمیت

انقـالب  ی وینچنـزو کوکـو، یعنـ   گرفتـه از  کرد؛ او در همین پیوند به مفهومِ مشهور وامپرولتري را پیشنهاد می
ي دگرگونی ــ براي مقایسهانقالببدونانقالبقول خودش ــ یا به(passive revolution)پذیر/منفعل کنش

گفتـه آن را  آنچه شاید بتوان در برابر مفهوم پـیش یا ايبا دگرگونی رادیکال تودههااز باال و بدون دخالت توده
active/effective)ر/فعال نشگانقالب ک revolution) ،ي داشـته ي دوسـت روشنی نسـخه او بهگردد.بازمینامید

سرکردگی فرضیِ پرولتاریـا را بـا انقـالب نـوع دوم و     ي پیشبرد فرایند وحدت زبانی ایتالیا بهخودش براي نحوه
د:کنشده بود پیشنهاد میعمالً واقعمحورِ نوع یکُم که عنوان بدیلی براي الگوي سلطهبه

خواسـتند بـر آن   بیشـتر مـی  ، بلکـه  (dirigente)نکردنـد »رهبـري «ملـت را  رامشی، رهبران جنبش وحدتبه باور گ
ها از طریق آن تصمیم به پیروي ایجاد نکردند که تودهفعالیي آنها رابطهدیگرسخن، به. (dominante)شوند » مسلط«

تـازگی  ي بـزرگ کسـانی کـه بـه    بـود کـه بیشـینه   » انقالب از باال«جاي آن، آنچه رخ داد یک از رهبري آنها بگیرند. به
... ایـن  نامـد می» انقالب بدون انقالب«را » پذیرنشانقالب ک«شدند، به آن تن دادند. گرامشی این ایتالیایی خوانده می

زبـان  «توانـد یـک   که چگونه تـدبیر مـانتزونی مـی   ي اینپذیر همراستا است با بحث او دربارهنشتوصیف او از انقالب ک
هاي گوناگونی که در ایتالیا صـحبت  ها یا زبانی به) گویشمعیاربخشمندسازيِ (، بدون سنجه»سنجه (معیار، استاندارد)

و تعیـین زبـان   پـذیر نشانقالب کدر هر دو بعد این فرایند واحد) [= در تر، و مورد (یا دقیقشوند، بیافریند. در هر دمی
مردم را به تغییـر  این انقالب ، اما در کار است، یک انقالب صوري در شکل سیاسی یا زبان ملی »]از باال«، هر دو سنجه

ي حـاکم  منـافع و زبـان طبقـه   » تحمیـل «ه بـا  نکرده است، مگر در این معنا کـ » رهبري«شان زبان، فرهنگ یا زندگی
ایـن اسـت کـه در    » پـذیر انقـالب کـنش  «انتقاد اصلی گرامشی بـه  » ... مسلط شده است«مناطق شمالی ایتالیا، بر آنها 

ي آنهـا  نـابود ) فرانسه بـا  activeکه انقالب کنشگر (فعال، د مانَمیناکام فئودالیِ کهنی ـهاي قدرت کمابیشزدودن پایه
انـد کـه   گونـه بـاقی مانـده   هـاي فئـودالی همـان   داري بورژوایی فراهم کرد. در ایتالیا این بازمانـده را براي سرمایهزمینه

ي . از باالي آنها، یک زبـان نـوین یـا مجموعـه    باقی مانده استي کشور]مانده[دهقانان در مناطق عقبي زبانیزیرالیه
ناکـامی  معطوف اسـت بـه  گرامشی نقد بنیاد، براینشود.به آنها تحمیل میهاي سیاسی برنامهو هااز نهادها، هدفنویی

ـ کمینـه نـه  ي ایتالیا، یـک سـرکردگی کـه    در ایجاد واقعی یک انقالب مؤثر در جامعه گیـر فرابلکـه (minimal)زین گُ
(integral)هاي خودانگیخته [ي محلی] ي متنوعی از دستورزبانگسترهازیک دستورزبان هنجاري که برساخته، است

پـذیر توجـه   است و نه محصول تحمیل یک دستورزبان واحد به همگان ... گرامشی هم به دسـتاوردهاي انقـالب کـنش   
، یـک  تواند از رهگذر یـک انقـالب کنشـگر   هاي آن که یک سرکردگی پرولتري میتر، به ضعفکند و هم، از آن مهممی

,Ives(راستی مردمی بر آن چیره شود.زبان ملیِ بهگی فراگیر، و یک سرکرد ها] از منَند).؛ [افزوده103-105 :2004

ي آیـیِ دمکراتیـک همـه   جـور هـم  یک زبان ملی ایتالیایی از رهگذر یک» تأسیس«کار بدیل گرامشی براي راه
رهبـري  بـه سـازي ملتمحورِ ــ محور ــ و نه سلطههاي محلی این کشور در بستر یک فرایند سرکردگیگویش

ي کـارگر بـراي انقـالبِ    قـه ي کـارگزاريِ طب پرولتاریا، درواقع دربنیاد خـود چیـزي جـز بازگشـت بـه فرضـیه      



113

جـاي اجـراي   باور او بورژوازي بههاي واپسمانده و ناپیگیر نیست. بهدمکراتیک در کشورهایی با بورژوازيـبورژوا
دهد؛ میه خاتمباال ـازشده ها، کل ماجرا را با یک جابجایی یا تغییرِ مهارتودهپایینِـازیاري مشارکت این کار به

یافتـه در  دلیل از دید او زبـان ایتالیـاییِ رسـمیت   همینبهآلمان.گذاريپایهلکرد بیسمارك در چیزي شبیه عم
بقـاي  توانسـت  ساالرانه و فرمایشیِ گویشِ فاخرِ فلورانسی بود، نمـی ي مانتزونی، که عمالً گسترشِ دیوانبرنامه
اصـطالح  ي بههایی از تأثیر مسئلهنشانهنظرهرحال در این تضمین کند؛ بهي ملی ایتالیا راانداموارهآمیزِ آشتی
شـود و  داد دیده مـی صورت تعارض شمال و جنوب خود را نشان مینیا، که بهیزادگاه خود گرامشی، ساردملّیِ 

مانـده و  که درعـینِ تمایـل بـه وحـدت ایتالیـا بـا اعتـراض جنـوبِ عقـب         اوفدرالیستیِ شبهگرایشِ ناخواسته
هرنحـو بـر ایـن موضـع     تأثیر خـود را بـه  کرد، صنعتی همدلی میپیشرفته و ي شمال معاش به امتیازهازراعت

که از ملزومات سیاست واقعیِ مربوط به یک ي نظري گرامشی بیش از آنگذاشته است؛ اما اهمیت این مداخله
ها در میان تودهباوري اوست: پرولتاریا با ایجاد اجماع دمکراتیک ي ملی مشخص برآید، ناشی از انداموارهمسئله

هاشـان معمـوالً در زدوبنـدهاي    تري که منافع و خواستهافتادهبخشی به اهالی مناطق عقبویژه با مشارکتو به
سـرکردگی  پذیر، انقالبی کنشگر را در بستر یک فراینـد  جاي یک انقالب کنشد، بهمانَمینادیده باالدرقدرت 

هاي درونی ناشی شود که در آن کشمکشمیشکلی همبسته بهي حاصل موجب آن انداموارهریزد که بهپایه می
ي انـدازه و  هاي جغرافیایی و احتماالً طبقاتی ــ مانند همان تعارض شمال و جنـوب ـــ بـه کمینـه    از تبعیض

ي گرامشـی پـیش از همـه    در این تردیدي نیست که طرح بحـث سـرکردگی در نظریـه   د.نرسمیشدت خود 
که گفتـه  هاي کارگري بود و چناندمکراتیک و نه انقالبـهاي بورژواي انقالبمحصول درگیري ذهنی با مقوله

بـار در بسـتر موضـوعیِ    ایـن ،ي بحـث شد آغازگاه آن حتا به پیش از پیـروزي انقـالب اکتبـر (و طـرح دوبـاره     
ي برخـورد بـا   شـیوه یـا موضوعاتی مانند همین وحـدت ملـی   گردد، یعنی به هاي سوسیالیستی) بازمیانقالب
باوري انداموارهاما این خاستگاه آمیز اجتماعی در مناطق مختلف یک کشور.ي ناموزون و تبعیضتوسعهپرسش

؛ پرولتاریـا بـار تحقـق    آیند آن نیز تحمیل کـرد هاي پسي سرکردگی گرامشی و توسعهذاتیِ خود را به نظریه
اصـطالحِ دیگـرِ او در   پذیر، یا بـه هم در برابر فرایند انقالبِ کنشموارگی جامعه را بر دوش دارد، آني اندابهینه

هـاي کهـن خـود    بنـدي مانده از صورتها را در مسیر دگرگونی جوامع عقبکه نقش تودهقیصریسم، برابر یک 
پـذیر در یـک جامعـه    در حقیقت از دید گرامشی وجود قیصریسم/انقالبِ کنشکند.سوي مدرنیته حذف میبه

و چون بـورژوازي  جوهرِ دولت. در برابر نقش سلطه» ي مدنیجامعه«ي ضعف انداموارگی آن است: ضعف نشانه
رد، پذیرانـه تمایـل دا  هـاي قیصریسـتی/کنش  حلشدن سیاست به راهايتر براي پرهیز از تودهماندهجوامع عقب

سـاختن قـدرت   ي مدنی و دمکراتیزهدرنتیجه پرولتاریا باید ضامن و حافظ این انداموارگی، یعنی تقویت جامعه
دمکراتیـک یـک زبـان    » ساختن«ریا و امرِاانقالبیِ پرولتـگرامشی میان این امرِ اجتماعیاست که روشنباشد. 
گیري از دستورهاي میانگینجوریکجویی و اعجمايپایهبراي یک کشور برو یک دستورزبان هنجاريرسمی

یابد. تـا آنجـا   عنوان زبان رسمی، تقارنی ساختاري مییا گویش فاخر بهزبان فالن جاي انتخاب خودانگیخته، به
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ي روسـیه نشـان   مربوط است، تجربهرهبري پرولتاریا بهدمکراتیک ـي بورژواکه موضوع به اجراي انقالب معوقه
سـازانه  ي کمـابیش سـاده  نیست و تثبیت انقالب نیازمند گذر از این نظریـه هابه همین سادگیداد که موضوع 

ي گذرایی به این موضوع کرده بودم کـه بحـث لنـین در تبیـین چرایـیِ      اشارهشور تعریب اَنیران من در است. 
ویـژه بـا   و بـه عمـالً  اي چون روسیه جوامعی واپسماندهدردمکراتیکـرهبري پرولتاریا بر انقالب بورژواضرورت

پیدا نکرد کـه  فرصتآغاز جنگ جهانی یکُم و پیوستن روسیه به متفقین شکل دیگري یافت، هرچند او هرگز 
تبیین پیشین را تاکتیکدوي در جزوهمثالً تر دهد که پیششرح با همان دقت و وسواسیتبیین جدید رااین 

تـر  ي نوینی که سپسنیست، اما جنبهتاکتیکدومعناي رأي به نادرستی رویکرد طرح ریخته بود. این مدعا به
شـود، درك ایـن پدیـده را نیازمنـد درج     در موضوع سـرکردگی پرولتاریـا بـر انقـالب دمکراتیـک پدیـدار مـی       

ي کند. بسط بیشتر ایـن بحـث، در ادامـه   میاو الیسمامپریي و البته بر نظریهي پیشین هایی بر نظریهپیوست
در این فرصـت بایـد بـر ایـن     است، اما نوشتهبعديهايبخشآمده بود، موکول به شور تعریب اَنیران آنچه در 

ها ثبت شـد، ایـن   صراحت نوشت بلکه آنچه در عمل بلشویک، یعنی نه آنچه بهی لنیننهاینظر که تأکید کنیم
در نـاپیگیريِ بـورژوازي روسـیه    دیگر فروکاسـتنی بـه  دمکراتیکدر انقالب ي پرولتاریامداخلهبود که اهمیت 

تعبیـرِ  ، یا بیسمارکی و یـا بـه  پروسیقول لنین هاي پیشرفت بهدادنش به شکلانجام تکالیف تاریخی خود و تن
ي روزشده از مشاهدهیتی بهذهندر بطن رویدادهاي منجر به انقالب روسیه، لنین با نبود؛قیصریستی گرامشی 
ت: پرداخـ ذاتـی بـورژوازي روسـیه    تزاریسمِي چیستی و چراییِ به تحلیلی نهفته دربارهتاریخی،نوینواقعیات 

است امپریالیستی در شرایطی یعنوان قدرتها از سیاست نیست، بلکه تعریف روسیه بهمسئله فقط حذف توده
دلیل اصرار بورژوازي روسیه براي بازگرداندن قدرت بـه  نقش نیست؛جوابگوي ایفاي این که توان اقتصادي آن 

بـر  اصرارشآن را باید در کارگران انقالبی نبود، بلکه ي تودهيهراس از رادیکالیسم و تسلیح آگاهانهتزار فقط 
نیز جست؛ آنچه سرانجام زیرپـاي دولـت موقـت را خـالی کـرد،      رکت روسیه در جنگ علیه آلمان اشمي ادامه

کارگرانِالبته و شدهسربازگیريرغم خواست عمومی دهقانانِبهها، تمایل دائمی آن به حفظ سربازان در جبهه
را هرگز نتوانسـتند اجمـاع اکتبـر    آنها پس از بلشویکروس براي پایان این فاجعه بود.ي شدهـبینواـجنگـاز

گونه کـه آنهـا انتظـارش را داشـتند بـا انقـالب       خود تأمین کنند و حتا دهقانان فرودست هم آنسودبهدوباره 
ي کننـده توجیـه اضـطراراً  سیاسـیِ  مالحظـات باوري گرامشی در برخورد باهرروي انداموارهبههمراهی نکردند.

ناکارآمـدي  «خود بـه یـک ضـرورت خودبنیـاد از نـوع      فرضِ اجماع را خودبه، این اجماعیابی به ضرورت دست
کـردنِ دهقانـان و  میان سازوکارِ همـراه دوباره دهد؛ تناظر ارتقا می» رویکرد تحمیل زبانِ غیرمادري به دیگران

یعنی اجماع الگوي یکسانِ سرکردگی،يبرپایهکردنِ بومیانسازوکارِ همزبانها) و آلترندیگر فرودستان (ساب
هاي داخلی حزب بلشویک وواکنشي کنشاز پایین و نه واداشت از باال، نهایتاً به داوري و ارزشگذاري او درباره

رد یـک طـرحِ      درخودي آن را ضرورت انجامد؛ درنتیجه در رویکردي که پایهنیز می تداومِ سـازوارِ انـدامواره گـ
ي تقابـلِ  رخورد استالین با اپوزیسیون داخلیِ حـزب فقـط از زاویـه   دهد، بشده شکل میاجماع فراگیر و درونی
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شـود، یعنـی درسـت از همـان منظـري کـه       گرایی (دمکراتیسم) دیده مـی تمرکزگرایی (سانترالیسم) و اجماع
ي عریض و طویل گفتمان دمکراسی ـــ از روایـت رسـمی لیبرالیسـم غربـی گرفتـه تـا آنارشیسـم و         مجموعه
تـر آن را نادیـده   پیچیـده هاي به واقعه نگریسته و جنبهي گذشته اروپایی ــ در طول سدهي کمونیسم خانواده
:اندگذاشته

سو پیوسته بر آن بود که اگر یک زبان یگانه [ي ملـی] الزم اسـت، پـس بایـد بـه      هاي زندان از یکگرامشی در طول سال
یافتـه،  دخالـت سـازمان  "گرفتنـی نگریسـت کـه در آن [نقـل قـول از گرامشـی:]       عنوان هدفی پـی بخشیِ زبانی بهیگانگی

ي وقفـه دربـاره  [پایان نقل قول]. ازدیگرسو، او بـی "واهد بخشیداینک موجود [همگراییِ زبانی] را سرعت خفرایندهاي هم
بیـان تـاریخیِ شـرایط الزم و کـافیِ     "بخشی] زبانی که [نقـل قـول از گرامشـی:]    گرایی [یا کلیتهاي کلیخطر آن شکل
یاسـی و از بیـرون]   هاي [ستوان انتظار داشت که دخالتنمیداد. [پایان نقل قول] نیستند نیز هشدار می"[یگانگی زبانی]

پـذیر داشـته باشـند. ایـن     بینـی هاي زبانی [= دخالت سیاسی در تعیین زبان فراگیر ملی] پیامدهاي یکسره پـیش در رویه
را بـه اراده و دلخـواه خـود    آنهـا توانند د؛ اما نمیدهنبشتاب فرایندهاي اجتماعی و فرهنگیِ موجود بهتوانندها میدخالت

بینـی  انـد، پـیش  کامیـاب بـوده  فراگیریافته در رسیدن به یک زبان یگانه و هاي سازمانی که دخالتبیافرینند. حتا هنگام
هـرروي اگـر ایـن دخالـت     بـه "است [نقل قول از گرامشی]: بوده ناممکن توانست باشد،میکه این زبان چگونه چیزي این

پیوندي انداموار با سنت خواهد داشـت، و اهمیـت ایـن را در اقتصـاد فرهنگـی نبایـد نـاچیز        زبان نوپدیداست، » عقالنی«
، در نبـود شـرایط الزم و کـافی   خوبی آگـاه اسـت کـه    تر، اکنون گرامشی به[پایان نقل قول] ... در سطحی عملی"انگاشت

[اکنـون در  دیگرسـخن خواهد بـود. بـه  مخلِ پیشرفت است، در زندگی سیاسی نیز جور که در زبانْیگانگی[بخشی] همان
ترتیبات اجتماعی و واداشت هاي ، یکسره با نابسندگی1920ي هاي آغازین دههبسیار بیش از سالذهن اودوران زندان]،

امکان ندارد پارلمانتاریسم را بـدون  "نوشت پیوند بود که میاو درهمین، درگیر بود.ي ناآماده]سیاسیِ نوین [به یک جامعه
اي و . روشن است کـه حکومـت اسـتالین از ایـن هـدف ریشـه      "محتواي آن، فردگرایی، ... سرنگون کنیمايِ ریشهابودي ن

[حزب بلشـویک] و  هاي داخلیِبندي کشمکشدادن به ترکیبشناختن و اجازهرسمیتجاي بهساز بسیار دور بود؛ بهدوران
رانـدنِ بیـرون شکلی ضـربتی]، رویـدادي چـون    تر و نه بهبلندمدتتر [= نحوي غاییبخشی به جامعه [ي روسیه] بهوحدت

گسـترش قرار بود. بدین"هاکشمکشباالگرفتنِنشانه)ي ردنشانه (یا پیشد"گرامشی] تعبیربهتروتسکی از قدرت درواقع [
تـوان نمید که یگویا رسپرده وگیري بیتواند و نباید سرکوب شود. گرامشی به این نتیجهي نیروهاي اجتماعی نمیآزادانه

:Carlucci, 2013(رفع کرد.» بردنِ فشارسنجبا از بین«هواي بد را وآب ها] از منَند)[افزودهاز اصل وتأکید؛ 166-167

هـا بـه   : امتیازهایی کـه بلشـویک  دارندنی کماهمیت »کنندهتوجیهاضطراراً مالحظات سیاسیِ «آن شوربختانه
در ،کنـد که لوکاچ اشاره مـی ، آنچنانبخشیدندویژه دهقانان فرودست ــ ــ بهطبقات اجتماعیِ متحد پرولتاریا 

لنین در گرماگرم انقـالب،  مثالً؛ندانقالب و چیرگی بر ضدانقالب بودبراي تثبیتبرآمد تالشی ي نخست وهله
جاي و بهکشاورزي اشتراکی ــ عقب نشستها ــ کردن دهقانان فقیر، از شعار ارضیِ اصلی بلشویکبراي همراه

، جایگزین آن کـرد دهقانان را آرهاي چپ و مطلوب این ، یعنی خواست نوعیِ اس»زمین به دهقانان«آن شعار 
بـه اعتـراض   کزامبورگ گرفته تا برخی در خـود حـزب بلشـویک را    ها، از لوموضوعی که بسیاري از کمونیست
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ست صرفاً سیاسی و گاه حتا نظـامی ـــ مـثالً ترغیـبِ     اقدامیانقالبتثبیتکه ي بسیار مهم آن. نکتهواداشت
ــ و بنـا بـه سرشـتش    همراهی نکردن با ضدانقالب و حتا نپیوستن به گاردهاي سفیداقتصاديِ دهقانان براي 

هاي اجتماعی بنديشود، یک استمرار از نوع ماندگاريِ صورتتوان به کارهایی که براي تحقق آن انجام مینمی
بورژوازي بر کل زندگی اقتصادي و یا ائتالف قشري تفاوت این معناي سرکردگی با سرکردگیِ فالن بخش داد. 

دهـد،  ها میدیگر بخشبه موردنظر هر امتیازي هم که رژوایی بویا اردوگاه اجتماعی جامعه روشن است: بخش 
تضـمین  د و درنتیجهرَباز وضعیت موجود بهره میاي قدرت نیست؛ نیروي سرکردهحظهتثبیت لفقط به هدف

کـم تـا زمـان    دسـت بنـدي و ایـن شـکل  ي طبیعـی آن اسـت  خواستهي اجتماعی انداموارهتوضعیاین تداوم 
هـاي بـورژوازي جامعـه تـداوم     بنـدي خشپدیدارشدن یک بحران ساختاري و ضرورت جابجاییِ هژمونیک در ب

وارد جنگ با وضعیتی شود کـه ایـن   تصریح آگاهانه و حتا بهپرولتاریا، بنا به تعریف، باید عوضدر.فتیاخواهد
انقـالب تثبیـت بـه او تحمیـل کـرده اسـت:     انقالبیتتثبهاي تحت ضرورتامتیازدهی طبقاتی و ارتجاعی را 

ي بندي اجتماعی بدیل نیست، بلکه اقدامی اضطراري بـراي رفـع تهدیـد براندازانـه    معنی تشکیل یک صورتبه
ي ضـرورت اتصـال   هـا دربـاره  استوار بر برخی انگارهکه مداومانقالبپایه آن برداشتی از براینضدانقالب است.

اروپا بود و گرامشی به فسـخ  1848-49ي دمکراتیک به انقالب سوسیالیستی در تجربهـدرنگ انقالب بورژوابی
اي بـازتعریف شـود کـه ضـمن تعـدیل و تـرمیم روایـت        گونـه اصرار داشت، درواقع بایـد بـه  1870آن پس از 

چرخش «کرد ــ بتواند در برابر آن ــ روایتی که بر همین اتصال تمرکز می1917ب تروتسکیستی آن در انقال
ایـن موضـوع در شـکل قـدیمی خـود      ؛مقاومـت کنـد  1870ادعایی گرامشی در بزنگاه » ي سرکردگیرویهبه 
جدیـدترِ  ي نسـخه اما شده است؛تصور و تبیینماندهعقبدر جوامع ي انقالب صورت پیوند دادن دو مرحلهبه

ي بـه یـک دشـواره   کـرد در نظـر گرفـت، چـرا کـه     تر از آنچـه تروتسـکی طـرح مـی    همین مسئله را باید عام
بـا  دائمی پرولتاریـا رویاروییدارد » تداوم«آنچه شود: دیکتاتوري پرولتاریا مربوط میشناختیِ همیشگیهستی

اضـطراراً مالحظـات سیاسـیِ   «همانه از برآمدهایی ضرورتب ــو چیرگی بر ضدانقالتثبیتامرِهايضرورت
اي سئلهمتشکیل شده است.اضطراراً حساببدیني ائتالفی است کهو سپس لغو خودخواستهــ»کنندهتوجیه

گیردسرچشمه میاین واقعیت از کند مداوم و قهرآمیز را به دولت کارگري تحمیل میگريِانقالبیجورکه یک
را اش و مقطعـی هاي اضطراريگاهانه ائتالفآنیست، زیرابشودر ذات خود سرکردهي کارگر ي طبقهکه برنامه

انقالبـی از روایـت   » پیگیـريِ «یـا  » تـداوم «پردازي امـرِ  اي که این گذار در مفهومالزامات نظريد.رَباز بین می
توازي دارند که لنـین در  کنند، با گذارِ مفهومیِ دیگريتروتسکیستی به برداشت اخیرِ این نوشته را تبیین می

یـا  »دمکراتیـک ـبـورژوا «تعابیر آشـنایی چـون   مانده از هاي انقالبیِ غیرکارگريِ جوامع عقببازشناسی جنبش
شور در که، موضوعیاز سر گذراند» انقالبیـملی«ي الساعهتعبیرِ خلقبه » بورژواییخرده«یا »بورژوازيِ ملی«

ي اسـتناد  انگارانهوضوح عادت بازتابي لنین، بهتازهدریافت؛ به آن پرداخته شدبیشتر تفصیلا بتعریب اَنیران 
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هـا و  ي مشخص انقالب بـراي شـناخت و توصـیف ایـن جنـبش     به یک پایگاه طبقاتی معین یا حتا یک مرحله
.کنار گذاشتهاي ارتجاعی را اي براي تشخیص و تمیز آنها از جنبشتعریف سنجه

، شدگانبسرکووبر دیگر فرودستان پرولتاریاسرکردگیاصطالحاین بهمینِأبراي تتالش که دقت کنید
وحدت ایدئولوژیک جامعه شـکل  ترازِ اساساً در سطح فوقانیِ جامعه، آلترنسابگرامشی بر کل بخش قولِیا به
، ي ایدئولوژیک را بگیرددادهجاي آن وحدت پیشممکن نیستکردن هرگز دیگر این همراهگیرد؛ به عبارتمی

مهار کند. پس اياندازهمانند نبرد با ضدانقالب تا ايدر شرایط اضطراريتواند نتایج مخرب آن را بلکه فقط می
ي اجتمـاعی  بخشی به انداموارهاز رفع آن اضطرار، از بین بردن این وحدت ــ که در حقیقت سطح اصلیِ کلیت

است ــ بدون کاربرد صریح زور نـاممکن اسـت؛ فرامـوش    سرکردگیي پایانهاستین مفهومِ خویشتنو معادل ر
هـاي  ي طبقـات، عمـالً زور را از شـکل   ي نابودي همهي برنامهپردهي کارگر، با اعالم بینکنیم که دولت طبقه

کرد، به در آورده و به آن میخود تعبیه سرکردگی اي مانند آنچه بورژوازي در ساخت پیچیده و نهفته و ضمنی
ي تفـوق سیاسـی   است که در نخسـتین تجربـه  مرگيرانهاین تجلیِ روشن کنمتکرار میبخشد.صراحت می

بـا نیروهـاي پایسـتار انـدامواره    نشینی در میدان نبـرد خود در تاریخ، هرچند همواره در حال پیشتازي و عقب
گذارد.کنار نمیي خود را برنامه» صراحت«، اما هرگز است

در پیشبرد رومیانهبراي بدیلی پرولتري در برابر رویکردهاي قیصریستیِ حزب جستجودرمقام، قراربدین
بنیـاد یـک زبـان    پیشنهاد گرامشی بـراي برسـاختنِ دمکراتیـک و اجمـاع    ي فرایند وحدت ایتالیا، پذیرانهکنش

چونانسرکردگی اخیر از تلقیبا است لی، اساساً در تقابل ي محهاي خودانگیختهي دستورزبانایتالیایی برپایه
ویـژه  ؛ بهاست» کنندهمالحظات سیاسیِ اضطراراً توجیه«که پیامد برخی تثبیتنشینی مقطعی براي عقبیک

است، گرایش ناخودآگاهانه بـه پایسـتاريِ انـدامواره    » زبان«ي ماندگار و دیرپایی چون پدیدهبحث بر سروقتی 
پذیر باشد ــ به این نحـوِ دمکراتیـک   خورد: زبانی که فرضاً ــ اگر اصالً چنین چیزي امکانچشم میبهخوبی به

پایی اندامواره تالزم دارد؛ تعمیم اي است که با مفهوم خویشتنگر به دیرندگیخود اشارهشود، خودبهساخته می
ی و معنـوي پرولتاریـا بـر کـل جامعـه،      رهبري سیاسيمسئلهشناختیِ تأمین سرکردگی بههمین الگوي زبان

توجه به این نکته اهمیت دارد که رهبري جامعه از سوي پرولتاریا بدون شکل تربیتـیِ  انحرافی خطرناك است. 
سویه اسـت و همـین مـانع    ي گذار اساساً ناممکن است؛ این رابطه عمالً یکدر دورهآلترن سابـي پرولتررابطه

سـویگی را بـا   گیري از تمثیل زبان، برقراري این یکود؛ گرامشی اما باز با یاريشبودن سرشت آن میهژمونیک
ي آموزي یا آموزش متقابل برپایـه کند و همهاي میانه تخطئه میي آموزشِ مدرسیِ نوعیِ سدهبازبرد به تجربه

ي کـردار  فلسـفه دراو آورد؛ ، بـدیل مـی  سـرکردگی زیـر مفهـوم  ي آموزگار و شـاگرد را  نوینی از رابطهالگوي
:نویسدمی(پراکسیس) 
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انجـام شـود و ایـن مسـتلزم دسـتیابی بـه یـک یگـانگی         » انسـان جمعـی  «تواند بـه دسـت   یک کنش تاریخی تنها می
ي ادراکی هاي ناهمگن، در پی هدفی واحد برپایههاي متفرق با هدفاست که با آن کثرتی از اراده» اجتماعیـفرهنگی«

تبع، اشتراك در هدفی کلی یا خاص ـــ  طورخاص، و بهطورکلی یا بههان ــ اعم از تشابه ادراك بههمگن و همانند از ج
هاي ناگهانی و گذراي [تاریخی] ([و در نتیجـه در ایـن مـوارد]    اي که هم در خروشیدنخورند، یگانگیبه هم جوش می

ي فکري چنـان عـالی [در جامعـه] ریشـه     که پایهنحوي پایدار و دائمی (آنجاکند و هم بههاي عاطفی) عمل میشیوهبه
دهند، پرسـش  سیاق روي میشود). چون امور بدینمیشوردوانده، جذب شده و تجربه شده است که خودش تبدیل به 

توان و بایـد بـا   فرهنگی یگانه، اهمیت بسیاري دارد. این مسئله را می» اقلیم«یابی جمعی به یک کلیِ زبان، یعنی دست
فعال و دوسـویه  ي میان آموزگار و شاگردي آن رابطهنوین برخورد با نظریه و عملِ آموزش پیوند داد که برپایهي شیوه

ي آموزشـی نبایـد   که هر آموزگار خودش همواره یک شاگرد است و هر شـاگرد یـک آموزگـار. امـا رابطـه     است، آنچنان
اي] در فقط مدرسـه طورکلی و نهرابطه [آموزگار و شاگرد بهشود ... این شکل » ايمدرسه«محدود به سپهر روابط صرفاً 

هـاي [بـا   تـوان آن را میـان بخـش   عنوان یک کلیت، و در نسبت هر فرد با دیگر افراد وجود دارد. میجاي جامعه بههمه
هــاي غیرفکــري مــردم، میــان حاکمــان و محکومــان، نخبگــان و پیروانشــان، رهبــران و  مشــغولیت] فکــري و بخــش

ي آموزشـی  ضـرورتاً یـک رابطـه   » سـرکردگی «ي ارتش یافت. هر رابطه از نـوع  شوندگان، و میان پیشگام و بدنهرهبري
ها] از منَند)؛ [افزودهGramsci, 1992d: 349-350(است. 

