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بازمانده
)بخش دومــ تر از ضدامپریالیسمجوهري(

مهدي گرایلو

بحـر هـم نتواند از مـا کرد رفعِ تشنگی
نوشیم مار میـجوهریم، آب از دمِ شمشی

(بیدل)

انتخابات، گره سختی خـورد و گفتارپس از چرخشِ گفتگو به 1آراجهاني برنامه،ماهفروردین28شنبه شبِ 
درپـذیر پدیـد آمـد؛    گذرنامعناییِ یا مغاكیک ناهمرسانیاوو میزبانِ،منوچهر متکیمیهمان برنامه، میان 
ــ که او سخنگویش است ــ پرداختشوراي وحدت اصولگرایان روند پیدایش بازگوییمتکی به 40ي دقیقه

ي براي پرهیز از رخداد دوباره،را برشمرد که این شورا)نامزدهاپیشپس: (ازینو سپس نام ده نامزد احتمالی
ي برگزیدنِ یکـی از آنهـا در جایگـاه نـامزد فرجـامینِ گردایـه      ي پیشین، با هدفهاي انتخاباتیِ باختهآزمون

اصولگرایی، آنها را به گردهمایی و همکاري با یکدیگر براي یکصدا و یکچهره گام نهـادنِ در برابـرِ همـاوردانِ    
در میان این نامزدها نام کسانی چـون قالیبـاف و دهقـان و رضـایی در     فراخوانده است.رومیانهوطلب اصالح

ي پایـداري و  روشـنی بـه جبهـه   خورد، و میزبان ــ که بـه کنار نام سعید جلیلی و سعید محمد به چشم می
ي شـورا بـراي   شید کـه سـنجه  را پیش کپرسشاش، سعید جلیلی، نزدیک است ــ این ي انتخاباتینماینده

اش از هـاي برجـامی  به پاس تـالش شان یکیهمجبهه و همبسته انگاشتن کسانی چون دهقان و جلیلی، که 
چه بوده از روز آغازِ دولت برجام با این رویه سر ستیز داشته است ــگیرد و دیگريکالن میروحانی پاداشِ
توان به ي برجام درکار بوده که در ترازِ آن میتر از گوهرهین، نزد این شورا چه چیزي گوهرمااست؟ به زبان 

اصولگرایان با همکاري این دو رویکرد یکسره ناهمسـاز اندیشـید؟  وحدتاي براي بنیادگذاري شوراي یگانگی
ي شـوراي وحـدت ـــ کـه ده     تَنـه پـانزده هیئت عالی ي چینشِ خود این پرسش البته درباره)45ي (دقیقه

هاي برجـامگرایی چـون   که در آن چهرههیئتی، شودپرسیده میرا برگزیده است ــ نیز برشمردهنامزد پیش
فرجـام میـان   گفتگـویی بـی  سـپس .انـد هایی چون خود متکی همنشین شـده ابوترابی و باهنر با پادبرجامی

کـه  اسـت ایـن  ي پاسخِ متکی ؛ چکیدهیابدمیجریان ود به دیگري خمقصودرساندنمیهمان و میزبان براي 
و هیئت عالیي میزبان در برجام ناهمگرا بودند ــ چه در گفتههایی که بههمجبهه و همسویه انگاشتنِ چهره

انقالب است؛ و بـاز میزبـان و بازپرسـیِ    اصولي دربارهنامزدهاي برگزیده ــ از سرِ همدیدي آنها چه در پیش
1 https://www.youtube.com/watch?v=-YKOw04sfNc
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این ناهمرسانی بهتـرین  ــ از داستانِ برجام چیست؟ترگوهرینتر یا ايــ یا ریشهتراصولیپرسشِ نخستین: 
تنهـا شـناختی و نگرشـی، بلکـه فراتـر از آن      نهبنديِکمِ آشکارشِ یک شکاف یا الیهدایش یا دستنشانگرِ پی

) 48ي ي میزبان (دقیقهگفتهشد؛ بهپنداشته میو یکدست در پیکره ایست که تاکنون یگانه شناختیهستی
کـه تـا پـیش از    رویکردياند، اما آیا این بدان معناست که گیرِ برجام شدهامروز همه، مگر خود دولت، خُرده

ي کـانونی  آورِ برجام، در کسانی چون قالیباف و باهنر و رضایی و دهقان درکـار سـتایشِ برنامـه   شکست شرم
تنهـا بـا یـک    است، یا اینکه هنوز همان نگاه،دچار یک دگرگونیِ سرشتین شدههمینَک، دولت روحانی بود

با نگاهی از بیخ ناساز نخست و با کسانی که از همان باز پا به میدان گذاشتهخوددر ایستارِعرَضیجابجاییِ 
آنکه میزبان نـامی از او  یزند؟ پر روشن است که بنگریستند، دم از یگانگی و همسنگري میبه این فرایند می

هـاي سیاسـیِ روزهـاي    او در ایستادن در برابر فرایند برجام در هنگامـه بیاورد، سخن بر سرِ جلیلی و تنهاییِ
با برجام ناسازگاري یا حتا تضـادي در تـرازي   نگاهشست که گویاوآمدهاي برجامیو آغاز رفت92انتخابات 
بـه جلـو،  49:30ازمتکـی  داشـته و دارد؛  کی در آن روزها داشتند،تر از آنچه کسانی چون خود متبس ژرف

: شوراي وحدت ضدیتی با گفتگوهاي پیشـین و کنـونیِ برجـامی    زندناخواسته به همین تفاوت تراز گریز می
خـود برجـام   ؛ از دیـد او زنـد نمیریشهازآن را وارونِ میزبانْگیرد و بهندارد، بلکه به چارچوب آن خُرده می

در گفتگوهاي برجـام، دولت روحانی نگرشو روشهبتنها اصولگرایانِ منتقد ي خُردهست، بلکه نیپذیرفته نا
متکـی  1:01:30در آن اسـت. پیشـبرد گرفتنِ هشدارهاي رهبري در ها، و نادیدهها و ستاندهناهمسنگیِ داده

(همـاییِ ائتالف نیروهاي انقالبشوراي، شوراي وحدت اصولگرایانکند که ي همین برآورد گوشزد میبرپایه
نیروي اجرایی کشـور  در نیاز به دگرگشت بنیادینِ،ي پایدارياصولگرایان) و جبههبلبشوي از چندتاي دیگر

به همدیدي )1:06:45(سپسو نگاه یکسانی دارندهاي انقالبیجمهور با شناسهاز رهگذر گزینش یک رییس
ـ همانـا  هـاي پرشـمار بـه انتخابـات رفـتن      این سه گرایش در اینکه بـا پایگـاه   همـاوردان پردنِ نبـرد بـه   واس

نامزدهـا  ند که برخی از ایـن پـیش  زمیمیزبان به متکی نهیب) 1:13:00(سرانجام . پردازدمیستاصولگرایی
ي اصـراري ندارنـد کـه خـود را نـامزد گردایـه      اند که چندان پیشترها نیز نشان دادهست) گریز به جلیلیباز (

، چرا کهزمان گره خواهد گشودي میزبان را تنها ي گوشزدهتر روشن شد که دشوارهسپساصولگرایی بدانند.
. دندرسیوحدت کبیر داشته، به پاسخِ چشمزیر فشاري دو روز،تنها با گذشت یکیهواداران پایداري

گـردد کـه دو   میان متکی و میزبان، میان اصولگرایان و پایداري، به حقیقتی بازمیگفته پیشناهمرسانی 
اصـولگرایانی کـه متکـی    بـراي  چینـد؛  می57سانیِ هستیِ اجتماعیِ سوي این کشمکش را در ترازهاي ناهم

هرچند شکست خورده است، اما همچون پیشامدي که بـا ذات یـا   برجام رویدادیست که سخنگویشان است، 
: برجام یک پیشامده (عرَض) اي داردشدهدادهآغاز و پایانِتضاد بنیادینی ندارد، 57چیستیِ هستیِ اجتماعیِ 

اي کـه روزي روزگـاري بـه بزنگـاه برجـام      انقالبـی پویشي کارخانهاست و زهد و فسقِ کارگزارانش رونق از 
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اسـت و تـا   بنیادگذارِ هستیپیمانِپایداري اما برجام خیانت به یک ي سخت برَد؛ نزد هسته، نمیه بوددرسی
سیاسـت  ي شدههاي سپريي پروندهگنجهدر ششدنبایگانیرجاست، برجام حتا پس اززمانیکه آن پیمان ب

راسـتی،  زِ انجـامش دنبالـه دارد.   روکشـد، تـا  روز، همچون گناهی که بر درِ کیفرستان انتظارِ حسابرسی مـی 
ي فراسیاسیِ همانند منظور نیستند) (نهاد رهبري و سپاه و هستندهکشور است سیاسیي تنها تکانهپایداري

اي بِسـان دشـواره  ايبخشـی بـه پرسـش هسـته    برجام را نه ابزار یا گذرگاهی براي فرجـام ،از همان آغازکه 
ان ازینرو با برجام و برجامکـار دانست وآن میجوهرياي براي دگرگونیِ بهانه، بلکه 57ي بر سامانهپیشامده

در سرشـت خـود   دادوسـتد پیشبرد یک ناهمدیدي در روش و رویکرد تنها و نه اي،ستیز یا ناهمسازيِ ریشه
برجـام را از یکـدیگر   يآینـده پـیش که در آن نامزدها گوي کارگزاريِ فرایند1392در انتخابات ؛ داشت،روا
ي سـامانه يیکبـاره ي آنچه بـا چـرخش   مایهسعید جلیلی با آگاهی از درونپایداري به نمایندگی ربودند، می

ي اصـلی شکست خورد. دیگر نامزدهاسرانجام فرایند ایستاد و آن سیاسی کشور در دست انجام بود، در برابر 
اي ایران بـه  ي هستهتهواسپاريِ نیرو و اندوخگویی به کارزارِ يدر آرــ روحانی، والیتی، قالیباف و رضایی ــ 

بـه  و پیرامونیـانش  ي پایداري سالهي هشتتفاوت چشمگیري با یکدیگر نداشتند، بااینهمه خُردهامپریالیسم،
در انجام این دادوستد یکسره زیانساز و همراهـیِ آنهـا در فراینـدي نیسـت کـه      دلیل همدلیشانآنها تنها به

نـزد پایـداري، در پیشـبرد فراینـد برجـام، آنچـه       ؛رو همتراز نیستهیچاش بهداده و ستاندهي متکی گفتهبه
فرایند به خود این اي کشور در برابرِ یک صفرِ کلوین بود، فروکاست ي توان هستهتر از باخت یکبارهاهریمنی

هشیاري یا زدند: چرا آنها را به سینه میشاننزد نیروهایی بود که سنگ انقالبايهستهي دروغینِ پرسشواره
اي جهـان بـر ایـران    که هدف از فشـارهاي هسـته  شکن گماني در برابر این دریافتهگوش شنواییکم دست
ایداري بـه  پآید ــ ندارند؟بود، نداشته و هنوز هم ــ آنچنانکه از پاسخ سخنگویشان برمی57زدایی از گوهره

هـا و گـرایشِ   طلـب که گذشته از اصـالح آورد به یاد مدعیان میدر چند ماه گذشته با صداي رسایاد دارد و
ي ردایـه شـود، گ چون برجـام چکیـده مـی   رسواییکه هست و نیستشان در پدیدارهاي روها میانهیافته به نام

ـ    کوشید تاتاخت و میاصولگرایی نیز یکسره در این راه می تـر روریختی پـذیرفتنی براي گفتگـو بـا غـرب س ،
در همـین گرمـاگرم بـود کـه پیونـدهاي      ؛ داشته باشـد هاطلباصالحي خوردهریشِ شانهي اندازهبهکمدست

یاسـی رسـمی   و اکنون آنها تنها نیـروي س ؛شدرایی سست و گاه گسسته ي اصولگي شلختهپایداري با پیکره
ي اصـولگرایی و  ي شـناختی و نگرشـیِ یکپارچـه، یگـانگیِ دو تکانـه     امانهیک سـ کشور هستند که استوار بر

، بلکـه در همانسـتیِ   ي آنهـا ي ناگهـانی و پیشـامدوارِ روزانـه   هـا و پدیـدارها  طلبـی را نـه در سیاسـت   اصالح
خواندنـد کـه   گریـز همبسـتگی ي پایـداري را نیرویـی   اصـولگرایان جبهـه  در برابـر، یابند؛شان بازمیینگوهر
مزديِبـر نـا  اشپافشـاري در، و اکنون نیـز  پیشینِ مجلسو هم در انتخابات 92اَش را هم در خودرويسربه

نشان داده ،ي انتخاباتیي جلیلی در انتخابات و پرهیز از پذیرشِ روند همبستگی در یک چهرهدوبارهمستقل 
هاي خـود را  ریشهترین برآورد بینانهدر خوشهایی که مهاي آدبازيبه این زرنگآغازین پایدارياست؛ پاسخ
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دشـواره را  وحدت کبیر کمی پیش از آنکه خودش با پیشنهاد چرخند، سو میهر روز به یک از دست داده و 
میـان  ايپایـه میانجی فرایند برجـام یـک همبسـتگیِ    آنجا که به2:بوداز ایستارِ باالراستی بهدوچندان کند، 

وحـدت روحانی و هماوردانِ اصـولگرایش شـکل گرفتـه اسـت، ایـن اصـولگرایان، در رقابـت بـا روحـانی، از          
ترازِ راستینِ وحـدت  92انتخابات گوید که درست میپایداريگویند؟ بر سر چه چیزي سخن میاصولگرایان

در برابرِ نگرش جلیلی به ذات رایند برجامبه میانجیِ فــ رومیانهطلب و را نشان داد: همه ــ اصولگرا و اصالح
نگـاه  زي را نخوریم که در نخستیناندا؛ آن انتخابات، اگر فریبِ نماي غلطاي همدست شدندگفتگوهاي هسته

گـزینشِ یکـی از چنـد    ي اصولگرایان، بلکهطلبان با جبههآورد، در بنیاد خود نه رویاروییِ اصالحتماشا میبه
براي تبارهممردچنداینهمچشمیِدر برابر جلیلی ایستاده بودند؛،یک نگاه از بیخ همانندبا که بود مردي

از اي از دیگران رویکرد سفت و سختی را که جلیلی در گفتگوهـاي هسـته  ترآنکه هرکدام بیشتر و پذیرفتنی
آورد کـه در روزگـارِ   ان مـی او بـه یـاد اصـولگرای   ؛ ، سرشت راستین آن انتخابات بودبکوبدخود نشان داده بود

ي پایـداري را از دیـوار   سـایه جـا  دردسـت دولـت برجـام، همـه    دسـت ،ي ایـن آقایـان  بروبیاي برجـام، همـه  
نشایسـت  هاي نزدیک به پایداري را پشـت شایسـت  ؛ مجلسِ دومِ برجام (مجلس دهم) که چهرهتراشیدندمی

و رو میانـه طلـب و  شوراي نگهبان جا گذاشت، بهتر از هر فرایند دیگري همبستگیِ گوهرین اصولگرا و اصالح
کـه امـروز هـیچ    هاي سیاسیِ روز را در ریاست کسی چون علی الریجانی به نمایش درآورد وپرتدیگر خرت

تـن بـه دردسـرهاي حیثیتـیِ پشـتیبانی از      طلب و نه اصولگرا، تابِ آن ندارد تـا  اي، نه اصالحنیروي سیاسی
ي ایران پرتـاب شـده اسـت،    لجن به رخسارهیک چمچهي برجام همچون که تفالهاکنون و نامزديِ او بدهد.

