
  محمدرضا نیکفر

  ایدئولوژی تبعیضو  میرژ

  

  مقدمه

از  یشـناخت  نشـانه  برداشـتی  ۱"یستینیمدرسه فم" ِتیبا سا یا در مصاحبه من

 ِتیـ را مطرح کـردم کـه حاکم   دهیا نیبه دست دادم و در آن ا ونیزاسیسکوالر

 ِیاسـ یس ِنیـ د ِکیسـمبل  ستِمیکه س یاست به صورت نظام یشدن ریتعب ینید

را  ونیزاسـ یسکوالر هیـ پا نیـ بـر ا . کند یم لیر را به جامعه تحممدا قدرت طبعًا

 نینمـاد  نظـامِ ایـن   ی سـلطه  یسـت یآن با اِنیـ کردم کـه در جر  فیتعر یوندر

 دانم، یم یمدن ی را جامعه نبرد ِیاصل ی که عرصه ییاز آنجا. شکسته شود درهم

 یسـنگر بـه سـنگر    همچـون جنـگِ   یبرگرفتـه از گرامشـ   یریمبارزه را با تعب

در کـارکرد  − یا روزمندانـه یپ یشـرو یهـر پ  کـه در آن شـاخصِ   معرفی کـردم 

در کـارکرد  − مسـلط اسـت و    ینفوذ نمادها ی شدن از حوزه ارجخ − اش یمنف

کــه  یلیبــد ِنینمــاد یکردارهــا و گفتارهــا و بــروز دادِن یــدنپرور − مثبــتش

  .کنند جادیجنبش ا تیباشند و در نها ریپذ گسترش

ــ ــد نینوش ــان یاحم ــه ،یخراس ــا  یا در مقال ــده در س ــه " ِتیمنتشرش مدرس

اصـالح   یهـا  در جنبش» ها سمبل« یبیجنگ صل انیپا" با عنواِن" یستینیفم

نظر  ی خالصه. است تاختهمن  دگاهیبه د ۲)"کفریبه آراء محمدرضا ن ینقد(گرا 

 او نمادهـ  سـت ین یکدسـت ی مسـلط نظـامِ   ِنینمـاد  است که چون نظـامِ  نیاو ا

ـ   ی دهی، اهمواره مرکب هستند  یبـرا ایـن ایـده    ؛معناسـت  یگسست از نظـام ب

 بـرد  یراه مـ  انهیجو  تقابل یو به اقدام کند یم یکیمکان ِیمرزکش شدنمعنامند 

در . شـود  یاز اسـتبداد منجـر مـ    یگریکه در صورت موفق شدن فقط به نوع د

دچـار   عمـدتاً  م،ا هبـرد  که مـن بـه کـار     یمقوالت، "یبیجنگ صل انیپا"ی مقاله

 یراتـ یتعب زیـ جنـبش و ن  ،یچون گسسـت، هژمـون   ی، مقوالتاند شده ریعبسوءت

ناکـافی   به توضـیحِ به احتمال بسیار سوءتعبیرها ". جنگ سنگر به سنگر"چون 

 کـه وجـود دارد   ای تداعی معـانی  این نیز پیداست که. گردند این مقوالت برمی

م دهـد کـه دسـت کـ     این مقـوالت را خودکارانـه در مـتن نظریـاتی قـرار مـی      

  .اند اند، اگر نخواهیم بگوییم که ورشکسته زده بحران

                                                      
  "زن یآزاد یعنی ونیزاسیسکوالر"   ۱
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تنهـا پاسـخگویی بـه     این نوشتههدف از . کنم یمباز  شترینظرم را ب ریدر زمن 