رسید، آموزشي موضوع تر نظریات گرامشی دربارهتوان از همین پاره هم به ضرورت و اهمیت بررسی دقیقمی
جستار خورد. البته روشنی به چشم میبهسرکردگیي نظريِ زیرا آنجا نیز محوریت مفاهیم مرتبط با برساخته

کنـد، امـا ایـن واقعیـت کـه او      هاي گرامشی را پیدا نمـی ها و اندیشهحاضر مجالِ رجوع به این بخش از نوشته
اکنون موجـود انسـانی را دلیلـی بـراي تجـویز آن      مهاي گوناگون روابط هي سرکردگی در حوزهکارآمديِ رویه

در فرهنگـیِ یگانـه  » اقلـیم «سـاز اسـت:   ي مارکسیستی مسئلهداند، براي نظریهي گذار میدرمورد دولت دوره
بنیاد که در خوديِ یک انداموارگیِ اجماعتواند برآمد خودبهي بورژوایی، ابداً نمیدولت کارگري، برخالف جامعه

شگري همزمان شاگرد و آموزگار است، باشد. این یگانگی با اعالم صریح ضـرورت فسـخِ انـداموارگی،    آن هر کن
اجراي دهد؛ هیچ توجیهی از حیث ملزومات بقاي انداموارگی براي جماعی خود را از دست میخصلت اناگزیربه

پیـروزي انقـالب اکتبـر وجـود نـدارد؛ ایـن بیشـتر یـادآور         هاي آغازینممنوعیت نواختن گیتار در سالقانون 
.استافالتون آرمانشهرِموسیقی از سوي حکیم/رهبرِبنیادینِ ي تخطئه

هاي نابجاي گرامشـی اهمیـت اساسـی دارد؛    یابی تعمیماي اشاره کنم که در ریشهباره باید به نکتهدراین
زنـد، عمـالً ایـن    داري حرف میبراي دوران گذارِ پساسرمایهي سرکردگی سازي طرحوارهوقتی او از فواید پیاده

متفاوتی باشد: بورژوایی محتواهايتواند پذیراي انگارد که میرا ظرفی میشکلتر بگویم این طرحواره، یا دقیق
این شـکلواره ي گفتمانی از محتوایی که درحقیقت خودسرکردگی یا شبکهنزد گرامشی قرار یا پرولتري؛ بدین

ي محتـوا درصـورتی کـه فـرآورده    امـا  شـود؛  مسـتقل پنداشـته مـی   عمالً ــ اگر نه تصریحاً ـــ  کند، ع میوض
کند، است که محتوا را وضع میي عملکرد بالفعلِ خود شکل فرض نشود، اصالً وجود ندارد؛ شکلکنشگرانهپس
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گریز فاشیسـم  صورت هذیان شکلوگرنه در نبود شکل محتوا صرفاً توهمی خواهد بود که در سطح اجتماعی به
کند؛ است که محتوا را تولید میشکل) درمقام یک انداموارگیتر طور عامشود. خود سرکردگی (یا بهنمودار می

ي انهدام طبقات تولید کنـد، یکسـره باطـل    اي با سویهي طبقاتی، جامعهجاي جامعهاي که بهتصور سرکردگی
ي بورژوایی، درسـت بـا همـین موضـوع قابـل تبیـین اسـت:        ي مدنی در جامعهاست. همانستیِ دولت و جامعه

تغییر داد. شکلِ دولت بـورژوایی بـه   پرولتري ما محتواي آن را به توان شکل دولت بورژوایی را حفظ کرد انمی
ــ و طبق همـان  ترین سطحِ خود کند که دولت بورژوایی در عاماین دلیل نهایتاً قدرت بورژوازي را بازتولید می

ه در ویـژ ي مدنی نیست؛ این واقعیت بهجز عملکرد خودفرمانِ انداموارگیِ جامعهبنديِ سوم گرامشی ــ صورت
کنـد،  تر عمـل مـی  قويمشهور، ایدئولوژیکافزارهايآني نمایندگی (نظام پارلمانی) و نیز هاي فریبندهجنبه

ویژه پوالنزاس) ي دولت مارکسیسمِ اروپاییِ میراثدار گرامشی (بهاگرچه فریباییِ آن بخش چشمگیري از نظریه
. توجه کنید که این آموزه که شکلِ ماشـینِ دولتـیِ   به آن خواهم پرداختترو من سپسکشد را به بیراهه می

هاي فنـی و مهندسـی ایـن    مانع احیاي قدرت بورژوازي است، محصول برخی ویژگیدرخورِ حکومت پرولتري
آن اسـت کـه معنـاي    آگـاهی مـرگ تعبیـرِ بهتـر   ي ترازنوین نیست؛ بلکه بیشتر برآمد خودآگاهی یا بـه برسازه
ي فسخِ انداموارگی است؛ شکل دولت کـارگري مخـلِ   شدهاعالمـروشنیگذاريِ خودآگاهانه و بهاش هدفعملی

همان نیست، بلکـه  ي مدنی اینبه این دلیل که دیگر با جامعهي طبقاتی است، درستمند سامانهبازتولید نظام
شده علیه آن است.ریزيطرحی برنامه

کنـد و  آخر قدرت طبقاتی بـورژوازي را بازتولیـد مـی   بندي سرکردگی است که دستاین خود شکلپس
ي مشـترك ایـن درك قـالبی از    ي پایـه . مشـاهده تغییـر داد عنوان جوهري مستقلبهرا ي آنتوان محتوانمی

نگیز است؛ کسانی کـه بـا   انیز شگفتمعنا/مدلولشناختیِ گرامشی از مفهومِ ي شکل و محتوا و فهمِ زبانرابطه
و محتـوا يي دال/گفتمان در زبان، عیناً از نوعِ رابطـه ي مدلول و زنجیرهدانند که رابطهلکان آشنا هستند می

ي عملکـرد اسـتعاريِ داللـت در    است: هیچ معنا یا مدلولی پیشاپیش وجود ندارد، بلکـه تنهـا در نتیجـه   شکل 
مدلول محصولِ خود داللت هسـتند و موجودیـت مسـتقلی ندارنـد.     شود؛ معنا و شکاف میان دو دال وضع می

د بـه همـان   یقدرها تیزهوش هست که به خصلت استعاري زبان پی ببرد (براي نمونه بنگرکه آنگرامشی با آن
ي لغـوي التـین   را با بازگشت بـه ریشـه  آنکس امروزه معناي زعم او هیچکه بهdisasterيواژهمثال مشهور

فهمد، بلکه ــ نمیdis+astroریختگی یا پریشانیِ ستارگان از طرح یا خط انتظام خود: همبهکهن آن ــ یعنی 
آن بـه پیامـد  ، اما گویا بـاز  کند)اش دریافت می، را بدون دانستن مبدأ تاریخیفاجعهو بالمعناي استعاري آن، 

رسـد:  مدلول نمـی ي واقعی این سازوکار تولید معناي عملی و هستهبه سرانجامانگارانه بازتابباوريِ شبهدوگانه
) را طبقـاتی يرابطـه پیونـد:  ) است کـه مـدلول (و درهمـین   سرکردگیکه خود شکل گفتمانی (و متناظراً: این

: کندبازتولید می
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اي بوده باشد، زبـان  ي آن ریشهتحولِ تاریخیِ پدیدآورندهباید در نظر داشت که هیچ وضعیت تاریخیِ نوینی، هرقدر هم 
ي ایم که واژهکند. اما محتواي زبان باید تغییر کند ... دیدهتمامی دگرگون نمیکم از حیث شکلِ بیرونی آن، بهرا، دست

ــا محتــواي گذشــته » گرایــیمــاده« ي کــه واژهاش پذیرفتــه شــده اســت، درحــالی[از ســوي اندیشــمندان معاصــر] ب
دلیـل محتـواي تـاریخی و فرهنگـی خاصـی کـه در گذشـته داشـته، رد شـده اسـت. دشـواريِ            ، بـه »مانـدگاري درون«

هاي مرتبط با جوهر شناسی با پرسشهاي واژهدادنِ اصطالحات لفظی با محتواي مفهومی و خلط پرسشوتناسبتطبیق
زدگیِ فلسفی و نداشتن درکـی تـاریخی بـراي    و سطحیجوییوارونِ آن ــ مشکلِ نوعیِ تفنن[مفهوم موردنظر] ــ و به

ها] از منَند)؛ [افزودهGramsci, 1992d: 453-454(دقایق متفاوت یک فرایند پیشرفت فرهنگی است. دریافتنِ

که کامالً در تعارض با تصدیق او بر ساختار استعاري تولید معنـا  جوهرباورانهـدوگرامشی در یک رویکرد اینجا 
خـود نظـام   کـه مسـتقل از   د کنـ تصور میاي چونان ابژهرا » گراییماده«محتوا یا همان مدلول است، در زبان

خودبنیاد و درست مانندماديِ شبهیک جوهرِ گفتمانی و بیرون از هر کوگیتوي مجرد اندیشنده به آن، چونان
هم با فرض همین اسـتقالل  » ماندگاريدرون«شدن حذفدارد.استمراردکارتی، در زمان و مکان راستايیک 

روشـنی از  شود و حتا بـیش از قبلـی مشـخص اسـت کـه چـه انـدازه نادرسـت اسـت. گرامشـی بـه           تبیین می
کنم آهنگ این گوید و فکر میسخن می»اصطالحات لفظی با محتواي مفهومی(fitting)دادنِوتناسبتطبیق«

شبکه/شکلِ سرکردگی بـا یـک   »دادنِوتناسبتطبیق«ي دغدغهگرِ ي کافی تداعیکالم براي شما هم به اندازه
محتواي طبقاتی نوین باشد.

*                    *                   *

فاقـد عملکـرد سـرکردگی    ابداً قیصریسمي میزبان برداشت گرامشی، جامعهوارونِبهاما گذشته از این موضوع، 
اي گفته را ــ که بر طبق آن هر کلیت حاصـل، تکینـه  بخشیِ قیاسی/برخالیِ پیشي کلیتاگر طرحوارهنیست؛

؛ توجـه کنیـد کـه عملکـرد     شـود تر مـی این موضوع روشني بعدي است ــ در نظر بگیریم، براي قیاس مرتبه
ي تبدیل کلیت ی به امر معوقهرساني قبلی، در انجامسرکردگی در هر مرتبه از برخال، قیصریسم را براي مرتبه

شأن نیستند، بلکه نسبت به هم رو سرکردگی و قیصریسم دو امرِ هماز این.کندي نوین توجیه میبه یک تکینه
گسترانه قیصریسم نحوي پسگردد؛ سرکردگی بهانباشتیِ برخال بازمیهمبرساختند که بهتقدم و تأخري دار

از سـطحِ  تـر و اکنون کلـی تردر سطحی زیرینسازد. این عملکرد لکرد خویش میي قبلی را جزئی از عممرتبه
درونی (نه ـبیرونی یک قدرت پیشاپیشتر گفته شد قیصر صرفاً نمودکه پیشاستقرار قیصر جریان دارد و چنان

ي سـاختارهاي  بخشیِ انسـانی بـه شـبکه   دهی و پیکرهگذاري، چهرهي بروندیگرسخن نتیجه)، و بهشدهدرونی
علـت حضـور   ي مبتال به قیصریسم بهعضو یا فرد متعلق به جامعهبخشِ خود اندامواره است؛ تداومدارنده و پاي

ي بخـشِ سـرکردگی در مرتبـه   لیـت توانـد عاملیـت ک  و خُردترِ رشد برخالیِ انـدامواره، نمـی  ي قبلی در مرحله
ر هنـریش   پس بـا توجـه بـه روش   د؛ ببینترِ بعدي این اندامواره را تر و کالنپیچیده تـوان گفـت کـه   مـی دیتـ
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ي آن اسـت نهندهي خاص این برخال نیست، بلکه در شکل یا ساختارِ افزاینده و برهمسرکردگی در یک دقیقه
ي همگام با گسترش ابعاد اندامواره.شودمعناي عام آن همانسته میو درست به این شرط است که با دولت در 

اي و سپس جهانی، عملکرد سـرکردگی را نیـز بایـد در همـین     داري از مقیاس ملی به منطقهي سرمایهجامعه
توان میاینجا جستجو کرد.ي پیشین، هاي مرتبهبخشیِ گاه دستوري آن به یکانو در پیوند با کلیتها مقیاس

لنـین در  کـه  د گریزي زي جامعهدارانهي سرمایههآن تعارض مشهور میان دو شکل اصلیِ پیشرفت یا توسعبه
بندي مفهـومی  صورتاي که طبقکرد، دوگانهپردازي میمفهوم» راه پروسی و راه آمریکایی«ي مشهور دوگانه

بـا  نیز بـا همـان ترتیـب    شناسی جامعهدانش در عادت ، وپذیر و کنشگرهاي کنشانقالبترتیب باهبگرامشی 
ي سـوي توسـعه  این پرسش مطـرح اسـت کـه حرکـت بـه     ؛ ندشومیمشخصپاییناز از باال و انقالبمفاهیم
اگر مطابق آنچه کشورهاي اروپاي غربی (بریتانیا و فرانسه و ...) پیمودند، نه بـا فشـار   ي اجتماعیدارانهسرمایه

مند و یک شخصیت فرّهرهبري یک بورژوازيِ انقالبی، بلکه با زمامداريِ قیصريِنیروهاي اجتماعی از پایین و به
ي اروپـاي  توان دستاورد حاصل را مانند تجربـه صورت گیرد، آیا باز میباالازبا سازوکارهاي دستوري و یکسره

وکـم  بـیش رهبـريِ  شـده بـه  صـنعتی سـرعت متحـد و بـه  آلمـانِ تـازه  شد مینامید؟ مثالً آیا » مدرنیته«غربی 
آن بـود؟  انقالب فرانسه معرف بـرین  که انگاشتاي هم مصداقی براي تحقق مدرنیتهرابیسماركيمندانهفرّه

ي مـوردنظر نیسـت، بلکـه احـداث و     ي پیشرفت فنی جامعـه درجهتأکید بر دقت کنید که اینجا مقصود فقط 
فرایند تولیـد و انباشـت سـرمایه، و    » سازيِعقالنی«اعیِ ضروري براي هاي اجتمهزاستقرار تمام آن نهادها و سا

تـر تولیـد یـک ماشـین     زبان سـاده مناسبات اجتماعی است؛ بهي همه(در معناي وبريِ) سازيپیرو آن عقالنی
داري پیشـرفته: نظـام اداري متمرکـز،    ي سـرمایه وفتق ملزومات زندگی در یک جامعـه مدرن دولتی براي رتق

اي و عالی در سطح سراسـري  ي مالی مدرن، دستگاه قضایی، ارتش مرکزي، نهادهاي مدرن آموزش پایهنهساما
شناسی بورژوایی تصور یا انتظار جامعهکه با هدف تأمین نیروي انسانی الزم براي کل این ماشین و ...؛ نکته این

در درازمـدت  ولـو مشروعیت عقالنـی،  منبعمحیط مناسب براي تقویت ها، با ایجاد این سازوبرگاین است که 
ا براي گـذار از نظـامِ   را ردلیل همین، و بهاندازندبه لرزه میرا /قیصريمندهاي خود قدرت و مشروعیت فرّهپایه

در نگـاه نخسـت هـم    کننـد. مـی همـوارتر نویني قیصر/شهریارِ سنتی به نظام سرکردگیِ قیصر/شهریار سلطه
پیشنهاد گرامشی براي مهار مخاطرات قیصریسم از طریـق تقویـت عامـل سـرکردگی (بـراي نمونـه در همـان        

هـاي  گیرد کـه نهادهـا و محمـل   ) در تعارضِ تجربی با این واقعیت قرار میایتالیاییرسمیزبانموضوع تعیین 
دنبـالش  تر از آنچه او بهممکنتر والزم براي تحقق سرکردگی اجتماعی اتفاقاً از مسیر قیصریستی بسیار سریع

جاي تشکیل یک نظام آموزش همگانی اجباري بر اساس یک گویش رسـمی  گیرند: کافی است بهبود شکل می
ندیشید کـه در آن نخسـت بـراي    ي بیفرایندپذیريِ ــدشواري ــ و اصوالً امکانمیزانشده، بهاز پیش تعریف

کـه روسـتاییان   آنشـود ـــ بـی   واژگان تدوین میدستورزبان و دایرهکشور یک تک دهاتگویش ایتالیاییِ تک
هاي ي گویشآن خودشان قبالً چنین کاري را کرده باشند یا اصالً بتوانند بکنند ــ و سپس از مجموعهسوادبی
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شهمه آموزو تازه پس از اینکردهي حاصل رسمیت پیدا فراهم شده نوعی میانگین وزنی گرفته شده و ملغمه
کند که ایـن محصـول عجیـبِ اجمـاعِ دمکراتیـک      نمیتوجهشود؛ گرامشی به این موضوع عمومی آن آغاز می

اي روبـرو  هبا همـان دشـوار  ي آموزش به اهالی همچنان ي محلی، در لحظهها و دستورهاي خودانگیختهگویش
توانـد بـه   فقط می؛ هر شهروندبیگانگیگریبان بود: بهخواهد بود که آموزش خود گویش فلورانسی با آن دست

ي اهـالی  براي همـه وغریب از آنِ خودش است و یاعجیبيوش باشد که چنددرصدي از این فرآوردهخدلاین 
، ها بیگانه نبودفلورانسیبرايگویش رسمیکار مانتزونی که در آناهریعنی تبعیض به یک اندازه بیگانه است (

کنـد زور آنجـایی خـود را    گمان مـی در چنین برداشتی در این است کهخطاي گرامشی اما ؛)حاال وجود ندارد
شود؛ البته این هـم مصـداقی بـراي    تحمیل میاز بیرون دهد که زبان یا گویشی بیگانه به دیگر اهالی نشان می

» مـادري حق آموزش بـه زبـان   «اجیرشده براي تقدیسِ مزدوران يعامیانههاي زور است و من در برابر کلیشه
ارسیپرقیبِ ي بیبا توجه به حق پدرانهویژه در خود ایراند، و بهدر بعضی موارکم دستگویم که میروشنیبه

امـا از ایـن   . موجـه اسـت  مشـروع و  کامالً ایران کنونی، حتا خودتر از اي بس گستردهبر فهم و فرهنگ منطقه
یش بـا آن  ی که پیشـاپ آنهایحتا براي کند،میوقتی زبانی رسمیت پیدا آن است که تر اساسیواقعیتگذشته، 

(توجه کنید کـه ایـن   اي زبان مادري نیستهیچ زبان رسمیشود:، تبدیل به نهادي بیگانه میگویندسخن می
عنـوان سـاخت کلی/جهانشـمول    ي آن هر زبـانی، بـه  تر که برپایهبنیادینباز هم بیگانگی را با آن مفهوم لکانیِ 

، خلط نکنیـد)؛ بیگـانگیِ گـویشِ    استسازو بیگانهو بنابراین در ذات خود بیگانهدیگريیکناخودآگاه سوژه، 
کـارکرد  هـا و چـه حتـا بـراي خـود اهـالی فلـورانس، برآمـد         یافته چه براي دیگـر ایتالیـایی  فلورانسیِ رسمیت

ــ است و نـه  ي گوناگون»هاتفاوت«و » هاویژگی«اي از یعنی تولید یک تکینه از مجموعهبخشِ آن ــوحدت
یـابیِ  شـود؛ فراینـد رسـمیت   ي واژگان یا ساخت دستوري آن با آنچه آنجا بدان سخن گفته میدایرهناهمسانی 
کند که آنچه گویشِ مادرِ میاین باور را منتقل، هاي ایتالیاییهمهبراياهالیِ فلورانس، و سپس برايفلورانسی
هـر  عزیزتر از تر و تر، اولیعاممیهنِمامیک ناشناخته،ـتاکنونکلیِآنها بوده، درواقع گویش یک مادرِ شخصی

جوامع سازي در ناصر الزم براي پیشبرد روند ملتکل اضطراري تدوین و تدارك عشاست. هزاینده و شیردمادرِ 
کـه  بـیش از آن هاملتـي است که در آن رویارویی دولتعصربرآمدي قیصریسم،طرحوارهي واپسمانده برپایه

همـین  ترتري باشد که پیشهاي پیشرفتهقدرتي منافع اقتصادي و ژئوپلیتیکیِي تصادم سادهدر شکل اولیه
هـاي حاصـل از   ورتضـر مبتنـی بـر  انـد،  داري در ابعاد ملی پیمودهي ملزومات تکوین سرمایهروند را درنتیجه

و سـتیز منـافع میـان    » رقابت«داري است، نظامی که سرمایهبرايجهانی اقتصاديِ ـتشکیل یک نظام سیاسی
تقریـب بتـوان   پیش از آغاز این عصر ـــ کـه شـاید بـه    هاي آن قانون رشد و گسترش و حرکت آن است.یکان

جست ــ قیصریسـم در  و عروج قدرت نوین آلمان موردنظر گرامشی 1870هاي ي آن را در همان سالطلیعه
سازانه وجود ندارد و درنتیجه اصوالً اطالق این مفهوم بـه دورانـی پـیش از آن نادرسـت     ملتـاین معناي دولت

تـرِ جهـان،   مانـده لحـاظ اجتمـاعی عقـب   هـاي بـه  درحقیقت بدون کاربست روش قیصریسـتی در بخـش  است. 
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ي نـامتوازن ایـن نظـام در    سبب توسـعه ي قدرت فراگیر بهانی در یک شبکهداري جهشدنِ سرمایهمندسرکرده
ملـت  ـي پیمودنِ مسـیر دولـت  آوري ملزومات اولیههایی از امر فراهمنقاط گوناگون و جا ماندن چنان سرزمین

مخـلِّ گمـان بـی قیصریسـم  ي دید را محدود به مقیـاسِ ملی/داخلـی کنـیم،    اگر گسترهمدرن، ناممکن است؛ 
رسد؛ اما برآمده از آن به نظر میي ملیِ) عامل سرکردگی در درون انداموارهوارِ= اروپاي غربی(عملکرد بهنجارِ

ماندگار سرکردگی یا نظام شدن عملیات خودآیین و دروني دید جهانی، قیصریسم عاملی در اجراییدر گستره
ي بعـديِ  ي حاضر و آماده تحویل مرتبـه تکینهعنوان یککلیت ملی حاصل را بهچوناست،المللیبینقدرت 
شـدگی (انتگراسـیون) قـدرت    شدگی یا همبستهشبکهباالترِيمرتبهدهد؛ همین یابیِ قیاسی/برخالی میکلیت

اگر قیصریسم ایـن کـارکرد را در   قرار بدین.کندي پیشین تأمین میدر مرتبهقیصریسم را است که مشروعیت 
ي بـا همـه  کـه مدرنیتـه نیـز    آناجتماعیِ آن بـه اعتبـارِ  پیامدکند، ي جهانی سرکردگی/قدرت اجرا میشبکه

اسـت، حتـا اگـر    جهانیيتهمدرنیشود، بخشی از همین به واقعیتی جهانی تبدیل میهایش تعامالت و ستیزه
ي خصوصی و نظام نمایندگی و دیگر ابزارهاي منسوب به مدرنیتـه و  هادرون خود واحد موردنظر هنوز اتحادیه

را در و متضـاد  هاي متفـاوت  »ویژگی«ي نوین، قدرت وجود نداشته باشند: کلیت مرتبهسازينیعقالاصطالحاً 
ي دیگر که جز در گذار از یک مرتبه به مرتبهرا این پدیده درنتیجهکند؛ متحد مییگانهخود ذیل یک مفهوم 

ي داللی الزم شبکهکرد؛دركي مجزاي قیاس/برخال دقیقهبا استناد به صرفاً یک توان نمیپذیر نیست، تعریف
فرض تعیین و تعریـف قیصریسـم و دمکراسـی،    کند؛ پیشبراي تعریف این پدیده را خود سرکردگی فراهم می

ي میان قیصریسم و سـرکردگی  گویم رابطهاست که میاالتر است و به همین لحاظي بوجود سرکردگی مرتبه
دومـی ي یکُمی از سوي گسترانهپسشأن، بلکه مبتنی بر تعریفعامل همافزایی یا همستیزيِ دونه از نوع هم

ایـن گـذار   دهد که او تا مرز شناختنشان میگرامشی » قیصریسم«ي نوشتهدستي انتخابی زیر از پارهاست.
رسیده است، اما به جاي درك آن به عنوان گذارِ در مراتب برخال، آن را در سطح تغییر خصلت دوران، یعنـی  

دهد:زمانی درخورتر توضیح میلحاظشأنِ نوتَر و بهچیزِ همچیز با یکجایگزینی یک

آن، سـازوکار [ایجـاد و تثبیـت]    هـاي اقتصـادي و احـزاب سیاسـی    هاي بزرگ میان اتحادیـه در جهان مدرن، با ائتالف
چیزي است که تا زمان ناپلئون سوم وجود داشت. تا عصر ناپلئون سوم، ارتـش  ي قیصریستی بسیار متفاوت با آنپدیده

اي در برآمـدن قیصریسـم بودنـد و ایـن دقیقـاً بـا کودتـا و        کننـده ي تعیـین ي سربازان مؤلفـه هاي آمادهمنظم و ستون
اي و سیاسی، با ابزارهاي مـالی  داد. در جهان مدرن نیروهاي اتحادیهدست روي مییزهایی ازاینهاي نظامی و چعملیات

کننـد ... در ایـن حـوزه    تر میهاي کوچک شهروندان باشند، مسئله را پیچیدهتوانند در دسترس گروهنامحدودي که می
بررسـی  » انقـالب مـداوم  «وهشتیِ موسوم به لبندي ژاکُبنی/چهشود که در پیوند با صورتنیز همان وضعیتی تکرار می