هـاي  تا دیروز در هماهنگی با خیزابـه کهولگرایی اصيآبروباختهاردوگاهي دههاي سرخوربرجامیاز پایداري 
برگردانده زدایی و پرهیز از تندرويگفتگو و تنشبهانقالبصدوراز واژگان خود را دایرهي برجام، باخودبرَنده

خورده است یا یـک رونـد   برجام یک سیاست شکستکند:با همان پرسش هشت سال پیش میزبانی می،بود
اصولگرایانی کـه  راستیبه؟57ي تبهگنیِ جوهريِ هستیِ انقالبیِشونده و دوباره بازگردندهدگرریختپاینده، 

بـا آشـتی در ستایش و سگالشِ رونـد بـدبويِ   ــ آن نیزحتا پس از تا برآمدنِ ترامپ ــ و برخی92سال از
روحانی در پیشبرد روشِو رویکردگیري به از خُردهبرجامو اکنون نیز نقدشان به تمام گذاشتندسنگجهان

ی همانسـته و  اندر گـوهرِ خـود بـا چـه کسـ     ،رود، فراتـر نمـی  در ذات خـود بـدي و بـزه نـدارد    که سیاستی
ردش روهـاي میانهطلبان و روحانی و اصالحبا همچنانیا یجلیلبا ؟اندهمدسته رداگـي کـه متکـی دربـاره   گ

دهد؟نانچه اصولگرایان با پایداري بر سر یک نامزد یگانه همبسته نشوند، هشدار میچ،ي آنهاپیروزي دوباره

بـودن و پاسداشـت   اینجهانیيدشوارهبه دالیلی که همیشه یک انقالب را میانِ تر و سرانجام،سپساما 
که نخست پیشامده) در و هگوهردر این دو تراز یگانگی (تمایزِ کند،باالوپایین میاش شناختییزدانيگوهره

2 http://www.rajanews.com/node/346114
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؛ پایداري به زبانِ خـود جلیلـی   ریزداصولگرایی و پایداري را دچار ناهمرسانی کرده است، در جایی به هم می
یگـانگی و  پـذیرشِ  بـه  ، اُفتـد و دانـی   نیروهـاي انقالبـی  ي دولـت در دسـت همـاوردانِ    براي نیفتادنِ دوباره

ي ي همـه نـامزد بازنماینـده  گرایان در آن بـه دنبـال تـک   کند که اصولهمبستگی در همان ترازي بسنده می
نیـز، بـا   اي کـه حتـا قالیبـاف و رضـایی را    (گردایهوحدت کبیر هاي درونی خویش هستند؛ پیشنهاد گرایش

ي ي در پهنـه هـاي کُنشـورز  برآمـد بایسـتگی  گذارد) میاو کنار بر جلیلی داشتند،92تاختی که در همهآن
براي دي راهبرهايبنديچهارتاي یارگیري و جبههـهاي انتخاباتی و دودوتاکشمکشیتیک گسیاست روز، در

بـه  ي بـس مجـرّد   پرسشِ پیوند دادن یک انگارهاینجا هاي واقعیِ خویش است؛با نگاه به داشتهمهار هماورد
روي انگرایی اي کـه همیشـه در کشـمکش میـان سیاسـتورزي و آرمـ      آید، دشـواره هاي روز پیش میواقعیت

هاي دورانساز تاریخ است.ي انقالبهاي بنیادین همهکردن با آن یکی از چالشو دست و پنجه نرمگشاید می
شـدن نـاگزیر از چنـدي    بـراي گیتیـک  پایبند بود کـه  اي مینويي به گوهرهتوان دیري راستی چگونه میبه

رد، بایـد  پرسش پیش از آنکه در اخالق پاسخ گیـ این است؟ تاریخیپدیدارِي و پذیرشِ جامهازخودبیگانگی
ي بنیادین هگل است که تاریخ همانا تالش اینجهانیِ ز همان انگارهاگزارشی نهاده شود، چون شدر فلسفه پی

کنـد و بـراي   یـابی پیوسـته انقـالب مـی    تالشی که بـراي انجـام  اش است، براي آگاهی از سرشت یزدانیروح 
زیر فشارِهاي بسیاري آیینپیش از پایداري، راستشود.ضدانقالب میدر برابرششدنش پیوستهگذاشتهناکام

ر خیانتی به آن دقیقـه  هوسازدرا جاودانه میي زایش انقالبیِ خود به حقیقتی که دقیقهي پایبنديدشواره
شِ خـط درخـورِ   زمانمنديِ راستبه ، کندزنده تبدیل میهمیشهرا به یک رسواییِ لـیـک  بـه انقـالب  آن واه

 یک انقالبانداینجهانی درغلتیدهیکسره رویداد گیتیک هایی از هسته، درایه؛ اینکه فعلیتبه آن را ي سخت
امـا برخـی از   را از دسـت داده انقـالب  ي آن اش از انگـاره یـا گـوهره   کـه آگـاهی  کشـد  میسازش با نیرویی 

ست، اما از یاد نبـریم کـه ایـن    ، فهمیدنینگاه داشته استگفتمان ایستارهاي سیاسی پیشین خود را در یک 
چیـزي  اهـریمنْ بوده اسـت؛ کـارکرد  ي پیشینِ همین سازش خودش پیامد یک مرتبهگاه نیروي فراموشکار

فعلیـت آن انقـالب در هـیچ    یک انقالب که ي بنیادینِ کردارِ اینجهانیِچشمپوشی بر این برنهادهنیست مگر
؛ دقــایقی هســت کــه پایبنــدي بــه ایــن برنهــاده گیــردي بنیــادبخشِ آن پیشــی نمــیرهاي بــر انگــادقیقــه

سازِ آن انگـاره بـراي   نامند که پایندهمیشهادت انجامد؛ این دقایق را مود به پایان یک فعلیت میندرنخستین
گاه به نادرست ایـن دقیقـه را بـا یـک مرگخـواهیِ      ؛سراسرِ تاریخ و بازگشت آن در فعلیت حتمیِ دیگریست

سـوژه بـراي   يِاالیـه ـدومیل تا آن اندازه که تـالشِ ناسـاز و   متعلقِي گیرند: واالیشِ بیشینهادیپی برابر می
اما این گـزارش بـر برخـی    د؛ رسانَي جانبازي میدیگري را به مرتبهآشکارگیِ کمال و کاستیِ همزمانِ بزرگ

ست.هاي ایرانیجهانِ امروز، نمونهدرترینشانکه برجستهبرازدیها نمنمونه

*                     *                    *
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دارد، چون هستیزرومیانهو گرایشِ نامیده به طلبیاصولگرایی در بسیاري از ایستارهاي سیاسیِ خود با اصالح
آنها در پیکره به امپریالیسم؛ همهي نوکرمنشانهست و دومی یک وابستگیِ ضدامپریالیستیگفتمانِیکُمی یک 

ي سود تکانهتناسبِ نیروها بهسازيِایستند و کسی چون جلیلی براي بهرودرروي یکدیگر می1400انتخابات 
ازتـر جوهرياما چیزي ؛شودضدامپریالیستی در همین ترازِ گیتیک سیاسیِ ایران با اصولگرایان همبسته می

به گمـان  ولبی براي مهارِ آن یکدست شدند،طاصولگرایی و اصالح92در هم در کار است که ضدامپریالیسم 
فعلیتچیزي که در نسبت با سپهرِ ست،ایرانییم باشاز آن آگاهبتوانیم بیش از آنچه این چیز و سنجشِ من 

افتد.است: سپهري که ادیپ در آن از کار مینشونده رِ یک افزونگیِ اَختههمیشه دچا

هـا و  سـت کـه یارمنـدي   یـا پنـداربافیِ آدمیـانی   پـردازي بهترین گواه انگارهآرمانشهري راستی برنهاده
؛ آنها حتا هنگامی که انقـالب  شونده میاختهاشان هرروز از نو به دست قدرتی با ساختاري جهانرَواتوانمندي

ي یگـانگیِ  ناخودآگاهانـه از روي پنـداره  دانند که رسیدن به جهانی میايبری آزادآغازِ پویشکنند، آن را می
اَش، الگـوگیري /قانوني پـدر درازيِ خودکامگانـه ، پیش از دستي خیوشرفته/طبیعت ازدستآغازین با مادر

ي ي در همـان چرخـه  تـر روشن است که این میلورزي چیزي نیست جز افتـادن در گـامِ باالمرتبـه   اند.کرده
اش نهفته است: پیمایشی کـه گـوهره  دادگیازدستي پویشِ آن هنوز در یک چرخِ ادیپ، چون کارمایههرزه

وکم همین حقیقت تفاوت یک بلشویک راستین بـا یـک کمونیسـت    بیش.ستکردگییا گُمهمچنان نیستی
ي یک ي آینده (چیزي مانندهطبقهآرمانشهرِ بیآیِشِ گام تاریخ در شاهراهبهايِ باورمند به پیشرفت گامنمونه
بیش از گوهرینآورد: بلشویک کارِ دولت شوروي و اردوگاهش) را پدید میورزِ محافظهساالر یا سیاستدیوان

ه اسـت تر پر دیده شدسپس.استاستوارپايخود رخداد اکتبر بري آن آرمانشهر پایبند باشد، آنکه به پنداره
اي کـه  هـاي آرمـانی  بسیاري از باورمندان به آرمانشهر را، به دستاویزِ پاسداشت پنـداره ضدانقالبکه چگونه 

براي یکجور خرابکاري یا توطئهکند؛ این میخود آن انقالب بسیج برابرِانقالب از برآوردنِ آنها بازمانده است، 
راسـت آنکـه ضـدانقالب یـک     .هاي خود انقالب استآرمانـبا کمک ابژهیي انقالبسوژهساخت سازيِ ادیپی

پایبندي شود و میخودآشکاره و خودآگاه در انقالبایست که کارکرد ادیپی براي برانداختن یا زدودنِ گوهره
از و دبخشـ دادگیِ اینجهانی میبه حقیقتدر مرزهاي زیست گیتیک مردمانسپسینی کهدر فعلیتآنبه 

گذشتهقالب است؛ براي انقالبیِ راستین حقیقت در انآن شوارترین آروینِ د، دسازمیتاریخیپدیدارآن یک 
آن حقیقـت باشـد،   فرجـامینِ برآمـدنِ بیش از آنکه رسانه یـا ابـزاري بـراي    و سپهرِ فعلیت ،است و نه آینده

اینجـا  نشـانَد: و نمود نـابِ آن غبـار مـی   شود و بر چهره زور میبرآمدههمینَکحقیقتیست که به دردسري
آفریند؛ از همین روست که در ست که همیشه براي آشکارگیِ حقیقت دردسر میفعلیت یک مزاحمِ اینجهانی

را به کـار بنـدیم) نیروهـاي    تر از ضدامپریالیسمجوهريي شناسیِ نوشتههاي واکنشی/سلبی (اگر واژهانقالب
تواند ي انقالب بیندیشند: استقالل از استعمار میهاي جایگزین براي انجامِ برنامهچارهتوانند به راهانقالب می
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سازي و پیشرفت صنعتی؛با انقالب یا سیاستورزيِ جهانی یا حتا توافق با خود نیروي استعمارگر به انجام رسد
سـوي  داري، یا حتا حرکت بـه ي تولید به سرمایهدارانههاي واپسمانده و پیشاسرمایههاقتصادي و گذار از شیو

هایی چون پیروزي نظامی و گشـایش  شان از گذرگاهکه بسیاريداريراه رشد غیرسرمایهیافته به الگوهاي نام
هاي فراوانی ي آنها نمونههاند و تاریخ براي هماند نیز از همین دستههاي ناانقالبی گذشتهسرزمینی و دیگر راه

هاي راستین راهکارِ دیگري جز خود انقالب ندارند، چون به یک برنامه یا هـدف/آرمان (یـک   انقالبدارد؛ اما 
: در آنهـا  در معناي لکانی واژه) که پس از جابجایی قدرت بایـد بـرآورده شـود، فروکاسـتنی نیسـتند     فانتزي 
رد، یک برونداد متاگیتیک که گویا نسبتش با زیست گیتیک مردمان به بر برنامه و هدفش داايافزونهانقالب 

هاي پیشرفت اجتماعی در خـدمت  : اینجا اقتصاد و برنامهبینیمهاي واکنشی میست که در انقالبوارونِ آنی
ها فروکاسـت.  مهانقالب را به ابزار یا راهکاري براي انجام این برناوارونْبهتوان رو نمیهیچانقالب هستند و به