 ی سیاست در ایران امروز و بر زمینـه  بافِت طرحی ازموضوع، . یک انتقاد نیست

. قالبهای اصالح و ان از جمله مفهوم ،های اساسی است آن تشریح برخی مفهوم

ایستاده بر سنِت چِپ انقالبی،  ،لی همهنگامو ،زند طلبی را پس می نوشته اصالح

دیـالکتیکی آن   گیرد و بدیلی بـرای رفـعِ   انتقادی می ی از مفهوم انقالب فاصله

 .پرداختـه شـده اسـت   ایـدئولوژی   تئـوریِ  ی به موضوع از زاویه .کند عرضه می

نوشـین   نظـرِ  کـانونیِ  ی نکتـه روایتی قـوی از   در نوشته که کوشش شده است

 نظـامِ  مربوط به نایکدسـت بـودنِ   ی ، نکتهاده شوداحمدی خراسانی به دست د

به همین  درست کند که می نوشته تأکید. نمادها مسلط و مرکب بودِن نمادیِن

معطـوف بـه کسـب    (هژمونیـال   یبـا خصـلت   پیش بـرد دلیل بایستی سیاستی 

مجزایـی   کـامالً  هـای نمـادینِ   ا با جهاناگر نمادها مرکب نبودند و م). هژمونی

  .اشتوجود ندها  این بحث در اصل دلیلی برای طرحمواجه بودیم، 

  

  

  رژیِم رژیم

سـبک و   یرا هم در معنا میلفظ رژ. شود یخوانده م" میرژ"دارد که به اصطالح  یمنش یا یاسینظام س هر

 آنگـاه کـه بخواهنـد آن را در مـنشِ     ت،یحاکم خوِد یهم در معنا برند، یبه کار م یحکمران و منِش اقیس

 فیـ تعر نیو آن را چن میبر ینخست به کار م یدر معنا اصطالح را اساسًا نیا نجایدر ا. بدش خالصه کنند

به  تنهاگفتار و کردار را . سلطه دستگاِه کی گفتار و کرداِر ِیاصل یها عبارت است از شاخص میرژ: میکن یم

کـردار   یهـر گفتـار  . میآگاه باشـ  شان ِیدگیتن به درهم یستیو هر آن با م،یکن یاز هم جدا م یلیلحاظ تحل

اسـت،   فیـ حّتا آنجا که خود بالتکل ای ردیگ یکه م یقبول ایموضع رد  گذارد، یکه م یریاست، به اعتبار تأث

کـه بـا    ییحّتا آنجا زند، یم یحرف یو در مقابل، هر کردار. زدیانگ یکه برم یا یفیبالتکل ای فیبه اعتبار تکل

از  ینـوع خاصـ   ی کرانه توان یرا م انهیتاز هم زبان دارد و زباِن  انهیتاز میدان یچنانکه م ،ستیگفتار همراه ن

 اعالِم، به عنوان مثال. اند یناگفتار ییو کردارها اند یوجود دارند که گفتار ییکردارها. کرد یتلق یآور زبان

  .است یگفتار ریغ یدارتفنگ اما کر ِکیاست، شل یگفتار یکردار ،حمله

  

  خطاب رژیم

 نیـ اای از  شـکل سـاده   .دهـد  این نظام شما را مورد خطاب قـرار مـی  . است یگفتار-یکردار ینظام م،یرژ

: زند یشما را صدا م سیپل :ای را آغاز کرده است ده و با آن بحث پردامنهیرسبرآلتوسر  ییلوگری را  خطاب

-کـردار  کیـ گفتار است و پاسخ خـود را معمـواًل بـا    -کردار ،دادنمخاطب قرار  نیا!" نمیبب نجایا ایب ،یه"

مأمور را گوش دادن و بـه   حرِف". بله، سرکار: "دییگو یو م دیرو یم پلیس به طرفچنانکه ، ردیگ یگفتار م

و بـه   دیشـنو  یرا مـ  یا پرنـده  یکه در دشت صـدا  یمتفاوت با آن موقع کسریدارد  ییاو رفتن، معنا طرِف

شـما  . اسـت  میـ رژ کیاست، محصور شدن در  میرژ کیبه طرف مأمور رفتن مواجهه با . دیرو یآن م سوی
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به هـر  . دیریبگ دهیناد دیتوان یرا نم میرژ. دیمطرح هست میرژ کی به عنوان مخاطِبصرح به صورتی ُم گرید

تقسـیم  " قدرت"ها با  ای گشوده شده است که در آن نقش در اینجا صحنه .ردیگ ینم دهیحال او شما را ناد

آن نیـروی   ی قدرتی فراتـر از نیـروی جسـمانی آن کسـی کـه خطـابگر اسـت، و فراتـر از همـه          ،شوند می

