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استعالي اکثریت
گراییي دومِ نخبهدفاعیه

نویسنده: مهدي گرایلو

کنـد کـه خـودش    رفـع مـی  اَهم و مهـم يقاعدهاخالقی را از طریقتزاحمِجاي جهان، بورژوازي یک در همه: توضیح
وضـعیت مشـابه،   ؛ در هسـت هـم اخالق ـاخالقی یا شاید یک متاراهکاريکه مورد تأیید عقل ابزاریست، گذشته از آن

مشکل را سروصدابی: آنها ندگیرمیتري را پی سادهحل خیلیراهند،ی که با مسائل واقعی و جدي درگیرَیهاکمونیست
خودخـواه گـروه یـک  ناپـذیرِ پایانمأموریتطبقاتی نبردمارکس به بشریت آموخت که ند. نکمیحلپول پرداختبا 

،تقـویمی شکنندگیِ رویداد کلیت و استعداد انحطاط فوريِ آن در یک زمانمنـديِ  سبب بهاما،استالعاده کوچکفوق
است.اخالقمنديِ انحالل صنف ي این نوشته در ادامههمچنین . شودمیپدیدار اکثریتامرِکاذب شکلِ بههمیشه 

 *                   **

...اسـت  کـرده نشـینی عقـب تفکـر ایـن ازمقـداري هـم القاعدهحتا! داعش؟جزکسی دنبال انقالب است؟امروز در دنیا چه
نبـودن  بورژوایی تبدیل کرد. بـا فـرضِ  يفئودالی فرانسه را به جامعهيگویند هنر انقالب فرانسه این بوده است که جامعهمی

سـفیر  ... بورژوایی شکل نگرفت؟ ينشد، جامعهافتاد؟ مگر در انگلیس که انقالب ر و گیوتین، آیا این اتفاق نمیبسپیِجنایات ر
ها سـال دبیـر کـل    سنی بود و دهگفت من به دیدار دبیر کل حزب کمونیست ویتنام، که فرد مما بعد از انقالب، در ویتنام می

هـزار  60هـا جنگیـدیم،   سـال بـا آمریکـایی   30مـا  "حزب بود، رفتم و شعارهاي ضدآمریکایی دادم. به من نگاه کرد و گفت: 
آمریکایی کشتیم که در طول تاریخ جهان هیچ کشور و ملتی نتوانسته است این تعداد آمریکایی را بکشد. انقالب ما پیروز شد. 

کمیته مرکزي حزب را ي] [جلسهمیلیون دالر به ما کمک کردند. ما 500تا دو سال پس از پیروزي، شوروي و چین مجموعاً
ها پنهـان نشـوند،   ها در جنگلکه ویتنامیچون آمریکا براي اینــ میرند رند از گرسنگی میتشکیل دادیم؛ دیدیم که مردم دا

سال هـم جنگیـده   سیاران کرده بود. یک سرزمین سوخته به معناي واقعی که ببم52Bها را هم شخم زده و باتمام جنگل
هزار نفرشان را کشته بودیم و از آنها خواسـتیم کـه   60هایی رفتیم که به سراغ همانــچیز ویران شده بودبود؛ درواقع همه

خوبیچیزانقالببینیمکنیم، میاکنون که ارزیابی می.. ."تگذاري کنند و اآلن کمی وضع بهتر شده اسدر کشور ما سرمایه
1.ها، نه انقالب خودمانگویم ضد انقالب شدم، منظورم این است که ضد تمام انقالبکه میایننیست ... 

اي مربـوط بـه   ارجـح، مقولـه  ي تولیـد ، گذشـته از بحـث تعیـین شـیوه    یک انقالبیِسیاسيربهعبور از تج
خـویش شناختیِ درك و توجیه شرط معرفتصورت پیش، این تجربه بهاکثریتي ؛ در مقولهاستمشروعیت 

ي مفهـوم  کننـده تولیـد گـذار حاصل از ایـن  که قدرتبا اینکند: آید و درنتیجه رابطه وارونه جلوه میدرمی
درهاي انقـالب رسـم اسـت کـه     شناسیدر جامعهکند؛توجیه میگذار رااست که اکثریت اکثریت است، اما 

کننـد؛  شـده فـرض مـی   توزیعبین مردم و حکومتدوگانهقدرت، قدرت را طبق الگوي تجریدي قیاميبرهه

1 https://www.khabaronline.ir/news/1292319/نبوی-وقتی-شھید-رجایی-گفت- قرار-است-نخست-وزیر-شود- ھر-دو-خندیدیم
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شود. امـا در توضـیح   دست انقالبیان یکدست میظاهراً این قدرت با سقوط حکومت و تصرف قدرت دولتی به
انقالبتابیِبروني تثبیت ــ یا آنچه پیروان اریک اُلین رایت آن را گام ي قدرت در مرحلهشدنِ دوبارهدوگانه

د  میمشروعیتمنابعي صلی به نظریهشناسیِ جریان اند ــ گفتار دانشگاه طبق معمول با جامعهناممی گرایـ
بحث برین افزونکی از دو قطب است.خودش پیشاپیش یک بسیجِ تحلیلی و معرفتی براي افزایش وزنِ یکه 

هاي اعمـالِ قهـر،   ي اهرمتندرویی که با قبضهگروهشده و خشونت بت مستقیم یک انقالبِ انجامي نسدرباره
سـاحت  ، کوبـد مـی دینـی  شـبه و تعصـبی ایـدئولوژیک آمیزِ اصطالحاً ت افسونیک ناعقالنیهمچنان بر طبل 

ي البتـه ماننـد بیشـینه   شـود. ایـن مناقشـه   ي اخالقی تبـدیل مـی  کند و به یک مناقشهتحلیلی پیدا میـفرا
این نظريِ ترین گامِاساسیهرروي، رود. بهپیش میهاي اخالقی در همان هیئت نقادي علمی و نظريستیزه
شعائر یک اخالقِ حفظي سخت براي به آنچه وسواسِ هستهي ذهنیت/اخالقِ گامِ تثبیتجانبهي همهحمله

ربـط  ماهیـت عمیقـاً اخالقـیِ آن هـم     ت؛ سـ »بنـدي مقولـه «يکنندهاختهعملیات نامد، میرادیکالِ منسوخ 
دنبـال یـک   سـت؛ پـس اینجـا بـه    عالاستفرایند د که همانداربندي مقولهي روشیِ امرِ ملزومهبهمستقیمی 

ن ي همـی در کـوره کـه گـردیم مـی و ترمیدور اکثریتدو مفهومِمیانپایدارهمجوشی و همبستگیِ معنایی
عنوان بهدانیم، استقرار یک ناخودآگاهکه از فروید میمحصول عملیات استعال، چنان.شودپرداخت میفرایند 

تولیدکهاز آنجاکند. میمطلقساختاري جهانرواست که مشروعیت را، البته با درج یک استثناي هیستریک، 
استقالل مفهـومی خـود را از دسـت    اقلیتعمالً،شودمترادف میتولید حقیقت ي با با چنین سازوکارقدرت 

قول دلوز، اقلیت فقط یـک  ؛ بهشودتبدیل میي مفهومِ محوريِ اکثریت کنندهدهد و به اصالحیه یا تعدیلمی
ي شکسـتن طرحـواره  درهـم (یعنـی  شـدن ي اقلیتوقفهاکثریت کوچک است؛ هرچند دفاع دلوز از فرایند بی

ي فرهنگـی و سیاسـیِ   عنـوان جلـوه  در یک اقلیت مشـخص تـاریخی) بـه   نشدنهرگزتثبیتاکثریت، درعینِ 
انجامـد، امـا   ستیزيِ پسامدرنیسم مـی به کلیتي اجتماعی،انداموارهشیزوفرنی ذاتیِ گرایشِ قلمروزدایانه در

مستقر اسـت، کمتـر جـاي    ي اقلیت/اکثریت جمعوند ذاتی یا مکمل معنایی روابط قدرتکه طرح دوگانهاین
پایانه است.خویشتنعملیاتی مستقیماً هرحال استعال رخ داده است و استعالبه.داردتردید 

اي مربـوط بـه اخـالق    شناختی باشـد، مسـئله  حقوقی یا جامعهامريکه این پیش از آنکنم که تکرار می
کـنم تقسـیم مـی  انحاللـی و پایانـه خویشتني رقیبِ بنديِ کلی، من اخالق را به دو تیرهدر یک دستهاست. 

ست اخالقیبییک راستیبهچه ستیزيِ نیشوم که آیا اخالقدشوارکه بخواهم وارد این بحث (البته بدون این
گفتـه اسـت؛ مـثالً در    ي پـیش که متعلق بـه یکـی از دو دسـته   یا اینو یا خودش یک شقِ سوم اخالق است 

بِ دقایق زایش و به ترتّسرخود نسبت میان اخالق اسپینوزایی و رقیب کانتی آن را اخالقمندي انحالل صنف 
د که گام نخسـت و درواقـع   خوانَي نگري و هارت میبا این فرضیهپاییِ اندامواره تقلیل دادم؛ ظاهراًخویشتن

عنـوان روح  باوري دکارتی بـه باوريِ اوست و تسلط دوگانهماندگارياصیل مدرنیته مربوط به اسپینوزا و درون
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که تنازع بقا در نسـبت بـا رخـداد    ؛ راست آنگرددي آن بازمیکنندهمسلط مدرنیته به گام دوم و اصوالً خفه
ي اصلی همان زندگیسـت؛ احتمـاالً موضـوع    هرحال مسئلهست، اما بهي خفگیتروماتیک زایش نوعی تجربه

اخـالقِ  لحـاظ تـاریخی دسـت برتـر همیشـه از آنِ     بـه بـاري،  . )شودي چنین بحثی مطرح مینیچه در ادامه
ي اجتماعی نیست. اموارهي زندگی در طول عمرِ اندبوده و دلیلش چیزي جز پیروزي قاطع رانهپاییخویشتن

کـه البتـه   هصاحب قدرت سیاسی شدي مرگرانهاخالقمنديِ انحاللیکوتاه، دقایقی در تنها در عصر مدرنْ
ي با قلـم خـودش نـام ربسـپیر را در سـیاهه     خیلی زودفرانسه ملت مثالً : استهدولت مستعجل بودمعموالً

از ،در مألعـام هـا بـا گیـوتین    زنیِ جاسوسگردنبابت مراسم دیدنیِ بعد هر سال از آن بهو نوشتها آدمکُش
باوفـاتر و  هـا کـه کمـی    روسیـا . ه اسـت دکري جهان عذرخواهی دارشدهي قربانیان و از روح جریحهخانواده
ي را بـه عهـده  آنفـرد  هاي منحصربهي ویژگیزنند و صحبت دربارهحرف نمیاز اکتبر کارترَند، زیاد مالحظه
ـ » عشق به همنوع«شهوانیِي اسلحهمهم است و اوست کهنظر اکثریت زیرا،گذارندمیدیگران رکش را در تَ
ي چندهزار سال طول کشید تا عاقبـت کسـی چـون فرویـد کشـف کنـد کـه ایـن چـه اسـلحه          تازه دارد، و 

و نـد،  کنمـی زادوولـد شـدت  ن عشق، بههمیفرمایشیِصیانت نفس با تجلیل از شکوه اَتباعِست.انگیزيهول
یی که کل زمان و کل تاریخ را در هاشقلجبازيِ کلهينداشتهي دستاورددرباره،بلدند» هزینه و فایده«چون 
کنند؛ آنها فصـلش کـه برسـد    میهرجا گوش مفت گیر بیاورند نطق کنند،انقالب متراکم میچگالِي دقیقه

آهنـگ  ي دوبـاره شـدنِ  با خطیسرانجامشود تا یادتر میشوند و طول صفشان هی زمثل خرگوش تکثیر می
طور . همانکنندرا وضع میکمیتي مقوله، شوددور میآن سیاهچاله انحناي شدید از مرور بهزمانی که گذرِ