سرشـت  دوتاي دیگرحتا انقالب بلشویکی، با آنکه بیش از اند؛ سه انقالبِ فرانسه، روسیه و ایران از این دسته
د، گـزار پنداشـت و مـی  ي اجتمـاعی و اقتصـادي) مـی   خود را در یک دگرگشت یکسره گیتیک (یـک برنامـه  

ي مسـیحایی، یـک آغازگـاه تـاریخ گراییـد،      قیقـه بیشترِ رویـداد اکتبـر در یـک د   چگالشِ هرچهروشنی به به
ي سـنجه » کمونیسـم نـدازِ اَچشم«هاي بیرون روسیه، بیش از آغازگاهی که حتا براي بسیاري از مارکسیست

هاي ي انبوهی از کمونیستسویهي اجتماعی شد. پشتیبانی همهي یک تکانهشناخت و داوري پیرامون درونه
تـوان  هاي کمونیستیِ کشورهاي خودشان، را نمـی جهان از انقالب اکتبر، حتا به بهاي گذشتن از چشمداشت

فروکاست: پنـداري آنهـا   » سوسیالیسم در یک کشور«ي کالهبرداريِها به قالبوارهي نمونههمیشه و در همه
کردنـد، حتـا آنجـا کـه     ازخودگذشتگی مـی ي بنیادگذارِ هستیِ خودشان دقیقهو نگاهداشت براي پاسداشت

ندازِ اَچشمدهد، دورشدنِ آشکار از آن هاي اینجهانیِ آن میدیدند که باجی که اکتبر به فعلیت و بایستگیمی
هـایی  انقالب اکتبر در بزنگـاه اقتصاديِ ـاجتماعیهاي راستبهکاچ براي سنجشِ گردشاست. تالش لوآرمانی 

گیـريِ  نِ انقالب (در برابـر خُـرده  ستواراندبراي اُسیاسیها بِسان درنگی چون پرسش دهقانان و پرسشِ ملت
جلو اما غازین و روبهاي چون رزا لوکزامبورگ) گامی آي مخالفان درونیِ حزب و سنجندگانِ بیرونیچپگرایانه

سازِ انقالب بود: بیش از آنکه انقالب در خدمت پاسخدهی به ي خودآشکارنابسنده براي شناخت همین گوهره
حقیقـت  پاسداشـت  ها در خدمت ها به این پرسشي پاسخدهیِ کمونیستباشد، شیوهپرسشِ ملی و دهقانی

ود و براي بلندمدت در تر باید دگرگون شسپسهابلشویککنونیِگذراي انقالب است؛ روشن است که پاسخِ 
زمـین بـه   دارد؛ ي خود نگاه مـی دردسرهاي سپهرِ فعلیت را در کمینهدازي نگاشته گردد که اَنچشمراستاي 
بینی کرد.اند که دردسرهاي آینده آنها را نتوان پیشبیش از آن اینجهانیهاحقِ ملتیا دهقانان

کـاريِ  بـه محافظـه  را ي بنیادگـذار این پایبندي بـه حقیقـت دقیقـه   تواند علیت میفهايبایستهبیگمان 
ایــن برآمــدنِ یــک گفتمــانِکنــد؛ تباهیــدهسوسیالیســم در یــک کشــور جغرافیــاییِ اقتصــادي و سیاســی
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اینهمانی دارد، امـا  سیاسیایستارهاياست که بسیارگاهان با انقالبیگريِ گوهرینِ آغازین در ضدامپریالیستی
از یـک فعلیـت   سـلبی اي شیوهي انقالب پایبند باشد، بهپیشاپیشِ حقیقتی در دقیقهایجابِبیش از آنکه به 

یحقیقت به فعلیتاین فروکاست یا شاید دگرگشتکند.وتازِ فعلیتی دیگر پاسداري میگیتیگ در برابر تاخت
گردد، چنانکه گویی نه اي بازمیوید به یک آغازگاه اسطورهست که در گزارش فریک کنشِ ادیپیپا خویشتن

به پیامد وسواسِ ساختاريِ فعلیت، از سويِ زبـانِ  ست کهشناختیسطورهاي ایک رویداد تاریخی بلکه برنهاده
پـس  .شودزبان انگاشته میآن خود آغازشِي بسانِ دقیقه،گسترانهآهنگی پسو بهساختاربخشِ این فعلیت 
ایم که به ادیپ سرشت تاریخی بدهیم؟ آیا فروکاست حقیقت خودآشکاره و همینَـک  آیا به این ایستار رسیده

واقعیـت  وتـاریخی  ي)، نمونـه اصل واقعیـت پاییِ قلمروي فعلیت تاریخی (خویشتني انقالب به یک رویداده
تارِ سـاخ پنـدارینِ را تنهـا یـک برآمـد    نایسـت کـه فرویـد آ   اختگـی کـارکرد و بِسـاویدنیِ آزمودنی بیرونی،
هـا  فرویـدي نه مگـر  پنداشت، برآمدي که هرگز اعتبار تاریخی نداشته است؟میي سوبژکتیویتهگونهوسواس

در ایـن رویکـرد پنـدار و    ؟انگارنـد گستره و بی آغاز و پایان میبخشی به الگوي ادیپ آن را جهانبراي کلیت
ي تـاریخ بـر بنیـاد    سپريِ خویش تـا همیشـه  دمِ زماني تبار مردمان در هر جاي جهان از سپیدهکردار همه

؛ امـا  آفـرین اسـت  بسیار نقشي نارخداده اما بسي آغازِ آن یک پندارهو دقیقههمین الگو ساخت یافته است
بـودنِ الگـو بـیش از آنکـه سرشـت      فروید ایـن انـدازه از کلـی   د خوگزارش به که یاد داشتاره باید بهبدرین

زمانی داشته باشد برآمد پدیداريِ یک کلِ همزمان است، کلی که به باور ساختارگرایان اگرچـه زمـان در   ـدر
؛ انجامـد ي پایدار یک سـاختارِ نازمانمنـد مـی   دنِ پیکرهاناُستوارـگذرد، اما این گذشت زمان تنها به بازآن می
ي آن در ترین فعلیت این کلِ همزمان خود زبان است: یک ساختارِ داللت/میل که پویشِ خودگسترندهبسنده

اي ادیپـی بـوده   نگارد؛ اینجا انسان همیشه آفریدهي رانه را بازمیي بسته و بیهودهزمان همچنان همان گرده
ي سوفوکل، ساختاریست، آنچنانکه در نمایشنامهنژندي اي گزیرناپذیر دچار یک روانگونهاست چون امروز به

ورزيِ هاي جهان باستان، ساختارِ پلید و اهریمنیِ میـل ها و سازهها، آیینها، نگارهي اسطورهو راستی در همه
این فراگیربـودن،  رازِنزد آنها؛یابدبازتافته میدادهي یک ذات پیشین و پیشخود را بسانِ پایستگیِ جاودانه

ي در هندسـه ،شـود کارکرد خود زبان پدیدار میاي که باهپنداربِسانِجایی و هرزمانی بودن،بودن، همهکلی
در ساختارِ خود چیزي جز یـک  هنگاماي که همپایدار و هموارهزمانیِ ـدراست: پیشرفت همین کلِ همزمان

گفته شد که هگل همین دوگـانگیِ زمـانی را   ن دولت جوهر ناممکدرجازدن یا تکرارِ الگویی یگانه نیست؛ در 
اي برسـاخته پیگرد متعلـقِ میـل،  یا پیشرفتره پرداخته است:نگَ» بیکران بد و بیکران راستین«ي در نظریه

داري و فراینـد بیهـوده و بیکـرانِ    ي تـاریخی خـود را در سـرمایه   ست که بهترین و سازگارترین پیکـره ادیپی
نـیم؛  زـپ) را دور میكـي یگانه (پاختهکنیم، همچنان یک یکه هرچه پیشرفت مییابد، جایی انباشت می

ي زدنِ بیهوده گرد چرخهروشن است که براي آنکه پیشرفت پایانی نداشته باشد و گسترشِ بیکران بد با چرخ
بنیـاد ایـن چـرخش    خودآشـکارگري در طبیعیِ بایست هیچ جوهرِ اثباتیِپاید، میرانه، تا جاودانِ جاویدان بِ
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 چونداللت همواره در کار است پایدارِ نباشد؛ فرایندآن روبروسـت سوژه همیشه به جاي خود جوهر، با نبود
نابسـندگیِ ایـن   گرچه بـه او سـرخوردگی از  در مکان هندسیِ این کاستی برنهاده است، هر جایگزینی کهو 

ي بازگشت به این پویشِ شرطی را نیـز  دهد، اما همزمان در همین فرجامِ تلخ، پاداشِ بایستهجایگزین را می
ي ي متعلـقِ هربـاره  با وجود آشکارگیِ نومیدکننـده ، جهانگیرشدنِ بیکران بد میل/انباشتراز بخشد: به او می

.استاز همین متعلقِ نابسنده لذتتولید آن، 

ي دیگـري در  ، حقیقتی که به رویداد هیچ وعدهکندرا آشکار میبسندهیک حقیقت اما ي انقالبدقیقه
ه است و رفتنگروزمانی فراچنگ خواهد آمد، ـفرجامِ یک پویش، در آرمانشهري که در پایان یک پیشرفت در

وارونِ پویش یا استمراري اینجا، بهکند.میتبدیلایمن از گزند زمانجاودانگیِیک همین بسندگی آن را به 
، بلکه یـک  دادگیکاستی یا ازدستي ادیپ بدان ساختار بخشیده است، گوهره نه یک کنندهکه کارکرد اخته

یـک  سـوي  اش پـویش بـه  دلیل بسـندگی ه بهاي ک، نهادهي یزدانی یا متاگیتیک استچیزِ ایجابی، یک نهاده
هرانـدازه هـم  ی، چنـین پویشـ  دسـتاوردهاي ي د: داوريِ انقـالب برپایـه  بینـ مـی نـاب شرِرا ي آرمانیآینده

ي یزدانـیِ آن  خیانت بـه گـوهره  ، آن را زور کنندي این انقالب ي رسانههاي زیست اینجهانیِ جامعهبایستگی
بـراي سـلبِ   ي خودگسـترنده و خودکـار  اتوطئهادیپ همچون و ،حقیقت انقالب در خود انقالب است؛ است

دسـتاوردهاي  ي بیکـرانِ دروغـینِ   از زایشِ انقالبیِ حقیقت و فروکاسـت آن بـه زنجیـره   بسندهجوهرِهمینِ 
د.افتبه کار میب انقال

یـابیم را در دیالکتیـک خـدایگان و    میپیشرفت چرخی که ما آن را ي هرزههگل ساختارِ بنیادینِ چرخه
تر بگوییم، نبردي کـه  ست از نبرد ادیپی پدر و پسر ــ یا درستراستی نمایشیبنده گزارش کرده است که به

سـت کـه   ؛ پدر/خدایگان آن جایگاهینهدو کین پیش میمهري رویهـپدرانگی و پسرانگی را در یک پیوند دو
شـدن از  داشـته ي بـزرگ را به دیگري بازشناسانده است و اکنـون در آیینـه  خویش برتري ،هراس از مرگبی

وارونِ آنچه شود چون درست بهسوي او به یک خودآگاهی رسیده است؛ اما او از این خودآگاهی سرخورده می
ـ نبرد بر سرِ آن آغاز شـده بـود،    برآمـده از پیـروزي در ایـن نبـرد هرگـز خودبنیـاد نیسـت، بلکـه بـه          سِنفْ

گیتیک سبب دلبستگی به زیستاي که بهشدن از سوي یک دیگريِ فرومایه وابسته است، دیگريناختهبازش
شـدن از سـوي یـک    رو خودبنیاد نیست: خودبنیاديِ خدایگان به بازشناختههیچ، بهاشخود، به چیستیِ تَنانه

هی برآمـده از ایـن خودبنیـاديِ    خودآگـا پیـرو شـود و بـه  ي اینجهانی وابسته مـی انسانِ وابسته به جیفهنیمه
بنده/پسر خودبنیـادبودنِ خـویش را در   یابد. از دیگر سو، اي دگرگشت میناراستین به یک سرخوردگی ریشه

روشـن  شده با دستانِ او.سازيِ نفسِ خویش در یک چیزِ گیتیک ساختهیابد: در تواناییِ برونیبازمی» تولید«
شـدنِ تمـدن   از چگونگیِ برساختهگزارشی، پیشتر پرولتاریاي خامی از سوي انگارهاست که این گذارِ هگل به

: پسر با پذیرش کمالِ پدر، کاستیِ بنیادین خود را در هاي برآمده از آزمونِ اختگیِ ادیپ استبه دست سوژه
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کندجبران مینژندانه به نشانگانِ خود ماديِ روانبخشیِو پیکرهجهانِ بیرون (سپهر فرهنگ و تمدن) تولید .
کـه ایـن   آننـد گیرنـد، بـر   هگـل را الگـو مـی   پدیدارشناسـی ویژه آنانی که خوانشِ کوژِو از ها، بهمارکسیست
رود تـا آلیستیِ اروپا ناگزیر میایدهي تاریخيِ بنده در فرایند تولید نشان از آن دارد که فلسفهسازخودآشکاره

کارگرِ جهـانِ  نمايِ هگل سرشتيبندهراستی به؛ اما بازیابدکارگري خود را در نگارهي بنیادین سوبژکتیویته
تماشـاگرِ  ،نَفْـس سـازيِ  در ایـن بیرونـی  شـورد؟ مـی زادگـی  اي که در برابـر بـزرگ  ست یا بورژوازيبورژوایی
متعلـق (تالشِ آفرینشگرِ بردهي فرآوردهاي هستیم که از یک راه جایگزین روي داده است، آنچنانکهکامیابی

ـ آیا خرسنديِکه او از آغاز نبرد در جستجوي آن بود.شدهجایگزین خیالیِ همان چیزي گیتیک میل) رده ب
ز آشکارشـدنِ اختگـی و ناتمـامی و    ، ااز ناخرسـنديِ خـدایگان  اوخرسـندي ي دگرریختـه بازنگاريِتولیداز 