بخشـی از ایـن قـدرت، از     .ای چون ارتـش  است، نیروی فیزیکی نهفتهخطاب خطابگر  ای که پشِت فیزیکی

" !بلـه، سـرکار  : "بگـوییم دارد که رو برگردانیم و  چیزی در درون ما، ما را وامی. کند درون خود ما عمل می

پدر، : آیند همه در ما به زبان می. از پدرمان آموخته باشیم، شاید در مهد کودکشاید گفتن را "بله سرکار"

  "!بله، سرکار": گویند همه با هم از زبان ما می. های گروهی معلم، رسانه

 یدرها مه،یقبض جر ،برگ احضار: انواع و اقسام دارد) گرفتنمورد آن قرار  ایقرار دادن ( خطاب

 ی مأموران، مشت و لگد بازجو، زبان خوش بازجو، ورقه ی هجوم شبانه ،یقانون و دستگاه ادار ی بسته

 یها صدقه قربان زیسنگسار، طناب دار و ن ک،یشل ،یونیزیاعتراف تلو ،یحکم ممنوع الخروج ت،یمحکوم

 یآور عبارات سان و رژه، تکرار تهوع شی، نمادشمن یها در مورد توطئه یپدرانه، زنهارده حینصا ،یباتانتخا

ژست و  ابان،یخ یشعارها و پالکاردها ون،یزیو تلو ویدر راد" زینندگان خوب و عزیشنوندگان و ب"چون 

 یحاو یپاکت ر،یلوح تقد زه،یجا ،یدرس یمستتر در کتابها یها امینظام، پ یآثار هنر ها، یچ تفنگ کیمیم

و  خواهند یم یاسیس ِتیوجود دارند که تبع هایی حکومت. دهند یم لیکرا تش میرژ نهایا ی همه. پول

 کینخست به عنوان  ی اما خود را در درجه رانیا حکومت کنونی. ندارند قتیدر مورد حق یخاص ی هیداع

 کیخطاب به  نیا یاتکا!" نییپا شرا بک تیخواهر، روسر: "دیگو یمأمور م. کند یم فیتعر قتیحق میرژ

. کند یراست و ناراست و هنجار و بهنجار را از هم جدا م یدیبه نحو اک میرژ نیا. است" قتیحق میرژ"

 "رحمت"دو  انیم نشیانتخاب، گز نجایدر ا!" یتوسر ای ،یروسر ای. "است قتیحق ی کننده مأمور، ابالغ

  .است

که  ردیگ یمقرار  یخطاب یا خطاب در مجموعه نیا!" نییرا بکش پا تیخواهر، روسر: "دیگو یم مأمور

. از طرف آسمان قرار دارد نیسخن، در تداوم خطاب قرار گرفتن زم نیا. رود یما فراتر م یانسان از جهاِن

 یاتیاله ،یخطاب ستمیکه در آن س گر،ید یآسمان ریو ز گرید یدر کشور. دارد یاله یتیمأمور، مأمور

در جامعه را  روهایاز ن ینیمع که تعادل گنجد یم یکردار-ینظام گفتار کیمأمور در  خطاِب ست،ین

دو  د،یندازیامکان وجود دارد که شما دو گفتمان را به جان هم ب نیا. استیکه پو یتعادل دهد، یبازتاب م

است  نیتحمل ا یمبنا. تحمل کند تواند یم میژر. دیرا با آن نسخ کن نیا د،یخطاب را در برابر هم قرار ده

سکوالر  ِیاساس قانوِن شاخِص. دیریگ یوند مورد خطاب قرار منخست به عنوان شهر ی که شما در درجه

و خاستگاه قدرت  هیشده که شهروندان پا دیق یاما و اگر چیه ینخست آن ب ی است که در صفحه نیا

  .هستند یاسیس

  

  ناپذیری رژیم اتوماتیسم و کنترل

. را محـدود کننـد   یشکن قاعده نیا حاصل از ِزیوجود دارند که ست ییها قاعده. میگذار یپا م ریرا ز یا قاعده

 زیشـده کـه سـت    میقاعده خود چنان تنظ نیو ا ستیچ یشکن قاعده نیا امِدیکه پ دیگو یم گرید یا  قاعده