ه ناعقالنیـت  علیـ ایستدر ذات خود داعیهشود کهیرود، پس از آن بحث دمکراسی شروع مکه انتظارش می
متعصب بـر اخـالق   گانِي نادرِ نخبصحنهآن طرف هماما؛ يهاي مخلِ محاسبات عدداخالقمنديغیرمدرنِ 

در ایـن میـان   ؛دنـ کنفـاع مـی  دناپـذیر  یک کیفیت کمیتکه با سالح سنگین از مشروعیت انحاللی را داریم
بودنش نه اي که هم مطلق است و هم مطلقاستقامت ساخت مشروعیت یگانهاست:سرشار از حقیقتچیزي 

قـوام  در فلسـفه والتـر بنیـامین  بافرضی هست که ست.نومیدانه امحصول استعال که برآمد یک خودآگاهیِ
ي ي رخـداد (بـدیو، ژیـژك، دلـوز و ...) تکـرار شـده اسـت: دقیقـه        هاي نظریـه روایتیافته و تقریباً در تمام 

شود.العاده زیادي در یک تکینگی زمانی آزاد میاست، به این معنی که انرژي فوقشدتانقالب دچارِ خداد/ر
ي نگاتیو فیلم را تماشا کـنم و آزمـایش لیبـت را هـم     تصمیم گرفتم نسخهخاطیانيشریطهپس از اما من 

انقالبـی مثبـت نیسـت، منفیسـت؛ یعنـی      شـور ؛ نتیجه گرفتم کـه  به پتانسیل منفی ترجمه کنمخودسرانه
از از شـور انقالبـی   » مثبت«کند. تلقیِ فروکشِ شوریست که انرژيِ الزم براي تداوم خطیِ تاریخ را فراهم می

سیاسـت همچـون علـم واحـد مشـترك میـان       «ي حزب/شهریار نـوین و  تا گرامشی و نظریهسمت چپ نیز 
ي مرگ ي رانهاستوارنامهدر ي آنآمیزِ بالقوهح محصوالت مخاطرهشرد که یابامتداد می» بورژوازي و پرولتاریا

رَد سـرد  «بدیل این شور، آن .ثبت شده استصنفانحاللاخالقمنديو  ي نظـامی  ایسـت کـه فرمانـده   »خـ
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بـه ایـن   ؛ کنـد اي سربازانش، رهبري مـی دور از هیجانات و تهورات لحظهموردنظر گرامشی با آن جنگ را، به
حـد اعـالي ایـن    و انقـالب ،د سرد، فروکشِ شور است نـه خـود شـور   رَمنبع انرژي این خنتیجه رسیدم که 

صورت یک به، یعنی گرانش، منفیانرژي پتانسیلِ نباشت شدید یکاز ااي که اهچالهسیمانند ؛فروکش است
بر وفق نظرِ گرامشی تـاریخِ یـک علـم    تواندمیشرطیتنها بهسیاست؛ تاریخ شودتکینگیِ کیهانی پدیدار می

شـور جزئی از ،هر شرایطیدرکه باشد طبقات متخاصم میانانتقال و قابل»مشترك«واحد   رَد از چنـگ خـ
اي کـه نهایتـاً بنیـاد سـرکردگیِ انـدامواره و قـوام       مانـده بگریـزد، بـاقی  انحـالل  يدقیقـه آگـاهیِ سرد مرگ
رَد، و بـه  همتاریخیِتمدیداین کند. آن را برقرار میپاییِخویشتن آمیختگیِ شور و خـ   مـداومِ  بیـانی تجدیـد

صورت یک عقالنیت واحد در ست که بهبانیِ سیاستی،خرَد در شورِ محضتراوشِیا رسوخ شور در خرَد سرد 
اکثریـت قنـاع معنـوي و اخالقـیِ    گرامشی، براي تضمین سرکردگی اجتماعی و انوینشهریارقالب سازمانیِ 

و سازدواقعیتی فراطبقاتی میکه عمالً از سیاستايپیوستگی، یابدجامعه، از بورژوازي به پرولتاریا امتداد می
شـود. ي گرامشـی مـی  نظریـه چشـمِ اسـفندیارِ  تبدیل بـه  دهد که بماهو میسرکردگی عینیت کاذبی به امرِ 

آورد که وقتی پِنتئوس، فرمانرواي میمانبه یادداند و را مربوط میگُسترهراسدولتبحث ایگلتون باره درین
و حتـا  ي دیـونیزوس زنـانِ پرسـتنده  کند، تبِس، پرستش دیونیزوس، خدایگان شراب و شهوت، را ممنوع می

هاي فرویدي بحث مشخص است:ند؛ ریشهشورعلیه او میمادرِ خودش

باطل را (passion)ي میان خرَد و شور ي آن فیلسوفانیست که تقابل دیرینهدر جرگهکه فروید همین است دلیل این
، و سـوخت  کنـد مهـار مـی  بـراي تـأمین انـرژي خـود    آنهاي ما را با گرفتنِ انرژيِگسیختهامیالِ عنانخرَدد. نسازمی

رزانه نباشد ــ شورودرگیرشدنِاگر خرَد در ذات خود یک کند. موردنیاز خود را از این منبع تالطم و طغیان فراهم می
رَ  پِنتئوس يباختهقمراي از عملگراییِاگر فاقد نیرو و تَنانگیِ میل باشد ــ آنگاه به نسخه دي تبدیل خواهد شـد ... خـ

ـ یکـم مـ  حش که فقط قاهرانه بر مخالفانَفرمانرواییمانند ندارد، گاهی در حسانیتکه هیچ پایه و تکیه د، همچـون رانَ
کند. خرَدي کـه از آن نیروهـا بـیش از حـد کنـاره بجویـد،       شان مبارزه میبرضدشود که پِنتئوس قربانیِ نیروهایی می

د ي تمـرّ ترتیب به آنـان اجـازه  ، و بدین(shape and inform)در آنها نفوذ کندتواند آنها را از درون شکل دهد و نمی
2کند.با آنارشیست حفظ میرا اي پنهانیپیمانخواهتمامیتست که الیل گوناگونیدهد. این یکی از دمی

چیزي نیست جز مسیرِ غیرمسـتقیم یـا   زندگیدهد کهتشخیص میهم ي ظریف فروید را این نکتهایگلتون 
اي معامله، و این بنیادگیردبراي رسیدن به غایت خود پِی میسائق مرگاي که (circuitous path)انحرافی 

موضـوع مربـوط بـه    3دهـد. واقعیست میان شور و خرَد که حتا به دیـونیزوس هـم انضـباط و عقالنیـت مـی     
ي سهمگینِ رویارویی با متعلق راستین میل خود ست که تاب عارضهپاییاینک خویشتنباورناپذیريِ ذهنِ هم

بـودنِ امـرِ کودکانـه    ي جنسـی انگـاره [حتـا] هاي فروید ـــ و قطعـاً نـه   چیز در نوشتهتقریباً هیچ"را ندارد: 
(infantile sexuality) گَـره  زننده،براي درك و فهم عمومیــهـا  انسـان کـه نیسـت آوري ننـگ تر از ایـن ن

2 Terry Eagleton, Holy Terror (Oxford: Oxford University Press, 2005): 9.
3 Eagleton, op. cit., 6.
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اینجـا  4."کنـد بسا ذهن را دچار آسیب و آشـفتگی ورزند، ادعایی که چهناخودآگاهانه به مرگ خود میل می
عقلِ حاصل از حرکت رانه در مسیرهاي انحرافی، البته عقـل  دقت کرد؛باید به تمایز میان خرَد و خودآگاهی 

ي مندسـازيِ یـک انـدامواره   گرامشی و چونان دانش سـرکرده » علم واحد«ابزاریست که سیاست را در هیئت 
انـدازه در دسـترس بـورژوازي و    یـک بـه ي مفروضـات گرامشـی   برپایـه گذرد، دانشی که پا بنیاد میخویشتن

حاصـل  از مرگ از محل همین انحراف زندگی،در هیئت شورِ الزم براي این استمرار بخردانگیپرولتاریاست؛ 
یـک  رسـد کـه در آن   فرامـی معاملـه ي فسخلحظهسپس ي پنهانیِ مدنظر ایگلتون است. شود که معاملهمی

.استانحرافعدمغایت آن صرف که طلبی انحاللي سوبژکتیویته:شودمی» عقل«جایگزین (مرگ)آگاهی

اي که از طریق آن شور آن مسیر انحرافیواضح است که کل این داستان بر سرِ مفهوم مشروعیت است و
رَد در کالبد یک اکثریتکه ست، جایی»استعال«نامش شوندپذیر به هم جفت میسرکردگیو خ رَد خـ سـرد

چونـان  » علم سیاست«برخورداري آن از ي بخشد که الزمهبه انقالب سوسیالیستی عقالنیتی را میمشی گرا
بنـابراین  پـذیرد و  بسیار کوچکی که سـرکردگی نمـی  گروهد مانَ؛ میبورژوازي و پرولتاریاستمشتركدانش

ي شود؛ نظام امور مشروع از دید این گروه نـه از طریـق اسـتعالي شـرایط مـادي تجربـه      مینامیدهناعقالنی 
کم یعنی حتا اگر نه چونان مسیحیت پولسِ قدیس، دست(روزمره، بلکه معموالً در هیئت یک دین یا دینواره

ها رو لیبرالشود؛ ازینمیوضع روسو) مدنیِدینِاو به شدید ي عالقهو ربسپیِر انگیزِ باوريِ هولفضیلتشبیه 
کننـد کـه در   هاي مهجوري توصـیف مـی  صورت فرقهها را بهکه نگارندگانِ معمولِ تاریخند، امثال این اقلیت

انـد؛ ایـن گـزارشِ اسـتاندارد ژاکُبنیسـم و      طلبانه بخت بروز اجتماعی پیدا کردهشرایط خاص انقالب، فرصت
ها نیست، بلکـه  گناه این مهجوریت بر گردن آن فرقهشود کهو در آن این واقعیت لحاظ نمیبلشویسم است

درواقـع بنیـاد   . دهـد درنگ جاي خود را به زمانِ تقویمی میبیست که اش تقصیر شرایط خاص انقالبیهمه
فرضـاً  مـوردنظر پـس از تصـرف    دینیـارِ شـبه مرموزِست که اقلیت نگاري لیبرال گزارشی علیه مقاومتیتاریخ

ي بـه مرتبـه  » اکثریـت «ي موسـوم بـه   ي نظامِ انداموارِ تجربهقدرت، در برابر استعالي دوبارهيطلبانهفرصت
نیِ کننـد و خـودز  هـا از سکوالریسـم دفـاع مـی    لیبرالیقیناً. دهداز خود نشان میمشروعیت معنوي جامعه 

وکم سیاسی اما کامالً ي بیشیک مفروضهصورت بهرا گروه کوچکآن » خداپنداريِـخود«الزم با ناعقالنیِ م
کنند؛ این روایت به فوکو نزدیک اسـت  شناختیِ جنون در یک عصر جدید تاریخی میتعریف روانعینی وارد 

، امـا بـه فرویـد    دنـ کمتعین مـی زبانیِ قدرتي شبهشبکهبا تجدید ساخترا قلمروي جنون بازتخصیص که 
و اسـت شـمول، تکـراري و خودتکرارکننـده بـراي ایـن شـبکه قائـل        جهـان شـکل تر است کـه یـک   نزدیک

؛ سرانجام به مـارکس  دبینتصادفی و متکثر نمیفوکو حقیقت نظام دانش موردبحث را برخالفدلیل همینبه
دولت چونان ابزار چیرگی «ي ماندگار و بیرونی) است که با دوگانهبحث بر سرِ دو قدرت (درونمانَد، چون می

4 Eagleton, op. cit., 4.



6

اگري دارد؛ البته ایـن بیشـتر   ـوـاماـتناظرهاي پر» ساختاري جامعهدولت چونان ازخودبیگانگیِ«و » بقاتیط
است.مطلقبهبازگشتي قریبِ دنبالهموضوع بخش دوم و عن

ي انقـالب  خـاص دقیقـه  » دولت چونان ابزار چیرگی طبقـاتی «حدس من این است که تشکل قدرت در 
ترِ مفهومِ شود؛ شاید این تعبیر مارکسیستیمیهمانسته الیِ تجرید با واقعیت ملموساست که در آن سطح ع

تعبیـرِ بـه (یـا منفی شدگیِ قدرت در این دقایق خاصِ شدت ي دوگانههرروي ریشهباشد، اما بهرخداد معاصرِ 
که دو مفهـومِ  ي وتونشدنِ رانه و حدوث افت پتانسیل) را باید در همین واقعیت جست، جاییلحظهشریطه... 