تـوان  ایـم کـه نمـی   این پرسش از آن رو بجاست که با فروید به این گمانه رسیده؟ستنیاونبودنِـخودبنیاد
، بازنمـاییِ  آفرینـد برده/پسر بـا کـارِ خـود مـی    اي کهي تمدنیآن برسازهاشت کهگذتفکیک روشنی در این 

نبایـد فرامـوش کـرد کـه در ایـن      دادگیِ بنیادین خودش اسـت یـا دیگـري؛   کاستی یا ازدستي نهنژنداروان
و او دیالکتیک آنچه از برده برده ساخته است، هراس او از مرگ و عشقش به زندگیِ اینجهانی و تنانـه اسـت  

دوستیِ خدایگانی که در این نبرد از مرگ هم نهراسیده است، همزمان با نگهداشـت  خواهد در برابر شرفمی
برده باید همچنان بـرده بمانـد؛ پایـان بردگـیِ او،     خواستزندگیِ خودش، شرف او را نیز بر باد دهد؛ و بدین

اش با این خواهیِ طبقاتیپایه او و هویتست و برینخودش هم هپایانِ تولیدگريِ او، پایان پیروزيِ زیرزیرکیِ 
ي دیکتـاتوري  جوییِ کارگر را در پیکرهآگاهی و مرگوارونِ آنچه مرگي خوشی ندارد؛ او، بهمیانهبنديپایان

اش را خود بردگیایست که در عینِ بردگی به ساالري رسیده و پس خودبهکند، بردهپرولتاریا سازماندهی می
زادگـان و  ي بورژوازي بر بزرگمآبانهي و انگلیسیي برتريِ اقتصاديِ موذیانهاین بیشتر مانندهکند. یتمدید م
یابنـد و  ي نوپدیـد ترسـو و جاندوسـت بـازمی    شان بر این طبقهست که شرفشان را در برتريِ سیاسیاَشرافی

اي نگارهدر آن بردهي آرام چهرهآرامگویاهمه از این برتري احساس خرسندي و بسندگیِ یکسره ندارند. بااین
انگاشـت ایـن دوگـانگیِ    پـیش بهتر استشود؛ شاید اي پروار آن را پرداخته است نمایان میکه نیچه با کینه

اي کارآمـد، یدئولوژيایا حتا ، شناختیروانرا همچون پیشرانیده شناختی در دیالکتیک خدایگان و برهستی
ي شـیوه رفـتن بـه  خودآگـاهیِ همسرشـت بـا زیسـتن و پـیش     یـا  مـن  بیِنگاریم کـه بـا آن  براي پویشِ برده 

شود:پدیدار میزادگیخانی و بزرگدر برابرِ پندار و زیستارِ خانداري سرمایه

را ندارد که خود ارجی هرگز آن برگزیده است، ارزش زندگی (زیستن) را بسانِ یک گان، اینکه برده در عملْخداینزد 
ي شـکلِ مـدرن یـا    (دسـت آخـر) برسـازنده   توان گفت که این گـزینشِ بـرده  میبخشید؛سرانجام بدان خواهد برده

وتیزتواند دریابـد کـه تضـاد تنـد    گزارد، برده اکنون در ایستاریست که می... اما، چنانکه هگل میبورژواییِ زندگیست
را 3"مفهومکارِ "تواند کارِ آرام یا میاو پایه از آن، تضادي دروغین است، و برینوارستگیمیان دلبستگی به زندگی و 

3 labor of the Concept
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روز ، خدایگانی که روزبـه بیاغازدنیزخدایگانخود سرانجام از روش بدینهاي طبیعی و در رهایِش خویش از وابستگی
هگـل آزادي انسـان را یـک دسـتاورد     توان فهمید کـه چـرا و چگونـه    در این چارچوب میشود. تر میبه برده وابسته

تـأثیرِ  ي ما نیک آگـاهیم از پندارد. و همهمیانساندیگرِصفتمتاگیتیک یا هریک ویژگی و نه ،تاریخی و اجتماعی
4داشته باشد.بیرون از فلسفههاي نوزدهم و بیستم دره در سدهتوانستچنین برداشتی میی کهبِنیرویبس 

دیالکتیک برونداد راستین، گفتم که پدیدارشناسی، با بازبرد به نوشتار خود هگل در دولت جوهر ناممکندر 
شـناختی)، یـا   ي گوهرانگیِ چیزِ تنانه (زندگیِ زیستراستی پندارهاست: برده بهنبود جوهر،خدایگان و بنده

پویشـی پیوسـته و نافرجـام    به جاي جـوهرْ 5گذارد.را کنار میبسازدي زیستیگونهچیزي که از انسان یک 
ي آن گـزاره ایـن بـا  مانَـد، و ي نافرجـامِ میـل مـی   بـه دنبالـه  راسـتی  هبازیابی چیزِ گوهرین داریم که ببراي

خودآگـاهی  "خواند کـه  گذارد، می، که پیپِن نیز روي آن انگشت میپدیدارشناسیي هگل در وشنفتهپرگفته
ناپـذیرِ ادیپـی فعلیـت    یـا نبـرد پایـان   که بسان یک پویش تـاریخی یِ گوهره ؛ میل به بازیاب"همانا میل است

یگـانگیِ  پـیش ت یـا  دکـار اندیشـم  مـی اي متاگیتیک یـا شـهودي (چنانکـه در    را از دادهخودآگاهییابد، می
کند؛ پس بیاییـد   یابیم) به دستاوردي تاریخی یا حتا غنیمت جنگی تبدیل میمیاستعالییِ ادراك نزد کانت

) و پس از شکست واقعیتاصلپایی و اي که از مرگ ترسیده (خویشتنبه این گزارش بنگریم: آیا بردهوارونه 
آگاهی رسیده است که تضاد میان دلبسـتگی  سازيِ خویش) به این از خدایگان/پدر، با تولید برابریستا (برونی

ي ه اسـت، آنچنانکـه بـه ابـژه    دچار توهمی ادیپـی نشـد  اي دروغین است، به زندگی و وارستگی از آن دوگانه
ي میلـی کـه پـس از شکسـت از پـدر جـایگزینِ خواسـت نخسـتینِ         بافتـه ي خـویش (متعلـقِ خیـال   آفریده

ي دسـت خـودم، برآمـد    ي راسـتین، سـاخته  گـوهره "؟بخشـد اش شده اسـت) گـوهرانگی مـی   شدهسرکوب
پنـدارد (شـرف و برتـري)    خدایگان گوهره مـی اندازيِ روحِ آفرینشگرِ خودم در جهانِ بیرون است؛ آنچه طرح

یابیم کـه برده/پسـر   نگریم، زود درمیوقتی از چشمان فروید به این آگاهی می"اي بیش نیست.ي یاوهپنداره
بخشـی  دادگیِ بنیادین) را با اصالتهولِ روانیِ رویارویی با کاستیِ گوهرینِ سوژه (گوهره همچون یک ازدست

؛ این البته به گزارشِ مارکس جـوان از آشـتیِ   کندپوشی میو چیرگی بر طبیعت پردهینشگري و تولید به آفر
راستی میل/تولیـد چیـزي جـز    بهاما انسان با خویشتنِ خویش از رهگذرِ کارِ آزاد (کارِ نابیگانه) نزدیک است،

تولیـدي یـا   دیگرگفتـار، کـارِ  ناپـذیر نیسـت؛ بـه   دادگـیِ گـوهرینِ چـاره   فرافکنیِ واقعیت تلـخِ یـک ازدسـت   
ي پایان ازخودبیگانگی و آغاز آشتی انسـان  پندارهاششناختیشناختی و جامعهاي که برآمد روانآفرینشگري

بایست استمرار کشمکش طبقاتیِ خدایگان و بنـده  ي تالشش است، پیشاپیش میي فرآوردهبا خود در پیکره
آورد؛ مـارکس  انگاشت را از همان نخست درکار میشرا پذیرفته باشد؛ بورژوازي با پذیرش تقسیم کار این پی

ي گـوهره را در پاسـخ بـه    پردازد کـه دشـواره  میي ارزشنظریهبراي گشودنِ این گره ناپیدا به پرورشِ یک

4 Robert B. Pippin, Hegel on Self-Consciousness (New Jersey: Princeton University Press, 2011):86-87.
.40-37: دولت جوهر ناممکن5
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بازگشـت بـه   ي ي بخش سومِ دنبالهمایهرسد، پژوهشی که دروناش برمیپرسشِ زمانمندي و ساختارِ دوگانه
ي میل، که به گزارش هگـل و تضـمینِ پیـپِن    باري، این آگاهیِ رو به فرآورده، آگاهیِ اُستوارندهاست.مطلق 

ي کار یا برابریستاي خـود، خویشـتنِ خـویش را    یک خودآگاهی نیز هست (چون برده/پسر/سوژه در فرآورده
ن ي یک دارنده)، برپايیابداي شهودي و متاگیتیک بازمیاي بازتابی و میانجیمند و نه دادههمچون گوهره مـ

آورِ کشـمکشِ  حقیقت هراسوارونْست که دروغی بیش نیست، دروغی که به) ادیپیهویت(کیستی) یا اگو(
است، نه نبـردي  اصیل و گوهرانه است آفرینشگريِ من (برده)آنچه "نمایاند: مرگ و زندگی را دروغین بازمی

ي جهان، بر طبیعت و هر چیزِ دشمنانه ا این آفرینشگري بر همهآورِ آن ترسیدم؛ من بکه من از فرجامِ مرگ
ي پنـداره ".گـردم مـی خودبنیـاد شـدن از سـوي خـدایگان،    نیاز به بازشناختهراستی و بیشوم و بهپیروز می

بیگمان با آنچه فروید در واشـکافیِ  "خودبنیاديِ خویش و چیرگی بر جهانِ بیرون"بورژواییِ یاوه اما فریباي 
ناپـذیرِ خـویش (غیـابِ    دادگـیِ چـاره  یابد همساخت است: کودك ازدستي کوچکش بازمیي نوهداـفُربازيِ 

تسـلطش در بازیـابی   ي چنـدباره درآوردي و بـا نمـایشِ   یک بازيِ منپیاپیِ تکراروبیگاه مادر) را با کمک گاه
کند، و با کمک همـین  ، پنداربافانه جبران میکرده استاي دور از دید خود پرتاب که به گوشهیِ یویوییتوپ

ه ي اصلی (مادر) را با یکجور فناوري، بـا  رفتهپنداربافیِ تدافعی، ناتوانیِ خود در بازیابیِ این چیزِ ازدست خنـت ،
کند؛ جاي آن است ر جهان پیرامون تبدیل میخویش و چیرگیِ فناورانه بيو استعداد آفرینشگرانهبه توانایی 

یـا  بـازي ، این کار بیش از هر چیـز بـه   کارِ آزادي مارکسیستی از مفهومِ در خوانشِ چیزوارهبه یاد آوریم که 
براي اثبات چیرگیِ ها و شورِ آفرینشگريِ درونی خویش را تواناییسرگرمیِ چیزآفرینی که در آن تولیدکننده

تولید آزاد، همچون بازي یا سـرگرمیِ  "ي بینانهي خوش(برنهادهکند ماننده شده استآزاد میخود بر جهانْ
اي ي تکرارشـونده ، یعنی به پویشِ کودکانـه )"در چیرگی بر طبیعت و سپهر پیرامونبخشی انسانخودتحقق

دادگیِ ي آن ازدستناخودآگاهانهسازيِ زنی یا بیرونییک بیگانگیِ بنیادین، یکجور پسکه خودش گزارشی از 
چیسـتی ایـدئولوژي، بـا    يدربـاره اش نشـده شـاید مـارکس در پـژوهشِ نویـدداده امـا انجـام      گوهرین است.

کـم ضداشـرافیِ)   ي لیبرالـی (یـا دسـت   ي میـانِ پنـداره  نامید، ناسازهمیبیگانگیپردازيِ نوینی از آنچه رهگَن
ي ارزش از دیگرسو را سرانجام در زمانمنديِ دوگانهي فرایند تولیدوهرهگي و دشواره،از یکسوکارگوهرانگیِ
ي داد؛ اکنون که چنین پاسخی در دست نیست، بهتر است به پاسخِ ضمنیِ پرسش گوهره در نظریهپاسخ می

بیگمان پاسخ به ایـن پرسـش   بپردازیم.بیگانگیارزش او تکیه کنیم و سپس با کمک آن به پرسشِ دشوارترِ 
؛ راسـتی  گـذرد بدان رسیده اسـت، مـی  واردورزيِ بورژواییِ بردهرَتر از آنچه حسابگري و خسپهري یزدانیدر

در چیرگی بر دستاورد تاریخی و اجتماعییک (آزادي چونان گیتیک زیست انسانیفعلیتفرابري پرسش به
همـانی  واي شـیوه به» ي کارِ آزاد انسانآفریده«ي پندارهيدر پیکرهرفته را آنچنانکه گوهري ازدست)،جهان

، یک بیکران بد پیرامونبر جهان بیشترهرچهچیرگیِآزِبا ،)تخنه(فنسان باو بدینآورددوباره به دست می
ايِنمونهیکجور رنديِ نیازمند اندازي بورژوایی و چشمبخشد، پایان را سامان مییا رشد اقتصاديِ بیپیشرفت
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،ايبیانی نیچهترین ــ و بهخوردگان را با فرومایهاي شکستتا نومیديِ ریشهاستي نوین زدودهافسونجهانِ 
شکست ي ما آشناست:اي که براي همهویژگیناپذیرِ پیروزي جایگزین کند، سیريسرمستیِــوارترینبرده

.کـردن خدایگان تبدیلفرجامین ناخرسنديِ به یک خرسندي موذیانه از بر سرِ بازشناسی و شرف رادر نبرد
بربرِ قومگرايِ کُـرد از  هاي نیمهبارِ گروهاي در جهانِ امروز به یاد تصویر حقارتاین الگو مرا بیش از هر پدیده