پـس   د،یـ ا پا گذاشته ریرا ز "فال" ی که چون شما قاعده شود یاستدالل نم کیدموکرات میدر رژ. ردیباال نگ
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نظـام را سـرنگون    دیـ خواه یاسـت، پـس مـ    "پ" ی تان قاعده ی پس مسئله د،یمشکل دار "ب" ی با قاعده

  :ردیدرگ یا مکالمه نیکه  چن دیاما فکر کن. دیفتیخلقت درب با ناموِس دیخواه یپس م د،یکن

  !"نییرا بکش پا تیخواهر، روسر− "

  !"که پوشش من چگونه است ستیبه شما مربوط ن نکهیدوم ا ستم؛یمن خواهر شما ن نکهیاول ا− "

کـرده   نیـی تع شیشـاپ یرا پ فیـ وجود دارد کـه تکل ) یا یخودکارگر( یسمیاتومات نجایدر ا. ام استتم کار

قرار داده و خود او را مـورد خطـاب قـرار     مانیکفر و ا انیمأمور را در برابر انتخاب م سم،یاتومات نیا. است

 نیهم. مأمور خداست گرید ،مأمور. مأمور است یاله تیمأمور ی خطاب تذکار درباره نیمضمون ا. دهد یم

هم از سـوی مـأمور، هـم از سـوی      ،کند که آن را از کنترل خارج می دهد یم یابعاد  به مسئله سم،یاتومات

  .مخاطب وی

بر  ناپذیری عمومی کنترل .آید ناپذیری عمومی رژیم برمی موضعی از کنترل ناپذیرِی این کنترل

ّتا بر آن سازوکارهایی که کارکرد و برآیندشان گذارد، یعنی ح سازوکارهای عادی حکومتی هم تأثیر می

 ی همه .کشورداری هستند های عمومِی که جزو مکانیسم گفت توان ربط مستقیمی به فرامانروا ندارد و می

دولتی، چیزی در این واقعیت تغییر  دستگاِه کارکرِد عادِی حالِت. شدنی هستند ها تعطیل این مکانیسم

 ،از دیدگاهی کالسیک. العاده برقرار است حالت فوق گیرِی شیخان قدرت از زماندهد که در کشور  نمی

آن به  ی ، این است که به بهانهحالت عادی و بهنجاربا مقایسه  در العاده فوق حالتِِناِک   تناقض ی مشخصه

  ،در مورد ما قضیه بر عکس است. شود، هدف از حمله دفاع از آن است شود که وانمود می چیزی حمله می

این مطلق همه چیز . بهنجار والیت مطلقه است .چون بهنجار غیرعادی بودن است، بهنجار نابهنجار است

. خود در یک متن قانونی نشسته است و به این اعتبار مشروط است در حالی که ظاهرًا ،کند را مشروط می

گویند که  می حالین در ا. دهند العاده اختصاص می فوق های اساسی بندی را به حالِت در برخی قانون

به  و اتفاقًا. کند قانونی را تعطیل می نظامی دارد، هر چند که نظاِم- درون العاده مشروعیِت اعالم حالت فوق

نظامی است، - برون العاده اساسًا حقوق اساسی مطرح است که حالت فوق همین دلیل این نظر در تئورِی

در نظام قانونی مستقر در ایران نیازی  .قانون برقرار شودیعنی خارج از نظام قانونی است، حّتا اگر به حکم 

عاملی است  قانونی نظاِم ستوِن ،در واقعیت .اند فوق العاده در قانون اساسی ندیده حالِت بنِد به گنجاندِن

. العاده اعالم نماید و حالِت فوق تواند آن را تعطیل کند خارج از نظام است و بدین جهت می که اساسًا

 ، مثاًل از طریِقدستگاه رأِس ی اراده قانونی بر عمال کنترِلاِ امکاِندر باب  طلبانه  اصالح لِیخیا خوش

به لحاظ نظری نیز  .ندارد نظام عمِر طوِل در  شده ثبت ی تجربهای در  خبرگان، هیچ پایه مجلِس نظارِت

ها،  ت، تعادلی میان جناحشدنی اسبرقرار  ،ویژهتعادل  یک عمال نظارت فقط در حالتکه ِا توان گفت می

دستگاه نظامی را  تعادلی ناشی از فشار از پایین، تعادلی خاص در درون روحانیت و تعادلی خاص که موقتًا