ي متقابـل قـدرت   صـورت دو پیکـره  بـه ،هـاي سـلطه  ابزار/اهرمهدفمندکاربردو ازخودبیگانگیذاتاً ناهمسازِ 
ـ انقالبـی،  حکومـت ایستند؛ تا دقایق کوتاهی پس از استقرار رودرروي هم می ت ابـزار چیرگـیِ صـریح و    دول

ي یافتـه ي ازخودبیگانگی و تشکیل یک ناخودآگاه سرکردگیمستقیم است؛ اما سپس نوبت بازگشت شکلواره
رایند استعالست. فرض مـن ایـن اسـت کـه دیکتـاتوري      فکه گفته شد برآمد رسد که چنانحاملِ قدرت می

و حفظ صـراحت قـدرت در هیئـت ابزاربـودگیِ محـض      پرولتاریا الگوي آرمانیِ ایستادگی در برابر این فرایند
جا مشخص است کـه یـک حقیقـت    شود، اما تا همیني نزدیک موکول میاست؛ تبیین این موضوع به آینده

انـد، علیـه   همانسـته شـبکه  عنـوان یـک   هاي مدعی حقیقت که با قـدرت بـه  گفتمانی، یعنی نظامی از گزاره
. شـود اسـت، متشـکل مـی   خودمبینَشاش عینِ صراحتي انقالبیِ موردبحث که چیستیتکینهحقیقتواقع/

کند. مثالً بهـزاد  ی میپشیماني خود ابراز هاي گذشتهشدت سکوالر است و از بابت کردهخصلتاً این تشکل به
قالبـی کـه خـودش در آن    فقط انها و نهي انقالبداند (یعنی ضد همهمیطورکلیبهنبوي خود را ضدانقالب 

14-13از ادعـاي خـودش   بـه که ربطی به اینسکوالریسم و ضدیت با انقالب). این ترادف استدست داشته
کشورشانها براي بازسازيِ ها از آمریکاییویتنامیخواهیِداستان کمکخوانده ندارد، چون اوسالگی نماز می

کنـد؛ اصـل   ي دفاعش از ضرورت احیاي نظام تأمین کاالبرگیِ حداقل معیشت جامعه روایـت مـی  در ادامهرا 
اسـت عقالنیـت  ي آگاهی به عنوان یک طرح جامع سیاسی و شناختی، تبدیلِ دوبارهي سکوالریسم بهمسئله

سـت؛  گفتمـانی سرکردگییا رمزگذاريِ ناخودآگاهنظامیک تشکیل بازاستعال و موجب و محصولِ توأمانِکه 
ي از وضـعِ مقولـه  پـیش ابزاري، کـه تـا   ـذاتهي عقالنیت فیکنند که این اعادهها خودشان اعتراف میلیبرال
ایست که سامانهي دوبارهپا شدنِ دچار کمبود مقوالت است، بیانگرِ خویشتني تکینهبراي فهم دقیقهکمیت

محمدرضا تاجیک این واقعیت را در بازتولید در آخرین تحول، ؛ داده بودهاي انحاللی رأي در انقالب به سائق
در داخـل سـاختار و   تولید اپوزیسیون مندي نظامشدنِ چرخهي انتقاد، یا نوعی بازفعالجور اجازهعقالنیِ یک

کند:مشاهده می،طلبیضمرِ اصالحي وجوديِ مدرمقام فلسفه
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نوع عقالنیـت ابـزاري مسـلح شـدند؛ یـک      هاي مسلط هم به یکبا تجربه، گفتمانيکنم که بعد از چهار دههاحساس می
کند اپوزیسیونی را درون خـود  هایی را باقی بگذارد و حکم میکند روزنهیعنی تئوري بقا حکم میعقالنیت معطوف به بقا.

5داشته باشند.اجازه انتقاد بدهد و بازیگران مختلف در صحنه سیاست حضور کند حکم میداشته باشد، 

تـداوم چنین در مفهوم عقالنیت ابزاري جست که در آن امرِ باید ترادف سکوالریسم و ضدیت با انقالب را این
اي وجودي (اگزیستانسیال) با بازتولیـد خودکـارِ   عنوان مقولهروشنی بقاي خود اندامواره بهو بهمحوریت دارد

تـرین ترجمـه از سکوالریسـم درمقـام یـک      شود؛ این نزدیکمیهمان ایناپوزیسیون چونان منفعتی سیاسی 
این يعودکنندهمشروعیت ي بعد، در مرحلهي قبل است. عقالنیت دوراندیش و مخالف انقالبیگريِ چهاردهه

مدعیسـت کـه   رقیـب  زعـم او  کند، چون بهخود رقیب را به جنون متهم مییافته، خودبهعقالنیت سرکردگی
دست آورده ي مستقیم با منبعِ قدسیِ آن بهي مواجههواسطهرا نه از طریق گفتمان علمی، بلکه به» حقیقت«

اسـتناد  هـا بـه  بـاور لیبـرال  شـود کـه بـه   یافته حتا به مارکسیسم زده میاست؛ این اتهام در یک شکل وردش
زدایی الوهیتحالهر. بهزندرا مییقت نهایی تاریخ کشف حقالفي نبرد طبقاتی ماتریالیسم تاریخی و آموزه

ي ، به همهبیگانگیي قدرت موازات گسترش شبکهکه بهي عقالنیت مدرن است ي سامانهشاخصهحقیقتاز 
کنـد؛  را در یکایک آنها از نو قلمروگـذاري مـی  ناعقالنیو عقالنیشود و مفاهیم سپهرهاي جامعه منتشر می

گفتار دانشگاه یا کلینیک است:،مساعدترین محل براي بروز آنفوکو طبق گزارشاحتماالً 

دیـد؛ امـا پینـل و    کرد کـه آن را از دریافـت حقیقـت عـاجز مـی     ذهنیت عصر کالسیک به آن دلیل جنون را محکوم می
خیـزد، از  دانستند که از اعمـاق وجـود دیوانـه برمـی    ي نوزدهم] جنون را نیرو و جوششی میپزشکان پس از او [در سده

در تفکـر قـرن   رساند. گیرد و خود را به عرش میرا نادیده میرود، تکالیف اخالقی اوهاي حقوقیِ انسان فراتر میمحدوده
نفـیِ خـدا بـود.    کـه در قـرون پـیش از آن دیـوانگی    درحالیخداپنداشتنِ خود بود،ي جنونْنوزدهم، شکل و قالب اولیه

خـرديِ  نمایشِ بـی گرِ دلیل در نظر پزشکان قرن نوزدهم، نجات دیوانه از چنگ جنون در گروِ آن بود که او نظارههمینبه
دید، حقیقت از طریق غـافلگیرکردنِ  هاي متقابل که در آن دیوانه تنها خود را میي خود باشد ... در بازيِ نگاهتحقیرشده

هایی که در قرن هژدهم معمول بود و در آنها حقیقت با خشونت به بیمار تحمیـل  شد (برخالف روشدیوانه به او القا می
رغـمِ  شـد بـه  اي قرار داده بود که دیوانه بـاألخره نـاگزیر مـی   گونهها را بهدر اجتماع دیوانگان، آینهگردید). آسایشگاه، می

کـرد آزاد  ي دیوانگیِ خود غافلگیر شود. دیوانه از زنجیرهایی که او را صـرفاً موضـوع نگـاه دیگـران مـی     ش با مشاهدهیلَم
اساس آزاديِ خود، یعنی امکان تجلیل و تکریم خویش در خلوت ي عکس حاصل شد، زیرا او گردید، اما از این امر نتیجه

از من است)تأکید(6خود را از کف داد.

5 https://www.ilna.ir/- - - - - - سر- بر- - - - - - - -٧٩١٣٨٨/٣- -
- است- -شده- دچار- طلبان- اصالح- با- برخورد- قدرت-در- - بود- - - - جفا- قدرت- -در- اصالح- - خالصھ-
مھیای-حرکات-رادیکال-نیست

.262-261): 1387تهران: انتشارات هرمس، فاطمه ولیانی (برگردان، خ جنونتاریمیشل فوکو، 6
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ي گفتمانیِ درمان، بهبود و آموزشريِ حوزهبسهم، چیزي غیر از جنونسکوالرِ مفهوم بازقلمروگذاريِآیا این
از این ؟شودتولید میقدرت عقالنیت درمقام منبع مدرنِ مشروعیت ست که از طریق وضعِ از توزیع حقیقتی

ي بیسـتم، اطـالق   ي دوم سـده ویژه در نیمـه سو و بهي نوزدهم بدیناز همان سدهکمگذشته، دستپرسش 
ايِ قـدرت سـاري در   درمقابلِ الگـوي پیچیـده و شـبکه   اي که به هر سوبژکتیویته» خداپنداريـخود«جنونِ 

آلیسـتیِ انکشـاف یـک    صرف در خـدمت رسـالت ایـده   يابزارهمچونقدرت از وجدانیِ سرکردگی، سازوکارِ 
کند، دیگر مطلق استفاده میحقیقترسـد  بـه نظـر مـی   فارغ از قانونمندي نیسـت، بلکـه  تاریخِیک پیشامد

ي کـه در آن شـیوه  ،ايِ فوکـو خوانیِ نیچهپایه با تاریخو برینشودپیوسته تکرار میثابتشکلِصورت یک به
باید دقت کـرد کـه عملکـرد    .، سازگار نیستي قدرت برآمد همرسیِ تصادفیِ نیروهاستساخت شاکلهسرهم

صـورت دانـش   سـت کـه بـه   ي برداشت گرامشی، خرَد سرديِ آن، برپایهبخشکه ماشینِ تحققــ سرکردگی
سـازيِ  جهـانی اش به ایـن با تمایل ذاتیمیان بورژوازي و پرولتاریا در زمان استمرار دارد ــسیاست مشترك 

عمالً در هیئـت همـان   کند، این حقیقت را وِبِري از قدرتی که آن را خلق میزداییافسونو مترادفاً حقیقت
دیگرسخن در قلمروي سرکردگی، قدرت کند. بهست تولید میمندسازيي فرایند سرکردهکه فرآوردهاکثریتی 

رفته یـک  همست که رويشدنِ خودبنیاد و خودکارِ عواملیوبستهمانا خود ماشین سرکردگی همچون چفت
قدرت همزمـان خـود   يساخت پیچیدهدهند؛ این سرهمرا تشکیل میرضایت اکثریتنام واقعیت وجدانی به

از ي سـرکردگی،  در یک شـبکه آني چینش خاص ست که درنتیجها»اکثریت«یک حقیقتاست: حقیقت
.کنداحساس رضایت میخودش 

احسـاس خرسـندي   شست و ضامنَحقیقت ناظر بر چنین واقعیتیتولید ماندگاريِ توصیف فوکو از درون
مفهـوم  ارتبـاط  شـده اسـت.  در شأنِ یک وجدان درونـی واقعیتاصلوضعِاز رهگذرِگرفتهشکلي اندامواره
نگارهمندسرکردهاکثریتبیبا ا گفتمان فارغ از ایجاد درنگ دارد: توهم ي بهبودي یا بهنجاربودگی، یک پیامد

ترتیباین، بهدهدروي میالعاده خطرناك غیرایدئولوژیک؛ اینجا یک وارونگی فوقعبارتی وضعیتسلطه یا به
کاربستبخشد، صورت حقیقت استعال میي سرکردگی را بهدر شبکهتشکلي بالفعلِ که اکثریتی که تجربه