اتحادیـه و  (associative)سـازِ  هاي ارتباطی/اجتماعشد. پس از چهل و هشت، پس از گسترش پارلمانتاریسم و سامانه
خصوصـیِ  ـهـاي سیاسـی  يسـاالر (یعنی دیـوان » خصوصی«دولتی و هاي وسیعساالريبنديِ دیوانحزب، و رشد شکل
] يپاسـدارنده ي سـازماندهی نیروهـاي [برسـازنده و    هایی که در نحوهها)، و پس از دگرگونیاتحادیهمتعلق به احزاب و

کاري، شده براي سرکوب جرم و تبهریزيعمومی طرحسازوبرگتنها در نظم در معناي وسیع کلمه روي داد ــ یعنی نه
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از پاسـداري ] خصوصـی بـراي   [متعلـق بـه سـپهر   وي دولت و افرادیافته ازسي نیروهاي سازمانبلکه همچنین در همه
ي احـزاب  معنا همهسیاسی و اقتصاديِ طبقات حاکم ــ شگردهاي مدرن سیاسی یکسره دگرگون شدند. دراینچیرگی

) و investigationalها ــ اعم از اقتصادي یا غیر آن ــ را باید با خصلت تحقیقی (تفتیشـی،  و دیگر سازمان» سیاسی«
ها] از منَند)؛ [افزودهGramsci, 1992a: 220-221(هاي نظم سیاسی موجود انگاشت.ن، چونان اندامهشابازدارنده

هایی در قالـب یـک نظـام کلـیِ همکـاري و      ها یا تکینهداري به یکانهاي سرمایهملتـتا پیش از تبدیل دولت
ریسم ناممکن است؛ گرامشی بر ي قیصهمستیزي منافع، در ابعادي نخست اروپایی و سپس جهانی، فهم پدیده

شـگردهاي مـدرن   "نوین، که در آن از قیصریسم کالسیک به قیصریسم مدرن یا همان شهریار » دورانی«گذارِ 
ها ـــ اعـم از   و دیگر سازمان» سیاسی«ي احزاب همه"درنتیجه از این پس و "سیاسی یکسره دگرگون شدند

هـاي نظـم سیاسـی    شان، چونـان اندامـه  (تفتیشی) و بازدارندهاقتصادي یا غیر آن ــ را باید با خصلت تحقیقی
تـر از سـازوکارهاي درونـی    که چیزي کالنمانَدکند، اما این نکته نزد او مغفول میتأکید می"موجود انگاشت

داري به کند، چیزي که تا پیش از تبدیل سرمایهي اجتماعی، قیصریسم را ایجاب می(یعنی ترازِ ملی) اندامواره
، و همین عامل است که قیصریسم را از اشکال شته استوجود نداايقارهـايکم منطقهظامی جهانی، یا دستن

عنـوان مثـالی   ؛ بـه کند؛ عملکرد سرکردگی در سطح آن عاملِ تراز باالتر جریان داردسنتی استبداد متمایز می
تري هاي عامرضاخانی از منظر ضرورتي انهسازملتـدولتتر، کافی است به قیصریسمِ تر و البته کوچکنزدیک

داري ي جهـانیِ سـرکردگی سـرمایه   یا یکان ملی در شبکه» تکینه«عنوان یک ایران به» کلیت«یابی که هویت
ایرانـی  ترِهاي قدیمیدودمانکردند بنگرید تا تفاوت آن را مثالً با استبداد نحوي اضطراري ایجاب میوقت را به
اسـتبداد وسلطانیسماَش»افسون نفت«ي خورده از افسانهتَرکهو شاگردانامثال همایون کاتوزیان ــ یا آنچه

طـرح عملکـرد سـرکردگی در    د ــ درك کنید.داننعباس و نادرشاه میمانده از خسروپرویز و شاهمیراثشرقیِ
کند، چون کلیت حاصل از سـطح  قیصریسم در سطح پیشین را بالموضوع میچالش ، /قیاسسطحِ نوین برخال

پیشین، چه محصول دمکراسی اجماعی و انقالب ازپایینِ شهریار نوین باشـد و چـه پیامـد اسـتبداد و انقـالب      
تـر، وقتـی مفهـوم    زبـان سـاده  کنـد؛ بـه  ایفا می، در سطح نوین فقط نقش یک تکینه را قیصر قدیمپذیرِ کنش

بـودنِ فراینـد   بـودن یـا غیراجمـاعی   شـود، بنـد کـردن بـه غیردمکراتیـک     گی در ابعاد جهانی طرح میسرکرد
باال (یعنی فرایندي که ملزومات حضور واحد حاصـل در کلیتـی جهـانی را    ـازـسازي و توسعه/تجددملتـدولت

هـاي کاتوزیـان و   کنـد)، یـک لیبرالیسـم نهفتـه از جـنس دغدغـه      اضطراري و ضربتی و دستوري تـأمین مـی  
ي برخی از ایـن جماعـت بـه    براي فهم دلیل رویکرد همدالنهاي تا اندازهکند که هایش را تکثیر میايحلقههم

رسان است.هاي گرامشی یاريها و اندیشهنوشته

ویژه طوربه» وهشتیبندي ژاکُبنی/چهلصورت«و » انقالب مداوم«ي ي گرامشی بر فسخ دورهتأکید دوباره
دیگـر، بلکـه از   ايمرتبهبرخال به يمرتبهداللت دارد: نه گذار از یک » گذار«ي درك او از آن شیوههمین هب
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کارگیري ابزارهاي خصوصی و دیگر که خصایصش قیصریسم نوینی را با بهعصريبا خصایص خود، به عصریک 
هـاي  جدید موردنظر گرامشی، سـرزمین مسئله این است که در عصر ها و احزاب و ... پدید آورده است.اتحادیه

بنیـاد  زا و سرکردگیي درونسبب عدم رشد اجتماعی و اقتصادي الزم، مجال توسعهتر بهتر که پیشواپسمانده
ترها آقاییِ خود را بـه سراسـر جهـان    تر را پیدا نکردند، در شرایط جدید که پیشرفتهاز نوع کشورهاي پیشرفته

ایـن  ضـربتیِ را نخواهند یافت و انتخاب قیصریسـم بـراي جبـران    یی چنان مجالطرز اولدهند، بهگسترش می
جاست کـه درك  درست همینشود.صورت ضرورتی جهانی و و نه ملّی به آنها تحمیل میماندگی دیگر بهعقب

مسیردو دو فقط: اینشودگون میگرشکلی مضمر و تلویحی دبه» راه آمریکایی و راه پروسی«ي لنین از دوگانه
ي دومـی بـراي   کننـده شـناختی متفـاوت نیسـتند، بلکـه ضـرورت توجیـه      ي جامعهشأن متعلق به دو گونههم

جهـانی ي ي نـوین امپریالیسـم و شـبکه   داري به ابعادي جهانی و بروز پدیدهبورژوازي، پیامد گسترش سرمایه
براي ،دمکراتیکـبورژواهايپایینِ جنبشـازـانقالبي شیوهاست؛ در این مرحله، توسعه بهسرکردگیِ بورژوازي

اصالً معنا ندارد، چون هم سطحِ تعریف تکینـه تغییـر کـرده    »دارينظام سرمایه«سطح جدید و فراملیِ برخالِ 
ي روسیه ــ حتا پس از استقرار حکومـت  ؛ قیصریسم (تزاریسم) دائماً عودکنندهاست و هم سطح تعریف کلیت

پایینِ فوریه ــ برآمد ملزومات حضور این امپراتوريِ واپسمانده در ائتالف جهـانی متفقـین   ـازـحاصل از انقالب
سـرکردگی اسـت و   جهـانی نظـام  نخسـت بـا   ي است. توجیـه ایـدئولوژیک پشـت قیصریسـمِ روس، در وهلـه     

برابـر ایـن   صرفاً یک تکینه اسـت، در  جهانی هاي متعلق به ساحت درونی کلیتی که براي این نظام ناخرسندي
.دهندرا از دست میغیردمکراتیکاصطالحاً عملکردهاي زدایی ازمشروعیتتوان کنندهجیهنیروي ترازنوین تو

گیـرد، خـود را   داري مـی سـرمایه از درك نخستین خـود از دو راه گسـترش  شکلی نهفتهاي که لنین بهفاصله
ویـژه  ، بـه قـانونی هـاي مارکسیسـت ي باورانـه اش از نظرات توازنگیريتر در فاصلهشکلی دیگر و البته صریحبه

دهـد. لنـین در آغـاز بـراي حملـه بـه       ها نشان میدنیکناباوريِ ناربارانفسکی، در نقد توسعهـبولگاکف و توگان
اي چـون روسـیه اصـرار    مانـده داري در کشور عقبي سرمایهبر عدم امکان توسعهدنیسم کهي نظري نارجبهه

بین قانونی نشان داد که این توسعه را نه تنهـا ممکـن،   اي با بخشی از مارکسیسم خوشداشت، همراهیِ نسبی
ع نظـري  دانستند، هرچند خود لنین بر نامحدودبودن این توسعه تأکید نداشت. این موضبلکه حتا نامحدود می

اسـتوار  سرمایهي الگوهاي بازتولید مارکس در جلد دوم قانونی مبتنی بر همان بحث مشهور دربارهممارکسیس
و تـوازن  بـا حفـظ تناسـب   داريي نامحدود سرمایهتوسعهاستناد متن خود مارکس آن ظاهراً بهاست، که بنابه

تعبیر فرایند بدینممکن است و الهاي مصرفی) تولید (تولید کاالهاي تولیدي و تولید کاهاي یک و دويبخش
تواند مستقل از مقدرات و عوامل اصـلی گـردش، یعنـی درآمـد و مصـرف، و      داري میانداموار سرمایهپیشرفت

تر کند؛ البته شکل بارزتر و نشاندارترِ این نگرش را باید سپسادامه پیدا تحققبحرانِبرخورد بادرنتیجه بدون
منتقدان ایـن نظـر   ي اتریشی یافت، اما تمرکز من در این بحث روي خود مورد روسیه است. هانزد مارکسیست

و تا حدي جلـد سـوم، بـراي    دو جلد نخست ي الگوهاي خود، طبق معمولِدادند که مارکس در ارائهمیتذکر 
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تجریـد از  آن، نـوعی  مفهـومی  ي مورد بررسی، یعنـی بـراي شـناخت    حذف عوامل مزاحم در درك ذات پدیده
رسـیم،  داري مـی که آنجا که به بررسی واقعیـت عینـی سـرمایه   داري را در نظر داشت، حال آنواقعیت سرمایه

ي و پیـروِ آن توسـعه  وازن مـوردنظر هاي ناشی از بروز موانع عملیِ تحقق ارزش در روند گردش مخلّ تـ بحران
آن اشاره کرده بود. چیستی واقعی نگرش لنین بهخود مارکس همخواهند بود، حقیقتی که طبیعی و انداموار 

نگرش رزا لوکزامبورگ به ایـن  و جوانب مثبت و منفی باره و جایگاه به این مسئله، نقد تند پلخانف به او دراین
 هـاي سپسـین ایـن    حتماً با انتشار بخـش ،توسعهانگار در برخورد با امر طبیعیو باورتوازن، رگراانداموارویکرد
(در این مجال صرفاً براي آشنایی با موضوع شما را به خواندن دقت و بسط بیشتر بررسی خواهند شدنوشته با

بخـش  و نیـز لوکزامبـورگ انباشت سرمایه ــ سه فصل پایانیِ بخش دوم ــ از کتاب 24و 23و 22هايفصل
نکتـه  .)کنمدعوت میاُم کتاب ــــ فصل سیلسکیسداز کتاب ر» هاي بازتولید مارکسطرحي بحث درباره«

براي ، داري در روسیهسرمایهپیشرفتاز موضع امکان هاناردنیکهبحملهتر و پس از سپساینجاست که لنین 
خواسـته یـا ناخواسـته نـاگزیر از درافتـادنِ ضـمنی بـا        قـانونی مارکسیسـم جریان مـنحط  ي حساب باتصفیه
سـبب  ي آن بـه ي توسعه است کـه برپایـه  »ي بستهحلقه«ي ي آنها، مثالً فرضیهباورانههاي انداموارهفرضپیش

تضمین تناسب موردبحث، گسترشِ ابدي بازار هماهنگ با گسترش تقاضا امر توسعه را بدون نیـاز بـه دخالـت    
تولیـدات  بخشـد:  بخـش سـوم ـــ تـداوم مـی     مکـش اضـطراري   ثالً تجارت خارجی یا شاید عامل بیرونی ــ م

کنند و ارزش شکلی موزون برآورده میي ثابت و متغیرِ خود و یکدیگر را بهیک و دو نیازهاي سرمایههاي بخش
ضـرورت  کنـد. ممکـن مـی  ي هر بخش نیز باز به شکل متوازن انباشت بخش مربوطه را با همان تناسب افزوده

» توازن«و » تناسب«سازيِ انداموارگی ــ که به شکل زمختی خود را در مفاهیم گسست از این سطح از آرمانی
است، اما » و پروسیدو راه رشد آمریکایی«ي سازِ طرح نظریهدهد ــ هرچند زمینهنشان می» طبیعی«و رشد 

را چونـان  دو راه مـذکور، پیشـرفت  تواند در همین سطح هم متوقـف شـود، چـون همچنـان هـر     شک نمیبی
ي امپریالیسـم و  سـوي نظریـه  گیرند؛ حرکـت بـه  فرض میپیش» ملی«ي شده در یک انداموارهموضوعی طرح

هـاي  ائـتالف ي تزاریسـتی در  ماندهي عقبداري و روسیههاي بزرگ سرمایهتر فهم نقش و جایگاه قدرتسپس
ی و تعیین نظام سیاسی کل جهان، چونان گامی اساسی براي یک جنگ امپریالیستگرفته براي شرکت درشکل

ريِ شـایع  باوي قاطع و فرجامین لنین به این تناسبي برترِ برخال، در حکم ضربهمرتبهدر شناخت رسیدن به 
ي اندامواره بدون جهش برخالیِ آن معنا ندارد، و تنهـا از منظـر   وقفهي بیدر کل مارکسیسم روس بود: توسعه

داري است که شأن نزول دمکراسی بورژوایی یا قیصریسم در دقایق گوناگون تاریخ تطور سـرمایه شجههمین 
ي خاص دگرگونی رویکرد لنین به غایت اساسی در مورد تجربهي این بحث بهمن ناچارم ادامهقابل درك است.

هـاي هنـوز   بـه بخـش  دمکراسی اروپـا را  هاي سیاسی و نظري درون سوسیالدر بستر کشمکشتوسعه مفهوم 
ویژه آنجا که با کارهاي اقتصادي اصلی مارکس نیز سروکارِ جدي خواهیم داشـت، ، بهي این نوشتهمنتشرنشده

ي دقیقی که امیدوارم آنجا هم این بحث را دنبال کند، البد در همین اندازه هم متوجه موکول کنم. اما خواننده



127

ي لنین از ساخت افزایشیِ قیاسِ یافتهنیافته اما قطعیتصراحتاین حقیقت شده است که بدون این فهمِ البته
بـه آزمـون   دمکراسـی روس  سوسـیال کلیـت  پاسـخ چگونه و نتایج اجتماعی آن،سرکردگیبخش به امرِ تعین

ي حلقـه «انگـاري و  تـوازن و غالبـاً مضـمرِ   گونـاگون  هـاي واریاسـیون ي زیـر سـایه  ،تحوالت وقـت آن کشـور  
شد.فروکاسته می»جارياتیک انقالبدمکرـبورژواخصلت «به روایت منشویکیِباوري، »بسته

اي پسـین و عمومـاً   ي آنچه گفته شد، سرکردگی جهانی مقولهکه برپایهاستنیز الزماین تذکر درضمن 
اي) اسـت، یعنـی زمـانی کـه برخـی      1870ـتکرار تـاریخِ اتفاقـاً درسـت گرامشـی، پسـا     ي بیستمی (یا بهسده

ي داربراي سرمایه» هاي ملینظامی از یکان«اند که طرح مفهوم سازي تا آنجا پیش رفتهملتـفرایندهاي دولت
داري، در ادوار آغازین پیدایش و رشد سـرمایه اي یا جهانیمنطقهسرکردگی تعریف نظامرو ممکن باشد. ازاین

ي افـول  ي مصـادیق چندگانـه  پردازي کسانی چون جـووانی اریگـی دربـاره   پر پیامد موضوع است؛ نظریهخلط 
نُماي ایـن خطـا   ي سرشتتوان نمونهمیي تولید را داري در طول تاریخ این شیوههاي سرمایههژمونیک قدرت

بخـش  شـوند، بـاز بـه    داري که از آن گرفته مـی این برداشت نیز همراه با نتایج سیاسیِ مسئلهبررسی دانست؛ 
.شودموکول میاین نوشته بعدي

نتوانـد نتـایج منطقـی    انجامـد کـه او   بـدان مـی  سـرکردگی مفهومي شناخت گرامشی از شیوههمچنین
پیروي از تعبیر هگلیِ ي مدنی، بههاي مصداقی دولت و جامعهي آن گسترهسوم خود ــ که برپایهبنديصورت

کـه گفتـه شـد بـه     بنـدي کـه چنـان   این صورتدر مورد فاشیسم نیز بپذیرد. راشوند ــمیهمانستهکروچه، 
عمـومی فاشیسـم از سـوي    بنا به تعبیر اندرسون از تبیین پذیرش شود، ي ایدئولوژي آلتوسر نزدیک مینظریه
مانَد:ي ایتالیا بازمیجامعه

جاي گذاشته است. مثالی از تردید اثر خود را بر آثار گرامشی بهتوان ظن برد که این میراث ضدعلمی تفکر کروچه بیمی
کند کـه  توان یافت که در آن گرامشی چنین خیالپردازي میمیدفترهاي زندانچنین تصورات خیالبافانه را در متنی از 

اي بـه گرامشـی تحمیـل    هاي کروچهدر بعضی موارد ممکن است پارلمان جزو دولت نباشد. مسیر اشتباهی که خیالبافی
ي تـه ولـی نک اثر گذاشـت.  ندکردداللت میي مدنی هاي او که بر حذف مرزهاي میان دولت و جامعهکرد در تمام نوشته

طور مستقیم سـخن بگویـد، همـواره    ي فاشیسم در ایتالیا بهشد دربارهقابل توجه این است که هرگاه گرامشی مجبور می
کوشید که این مرزبنـدي را در عمـل حـذف کنـد، و     دو از یکدیگر بود. زیرا فاشیسم دقیقاً میمتوجه اهمیت تفکیک این

مشـکلی نداشـت.   هاي تاریخی گرفت، گرامشی در ضبط واقعیتار میي اول اهمیت قرهرگاه مالحظات سیاسی در درجه
ي احزاب سیاسـی منحـل شـدند، اعـالم شـد کـه       که کلیه، یعنی هنگامی1924-26هاي حوادث سالبا"نویسد: وي می

در شـکالش اینـک  ي اَي مـدنی در کلیـه  در ایتالیا یکی هستند، زیرا جامعـه ي قانونیجامعهو ي واقعیجامعهپس ازاین
شـده ازسـوي دیکتـاتوري    . گرامشی در مورد اهمیت تحوالت تحمیـل "حزبی ادغام شده استسازمان سیاسیِ دولت تک

طـور  هـاي معاصـر بـه   دیکتـاتوري "نویسـد:  گونه توهمی نبود. او میضدانقالبی که خود یکی از قربانیانش بود، دچار هیچ
هاي صنفی و نهادهاي فرهنگی ــ را ــ از قبیل احزاب، اتحادیهحقوقی حتا اَشکال مدرن استقالل طبقات استثمارشونده 
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هاي دولت ادغام کنند: یعنی در تمرکز قانونیِ کل حیات ملـی در  کوشند آنها را در فعالیتاز بین برده و بدین ترتیب می
)از اَصلندتأکیدها؛ 78: 1383(اندرسون، . "است»خواهتوتالیتر و تمامیت«دست گروه حاکمی که اکنون 

را در برخورد با شـرایط اضـطراري فاشیسـم    مطلقِ این دو نهاد کردنِهمانستهاندرسون این پرهیز گرامشی از 
دهد که او حاضر به همراهـی بـا آن رهیافـت    داند، چرا که نشان میدگی و هوشیاري سیاسی او میي آمانشانه

ي مکمل آن را در انگارهکه ها ــ طلبی و وحدت با غیرکمونیستکمینترن علیه اصالحي سومیدورهيچپروانه
، و نبـود توان یافت ــنیز میدمکراسی و فاشیسم لیبرالپیرامون همگوهر بودنِ فرانکفورتدبستاني تندروانه

ي متحـد علیـه   هـه ها در تشکیل یک جبطلبها و اصالحدمکراتـها با سوسیالي کمونیستدرعوض بر همکار
ین همـ ي هفتم خود بـه  در کنگرهي آلمان، سرانجامي تجربهبا مشاهده؛ البته کمینترن فاشیسم اصرار داشت

جمالتی که اندرسون اینجا از توان منکر دوربینی و تیزبینی گرامشی شد؛ اما ، و از این نظر نمیسیاست گروید
دهند که به موضوع بحث تري را در فهم گرامشی از فاشیسم نشان میگرامشی نقل کرده است، مشکل بنیادین

» خواهیتمامیت«و » معاصرهايدیکتاتوري«ي عامی چون قرارگرفتن فاشیسم در مقولهتر است.نزدیکحاضر 
آن بـر  نحـوي  به» دیکتاتوري ضدانقالبی«ي این پاره، با تعبیر هــ که خود اندرسون هم گذشته از ذکر همدالن

کنـد، گذشـته از   ي مدنی را نابود مـی اي که مرز میان دولت و جامعهعنوان پدیدهبهد ــگذارافزوده مییدتأک
را در اسـت، زیـ  لیبرالـی خود ـسرشتـپردازيِ دربندي سوم دارد، برآمد یک سامان مفهومتناقضی که با صورت

کـه  حـال آن ،شـود راستی یکسان انگاشته میهاي نظامی و کودتایی دستاین تعبیر، فاشیسم با انواع حکومت
یـابی  بـدون غایـت نظـام   جنـبش بندي اجتماعی مشخص باشد، یک که یک دولت یا شکلفاشیسم بیش از آن

محتوا/ماده بـدون  «م یهاموجودیت را با مفاین ي امتناع وروي پردهپشتویژه در تر چندبار و بهمن پیشاست؛ 
دیکتاتوري، اقتدارگرا یا » حکومت«فروکاست فاشیسم به یک ؛امتوصیف کرده»جنبش بدون دولت«و » شکل

دولـت بـودن آن اسـت. در فاشیسـم    ي نظامالشعاع جنبهمعنی قراردادن ذات جنبشی آن تحتخواه بهتمامیت
معنـا فاشیسـم درمقـام یـک     صرفاً ابزاري است در خدمت پیشبرد اهداف جنبش و نه خود هدف جنبش؛ بدین

ها گفتـه شـد، در فاشیسـم چـه سـازمان اداري و      طور که در همان نوشتهاصالً معنا ندارد. همان» دولت تمام«
ي عمـل جنـبش   سـوي برنامـه  اش مطلقـاً از  ي اقتصادي آن، و چـه نیروهـاي نظـامی   دیوانی دولت، چه برنامه

شوند. این جنبش چونان یک شیزوفرنی پیامد انهدام یک چـارچوب گفتمـانی و   فاشیستی محدود و متعین می
ي ي که در نتیجهي دلوزي که برخالف تصوروقفهاست؛ یک قلمروزداییِ بیسرکردگیساخت فسخ یک سرهم

هرنوع تثبیت هویتی در تعارض است: آید، باذهن میوخونیِ این پدیده به هاي نژادي و خاكي گرایشمشاهده
دشوار و درواقع ناممکن نبوده است؛ خـود جنـبش   تعریف هویت آلمانی ي عصر نازیسم، اندازهدر هیچ زمانی به

بـراي تشـخیص  جـامع و مـانع  يترسـیم حـدود  و ین امراتحقق پایانی براي انداز چشمفاشیستی تعیین یک 
بـردن  خواهیِ دولتـی بـراي از بـین   قرار فاشیسم نه یک تمامیتبدیناندازد.عویق میموضوع ادعاي خود را به ت
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، »/سیاسـی ي حقوقیجامعـه «در » ي واقعـی جامعـه «و جذب قول گرامشی هضم ي مدنی و بهاستقالل جامعه
ي خامی است کـه از تجزیـه یـا فروپاشـی     ی براي مادهي دولتشکلوارهتعیین بلکه اتفاقاً بیانگر وضعیت امتناع

جا مانده است و لجوجانه شده، بهقلمروزداییزدوده وجوهر هیئتصورت یک هیوال، یک تروماتیک اندامواره، به
آگاهیِ سنجیده د (مراقب باشید که این فروپاشی را با مرگروطفره مییابی شکلاي براي و هذیانی از هر تکانه

سـاخته و  ـدر اطـالق مفـاهیمِ نـادقیق، دانشـگاه    اگرچـه .ي مترادف با آگاهی پرولتري خلـط نکنیـد)  تهو دانس
خود نوعی وحدت میـان  به فاشیسم ــ که خودبهاقتدارگراییو خواهیتمامیتاي مانند نگارانهکمابیش روزنامه

ه به آنچه بعدها هانـا آرنـت در   گرامشی رویکردي شبیکند ــهاي حکومتی ایجاد میاین پدیده و برخی شکل
گیـرد، امـا جالـب    انجام داد را پـیش مـی  » خواهیتمامیت«ي ي یگانهقراردادن نازیسم و استالینیسم در مقوله

رو نباید به یک هیچرا بهخواهیتمامیتاصطالح در تشخیص این واقعیت که این بهو لیبرالیسمشکه آرنتآن
دولت فروکاست و بنیاد آن را اساساً باید در جنبشی جست که اقتصـاد و سیاسـت را صـرفاً ابـزار عمـل خـود       

توان در یابی میان استالینیسم و نازیسم را می. خطاي او در تقارنها جلوتر بوداز بسیاري از کمونیستداند، می
قدرها عجوالنه هست که نگذارد او متوجـه  آنستیزيِ ذاتی آن البته کلیتچارچوب شناختیِ لیبرالش یافت که 

ناپذیر بـودنِ آن هـم   کلیتمعنیِ فرضِهباز فاشیسم،» ناپذیردولتدرخودجنبشِ «این واقعیت شود که درك 
عی ـــ  ي حقیقتی مابعـدالطبی خواه مدعیِ عرضهروایت تمامیترو با توصیف آن چونان یک کالنهست و از این

داد ــ ویژه به تبار هگلی فلسفه، خصوصاً مارکسیسم، نسبت میآلیسم و بهدر آن معنایی که پوپر به سنت ایده
اي کـه نازیسـم   خـواهی تمامیـت از ايعنوان گونـه انش او از استالینیسم بهایرادهاي بنیادین خودر تضاد است.