کشد، اما با همین سـتم بـر پیرامـون    ست که ستم میاندازد: در نمایشِ آنها کُرد انسانییابیِ کُردها میهویت
هاي دیگرِ ایـن اوبـاش آشـکار    ي دروغرسواییِ همهگردد؛ حال آنکه اینک این حقیقت دیگر بهمیخود چیره

همانـا ناخُرسـندي   سـازد،  خُرسند مـی دهد باري که از خودش میاز نماي حقارتشده است که آنچه کُرد را 
ي بازتولید ایـن خُرسـندي   ایست؛ آنها برامایهي بیاش از سوي چنین بندهشدنِ برتريخدایگان از بازشناخته

ست که در کُنه ناپیدايِ هستی و بوِشِ خـود از  ي بندگیِ خویش نیاز دارند: سخن از کسانیبه بازتولید افسانه
کنند کـه بـر جهـانِ سـهمگین و خشـنِ      شان گمان میپایههاي یاوه و بیبرند، اما در پنداربافیذلت لذت می

(wisdom)با برآمـدنِ یـک خردمنـديِ   این فرومایگی در بهترین حالت اند؛ باري، پیرامون خویش چیره شده

رسد:ي برین خود میبه نمونهابزاريخرَدي من در به دیدههمرویداد است، چیزي که اينمونه

تاریخی (و از بلنـدایی بسـنده) بنگـریم، کـارِ بـرده نـاگزیر       اي گونهبهپردازد که اگر میي مهماین نکتههگل به 
قـرار چیزیسـت   بـدین واست6"شدهـمحدودـوـمیلِ مهار"گوید کار میاوکننده است. دهنده و دگرگونآموزش
آوردرا بـه دسـت مـی   "ي خودویژهذهن/شعور "یکجور رفته نتیجه اینکه برده رفته.(”bildet“)د انَآموزکه می

(… dies Wiederfinden seiner durch sich selbst eigner Sinn)... ــانه ــن افس ــودي ای ي وج
کـه در آن  اسـت ]ي نابرابريدرباره[دومگفتارروسو در 7باورِروایت تباهی(اگزیستانسیال)، همانا پاسخ هگل به 

آنَنـد، همچـون   برآمـده از ترِ وابستگیِ انسـان کـه   پیچیدهو ترتافتهدرهمهاي هرچه شکلپیدایشِتقسیم کار و 
] در گزارشِ هگل، این وابستگی، مانند تـرس از  وارونْ[بهد.نشواي از بردگیِ اجتماعی پنداشته میگونهپدیداريِ

چنانکه گویی این خدایگان است کـه  کاربردي/عملیهم یکجور خردمنديِ ست، آنخدایگان، آغازگاه خرَدمندي
ي یکسـره ناسودمنديي شود (سرانجام، تا درجهمیلوار نمایان] نگَ[و اَوابسته [همچون موجودي] ر هرچه بیشت

اي کـه  هاي طبیعیخود را از وابستگیسان بدینو دچیره گردآرام بر طبیعت آرامرود تا، و برده است که می)او
ها] از منَند)([افزوده8سازِ بردگی او هستند، برهاند.سبببیش از هر چیز 

چشمداشتیِ هگل از برده پیداست و آزاديِ همراه آن، آزادي از وابستگی کاربرديخردمنديطبقاتیِسرشت 
ست که روشنگري به بورژوازي بخشید و بندهاي اینجهانی از رهگذر کار و آفرینش، آرمانیدیگر به طبیعت و 

6 gehemmte Begierde / desire held in check
٧declensionist narrativeبدترِ این روزگار گفته می» روزگارِ خوشِ گذشته«دادنِ داستان یا روایتی که براي نشان شـود  و برابرنهادنِ آن با وضعیت

در گذشـته  "؛ "تـر بودنـد  پیشـترها مـردم نوعدوسـت   "اییده است (است که هرچه زمان گذشته، اوضاع بیشتر به تباهی گرباوري آن رساندنِ اینو درونه
؛ ...)"گذاشتندترها احترام میجوانان بیشتر به بزرگ

8 Pippin, op. cit., 93-94.
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افقی بیکران است ؛ روشن است که آزادي از بندهاي گیتیکیافتاز آنجا به خوانش کارگريِ آزادي نیز واگیر 
تـا جـاودانِ   ي میـل، ، زنجیـره ي بیکرانِ دروغینکه در یک زنجیرهفتیرپیشنماید: و هرگز یکسره روي نمی

ي ایـن پـویشِ ادیپـیِ همیشـگی، بـیش از آنکـه آگـاهیِ        راسـتی کارمایـه  و بهجاویدان دنباله خواهد داشت
ي برده از آشکارگی کاستی و هاي گیتیک باشد، سرمستیِ ناخودآگاهانهبستدي انسان از پايهمسرشت با آزا

که در پایگـاه پیـروزي نشسـته اسـت، یـک تهـیِ پرنشـدنیِ        دیگري"ناپذیرِ خدایگان/پدر است: اختگیِ چاره
اینجا آنچه بـراي بـرده پیشـرفت روزافـزونِ فراینـد      "ایست که از آشکارشدنِ این تهینا سرخورده است.ریشه

چرخِ ادیپ است.ي بیهودهنماید، چرخهخطیِ آزادي او از بند طبیعت می

، کـه  ايِ روشنگرينمونهخرَدگراییِخوردگیِ ساختاريِ آزادي با یک خردمنديِ کاربردي، یا حتا این گره
کند، اما آیا علیه گرچه هر روز در شرایط و ابزارِ تولید انقالب میانجامد، زادگی میبه کنار رفتنِ سامان بزرگ

هـاي هگلـی و از آن میـان جفـت     هرروي دوگانهبهد؟شوی مینیز انقالبشي خودستوارندهستوارده و اُخرَد اُ
ونیِ سـتاربخشِ تـاریخ دچـار دگرگـ    بخـش، یـا شـاید ب   ي فرجـام ، تنها با یگانگیِ در یک دقیقهتقدیرآزادي و 

و البته ستهنوز آزادي در قلمروي بیگانگیپیروز شده باشد، تقدیراي که یکسره بر شوند: آزاديگوهرین می
راست آنکه در سپهري کـه  کند.ست که آن بیگانگی را همچنان بازتولید میپنداشت این آزادي برآمد نیازي

ي پنـدارِ کمـال و   ي همبسـته خیـالواره آزاديسـت،  آن اقانونِ پویشِ تاریخی و فعلیت اجتمـاعیِ دیالکتیک
رسد،دیالکتیک به پایان میادیپیِدر آن اهریمنِجایی که بهگذار از این سپهر؛است» نم«بودنِ کاستیبی
بیشـتر بـه   سـیمايِ نمایشـیِ آن  اي کـه دقیقههمرویداد است،تقدیرآشکارگیِ اینهمانیِ گوهرینِ آزادي و با 

گفته است: ي سه انقالبِ پیشآوري یادآورِ سوژهي شگفتو به گونهمانَدمیتراژدي

، بـا ردکـردنِ همزمـانِ    ... تـراژدي ستاي از رازورزي و تعالی، خوارداشت خرَدگراییِ سطحیِ روشنگريتراژدي، با هاله
انـدازد ...  و تقدیر] را از کار میتضاد میان این دو [آزادي ي انسان،باوريِ ماجراجویانه و تقدیرباوريِ خوارشمارندهسوژه

آشفتنِ تمایز میان چیزِ ارادي و چیزِ ناگزیر است. پس امیدي هسـت،  سرنوشت خود را انتخابِ خویش انگاشتن، درهم
اینکـه ضـرورت را بپـذیرد، شـکلی از     تصمیمش بـر .. قهرمان [تراژدي] در .بینیِ شورآفرین خبري نیستاز خوشاما

تر از تصمیم بـراي  توان یافت. هیچ کرداري آزادانهبتر از هرچیزیست که در بازار کند که بس ارزندهآزادي را نمایان می
نیز سـر  قانوندارد، در برابرِ هنگام که آزادي را پاس میدر این گزینش، قهرمان همانواگذاردنِ آزادي خویش نیست.

9آورد.ش فرود میبه کرن

راستی آیا ؛ ایمدیدهبسیارها را در انقالبگیرند، اما سیماي آن برابر میزادگیي بزرگزمانهرا با روحتراژدي 
ارد، گزايِ دیرآشناي آن مینمونهتکینِوارونِ آنچه ایگلتون در گزارش قهرمانِبهاي نیست که انقالب تراژدي

کـه  سـت اي جمعی بـراي پـذیرشِ فرمانی  ارادهچیزي جزآیا انقالبناپایدار دارد؟و بیگمانگروهیاي سوژه

9 Terry Eagleton, Culture and the Death of God (New Haven: Yale University Press, 2014): 178-179.
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به سرنوشتی که خـدا یـا   سپاريتني گزینشِ آزادانهسرنوشت یا قانون بر پیشانیِ آن جامعه درنوشته است؟
ب است و این پردازي انقالبر انجامِ کار شهسوار داستان نگاشته است، کلید مفهوممرگ تر از خدایگانی مطلق

برانگیز اما همزمـان شـورانگیزِ خـوانشِ مارکسـیِ انقـالب      ي چالششده بیش از همه در ناسازهدوگانگیِ یگانه
شود:نمودار می

هـاي  هردوي این شـکل اي ازآمیزهتوانیم با خاطر آسوده بگوییم که نگرش مارکسی به دگرگونیِ تاریخی راستی می
گـذاريِ  یک طـرح عملـی و هـم فضـاي سـرمایه     این دگرگونی را هم توان آن میدرست: زیرا ي آرمانشهرياندیشه

را باید در همینجـا،  در مارکسیسم گرایی و تقدیرباوري ارادهينیروهاي ناخودآگاهانه انگاشت. خاستگاه تنش دیرینه
اي ، جست. یک سیاست مارکسیسـتی طـرح یـا برنامـه    هشته]برهمـ[دوالیهاندازِ آرمانشهريِ دوگانه یا در این چشم

از ریشه دیگرگونه است. اما يشیوهداري با یک ي تولید سرمایهآرمانشهري براي دگرگونیِ جهان و جایگزینی شیوه
شود که کلِ این جهـان  این سیاست همچنین برداشتی از پویش تاریخیست که در آن پیشاپیش چنین پنداشته می

اشـیم؛  ن را دریافتـه ب آزمـان الزامـاً همـان  ما آنکه آورد، بیما سر برمیجا پیراموندر همهنیز عینی ايگونهبهنوین 
تـر  کننـده تـوانیم ایسـتاري دریافـت   ، مـی سـازي دگرگـون براي نو راهبردهایمانمااهانهآنچنانکه در کنارِ کردارِ آگ

هـاي  تکانـه بسـا چـه ، درخـور و سازوبرگی شایستهبا ابزارهاي داشته باشیم که در آن11ترو تفسیرگرانه10(پذیراتر)
13ي امور را دریابیم.وضعیت دیگرگونهي ندهرپرو12کارِنهفته

ي لنینـیِ حـزبِ  نگرهبیش نیزو ازین، ورزيِ انقالبیِ آنها آشناستها و سیاستاین دوگانگی براي مارکسیست
گرایی و تقدیرباوري که در آن ارادهنماناسازهزمینی همین براي یافتنِ پاسخیستانقالبی در بنیاد خود تالش

ي تراژدیست؟ به چه معنا انقالب ــ گیرم با شهسواري گروهی/جمعی ــ رویدادي از رسته؛ آمیزنددر هم می
از بیِ کنـونیِ سـوژه   انقالي خوانشِد، با گذشته و با شیوهنَراست آنکه آرمانشهر بیش از آنکه به آینده گریز ز

انیات (اسـتتیک) رویـداد بـازمی     ي تاریخی هارویداد ویـژه در  گـردد، ایـن بـه   پیوند دارد؛ تا آنجا که بـه حسـ
خـورد کـه در آن   انقالبِ کارگري به چشم میمفهومیِگسترسازيِ مارکسیسم در جهانگذاريِ شوقیِسرمایه

را در گزارشِ عیسويِ کمونِ آینده گیرد و بهره میبیخته و پالوده آلیسم و از یکجور مسیحیتبیگمان از ایده
ایستا و همچون یک پیشاتاریخِ ،آلود انسان به سپهر فعلیت اینجهانیاز آنچه پیش از هبوط گناهايدگردیسه
ا اَختـه  ایـن هسـتی ر  کارکردي اهریمنی.زند، نگاره میآزادي و برابري بر هستی گسترده بوده استپایستارِ 

پردازد کـه قـانونِ   مارکس به دیالکتیک میکرده و از آن پس تخمِ پویش و دگرگشت را در آن کاشته است؛ 
بازگشت را، همینکه سر رفته اما در تکاپوي دستاي ازي کارکرد اختگیست و گوهرهدارندهبنیادبخش و برپاي

مردمـان بـا   بـار  بـراي نخسـتین  انگیزِ مـارکس،  شگفتي با برآمدنِ دقیقهآیا برد؛کند، دوباره سر میبلند می

10receptive ِکنشگرانهدر برابر(active)
ي یازدهم).(برنهادهتفسیرو تغییري ست به دوگانهگریزي11
12allegorical stirrings ي تمثیل در آرایه"معناي نهفته"یک کارکرد(allegory)ید.را در یاد داشته باش

13 Fredric Jameson, Valences of the Dialectic (London: Verso, 2009): 416.
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اي کـه دگرگشـت   نه چیزِ ایجابیِ پیشداده و پیشنهادهگوهرهکه در آن شوندپیرامون تاریخ آشنا میگفتاري 
ي حضورِ یک زیریستا را در است که پندارِ یاوهدگرگشتزمانمنديِبلکه خود شود،ها بر آن سوار میپیشامده

است ارزشينظریهپرورانَد؟ گرچه این کوشش از هراکلیتوس تا هگل پیشینه دارد، اما با بنیاد این پویش می
گـذارد،  بنیاد میدادگی ازدستکه این زمانمندي را بِسان ساختاري براي پنهانداشت یک ،که کارکرد اختگی