ي حملـه ایـن  کـه راسـت آن کنـد؛  زدگی تخطئه میآلیسم یا ایدئولوژيعنوان ایدهقدرت را بهابزاري و صریحِ
ي خـود بـه   پایانهتمایل خویشتنکه گیردصورت میجور ماتریالیسم کاذب در کسوت یکسیاسی و فرهنگی 

کهدهد؛ حال آني فراغت از بیماري ایدئولوژي بروز میصورت داعیهي استقرار وضعیت بهبودي را بهخیالواره
گویـد، ایـن موضـوع    که جیمسن می. چناناستین فراغت همصور امکان ، تبیماري یا ایدئولوژيتریناساسی

ایـن فرصـت را فـراهم    کمیتي و از طرفی با وضع مقولهمربوط استماندگاري ي درونمستقیماً به وسوسه
بیـانِ  یـا ـــ بـه   تمامیت،دچار توهم بردن از خرسنديِ منتشر در کل شبکه، سبب سهمبهفرد کند که هر می

شود:(integration)» همبستگی و همسازي«خود جیمسن ــ 
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که گویی این غایـت آرمـانی آنهـا بـوده     اند، چنانماندگاري متمایل بودهسمی از درونهاي نقاديِ معاصر به قبیشتر شکل
آل) پدیدارشناختی ــ یعنـی غایـت   توان گفت که آرمان (ایدهاي که اینجا موضوع بحث ماست، میاست: در سطح نظري

ي مـدرن مسـلط اسـت، حتـا     دیشـه ــ همچنـان بـر ان  » عینی«نوعی وحدت آرمانیِ آگاهی یا اندیشه با تجربه یا واقعیت 
ي موردنظر صراحت رد شده است. حتا الگوي فرویديِ ناخودآگاه، که در این کتاب نمونهکه خود پدیدارشناسی بهدرجایی

ي جـور دقیقـه  وتاز یـک نوسـتالژي نوفرویـدي بـراي یـک     جا مورد تاختما براي یک ناخودآگاه یکسره سیاسی بود، همه
طورکامـل و  هـاي ناخودآگـاه بـه   اي که در آن پویشرفته و از جایگاه خود ساقط شده است، دقیقهقرار گدرمانفرجامینِ 

ي ما نسبت به خودمـان و  آیند و در نوعی وقوف و تسلط فعاالنهگیرند و به آگاهی درمیروشنی در معرض دید قرار میبه
اي بـیش  معنـا افسـانه  شوند. امـا درمـان دریـن   می» همبسته و همساز«تعینات امیال و رفتارهایمان، به هر شکل ممکن 

اي کـه در  ي مشابهی که در نوعی تحلیل ایدئولوژیک مارکسی وجود دارد: یعنی تصور لحظهنیست، درست مانند موهومه
که شودمیکند و آنگاه قادر به انجامِ این محال طریقی از تعین طبقاتی خویش آگاهیِ کامل پیدا میي فردي بهآن سوژه

کارانداختن فکرش، تعیین کند. اما در نظام مارکس، تنها یک وحدت جمعـی  یط ایدئولوژیک را با روشنی کامل و با بهشرا
تواند بـه ایـن   آن، یعنی حزب انقالبی ــ می» ي آگاهیِاندامه«نام پرولتاریا یا وحدت ي معین بهـ خواه وحدت یک طبقه

حال درون تمامیت اجتماعی جاي دارد (و این است معنـاي پافشـاري   همهي فردي درکه سوژهبینی برسد؛ درحالیروشن
معناي آن است که فسخ دیالکتیکی همیشه مستلزم ماندگاري در عمل بهایدئولوژي). این امتناعِ دروناستمرار آلتوسر بر 

(خـواه از نـوع ناخودآگـاه    زدایی همراه با تعینی ست و این مرکزیتي فرديدردناك از آگاهیِ سوژه» زداییِمرکزیت«یک 
ي آگاهانـه و بیـرون از آن ادراك   صورت یک چیزِ نـاذاتیِ تجربـه  فرویدي یا از نوع ناخودآگاه سیاسی) است که ضرورتاً به

از اصلَند)تأکیدها(7شود.می

ترجمـه  اکثریـت ي جیمسـن را بـه   مـورد اشـاره  » وحدت جمعـیِ «معموالً ي تثبیتهاي دقیقهمارکسیست
؛ الزم است دهنداکثریت جامعه را تشکیل میدر بزنگاه انقالبمتحدش فرودستان ي کارگر و طبقهکنند: می

ي یـک پدیـده  کـردنِ سـت، و راسـتش دمکرانیـزه   دمکراسـی شدت موردتوجـه این موضوع بهدقت کنیم که
خـود  ، طـرحِ اطـالقِ   سسِ آن باشداکثریت مؤبراي افشايِ عدمِیکه تالشغیردمکراتیک پیش از آناصطالحاً 

دادنِ سـازي در بـدوِ امـر نشـان    دیگرسـخن، دسـتورکارِ عملیـات دمکراتیـک    به آن اسـت؛ بـه  اکثریتمفهومِ 
نخست باید این پدیدهوارونْعملیات نیست، بلکه بهي تحتدهبودنِ) پدینصفانهبودن (و بنابراین نامـاقلیتـدر

ایـن  هـاي هآغاز.ناپذیرنه یک واقعِ کمیتودرك کنداکثریتصورت حدوث یک ي تأسیس خود را بهدقیقه
گـردد، امـا   آن بـازمی بندي انقـالب و گـام دمکراتیـک   ها به بحث دورهدر مارکسیستلیبرالی پردازيِمفهوم

ي مـارکس و بعـدها مطالـب راهبـردي     هاي فرانسه، نوشتهدر نظر استهاي انضمامیِ موضوع تاآنجاکه جنبه
یـک جزئـیِ   شـناختی نـدارد، بلکـه    هسـتی کلیـت  ضـرورت منطقـی یـا    دهند که این تأویـلْ نشان میلنین 
ایسـت  از ملحقات مفهومیِ دقیقهاکثریت،درعوضو اصوالً مسئله بر سرِ پیروزي در جنگ است. ستیسیاس

وحـدت  «آیـد.  ي فراغت از ایدئولوژي به جلـوي صـحنه مـی   اختاريِ انگارههمچون حاملِ س» فرد«که در آن 

7 Fredric Jameson, The Political Unconscious (London: Routledge, 1983): 273-274.
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آن است» جمعی خروجِ واقعـی از ایـدئولوژي، تماشـاي آن از    ، چون میاکثریت نیست، ضد داند که یگانه راه
سـت،  ژيترین عقیده، پذیرفتن ادعايِ فراغت از ایـدئولو ي برخالیِ باالترِ خود آن است: ایدئولوژیکیک مرتبه

یک ضرورت طح فعلیِ برخال انداموارگی، شرحش رفت، ایدئولوژيِ ضامنِ سبیورسپبامدادکه در چنانوگرنه 
دالیـل واضـحِ وجـودي، در خـود ایـن      تعبیري رهایی از آن ــ بهساختاريِ این سطح است و درك آن ــ و به

وجـودش  ي خـود نوبـه سـت کـه بـه   انداموارگیپذیر نیست، بلکه منوط به حضور در سطحِ باالتر سطح امکان
دهد که خودآگاهی منتسب به پرولتاریا از . جیمسن تذکر میتر استي عالیمتضمن به یک ایدئولوژي مرتبه

آن» مرکزبودگیِبرون«اعالمِ بیانی، و بهمرکززدودگیِ سوژهحقیقتماندگاري و کشف جنس پایان وهمِ درون
، نزد یـک  »در جایی دیگر«گردد که دانش همیشه باط او از این حکم لکان باز میکه مستقیماً به استناست

ي فرضـیه ،»کمیـت «ي مقولـه سلب اعتبـار این دقیقه بامسلّم است که است.» نشوندهدیگريِ هیچگاه من«
ه تعـینِ  آلیسـمِ تعمیرشـده کـ   ستیزيِ پسامدرنیته، بلکه با نـوعی ایـده  روایتي کالندموکراسی را نه از زاویه

نیسـت  هـم  طور اینحقیقت نزد اکثریت نیست، اما گیرد: آن امتناعِ آن است، به پرسش میيایدهفرجامین 
زدایی از حقیقـت بـر آن پافشـاري    ها با ذاتگونه که پسامدرنیستهر اقلیت یا حتا هر فردي بتواند ــ آنکه 
هـیچ اکثریتـی   وارون، مسئله ایـن اسـت کـه    ؛ بهحقیقتی خاص خودش باشدخالقِ اکثریتکنند ــ مثلمی
کوانتـومیِ  سـازيِ تمـام  ، چون حقیقت اساساً نفیِ کمیقدر بزرگ نیست که حقیقت را درون خود بگنجاندآن

اسـت  رسیدن به این بـاور  شود،نامیده میدرماناغماضگاه بهآنچهظرف تحقق خودش است؛ در روانکاوي 
اي نازمانمنـد و بیـرون از مکـان اسـت:     واقعـه ممتنع اسـت کـه آسـیبِ اصـلی    غایت درمان به این دلیل که 
اسـت و  اسـتمرار ي محصول استعالي تجربـه صرفاً ، بعد (زمانی و مکانی) نقد یکُمتعبیري نزدیک به کانت به

اراسـتمر ست که ایـن  کلیديِ کاشف حقیقت ااین پرسشِ دائمیِگذاشتنِپاسخالجرم قوامِ آن مشروط به بی
دهد؟اصالً چرا روي می

کند که دلیل این ایدئولوژیسمِ پایدار را در حضور فرد در تمامیت اجتماعیآلتوسر اشاره میبهجیمسن 
شود که ایـن تمامیـت بـراي او    باید دقت کرد که فرد بِماهو به این دلیل از این استمرار خالص نمیداند؛ می

سـوبژکتیویته شـود. اگـر از   نهشـت تجربـه مـی   اي کمی و چیزي شـبیه بـه برآمـد یـک بـرهم     چونان مقوله
دانـش شود و جـاي  یگفته حاصل مترِ برخالِ پیشي عالیحرکت به مرتبهدرمقامِآگاهیزدایی شود، میتک

تبدیل فـرد  ي آنازاالبته مابه، گیردسازيِ نسبت میان چیزها و پدیدارها را میشناخت مبتنی بر کمیان چون
هگل در سپس است. به معناي فسخ فرد در اخالقمنديِ انحاللی موردنظر مالً عکهرهبر یک انقالب استبه 

ي حاصـل از  بزرگ یا یک بیشینهچنديِیک همچون » بیکران«خوانشِ کمیِ به انتقاد کانت از منطقدانش 
(نزدیـک بـه برداشـت ریاضـیاتیِ کلمـه)،      نهایـت بـی دالیل مربوط به مفهـومِ  ؛ بهکنداشاره میافزایشِ یکان

ست:ا، مستلزم مقدارناپذیريِ کل موردبحثفرایند افزایش یکاناپذیريِنتکمیل
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[حاصـل از  شـده تکمیـل ي نهایت) را یک بیشینه (ماکزیمم)، یا یـک تـوده  کانت به این اعتراض دارد که کلِ بیکران (بی
صورت یک چندي (کوانتوم)، یک تـوده  اي همچنان بهانباشت] یک یکان مشخص درنظر بگیریم. چنین بیشینه یا کمینه

(Menge)کنـد کـه چنـین    بیکران] این استنتاجِ [انتقاديِ] کانت را نقـض نمـی  شود. این طرزِ بازنماییِ [چیزِنمودار می
کـه بیکـران چونـان یـک چنـدي      طـورکلی تازمـانی  کند. بـه تر را طرح میتر یا کوچکبیکرانی [صرفاً] یک بیکرانِ بزرگ

تبر است). اما این تر همچنان قابل اطالق به آن است (براي آن معتر و کوچک(کوانتوم) بازنمایی شود، تفاوت میان بزرگ
نهایت) راستینِ ریاضیاتی، یعنی تفاوت بیکران وارد نیست، زیـرا ایـن دیگـر یـک چنـديِ      نقد در مورد مفهوم بیکرانِ (بی