مجالش اینجا فراهم نیست؛ همین ایرادها بـه  باز دیگر آن است نیز جاي بحثی با چنان ابعادي دارد که يگونه
هاي استالینیستی در سراسـر  جنبشچیستی ، هاي مسکوناي واقعی دادگاهدرك او از شکل دولت استالین، مع

» درخـود جنبشـی  در حکمِم فاشیس«شوند که تشخیص کنند و منجر به آن میو ... نیز سرایت پیدا میجهان 
اي که از ایـن بحـث   نتیجهبه آرنت بعدها باز خواهیم گشت، اما ها نیایند؛ قدرها به چشمِ مارکسیستنزد او، آن

فاشیسـم بـرخالف   ، اسـت زیـرا  خـواهی تمامیـت شود نقیض عنوان کتاب اصلی او، ي فاشیسم گرفته میدرباره
این عنوان شناسیِ عامیانه کودتایی و سرکوبگري که عادتاً و برطبق مفاهیم جامعهنوعیِ راستیِ هاي دستدولت

نتقـال  از رهگـذر ا بخشـی  کلیـت مخـالف  سـتیز خـود، از اسـاس مخـلّ و     بنا به ذات شـکل ند، کشا یدك میر
لحـاظ روشـی   و درنتیجه اطالق ایـن عنـوان بـه آن بـه    سرکردگی به سطحِ بعدي برخال استيمسئلهصورت

گذار به جایی که دارد:ي امروز جهان بیشتر پیوند عکس قضیه برقرارتر است و درواقع با تجربه؛ ست نیستدر
» جهـانی بحران در نظام سرکردگی «در مواردي مانند ناممکن است (براي نمونهبنا به هر دلیلیسطحی باالتر

شـود؛ شـاید بتـوان جلـوي عـروج حرکـت       تـر مـی  ) فاشیسم محتمـل وجود نداردکه در آنها سطح باالتر اصالً
هـاي  فاشیستی در ابعاد ملی را با سازوکارهاي نظام سـرکردگی موجـود جهـان و از طریـق تحمیـل حکومـت      

اي گرفت ــ یعنی با این ابزارهـا  موردبحث تااندازه» قیصریسم«نشانده یا تقویت انواعی از همان کودتاییِ دست
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ي سـرکردگیِ سـطحِ بعـديِ    براي پیوستن به کل سـامانه » هایییکان«اي، هاي ملی و منطقهاز این موجودیت
یابیِ برخال پدیـدار  ترین سطح کلیتستیز در عالیوقتی این گرایش شکلاما ایجاد کرد؛ کلیت (سطح جهانی)

عـديِ همبسـتگی   اعتبـار مشـروعیتی کـه از سـطح ب    بـه یکانآن دستوري، کودتایی یا قیصريِشود، تولیدمی
شاید بتوان گرایش به (اي وجود ندارد است، چون سطح بعديد دیگر ناممکن کندریافت میانداموارههژمونیک

هـاي گونـاگون   برساخته از اجماع و اشتراك مسـاعی تمـدن  دمکراتیککیهاني هالیووديِ یک تولید خیالواره
بسـت در برابـر میـل مـداوم     ي همـین بـن  دردنشـانه را» ي زمینیشدهتمدنِ یکدست/یگانه«البتهو فرازمینی 

یکـانِ هـر سـیاره یـک    ،تخیلیـدانست: در این محصول علمیاندامواره به رشد و افزایش برخالیِ تنش/توسعه
ها فاوتکند که گویی تیک تمدن بسیط را نمایندگی مییعنی ، کیهانشمولي سرکردگیِ ناپذیر در شبکهتجزیه

تـر  ي پـیش اینجـا تکـرار ایـن نکتـه    ).دشوندر نظر گرفته نمیآن دیگر درونیمتفاوتهايو تضادها و ویژگی
المللـی  به مسائل مربوط به سیاست و اقتصاد بینمناسبت نیست که رویکردهاي اصلی دولت ترامپپرگفته بی

برخالف این تصور توان درك کرد؛ اي از همین گرایشِ فاشیستی میشدهرا تنها با درنظرگرفتن وجود نوعِ اخته
ي اقتصادي استوار است ــ و معموالً براي تبیـین ایـن   طلبیِ کاسبکارانهرایج که تصمیمات او بر مبناي منفعت

هایی که موضوعِ تنششود ــ من بر این تأکید دارم که اش اشاره میبه خاستگاه تجاريلوحانهسادهدرك از او 
کـه  البته چنانشود.مینمودار شود فروکاستنی به اقتصاد نیست، بلکه بیشتر در شکل اقتصادي او وارد آنها می

شـود؛  دار و نیرومند قدرت در ایاالت متحده مهار مـی گفته شد، این گرایش تاحدي از سوي ساختارهاي ریشه
ظـر  نبـه » برنـامگی بـی «ي و نتیجهیاري از رویکردهاي او ناعقالنی که براي خود این ساختارها بسهمه اینبااین
وهري که به کشـمکش  گدارند، آیینیوهري هاي مذکور گین واقعیت است که تنشي جانبی ارسند، نشانهمی

ي تجـاري طـرفین یـا تحدیـد قلمـروي      ظاهراً یکسره اقتصادي و بلکه ژئوپلیتیکی با پکن بر سر بهبود موازنـه 
اساســاً تصــمیمات وهــوایی پــاریس و حتــا خــروج از پیمــان آباز ســوي دیگــر ســو و ن از یــکدریــایی چــی
بخشد.با ایران وحدتی بسیط میجانبه چون جابجایی سفارت و البته رویارویی همهايغیراقتصادي

تـر از  تر مفاهیمی است که باید در سطحی انضمامیتر و مبسوطاندازي دقیقطرحمستلزم ین بحث ابسط 
بخـش پـیش   همـین  شـده در  پرداختي چارچوب انتزاعیناچار بر پایههاي متن حاضر، لیکن بهپردازيمفهوم
وقفـه و  عنـوان جنـبش خـودآیین و بـی    ستیزي فاشیسم بهشکلپایه به آن بازخواهیم گشت. فعالً براین. بروند

، واقعیـت اصـل الش کشـیدنِ اعتبـار   چـ یعنی با بـه ،»قانون«شیزوفرنیکتعبیر دلوز بهمقصدي که با تعلیقِبی
» اسـتقالل «ي لیبرالیسـم بـراي آزادي و   موضوع مبارزهکند، خودگُستري برخالیِ اندامواره را ناگهان مختل می

پـایی  ي خویشتني غریزهفاشیستی را برپایهخواهیِتمامیتاصطالحي آن بهي مدنی از سیطرهي جامعهدوباره
ي فهـم  نـدارد. حـل دشـواره   » مبارزه بـا دیکتاتورهـا  «ي ربطی به قالبوارهموضوعکند. ایناندامواره تبیین می

دریـغ  سو و از سوي دیگر پشتیبانی بـی ي متحد علیه فاشیسم از یکتناقض پیوستن آمریکا و بریتانیا به جبهه
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بنـديِ  لـه هاي جهـان، بـا کنـار گذاشـتن آن نظـام مقو     ترین و سرکوبگرترین حکومتآنها از بسیاري از خفقانی
دهـد، و بـا   قـرار مـی  » خواهیتمامیت«دستی و ناکارآمد که فاشیسم و حکومت نظامی را ذیل مفهوم واحد دم

سـازِ  ؛ گـرایش تثبیتـی و دولـت   تـر خواهـد بـود   ناپذیر فاشیسـم، شـدنی  درنظرگرفتنِ خصلت جنبشی و دولت
خـود بـا ایـن پدیـده در     جامعه، خودبهي انداموارگی طبیعی هماهنگ با میل آن به تقویت اسطورهلیبرالیسم،

ي مـدنی را در  خـواهی کـه جامعـه   عنـوان دولـت تمامیـت   توصیف گرامشی از فاشیسم بـه تعارض قرار دارد، و 
ذاتیـت شـکلِ   ي ادعـاي کـاذب لیبرالیسـم دربـاره    توجیـه  به کند، ي حقوقی/سیاسی هضم و جذب میجامعه
از ایـن  کنـد. کمـک مـی  ،»خواهیتمامیت«با هرنوعشتینَشاو، یعنی ضدیت سرتعارض در این ي یافتهتعمیم

شناسی دانشگاهی نیز از جامعهگرایشاي دیگر مقومِ کار پژوهشی آن توان از زاویهحیث رویکرد گرامشی را می
مانـده بـا تحـول    در کشـوري عقـب  بـاال  ـازـیک دولت پِیجوي توسـعه را در واپسین تحلیلدانست که نازیسم

هـا  (که در کنار برینگتون مور، و البته با برخی تفاوتجِفري هرف داند. اگرچه مثالً افتاده میتعویقبهبورژواییِ
طلبـیِ  درآمیختگی این توسـعه بهي این گرایش است) شدههاي شناختهي نگاه و نقاط تأکید، از چهرهدر زاویه

Reactionary)ارتجـاعی تجـدد  هرف در کتـابش  ــ مهندسیدستوري و  Modernism)    بـر نقـش سیاسـی و
دار در یـک سـنت فرهنگـیِ ارتجـاعی ریشـه     دارد ــ با ايویژهآلمانی در این فرایند تأکید مهندساناجتماعی 

و اینهـا بیشـتر   دکنـ وجـه کـافی مـی   تضدروشنگريتندي بهکارانه و حافظهمهاي حاد جنبهکشور موردنظر و 
بدان فاشیسم » دولتی«ي بر جنبهاو تمرکز آخرهستند، اما دستجنبشمندي خودفرمان یک هاي آییننشانه

نفین در عین نویگفته ــ یعنی ستایش فناوري ي پیشدو مؤلفهتضمین از جهترایش سوم را انجامد کهمی
کارانـه و  محافظهسازيِهاي بنیادین نظامبرخی حرکتوفادارِ کمابیش ي بنیادهاي عقیدتی روشنگري ــ دنباله

ي فاشیسم چونان جذب جامعهش ازبا تعریفاي است که گرامشی نیز این نتیجه. بینگاردوایمار در عصرباالـاز
و اندرسـون هـم بـر آن تأکیـد همدالنـه و      دیـدیم ـــ   طـور کـه   کـه همـان  (خواهتمامیتدولتیکمدنی در
ي ي دولـت و جامعـه  رابطهبندي سومِاز صورتاوي بهاي عدول ضمنی و پوشیدهبهگذاشت ــمیايهمراهانه

شـود) منطقـاً بایـد    تـدوین مـی  او» میـراث ضـدعلمی تفکـر   «و از اي»هاي کروچهخیالبافی«از و البدمدنی،
که » ي مدنی در ایرانتقویت جامعه«ي بیهوده نیست که برخی هوادارانِ قدیمیِ موعظهوکم به آن برسد.بیش

ترهـا گـاه پرسـش    کنند، پـیش نگاري مینامهاصالحاتاصالحطلبی به عزم ي اقبال اصالحامروز با افول ستاره
کردند.گرامشی جستجو میسرکردگیي شناسی و نظریهمشترکی را میان این گرایش جامعه
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رسد، آن نظیر مینظر من حقیقتاً بزرگ و بیهاي رامبرانت] بهتمثالآنچه اینجا [در 
چونـان کیفیتـی ابـدي    ،مانَداست که کردار دینی که تنها درون فرد آدمی باقی می

تـوان  وجه نمـی هیچکه بتوان این دریافت از دین را فهمید، بهشود. براي آنبیان می
هاي آن را با گذاشتنِ آنها در بیرون از فرد تعیین کرد. کیفیـت دینـیِ  عینیت ارزش

اي عینـی اسـت؛ آن کیفیـت وضـعیتی از هسـتی اسـت کـه        البته خود پدیدهسوژه
عنـا و اهمیـت متـافیزیکی اسـت. معنـاي منفـی و تحقیرآمیـز        خود داراي مدرجاي

آید که اجازه داده شود شأنِ کامل آن از سوي یـک  فقط هنگامی پیش می» سوژه«
(گئورگ زیمل، هنر دینی رامبرانت)ود. تعیین شضد

در آن، شـدت بیشـترِ جهـان و افـزایش    شدنِ هرچهپیچیدهدلوز يگفتهي میلِ پیشي نظریهبرپایهگفتیم که 
ي شیزوفرنیک ماشین میل و ایجاد پیوندهاي جدید و تصـادفی  افزایی و قلمروزداییِ دقیقهي روند تفاوتنتیجه

ي بازقلمروگـذاري  پـا را بایـد وهلـه   خویشـتن » مـنِ «که تشکیل هویت یـا  ، درحالیبا عناصر دیگر جهان است
بنـابراین  .دانسـت شـدن/تفاوت  ي کننـده نـو نده و نوبهکردنِ فرایند زایاندامواره و لجاجت پارانویایی آن بر اخته

در ارتبـاط  تفاوتگسترش براي ي پارانویاي شیزو علیه دقیقهدقیقههمیشگی قیام/شدت با افزایش پیچیدگی
سرِ آشتی ندارد و هرجا کـه تکـرار بـراي جعـل یـک هویت/گونـه پیـروز        تکراربنیاد جهان با است: ذات شدت

بـر  ي پارانویاسـت کـه   هستی موجودیتی از مقولهقرار بدینکند؛ اولویت پیدا میشدنبه جاي هستیشود، می
اسـتوار اسـت و درنتیجـه بـا افـزایش      ي اندامواره در پیکرهي معینهاو قانون، پیوندهاهاشکلتکرار و استمرارِ

ي انـدامواره ایـن امکـان را    هاما شـکل برخـالیِ افـزایش مرتبـ    .نیستوقفه سازگار شدت، یعنی با دگرگونیِ بی
ي قبلی فروکاستنی نیست، و دوم: همزمان مطلقِ نسخهرونوشتبه:را تصور کنیم که یکُمتکراريدهد که می

افزایـیِ برخـالی، کـلِ دسـتورها و     در شـدت هم هست.شدتي پیچیدگی و تفاوت یا همان ي درجهبرافزاینده
يخـاطره نـوع  صـورت یـک  سـازي انـدامواره، بـه   مراتب پیشینِ همبسـته يبازتولیدکنندههاي ژنتیکیِرمزگان

ي زمینـه سـاري در پـس  شـورِ شـوند. ناپـذیر فعـال مـی   نحوي رؤیتشده و در سطوح باالتر بهضبطساختاري
سـاز  سـبب ي مـرگ همـواره جریـان دارد،    لیبتیِ رانهوارونشناختیِ پایستاريِ اندامواره، شوري که با وتويِ رانه
ي نقد گرامشی به کروچـه در برخـورد بـا    ي انداموارگی است؛ هنگام صحبت دربارهن رشد برخالیِ گسترههمی

ي سیاسـی ارادهي اصطالح، شورِ برانگیزندههاي فردي و متهورانه ــ یا بهسازِ کنشي شور ناگهانیِ سببمسئله
حـاکم بـر   قـانونِ جـور منطـق یـا    باور گرامشی معرّف یکــ در برابرِ آن میانگینِ آماريِ مستمر تاریخی که به

؛ بـرخالف تصـور   سـازي تأکیـد داشـتم   ي اجتماعی است، من بر ضـرورت ایـن وارونـه   حرکت تاریخی اندامواره
پـردازي  هاي ناگهـانی کـه در نظریـه   یرانها و ارادهگرامشی، من شور یا جوشش انرژي را نه در آن برانگیختگی

جویم؛ می» میانگین«آیند، بلکه اتفاقاً در خود آن مفهومِ مشکوك شمار میمیانگین بهـازـگرامشی نوعی انحراف
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: اشـاره کـردم  نیز يِ مضمر انگارین میانگیناقتصاديِ مالزم با او تقدیرباوريِگراییدر همان بحث به فروکاست
ي حرکـت اصـوالً   یا روند قانونمند بسترساز کـل حرکـت اجتمـاعی تـا پـیش از وقـوع نتیجـه       که میانگیناین

یگانـه  نیـافتنِ تحقـق ـسـبب هنـوز  هاي دریافتی، بلکـه بـه  نشدن کلِ دادهخاطر تکمیلناپذیر است، نه بهتعریف
ببخشد.به روند طی شده کلیت منطقی الزم راتوان و ابزار/صالحیت آن را دارد که ي که اسوژه

شـور که » قلمروي دائمی و انداموار«تعبیر خود گرامشی یک تاریخی ــ یا به» میانگین«فرض امکان یک 
خود این انگاره را نیز ایجـاب و  خودبهشود ــپدیدار میشکل نوعی انحراف از انداموارگی تنها در بستر آن و به

هماهنگیشوند، یک میها کنار گذاشته ي انحرافکند که در سطح عالی انتزاع، یعنی جایی که همهتقویت می
کـل انـرژي   ،یا تناسب ــ گیرم تضادمند ــ برقرار است، به این معنی که سازوکار حاکم بـر حرکـت انـدامواره   

خواند و گرامشی داري نمیطبعاً این با سرشت سرمایه. کندلید اندامواره را مصرف میهر دورِ بازتوتولیدشده در
او هــاي پــردازيمفهــومي شــیوهامــا چنــین برداشــتی ازمنکــر آن اســت؛حتمــاً هــم در خودآگــاه خــویش 

بـر مـازاد ، همیشـه یـک مقـدار مثبـت    دلوزایجابیتولیدگرایانه و در روایت شود. ناخواسته حاصل میخواسته
سـبب  نشـده بـاقی مانـده اسـت، وجـود دارد کـه       مصـرف انرژي که يافزونهاز جنس ، یعنی چیزيهماهنگی

شـیزو ي حدوث دقیقهبااندامواره و امکان قلمروزدایی از آن در (lines of flight)خطوط گریز/پروازشدنِ فعال
فروید قضـیه  سلبیِدر خوانش اماشود.می(miraculating machine)آفرین ماشین معجزهنوبت و فرارسیدن 

بدان ــ واقعیتاصلــ حاصل از چیرگی ذاتی رانه » انحراف«تر نیز گفته شد، که پیشچناناز چه قرار است؟ 
تکـرار  اي از ناخرسندي باقی بماند که منجر بـه  همواره در عملکرد فروکشِ تنش اندامواره درجهانجامد که می
تـوان در پیچیـدگی روزافـزونِ انـداموارگی در     را می» اجبار به تکرار«؛ شکل رشد برخالیِ ناشی از این شودمی

بـر مـازاد ي وجـود یـک   نتیجـه را نیـز بایـد  افزایی طول رشد فرد انسان یا کل تمدن مشاهده کرد. این شدت
ر بـار تکـرار بـازي    ناخرسندي با هـ شدتماند، اما گویا ست: درست است که ناخرسندي باقی میدانهماهنگی

پیداست کـه در  یابد؛برخال ضرورت میي سپسینِبعد جهش به مرتبهجایی بهحد که ازیابد، تا آنافزایش می
اینجـا مقـدار   .افزودهناخرسنديت: یک اسمنفی جبريِ مقدارِخوانش فرویدي از مسئله، این انرژيِ مازاد یک 

 آیـد؛  ي انداموارگی هرگز از پس جبران کل مقـدار منفـیِ ناخرسـندي برنمـی    دارندهپايیا انرژيِ بهشورمثبت
تـوان گفـت وقتـی    معناي یک هماهنگی مطلق اساساً نـاممکن اسـت. مـی   دلیل است که انداموارگی بههمینبه

ي بـردنِ یکبـاره  اپـذیريِ ازبـین  ني امکاناستروس ــ در بحثی که در همین نوشته از او نقل شد ــ دربارهـلوي
کرد: حرکـت  مطرح میشکلی دورونزدیکهمین حقیقت را به کمابیش گفت، در درون تمدن سخن میتفاوت

)، و در داريسـرمایه تعبیـر او:  (بـه کند که این تفاوت حتا در سطح ملی/داخلی از میان نـرود تمدن ایجاب می
ترِ بیان درستیا امپریالیسم).استعماروز کند (باز به تعبیر او: صورت زوال آن در این سطح، در سطح جهانی بر

تر است، این است که انباشت تفاوت/شدت ي حاضر همخواني او که با محتواي بحث این بخش از نوشتهگفته
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شـد، از  افزوده در سطح ملی که تاکنون بخش بزرگ آن در یک نظام سرکردگی در همان ابعاد ملی مصرف می
موقتـاً  نشده آنجـا  کند تا مازاد مصرفتر را ایجاب میها در سطحی عالیاي از تفاوتبعد ایجاد شبکهي بهادرجه

فروید همخوانی بیشتري دارد » اجبار به تکرار«بنديِ مازاد با صورتمقدار ي مصرف این نحوهبه مصرف برسد.
ترازنـوین الگـوي   تکـرارِ صورت داري، امپریالیسم را بهي قلمروزداییِ دلوز: افزایش شدت در سرمایهتا با فرضیه

یالیسـتی  المللـی امپر که در داخل هر یکان ملی نظام بینچنان، آنداري کالسیک پدید آوردکشی سرمایهبهره
هرچنـد دلـوز در   هـا جریـان دارد،  شکل کلی همان مناسباتی برقرار است که در سطحِ جهانی میان این یکـان 

پایی پارانویاك، عمالً از هویت کند که خویشتناین تکرار را با این تبیین توجیه میعمالً برخورد با این واقعیت، 
هـاي سـرمایه   ر تعـارض بـا ذات ریزومـیِ پیوندگسـتري    داري دفاع کرده است و ایـن د ساختارِ عمودي سرمایه

عنوان یک ماشین میل خودفرمان است که دائماً جویاي قلمروهاي جدید و درنتیجه قلمروزدایـی از خـویش   به
ي پیـروزيِ سـاختار   داري، نشـانه ي زاد و رشـد سـرمایه  عبارت دیگر پدیدارشدنِ امپریالیسم در ادامـه است؛ به

پردازيِ سنت دلوزنظریهيدنبالهاست؛ سرمایهبر ماشین کوچگر و قلمروگریزِ خود دولت عمودي و قلمروگذارِ
ي پدیدارشـدنِ یـک بـدیل    سـرانجام بـه طـرح داعیـه    گـري و هـارت،  طور ویـژه از سـوي ن  در این موضوع، به

اي چونـان بافتـه  امپراتوريي شیزوفرنیک در برابر ساختارِ عمودي و مرکزدارِ امپریالیسم، یعنی پیدایش شبکه
: ، انجامیدي نظام امپریالیستیاین پایه،ملتـافقی و ریزومی و مطلقاً بدون مرکز با فسخ مفهوم کالسیک دولت

تصـرف افـزار پسـندي ذاتـیِ   هویـت و ییپـا سرمایه بر خویشـتن کوچگريِ ذاتیِجنگیِماشینتفوق فرجامینِ
داري کالسیک/امپریالیسـم، یعنـی   ي سـرمایه خـود انـدامواره  گریـزِ خطـوط ، از طریق فعال کردنِ ملتـدولت
،تکـرار دلیـل تخـالف ذاتـی امـرِ قلمروزدایـی بـا امـر        و بهبر این اساسبندي جدید مصرف مازاد حاصل.شکل

تواند تکـرار الگـوي قبلـی باشـد، چـون بـر اسـاس از هـم گسـیختن          نمیالگوي جدیدعنوان یکبهامپراتوري
هـم  که بعدها و با تمرکز بر خود نگـري خـواهیم دیـد،    چنانپیوندهاي درونی آن تشکیل شده است. این ادعا 

ایـن  ي مصرف مازاد است: اگر فعالً موضوع اصلی نحوهتجربی باطل است.ي شواهد برپایهلحاظ نظري و هم به
امپراتوريهایی از جنس فرضیهتوسل به اي جز نشود، چارهمنجر به افزایش برخالیِ سطحِ مصرف خویش مازاد

کند، حتا اگـر خاسـتگاه لکـانی    بندي میصورتتکراري اي که سرکردگی را بدون فرضیهنظریه؛مانَدباقی نمی
شـود کـه بنیـاد بـدیلِ    اي متمایل مـی راستاي فوکوییباور و افقیخود به رویکردهاي شبکهداشته باشد، خودبه

پـردازي یـک نظـام    دهند. بارزترین نمونه، کوشش نظري الکالئو و موفـه بـراي مفهـوم   گري را نیز تشکیل مین
سـرکردگی) اسـتوار   ـاي از روابط است که برپایه هیچ تثبیـت هـویتیِ پیشـین (پیشـا    عنوان شبکهبههژمونیک
بنـديِ  ي مفصـل ي شبکه، بدون استثنا، تنها از طریق نحـوه معنی که هویت تمام عناصر برسازندهایننیست، به

اختن یـک نظـام   ي میان طبقات براي برسشوند؛ این راهکار، وقتی در مورد رابطهآنها در خود شبکه تولید می
ي امـرِ سـرکردگی دیگـر مخـتص مرحلـه     خود بدان معناست کهشود، خودبهه میاي به کار زددمکراتیک توده

یاارشود، چون حتا هویت طبقاتی پرولتدمکراتیک انقالب نیست، بلکه خود سوسیالیسم را نیز شامل میـبورژوا
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اي است کـه او نیـز بـدان تعلـق     ي سرکردگیي شبکهي اقتصاديِ پیشین، بلکه برساختهنیز دیگر نه یک داده
:یافته است

انه [= متعلـق بـه یـک نیـروي     زگرایااي ـــ کـه از دسـتکاريِ پیشـت    ک تـوده ي دمکراتیـ روشن است که تعمیق یک رویـه 
دگی ي میان سـرکر ها] از بیرون به رابطهبخشی [امثال این پیشگامکننده] و نیز از خصیصه، مانند حزب رهبريپیشاهنگ

که این امور و تکالیف یک خصـلت طبقـاتیِ   اینپذیرفتنشرطبهطبقاتی و امور و تکالیف دمکراتیک در امان است ــ تنها 
کـه  عبور کرداین تصور ازبایدپذیر است.باوري [در انقالب] امکانوکمال مرحلهانکارِ یکسره و تمامبا و نیز ضروري ندارند 

بنـدي دائمـی   ند ــ و تنها پس از آن است که مانعِ مخلِّ مفصـل اَ[انقالب] ي بورژواییرحلهمبه متعلقتکالیف دمکراتیک 
. این رویکرد چهار پیامد بنیادین دارد. یکُم، خـود هویـت طبقـات از طریـق     شدخواهد رفعمیان سوسیالیسم و دمکراسی 

از بین کند، میمشخصبی که درون را از بیرون شود: مرزِ صلگیرند، دگرگون میامور و تکالیف هژمونیکی که بر عهده می
روشنی نابسنده است، زیـرا سـرکردگی بـر فـرضِ برسـاختن خـود هویـت        نیز دیگر به»ائتالف طبقاتی«رود ... مفهوم می

ویت برساخته، استوار است ... تا آنجا که هکارگزارانی ازپیش» منافع«ي کارگزاران اجتماعی، و نه فقط همرسیِ خرَدباورانه
بندي مشروط ] یک مفصلبرآمدشود، بلکه [کارگزاران اجتماعی دیگر انحصاراً با قرارگرفتنشان در روابط تولید ساخته نمی

بـه چـالش   آنچه تلویحـاً  ،استسرکردگی] يشبکهکننده درها [ي شرکتهاي سوژهشماري از موقعیتمیانو غیرقطعی 
از منَند)]ها؛ [افزودهLaclau & Mouffe, 2001: 58(یِ کارگزاران اجتماعی و طبقات است. ست، همانشودکشیده می

ي سرکردگی، یـک ذات  کنندگان در شبکهتوان به شرکتانگاشت است که نمیاین برداشت استوار بر این پیش
بـاور  ترتیـب بـه  بدینها و پیوندهایشان در شبکه تعیین کند.پیشین نسبت داد که هویتشان را مستقل از نقش

ي جمعـیِ  ي کارگر درمقـام سـوژه  هاي تکینی که در سنت مارکسیستی به طبقهي ویژگیالکالئو و موفه همه
نظرگاه هم جز این نیسـت کنار گذاشته شوند و داللت فرجامین اینداري اطالق شده است، بایدبدیل سرمایه
فـرضِ  همـان دانسـت؛   ایـن معنـاي اقتصـادي کلمـه    درطبقـات توان کارگزاران اجتمـاعی را بـا   که دیگر نمی

گرایی اقتصـادي ذاتي یک عمالً نتیجه» طبقه«بخشی اقتصادي به هویت کارگزاران اجتماعی در کسوت تعین
هاي مابعدالطبیعی ناسازگار اسـت؛  که با عملکرد دمکراتیک سرکردگی در تعلیق دعاويِ هویتشودانگاشته می

بخشی را با ایـن اسـتناد کـه هرکـدام     و تعینسرکردگییشمند انواع تعابیر مارکسیستی از دو اندپایه اینبراین
ي سرکردگی جایگاهی ویژه براي نحوي به هویت پیشین و مستقل طبقات باور دارند و درنتیجه در کل شبکهبه

:کنندرد میاقتدارگراسرانجامعنوان رویکردي کنند، بهپرولتاریا وضع می

بخشـد، از پایگـاه اجتمـاعی بـه     ي کـارگر مـی  اي که مارکسیسم به طبقهشناختیسبب این واقعیت که برتري هستیبه
ها به رهبـري بلشویسـم   شدن انقالب دمکراتیک تودهتوان ضددمکراتیکاي منتقل شد [میرهبري سیاسیِ جنبش توده

آن هویت طبقاتی خود را با درآمیخـتن ایـن هویـت بـا     ي کارگر و پیشتازرا توضیح داد]. در برداشت لنینیستی، طبقه
دهند؛ بلکـه بـه   شوند، تغییر نمیکه از رهگذر عملکردهاي سرکردگی بازترکیب میايچندگانههاي دمکراتیک خواسته

هایی اگرچه ضروري اما گذرا در مسـیر تحقـق اهـداف طبقـاتی خـاص خودشـان       ها به چشمِ مراحل و گاماین خواسته
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شـود، نیـروي پیشـتازي    یتر مها پیچیدهتر و قلمروي نبرد تودهگونگونههاي دمکراتیک... تا آنجا که خواستهنگرندمی
هـایی  بخـش میان هویت خود و هویتگسستتأکید دارد، ناگزیر » ي کارگرمنافع عینی طبقه«ستیِ خود با که بر همان

آورد کـه  دهد ... اقتدارگرایی سیاسی آنگاه سر برمـی آهنگی افزاینده گسترش میکردنشان است را بهکه خواهان رهبري
اي برقـرار  شوندگان درون جنـبش تـوده  تمایزي میان رهبران و رهبريطبقاتی، ریزي ضرورت یک سرکردگی براي پایه

اسـت، مرکزیتـی کـه همزمـان     شـناختی هسـتی شود، نه عملی بلکه ده میي کارگر داشود ... مرکزیتی که به طبقهمی
، یعنـی پرولتاریـا ـــ یـا حتـا      »کلی/جهانی«ي که طبقهآنچنانبخشد: به او مینیز به راشناختیجایگاه برتريِ شناخت