شود.رسوا میي تاریخیِ خویش، ترین دیسهايیکسره، در نمونهبار و نخستین

ي ایجابی درکار بود، دیگر پویش و دگرگشتی کنم که اگر گوهره بسان یک زیریستاي پیشدادهگمان می
، در بنیاد چیزِ رغمِ دگرگونیپایستگی بهدرکار نبود؛ جوهري که در فلسفه و فرهنگ از دیرباز همچون یکجور 

گزارش لکان آنچـه  خود این دگرگونیست، آنچنانکه بهيي هذیانیِ برساختهنگارهپوینده انگاشته شده است، 
سان پویشِ خودآگاهیِ است؛ بدیننبود گوهره آورد مکانِ هندسیِ ذات یا گوهره را در ساختارِ کنش پدید می

با چنین خیالِ خامی تنها در راسـتاي بستاربخشـی بـه همـان     بخشی بلکه انجامـسوژه در میل، نه براي خود
شود و سوژه سرانجام ساختار رسوا میکند.اخته میـساختاریست که او را از آغاز اخته کرده و همینَک نیز باز

ي پـردازانِ سـده  شـود و برخـی نگـره   ایستد؛ اینجا بنیاد تهیِ ساختار آشکار میاي از پویش بازمیبراي دقیقه
گیرند.ي سوژه و داللت لکان هستند ــ این را با انقالب برابر میبیستمیِ انقالب اجتماعی ــ که وامدار نظریه

گذارد و ادیپ دوباره قانونِ استوارِ پویش او سپسین فعلیت میيدقیقهدرنگ سوژه پاي به دانیم که بیاما می
ابـر آن  جتماعیِ بالفعـل چکیـده شـود، واکنشـی در بر    من انقالبی را که در آشکارگیِ صرف هستیِ اشود.می

ي پندارهي ایجاد گسترانهکه همچنان بر بنیاد همان سازوکارِ پسدانمي میدیگرفعلیت براي گذار به فعلیت
تیک/ادیپ در تـاریخ دگرگشـت   استوار است و همچنان پیروِ قانون دیالکرفته اي ازدستجاي گوهرهبهگوهره 

کنـد و پـویش و پیشـرفت و دگرگشـت و     اي متاگیتیـک را آشـکار مـی   گـوهره بخـش رویداد رهایی.کندمی
این رویـداد  ي تراژیک شهسوارِ سویهبخشد.را یکبار براي همیشه پایان میدستاوردها ي جستجويِ حریصانه

بازمانـده یک فراز آید،» اختگیِ بنیادین ساختار«ي شدهدر همینجاست: باید حقیقتی فراتر از واقعیت پنهان
.شودیمایجاب هنوز از ژرفاي هستی ،رغمِ ادیپبهاز کارکرد اهریمنیِ اختگی که دربردهبهجانیا 

کـه در آن او  باشـد ايِ پرورش سـوژه  بافیِ گامِ آینهاي ادیپی و برآمد پندارهآزادي و اختیار برنهادهشاید
گیرد و سرنوشـتش  خواهد را آزادانه پیش میپندارد، کسی که آنچه میمییارا و گُزینامنِ خود را داراي یک 

دروغی بیش نیست و تنها مجالیست براي خودفریبیِ فعال مایشاءگوید که به ما میفرویدآفریند؛ خود را می
هـا  زنـد، تن بـراي خـود رقـم مـی    زمـانی ـدراي گونـه سوژه تا نبیند که هر سرنوشتی کـه او خیالبافانـه و بـه   

در جایی چون تراژدي که دیالکتیک، رویاروییِ مهر و .استپیشینهمزمانِکلِ ساختار یا دنِ یک اناُستوارـباز
: سـوژه حقیقتـی را انتخـاب    افتـد ي آزادي و سرنوشت از کار مـی کینِ برده و خدایگان، درکار نیست، دوگانه

بلکه گذار سپاريِ به سرنوشتنه تنايِ شهسوارِ تراژدي، ؛ مرگخواهیِ نمونهوجود ندارداو کند که بدونِ آن می
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آن حقیقت به سپهریست که در آن ي آزادي و سرنوشت دوگانهاز فعلیت راسـتی  شـود. جاودانـه مـی  همراه
زمانردهاي اینجهانیِ ما که در پیِ پویشی خودآگاهانه جاییست با مختصاتی برآمده از خیالپردازيآرمانشهر 

برآمده از سپهري که در آن هر یزدانیِ به حقیقت گروهیسپاريي تنسرانجام بدان خواهیم رسید، یا دقیقه
حقیقـت که با همین ستساختاری، فریب اهریمنیِسوي سرابِ حقیقتی ایستاده در آیندهی بهزمانـدرپویش 
؟ي کیهانی دارداستیزه

         *                      **

ي آن بر نیامـده اسـت؛ ایـن    کردن یکبارهکناي که تیغ ادیپ از پسِ ریشهدربردهبهاي گوهرین؛ جانبازمانده
کند، چون در گوید؟ بیگمان رسانش این حقیقت از ساختارِ داللت پیروي نمیبازمانده به چه زبانی سخن می

شـراقِ  ، بـا ا سـت زبرد فرجامینِ هر دال به یک نیسـتیِ اسـتعالیی  باسازيِ این قانونِ ادیپی که در برابرِ جهانی
گویا سخن از سپهریست که در آن زبان هنوز پـردازشِ  کند.تادگی میسایاشي هستیِ پیدا و پذیرانندههمه

؛ این زبـان بـه   زبانِ یک انقالبِ گوهرین هنوز به بیماريِ زمان مبتال نشده است؛ شناختی نیافته استاسطوره
ري مـی  بهـره رده که از آشکارگیِ کاستیِ بنیـادین سـاختار/خدایگان  ي بکارِ خردورزيِ آفرینشگرانه ـ ي پـ د رَب

کـار و  ي محاسـبه بخشِ رفتارِ سوژهکند که هراس از او سامان، یاد میمرگآید؛ هگل از خدایگان مطلق، نمی
فنـاوري  اي که سازد: از تولیدکنندهقهرمان میاش است، ترسی که از بردهي زمانهخردورزِ بورژوازيِ نوخاسته

سوي آرمانشهري انگیزي را بهراستی هولخط شتابناك و بهرا راز پیروزي خود یافته و پیشرفت راست(تخنه)
ي پیرامونِ گیتیک او پایان گرفته و هاي جبرآورِ انسان به طبیعت و به همهآغازد که گویا در آن وابستگیمی
در ایـن تردیـدي   رسـد. فرامـی شرنوشـت گرفتنِ لگـام س از طبیعت و دردستانسان آزادي روزگارِجاي آن به

آورد؛ پـویشِ خطـیِ   احساس آزادي و چیرگی بر سرنوشت خود را به دست میدا ـفُرنیست که آدمی با بازيِ 
ي کوچک فروید) تـا  (یویوي نوهتخنهي انسان بر جهان از رهگذرِ پدیداريِ آرمانشهر آزادي و چیرگیِ یکسره

خرسـند  تمـامی  بهنه هایشدلیل که هیچ کودکی از تکرار بازيدرست به همان جاودانِ جاویدان ادامه دارد، 
ي بـورژوازي بـه سـوي ایـن متعلـقِ آرمـانی      زبانِ تکاپوي خردمندانهخسته؛ همچنین یکباره بهشود و نه می

از آن رو یکسـره  )گیتیک طبیعـی و انسـانیِ پیرامـونش   ر گر بي سختکوش و محاسبه(آزادي و چیرگیِ برده
قـدرت سیاسـی و آفرینشـگريِ فنـی و     يدقیقـه ــ ایـن گستره است که ادیپ با کارپردازيِ بورژوازيجهان

شود.دیگري جهانگیر میاز هر دورانِبیشــهگلبردگاناقتصادي 

شناسـی رالن بـارت، سـاختارِ    ، با وامگیري از اسـطوره بامداد بیورسپمن فرصت آن را پیدا کردم که در 
و از خواننـده  14،گـزارش کـنم  درازيِ نظريِ خودم در آن، با کمی دستبرخالیِ دگرگشت زبان به اسطوره را 

.37-23، بیورسپبامداد 14
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در یک ترازِ زبـانی  نشانهي دال و مدلول در آمیزهخواهم با شکیبایی آن پاره را بخواند؛ نزد بارت، اسطورهمی
شود؛ در بخشد، آنچنانکه همان نشانه براي اسطوره خودش تبدیل به یک دال ساده (بسیط) میمیرا بساطت

ست ــ باید معنا شود معناي کاملیترازِ اسطوره، کل یک ترکیب معنایی (یک نشانه) ــ که به تنهایی داراي 
بامـداد در گفتـارِ پرتـرِ   پیشـتر  م، آورنوشته میاین ي در دنبالهاکنون با کمی ویرایش کهاز بارت هایی (پاره

اند):آمدهبیورسپ

کـردم: دال، مـدلول و نشـانه. امـا     گزارشـش تر یابیم که من پیشاي را بازمیبعديدر اسطوره، ما همچنان الگوي سه
شناختی برساخته شـده اسـت کـه پـیش از     ي نشانهویژه است، از این حیث که از یک زنجیرهيسامانهاسطوره، یک 

است. آنچه در نظـامِ یکـم [= زبـان] نشـانه     ي دوم شناختیِ مرتبهنظام نشانهیکخودش وجود داشته است: اسطوره
تبـدیل  نـاب یک مفهوم و یک تصویر) در نظامِ دوم بـه یـک دالِ   (associative total)ايِ است (یعنی برآیند رابطه

عکاسـی،  تصـویرهاي اي (خـود زبـان [=النـگ]،    ] گفتـار اسـطوره  آغازینشود. اینجا باید یادآوري کنیم که مواد [می
محض آنکـه  هباشند، بناهمسانها، چیزها و غیره)، هراندازه هم که در آغاز [با هم] ها (پوسترها) آیینها، اعالنینقاش

مـواد خـامِ یکسـانی را    تنهـا شوند. اسطوره در آنهـا  داللیِ ناب فروکاسته میکارکردبه چنگ اسطوره بیفتند، به یک 
ها] از منَند)([افزوده15.افتندفرو میي آنها به جایگاه یک زبانِ صرف آنها در این است که همهیگانگیِبیند؛ می

معناي گزاره روشن و بسنده "ستساالريگاه مردمانتخابات آمریکا پدید"ید گودر ترازِ زبان، وقتی کسی می
باید دیـد همـین   اما ؛ در تراز اسطوره برَدساالري) بازمی: دال (انتخابات آمریکا) به مدلول (پدیدگاه مردماست

گـاه  آمریکـا پدیـد  انتخابـات  گویـد  وقتـی کسـی مـی   "شده، چه معنایی دارد: ي بسنده و تمامداللت یا نشانه
"ستساالريگاه مردمانتخابات آمریکا پدید"اینجا خود ترکیبِ "چه منظور و معنایی دارد؟ستساالريمردم

زد، تبلیـغ روابـط قـدرت در آمریکـا)     ي خود را (نمونـه بسان یک دالِ ساده باید معنا شود، یعنی مدلولِ ویژه
؛ اینجـا اسـطوره،   "روابط قدرت در آمریکاستتبلیغِ، ستساالريمردمگاه انتخابات آمریکا پدیداینکه "بیابد: 

کند، پدیدار شده افزایی برخالیِ تراز معنا میي معنابخشی که زبان را ناگزیر از برهمچونان یک سازوکار ویژه
افزاییِ معنـا پایـان نخواهـد    ـتوان پیش نهاد که فرایند ترازدادنِ دریافت بارت از اسطوره میاست؛ با گسترش

ت را هم به یک ي نخسي برآمده از اسطورهود نشانهخ،پدیدار شودکهآنگاه اسطوره ترِسپسي داشت: مرتبه
اینکـه  معناي ")؛ براي نمونه:کندتعیین می(مدلولِ آن را دکنمیمعنا و آن را دوباره کاهددال بسیط فرومی

ایـن  »تبلیغ روابط قـدرت در آمریکاسـت  همانا ستساالريگاه مردمانتخابات آمریکا پدیدي گزارهمنظور از «
شـوند (نـه جاهـایی کـه حتـا      است که روابط قدرت آمریکا را تنها آنجایی باید جست که به نیکی تبلیغ مـی 

افزایـی معنـایی را کـه هـر بـار در پـیِ خـوانشِ        ـ؛ این فرایند تـراز "ي خودانتقادي دروغینی نیز دارند)جلوه
بینـیم کـه در هـر    مـی گسـترش داد. توان تا بینهایـت  دهد، میي پیشین رخ میي مرتبهايِ اسطورهاسطوره

15 Roland Barthes, Mythologies, Trans. A. Lavers (New York: The Noonday Press, 1972): 113.
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رَد؛ ایـن برآمـد ادیپـی، یعنـی      میانجی بـدان بـازمی  اي بیهگونبهمرتبه، مدلول چیزي جز آن است که دال بـ
اي هایی که گذرا امـا تاانـدازه  ي مدلول با کارکرد خود ساختار، و جایگزینی آن با پندارهرفتگیِ یکبارهتازدس

هـاي  شود که به گزارشِ خود بارت ما پس از چنـدبار تلنبـار شـدنِ الیـه    کنند، سبب میسوژه را خرسند می
نخستین سپهر داللت (زبانِ آغازین) داشت اي، بنیاد و آغازِ دال و معنایی که دري معناي اسطورههشتهبرهم

رفتنِ آغازگاه زبان، یعنی جایی که بازبرد دال به مدلول بیش از هر تـرازِ دیگـري   دستبا ازرا از دست بدهیم.
گیرند: طبیعـت آن  شوند و جاي طبیعت را مینُمود، خود ترازهاي نخستینِ اسطوره طبیعی میبازمیطبیعی 

رسد:هاي آن بدیهی و خودآشکاره به دید میها به مدلولالسپهریست که داللت د

پـسِ  که کمی بعـد [واقعیـت   است ــ مهم نیست اگر اجازه دهیمدرنگدر پیِ ایجاد یک تأثیرِ بیدربنیاد خوداسطوره 
کنند. این رسوا تر آن را سپسبساچهایست که خردانهبِهاي بازیابیم؛ کنشِ آن نیرومندتر از تبییننیز پشت] اسطوره را 