نامد، عبارت است از (کوانتومِ) کرانمند نیست. درمقابل، مفهومِ کانتیِ بیکران، که او آن را [بیکرانِ] استعالییِ راستین می
. ایـن یـک چنـدي    "تکمیل شـود هرگزتواند یکان از طریق پیمایشِ یک چندي (کوانتوم)، نمیدرپیِپیبِ ترکی"که این
بـه  هـا) (یـک یکـان شود؛ این چندي باید از طریق ترکیبِ انگاشته میشده پیشطورکلی است که چونان یک چیزِ دادهبه

تواند کـامالً انجـام شـود    تبدیل شود، اما این ترکیب هرگز نمی،، به یک چنديِ متعینِ قابلِ اطالق(Anzahl)یک مقدار 
سوي بیکران، فقط این را هم بایـد گفـت کـه    که روشن است، اینجا چیزي نگفتیم جز پیشروي به(به پایان برسد). چنان

یگرسخن، چندي دشود. بهشناختی، بازنمایی میشکلی سوبژکتیو و روان، یعنی درواقع بهاستعالییصورت این پیشروي به
کـه چنـدي را در   ايسـوژه نحوي استعالیی، به این معنی کـه  دانست، اما به» شدهکامل«طور درخود (کوانتوم) را باید به

نشـده و  تواند باشد، تعینی که تکمیلچنین تعینی براي چندي میگیرد، فقط منشأ ایندر نظر مییکان بارابطه (نسبت) 
وجـود دارد، امـا   (Größe)طورکلی درگیر تضادي هستیم که در بزرگا پس اینجا هنوز بهوضوح واجد یک فراسو است. به

از هـر  سـت که سهمِ ابژه محدودبودن است، اما سـهمِ سـوژه فراگـذري   اینجا میان ابژه و سوژه تقسیم شده است، آنچنان
8.(das schlechte Unendliche)سوي یک بیکرانِ بد به،تعینی که پیدا کرده

تنها در ذهن سوژه » هادرپیِ یکترکیب پی«بیکرانی که از طریق آن شناختیِ ه سرشت استعالیی/روانهگل ب
در گویدکه او میکند. تضاد ذاتیِ بزرگا هنوز در این بیکران وجود دارد، اما چنانشده است، اشاره میبیکران 

احتمال زیاد اگر ایـن  بهیِ آن به سوژه تعلق یافته است. مرزشکنمحدودیت آن به ابژه و یک توزیعِ دووجهی،
یا درمانرا به آن توهمِ د)خوانَمیبدبیکرانِ(که هگل شناختیِ استعالناشی از عملیات روانیِ کاذبِمرزشکن

ایم: واقعیت (ابژه) همچنان محدود است، اماترجمه کنیم، اشتباه نکردهموردنظرِ جیمسن فراغت از ایدئولوژي 
اسـت: انباشـتی از   بـد بیکـرانِ ي واقعی ایـن  نمونهاکثریتي شده است؛ پدیدهسوژه دچار توهم عبور از حد 

یـک  يبـه مرتبـه  شـناختی خـود را   سبب یک رویـداد روان شدنی نیست، اما بهمنطقاً هرگز تکمیلیکان که 
بخشد، یعنی بیکرانی که فقط در ذهن سوژه تحقق یافته است. به تعبیر جیمسـن  راستین استعال میبیکرانِ 

آزادي از حـد  درمـان، فراغـت و   شـود بـه   ایدئولوژي چیزي جز همین رویداد نیست: استعالیی که باعث مـی 
ایدئولوژي باور کنیم.

قدرت دوبـاره  مشروعیت که تاجایی، روندیسوي تثبیت مها بهانقالبایست که این استعال مقارن با دقیقه
بنـدي  بـه ترکیـب  حقیقـت، ناسوتیِماندگاريِشدت ضد درونقالب یک خودبسندگیِ وفادار به رخداد و بهاز 

8 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik (I), Gesammelte Werke, Band 5 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
1986): 283-284.
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پـایی بـه   اصل واقعیت و بازگشت خویشتنچیرگیگردد؛ اینجا دوباره ناظر ي عقالنیت بازمیايِ سامانهشبکه
بـه یـک دین/دینـواره، واکـنشِ    انقـالب  يتکینـه بـا متناظرآگاهیِ تشبیه عملکرد زیستیِ اندامواره هستیم؛ 

ناخواسته بـر قالـب کلـیِ    ستي سامانه است، اما ضمناً تأییدیتهبینیِ عقالنیت بازیافي قابلِ پیشجویانهانتقام
ايِ ي وحدت ایزدان چونـان معنویـت منـدرج در دگرگـونی ریشـه     خی از پیدایش انگارهدرك ماتریالیسم تاری

هـاي باسـتان   داري، یا تبیینِ رخدادگرایان از خیـزش انقالبـیِ یکتاپرسـتی علیـه پـانتئون     بردهي تولید شیوه
دلوز ایـن  همچنین کند.ي فعلی را فسخ میي تسمیهناپذیري که سامانهمیانجی چیزِ نامي بیعنوان عرضهبه
ي فعلیـت  ي دقیقـه ي الزمهکه خصیصهنامد ماشین پارانویاك میسررسید نوبتبازقلمروگذاري و يوهلهرا 

:اسـت سبـرعک نظـر مـن  سـت؛ ي بالقوگیدقیقهيشوندههرچهو نهفتهامکانات پایان تنوع بیبراي سرکوب 
تنها یک نهفتگی را یک و ، کندتوضیح اقتصادي پیدا میکه در بازار آزاد آوريسرسامکثرتو تنوعفعلیت با 

گذاري ناموجه در شبکههیچکه بهاستي آغازینکند و آن سطح بسیط حقیقت غیرانداموارِ مادهسرکوب می
اي را دارد که کل شبکه براي تعویق بازگُشایشِ آن شکل گرفتـه اسـت؛   بلکه جایگاه مغاك مرکزي،شودنمی
ـ نمـی ي اسـپینوزا حفرهماندگاريِ بیشده در الگوي درونجوهريِ افراطیِ گزارشاطت تکرو با بسازین د: خوانَ

ي تأسیسـیِ آن در مسـتثنا   درونِ شبکه هم که باشد، همزمان بیرون آن است؛ عضو مؤسسِ مجموعه که قوه
این عضویت است؛مند آن از سازوکارِ خودفرمانِمجموعه، و حذف ساختاري و نظامي شدنش از شمول قاعده

جوهریـت سادگیِ تکپایه بهدارد و بریناین نظام را استوار میشدن از نظام عقالنیت،از طریق حذفحقیقت
شـکلی  را به» بیرون«و » درون«که مفاهیم هندسیِ کم تازمانیماندگارِ این نظام نیست؛ دستدرون،اسپینوزا

کـه  مفـاهیم عقالنیتـی   يسـامانه در این حقیقت شود، وقتی انقالب تثبیت میهرروي لکانی اصالح کنیم. به
خطاي روشی و راهبردي در اجـراي ملزومـات   به یک د،دهتباعش بارِ عام میخود را به اَي سرکردگی دوباره

بخشـیِ  عنـوان وجـدانِ خودسـازمان   درواقع بازتشکیل سرکردگی بـه شود.فرایند پیشرفت تاریخی ترجمه می
نهفتـه  ي نوعی پوزیتیویسمِ ي دوبارهو سلطهي کمیت، یا تعینِ کمی ناب، ي مقوله، مشروط به اعادهداموارهان

را با وضـعِ مفهـوم عـدد و    کثرتو تنوعبر عملکردهاي شناساییِ ذهن است که زیرمقوالتی چون بسترین و 
هاي شرّ با نـرخِ نمـایی   زداینده، هستهافسون؛ در این پوزیتیویسمِ بخشدقوام میشمارش بخشی به امرِ امکان

گـون  چونان امرِ ممنوعه در فرهنگ، گاه بروز عارضه،شمارشو عقالنیت در شرارتتالزمِ . اینکنندرشد می
.شمارم طواف)، من نامحاجیِ دیوانه/حاجیِ عاقل طواف چند کند هفت هفتمثالً موالنا:(کندپیدا می

یِ  صـورت یـک ارزش  ي تاریخی روي داده است، بهعددگذاري بر آنچه در تکینهبا خرَد سرد،  گـذاري کمـ
عمـالً  انقالب با آیا "(کندبروز میي ماوقَعسنجش هزینه و فایدهاین امر هم درشود؛گسترانه شروع میپس

و هـم در  ) "وضـعیت حاصـل کنـیم، رسـیدیم؟    اصـالح تـدریجی   بـا  توانسـتیم میاز آنچه ي بهترابه نتیجه
گیري ابعاد هندسیِ خود رویداد؛ واضح است که سپس بحث دمکراتیک بودن یـا نبـودنِ فراینـد پـیش     زهاندا
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ی مـی      نیستنِ انقالببودـاکثریتـدرنافیِ هرگز آید که می بخشـد و یـک  ، بلکـه مقـدمتاً بـه آن تعـین کمـ
جویـد  میرامین کامران موضوع را در آموزگارش شاپور بختیار براي نمونهکند.را به آن اطالق می» اکثریت«

ظـر  ناو مخالفـت بختیـار بـا    از دید بود. بستهچشمیاکثریتدر برابر تنها يفرد57در بهمن حساب او بهکه 
ي که با اخالقیات جریان اتعهد به اصول اخالقیدلیلبهگري بود و نه صرفاً اکثریت جامعه نه از سرِ دلبخواهی

ریشه در درك او از منابع تعیین حق در دمکراسی بود و زعم کامران مخالفت او سیاسی. بهدخوانْنمیانقالبی 
:داشت

جا صاحب حق نیست. اکثریت دمکراتیک، اکثریتی اسـت کـه صـاحب    ولی در همه،صاحب قدرت استاکثریت معموالً
عنـوان اکثریـت از آن   هکه عالوه بر قدرتی که معموالً بحق است چون در چارچوب و با قواعد معینی شکل گرفته است 

نام کـل  شود و به به پاي همه نوشته میرأي اکثریتدارد. اگر در دمکراسی برخوردار است، به وي مشروعیت ارزانی می
درس بختیار ایـن بـود   ... وکتاب داردحساباش معین است و شود، به این دلیل است که حوزهملت به اجرا گذاشته می

نـام خـود دمکراسـی انجـام     دیگران کنـد، بـه  به کوشد نظر خود را به زور تحمیل که ایستادن در مقابل اکثریتی که می
خارج از دمکراسی فقط زور دارد و بختیـار در مقابـل چنـین زورگـویی     ریتورد. اکثآگیرد و اعتبارش را از اینجا میمی

)نداز منَهاتأکید(9م.تیایستاد و به ما هم گفت که باید بایس

انقـالب و  نیروهـاي  میـان اطالق اکثریت بـه انقـالب،   ي انگیزهدیده گذاشت؛ ارا نوکتابحسابنباید موضوع 
سـبب  ناپـذیر، بـه  آل و کمیـت ضدانقالب مشترك است، اما با یک تفاوت: از دید یکُمی یک حقِ مسـلّمِ ایـده  

و درنتیجـه حقانیـت آن مسـتقل از    جهانی توانسته است قدرت را تصاحب کنـد ایناکثریتشدنِ یک عارض
آن توهمِ حقانیتدرنگ بییک اکثریتتحققکه دومی این انتقاد را داردکه ، حال آنمنديِ آن استاکثریت

ساحت حق بـا سـاحت زمینـیِ اکثریـت همانسـته      ها،ادعاي انقالبیدیگرسخن، بهبهده است؛ایجاد کررا نیز
انقالبی که با نقد ضدانقالب بهاما در ست،امري عرَضیو اکثریت سپسینِ این حقْو مقدم بر آن استنیست

همانسـتیِ  ي دقیقـاً نتیجـه  انقالبـی حـقِ ایـن  ) هاي انقالبهمهبه نه الزاماً توجه کنید که آن مخالف است (
هـا  که لیبـرال داشتنوکتابحسابشاخص. نیروهاي انقالب استچارچوب فکرياکثریت و حق در جوهريِ