د ... شرط حفظ شوها جاودانه میحزب آن ــ بایگانِ دانش است. در این نقطه شکاف میان هویت طبقاتی و هویت توده
باوريِ اقتصادي ــ یعنـی در تنهـا سـپهري کـه امکـان برسـاختنِ آن       ي کارگر در قلمروي مرحلهیگانگی و هویت طبقه

ي] سـرکردگی  دهد ــ این بود که امور و تکالیف برآمـده از [حضـور در شـبکه   را می» ي کلی/جهانیطبقه«چونان یک 
داشـته  روابطی صـرفاً بیرونـی و ناشـی از امـور واقـع     هویتبا این بلکه باید ي سرکرده را تغییر دهد، نباید هویت طبقه

:Laclau & Mouffe, 2001(باشند. ها] از منَند)[افزودهاز اصل وتأکیدها ؛56-57

ي سـرکردگی  ي لنین را باید درحقیقت سـرانجامِ منطقـیِ نظریـه   آیین و تجربهاین حمله به مارکسیسم راست
روسیه ـــ در پیـدایش و   انقالبها درکه گرامشی ــ اگرچه با ارادت کامل به روش بلشویکاي دانست، نظریه

جسـتجو  تعلقات عـاطفی تر از ژرفرا باید در عناصرياین ارادت دالیل استوارشِ آن سهمی انکارناپذیر داشت.
یابند، به همـین  را در خود گرامشی نیز بازمیگرایی اقتصاديذاتهاي همین نشانهو موفه الکالئو کرد و وقتی 

سو یکاو ازکهشود، آنچناني گرامشی تناقضی اساسی دیده میرسند: حق با آنهاست که در اندیشهدالیل می
هویت ایتالیایی و تعیین زبان رسـمی)  تشکیلپایینِـاز(مثالً در همان فراینددمکراتیک هویتتأسیس یکبر

يدادهطبقاتیِ پـیش و هویت هاي سرکردگی تأکید دارد، و از سوي دیگر همچنان بر جایگاه از رهگذر عملکرد
مابعـدالطبیعیِ ذات یـک  تعبیـر الکالئـو و موفـه پیامـد    بـه جایگاهی که کند،اصرار میپرولتاریا در این شبکه

هاي گوناگون گفتـه شـد،   بیانکه از آغاز نوشته بارها و بهچنانطبقاتی/اقتصادي و مستقل از خود شبکه است.
ي کـاذب برپایـه  » مـن «مندسـازي امـر اجتمـاعی چیـزي جـز تعریـف یـک        از رهگـذر سـرکرده  تولید هویت 

نحـوي خـود را در آن   ي انـدامواره بـه  اي که هر عضو شبکه یا هـر اندامـه  »من«پایی اندامواره نیست، خویشتن
اي اسـت کـه بـه یمـنِ     پـاییِ انـدامواره  کند خویشـتن صورت هویت دمکراتیک بروز میبهداند؛ آنچهشریک می

دادن ایـن هویـت بـا آنچـه     یابد. آشتیمتضاد تداوم میـدرونـي ازمندسازي کل مجموعهعملکردهاي سرکرده
بـاور آنهـا   یـرا بـه  نامند، براي گرامشی عمالً ناممکن است، زالکالئو و موفه هویت پیشین و مستقل طبقاتی می

باوري اقتصادي ي سرکردگی برداشته است، درنهایت به ذاترغم گام بزرگی که در تألیف نظریهبهنیزگرامشی 
مانَد:مارکسیستی وفادار می
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کل این همهفراهمند. باایننامیدیمي گرامشی] براي آنچه ما عملکرد دمکراتیک سرکردگی ي شرایط [در نظریهگویا همه
ن بـر د ناتوان از چیرگـیِ یکسـره   ي یک برداشت سرانجام ناسازمند استوار است که برساخته برپایه مارکسیسـم  گرایـیِ وبـ

اي ـــ برآمـده از   داراي یـک هویـت صـرفاً رابطـه    هریـک  گونـاگون اجتمـاعی   عناصراگرچه زد گرامشین.استکالسیک 
در هـر  یگانـه بخـش  وحـدت ، امـا همیشـه بایـد یـک اصـل      ـ هسـتند ي اجتمـاعی] ــ  بندي [انداموارهعملکردهاي مفصل

ي بنیادین باشد. پس دو اصلِ نظم اجتماعی ـــ  تواند یک طبقهمند وجود داشته باشد، و این تنها میبندي سرکردهصورت
نیسـتند، بلکـه  وارِ نبرد براي سرکردگیآن ــ برآمد پیشامدضروري بخش، و خصلت طبقاتی بودنِ اصلِ وحدتیگانهیعنی 

اي اسـت کـه   گرایانـه ي درونـی ذات دهد ... این هسـته ند که هر نبردي درون آن روي میاَايچهارچوب ساختاري ضروري
پایـه پیداسـت کـه    گذارد ... بـراین ي سرکردگی مید و حدي بر منطقِ واسازانهمانَي گرامشی باقی میهمچنان در اندیشه

را بـه یـک موضـعِ    آند که سـرانجام  خورتاب میي کارگر بنیادین پیرامون جایگاه طبقهي گرامشی گرد یک ابهاماندیشه
وار اسـت: ایـن مرکزیـت   ي کارگر داراي یک خصلت تـاریخی و پیشـامد  سو مرکزیت سیاسی طبقه. از یکرانَدمتناقض می

هـاي  شماري از نبردها و خواستهدنِپیوند زدارد تا از خودش بیرون بیاید و هویت خاص خویش را از رهگذر طبقه را وامی
[جامعـه] اقتصـادي  زیرسـاخت راکننده بنديرسد که این نقش مفصلنظر میبهازدیگرسودگرگون کند. با آن دمکراتیک 

:Laclau & Mouffe, 2001(رو این مرکزیت داراي سرشتی ضروري است. ــ و ازایناستسپردهاین طبقهبه  ؛69-70
ها] از منَند)[افزودهاز اصل وتأکیدها 

جوهربـاوريِ  ـلحـاظ روشـی بـا همـان دو    شده است، بهاین نوعِ قدیمیِ ذاتگرایی که اینجا به گرامشی منتسب
ي او (مدلول/معنایی که مستقل از خود چارچوب گفتمانی در زمان و مکان استمرار دارد) در تطـابق  گفتهپیش

اي دیگر زودي هم به این مشکل گرامشی ــ البته از جنبهبهما نیز واتهام از جهاتی وارد است حیث است ازاین
نویسندگان حتا گذشته گردیم. ازاینبازمیکلیت ذاتگراییاین نقد پسامدرنیستی به دار بنیاد مسئلهــ و هم به 

آلتوسر را نیز که با تمرکزش بر افزارهاي ایدئولوژیک دولت نقش چشمگیري در انحصارزدایی از اقتصاد و جلب 
بخشـی بـه کـنش اجتمـاعی داشـت، از ایـن       ایدئولوژي در تعـین روساختی/فرهنگیِها به عاملِ اصطالحاً توجه
سرانجام نتوانسـت از طلسـم   » بخشیِ چندجانبهتعین«ي دانند، زیرا او هم با طرح انگارهگرایی مصون نمیذات

؛ جهانشمول بودنِ این تعینِ فرجامین با فرضِ پیشامدوار بودن رها شود» بخشیِ اقتصاد در واپسین وهلهتعین«
يهمـه کند، ناهمساز است؛ صدق این تعین فرجامین براي اي که این تعین را ایجاب میبنديِ اجتماعیمفصل
ها به ي اقتصادي و دیگر مؤلفهي پیوندهاي مؤلفهان معناست که آنچه این جایگاه ویژه را در شبکهبدهاجامعه

اقتصاد بخشیده است، نه چینش تصادفیِ این شبکه در یک آرایـش خـاص و تـاریخیِ سـرکردگی، بلکـه یـک       
:ibid)ضرورت پیشین و مستقل از خود شبکه است اي علیـه آلتوسـر،   گرایانـه اگر صدور چنین حکمِ ذات؛(98

طرز اولـی  بهموردبحث در چارچوب فکري گرامشیتناقض ستیزي رواست، پس اکونومیسماین شهسوارِ میدان 
ي بیشـترِ نظریـه  کـردنِ هرچـه  در جهت دمکراتیکاین تناقضنویسندگان براي گذار از خواهد بود؛نشدنی حل

یکبـاره  بـه را قـاطع و  کنند منتسب میهاي مارکسیستیي سنتهمهاي که به صاديباوري اقتسرکردگی، ذات
ي سرکردگی موجب نقش و جایگاه و روابطش در شبکهاي داراي هویتی جز آنچه بهگذارند: هیچ طبقهکنار می
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شده ـتعیینـیشپـیک جایگاه مرکزيِ ازاقتصاديچیزِتوان با استناد به آورد نیست و درنتیجه نمیدست میبه
ن ي سـرکردگی اصـوالً مرکـز نـدارد.    درنظـر گرفـت؛ شـبکه   را براي فالن طبقه، و اینجا پرولتاریا، گرایـی  دوبـ

، یعنی پذیرش مشـارکت در امـر دمکراتیـک    بندند(دوالیسم)اي که الکالئو و موفه به مارکسیسم کالسیک می
به یک طبقه بـراي تحقـق سوسیالیسـم    پیشاپیشنیاد بخشیِ اقتصادبي یکُم انقالب) در عینِ محوریت(مرحله
شـود: اگـر   ماندگاري نمودار میصورت نوعی تخطی از درونخود در تلقی آنها بهي دوم انقالب)، خودبه(مرحله

ي ســرکردگی نیســت، معیــار ي ســرکردگی، کــل هســتی اجتمــاعی چیــزي جــز خــود شــبکه بنــابر نظریــه
دهـد مسـتلزم فـرض سـاحتی     در شـبکه مـی  برگزیده اي که مرکزیت را پیشاپیش به عضوي اقتصادي/طبقاتی

حل آنها حـذف سـپهرِ   که گفته شد راهچنانسازيِ یک نقطه از آن است.از شبکه براي مرجحبیرونمستقل و 
عی     است: اقتصاد محصول خود مفصل» بیرون«عنوان یک اقتصاد به بندي اجتماعیِ انـدامواره اسـت و نـه موضـ

، که روساخت/زیرساختي دیرین مارکسیستیِانجامد که دوگانهاین امر بدان میبیرونی یا زیرساختی براي آن.
اي کـه  رود، نیـز فسـخ شـود، دوگانـه    شمار میباوريِ این مکتب بهنزد نویسندگان برآمد دیگري از همان دوبن

ر ایجـاد  مشارکت چشمگیري دساختزعم آنها خود گرامشی هم گرچه با تأکید بیشتر بر عامل فرهنگ و روبه
بـا پـذیرش   درنهایـت گرایـی اقتصـادي داشـت، امـا     ذاتگرایی و فروکاستزیان حرکتی فکري براي حل آن به

ي درجـه «هرحـال  ماند و کل مسئله را به میزان اهمیت نقشِ بهدري آن رفع یکبارهازبودن اقتصادزیرساخت
کردگی از سوي الکالئو و موفه، ظاهراً کل ي سرمرکزبودنِ شبکهتقلیل داد. درعوض با فرضِ بیروساخت»دومِ

صورت امري سیاسی وجود دارد:شود، چرا که در این شبکه خود اقتصاد تنها بهاین دوگانه یکباره زائل می

تر جنگیدند، گرایی [اقتصادي] سرسختانهاقتصادزدگی و فروکاستهاي مارکسیستی که براي چیرگی بر ن گرایشآحتا 
پایـه،  اقتصادي که ما توصیفش کردیم را حفـظ کردنـد. بـراین   فضايیابی گرایانه از ساختآن برداشت ذاتهرجورشده

ي دومِ تعیـینِ وزنِ  نـاگزیر بـه پرسـش مرتبـه    هـاي اقتصـادگرا و ضداقتصـادگرا درون مارکسیسـم     بحث میان گـرایش 
هـا هـم   ترینِ این برداشت»گراروساخت«حتا همهبخشی به فرایندهاي تاریخی فروکاسته شد. بااینها در تعینروساخت

ي تأثیرات آن را محـدود کنـد ...   کوشید تا دامنهکه میباورانه به اقتصاد را کنار نگذاشت ــ حتا هنگامینگرشی طبیعت
فضـا و در ایـن  ،سیاسی ساخت یافته استفضايخودش چونان یک ياقتصادفضاينشان دهیم که کنیمتالش میما 

تمـامی در  ، بـه توصیفشـان کـردیم  عملکردهاي مربوط به سرکردگی عنوان بهدیگر جامعه، آنچه ما » تراز«نیز مانند هر
:Laclau & Mouffe, 2001)کارند. 76-77)

ي سرکردگی اصرار دارد، بر ماندگاربودنِ هر سپهر اجتماعی در خود شبکهباوريِ فوکویی که بر دروناین شبکه
تـوان  ي لکان است که میجا و با کمک نظریهو اتفاقاً درست همینداردیی پوشیدهکانی هم ادعابرخی مبانی ل

دار نشـود. ایـن فـرض کـه     ماندگاري نیـز خدشـه  ساحت درونپاسخ داد که در دفاع از مارکسگونهبه آنها آن
یابد، داراي ایرادي اساسی است؛ طبق نظر الکالئو و موفه اقتصاد عیناً اقتصاد چونان فضایی سیاسی ساختار می

کـه  ، شکلیکندرا پیدا میاشمند شکل نهاییسرکردهسیاسیِي بندي جامعه گرد یک برنامهي مفصلبا نحوه
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استقالل خـاص خـودش را   ،انگارانهبرخالف این باورِ شبکهدر ادبیات مارکسیستی، » ي تولیدشیوه«در مفهوم
پردازي آن معنا که مفهوماست، بدینناممکنداري در حد عالی تجرید مسئله این است که اقتصاد سرمایهدارد.

کنـد؛ اتفاقـاً   را حفـظ مـی  ي سرکردگی همبستگی خـود اي است که از طریق شبکهمخلِ انداموارگیِ مجموعه
طور کامل تحقـق پیـدا کنـد؛ در ایـن شـبکه،      گذارد این امتناع بهي سرکردگی سازوکاري است که نمیشبکه

بنـديِ دیگرسـخن، شـکل  ؛ بهشودوضع میسرمایهاي از بیگانگی از مفهوم ممتنع با پذیرش درجهداريسرمایه
کند، ي سرکردگی همبسته میي اندامواره را حول یک برنامهعناصرِ برسازندهي روابطاي که مجموعهگفتمانی

؛ کارکرد اساسیِ سرکردگی نیز جز این نیست: سـرکردگی بـا   پذیر استگیري از این امتناع امکانتنها با فاصله
مایه را به باور به ي تضادمند سرعناصر درگیر در رابطه، سرمایهي نشینی از مفهوم یا انگارهپذیرش میزانی عقب

سـرکردگی  تـر:  بیـان خالصـه  بـه دهد.سوق میهاهماهنگیها و ي برساخته از تناسبعضویت در یک اندامواره
. است» سرمایه«امتناعِ موسوم به ازاز ذات آن، یعنیگیريفاصلهموجبِبه»داريسرمایه«محمل یا سازوکار ایجابِ 

گراییِ اقتصادي محصول این اعتقاد آنهاست که امـر اجتمـاعی اساسـاً    اتاصرار نویسندگان بر ضرورت نبرد با ذ
کند، اما ایـن  ي لکان این اعتقاد را تأیید میظاهراً آموزهدیگر ــ است.ــ اعم از اقتصادي یا هر قسمذاتفاقد

؛ ذات اسـت ایجابیتشود ضدیت با ذات نیست، بلکه با است؛ آنچه از لکان فهمیده مینادرست یکسرهتصوري 
است؛ تفاوتی اساسی » معدوم«موفه اقتصاد دقیقاً عنصر ذاتیِ شبکه است، اما ذاتی که و برخالف تصور الکالئو 

.»ذات چونان یک فقدان«و جزمِ لکانیِ » فقدان ذات«ي پسامدرنیستیِ هست میان برنهاده

اینجا اشاره کردم و فقدانیکمقامدرذاتبا تفصیل بیشتر به موضوع ي امتناع پشت و روي پردهمن در 
بـار دیگـر از آن   ي حاضر نیز یکدر نوشتهکنم یادآوري میدوباره بخشی از آن را ؛ فقط پرهیزماز تکرار آن می

طـور خیـالی و از رهگـذر همزادپنـداري و     نزد لکان سوژه داراي دو هویت است؛ نخست، آنچـه بـه  سخن رفت:
سبب این هویت گیرد؛ و دوم آنچه سوژه بهي گفتمانی شکل میابژهشدن تصویري با یک فانتزي، یک هویتهم

ي که سوژه از آگـاهی دربـاره  درواقع هویت خیالی سازوکاري است براي آنرود.خیالی از پذیرش آن طفره می
هویت واقعی خود در امان بماند؛ آن هویت واقعی چیزي جز همزادشدنِ سـوژه بـا فقـدان درونـی خـویش، بـا       

. شـود، نیسـت  ي گفتمانی) پس زده مـی خاص خودش که پیوسته با عملکرد ساحت نمادین (شبکهژوئیسانس
ي ي رابطهدهندهداند، نگاهی که درحقیقت شکلهویت خیالی (نوع یکُم) را محصول نگاه سوژه به ابژه میلکان 

خود را به ندیـدن  «جور یک؛ اما این نگاه سوژه درحقیقت است(imaginary)تصویري با ابژه در ساحت خیالی 
ابژه به او دوخته شده است، در امان بماند؛ بـه  ي خاصِاوست تا از تیررس نگاه هولناکی که از یک زاویه» زدن

شدن با نگاه ابژه به سوژه، نگاهی کـه  درچشمعبارت دیگر، نگاه سوژه به ابژه ترفندي است براي پرهیز از چشم
درصـورت  کنـد؛ توصـیف مـی  gazeیـا  زلن این نگاه دوم را بـا تعبیـر مشـهور    نگرد؛ لکااز عمقِ عدم او را می

بودنِ ایـن رویـارویی   شود؛ تروماتیکبا حقیقت هستی خود رویاروي میاوي خالی، ي سوژه با این حدقهمعاینه
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سـازي  آلانجامد که او چیزي کاذب درون ابـژه را ایـده  شود و بدان میروي نگاه سوژه میاست که سبب طفره
ي خویش به ابژه از آن یک فانتزي براي خودش بتراشد. نزد لکان ذات روانهکند و با اطالق تصویر خیالی طفره

هـاي خیـالی و   هـا و همزادپنـداري  تراشـی با این هویتاو یا هویت واقعی سوژه همان فقدان یا عدمی است که 
دادگـی  ي اختگی و ازدستدبیات فرویدي با تجربهپرهیزد، فقدانی که در ابا آن میمواجههدروغین، همواره از 

پرهیـزد  همین ژوئیسانسِ همیشه جوشنده که سوژه نیز همیشه از تمـاس بـا آن مـی   شود. پردازي میعارهاست
ي دهـد؛ گفتمـان یـا شـبکه    خود اختصاص مـی را به» رانه«اساسیِ ي لکان موضعِ هندسیِ است که در اندیشه

شـکل  » شـدن بـا عدم/فقـدان   ذاتهویـت/هم سـوي هـم  رانش بـه «زنی این پسشرطداللت/سرکردگی، تنها به
زنـیِ ذات تروماتیـک و   بنـدي سـرکردگی/گفتمانی پـس   بندي و مفصـل امرِ جهانشمول در هر صورتگیرد.می

زنی تبدیل به یک اندامواره شده است؛ هویت دمکراتیـک  بهاي این پساي است که فقط بهآساي مجموعهمرگ
زنی وجدانی، دروغی مربوط به ساحت تصویر و خیال است که سوژه از طریق آن از یـادآوري  این پسحاصل از 

ناپذیر تشـکیل داده  ست ممتنع و بنیاد آن را عدمی چارهزند که اصوالً انداموارگی امرياین حقیقت سر باز می
اي از هویـت  ، موجـب آن ناخرسـندي  بنیـاد واقـع  هویـت فقـدان  زنی و سانسـورِ ین پستوجه کنید که ااست.

ي شـبکه گیريِبا شکلاي که »دانش«درنتیجه ؛ استفرویدي » حرمان«يشود که سرچشمهخیالی میکاذب/
ي پـژوهشِ گیرد، ضرورتاً در امر شـناخت ذات ابـژه  زنی شکل میپسموجبِوحاصلهمزمان داللی/گفتمانیِ 

نماي هگل که در آغاز ایـن نوشـته   وکم متناقضو بیشنامتناهیحکمتوان به آن خود نابسنده است؛ اینجا می
االمر/روح که در تالش شناخت ذاتیسبب آن است که دانشبه» استخوان استروح«گزارش شد بازگشت: اگر 

خـورد؛ صـدق و اعتبـار ایـن گـزاره      ، همواره در انجام این کار شکست میدر یک بستر گفتمانی مشخص است
فعال در امر شـناخت اسـت؛ هـیچ    ي گفتمانیدر شبکهشکستذاتیت خود اینمحصول اعتراف ضمنی آن به 

جوید، در کـار  روح یا ذاتی جز شکست دانشی که حقیقت آن را چونان یک چیز موجبه در یک ابژه/فانتزي می
نیست.

در در برابـر هویـت کاذب/خیـالی    ) واقـع (هویت یابی هویتساحت تروماتیک همین قیقاً عدم تشخیص د
آورش ي سـاختارگراییِ خفقـان  ي روانکـاوي بـه بیراهـه   هنگام خوانش نظریهرا آلتوسري لکان است که نظریه

اي یافت کـه  »بخشی چندجانبهتعین«ي این ادعا اتفاقاً آلتوسریانیسمِ راستین را باید در همان برپایهد.کشانَمی
داننـد؛  را مزاحمِ دمکراتیسم آن مـی » بخشیِ اقتصاد در واپسین وهلهتعین«ي گرایانهالکالئو و موفه فرضِ ذات

حـی در  رجي مته حذف کنـیم، هـیچ نقطـه   بژکتیویوي فرویدي/لکانیِ سرا از نظریه» هویت چونان فقدان«اگر 
بـه  اعالم التزام ي دغدغهي واپسین اعتقادي دارد، چیزي بیش از مانَد و اگر آلتوسر به آن وهلهشبکه باقی نمی

ي جزمی تأثیر چندانی هم در پردازش کلیت دهوزس نیست و خواهیم دید که این درافهاي بنیادین مارکآموزه
ي او ندارد.نظریه
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بخشد کـه یکُـم جهانشـمول اسـت و دوم ذاتـی خـود       اي میهرروي چیزي که به پرولتاریا جایگاه ویژهبه
ي سـرمایه  ي آگـاهی از امتنـاع رابطـه   است: پرولتاریا دقیقـه واقعي سرکردگی هم هست، همین هویت شبکه

نی ـــ کـه فرویـد    ؛ آن سرکوب/سانسـور وجـدا  ي آن اسـت وقفـه است، امتناعی که کارکرد کل شبکه انکار بـی 
کـرد  شود، تأکید میتر در هیئت اَبرمن درونی میي عدمِ تأخر آن بر یک سرکوب بیرونی که گویا سپسدرباره

ي اجتماعی براي تعویـق  ي انداموارهپایانهي سرکردگی است، کوشش خویشتني شبکهدارندهــ و اساساً برپاي
درست بـه همـین دلیـل اسـت کـه      گیرد.ین واقعیت نشئت میوقوع همین دقیقه است؛ مرکزیت پرولتاریا از ا

رف خودآگـاهی پرولتـري     توان در قالب یک شبکهي سوسیالیستی را نمیبرنامه ي سرکردگی درآورد، زیـرا صـ
توانید از همین منظر آگاهی آن است؛ و شما میي مرگدیگر دقیقهعبارتنقیضِ دلیل وجودي این شبکه، یا به

مارکسیسـتیِ  محدودسـازيِ يهنگـام اخطـاردهی دربـاره   خطرناکی باشید که الکالئو و موفـه  متوجه انحطاط 
رغـم  به. کنندي انقالبی تحمیل میبه نظریه» ي دمکراتیک انقالبمرحله«هاي سرکردگی به عملکردها و رویه
دیگرسخن پیوستن این طبقه ، یا بهپرولتاریا در طرح سرکردگیمشارکتواقعیت این است که ناخرسنديِ آنها، 
تضمین رهبري معنـوي و اخالقـی خـود بـر کـل      قصدوفق مفاهیم گرامشی بهبلوك تاریخیبه یک ائتالف یا 

سـازي حرکـت   و آسـان ترماندهي دمکراتیک در جوامعِ عقبانقالب معوقهي بهینهبراي پیشبرد اندامواره، تنها 
در تحقـق  ایـن طبقـه   ؛شـت معنـا دا پرولتاریا ــ وتنهايتکا کارگزاريِ سوي گام سپسینِ انقالب ــ گامی ببه

رود، بلکه خود انقالب سوسیالیستی، بنا به تعریفـی کـه چنـد    بیرون میسرکردگی طرح تنها ازسوسیالیسم نه
و ي اجتماعی داده شد، اساساً اقدامی آگاهانـه آگاهی انداموارهي آگاهی پرولتري چونان مرگسطر پیش درباره

اجتماعی است.مندسرکردهسازيِهمبستهعلیه عامدانه

گرایـان  بـاوريِ فروکاسـت  ذاتایجـابیِ ي چرخش پسامدرنیستیِ الکالئو و موفه از موضـعِ نقـد جنبـه   در 
ذات چونان یک «ي لکانی جاي انگارهبه» عدم/فقدانِ ذات«ي ي واسازانهموضعی که در آن فرضیهاقتصادي به 

گزیرناپذیر خواهد بود:تکراري بودریاري با مفهوم باورانهنشیند، ضدیت وانمودهمی» عدم/فقدان

کـه آنهـا فاقـد معنـاي عینـیِ     بیـانگر آن اسـت  ي ــ روابط اجتماعی یافتهتعینـپس سرشت نمادینِ ــ یعنی چندجانبه
هـا  ي ذاتي مجزا، یکی صفحهصفحهدوماندگار فروبکاهد. ما با اند که آنها را به دقایق ضروري یک قانونِ درونفرجامینی

که چیز نمـادین فقـط یـک    فرجامین و دیگري از آنِ نمودها، روبرو نیستیم زیرا امکان تعیین و تثبیت یک معناي عینی 
وجـود  دهـد]  عنوان مرجع حقیقت به آن ارجاع مـی [که در امر داللت، بهباشد شده از آن ثانوي و مشتقي داللت صفحه

هاي نسبی و هاي آنها صرفاً برساخته از شکلیافتگیاند و انتظامبهرهندارد. جامعه و کارگزاران اجتماعی از هر نوع ذات بی
:Laclau & Mouffe, 2001(ظـمِ خـاص هسـتند.   مـالزمِ تأسـیس فـالن ن   است کـه  تثبیتمشروط و غیرقطعیِ ؛ 98

ها] از منَند).[افزوده
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ی و ست که انعکاسی از یک انتظـام زیرسـاخت  سبب نییافتگی ساحت نمادین بدیناز دید الکالئو و موفه انتظام
اصیل است؛ ساحت داللت به چیزي اصیل و عینی بیرون از این ساحت (یعنی به یک صفحه یا ساحت فرضـیِ  

دهد، و درنتیجه تکرار یا بازتاب یا رونوشـت یـک واقعیـت بنیـادین یـا یـک ذات       متعلق به مدلول) ارجاع نمی
زبان سـاده بعـد نمـادین معلـولِ     دلیل هیچ ضرورتی ندارد؛ بههمینبندي فعلی آن هم بهو شکلپیشین نیست

بلکـه امـري حـادث و تـاریخی     ست،کند نیي بودن آن را ایجاب مییک علت اصیل که هستی و نحوهضروري
شوند. هاي نسبی و مشروط خاصی که فاقد هر نوع اصالت مابعدالطبیعی هستند، آن را سبب میاست که شکل

درست است که لکـان وجـود سـطح یـا     .استلکانیشکلی کاذب ماندگاريِ پیشامدباورانه اما فقط بهاین درون
انگارد، اما فرامـوش  ها میداليیگانهي کند و کل داللت را روندي در صفحهي مجزاي مدلول را رد میصفحه

ي یـک واقعیـت اساسـی اسـت: مـدلولِ ازلـی       ي لکان نتیجـه بودن وجود مدلول در نظریهنکنیم که خیالبافانه
ي دیگرسخن، زنجیرهي داللت! بهساز این انهدام کیست؟ خود شبکهسببشکلی تروماتیک از بین رفته است؛ به