شـود ... در نظـامِ یکـم    تسـلیم و خرفـت مـی   ،برخـورد بـا آن  نخسـتین  ي یـک اسـطوره در   معناست که خواننـده بدان
ها افت میوه و سبزياست: بهايطبیعی هواژاللفظی شناختی)، علیت در معناي تحتزبانیکسرهنظامِشناختی] ([نشانه

ایـن علیـت،   همـه ناراستین است؛ بـااین اي)، علیت ساختگی و در نظام دوم (اسطورهاست. اماه است، زیرا فصلِ آنهکرد
دلیـل  همـین د]. بـه نمایانبازمیگنجاند [= خود را طبیعی پنهانی (از درِ پشتی) خود را در طبیعت میايشیوهبهگفتهبه

اتش پنهـان هسـتند ـــ اگـر پنهـان       شود: نه به این به میتجرمعصومیک گفتاراست که اسطوره همچون دلیل که نیـ
ها] از منَند).([افزوده16اند.ها طبیعی شدهسبب که این نیتتوانستند کارگر بیفتند ــ بلکه بدینبودند، نمی

ندیشیم که بمیو برآن چیره وارسته طبیعت کدام بندرده با کارِ خود ازاکنون به این بی  شود؟ گویا طبیعـت
ي همان دیالکتیکی که برده از رهگذرِ هم به تیغِ تراشندهنخستین یکبار براي همیشه از دست رفته است، آن

ود. دردسر بنیادین ادیپ این است که سوژه را به چیرگـی  شمیسازي خویش برونیآن دست به کار تولید و 
: دا اسـت ـنشدنیِ فُربازيِ تمامجایگزینِ آن رده است؛ان بخواند که خودش پیشتر آن را از میبر چیزي فرامی

شـویم کـه   جاي چیرگی بر طبیعت، بر بروندادهاي کوشش خودمان براي معنابخشی به جهانی چیـره مـی  به
ادیپی براي تولید معنا، همدستی در تالشدهد؛ هر میهرروز روي با همین کوششدرست بنیادینش فقدانِ 

پیشـین، ترِ عینیبهاي دور شدن از ترازِ و تنها آن را در تراز سپسینِ معنا، و بهگرِ اسطوره استسازوکارِ اخته
در معنـا ادیپـیِ  شـناوريِ شود:میوار، هرچه بیشتر و بیشتر استعاريبردهچیرگیاندازد؛ زبانِ این به کار می

سوژه.حقیقتجوییِسرانجام گمگشتگیِ بنیاد آن در ژرفاي نابسندگی و ناخرسنديِ ي دال وزنجیره

ي سپهر ادیپ سازانه براي آنکه سوژهروشی شبیه، و راستش بهاي تهیاز چنتهبرآمدهبا قناعتی امابارت 
ي از وجـه یـا دقیقـه   ، بارت داشته باشدي دلخواستهکم قیاسی از زبانِ آرمانشهرِ ادبیِ پیشاادیپیِ بتواند دست

هـا و  برد، جایی که اسـتعاره تر به مدلول بازمیآشکارهاي درونگونهکند که در آن دال بهزبان یاد میاخباريِ 

16 Barthes, Mythologies, op. cit., 129-130.



20

اسطوره هرچهجازهاي معناییِ برآمده از کام نـد رکردکنـد  گونـه پیـدا مـی   ان لحـنِ گـزارش  زبـ وکمتر درکار
تلنبارشده در زبان و هاي برهمازالیه گشودنِ اسطورهالیهي اوخواستهپنداري ).استکاموبیگانهپیشنهاد او (

اي که هنـوز معنـا   رد، دقیقهببازمیچیزتر به یک میانجیبیایست که در آن هر واژه هرچهبازگشت به دقیقه
بر آن زور کند و بـا  افزاییِ معنا را ـآشکارگیِ عینی داشت و دست اسطوره به آن نرسیده بود تا پیچش و تراز

بـا  روشن اسـت کـه   بهره سازد.گناهیِ آغازینش بیستانشِ آن در راستاي یک روابط قدرت ویژه، آن را از بی
کند ــ این جا کار میفرضِ ادیپ بسان یک کلیت فراگیرِ زمانی و مکانی ــ کارکردي که همیشه بوده و همه

شناسی پایبند باشـیم، ایـن آرمانشـهر را بـراي جهـانی      یزدانآرمانشهر توهمی بیش نیست. اما اگر بیشتر به 
ي پیشدادهبلکه یک حقیقت ایجابی باشد: دادگیِ گوهرین، ازدستآن گوهره نه یک که در پنداریممیشدنی

هـاي ادبـی   تا آنجا که به ادبیات و سـبک است. تندرست ماندهدر برابر ادیپ چیزي از آن که اينابودنشونده
ي جهـانِ  طبقـه ي بـی شناختی که گویا امید دارد تـا در آینـده  دیرینهبکسـناي گردد، او از این دقیقهبازمی

:کندیاد میي صفرِ نوشتار درجهنوشتار باز هم پدیدار شود، به 

تـوان  ي دیگر نیز مـی چاره) زبان ادبی، یک راهdisengagingگریز کردن، کردنِ (درگیريدر این کوشش براي ناملتزم
یه کـه از  مقـدرِ زبـان. شـاید ایـن تشـب     رنگ و آزاد از هرگونه اسارت در وضعیت ازپـیش یافت: آفرینش یک نوشتار بی

ن دو فـرازِ  شناسان میـا دانیم برخی زباندست دهد؛ ما میي نو بهایم، درك دقیقی از این پدیدههشناسی وام گرفتزبان
گیرنـد، یـک فـراز خنثـا یـا      حال) وجود یک فرازِ سـوم را در نظـر مـی   ـجمع، گذشتهـیک تقابل دوقطبی (مانند مفرد

وجـه  پایه، میان وجه التزامی و وجه امري، وجـه اخبـاري نسـبت بـه آنهـا ماننـد یـک شـکلِ بـی         ي صفر: براینمؤلفه
(amodal)خباري، یا اگر دوسـت داریـد مـی   ي صفر، بهرجهبیانی درخور، نوشتن در داست؛ بها توانیـد  راستی در وجه

(optative)هـاي] آرزو  هاي [= وجهطورکلی شکلنگارانه بهدهد؛ اگر نوشتارِ روزنامهوجه روي میاي بیگونهبگویید به

ي رستی گفت کـه ایـن درجـه   دشد به) را در خود گسترش نداده بود، میemotive،انگیزهاي تأثریا امري (یعنی وجه
پایـه  گذارد؛ برینپناه و هیچ رازي به جا نمینگارانه است ... [نوشتار خنثاي نوین] هیچ جانصفر همین نوشتار روزنامه

جور وجه منفـی  گناه است ... پس نوشتار به یکاست؛ تنها بیکارپذیرحس و توان گفت که یک وجه نوشتاري بینمی
ايِ زبان براي رسیدن به یک وضعیت خنثا و لَخت شکل، هاي اجتماعی یا اسطورهدر آن خصلتشود کهفروکاسته می

ي دومی به تاریخی داشته باشـد  آنکه شکل آن پایبندي مرتبهماند، بیپایه اندیشه یکسره مسئول میافتند.؛ برینبرمی
یابـد: ابزارمنـدي ... اگـر    کالسـیک را بـازمی  که از آنِ خودش نیست ... پس نوشتارِ خنثا درعمل شرایط نخستینِ هنر 

نـاب ي فرسا و سرکش باشد، به وضعیت یـک معادلـه  توانکه کنشی جاي آنراستی خنثا باشد، و اگر زبان بهنوشتار به
17رنگ نیست.چیز ناپایدارتر از یک نوشتار بیشود ... [اما] شوربختانه هیچدست یابد ... آنگاه ادبیات پیروز می

قـرار چیـزي را   دانـد، چـون از نیـروي جهـانگیر ادیـپ آگـاه اسـت و بـدین        ین آرمانشهر را ناپایدار میبارت ا
دهـد کـه   هایی میسبکنگارانه نیز تن به بیند، آنچنانکه حتا نوشتار روزنامهدربرده از تیغ اسطوره نمیبهجان

17 Barthes, Writing Degree Zero, Trans. A. Lavers & C. Smith (Massachusetts: Beacon Press, 1970): 76-78.
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در گزارشِ تالش ادبیات نوین پسشود؛یهشته مخوانی برهمهاي پیاپیِ اسطورهدر آنها معنا شناور و در الیه
رسـد کـه جیمسـن در    اي مـی بـه همـان دوگانـه   ، سبکـنابراي پرورش یک بست معنا،رفت از بنبراي برون

یا فرجام یک پویشِ تاریخیِ ،یک کوششِ آزادانه و مختارانهبازخوانیِ گزارشِ مارکسیستیِ آرمانشهر ــ برآمد
(یـا بـه گفتـار جیمسـن، کـارکرد نیروهـاي       ازخودبیگـانگی گویـد:  مـی ـــ از آن سـخن  ؟قانونمند و نـاگزیر 

رؤیاي آشتی با خویش دارد؛ یک بایستگیِ کور اجتماعی آن را ناگزیر از حملِ تضادهاي ) اي کهناخودآگاهانه
ي بـارت بـراي   اي چـون اراده رود تا بـا آزادي و اراده ي ناگزیر میسازد، اما همین سوژهاش میدرونی جامعه

ها و رسیدن به جهانِ پیراسته از روابط قدرت که در آن معنا نه یک فرایند بلکه رویـدادي  پایان این دوگانگی
د:زمپیداست، برَیکسره همگن و درون

بست شده اسـت. نویسـندگانِ   بست است و این بدان دلیل است که خود جامعه دچار بناي بنکوچهپایه نوشتاربرین
یا سبک شفاهی، بـراي یـک تـراز    (non-style)سبک ـکنند؛ براي آنان جستجو براي یک نااین را درك میامروزي

ي یـک وضـعیت اجتمـاعی همگـن اسـت؛ بیشـترِ آنهـا درك        اي دربارهصفر یا تراز گفتاريِ نوشتار، در کل پیشگویی
شمولیتی رمزي یـا  شمولیت انضمامیِ جامعه، و دیگر نه جهانتواند بیرون از یک جهانکنند یک زبان جهانی نمیمی

بنیـادین]  انگاشـت ي دوگانه [= دو پیشلِ موضوعههر اسلوب نوشتارِ امروزي بر یک اصباشد. درنتیجه در کاراسمی، 
کـه در  هسـت رسیدن به قدرت در کار است؛ قـالبی  برآمده ازاي اي برآمده از یک شکست و تکانهاستوار است: تکانه

یـا  ت کـه انقـالب بایـد تصـویر [    شود و دوجنبِگی (دوپهلوییِ، ابهامِ) بنیادین آن این اسـ هر وضعیت انقالبی دیده می
خواهد نابودش کنـد، وام گیـرد. نوشـتار ادبـی،     چیزي که میاز همانناگزیررا فراچنگ آوردخواهد رؤیاي] آنچه می

بِسـانِ یـک  ازخودبیگانگی تاریخ و رؤیاي تاریخ است؛ این نوشـتار  يبازبرَندهدر کلیت خود همزمان نوین،مانند هنر 
ناپـذیر اسـت؛ در مقـامِ آزادي،    تقسیم زبان [همانند تقسیم کار] که از تقسیم طبقاتی جـدایی ، گواهیست بر ضرورت

ها] از منَند)([افزوده18براي چیرگی بر آن است.اساسیآگاهی از این تقسیم و کوششی 

ن را اي کـه بـارت آ  اي یزدانـی در برابـر ادیـپ پایبنـدم، آرمانشـهرِ نـاادیپی      براي من که به ایستادگیِ گوهره
ي رسـانِ خـود جامـه   ي انجـام بـه سـوژه  ، آرمانشهري کهدجویخوانی میي اسطورهنومیدانه زیر خروارها الیه

اکنـون  پوشاند، یک رویداد ایمانیست: نه ایمانی به آنچه در آینده رخ خواهد داد و از هـم شهسوار تراژدي می
ي گوهرینش هنوز در برابر که بازماندهاستمراري یا حالِ کاملی ي خواند، بلکه به گذشتهدنش فرامیمرا به ش

تـوان  نمیهرگزاین آرمانشهر راشهسوارِ تلخکامِدر کند؛ همباشندگیِ آزادي و سرنوشت ادیپ ایستادگی می
شـدن یـک   یـان ، و هر تالشـی بـراي چنـین گزارشـی بـه نما     فهمیدرخدادي در آینده نسبت او با بررسی با 

نهیب او تا امروز رو بهحقیقتی که از گذشته به که شوندمیاین دو تا زمانی در او یگانه انجامد؛ ینما مناسازه
پیشاپیش رخ داده است و همینَک فعلیت دارد.سرنوشت یم که : کافیست بپذیربماندد، پایبند زنمی

*                   *                  *

18 Barthes, Writing Degree Zero, op. cit., 87.
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در برابرِ ادیپ ایستادگی سالهزارانجاماندنِ چیزي گوهرین کهدیگري، بهانسان یک ایرانی بیش از هر براي 
سـازي تمـدن، یعنـی    سپس باید به این گزاره نیز پرداخت که ادیپـی عینیت دارد.،کندمیهنوز هم کرده و 

ي ي فرگشـت دیـالکتیکی/داروینیِ گونـه   بهاي ورود به سـامانه ي انسان بهي زیست همباشندهنابوديِ گوهره
ازهمه با سازوبرگ تـاریخیِ یهـودیگري پـیش رفتـه     بیش، »چیرگی بر جهان«انسان در یک بیکران دروغینِ 

ي ي ادعـایی کـه خـود او دربـاره    بـا همـه  ـــ ي خود فروید درنیافته بود کـه ادیـپ  کس به اندازهاست: هیچ
پـویشِ بـاري سـت. یهودیبـیخْ سـازوکاري از  داشت ـــ بودنِ آن قومیـگستردگی و فراجهان،بودنسرشتین