مشکل را دوچندان ظاهراً کنند، براي وضعِ تفاوت میان اکثریت دمکراتیک و غیردمکراتیک وارد معادالت می
کند، چون چیزي بیرون از خود اکثریت است و گویا الزاماً هر اکثریتـی از آن برخـوردار نیسـت؛ بنـابراین     می

در تمـام ایـن نوشـته بـه     هـا ـــ   رغمِ ادعاي خـود لیبـرال  ــ بهکه مواجهیمايماندگارياینجا با نقض درون
بودن نیست، و باید توجـه کـرد   چیزي جز خود اکثریتوکتابحسابنسبت دادیم؛ درواقعلیبرالمشروعیت

ي تـالزم ایـن دو مربـوط بـه خـودتنظیمگريِ درونـیِ انـدامواره       ي کمیت هسـتند: مقولهکه هردو مستقر بر
اکثریـت بـدونِ  کـه  چنـان ، آنکندعمل میاجتماعیست که با تأمین رضایت اکثریت در یک نظام سرکردگی 

9 http://iranliberal.com/آموزگار- آزادی-ما- رامین- کامران/ویژه- ایران- لیبرال/



14

حرکتـی درجهـت خـالف نیروهـاي     ماننـد کـامران   که ست، مگر آنیک تناقض مفهومیصرفاًوکتاب حساب
، کـه گرامشـی نیـز بـه آن متعهـد      اکثریت ترجمه کنیم؛ این ترجماناشتباه به وقوعپایستار انداموارگی را به

و ي عرفیِ وقایع اسـت سرشتش گسست زنجیرهکه ست کردن) رویداديسازي (سکوالریزهاست، همان عرفی
سـازيِ  عرفیبیانی از همین » پرولتاریا و بورژوازياشتراك میاندانش قابلو خرَد سردسیاست چونان «تلقیِ 

دادنِ گرامشی به این ترجمانْ قابل ي مهار فاشیسم در سوقهرحال دغدغه؛ بهستفراعرفیاساساً لیبرالیِ امرِ 
ي کودتاي ي فاشیسم در اروپا اشاره کند و با مقایسهمایل است به تجربهکامران هم مالحظه است، و ازطرفی

یـک  بـه  با آنچـه او  مخالفت بختیار » بودنِسیاسی«نافرجام والکوره علیه هیتلر با کودتاي نوژه، معناي عملیِ 
خالف کـامران بـر  چون لیبرالیسـمِ 10را توضیح دهد؛کندترجمه میو نامشروعوکتابحساببیاکثریترأي

مورد دعـوي او  مشروعیتدرواقعیا وکتاب حسابکند، ها طبق قاعده کار میطلباصالحپادرهوايلیبرالیسمِ
او نیـازي بـه   در ایـن موضـوع   هست و ماندگار است، در کودتاي نوژه نیز قدر که در خود اکثریت درونهمان

کـه ناگهـان   ی وجود داردتاریخاکثریت ممتدیک کودتا برايبیند؛ نمیي حقي مسئلهتوضیح بیشتر درباره
کند؛ي حق را تعیین میي آن با مقولهرابطهو همین تعلیق است که افلگیرکننده به تعلیق درآمدهغشکلیبه

آینـده مـردمِ تـر ازسـوي   سـپس ي کودتـا بلکـه   دانند که این حق نه در دقیقهالبته کامران و آموزگارش می
شناخته خواهد شد:باز

اندازه متفاوت، کار آسانی نیست، ولی شاید بتوان با هـزار  اینهم در دو کشور و دو زمان و دو موقعیت بهتاریخی، آنيهمقایس
بار سخن احتیاط گفت که شاید آمادگی مردم ایران براي پذیرش حاصل کار، بیش از مردم آلمان بود. به هر صورت تاریخ یک

ه هست این است که راه براي بزرگداشـت کودتاچیـان آلمـانی، بـا سـقوط رژیـم هیتلـري و        آنچه کا. گوید و مورخان بارهمی
10ت.زدایی باز شد. این مانع تاریخی هنوز از سر راه کودتاچیان ایرانی برداشته نشده اسنازيهاي درازِسال

ي افسـران  تجربـه فرض بر این است که حقِ کودتا دچار یک مانع تاریخی شده و با رفعِ احتمالیِ آن، ماننـد 
به تکرار اکثریـت در  هالیبرالرسمیت شناخته خواهد شد؛ ایمانخود از سوي اکثریت مردم بهودبهآلمانی، خ

و نقـاب  هـاي عملیـات  خلبـان ،ي بختیـار اینـک در محـدوده  سـت کـه هـم   آینده ضامن مشروعیت کودتایی
یـا ایـدئولوژيِ   شـکل این تکرار نشان از آن دارد که اکثریت یـک  در اقلیت است، همچنیناستخبارات صدام 

اکثریتکه در آن،برخالف ادعاي کامراندرواقع خودبازتولیدگر است که تحقق آن مستقل از عددگذاریست. 
چیـز  خواهـد رونـد امـور را بـه وضـعیتی بازگردانـد کـه در آن همـه        چون میتساش او فرماندهکودتااست

طور سرشمارانه حادث شده باشد، زیرا پیش از آغاز ؛ به عبارت دیگر، الزم نیست اکثریت بهوکتاب داردحساب
ایدئولوژي از طرف نیروهاي پایستار انداموارگی تأمین شده و همین ایدئولوژي شکل/سرشماري، در قالب یک 

وکتـاب ذاتـیِ   بي تکینگـی کـه حسـا   طلـب دقیقـه  هاي انحاللبراي مشروعیت پیشاپیشِ عملیات مهار رانه

10 http://iranliberal.com/دو-کودتا- در-ژوئیھ-رامین-کامران/سخن-روز/
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آنچـه کـامران   با نوعیِ بختیار تمخالفمشروعیت »بودنِسیاسی«کند. اند، کفایت میمجموعه را مختل کرده
، یک معنی بیشتر ندارد و آن اعتماد به بازگشت محتـوم  ي اجراي کودتاتا مرتبه، ولو نامدمیانقالبیاکثریت
سـرکردگی رخ داده اسـت  دارِوکتابحسابي ي سامانهست که در پیکرهبراي رفوي شکافیراستیناکثریت :

هـاي قـدیم  تر از کودتـاچی کنند، بعضاً داغار میز، بزرگداشت برگگردندایمان به مردمانی که در آینده بازمی
.استانقالبیگري کار امثال داعش کنند که مرتبه کشف مییکو ،شوندمیهاي انقالبضد همه

ي شـکل مطـرح اسـت کـه     ت ایدئولوژیک آن است؛ بنابراین مسئلهي بازگشتیِ اکثریت مؤید سرشجنبه
تـوانیم ایـن فـرض را درسـت     با تقریب خوبی میگیرد.صورت انباشت برخالی صورت میالبته بازگشت آن به

زند، مربـوط بـه همـین شـکلِ     که جیمسن از آن حرف می» فراغت از ایدئولوژي«بدانیم که امتناعِ آرمانشهرِ 
ي مقابـل تـوهمِ   کنـد کـه نقطـه   تکرارشونده است. او به طبقه یا حزب انقالبی براي تحقق شفافیت اشاره می

، یـا درواقـع   مبـتال بـه اکثریـت   يسـوژه است که مقصود از فرد در اینجا یک است؛ واضح» فرد«بینیِ روشن
پرولتاریاست که بارها گفته شده کـه در شـرایط   ي موردبحثْطبقهوانگهی ست؛ ي سرکردگیگرهی در شبکه

استناد برخی نیست و بهي کارگربا کلیت نفراتیِ طبقهمتناظروجه هیچبهاکثریت، مفهوم سرکردگی عقیدتیِ
یابد؛ در حالـت حـادتر و در شـرایط    پیکره میجیمسن آگاهیياندامههمان درهاي مارکس، بیشتر گزارش
ي کـه بازقلمروگـذاري تـازه آغـاز شـده و      ا(یعنـی در دقیقـه  اکثریـت خطـی  زمانمنـديِ  يدوبـاره ي سلطه
خود اندامه حتـا بـا کلیـت    ، وپا قرار گرفته است)ساالريِ ندر دستور دیوانتثبیت دستاوردها ي مسئلهصورت

بـه  صـورت  درینافراد تقلیل یابد که شکلی ناسازوار بهبههمان نیست و ممکن استسازمانیِ خودش نیز این
عضـویت حاضـرِ غایـب در    جایگـاه ي اهمیـت ؛ اینجـا مسـئله  شـویم نزدیک میي آدورنو گرایی بدبینانهنخبه

نقل بهکه کمی بعد اما چنانگفته شد. مردم پیش از آینده که یک مثال آن در آیدمیپیش ي مرکزي کمیته
ي کلیـت  امکانی حداقلی براي بازگرداندن ابژه بـه دقیقـه  گشایش این فروکاستخواهیم دید، از خود آدورنو 

سـت بـراي   هـرروي اقـدامی  بـه ي جیمسن باشد، مصداق انضمامیِ آن است.که نافی داعیهو بیش از آناست
چونـان یـک ایـدئولوژي یـا شـکلِ      اکثریـت سازي که در برابرِ ساخت بخشی از شرِ فرایند کمینجات عینیت

کند.تکرارشونده و عودکننده مقاومت می

زدایـی و  تـري بـراي تکینگـی   هاي نزدیکبه تالشتکراريِ امرِ اکثریت، ـي شکلیبراي فهم جنبهتوان می
اشاره کـرد. تردیـدي   ،تکینه ارجاع دهدحقیقت خود را بهکند سعی میتقابلی که همچنان کردنِزهدمکراتی

آراجهـان ي . او در برنامـه خیلی بیشتر و معنادارتر از انواع نبويست،نیست که محمدرضا باهنر آدمِ دمکراتی
آنها مرجح دانست و با یک موفقیت انتخاباتیِ اصولگرایان را بر پاالیش ایدئولوژیک 11)98مرداد 14(دوشنبه 

را توصـیف  بـدیل هاي نفسانیِ اصولگرایی براي انتخاب میان یکی از دو اخالقمنـديِ  مثال شهودي، کشمکش

11 https://www.youtube.com/watch?v=1W-pLUT2kLE
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قدش از دولـت روحـانی و مـذاکرات برجـام،     رغم دفاع تماماو در جواب به این پرسش مجري که چرا به؛کرد
بیست متر اول ـه یک صف صدمتري تشبیه کرد که گویا دهداند، اصولگرایان را بهمچنان خود را اصولگرا می

آورنـد؛  خواهی، برایـت سـر مـی   تعبیر او وقتی از آنها کاله می) تعلق دارد که بهپایداريآن به تندروها (امثال 
طلبـان ندارنـد.  که عمالً تفاوتی با اصالحنسبت دادکاري بیست مترِ ته صف را نیز به اصولگرایان محافظهـده

ي حفـظ وحـدت عقیـدتی    بـا انگیـزه  »ده مترِ اولفقط «سپس توضیح داد که پیروزي در انتخابات با بسیجِ 
سـوي خـود کشـید و بـا     ي صف و حتا بخشی از صف صدمتريِ رقیب را نیز بـه پذیر نیست و باید بقیهامکان

به مجـري برنامـه یـک ضـعف     به بعد)؛ آنگاه 26ي ي رقابت شد (دقیقهکسب بیش از پنجاه درصد آرا برنده
هـا را وزن  ، گوشـزد کـرد: در دمکراسـی رأي   بـوده در تعریف آن منـدرج  از آغاز اساسی دمکراسی را که گویا 

ها مهم نیست، بلکه کمیتشـان  زبان این نوشتار یعنی کیفیت رأي)؛ به56ي شمارند (دقیقهکنند بلکه مینمی
ورد باهنر خـودش جـزء همـان ده متـر اول اسـت، بـراي       کننده است؛ پرسش بعديِ مجري، که به برآتعیین

هاي انقالبـی و  متريهاي دههرکسی که در وضعیت تاریخیِ مشابه (در هر انقالبی) احتماالً خود را با وسواس
قـدر بـه   یابد قابل انتظار است: اگر بـراي تـأمین اکثریـت انتخابـاتی آن    هوادار خلوص ایدئولوژیک همدل می

بـودن فراینـد تحقـق    ي شـکلی دیک شویم که دچار استحاله شویم چه؟ پاسخ باهنر مسـئله گفتمان رقیب نز
و مـا  صـدمترِ خاطرِ ادغـام گفتمـانیِ  بهنیستقراردهد: خوبی نشان میاکثریت دمکراتیک را بهي یک دوباره

روزي در شویم؛ مطمئن باشید اگرتبدیل متري به یک صف واحد دویستصدمترِ رقیب، همگی قاطی شده و
طـور مصـنوعی بـراي خودمـان یـک رقیـب درسـت        کشور هیچ اختالفی هم وجود نداشته باشد، خودمان به

).57ي (دقیقهکنیم، چون انتخابات یعنی رقابتمی

*                  *                *

رف  ادعاییِمشروعیتکامران که تبیینرغم به دانـد، ایـن مخالفـت    مـی مخالفت بختیار را فراتر از اخالقِ صـ
در نهایـت بایـد  اساساً منطبق است با یکی از دو اخالقمنديِ همستیزي که در آغـاز نوشـته معرفـی شـدند.    