ایـن  ،دلیل سـاخت افتراقـی و اسـتعاريِ خـود    دال محصول یک اختگیِ آغازین و تقویمی نیست، بلکه دقیقاً به
ان ي لکـ گرداند؛ در نظریـه گسترانه به آغازگاه تقویمی ذهن سوژه بازمیکند و پساختگی را هرلحظه تولید می

استوار است: تضمینِ امرِ و ازلی و ابدي غیرِپیشامدوار ،ساحت نمادین اتفاقاً بر یک واقعیت جهانشمول، ضروري
همین واقعیت است که الگوي یکسان و جهانشمولی به ایـن سـاحت   درستشدگی.و سپس انکار حذفحذف

منـد از تحقـقِ   قاعـده انحـراف نکار یا ي گفتمان/سرکردگی را یک ادهد: بیخ و بنیاد ساحت داللت یا شبکهمی
ـــ شـکل   اصـل واقعیـت  ي ي نظـارت سانسـورگرانه  ي رانه در نتیجـه افتادهتعویقی با عدم ــ غایت بههمانست

ي اصـیل نیسـت، بلکـه محصـول بازگشـت امـر       نسـخه بـرداري از  ي رونوشـت تکرار این شکل نتیجـه دهد.می
جـایگزینِ آن غایـت، یعنـی از    ي خیالیِناخرسندي از مصرف ابژهکه همیشه مازادي از شده است، اینسرکوب

در تبیین الکالئو و موفه شود.ماند که سبب تکرار بازي میباقی میي سرکردگی،همان هویت کاذبِ برساخته
شـود و  ي سرکردگی، نقش عامل سرکوب و انحراف متعاقبِ آن یکباره از الگوي نظري لکان حذف میاز شبکه

که هر گفتمان محیط پرورشِ دانشی است که شود که رویکرد سلبی به عملکرد دانش (اینب آن میهمین سب
 اسـت) جـاي خـود را بـه رویکـرد      فقدان و دادگیازدستحقیقت بنیادینِ »مکتوم ماندنِ«آن ساختاريغایت

حقیقت و درواقـع  يتولیدکنندهي دانش/قدرت تر گفته شد، در آن شبکهکه پیشایجابیِ فوکو بدهد که چنان
؛ نویسندگان از خصلت پیشامدوار و مشروط و نسبیِ چـارچوب  ي پژوهش خودش هم هستي ابژهتولیدکننده

سبب امکانِ تاریخیِ رسند که تثبیت معنا نهایتاً ناممکن است و هر معنا یا هویتی، بهگفتمانی به این موضع می
، از تثبیت یا تعـین همیشـگی   سرکردگیي یافتگیِ شاکلهتظامي انبازآراییِ چینشِ شبکه و درواقع تغییر نحوه

ن معنا نیز تغییـر  سلیِ آن، آگُو با مفصلکند بهره است: هر شبکه یا هر آرایش این معنا/حقیقت را تولید میبی
حقیقت و «ي خواهانهي بنیادین پساساختارگرایی، همین ترك ادعايِ تمامیتکند؛ آنها به پیروي از برنهادهمی

ي سـرکردگی  هر منظومـه تشکیلسود نسبیت امرِ تثبیت را ضامن دمکراتیسم مطلوبشان در به» معناي مطلق
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دلیل آن است کـه نقـاط مرجـع و    نسبی است بهامري شبکه درمعناو تثبیتکه تعیینایننزد آنها دانند.می
شـود، نسـبی و   اي که کل زنجیره با ارجاعِ نهایی به آنها برقرار مـی هاي برگزیدهمرجحِ شبکه داللت، یعنی دال

آنـان از  موضـوع براي تبیـین ایـن   سپس برخوردار نیستند.و از هیچ امتیاز ذاتی و مابعدالطبیعیندرپیشامدوا
خود مشروط و حادثند، اما ؛ این نقاط گرچه ندگیرکمک میلکان )points de capiton(همدوزيِنقاط فهوم م

شود؛ درواقع ي گفتمانی میشود و این سبب تثبیت معنا در یک شبکهپایان داللت با آنها متوقف میحرکت بی
گفتمانی از تولید معناي نسـبی هـم عـاجز    ي بخش معنا، سامانههاي تعیندرصورت نبود این نقاط، این سردال

سـبب نسـبی و پیشـامدوار بـودن     بودن معنا بـه درنتیجه نسبیشود. پریشی مید و درنتیجه موجب روانمانَمی
وهـمِ شـود و  یـل مـی  مشدن در آنهـا تک ي معنا با دوختهتعیینِ این نقاط خاص در کل شبکه است که زنجیره

از تعیـین نقـاط   کند. خطاي نویسندگان در این است که معناي کاذب ناشـی میرا در سوژه تولید تثبیت معنا 
کـه گفتـه شـد، ایـن فقـط سـطح       دانند؛ چناني هویت/معناي حاصل از عملیات شبکه می»همه«همدوزي را 

خیالی معنا (حقیقت/هویت) است و سطحِ واقع مربوط به همزادبودنِ سوژه با فقدان ذاتی خویش است. الکالئو 
رجح، را با خود فقـدان خلـط   برگزیده و مهمدوزينقاطها یا ه دالِ جایگزین فقدان، یعنی همان سردالو موف

حادث و پیشامدوار اسـت (و درنتیجـه هویت/معنـاي موهـوم و خیـالیِ      که تعیین این نقاط ممتازاینکنند.می
ارجـاعِ  که ي این حقیقت استو همبستههمراه تولیدشده با ارجاع به آنها اصالت و ضرورت فراتاریخی ندارد)، 

 ي سـاحت  ي اصـلی برسـازنده  باید به تعلیق درآیـد و همـین تعلیـق هسـته    واقععنوان امري بهفقدانبه خود
ي بـودنِ تعیـین نقطـه   ي نسـبیت و حـادث  شناسیِ فروتنانهرسمیتدمکراتیسمی که در بهنمادین/داللت است.

نویسندگان بـر آن اصـرار دارنـد، مشـروط بـر یـک اصـلِ جهانشـمول و همـواره          ي معنا هست و کنندهتثبیت
ي دمکراتیـک سـرکردگی،   شـبکه ثابـت و تغییرناپـذیر   راسـتی  بـه کـه حقیقـت  تکرارشونده است: کتمان ایـن 

ي انکشـاف ایـن عـدم، درمقـام     پرولتاریـا درمقـام دقیقـه   اسـت. آنمرگيرانه، یعنی فقدان/عدمِ مرکزيِ آن
صـرف همـین چیسـتیِ ترومـاتیکش نـاقض مفهـوم سـرکردگی و هویـت         ي اندامواره، بـه آگاهی صادقانهمرگ

آیـد؛ آنجـا کـه ایـن آگـاهی      . آگاهیِ پرولتري هرگـز در قالـب یـک گفتمـان درنمـی     دمکراتیک الزمِ آن است
ي دمکراتیک نیز چیـزي جـز   افتد و معناي اصلی مرحلهتعویق میپرولتاریا بهي شود، دقیقهپردازي میگفتمان

به سرشت ي سرکردگی نیست؛ وقوعِ فرجامینِ آن دقیقه بناپذیرش ناگزیر اما گذراي این تعویق در یک شبکه
در تعارض است.یگفتمانهر موجودیتخود با 

عدم/فقـدانِ  «و جایگزینی آن بـا  » دم/فقدانذات چونان ع«ي کنارگذاشتن این نگرش به آخر نتیجهدست
بنـدي  ي سرهمنحوه، تبیین »بندي گفتمانیچونان مفصلسرکردگی«ي و همزمان اصرار بر حفظ انگاره» ذات

 نزدیک به فوکو است:گفتمان از منظريخود
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ي مفهوم مشخصهچیزي است که کنیم ... نزدیک به آنبندي گفتمانی اطالق میصورتیکاي که ما بهنوع همبستگی
بنـدي، یعنـی   پراکندگی را، تا آنجا که قواعد صـورت فوکو است: انتظام در پراکندگی ... او خود» بندي گفتمانیِصورت«

قضایا (گزارهتافتهدرهمشرایط بنـدي]  اه اصل یگانگی[بخشِ ایـن صـورت  ها)ي پراکنده بر آن حاکمند، در جایگي وجود
توان از دو دیدگاه متضاد که با یکدیگر تقارن دارنـد  را میمندهقاعدنشانَد. اینجا تذکري الزم است. یک پراکندگیِ برمی

ي : ایـن مسـتلزم تعیـین نقطـه    پراکنـدگی گفتمانی] درمقام یـک  بنیاد پراکندگیبنديِدید. در دیدگاه نخست، [صورت
بندي گفتمانی را توان پراکنده انگاشت ... اما [در دیدگاه دوم،] صورترجعی است که عناصر را [تنها] نسبت به آن میم

اي از مواضعِ افتراقی دانست. این مجموعـه  در پراکندگی نگریست، و در این معنا آن را مجموعهانتظام توان از منظر می
ي اصـلی مـا عملکردهـاي    که دغدغـه بت به آن نیست ... با درنظرگرفتن اینهیچ اصل بنیادینِ بیرونی نسبیان و تجلیِ

:Laclau & Mouffe, 2001(کنـد. جلب میخود بهطورویژه توجه ما را بهبندي است، دیدگاه دوممفصل ؛105-106
ها] از منَند)[افزودهاز اصل وتأکیدها 

گی دمکراتیک در بطن خود ي سرکردکه فرضیهاي استنتیجه» انتظام در پراکندگی«پذیرش مفهوم فوکویی 
ي نوعی گرامشی از فرایند وحدت ایتالیـا بـراي یـک    پردازي خواستهپرورد و شاید بهترین ابزار براي مفهوممی

اي از عناصـر  تـوان مجموعـه  هاي گوناگون آن کشور باشد. چطور مـی شده از گویشگیريزبانِ رسمیِ میانگین
بندي سرکردگی همبسته ی مانند روستاها و شهرهاي مستقل ایتالیا را در یک صورتي بومی و فرهنگپراکنده

قیصریستی کنار گذاشته شوند؟ دیدیم سود رویکردهاي شبههاي دمکراتیک بهکه در این امر رویهآنساخت، بی
و موفه گوشزد که الکالئو سازي تأکید داشت و چنانمحوریت پرولتاریا در این همبستهکه گرامشی همچنان بر 

نظري و سیاسی او جـور  گراییِناپذیر او بود که با سرکردگیباوريِ چارهسبب ذاتبهترجیحو کردند این تأکید
د که عناصر پررنگـی  انجاممیاي به پساساختارگراییسرانجامباوري آمد؛ رویکرد آنها براي ترك این ذاتدرنمی

ي خود با نوبهکند که البته بههاي پسامدرن ــ از فوکو گرفته تا دریدا و بودریار ــ را ایجاب میپردازياز مفهوم
الگـوي  بـرازِشِ و گسـترش اصـرار گرامشـی بـر    در تعـارض اسـت.   داللتي لکانیِ ارجاع نابجاي آنها به نظریه

ي ي دمکراتیـک فراینـد (تشـکیل یـک یکـان ملـی) بـه مرحلـه        منـد اجتمـاعی از مرحلـه   همبستگی سرکرده
رف در مجموعـه      پرولتاریـا ي سوسیالیستی، دیریازود تبدیل دقیقـه  اي از مواضـع  بـه یـک موضـعِ افتراقـیِ صـ

اتیک که در آن حتا دمکر» انتظام در پراکندگیِ«را سبب خواهد شد؛ در این رجحنامهم و نسبت به» پراکنده«
مرجعِ حداقلی براي سنجش میزان پراکندگی آماري اعضا وجود ندارد (چون نویسـندگان دیـدگاه   ي یک نقطه

ي مـوردنظر  شـده دیگر نه تجسد آگاهی از آن ذات انکـار ي پرولتاریادقیقهاند)،دوم را پسندیده و توصیه کرده
ها براي تمدید و تضمین مؤلفهشأن دیگراي همي اجتماعی، بلکه مؤلفهمارکس، آن عدم/امتناع بنیادین سامانه

مندسازيِ خود عملیات انکار است.نظام

*                    *                  *
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از داريسـرمایه مـدرن ي در یـک سـامانه  و گروهیانگاشت که میان عقالنیت کنش فردي این پیش،سرانجام
ــ شناختی وجود دارد هاي روشدر سطحِ انتزاعهرچندهمبستگی یک از دیگرسو،آن و ذات اقتصادي سویک

» زدودهـشـوق ـوـشور... وخرَد سرد «لزوم کاربرد چونان ملتکهاش ازتمثیل نظامیدرنزد گرامشیآنچه مثالً 
به محتواي حقیقـی  ماکس وبرشود ــ با نمودار می» دائمی و انداموارِ زندگی اقتصاديقلمروي «شناخت براي 

:رسدمیاشنتایج شناختیِ ضروريترتیب به خود و بدین

جدیـد غربـی را بازشـناخت و    غربی و در درون آن، اَشـکال عقلگرایـی  ي عقلگراییهاي ممیزهویژگیي اول باید در وهله
بنیـاديِ اقتصـاد را   سازي ایـن مطلـب بایـد اهمیـت     نها را تبیین کرد. هرگونه تالش براي روشنآي پیدایش سپس نحوه

ي همبسـتگی را بایـد از   حال این رابطهعینرسمیت بشناسد و قبل از هرچیز شرایط اقتصادي را به حساب آورد. اما دربه
رفته به فنون و حقوق عقالنی بسـتگی دارد،  همجهت معکوس نیز در نظر گرفت، زیرا اگر تکامل عقلگرایی اقتصادي روي

عملی هم وابسته است. هر جا که این رفتارها بـا  ـرفتار عقالنیدر اختیارکردنِ انواع معینی از به قوا و استعدادهاي انسان 
ي درونـی مواجـه شـده اسـت.     هاي سرسختانههم با مقاومتعقالنی اقتصادي اند، تکامل رفتار موانع روحی برخورد کرده

از اصلند)تأکیدها ؛ 33: 1373(وبر، 

ي مارکس است و بدین موضوع کم کنندهز سوي وبر، در برخورد نخست تداعیهم اچنین تأکیدي بر اقتصاد آن
مستلزم پذیرش معنایی است عقالنیت و اقتصاددرك محتواي حقیقی این فرضِ همبستگیاشاره نشده است. 
آمریکاییِـشکلِ فوردیستیدر بررسیِویژه و بهدارياخالق پروتستانی و روح سرمایهی که در که وبر به عقالنیت

جایی که وبر تا منتهاالیه ممکن از مارکس ،: عقالنیت هدف/ابزارددهنسبت میکند،داري توصیفش میسرمایه
شـکلی عقالنـی سـنجیده و    این عقالنیت زمانی استقرار دارد که براي رسیدن به هدف، ابزارها بـه شود. دور می

گذاري خود هدف هیچ نقشی ندارد؛ درنتیجـه تعریـف ایـن عقالنیـت بـه      برگزیده شوند، اما در توجیه یا ارزش
که در گیرد و نه آنچنانفهم و تفسیر آن کنش صورت مینیتیا سنخِ کنش انسانی، بیشتر با گونهعنوان یک 
نحوي مابعدالطبیعی و پیشـاپیش  با فرض تحققِ یک هدف بهویژه در هگل محوریت دارد، آلیسم و بهسنت ایده

اي ي یک پیشرفت تاریخی در جهت حلول دقیقهکه نشانهقرار این عقالنیت بیش از آنبدین؛شدهگذاريرزشا
شد، ابزاري تجربی براي شناخت است:عالی در یک فرایند استکمالی با

کاررفتـه در آن، داراي  بهابزارهايپذیربودنِ سبب فهمهدف، بهـبهـمعطوفـعقالنیـشکلچنین کنشِ بهتفسیر از یکهر
اي کـه  شناختی [= مشاهدهگونهي علمیِبراي یک مشاهدهاکنون...) استقطعیتي روشنی و بداهت (بیشترین درجه

بنیـاد رفتـار انسـانی کـه کـنش از آنهـا تـأثیر        عاطفهي بسترهاي ناعقالنی و ها استوار است] همهي ساختنِ گونهبرپایه
شدهساختهبرعقالنییکسره هدف/ابزارلحاظبهکه روندياز یی»هاانحراف«رین نحو ممکن چونان تصریحپذیرد، بهمی

دلیـل  می عقالنـی از حیـث هـداف/ابزار، بـه    تمـا کنشِ بهیکبرساختن ، موارددراین... شوند میاست، پژوهیده و نمودار
در خدمت ») ي آرمانیگونه(«گونه ، چونان عقالنیت آنـبرـمبتنیپذیريِ صریح و بدیهیِ این کنش و نیز عدمِ ابهامِ فهم

از »انحـراف «صـورت  بـه ها (عواطف، خطاها)ي انواع ناعقالنیتگیرد تا کنش واقعیِ متأثر از همهشناسی قرار میجامعه
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فقـط تـا   شـناختی، و  روشدلیـل ایـن کارآمـدي   تنها به. دانسته شود،از رفتارهاي صرفاً عقالنیفرضاً متشکلروندیک 
را نـه یـک   این رویه باید خرَدگرایانه است. اما طبیعی است که » تفسیريـفهمی«شناسیِ که روش جامعهجاستهمین
سـتاویزي  سان دپایه همچنین نباید آن را بهشناسی بلکه ابزاري روشی بینگاریم، و برایني جامعهدباورانهداوريِ خرَپیش

:Weber. De(عقالنی بر زندگی تعبیر کنـیم. امرِ براي باور به چیرگیِ واقعی و بالفعلِ  1922, 2-3; En: 1978, ؛ 5-7
ها] از منَند)از اصل و [افزودهتأکیدها

الطبیعیِ حرکت روح، مسـتلزم  دي مابعشناختی محض به یک دقیقهپرهیز از ارتقاي عقالنیت از یک ابزار روش
آلیسـتی از  بـرخالف روایـت ایـده   است. (Idealtypus)آرمانیيگونهترِ درنظرداشتنِ برداشت وبر از مفهومِ عام

اي از ذات مشـترك مجموعـه  آن را نـدارد و نبایـد   شناختی، نزد وبر این نام عام استقالل هستینوعیا » گونه«
از مفهـوم داروینـیِ آن نیـز    گونـه بخشی به خویشتن است. درنتیجه این هستندگان پنداشت که درحال تحقق

ابـزاري بـراي   در حدشناسی و ي آرمانی فقط یک جعلِ شناختی در جامعهگیرد. نزد وبر اصوالً گونهفاصله می
رهایی عقالنی یا ناعقالنی است:هاي گوناگون انسانی درمقام رفتاکنش» تفسیر«

هـاي مفهـومی   توانـد سـودمند باشـد. برسـاخته    ي مفهومی عقالنی درمقام ابزاري براي اسناد علّیِ درسـت مـی  برساخته
شـوند، دقیقـاً همـین اهمیـت را دارنـد.      ي اقتصاد محض یافت میخطا و دقیق که در نظریهاز رفتارِ عقالنیِ بی» آرمانی«
تکنیکـی، و منطقـی نیازمنـدیم؛ ایـن     ـهـاي مفهـومی عقالنـی، تجربـی    علّی وقایع تجربی، ما به برساختهمنظور اسناد به

کـامالً  » درسـتیِ «کنند که یک الگـوي رفتـاري یـا فکـري داراي     گفتن به این سؤال به ما کمک میها در پاسخبرساخته
حـال سـاختن و   وصـیاتی خواهـد داشـت. بـااین    ، چه خص»سازگاري درونی«عقالنی، تجربی و منطقی، و نیز برخوردار از 

سـنخ [=  «هـاي گونـاگون   باشد، فقط یکـی از شـکل  » درست«که از نظر عقالنی » اتوپیایی«یا » آرمان«پرداختن چنین 
» درسـتی «کـه بـا   » هـاي آرمـانی  سـنخ «دفعـات از  حقیقت این است که پژوهشگر در عمل بهاست ...» ي] آرمانیگونه

محتواي یک آنها ضرورت ندارد ... هنجاري» درستی«حال از نظر منطقی کند. باایناستفاده میاندهنجاري طراحی شده
ي] آرمانی هرچه باشد، از اخالقی، حقوقی، زیباشناختی یـا هنجارهـاي دینـی گرفتـه تـا یـک اصـل فنـی،         سنخ [=گونه

هـاي تجربـی فقـط یـک     در پـژوهش گذاري،هاي ممکن ارزشترین شکلاقتصادي، فرهنگی یا هر نوع دیگري از عقالنی
هـا  هـا و شـباهت  منظور تعیین تفـاوت هاي تجربی، بهي آن با واقعیتتواند داشته باشد، و این کارکرد مقایسهکارکرد می

صورت علّی به فهم و تبیین آنها نایـل  ترین مفاهیمِ قابل درك توصیف کنیم و بهها را با صریحاست تا بتوانیم این واقعیت
)78-76: 1384وبر، شویم. (

شـناس یـا   معناي امتیازي است که وبر به جامعـه ي آرمانی، درحقیقت بهاین کارکرد تبیینیِ محض براي گونه
ها و عالیق خود به کار تبیین موضوعِ پژوهش، یعنـی کـنش   ي بستر فکري یا سویهدهد تا برپایهپژوهشگر می

ي آن اسـت، هـیچ ذاتیتـی    عقالنیت و کنش عقالنی یـک نمونـه  ي آرمانی، که پایه گونهانسانی، بپردازد. براین
هاي مشترك برخی پدیـدارهاي اجتمـاعی و تنهـا    ویژگیيعامدانهکردنِ ندارد، بلکه اساساً به انتخاب و پررنگ

گیرد:شکل میي تبیین علّیارائهیعنی با هدف 
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واقعیـت  توصـیف است؛ و همچنین سنخ آرمانی نیست بلکه راهنماي ساختن فرضیات » فرضیه«ي] آرمانی، سنخ [= گونه
ي مدرنی که مبتنی ي جامعه»ایده«ترتیب ایننیست بلکه ابزاري صریح و عاري از ابهام براي بیان چنین توصیفی است. به

آیـد کـه  دست میي همان اصول منطقی بهوسیلهآن معلوم است ــ دقیقاً بهجایگاه تاریخی اي است ــ و بر اقتصاد مبادله
هـا انجـام   نیـز بـا اسـتفاده از همـان    ــ»تکوینی«ي یک مفهوم منزلهقرون وسطا ــ به» اقتصاد شهري«ي برساختن ایده

هاي اقتصادي واقعی که در تمام شهرهاي ي حد وسط ساختمنزلهرا نه به» اقتصاد شهري«گونه، ما مفهوم گیرد. بدینمی
بر یـک یـا   جانبهیکتأکیدسازیم. سنخ آرمانی حاصل برمیسنخ آرمانی ي یک منزلهاند، بلکه بهمورد مشاهده موجود بوده

واقعیـت،  آیـد کـه در  دسـت مـی  انضـمامی بـه  منفردهاي کردن شمار زیادي از پدیدهچند دیدگاه است و از طریق ترکیب
تحلیلـی ي ک برسـاخته هاي مذکور در یـ وبیش موجود و گاهی ناموجودند و برمبناي همان دیدگاهپراکنده و منفصل و کم

شود، و جا یافت نمیصورت تجربی هیچمفهوم خالص خود در عالم واقع و بهبهي ذهنیشوند. این برساختهواحد مرتب می
هاي تاریخی این است کـه در هـر مـورد مشـخص تعیـین کننـد کـه ایـن         ي پژوهشاز این نظر یک یوتوپیا است. وظیفه

توانیم ساخت اقتصادي فالن شهر شود، مثالً تا چه حد میعیت نزدیک یا از آن دور میي آرمانی تا چه حد به واقبرساخته
از من است)تأکیداز اصل و تأکیدها ؛ 141-140: 1384(وبر، بندي کنیم.طبقه» اقتصاد شهري«را تحت عنوان 

ي اطـالق  شایسـته ییین معنـا چندر تنهارا )انهمندو فرّهانه/پدرساالریسنت، عقالنیوبر سه سنخ مشروعیت (
ار که واقعیتی در جهان خارج باشد، یک ابزبیش از آنمعنا عقالنیت مالزم با مدرنیته داند؛ بدینمیگونهعنوان 

يگونـه نبـودنِ یـک   شده اسـت. ذاتـی  ي مشاهدهي ذهن پژوهشگر براي توصیف و تبیین پدیدهروشیِ ساخته
کشد، نه دلیـل باطـل   چالش میاي که صدق آن را بهحد نزد وبر قطعی است که کشف هر نمونهتا بدانآرمانی

توان این نمونه را مثال است؛ بنابراین نمینویافتهي بودن آن، بلکه صرفاً بیانگر عدم کارایی آن در تبیین نمونه
تـوان گفـت پژوهشـگر در شـناخت ذات     عبـارت دیگـر نمـی   ي آرمـانی دانسـت. بـه   نقضی براي ابطال آن گونه

اي بوده کـه  گونههاي مشترك بهي او بر ویژگی»جانبهتأکید یک«هاي مشابه دچار خطا شده است، بلکه پدیده
ي شده در آنها لحاظ نشده است؛ کاري که پژوهشگر در برخورد با این نمونهکشفي مثال تازهکنندهصفت نقض

ي ي آرمانی پیشین نیست، بلکه تولید ذهنی یـک گونـه  در گونهبازبینیاً ابطال یا باید انجام دهد، الزامنویافته
اش است.ي تازهآرمانی دیگر براي توصیف مشاهده

آن در ذاتـی ي ي آرمـانی، غـرض نـه یـافتنِ هسـته     عنـوان یـک گونـه   بهعقالنیتپایه در تشخیص براین
هایی از این عملکردهاست که از شکل آرمـانی و  جنبهع مدرن، بلکه کشف تطبیقیِ ماوعملکردهاي اجتماعی ج
کـه خـود وبـر    یابنـد. چنـان  ي ذهنی ساخته و تعریف شده است، انحـراف مـی  شیوهاینانتزاعیِ عقالنیتی که به

شـود  واقعی پیدا کرد؛ چیزي کـه مشـاهده مـی   طورجاي جهان بهتوان در هیچنمیي آرمانی راگوید، گونهمی
معنا مثالً ما همیشه میـزان  بدینشده از این انتزاع ذهنی/تجربی است.وريِ واقعیات آزمایشمیزان نزدیکی یا د

کنـیم و تشـخیص   هاي اجتماعی در جوامع مدرن را از عقالنیـت هـدف/ابزار بررسـی مـی    خطا یا انحراف کنش
مندانـه)  نتی یـا فـرّه  دیگـر (سـ  آرمانیهايگونهدهیم که چه بخشی از این عملکردها غیرعقالنی بوده یا از می
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بسـا آنچـه اینـک    ، بلکـه چـه  شده نیسـت ي بسته و تمامي آرمانی یک برساختهدرنتیجه گونهکنند.پیروي می
تـر و بـا کمـک مشـاهدات     حساب آید، سـپس ي تشکیل یک کنش بهمعنا در بررسی نحوهاي بیعنوان یافتهبه

ي د شود و بـه فهـمِ تفسـیري کـنش کمـک کنـد. گونـه       ي آرمانی وارعنوان عاملی قابل فهم در گونهبیشتر به
ي پیشـین نیسـت،   ي گونهکنندهاست که کارکرد شناختیِ آن الزاماً نفینوینی چیزِ دیگر شده ترمیمچنیناین

نشـده در  قرار وبر منکر عاملیت برخی عوامـل لحـاظ  بدینتر است.تر یا متفاوتي عملیاتش گستردهبلکه حوزه
احساسات یا حتا انگیختارهاي جسمانی) نیست، بلکه فقط هدف/ابزار (عواملی چون » عقالنیت«ي آرمانی گونه

شده کمکی از این جهت که این عوامل در فهمِ دلیل انتخاب فالن ابزار/مسیر براي رسیدن به یک هدف تعیین
شوند. این عوامل هر عاملیت یـا علیتـی   ي آرمانی بیرون گذاشته میز چهارچوب مفهومیِ این گونهکنند، انمی

شـوند. میشمردهانحراف یا خطا فقطعقالنیت ي آرمانیِ ي گونهکه در پدیدارسازي کنش داشته باشند، برپایه
هـاي دانـش ایـن اتهـام دلـوز بـه     هاي آرمانیِ خود عمالًشناختیِ گونهدید، وبر با اعتراف به سرشت روشازاین

هـا)ي افالتـونی،   هـا (ایـده  هاي داروینـی و انگـاره  ذات اطالقی به گونهکند که طبیعی و  اجتماعی را تأیید می
و » بنـدي گونـه «ي کارانـه ي عـادت علمـیِ محافظـه   هاي پارانویایی گوناگون درنتیجـه قلمروگذاريبازمحصولِ 