تـر در دیگـر   سـپس ، و مسـیحیت تـاریخی  ي مبدلِ ي عیسا با درآمدن به جامهیهودیگري، حتا پس از دقیقه
رَد.     تمـام جهـان را  توانسـت  اش، سـرانجام  هـاي تـاریخی  پوشتن ي همینَـک همـه  در سـرطان خـود فـرو بـ

پـرورش و  ي هـایی بـرا  پوسـته ، بـه  هاي تازي و تُرکیِ جهان اسـالم هاي سپهر مسیحیت و گزارشگفتارکالن
شـده  پیکره یافته و پرورده و بِنیرو؛ تنها گزارشی از اسالم که در ایران اندفروکاسته شدهپویشاین گسترش 

ادیـپ ایسـتادگی   در برابـر اختـاپوسِ  همچنـان  اش،آوران میـدانی و به بازوي رزمشیعهآیین گفتار به ،است
کـردنِ  جهانی براي اختهیتالش؛درسانَي دیگري در جهان میرا به نیروهاي رزمندهاین ایستادگیکند و می

ریزي برنامهاقتصادي وهاي نظامی وخورد: از رویاروییبه چشم میهاي جبههاین ایستادگیِ گوهرین در همه
گـري، کارشـکنی و   تـا اوباشـی  ی،ایرانيي تکینهروح و شناسهي درونهمکشِبرونبراي امپریالیسم فرهنگی

؛ در تـاریخ معاصـر کشـور    ت و اقتصـاد در سیاسبومیي هاي لیبرالسویهخرابکاريِ هدفمند و ضدایرانیِ همه
ي جهـانیِ یهـودیگري را کـه    جبهههمنوازانِ داخلیِسال گذشته، نفسِ بدبوي ي هشتاندازهاي بههیچ زمانه

بسـامدترین و  کـم تنهـا سـعید لـیالز  ؛نـد، حـس نکـرده بـودیم    مدگسسـت در بـیخِ گوشـمان گنـد مـی     بی
ورزان بـه تـازگی از   سربلندي که رشـک نیروهايست.هاهاي این بدنفسناميترین نام در سیاههگرفتنیقلم

واپسین مردانی هستند که پرچم این ایسـتادگیِ گـوهرین را برافراشـته نگـاه     کنند، یاد میمیدانآنها به نام
آورد کـه فعلیـت آن   را پدیـد مـی  وحـدت  این گـوهره تـرازي از   کنند.داشته و پیام آن را به جهان صادر می

است: میان زبانِ جهانی ادیـپ و زبـانِ گـوهرینِ ایسـتادگی در برابـر      ناپذیر دیپلماسیانگیزي شکل شگفتبه
کـه بتـوان میـان آنهـا     کشمکش منـافعِ ناهمسـاز  يمرتبهشناختی هست، نه چیزي از ادیپ، تمایزي هستی

باورمنـدترین نیروهـاي   هـاي انتخابـاتی  ینجهـانیِ همچشـمی  هاي ابایستهداشت.گفتگو، ترگمان، یا سازشی
کنـد کـه پیشـتر    بازگشت به ترازي از همبسـتگی مـی  ازرا نیز ناگزیر ،، کسانی چون جلیلیسیاسیِ مقاومت

هاي درخورِ سپهر فعلیت گري؛ از محاسبهپدید آمده بودهاي کنونیِ او و دوستانِ لیالز ايیکبار میان همجبهه
اي را نـه توان گرفت، اما همین فعلیت است که رخاي نمیگران نیز خُردهنیست و به محاسبهسیاسی گزیري

، گیـرم در  دسـتاورد پیشـرفت و  افـزایش و  ــ خرَدورزي براي خوي آن گُشاید که ادیپ و آزِ نوعیِ یهوديمی
گذارند.ه میجهان ادیپ ــ از آن پا به قلمروهاي ناگشودهايرقابتی ضدامپریالیستی با پایتخت
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ایستادگی در برابر ادیپ، سرشـت و  هاي سپسینِ این نوشته است: آغازِ پژوهشی در بخش،واپسین گزاره
هـاي  نخستین اسـطوره از همانهمزمان رسالتی جهانیست که ایرانیان گرچه ، داردایرانیسرگذشتی یکسره

کـه  اياسـطوره در ایـن گـزاره، و آن   اسطوره؛ باید پرهیخت از اینکه میان خویش آن را بر خود نوشته بودند
گمان کنیم. بیش از همواژگی (اشتراك لفظ) پیونديکرد، بارت کارکرد ادیپیِ آن بر روي معنا را گزارش می

ایرانـی  يهـا اسـطوره شـتابزده نامیـدن آنچـه  ي درخـوري بـراي   تـر واژه نجا بماند تا سپسیاین دشواره هم
ي اینکه ستیزه میان کارکرد یهـودیگري/ادیپیگري و آنچـه ایرانیسـت، پیشـینه    بهنگاهی با بیابم.یم خوانمی

، هربار پس در یک تاریخ چند هزار سالهي این کارکرد پربسامدهاي چندبارهآنچنانکه پیروزيبلندي دارد ــ 
کننـده را  پایـداري يــ آن هستهدوباره پاسخ داده شده استایرانیروحيآراییِ پیروزمندانهاز مدتی با صف

ي ، چـون بـه گونـه   کنـد ماننـده مـی  آریـایی  سال، یکجور چیزِ دیرینهي یک بازماندهبهدر نخستین برخورد 
ایـن واژه  ابـرِ برهاي ایرانـی ترین نوشتهکهنهایی را در خویش دارد که در همان شناسههنوز انگیزي شگفت

را انگاره پرداختند؛ آنها این انقالبایرانیان نخستین مردمانی بودند که از همه چشمگیرتر، ؛ استنوشته شده 
آن را وي کیهانی براي بازساماندهیِ زیست همگانی در فرهنـگ خـویش نوشـتند   را بسانِ یک بایستهانگاره

ي چند بدنهي دیگر، روي فرشگرد خواندند، نامی که امروز روسپیان و اوباش، درکنار هزاران نام ایرانیِ ستوده
تانشِ اهریمنـی   یادگاري می،ايي کرایهافکن از رده افتادهبمب نویسند؛ روشن است که نباید در برابر این سـ

وتـاز  تفـاوتی بیگمـان بخشـی از همـان تاخـت     این بـی ، چرا کهتفاوت بودهاي درخشان فرهنگ ایران بینام
نـزد ایرانیـانِ  کنـد. بـاري،   ي کاربستهایش لگدکوب میایست که همینَک زبان ایستادگی را در همهفرهنگی
درازيِ اَنگرَه مینو به هم جنبشِ آغازین ــ الگویی که با دستي الگوي بیبرپایه» بازسازيِ جهان«این باستان 

ي اخالقـی و  ابایسـته ، و نـه تنهـا   شـناختی ومِ تکان و جنبش در آن افتاد ــ رویدادي کیهانریخت و تخم ش
ایـن رویـداد را بـه انجـام     ،گزارشِ آنها از این رویداد و از آزمونی که با برآمـد سـومین موعـود   ؛بوداجتماعی

بـه سـوي امـروز بانـگ     از گذشته، کهراستی نمایشی تراژیک است: آزادي و سرنوشتی اینهمان، بهرساندمی
ي هگل براي رسیدن بردهورزيِرشکبا خرَدورزي وکه خودبراندازِ ادیپیرا در آن آرایشانقالبآنها زند.می
تـر  سپس.گزاردندنمیگذارددرنگ خود را به ضدانقالب وامیبِساویدنیِ چیرگی بر جهان، بیدستاوردهايبه 

ویـژه از  آریـایی و بـه  هـاي اسطورههاي بزرگ از ها و آییندینيرزمندههاي رداري دقیقهباین انگاره با گرته
نهـاد؛ آنچـه امـروز از انقـالب همچـون      يسراسر قلمروي تمدن پـا به گزارشِ سپسینِ آنها در دین زرتشت، 

ت ایسه داریم، تباهیِ ادیپی/یهوديِ انگارهگماندر "سازي از بردگیِ خویشارزشـبراي جهانشورش بردگان"
ستیزِ هنوزینَش ي راستین آن در جهان چیز چندانی به جا نمانده است، مگر در ایستادگیِ ادیپکه از گوهره

در زادبومِ خویش.



24

روحِدر کـاربرد هگلـیِ   روح ي رهگَمن به نبااینهمه ند؛ ربساله را به یک نژاد بازاین استمرار هزارانشاید 
د کـه  بوهوشیار اما همچنین بایدجایگزین کرد؛طبقه مارکس آن را با تر اي که سپسترم، نگرهگرایندهملی 

ـــ  » زبانِ رسانشِ هستی«سازيِ زدایی و تهیي سیاسی و اخالقیِ فوري براي مهار گرایشِ گوهرهیک بایسته
یکجـور  ي ادیپیِ داللت ــ در کار است:اش به زنجیرهسازي این گوهره و تبهگنیِ زبانِ ویژهیعنی فرایند اخته

خشـکاندنِ  خواسـت،  دینب؛ ي این فرایندزدایی از نیروي مهارکنندهزدایی، یا حتا جسمانیتزي، کانونانداوزن
گفته بخشی از کارکردهاي خودمبینِ گرایش پیشي آریایی از انگارهشناختی/ژنتیکیزیستبرداشت هرگونه 

تـا  یافتفرصتعلمیعینیتدارِ شعارهاي سویهکمک جهانی با یهودیت،نازیسمویژه پس از آزمون بهاست؛
يِ حـد هـاي در دقیقـه کُشی ــ یعنـی بـا کـارکردي کـه خـودش      را با نسلگراید اي که به این نام میگوهره

(نخسـت فرانسـه و سـپس    بـرداريِ اروپـا  پر روشن است که بهرهپرچمدار آن است ــ برابر گیرد؛بودوباشَش 
نام براي انجام کارهایی که یکسره نشانگرِ ژوئیسانسِ نهفته در خـوي ادیپـیِ اروپاسـت و هـیچ     از این آلمان)

یـک دزديِ رسـوا و   پـیش از هـر چیـز    ندارد، ن نگاشته شدهاین نام بداراستی و در تاریخِبهپیوندي با آنچه 
دلول راسـتین ایـن واژه   براي سنجشِ مـ داند؛ی میذهنا کارکرد یهودیگري بهتر از هراین رست و نماانگشت

(گـزارشِ هنـدوایرانیِ آن،   داریـگ وِ (گزارش ایرانیِ نابِ این چیـز) و بـه   اَوِستاباید بیش از هر جاي دیگر به 
) بازگشت. بـه بـاور مـن،    و تباهیِ فرهنگیِ سپسینِ هندوهامربوط به پیش از جدایشِ جغرافیایی این دو قوم

ي را خـورد و بـه بهانـه   » ي انسـانی نـژاد یگانـه  «پیرامـون  تجـدد  هاي برگفتهنباید گولِ آهنگ فریباي اینجا
از زداییو تَناندازيناخواسته در این وزنهاي نژادي، خواستهشناختیِ داعیهي بعد زیستشدهنادرستیِ اثبات

ي پدیداییِ ز دقیقههوشیار باشیم که تا پیش ا، همدست یهودیت جهانی شد؛ جوهرکانونِ ایرانیِ زبانِ گزارشِ 
با روحاین اینکه من هم اینهمانیِ با. "روح استخوان است"گفت، ، آنچنانکه هگل میروحمیانجیِ یکسره و بی

ي دسیسـه در برابـرِ دانـم، امـا   مـی روحي بخشِ نیرويِ تبیینیِ انگارهي زیستی و ژنتیکی را کاستییک داده
ي مدعیِ تکرارِ نابهنگام و نابِجاي این گزارهبهپرهیزم کهمیاز این زدایی از هر آنچه ایرانیست، گوهرهجهانیِ 

از؛ ي آن را سست کـنم دارندهبندي برپاي، استخوانشناختی و ژنتیکی نداردوزنِ زیستروحکه اعتبار علمی
ي شناختی در برابرگذاريِ آن با انگـاره چیزِ زیستاعتباريِ ي بیهم به بهانهآن،بازشناسیِ این داوريآنجا که 

، پرهیـز  جنگ استگُشایی در میدان زرهافکنی و ـسپرنیِ مرگباري چون خودز، روحترِ تر و فرهنجیدهمینَوي
در به یک رنديِ سیاسی فروکاستنی نیسـت. هرگز ي عینیت و انضمامیت این تهدید، من نیز درست به اندازه

د، بهتـرین و رسـاترین   گذرانَرا از سر میخونیناین میدان، روحی که براي رسانش حقیقتی گوهرین نبردي
زره ایـن زره کـه هرگـز بـه کالبـد تنـگ       چیـزِ درونِ یابـد؛ خویش بـازمی زرهستبرتریني خود را در رسانه

مان زره خود را خواهد گشود و مـا  بیگشود، پس از پیروزي فروکاستنی نیست اما در جنگ با آن اینهمان می
ي گـزاره آنبهتر اسـت  گرچههمچنین.بپرهیزیمرویمگشایی بهنگام به پیشواز این زرهاز اینکه نابهنیز باید 

در نـاتوانیِ سرشـتینِ روح در   نیـز  را "روح استخوان اسـت "کهپدیدارشناسی ي هگل در هپرگفته و پرشنفت
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 گیتیک دریابیم (روح بدینپدیدایی در هر کالبد جهت اسـتخوان اسـت کـه چیـزي جـز نـاتوانی در       کرانمند
آن را هرگـز کـه  خـویش سان در این ناتوانی با کالبد استخوانیِتمامی و بسنده پدیدارشدن نیست و بدینبه

انـدازه کـه در   آنتا مبادا بـه دهد همین معنا نیز نیک زنهارمان می، اینهمان است)، اما نمایاندبازنمییکسره 
تجـرّد  یـا گـوهره  واگذاریم، به این روحعینیت ي بهانهسنگرِ خودي را به ،سختجنگانضمامیِ یک میدان 
بخشیم.و مطلق بیکسره

1400اردیبهشت 
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