اساسیِ عملکرد استعالي اکثریـت  برآمد،به خود انقالباکثریتلیبرالیِ مفهوماطالقِچگونه که داد توضیح 
وکتـاب حسـاب د کنـ شده در مدار اکثریت تصور مـی تعبیهپذیرِ ي سرکردگیسوژهکه طیِ آن ، فرایندياست

درمورد اکثریـت  یا نشود؛که ممکن است بر آن عارض بشودچیزي غیر از خود اکثریت یا بیرون از آن است
چونـان منبعـی فراسـوي آن نمـودار     عیت ناشی از استعالي خود اکثریـت دمکراتیک موردنظر کامران، مشرو

اساسـیِ  ارضـاي برخـی شـروط    دلیـل ، بـه 57، بـرخالف اکثریـت   اکثریـت سنخکه گویی اینشود، چنانمی
ي دمکراسـی (سـامانه  خـود  کـه هـیچ شـرطی وجـود نـدارد و      ، حال آناز آن برخوردار شده استسیدمکرا

؛ در استدر هیئت یک شکلِ تکرارشوندهکثریتي اپایانهخودبازتولیدگريِ خویشتناساساً سرکردگی مدرن) 
بنیادبودنِ کـاذبِ مشـروعیتی کـه مقـدر اسـت بـا بازگشـت        ، برونبه آنطالق اکثریتاسازي انقالب و کمی
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) عقالنیتسرد رَدي ژوئیـه در  کودتـا ي هـزاران  دربـاره ، هایی که کیفیتی ندارنددمکراسی و شمارش رأي)خ
آرمانشـهرِ  پذیريِ دسترسي و انگاره» گفتمان فارغ از سلطه«ي دهد، همچنان اسطورهسراسر جهان توضیح

شود.از ایدئولوژي، تضمین و تجدید میرسته

نبوي و حجاریـان و  يهایی از ردهلیبرالبه تازهنگاه تحقیرآمیزي دارند امثال کامران که ایندیگري نکته
و ایـن  ، ي هفتـاد در دههسروش و کدیورپروتستانتیسم اسالمیِ بساطهايدادزنو کالً به عبدي و زیباکالم

جـاي پـنج دهـه اسـت کـه بـه     ي فرانسـه اسـت و  شـده پشته الئیک تربیـت هفتاو ست. یتوجهقابلموضوعِ
ي هـاي راسـته  یکـی از حجـره  پشـت دخـلِ   قبض و بسط تئوریک شـریعت يمدرنیزاسیون از طریق مطالعه

که طلباناصالحبرخالف بعضی ازدرنتیجهکند. میاول آن مطالعه ، لیبرالیسم را از منابع دستهافروشدویهاَ
هـاي بـورژواییِ تـاریخ    حـداقل انقـالب  اوانـد، هـا شـده  ي انقـالب ضد همـه اخیراً کهدارندنیتیحسنچنان 
داعش ي فاجعهبه که دنکنخودش را تا آنجا وِل کندوضوح سعی میبهو سازيِ غرب را قبول داردملتـدولت
داسـتان هایی که از همان شبه، از نظر ضدانقالبیگريِ یکست که این حد از ضدانقالبیبدیهی. انقالببگوید

شتابزدگی آش را با جاش طمع یا چون ممکن است از فرط ،باال زده بودند، قابل اعتماد نیسترا نوژه آستین 
57ي با تجربـه امروز هاپشیمانکه ستبرخوردینوع امثال کامراناعتمادي اما احتماالً عامل اصلیِ بی؛ندرَبب

ایـن  کنـد،  دارند: از دید لیبرالیسمی که کامران نماینـدگی مـی  هاي انقالبضدیت با همهي کلیِ ذیلِ مقوله
ق؛نـامح اکثریـت یـک  ــ زعمِ اوــ بهاست، نه انقالبیک 57اند که شده57دلیل منتقد اینطلبان بهاصالح
است، نه انقالب، فالن انقالب نامشروع است چون هاانقالبيهمهضدي سیاسیِ جدید موسوم بهگونهبراي 
را بـه آن نسـبت   یکیفیتـ ، 57بـه  کمیـت پیش از اطـالق  اعضاي این گونه. وکتابحساببیيبیشینهیک 
آید و دیگر به تعلیق درمیوکتابحسابو بحث مشروعیت نتیجتاًست؛دهند که گویی در ذات خود منفیمی

عنـوان  بهــوکتاب یا مشروعیتبا انتفاي حساببر اکثریت بداند؛ عارضنیست که سوژه آن را چیزي نیازي
شـود خـود اسـتعالي اکثریـت     واقع نفی میپندارد ــ آنچه بهکه کامران میچنانآن،بر اکثریتعارضامري 

چیـزي  درقامـت  ذات ایـن اکثریـت   خـودي و درون پذیريِ خودبهاست، یعنی فرایندي که طیِ آن سرکردگی
هـاي  لیبـرال ، کـاري کـه تـازه   واقعـه دریـک شـرِ ذاتـیِ العـالج     کارگذاشـتنِ  شـود.  بر آن نمودار میعارض

، اگرچـه  کنـد اندازي میي موردنظر سنگسازيِ واقعهدرعمل در مسیر عرفیکنند، میضدانقالبـالعمومعلی
شر در بنیاد رخداد، آن را به یک قباحت ذاتی يوضعِ یک مابعدالطبیعه؛همچنان مایل به عقالنیت ابزاریست

را، گیرم با بـار منفـی، تنفیـذ    رخدادبودنِ آن ،بخشیسازي یا جوهریتاتفاقاً با همین ذاتید، اما کنتأویل می
بهمفهومی کهضدانقالبی شده است، انقالبیشکلیبهپااز منظر کودتا این لیبرالیسمِ تازهدرحقیقت؛ کندمی
ترتیـبِ  صـورت یـک   بـه شـرّ  عملکـرد اطـالق   که عکس، براي آنبه؛ دکشمیها دیکالیسمِ آخرزمانیِ نئوکانرا

 بایـد هرنـوع   ،در یک رویداد تاریخیِ مغضوبشر سازي ذاتیجاي بهخودکار در سوژه فعال شود،ایدئولوژیک
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هـا رقـم   دسـت اکثریـت  خیلی اتفاقات دیگر تاریخ که بـه مانندتوانست این واقعه می"ذاتیت را از آن گرفت: 
شناسـیِ روشوفـقِ بـر . "وکتاب نداشتخورند به شر تبدیل نشود، ولی غفلتاً شد، چون اکثریتش حسابمی
را در مشـروعیت  آینـده اکثریـت که رأيِ محتومِ یـک  مثل کامرانداريسابقههاي الئیکلیبرالسکوالرِحاد

را واقعه آن بایدي کاربرديِ واقعه به شربراي ترجمه،بخشندي یک کودتا فعلیت میهمین لحظهي وقیحانه
عمـالً  ،شر بـه آن جوهریتاطالقِ که با این، نه تفسیر کردشده است»عارض«که خطا بر آن چونان اکثریتی

شـرط فهـمِ بازگشـت    احتمـاالً ایـن پـیش   بار از جهت منفی، صحه گذاشـت.  این،ناپذیر آنتکینگیِ توجیهبر 
وتکینگـیِ آن اعتبـار تمدیدسازيِ شرارت واقعه، مابعدالطبیعیاکثریت همچون یک شکلِ تکرارشونده است: 

که از طریق استعالست یتولید اکثریتخالل در ا،مشروعیتی دمکراتیک از بیرون بر خودش عارض در هیئت
شود.می

نوعی ینخبهسرانجام باید از مقاومتي که همزمـان بیـانی از اندامـه   سخن گفتسازي گرایی در برابر کم
سـت کـه  ابـژه در شـرایطی  بودگیِ کاذب کلیآگاهی موردبحث جیمسن هم هست، چون یگانه امکانِ اصالح 

انتزاع زمـانِ کـار   تبار با فرایند و همهمنابِوضعِ یک معیارِ ریاضیاتیِبا،وزنبییک شمارشِ سانِ بهاکثریت
دهـد  ؛ آدورنو این تذکر را هم مـی ده استبر آن زپولي اعتبار چیزوارهز سنخِعمومیتی ارنگ اجتماعاً الزم،

دهد، که این پدیدار در آن روي میزمانیبا فرض استقاللِ فیزیکی ،موردمشاهدهبخشی به پدیدار که عینیت
:سازگار نیست

اما فرد مجزا (ایزوله)اي که اوامرِ [یک هیئت/جمع] او را محدود نکرده است، ممکن است گاهی در مقایسه با یک جمـع،  
ي ز ایـدئولوژيِ اعضـاي هیئـت رئیسـه    هـرروي چیـزي نیسـت جـ    تري از عینیت داشته باشد، جمعی که بـه درك روشن

(Gremien)پـیش  آن. این جمله اي غلـط  پاافتـاده ي برشت که حزب هزارتا چشم دارد و فرد فقط دوتا، مثل هر حـرف
رنـگ ارغوانیشکلِ هاي یککه عینکتواند بیناتر باشد از هزار چشمی پردازيِ درست و بِجاي یک ناراضی میاست. خیال

) Allgemeinheit des Wahrenتـر: حقیقـت کلـی،    بینند را با کلیت حقیقت (سـاده رو آنچه میبر آنها نشسته و ازین
تنهـا  ایسـتد. نـه  سازيِ شناخت در برابـر ایـن امـر مـی    پیمایند. فرديگیرند و [درنتیجه] سیري قهقرایی را میاشتباه می

ي ابـژه برسـاخته شـده    سازي) است؛ بلکه ایـن درك خـودش برپایـه   تفاوتگذاري (موفهمِ ابژه وابسته به این تفاوتدرك
هاي سوبژکتیوي که بایـد  همه واکنشوفهم است. بااینتعبیري، تحویل آن به کلیت مستلزم این دركاي که، بهاست، ابژه

دیشـی (خودبازتـابی)، کـه    انخود نیازمند اصالحِ مداوم ابژه هستند. این اصالح از طریـق خـویش  جايبه ابژه نشان داد، به
بخشـیِ  بیـانی اسـتعاري، فراینـد عینیـت    آیـد. بـه  ) است، به عمل مـی geistigeي ذهنی (روحی، محرك و مخمرِ تجربه

سـازيِ افقـی و انتزاعـیِ    باشد، برعکسِ کمی(innerzeitlich)زمانی ـشکلی عمودي و درسازيِ) فلسفی بایستی به(عینی
12اندازه صادق است.برگسون نیز همین» ي زمانِمابعدالطبیعه«مورد [رایج در] علوم؛ این در 