شـود، مشـروط بـه تعریـف خودخواهانـه و      نحـراف از معیـار دانسـته مـی    است: آنچـه خطـا یـا ا   »بنديطبقه«
شـده  ي مشاهدهها در پدیدهبر فالن ویژگی» جانبهتأکید یک«خود معیار در اثرِ محورِ»شناس/دانشمندجامعه«

شـناختی از  غایت زیستجور ماتریالیسمِ بهي حیثیت از خطا، بازگشتی دلوزي به یکدرنتیجه براي اعادهاست.
سوي وبر، اگرچه نامنتظره اما نیازمند درنگ است:

دفاعیِ کودکان گرفته تا ناتوانی کهنساالن، طبیعتاً[را در نظر بگیرید]: از بیزندگاني انداموارگیِ و اصوالً چرخهمیرایی
اهمیـت ـــ بـوده و هسـت  واقعیـات معطـوف بـه ایـن    هایی که کـنش انسـانی   ــ از همان جنبههاي گوناگوناز جنبه
سلسـله ازناپـذیر فهـم ي تجربیـات مجموعـه . همچنـین  ي اجتمـاعی] دارنـد  براي هر مشـاهده [باالیی شناختیجامعه

تنی (مانند خستگی، عادت/ممارست، خاطره و غیره، و حتا سرخوشـیِ نـوعی حاصـل از فـالن     روانی یا روانپدیدارهاي
دهنـد و چیزهـایی از   هایشـان نشـان مـی   هایی که افراد در سـرعت، نحـوه و قطعیـت واکـنش    شکل پرهیزگاري، تفاوت

سازند. اما در نهایت در این شـرایط  برمی] راآنچه براي بررسی کنش اهمیت داردي دیگري [از باز هم مقولهدست)این
هـاي  ررفتااندرکارِ امر [پژوهش عمالً دستکسی کهیابیم: ناپذیر میهاي فهمنیز چاره همان است که در مورد دیگر داده

هـا و  گیرد که باید در سنجشیی درنظر می»هاداده«خود آنها را چونان تفسیري ـفهمیيمشاهدههنگام،] استانسانی
هـاي  ي اقتـران [= مجموعـه هاي آینده نیـز انتظامـات   بنیاد احتمالش هست که پژوهشبراینحساب آیند.محاسبات به

. اندردي بسیار نادر بودهااینک] معنادار پیدا کنند، اگرچه تاکنون چنین مو[همناپذیري براي فالن رفتار] فهممشاهداتیِ
عنـوان  بـه شناسی باید براي جامعه») نژاد«شناختی (مانند زیستوراثتیِهاي در ویژگیهاحالت تفاوتبراي نمونه دراین

انگاشته شـوند ـــ   رِ سالخوردگی بر کنش، یثتأخوراك یا نیازبهنوعِ ازاي شناختیهاي زیستواقعیتی در سطح هایداده
، شناسیبر نوع رفتارهاي مورد بررسی در جامعهي تأثیر آنهارهدربااي آماريقطعیاثبات شرطی و تا آنجایی کهالبته به

شناسی (و ي جامعهوظیفهاین علّی آنها طبیعتاً تعبیرمعنادار، در دست باشد. و تصدیق ویژه بر کنش اجتماعیِ و پس به
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بلکه هد. داي تغییر نمیبفهمد، ذرهتفسیريشکلی را بهنحومعنادار جهتمندي بههاکنشرا که طورکلی علوم رفتاري) به
آفـرینِ)  (کنشرا درون مجموعه یا بسترِ انگیختاريِناپذیري فهم[فعالً] واقعیاتدر مواقعی مشخص صرفاً شناسیجامعه

، قـرار  اینـک در آن وجـود دارنـد   هایی کـه هـم  شأنِ دادهخود وارد خواهد کرد و آنها را همپذیرِتفسیرتفهمیـلحاظـبه
نـوع  تکـرار مـداوم  میـان خـاص  ي باشد]: رابطهیدنیفهمتر سپسناپذیر و فعالً فهمشاید ي [آنچه (از جملهدخواهد دا

جمجمه یا رنگ پوست )ياندازهي عقالنیت خاص آن، با شاخصِ (شکل و یا درجهبودنِ کنشهدفبهاز معطوفمعینی
:Weber. De: 1922, 3; En(شناختیِ دیگر).زیستوراثتیِیا هر ویژگیِ 1978, ها] از منَند)؛ [افزوده7-8

هاي آینده از سوي پژوهشي عقالنیت کنشا رنگ پوست و درجهي میان شکل جمجمه یاحتمال تأیید رابطه
ي»هـا داده«اسـت کـه در آن ایـن عوامـل یـا      نـوین ي آرمـانی  معناي ضـرورت برسـاختن یـک گونـه    عمالً به
ي آرمـانیِ گونـه ظـاهراً  پیوندنـد.  ساز کنش مـی پذیر و سببفهم» بستر انگیختاري«شناختی نیز به آن زیست

از ایـن  روشـنی ي باال بـه در پارهشود و وبر نیز نزدیک مینژادنحو خطرناکی به برداشت فاشیستی از حاصل به
شود، میجمجمههمانی با ي ایناز رابطهیا معناي کنش وارد سطحی روحدر چنین حالتی کند.مفهوم یاد می

ضـمر در ایـن   بار نه با کارکرد حکم نامتناهی هگل؛ اگر حکم هگل معناي روح را در امتنـاع ذاتـی و م  البته این
این همانسـتی  ي ایجابی جنبهي آرمانی وبر )، گونهروحناپذیريِ عملیِ صورت بیانکند (یعنی بهرابطه بیان می

.داندازرا طرح می

فاشیسـم  توجه کنید کـه  شود؛ اید که موضوع به این شکل نیست که فاشیستی میاما البد تاکنون فهمیده
ــ عقالنی ــ مثالًي آرمانیواقعیت از یک گونهانحرافبراي ارتقاي آنچه سبب فرجامو بیوقفهست بیحرکتی

، این حرکت به انجامِ غایی تر بارها گفته شدپیشکه چنانلیکن ي آرمانیِ نوین؛ي یک گونهمرتبه، بهشودمی
شـناختی و  دیگرسخن تعیین قطعی عوامل زیسـت ي فاشیستی؛ بهبهاي پایانِ خود تجربهرسد مگر بهخود نمی

د عمالً ناممکن است و نفاشیستی بینجامبخشیارزشگذاري و مشروعیتیک الگوي مثالیِترسیموراثتی که به 
اره هـم  بـ (درایندهدرا تغییر میاین الگوبنديِاز آنند که خود فاشیسم دائماً ترکیبمشاهدات تاریخی حاکی 

منـد  سـازي و درك نظـام  نظـام کهگویمها دوباره میگفتهآن پیشتکرارِ به.)قابل توجه هستندآرنت تأکیدات
توانـد آن تجریـدهاي الزم بـراي تشـکیل     نمـی این موجودوداردواقعیت با هستی و چیستی فاشیسم تعارض 

ناپذیرشدنِ این تجریـد اسـت کـه    خود انجامتر،، یا به بیان درستطور کامل انجام دهدآرمانی وبر را بهيگونه
الگوي آرمـانیِ فعـالً   معیاربودن درقبال یک شیسم از انحراففاقرار بدینکند؛ اي بروز میصورت چنین پدیدهبه

به همین دلیـل مـن اصـرار    .داردــ دست برنمیهدف/ابزارعقالنیت لزاماً و انحصاراً الگوي آرمانیِ حاکم ــ نه ا
کنـد،  دارم که هیچ کنشی در ذات خود فاشیستی نیست؛ آنچه یک کنش را به رویدادي فاشیستی تبدیل مـی 

: اگر یک کنشِ نژادستیزي موجود استهاي آرمانی ــ قول وبر، گونهي مقوالت ــ یا بهناپذیريِ آن برپایهتبیین
توان آن را فاشیسـتی دانسـت، حتـا اگـر ابعـاد      نمیآرمانی تبیین شود، دیگريگونهیکي کُشی برپایهیا نسل
یعنـی  ،کُشی فاشیستی باشد. بـراي نمونـه اگـر فـالن دلیـل اقتصـادي      تر از هر آزمایشِ آدمبار آن بزرگفاجعه
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خـود مشـروعِ سنتی/پدرسـاالرانه، یـک نژادسـتیزي یـا       ي خودبـه ویهیا فالن ر،هدف/ابزارعقالنیت مصداقی از 
هـاي  ي هماننـدي رغم همـه بهتوجیه کند، رویداد موردبحثرا دستگاه قدرت از سوي دولت/ستیزي خاص قوم

أکید باید تاین نکته ربفاشیستی نیست. شود، پدیداري بارز آن با آنچه معموالً در رفتارهاي فاشیستی دیده می
اش نـاممکن اسـت؛ درنتیجـه اگـر     ناپذیريکه تفکیک جنبش فاشیسم از اصرار آن بر تبییندوچندان گذاشت

دانسـت:  شـناختی روشتـوان یـک موضـع    ي فاشیستی را میي تجربهیم، هستهحرف بزنوبر زبانبخواهیم به 
این پرهیـز  موضوع این است که انگیز ي شگفتجنبه. مشخصبر این یا آن ویژگی» جانبهتأکید یک«پرهیز از 

ي آرمـانی محصـول   گوید، گونهکه وبر می: چنانکندپیدا میگرایانه البته با بارِ منفی خود محتوایی نخبهخودبه
هـا  را بر اساس دغدغهتأکیدشدهجانبهیکهاي است که آن ویژگیشناسجامعهیا دانشمندفعالیت ذهنی یک 

نقشـی  و تفسـیرگريِ او  شـناس  کند؛ اینجا به اعتـراف خـود وبـر، جامعـه    و بستر ذهنی خاص خود انتخاب می
رهیـزد  بپايجانبهتأکید یکچنینیکازقاعدتاً باید پرسش این است که کسی کهوصفباایند.یابمحوري می

پیشـوا  خـود تبـدیل بـه    شناختیِ گزیرناپـذیرش خودبـه  با محوریت روش»موضعِ پرهیز«که نایپاسخْکیست؟ 
یـز پرههمـین  درستاندازد، را به تعویق میقیصردارد و فروکاست او به نگاه میپیشوا شود؛ آنچه پیشوا را می

ي پدرانـه نامگـذاريِ  یا به تعبیر لکان از و کنشِ جاري، ین برايرکردن یا برساختنِ مثالِ بمند: او از انگارهاست
پرهیخـت،  فرویدي پدري او در مقولهاقتدارِ اصطالح گذاشتن پیشوا و بهباید از دلیل همینبهو ند؛ زتن میآن،

؛ انجامـد شـناختی مـی  ي اسطورهیا سامانهگفتمانامري که به همان خطاي رایج در درك فاشیسم چونان یک 
برخالف اقتدار سـنتی یـا   ي پیشوا/پیرو در آزمونِ فاشیسم از نوع رویارویی پدر/هیستریک نیست؛ درواقع رابطه

پاشد؛ دهد، از هم میقیصریستی، اقتدار پیشوا بدون خودداري او از نامگذاريِ پدیداري که تن به این اقتدار می
اینـک  هـم اقتـدارِ یـک ازانحـراف معطـوف بـه   تـر از قبـل، اقتـدار او همیشـه اقتـدارِ     درآورديتعبیري مـن به

سـاده  ي در این وضعیت پیشوا و توده نه یک جفت مکمل دیالکتیکی، بلکه یک همبسـته است.شدهنامگذاري
دهند.تشکیل می)بسیط(

شـده  عنوان ابزاري طراحـی بهي آرمانی ضعف وبر را پیدا کرد؛ او اصرار دارد که گونهتوان نقطهجا میهمین
مشکل این است که ایـن  شناختی ندارد.شناس است و ذاتیت هستیجامعهذهنيبرساخته، تفسیرصرفاً براي 

ي شدهاعترافنابسندگیِچیزي جز از سوي وبر، انکارشده ذاتیت  در تعیـین  تفسـیر خـود کـنش  کـافی علـت
، تنها با پرهیزِ کنش از هرنوع تفسیر مطلق و ي آرمانیگونهبرساختن شناس در مرکزیت جایگاه جامعه؛ نیست
اً در واقعیـت  جـا عینـ  توان هـیچ ي آرمانی را نمیکه گونهشود؛ به عبارت دیگر اینگویاي او تضمین میـیکسره

بخشد خود انحرافـی اسـت   ترین برهان براي ذاتیت آن است. آنچه به آن ذاتیت میبیرونی مشاهده کرد، بزرگ
شناس براي تعیین معیاري قرار این کوشش جامعهدهد؛ بدیناقعیت همیشه نسبت به آن از خود نشان میکه و
آرمانی ـــ  يگونهیک /بهتطبیقیِ واقعیت/کنشِ اجتماعی ــ یعنی سنجش دوري و نزدیکی آن از» فهم«براي 
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منیِ ملزومـات  تصـدیق ضـ  انگاشت یک انـداموارگی اجتمـاعی اسـت کـه او پایسـتاري آن را در      پیشمستلزم 
تأکیـد  «فـالن ویژگی(هـا) کـه او بـر آن(هـا)      تکـرار فرض گرفته است: گونهاین وتدوینشناختیِ ترکیبروش
از مـثالً توانـد رو نمـی هـیچ ي آرمانی بهنداشتنِ گونهصرف اعتراف به واقعیتجهت وبر بهازایندارد.»جانبهیک

ـ     بنديِ رایج در دانشبقهشناسی و طعلم گونهبهگزند نقد دلوز  ؛ اگـر بحـث   دهـاي تجربـی نـوین در امـان بمانَ
ایـن نیسـت کـه    تنهـا را در ذهـن داشـته باشـیم، نقـد او     تفاوت و تکرارو اصوالً کل کتاب ي دلوز،گفتهپیش

ي انتقاد او، مشکل معترف نیستند؛ برپایهشانشناسی مورد استفادهبودنِ گونهم تجربی به ناذاتیدانشمندان علو
بـاور او خـود   بـه ؛کننـد بندي میگونهآخر اصلی این است که دانشمندان چه اعتراف بکنند و چه نکنند، دست

طـورکلی  یـا بـه  ،هاست، چون واقعیت/فعلیـت بخشی به گونهي پارانویاك واقعیتبندي بیانگر دقیقهفرایند گونه
بندي است کـه سـبب   صرف امرِ گونهنزد او قلمروگذاري است؛ بازنهایی همین محصول)شدن(در برابرِ نهست

ي در بیـرون  دیگـر چیزهـاي ي کنشگر شیزوفرنیک براي پیوندیابی بـا  انگاشتنِ هر تکانش قلمروزدایانهانحراف
یک چیزِ دیگري شدن، ،شدناستوار است که محورهستنبندي بر این فرضِ شود: بنیاد دانشِ طبقهقلمرو می

یـا  شـدن ترتیـب کـه   سـویه نیسـت، بـدین   ها یکاما من معتقدم که این رابطه به این سادگیاست.»انحراف«
رغـم اصـرار دلـوز بـر     بهشود، نقشی بازتابی دارد؛ یا آنچه ذات گونه دانسته میهستی/واقعیتانحراف در وضعِ 

اي کـه  لجوجانهانحرافاصطالح بهوقفه، یا بیشدنِگریز، مرزگذر، قلمروشکن) این بخشِ (قانوني رهاییجنبه
ي بالفعل (واقعیت موجود) نشدنیِ قلمرو/گونهپیوسته با حرکت در امتداد خطوط گریز/پروازِ انکارناپذیر و مکتوم

که بارها گفته شد ــ با جوهر فاشیسـم همانسـته   چنانکند، من آن را ــ ي آن عبور میشدهاز مرزهاي تعیین
، مقومِ ذاتیت این گونـه  انداموارگیتر طورکلیاصرار فاشیسم براي پرهیز از قلمرو، گونه، سامانه یا بهودانم.می

ماشـین ستیز آن (دلوز را به یاد بیاورید: سبب سلبیت جنبشیِ دولتي قلمروزدایی، بهاست؛ درواقع خود تکانه
شـناختی  شـناس اعتبـار هسـتی   تیِ جامعـه معرف)، به موضعِ سیاسـی/ دولتافزارِ تصرفدر برابر کوچگرجنگیِ

رود؛ یـا بـه بیـانی دیگـر،     ذات و خودفرمان، از آن طفره میبهیک انحراف قائمچیزي است که آندهد: ذاتمی
شـدن که نزد دلـوز بـداهت و تقـدم بـا     است (همچنانبدیهیخود بودنش جوهري و خودبهانحرافی که انحراف

شناسـی نـه   سو، قلمروي دانـش جامعـه  از آگوست کنت بدینشود.ذات مییابیِهستی) سببِ بودناست، نه با 
شـناس  ؛ در این قلمرو جامعـه تنها با فرضِ انداموارگی جامعه، بلکه با رسالت پاسداشت آن گسترش یافته است

از این یابیانحرافي اصرار بر شود که درست درنتیجهاي درگیر میخود با تکانهخودبهنیآرمايگونهبا تعریف 
دهد.گونه به آن ذاتیت می

                 *                   **

همزمـان  اهمیت وجود، تأکید بر انهدارتولید سرمایهپیدایش عقالنیتي اساسی رهیافت وبر در برخورد با نکته
در داري راي سـرمایه کـار بـه شـیوه   ملزومات روحیِ زعم اوبهخاصی است کهاخالقمنديِ ــ گیرم تصادفیِ ــ 
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کـاتولیکی  اخالقمنديِ صورت بدیلی در برابربهجهت پروتستانتیسم کند؛ ازاینسازيِ خویش تضمین میوجدان
او بـرخالف  شـود. ري اروپاي پیشـامدرن، نمایـان مـی   تعبیسازگار با زندگی اجتماعی فئودالی/سنتی اروپا، یا به

داند:داري هماهنگ نمیاندوزيِ مهارگسیخته را با روح سرمایهبرداشت رایج، آزِ ثروت

داري آن. بلکـه سـرمایه  » روح«تا چه رسد با ،داري یکی نیستوجه با سرمایههیچپایان براي تحصیل ثروت بهحرص بی
داري ي غیرعقالنی، یا الاقل با تعدیل عقالنی آن یکسان باشد. درحقیقـت سـرمایه  این غریزهکردنِ رامبیشتر با تواندمی

در پـی منفعتـی همـواره    ،دارانـه از طریـق فعـالیتی مسـتمر، عقالنـی و سـرمایه     منفعـت مساوي اسـت بـا جسـتجوي    
از اصلند)تأکیدها؛ 25: 1373وبر، . (تجدیدشونده

جـور یـک جـویی همخـوان اسـت، طبعـاً مسـتلزم      ي شـهوانیِ ثـروت  مهـار غریـزه  این عقالنیت که بیشـتر بـا   
پرستی و اسرافگريِ اشرافی مغایرت دارد. از دید وبر سنت اصالح دینی داري اخالقی است که با تجملخویشتن

تحمیـل  یکصورت در اختیار جامعه گذاشت، اما نه بهدر مسیحیت غرب، پروتستانتیسم، دقیقاً همین عامل را 
ي نحـوي کـه هـر عملگـر اقتصـادي بتوانـد خودفرمانانـه ایـن ملزومـه         بیرونی بلکه چونان وجدانی درونی، بـه 

ي اجتماعی را به اجرا درآورد:دارانهمعنويِ همبستگی سرمایهـروحی

ویـژه مصـرف   بـه کـرد، و مصـرف،  پروتستانی ... با قدرت علیه التذاذ خودانگیخته از دارایی عمل میکشی دنیويِریاضت
جویی از نواهیِ اخالقیـات سـنتگرا بـود. او    مالآزادساختنشناختیِ آن کرد. درعوض، تأثیر روانتجمالتی را محدود می

بخشیدن به آن در هم شکست، بلکـه ... آن را همچـون خواسـت    طریق مشروعیتفقط ازدنبال ثروت را نهقیود تکاپو به
طـور کـه بـارکلی مـدافع     و دلبستگی به نعمِ خـارجی، همـان  جسمانیهاي وسوسهمستقیم خدا تلقی کرد. مبارزه علیه

انـدوزي عقالنـی   برعلیـه ثـروت  وجههیچبهگفته است، دینان] ها [= پیراستهصراحت همراه با پیوریتانبزرگ کویکرها به
ي غیرعقالنـی قبـل از همـه    ي ایـن اسـتفاده  گرفت. نمونـه از دارایی صورت میغیرعقالنیي نبود، بلکه بر ضد استفاده

نُمـود، امـا در قـانون    ي فئودالی بسیار طبیعی مـی بود که گرچه در احساس جامعهوبرق پرزرقنهادن به تجمالت ارزش
از اصلند)تأکیدها؛ 181: 1373وبر، (شد. میپرستی محکوم عنوان مخلوقها بهپیوریتان

بـاور وبـر   اندوزي بود کـه بـه  دینان، و نه محدودیت حرص ثروتي پیراستهشدهت نبود همین قانونِ درونیدرس
ترِ آلمانِ داري پیشرفتهترِ اروپا را مثالً در مقایسه با سرمایهماندهداري در کشورهاي عقبامکان گسترش سرمایه

مریکا سد کرد:العاده عقالنیِ آداريِ فوقي بیستم یا سرمایهآغاز سده

ي هـاي ویـژه  قیدوبندي مطلق آن دقیقاً یکی از خصـلت حاکمیت فراگیر سودجویی خودپرستانه در تحصیل ثروت و بی
» مانـده عقـب «ي غربـی  هاي توسـعه داريِ آنها در مقایسه با شاخصسرمایهـي بورژواییکشورهایی بوده است که توسعه

ـ مانند ایتالیـا در مقایسـه   ـکارگران چنین کشورهایی » ان کاروجد«داند، فقدان داري میطور که هر کارخانهبود. همان
داري این کشورها بوده و تا حدودي هنوز هم هست. نه کارِ کارگري که ي سرمایهیکی از موانع اصلی توسعهـبا آلمان ـ

وان از سـخن  تـ طـور کـه مـی   ـ همـان ــ د و نه خورداري میکند به درد سرمایهپیروي می» ي خودمختاراراده«از اصل 
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اختالف در میزان اي پایبند نیست. پسمعامله با دیگران به هیچ قاعدهـ سوداگري که درـ[بنجامین] فرانکلین آموخت 
؛ 60: 1373وبـر،  (بشـري اسـت.  يشـده به قدمت تاریخ شـناخته » طالعطش «جویی نیست، زیرا لاي م»غریزه«رشد 

از اصلند)تأکیدها

، و روسـاخت سادگی در مفهوم متعـارف  توان بهداري را نمیتأکید وبر بر این است که پیدایش این روح سرمایه
ي موجودیـت آن را  داري مدرن تبیین کرد، زیرا گاه سـابقه چونان بازتابی از شرایط تولیدي و اقتصاديِ سرمایه

میـان روح  اقتـران این توان دنبال کرد.ر میداري در سرزمین موردنظتا پیش از استقرار خود مناسبات سرمایه
رویدادشـدن بـا   تواند تصادفی باشـد، امـا درصـورت هـم    داري میداري و مناسبات واقعی سرمایهدرخورِ سرمایه

داري هرروي کاربست اخالق پروتستانی در سرمایهشود؛ بهکارگرفته میري بهدایکدیگر احتماالً از سوي سرمایه
غایـت  «کـانتیِ آن  ي ه دارد، و آن تبـدیل کـار بـه یـک تکلیـف درونـی اسـت کـه ترجمـه         یک اثرِ بسیار ویـژ 

شدنِ کار است:»درخود

وجـه  هـیچ اي بـه نفسه، یعنی یک تکلیف است. اما چنـین روحیـه  اي انجام شود که گویی غایتی فیگونهحتا کار باید به
بلکه محصول یک روند طـوالنی  ایین برانگیخته شود، واسطه فقط به کمک دستمزد باال یا پتواند بیفطري نیست و نمی

)منَنداز تأکیدها؛ 64: 1373وبر، (. و مستمر تربیت است

نفسه به این معناست که کارکردن دیگر ابزاري بـراي رسـیدن بـه    تبدیل کار به یک تکلیف درونی یا غایت فی
سـببِ  بـه اسـت، و نـه   فضـیلت شصرف خـود متمایز نیست، بلکه نوعی وجدان خودفرمان است: کار بههدفی
غـایتگراي ــ در برابر اخالق گراوظیفهجور اخالق زبان دیگر، پروتستانتیسم یککند. بهاي که حاصل مینتیجه

ذاتـه  عنـوان تکلیفـی فـی   گذارد که با آن کنش اقتصادي/مقتصـدانه بـه  داري میکاتولیک ــ در اختیار سرمایه
آلمـانی  هـاي در زبـان تکلیـف بـا مفهـوم   شغلیا کارمفهوم شناختیِ واژهپیوندحتا وبر شود.گذاري میارزش

(Beruf) و انگلیسی(Calling) بـاره  درهمـین ینوشـت و سپس در پـی )79(همانجا: آوردشاهد مدعا مینیز را
ایـن تأکیـد بـر همانسـتی در     ؛ کندها نیز میبخشی در دیگر زبانچندان نتیجهوکم گسترده اما نهجستار بیش

رسیم:شود تا سرانجام به این گفته میهاي گوناگون تکرار میجاي کتاب به شکلجاي

ي ایـده ي زندگی عقالنی برمبناي ي فرهنگ جدید، یعنی شیوهداري جدید، بلکه همهیکی از عناصر بنیادي روح سرمایه
زاده شـد و ایـن مطلبـی اسـت کـه بحـث حاضـر در صـدد         کشـی مسـیحی   ریاضـت ي عنوان تکلیف، از روحیـه بهشغل 
ا که در ابتداي این پژوهش نقل شد، مـرور کنـیم   ساختن آن بوده است. کافی است بار دیگر سطوري از فرانکلین رروشن

اکنـون نشـان   نامیده شد، بـا آنچـه هـم   » داريروح سرمایه«تا مشاهده کنیم که عناصر اساسی آن رویکردي که در آنجا 
دهد، یکسـان اسـت؛ البتـه منهـاي بنیـاد      را تشکیل میدینانه][= پیراستهدنیويِ پیوریتانیکشیِدادیم محتواي ریاضت

بی آن که در عصر فرانکلین دیگـر خشـکیده بـود. یقینـاً ایـن ایـده کـه فعالیـت شـغلی نـوین داراي یـک خصـلت             مذه
اي نیست. محدودشدن به یک کار تخصصی و درنتیجه وداع با جامعیـت فاوسـتیِ انسـان    ي تازهاست، ایدهکشانه ریاضت
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نحـو نـاگزیر یکـدیگر را    بـه » وداع«و » فعالیت«ترتیب امروزهشرط هرگونه فعالیت ثمربخش در جهان جدید است؛ بدین
ي سبک زندگی بورژوایی ــ البته اگر اصالً بخواهد سبکی براي زنـدگی  کشانهاین خصلت اساساً ریاضتکنند. مشروط می

رَ    و نه فقدان هرگونه سبک باشد ــ همان خـویش مـی  چیزي بـود کـه گوتـه در اوجِ خـ هـاي  سـال «خواسـت مـا را در   د
معنـی وداع بـا   خود مقدر کرد، از آن آگاه کند. براي وي شناخت آن بـه و در پایانی که براي زندگی فاوست» یسرگشتگ

قدر در مسیر فرهنگ ما تکرارناپذیر است که عصر شکوفایی فرهنـگ آتنـی در   عصر انسانیت کامل و زیبایی بود که همان
از اصلند)تأکیدها؛ 190-189: 1373وبر، (عهد باستان.

ي کاالیی و لطمات روحی و معنوي ناشی از میلِ از مبادله» کار مجرّد انسانی«اینجا وبر در برابر انتزاعِ مارکسیِ 
وي تولید کاالیی دارانهي بسط سرمایهروزافزون مصادیق گوناگون کار انسانی به این جوهر مجرد خود درنتیجه

ي زدودهیی و چگونگی پذیرش یک کار سـاده و مهـارت  و چراگسترش تقسیم کار و کاربرد ماشین، قرار گرفته 
آمریکـاي وقـت را بـا کـارکرد     روح از سوي کارگران در یک تولید عقالنـیِ نوعـاً فـورديِ    بیویکنواختسرد و

انگاشـتنِ کـاري کـه بـا از     کشی و تکلیـف اذعان وبر تضمین این ریاضتدهد؛ بهدینی پاسخ میپیراستهوجدانیِ
فقط به کمک دستمزد باال «هاي کیفی خود به یک فعالیت بدنیِ محض فروکاسته شده، جنبهدادن تمام دست

شدنِ کارگر نیازمند وجـدانی اسـت   ، یعنی با ترغیب یا ایجاد اضطرار در کارگر، ناممکن است. ماشین»یا پایین
ي وبر از عقالنیت جامعهروایت انگارد.که این ماشینیسم را یک فضیلت اخالقی، یک تکلیف یا غایت درخود می

شـود و یـک   زدایی مـی هاي انسانی افسونتاریخ که در آن از تمام کنشاز اي داري مدرن چونان مرحلهسرمایه
وداع بـا عصـر   «ي کند ــ تا آنجا که لحظـه گذاري سنتی را جایگزین میهاي ارزشي سامانههمه»خرَد سرد«

هاي ذوقـی و  ها و نوآورياش، از مهارتهنوز از هنرمنديکردنشکاررسد که اي فرا می»یت کامل و زیباانسان
ي عنـوان ملزومـه  بـه ي اساسـی روبروسـت کـه آنچـه     اش یکسره گسسته نشده بود ـــ بـا ایـن نقیضـه    فکري

ترینساده،ترینروحشدنِ بیشود، حتا اگر تکلیفبرکشیده مییک اخالق ي به مرتبهسازيِ موردنظر او عقالنی
امکان ندارد. رضایتبدون ریاضتمستلزم نوعی رضایت خاطر است؛ باشد،کارهاي جسمانی ترینواختیکنو 

دیـن در  ي کارگرِ پیراستهمشارکت خودانگیختهبند و ناتمامی است که سببِنیمهاي خرسنديِ البتهریشه
بـازيِ ي این نوشته قابل حدس باشـد:  شود، باید براي خوانندهمیتکراريي کاري ساده، یکنواخت و یک رویه

اي ذاتـی سانسـور آهنگ فـوردي، برآمـد   ضرببودن این مشارکت در الگوي کارِ ماشینی و تک. وجدانیداـتفُر
ي مـرگ ـــ بـه    عنوان ضابط و ضامن درونیِ انحراف رانهــ بهواقعیتاصلي عملکرد است که سوژه در نتیجه

بهتـر  با سرکوب بیرونیِ آغازین گفته شد کهي خاستگاه وجدان و نسبت زمانیِ آن کند. دربارهد تحمیل میخو
اسـت. بـوده درونـی ـپیشـاپیش بلکـه  شـده درونیـترسپسچیزينه که این سانسورنیمفرض کطور است این

شد ــدینی تحریم یا تقبیح میپیراستهي رفتارهایی که در زندگی فردي شهروندان از سوي اخالق سختگیرانه
وقتـی از منظـر فوردیسـم    بارگی و افراط در تلذذ جنسی و ... ــ زنهاي الکلی، یدنینوشمصرفگذرانی، خوش

نیروي بدنی و تمرکز آنها انجامکارگر باکه آیندحساب میبهايشوند، چونان رفتارهایی خودزنانهنگریسته می
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براي حفظ نیروي زندگی و بورژواییدلواپسیِاین د.کنتضعیف و گاه یکسره نابود میاخویش رو تسلط عصبیِ 
است که مانند ي مرگ ي زندگی بر رانهکارگر در برابر حرکات انتحاريِ آن، مصداق بارز چیرگیِ رانهانداموارگی 

ي جالـب  شـود. نکتـه  دینی، تضـمین مـی  همیشه با یک وجدان/سرکوب درونی، اینجا پروتستانتیسم و پیراسته
ي داري بالنـده به سازوکارهاي درونی سـرمایه سرکردگیي فهم و تبیین که گرامشی هم آنگاه که با دغدغهآن

دقت متوجه این تقابل نگریست، بهترِ اروپا میهاي روستاییماندگیِ نوعیِ بخشآمریکاي وقت، در قیاس با عقب
و ایجـاد یـک چـارچوب اخالقـی بـراي تـأمین شـرایط عمـل         افراطـی /لذتمصرفگرایشضرورت مهارنیز و 

ي آمریکـایی و  شـیوه «منتخـبِ ي مجموعـه در ویژه این بهداري بود؛ ترِ تولید سرمایههاي نوین و صنعتیشکل
چنـین وجـدان   سـازيِ تولیـد را دقیقـاً بـا تشـکیل یـک      شود؛ او عقالنیدیده میزنداندفترهاياز»فوردیسم

کند:نیرومندي همانسته می

بخشی به امر جنسی و هر کوششی براي آفرینش یک اخـالق جنسـی نـوین کـه     ها هر شکل از انتظامي این عاملهمه
بخشـی  کنند. اما ضرورت تالش براي این انتظامغایت پیچیده و دشوار میهاي نوین تولید و کار باشد، را بهدرخور روش

ویـژه  ي درگیري و دخالت صنعتگران (بهجاي خود باقی است. ارزشش را دارد که به نحوهو آفرینشِ آن اخالق نوین، به
طورکلی در ترتیبات و تنظیمات خانوادگی آنهـا توجـه کنـیم. درسـت ماننـد      فورد) در مسائل جنسی کارمندانشان و به

 سرفانهجوییي فوردي به لذتممنوعیت [هایی که اخالقیات مالزم با شیوهموردنـد کردي کارگران تحمیل مـی هاي م[،
این دخالت [صنعتگران] گمراهمان کند. حقیقت این است کـه  » نیکالِ)اوریت(پیيدینانهپیراسته«نباید ظاهرِ اینجا هم 

نحـوي درخـور انتظـام نیافتـه و     ي جنسی بـه که غریزهسازي تولید و کار، تازمانیانسانِ نوع نوینِ موردنیاز براي عقالنی
نَند)ها] از م؛ [افزودهGramsci, 1992c: 296-297(تواند پرورش پیدا کند. عقالنی نشده است، نمی

شدت به«صنعتگران و کارفرمایانِ فعال در الگوي تربیتی و نظارتیاصطالح گرامشی درست مانند وبر دخالت به
البته با تأکیـد نگرد؛ و فوردي بر زندگی خصوصی کارگران را از منظر نیازهاي ماشینیِ تولید نوین می» عقالنیِ

با اذعـانش درنتیجه آن، و بودنِـزیرساختـبازتابِـصرفاًبر استقاللِ گیرم نسبیِ روساخت و انکارِش اهمیشگی
توان کند که نمیي بنیادین وبر را هم ارضا می، آن مالحظهبر شکل تولیدو اخالق بخش فرهنگبه تأثیر تعین

تربیـت دلیل اهمیت عامـل  همینبهي نوین تولید دانست.دینی را معلولِ مستقیمِ ظهور شیوهپیدایش پیراسته
توافق هر دو طـرف  در،»سازي تولیدانسان نوعِ نوینِ مورد نیاز براي عقالنی«ي گرامشیگفتهآن بهپرورشِدر 

آورد میانسانیخالقیتاصطالح دیسم و بالیی که سر روح و روان و بهرحمی فورگرامشی حواسش به بیاست.
هـاي ذهنـی او   بیشتر بـا درگیـري  یابد که چیزي را میددمنشانهاعتراف خودش ي بهسامانههست، اما در این 

ي دیگـري از همـان   ؛ گرامشـی در مقالـه  خودسـرکوبی اصـطالح  مند سرکوب، یـا بـه  وند دارد: شکلِ سرکردهپی
نظیم داري به تداند که با جرح و تعدیل قابل تعمیم از سرمایهاي میسرکردگیمجموعه دقیقاً همین را مصداق 

کند براي تطبیق این تلقـی از سـرکردگی بـا مفهـوم     منظور او سعی میار هم هست؛ بدیني گذاجتماعی دوره
ــه ــان        برنام ــر ماهرانــه می ــدي را کــه وب ــاتوري پرولتاریــا، پیون ــزي اجتمــاعی در دیکت و » عقالنیــت«ری
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روایت عقالنیت (از بورژوایی به سوسیالیستی)، از نو» جوهر«برقرار کرده بود، با تغییر » وجدان/خودسانسوري«
پردازد کـه کمـابیش   سازيِ قهرآمیز روسیه میبراي صنعتی1920ي کند؛ او به سیاست تروتسکی در آغاز دهه

ي کمونیسم جنگی به اجرا درآمد، اما با عروجِ عصرِ نپ کنار گذاشته شـد تـا بعـدها و پـس از حـذف      در دوره
اره و اعتـراض تروتسـکیِ تبعیـدي در    تروتسکی دوباره به شکلی جدید از سوي استالین پی گرفتـه شـود (اشـ   

، دانسـت هایی که او حق تـألیف آنهـا را از آن خـود مـی    برداريِ استالین از طرحبه این بهرهدیده انقالبِ خیانت
حث ي دوم بمعنی ورود به الیهبرانگیز در این مجال عمالً بهاما بازکردنِ سر این موضوعِ چالش،بجاستتاحدي

). گرامشی شکل نظامی و قهرآمیـزِ ایـن   حاضر است، چیزي که بعداً باید پی گرفته شودي شده در نوشتهطرح
کند تخطئه میرا گونه که در روسیه اجرا شد ــ سازي براي ایجاد یک انتظامِ کاري میان کارگران ــ آنعقالنی

نه کند کهرا پیشنهاد میبنیاد آن ي سرکردگیو درعوض با یادآوري دلیل موفقیت این فرایند در آمریکا، نسخه
ي وبـر  گفتـه بـه یـا ـــ  وار اسـت فرهنگی نوین اسـت ها با ي آموزش و پرورش انسانبرپایهبر کاربست زور بلکه

:محصول یک روند طوالنی و مستمر تربیت است

سازيِ شتابان روسـیه]،  ي مسائلِ مرتبط با این گرایش [به صنعتیي کلیِ درك [تروتسکی] از همهبا درنظرگرفتن شیوه
جاست. [طرح ایـن  انجامید. ضرورت قاطع برخورد با آن نیز از همینناچار به شکلی از بناپارتیسم میچنین رویکردي به
اشتباه بودند ... اصلِ کـاربرد زور، مسـتقیم یـا    سختاهکارهاي عملی آن هاي درستی همراه بود، اما ررویکرد] با دغدغه

ي تروتسکی] بـه خـود گرفـت    طورکلی درست است: اما شکلی که [در نسخهدهی به تولید و کار بهنامستقیم، براي نظم
ي کمونیسـم  رهسـازيِ کـار [در دو  بار تبـدیل شـد و سیاسـت نظـامی    داوريِ زیاناشتباه بود. الگوي نظامی به یک پیش

سـازي کـار و   ي تروتسکی به روشِ آمریکایی [قابل توجه است:] ... در آمریکا عقالنـی جنگی] به شکست انجامید. عالقه
ي زنـدگی  هـایی کـه صـنعتگران دربـاره    شک با هم در پیوندند. پـژوهش ممنوعیت [اسراف و خوشگذرانی کارگران] بی

داشــتن هــا بــراي دردســتاي کــه برخــی شــرکتکشــی و بازرســیخصوصــی کــارگران انجــام داده و ســازوکارهاي سر
کـاربردن اصـطالح   هاي نوین کـار اسـت ... تیلـور [بـا بـه     اند، از ملزومات روشکارگرانشان به راه انداخته» اخالقمندي«
کنـد:  ي آمریکـا را بیـان مـی   اش هدف جامعـه مسلکیِ ددمنشانهي کارگران] درواقع با کلبیدرباره» شدهگوریلِ تربیت«

پرورش خوي و مسـالی کـه در   بدنیِ دیرینـه ـگسستن انسجام روانیشی تاحدممکن خودکار و مکانیکی در کارگر، ازهمن
ي هـوش، تخیـل و ابتکـار    کار ماهر و با کیفیت وجود داشت ــ کاري که براي انجام آن حد معینی از مشارکت فعاالنـه 

هاي فقط مکانیکی و بدنی آن ... از این دیدگاه است که باید لید به جنبهعمل کارگر الزم بود ــ و فروکاستن عملیات تو
ي آنهـا  گمـان دغدغـه  اي مانند فـورد نگریسـت. بـی   صنعتگران آمریکایی» وریتانیکال)یي (پدینانهپیراسته«ي به انگیزه

هـاي  ت ... هـدف انگیـزه  سازي تولید] در هم شکسـتند، نیسـ  درنگ [با عقالنیکارگران، که بی» معنویت«و » انسانیت«
ي بدنیِ معین در بیرون از محیط و فرایند کار [= یعنی در زنـدگی روزانـه  ـتنها حفظ یک تعادل روانی» دینانهپیراسته«

کنـد. [ایجـاد]   مکد، جلوگیري مـی ي او را میمایهکارگر] است که از تباهی جسمانی کارگري که روش نوین تولید جان
تواند [از سوي کارگر] درونی هم بشود اگـر خـود کـارگر    مري صرفاً بیرونی و مکانیکی باشد، اما میتواند ااین تعادل می

هـاي درخـور و   جامعه و با روشیک شکل نوینتحمیل نشود، و نیز اگر از سويبه او و از بیرون داشته باشدنیت آن را
:Gramsci, 1992c(اصیل طرح افکنده شود.  منَند)ها] از؛ [افزوده301-303
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گونه که دنبال ایجاد شرایط نامطلوب اما ناگزیري بود که در آن کارگران، آنروشن است که تروتسکی دقیقاً به
العـاده مجـرد و سـاده و مکـانیکی و     شد، به انجـام کـارِ فـوق   ي فوردیسم به بارزترین شکل دیده میدر سامانه

دهـد  شدند. اما گرامشی تذکر مـی یِ هیوالیی محکوم میي وبر در یک ساختار عقالني مورد اشارهزدودهمهارت
انجامد که در می(قیصریسم) »بناپارتیسم«جور کارگیريِ زور ناب سرانجام به یکسازي این برنامه با بهکه پیاده

از سوي یک شکل «ي اخالقی نوین پیشنهاد او ایجاد یک سامانهد. مانَبنیاد سامانه ناکام میتضمین تداومِ درون
تالش براي برسـاختنِ یـک   یعنی هم باشد.» خود کارگرنیت «سازي است که در آن این عقالنی» نوین جامعه

تـأمین  ي وقـت: اي واپسمانده مانند روسـیه جامعهدرفوردیسم سوسیالیستی جوربر بنیاد یکنظام سرکردگی
در کـارگران  وجـدان کـاريِ سوسیالیسـتی    ، و خالصه نوعیایثارخودممنوعیت، دسانسورگري،یک دستگاه خو

کـه  اي و خوشگذرانی در آنها، روحیهي کاردزدي و کارگریزيي روحیهقصد نابوديِ داوطلبانه و خودخواستهبه
اما اگر بپذیریم که این .ندزیانباراندازه یکبهتراز نوین این فوردیسمِنیز بدنِ آنها وکارآمدي و انداموارگیبراي 

و هسـت بلکه پیشاپیش درونـی  شودنمیشود، درونی میل به حفظ انداموارگی که در هیئت وجدان نمودار می
ي طبقـاتی در  مندبودنِ یـک سـامانه  بودن و سرکردهبودگیِ آن است که ضامنِ خودفرماندرست همین درونی

رسـد. اینجـا   نظر می، پیشنهاد او خطرناك بهاست) موضعیجنگ عِ ي موردنظر گرامشی (جوامجوامع پیشرفته
شـده  تر نقلاي پیشکه از پارهگردد؛ چنانبازمی» تربیت«مسئله دقیقاً به تفاوت درك او و تروتسکی از مفهوم 

و کـه گـویی شـاگرد   اسـت، چنـان  » آموزگار«ي ي آموزشی براي او فاقد موضعِ پدرانهاز او به یاد داریم، رابطه
ـ  مرتبه با هم هستند که از طریق آن متقـابالً از یکـدیگر مـی   ي دوطرفه و همآموزگار در یک رابطه ر آموزنـد؛ پ

ي امانهسمبتنی بر انتخاب و ترجیح که هنگام نقلِ آن پاره نیز گفته شد، طوراست که این درك، همانوشن ر
ي جامعـه "هرروي در این نوشته چندان بـر ایـن ادعـا کـه     عنوان ابزار کارآمدترِ آموزشی است؛ بهسرکردگی به

، "شـود براي تضمین انـداموارگی بازتولیـد مـی   درونیـپیشاپیشطبقاتی با خود سرکردگی چونان یک وجدان 
سازي قرار پیشنهاد گرامشی براي نوعی عقالنیین. بدایم که اینجا نیاز به شرح بیشتر موضوع نباشدتأکید کرده

نُمـاي  آگـاهیِ سرشـت  سوسیالیستیِ تولید در معناي فوردي کلمه، قبل از هرچیز باید تکلیف خود را بـا مـرگ  
دیکتاتوري پرولتاریا روشن کند.

تـر اسـت، زیـرا    صادقانهتروتسکی نظامیِقولِ گرامشیاما تدبیرِ قهرآمیز و بهدرمورد دیکتاتوري پرولتاریا، 
د.دارنگاه مـی براي کارگران عمالً حق داشتن این آگاهی که سرکوب به دالیلی درست یا نادرست ادامه دارد را 

، حتـا  شـود به انداموارگی تخطئـه مـی  مستمرش بخشیِ دلیل قداستي طبقاتی بهکه جامعهدولت کارگراندر 
اي هاي اقتصادي کشور است، اجـازه نـدارد لحظـه   ماندگیبکارگري که محکوم به کار مضاعف براي جبران عق

ي فـرضِ سوسیالیسـم پایـان اسـطوره    تا آنجا کـه پـیش  است.درخودارزشیک » کار کردن«باور کند که این 
ي مرگ است، انداموارگیِ سوسیالیستی یک تناقض رانهمأموریتي تنفیذ افتادهتعویقانداموارگی و انجامِ امرِ به
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هـاي مقطعـی را بـه    نشینیماندگی تولیدي، که برخی عقبمفهومی خواهد بود؛ هر شرایطی، مانند همان عقب
کند، بایـد بـا ایـن اعـالم صـریح همـراه باشـد کـه ایـن فقـط یـک            فرایند تحقق این آرمانِ حدي تحمیل می

رسـد ایـن   نظـر مـی  نی؛ بهارزشمند یک ایثار وجداـدرخوداست و نه محصول خودمبین و تحمیلی نشینی عقب
اعتراف، ولو اگر بیان شفاهی و قالبیِ آن فقط چیزي در حد شاخصـی بـراي سـنجش میـزان پایبنـدي دولـت       

شود، و این ظاهراً با بودن سوسیالیسم باشد، گاه در عصر استالین کنار گذاشته میآگاهانهکارگري به اصل مرگ
اي در هاي نظـري شیطنتي بعضاً دستمایهوضوعی است که بدیل لنین تعارض دارد. این مي بیصراحت لهجه

صـحت و  ها (نه الزاماً خود تروتسکی) شده است، و درنتیجه ویژه تروتسکیستادبیات چپِ ضدسوویتیست و به
ي بالفعـل شـوروي و مفهـوم    سـازي تجربـه  همـان درایـن با بازآزمایی محتواي واقعی استالینیسم باید سقم آن 

یـابیِ  تر در همین نوشته گفته شد، روشن است کـه واقعیـت  طور که پیشد. نیز همانوشسنجیده سوسیالیسم 
پتانسـیل صـفر، درسـت    آرمان، یعنی رفع تمام و کمال انداموارگی و بازگشـت بـه وضـعیت اخـتالف    آن مطلقِ 

اقعیـت واصـل بـه  دیکتاتوريکه به امتیازدهی موقت» شرایط تحمیلی«سبب وجود همیشگی انواع و اقسام به
دارد.براي آن منطقاً ضرورت » حدي«صفت دلیل است که درجهمینافتد و بهانجامد، پیوسته به تعویق میمی

اعترافي موسوم به دیکتاتوري پرولتاریا و بخشی به زور برهنه در دورهاولویتپذیرم که تمایل من بهمی
ایـن دوره نـاگزیر بـه تولیـد اجتمـاعی داده      کـه در ايعقالنـی انتظـامِ  هر يخواهانهانداموارهسرشت به دولت

خودبازتولیـدگريِ  رايبـ کـه  ايابلهانهيخرسنديِ ایثارگرانهسرکردگی و نشدنیِ در برابر وقاحت تمامشود،می
ي خـود  نوبـه و مـن هـم بایـد بـه    هگذاري شدارزشمفاهیمتقابل، اینجا فقط در سطح کندتأمین میاندامواره 

هسـتم. واقعیـت سـطح هـاي مطـرح در   هاي گرامشی در برخوردش بـا پرسـش  متوجه دغدغهاعتراف کنم که
ي ایـن امتیـازدهیِ   مورد کافی اسـت بـه آنچـه درنتیجـه    و در اینهمه نباید از اغواگريِ واقعیت غافل شدبااین

در سنت مارکسیستی آمده است نگاهی بینـدازیم. بخـش بعـدي بایـد بـه ایـن       دولتينظریهروادارانه بر سر 
شکل اساسی مشخص نشده است، محض احتیاط بهتر بهعقالنیتموضوع بپردازد. تا تکلیف این سنت با مفهوم 

سوسیالیسـم در  يشدهتطبیقیِ تلخیصي این مفهوم براي توصیف سازانهپروا و زیادي سادهاست در کاربرد بی
ایـم کـه   هرحال تا این حـد متوجـه شـده   بهومرج) خویشتندار باشیم.داري (عقالنیت در برابر هرجرابر سرمایهب

مطلقاً ناخودآگاهانه همبسته است. البته خواننـدگانِ  وجدانی سازيِ یک فرایند تا چه حد با یک عملکرد عقالنی
داريسرمایهروحنُماي سردي که سرشتابزاريِ رَد در برابر خخرَدیاري بدیلِ هگلی توانند بههگل میمتعصبِ

گرچه من خودم به همـین دسـته تعلـق دارم، امـا     است همچنان از ترادف عقالنیت و سوسیالیسم دفاع کنند. 
هـا نیسـت: خـواهیم دیـد کـه حتـا بـراي بسـیاري از         گویم که موضوع به همین سادگیپیشاپیش به شما می

ي هویژه آنجا که به امرِ تبیین دولت پرداختند، پیـدا کـردن هسـت   ستی، بههاي سنت مارکسیترین هگلیبزرگ
یکی از پیشـگامان ایـن   خودش ؛ پیداست که گرامشی رسدمفهومِ خرَد به نتیجه نمیاصلی این تقابل میان دو
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دشوار است، پس هاي اندیشهقطعاً چندمرتبه بیش از آن غولچون این کار براي خود من درضمن . ناکامی بود
است که در تشخیص تـالزم  کسی؛ فعالً برد با شوددارم تا ببینیم چه میه میمن هم فعالً جانب احتیاط را نگا

ي تعبیر گرامشی در یک سامانهداري در قالب یک نظام اخالقی/وجدانی خاص ــ یا بهعقالنیت ابزاري و سرمایه
داري بـدون عقالنیـت درخـورِ آن    سـرمایه کنـد کـه   بسنده نمیي ناکاملسرکردگی ــ به حد گفتن این گزاره

شـدن در آن اسـت؛  زبانی دیگر، قابـل چکیـده  ي سرکردگی گرامشی، گیرم بهاي که نظریه، گزارهناممکن است
عقالنیت ابزاريرسد که در سطح اجتماعی، بدر قالب وارون قضیه به بیان این حقیقت نیز بتواند همچنینبلکه
پیامـدهاي  اي کـه  همالحظ،کندخود آن را بازتولید میاین عقالنیت خودبهندارد؛امکان داريبدون سرمایههم

یـک  اش به کاربست شـکلِ سوسیالیسـتیِ  تروتسکی و توصیهبناپارتیستیتجویز آن ازگرامشی غیابش در نقد 
؛ بـراي  روشـن اسـت  (و نه روایت بیرونی و قهرآمیزِ کمونیسم جنگیِ تروتسـکی)  شدهدرونی/وجدانیفوردیسمِ

کند، کـافی  یافتن شاهدي صریح در تأیید غیاب این آگاهی در او که خود شکل سرانجام محتوایش را وضع می
اصـطالح یک دادنِ وتناسبي امکان و اهمیت تطبیقاو دربارهيجوهرباورانهـدوشناختیِ آن بحث زبانبه است 

ي دال، : مدلولی که در جهانی بیرون و به موازات خود زنجیـره بازگردیدمستقل لفظی و یک محتواي مفهومیِ
استمرار مادي دارد.

که بـا  آرمانیيگونهشناس در تدوین کانونیِ شخص جامعهجایگاهبهوبر همچنین معناي سیاسی توجه
واقعیت ؛ کندروشن میگرامشی رااستگوهرهمبیرونی ي واقعیتتأکید او بر ناموجودبودنِ این گونه در عرصه

دادگـیِ عنوان جایگزینی بـراي یـک ازدسـت   و بهمعناي سیاسیشناختی با همین ي اسطورههر برساختهذاتیِ
افـول و بسـتر   تـالش گفتمـان  مـثالً  یابـد. نوشتار تعین میي صفر مانده در درجهـپنهانـهادیدهـناپذیرِ ازچاره

براي فهم کنش روسیه در مشاهداتی ماننـد رویـدادهاي اوکـراین یـا سـوریه      به آن،محتوابخشترِعاملیبرالیِ
ترِ همین راهبـرد تبیینـی بـراي    مراتب احمقانه، و سپس تعمیمِ به»عقالنیت هدف/ابزار«الگوي تحلیل ي برپایه
ايِ امنیت ملی و نفـوذ منطقـه  «محورِ منفعتعقالنیت/رفتار خود نیروهاي مقاومت در چارچوب مفهومیِ درك
ـ : استفاده از این گونهرا از آغاز نوشته به یاد بیاورید»ایران تبیـین پدیـده، عمـالً    یـا  نامگـذاري راي ي آرمانی ب

مقاومـت  صـورت یـک   ي داللـت اسـت کـه بـه    هاي خود سـامانه نابسندگیناپذیريِناممشارکتی سیاسی علیه 
هاي تجربهامپریالیسم در نقش اصلیِ،کند، و همین مشارکت با نوعی عملکرد سانسورگرانهبروز میخودجوش 

وردبررسـی از طریـق   ي مبـه پدیـده  دهـی شـکل ؛ جایگاه تفسیرگر در دهدیافته نشان میمورد بحث را تخفیف
دهی است و درست همین فرایند شکلاستبار سیاسیِ روشنی داراي خود، ابداعیِتبیینیِفقط ابزارهاي گویا
با درنظرگرفتن اهمیت عملکـرد داللـیِ   کند.دخالت میسردالِ فقدان در موضع ذات سامانهنهادنِکه در پیش

ـــ در برابـر   » ذات چونان فقدان«ي همزمانش تولید فرایندي که مفروضه و نتیجهدر به اجرا درآمدننامیدن
ي سرکردگی گرامشی و الگوي آرمـانیِ  تناظر میان نظریهاست، الکالئو و موفه ــ » فقدان ذات«بدیلِ دریداییِ 
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شود: مـادام  میتقویت،ي وبربه برساختهارينامگذهر عملِ نوعیِ محتواي سیاسیِعقالنی وبر از طریق اطالق
عملـی  یاعترافالجرم ، ناپذیريِ مرکزي استیک ناممقوماش،سبب نابسندگی ساختاري، بهنامگذاريخودکه

هـر  .دهـد روي مـی صـرف نامیـدنِ آن   بـه »ذات چونان فقـدان «: وضعِهستهم به این فقدان از سوي نامنده 
کنـد  شود، تا آنجا که در تبیین روند واقعیت دخالـت مـی  دانشمند ابداع میشناس/مفهومی که از سوي جامعه

کنش دو سپهر مستقل از یکدیگرنـد و  تفسیرِکنش و جهانِجهانِو این ادعا که مشمول این حکم خواهد بود
جریـان  اويکنشی است کـه گویـا فـارغ از سـوبژکتیویته    در مشارکتنه و فقط توضیح و تفسیر دانشمندکارِ 

رود و ت در خون فرو میویژه آنجا که بشریبه؛ما شده استنُباطلقدرکافی که بهکم یک سده استدستدارد، 
اعتبـار  ي خـودش بـی  گرایانهوقاحت نخبهکشد، چنین ادعایی را بیش از هر احتجاج فلسفیِ بدیل،مصیبت می

ي سیاسـیِ نظریـه  وطـولِ فعلیـت  عـرض عقالنـیِ وبـر را در   الگـوي آرمـانیِ  هرحال واقعیت بیرونـیِ کند. بهمی
بـودن را تبـادل   این واقعیحداقلیِکه در وقت خودش مستندات کنیمتأیید مییابیم و میگرامشیسرکردگی

و پـایمرديِ بـا سـالمت نفـس    را او گرانش و تپش آنهـا د کهکرتضمین میاي هاي اجتماعیجبههمیان آتش 
ي هزینـه هد حداکثري امـا  شا.اش را بیرون انداختشبی جنازهو درون خود کشیدوانی به جدر اشزدنیمثال

ي مـوذي  چهـره وصـادق او سـیماي  زیر سطح استتیک این مواجهـه میـان  که بودسنگینینظري و سیاسی
.شدتحمیل میراث مارکسبه هرروي بهسرکردگیي از رهگذر نظریهگریزِ فاشیسم، ي گونهتجربهپیشواي

مپایان بخش یکُ

1397مرداد 
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