12 T.W. Adorno, Negative Dialektik: Jargon der Eigentlichkeit, Gesammelte Schriften, Band 6 (Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag, 1977): 57.
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گفتمانیسـت،  عنـوان یـک نظـام   عقالنیـت بـه  بخشِیا تعینشرط حال که پیشاضح است که استعال درعینو
مند سازيِ نظامکمیمترادفاین محدودیتجور محدودیت بر عملکرد آن نیز هست.دلیل یکهمیندرست به

ي آموختـه بیشتر دانش است که البته جذابیت خاصـی بـراي هـر دانـش    واقعیت و فروکاست ریاضیاتیِ هرچه
تیسمی باشد کـه در بازشناسـیِ   ي ارتواند ادامهاین جذابیت میدارد، امامحضوفادارِ علوم ریاضی و فیزیک

پایه کمابیش یک اعتراف به گنـاه اسـت؛   شود، و برینري میگذاپایی ارزشي خویشتنکارانهعملکرد محافظه
جسـت؛  افـول عملگـر درآورديِ سازيِ شـناخت را بایـد در مفهـومِ مـن    این کمیترِو مربوطترپسیني نمونه

هاي ریاضـیاتیِ آن (عملگرهـاي جبـري    براي این مفهوم، با تکیه بر داللت(operator)عملگر ي انتخاب واژه
بخشِ ي قوامسازانهقصد تأکید بر فروکاست ریاضیاتیِ و کمیبهمانند ضرب و تقسیم و انتگرال و تاوایی و ...)، 

اساسـاً  کـه  ، حـال آن شودها مترادف میآن صورت گرفت: افول با سنجشِ کمیِ نسبت اقتصاديِ امپریالیست
عبارتی یک ساخت گر، و بهِ محاسبهسردخرَدي یک انتظامِ ایدئولوژیک عقالنیت، یک مرتبهست که بهکمیتی

منـد عقـل   محدودسـازيِ نظـام  بخشی و همزمـانْ این ساختاندیشی، استعال یافته است.مند اسطورهسرکرده
شناسی جامعهسازي هولناكتر در کمیالبته پیشسازد،جاري میسبب فرایندهایی که خودش بر خودش به
شناسـیِ بنیـادین ثبـت شـده اسـت؛ بایـد ایـن متاسـتازِ         صورت یک روشبهاقتصاد دانشگاهیِ معاصر خود و 

شناسیِ ناختبر شمعیارتر با مکانیک کوانتیک که با پوزیتیویسم و سپســ» اصالت الگو (مدل)«ي مفروضه
ي از علوم دقیقه به روابط انسانی را با کمک خصـلت بازگشـتیِ منـدرج در نظریـه    ــعلوم فیزیکی چیره شد

اي کـه در  بخشی بـه خودسـرکوبگري  براي سرکردگیعنوان یک شکلِ عودکنندهو بهپاییِ انداموارهخویشتن
یان ي تولیدي جرسازي در ذات شیوهروشن است که کمی.توضیح دادشود، هیئت یک عقالنیت متشکل می

شـهروند  يکننـده بسیط و یکدستاکثریت را در مفهومِي مؤسس براي تضمین عملکرد بازار، هستهدارد که 
هـا را مـارکس در   ي صریح این مفهوم با یک مناسبت اقتصادي جدید میـان انسـان  رابطهکند؛وضع میآزاد

زمانِ اجتماعاً الزم و تجریدارزشيگزارهاز طریقسازي کمیکه به محوریت امرِ دهدجایی توضیح میهمان
حرکـت منطقـی بـراي اسـتنتاج الگـوي      یـک  شـکلِ  امـر  پردازد؛ ایـن  ر میآواز بطن یک تنوع کیفیِ سرسام

اما همزمان داري ضروریست، گیرد که براي شناخت واقعیت سرمایهخود میرا بهايریاضیاتیِ دقیق و انتزاعی
ست که مستقیماً مربوط به زمانمنديشودبرمال مینیز موردنظر واقعیت امتناع ذاتیِدر همان انتزاع منطقی،

طورجـدي نـافی   این ادعا به؛ طورویژه به آن بازخواهیم گشتي ارزش مارکس بهزودي در خوانش نظریهبهو
در زمـان در وارد کـردنِ عامـل   گیري از هگـل را براي فاصلهست که گامِ اساسیِ مارکس قدیمیيانگارهآن 

تحـوالت کهبه اینشودکه منجر میکندجستجو میهگل زمانِبیظاهراً یالکتیک انتزاعیِ مقوالت منطقیِد
بدهـد؛ به واقعیتی تاریخی و پذیراي کنشِ اجتماعی سوژه جاي خود را هگل ي سامانهخودفرمان و فرابشريِ 

بیـانی در او  مارکس جایگاه محـوري دارد و بـه  منطقیِمجرد و مشکل اینجاست که زمان در خود الگوي فوق
ي دوگانه«تر،به بیانی مشخصي زمان و منطق، با یک منطقِ انتزاعیِ اساساً زمانمند روبروییم. جاي دوگانهبه
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و سـطحِ  ي سطح عالی تجریـد (یـا سـطح ایـده)    اي براي تبیین رابطهعنوان الگوي نظريبه» منطق و تاریخ
گرایــان و طورمشــخص در کشــمکش شــکل/منطقعیــت در مارکسیســم ــــ کــه بــهانضــمامیِ تکینگــی واق

اي قابـل تجدیـدنظر اسـت،    طور ریشهدهد ــ احتماالً بهي دولت خود را نشان میساختارگرایان بر سر نظریه
و کشف الزامِ ساختاريِ وضـعِ  ي ارزش مارکستوان فرض کرد که با بازشناسی مفهوم زمان در نظریهزیرا می

اي برسیم که در آن خود تکینگـی  ماندگاري، به سطح دروننوع زمانمندي متضاد در تولید و تحقق ارزشدو 
گرفتـه در  هاي مختصرِ صورتگذشته از تالشباشد.افزایی ارزشمنطقیِز الگوي بخشی ا،تاریخیپیشامدیا 

ایـن  آیـا  د کـه  بررسـی تـر بایـد   سپساست؛... استوارنامههاي سپسین هاي پیشین، این موضوعِ بخشنوشته
؟طورکلی در خود منطقِ هگل ریشه داردخودویژگی به

استعالي منجر به خلق مفهوم زمـان، یکـی از   از کانت، نقد مدرن تاحدي قانع شده است کهوانگهی پس
سـازي و  کـه نخسـت مکانیـک نیـوتنی بـا مطلـق      سازيِ واقعیـت اسـت  سازي و درواقع جبريمصادیقِ کمی

سکوالرسازي و رستاخیززدایی از ــ محـور زمـان، و سـپس مکانیـک کوانتیـک بـا       درواقعسازي ــ و قلمست
بـراي ارضـاي   ) طبـق الگـوي اتمـی نیلـز بـور     شـدنِ بسـامد  کوانتـومی با (سازيِ عدديِ آن تمایل به گسسته

جهت تقویـت آن در  در ،محورهاي مکان و انرژيگیِ مدرنِبیشتر ملزومات فیزیکی و ریاضیاتیِ گسستهرچه
پـا و  منطـقِ در آنِ واحـد خویشـتن   نظـر مـن از اینجـا تـا     اما بـه اند؛عمل کردههاي شناختو الگووارهعلوم

ي تولیـد  در شـیوه یزمـان دوگـانگی همـان  اي هست کـه تنهـا بـا درك    سازي هنوز فاصلهکمیخودویرانگرِ
شـود،  خلـق مـی  بـر واقعیـت پدیـداري    گذاري عددجور یکشود: زمانی که از طریق فهمیده میداري سرمایه
و عددناپـذیر اسـت  نهـد کـه در ذات خـود   ناقض واقعیت پدیداري را پیش مـی گستريِ یک پسحالدرعین

يکه بر دوگانـه شناختیِ میل و رانه نیز مطرح است ي زماندوگانهمیان درین. رخدادگراها چشم به آن دارند
نقضِ این اصـل؛ در  براي ارتجاعیو زمانی واقعیتاصلمنطبق با : زمانی خطی موردبحث انطباق نسبی دارد

که دادن ایناي شد براي نشانتر تالش نابسندههاي قبلیو اختصاراً در برخی نوشتهاخالقمنديِ انحالل صنف
حال یک اخالقمندي هستند.هاي موردنظر درعینزمانمنديهرکدام از 

هـاي گونـاگون   تمایل چپ براي حل پرسش مشروعیت خود، حتا نخست نزد خودش، به شکلاز طرفی
آن را درگیر معماي اکثریت کرده است؛ معموالً سعی شده تا انقالب بلشویکی چونـان قیـام اکثریـت تفسـیر     

موضـوع  نیـز در ایـران  انـدازه نمـودار نشـده اسـت.    اینبهبخشی به انقالبجا دردسرهاي کمیتچشود، و هی
موتـور  «ي که نخستینشان نظریهاي بروز کرده استپرداخته اما ریشهچندانْهاي نظريِ نهصورت درگیريبه

هـاي العـالج موتـور    بود که اساسش بر یک بدبینیِ اقرارنشده نسبت بـه جهتگیـري  » کوچک ــ موتور بزرگ
بخشی ور کوچک، تدبیري براي مشروعیتبر پاي موت» موتور بزرگ«راستی وضعِ اَندیسِ بزرگ استوار بود؛ به

ضمنیِ مشروعیتبه فرضِ بسندگیِ خود زدایی از خود اکثریـت را  موتور کوچک بود، اما همین تدبیر کارکرد
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سپس با انزواي تقـی شـهرام در پـاریس بـا     که مورد اعتراضِ جديِ خطوط یک و سه قرار گرفت.هم داشت
در شرایط قیام عمل موتور کوچکي شویم که اصرار او بر ادامهرو میعملیات مرکزیت آتی سازمان پیکار روب

مجـال  گزارش دومـین پاکسـازي   ي کانونی موضوع، که در دیدند؛ نکتهي بیرون از خلق میاي را مبارزهتوده
در بورژوازي خردهایدئولوژي و سیاستبه شانتقاداتبا محتویاتفراهم نشد، تناقض این موضع اوپرداختنش

و شاید هاي ذهنی بخشی از این مسئله را باید در ناسازهگمان منبهاست که اعالم مواضعو پرچمهاي بیانیه
هـم بـه وجـود دو تلقـی متفـاوت از مفهـوم اکثریـت        خود او جست، اما بخشِ دیگـر  هاي شخصیتی بازيلج

حکمت اسـت کـه   و قدرت سیاسیحزبي ي اقلیت و اکثریت در نظریهمورد بعدي، طرح رابطه. گرددبازمی
، سلبی و اثباتیي مناظره،حزب و جامعهاي چون شدت لیبرالیهاي بهلرغم بالنکیسمِ ظاهريِ آن، با مکمبه
قـدرتگیري یـک   کوتاه فرضِ اتصالپیشدرهرحالکند: تعینِ کمی خود را پیدا میآیا پیروزي کمونیسم ... و 

ست و نسلیثریت اکیک جنبشِ وجود او، به اعتراف خودي معترضتودهپذیرشِ سپسینِ یک حزبِ اقلیت با
ناپــذیر و بازگردانــدنِ ي مقولــهبخشــی بــه یــک تکینــهي عمــومی بــراي کمیــتاشــدت بــه ارادههمــینبــه

بـه ایـن مسـیر    ی از مسـیر طبیعـی،  هاي قبلـ نسلپس از انحرافعقالنیت/انداموارگی شبیه است: نسلی که 
عنـوان یـک   اسـتعالي اکثریـت بـه   هولنـاك فراغـت از ایـدئولوژي و    توهمِتالزمِ آشکارِه درنتیج؛ گرددبازمی

کند.با پرسش اکثریت میواقعاً موجودچپِمعیوب نسبت تبدیل به شاخصِ لیبرالیسم حکمت را ایدئولوژي، 

کـه  هستنداي هاي گشودههاي سپسینِ دنبالهانتقادي بخشفرض بر این است که اینها موضوع مباحث
شود!شدن، هر روز بر تعدادشان افزوده میجاي بستهبه
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