  .به هر حال این تعادل شکننده است .کند  خنثا

از خود نظام  ،برای مراقبت رأس نظام. وجود نوعی کنترل شده است های جناحی باعِث رقابتشک  بی

قدرت او متصل به قدرت خود را یکسر تواند  مأموری نمیبدین جهت هر  .است بیشتری گرفته ی فاصله

دهد که  کامل نشان می دوران اصالحات با صراحِت ی است و تجربه بخش نما و تعادل جهت رأس نظام. داند

م مبتنی بر بخشی جلوگیری از هر اقدام اصالحی است که بخواهد نظا نمایی و تعادل آن در جهت کارکرِد

کشورداری معرفی  های عمومِی نظامی که با مکانیسمبه العاده را به نظامی عادی تبدیل کند،  حالت فوق
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که  دنباش) بورژوایی(های مدرن مدنی  نظام ی این اصل همه ی پایهاش بر های عمومی شود و قاعده 

  .گیرند قرار می  واضع قانون مقام در چه آنجایی که  ،اند شهروندان برابرند، چه آنجایی که موضوع قانون

ای  ، چیز عمدههای خود املها و ع ابزاراتوماتیسم  کنترلهایی ایجاد کرده برای  مکانیسم دستگاهاینکه 

توان هم  های دستگاه می در هر یک از مشخصه .دهد آن تغییر نمی یناپذیر و کنترلبودن را در غیرعادی 

ویژگی آن را به عنوان یک رژیم  مثاًل. پذیری را ودی برای کنترلناپذیری را دید و هم امکان محد کنترل

تواند خود را به عنوان  هر مأمور دستگاه می .گیریم حقیقت، که در باال بدان اشاره کردیم، در نظر می

های  و حوزه نه امری مربوط به تخصص ،در گفتار رژیم" حقیقت. "حقیقت معرفی کند ی دهنده تشخیص

توان تخصصی کرد و تشخیص حقیقت را به  ایمان را هم اما می. ی ایمانی استتخصصی، بلکه امر

نتیجه اما همچنان . شود از این طریق یک عنصر کنترل وارد می. متخصص امور ایمانی یعنی مجتهد وانهاد

  .کند بسته به موقعیت و تعادل نیروها نتیجه تغییر می بسته به فرد مجتهد و. ناپذیر است کنترل

  

  نظامی-اقتصادی-ایدئولوژیک ی ههمتافت

 ی در ایـن رژیـم، سـکه    .دیگر رژیم حاکم این است که نوعی رژیم اقتصادی اسـت  ی عمده ی یک مشخصه

 در وضـعیتِ اضافه شـده و  ) و تخصص تحصیلی مدرک ،اجتماعی ی پول، رابطه(ها  دین به جمع دیگر سکه

بـا اقتصادشناسـی   تنهـا  اد کـرده اسـت کـه    خاصی را ایج نظام اقتصادِیطبقاتی و جمعیتی  یک دگرگونِی

هـا   دیـن بـه دیگـر ارزش    ی تبـدیل سـکه   ی دینی و نحـوه  ی تحلیل سرمایه. دادنی نیست کالسیک توضیح

دینـی و   ی توان تـورم سـکه   میاین اقتصادشناسی ویژه، هم  ی از زاویه ۳.موضوع اقتصاد سیاسی دین است

های محـدودی را کـه بـرای کنتـرل بـازار       کرد و هم امکانآور آن را بررسی  بحران های اتوماتیِک مکانیسم

. در چارچوب رژیم، کنترل نه به معنای رها کردن بازار به حال خود، بلکه دخالت بیشتر اسـت . وجود دارد

  .نه گردش آزاد بازار، بلکه یک انحصار دولتی تعیین کندبایستی دین را  ی نرخ سکه

این دو جنبه به صورت . است یک رژیم اقتصادی نیز و استیک رژیم حقیقت پیش از هر چیز  ،رژیم

در دین . یکی هستند و جداکردنشان فقط ارزش تحلیلی دارد اساسًا. اند مکانیکی در کنار هم قرار نگرفته

شود و در رژیم اقتصادی به مثابه نوعی ارزش که  حقیقت ظاهر می رژیم حقیقت، به مثابه منبِع

  .است که نقش مبنایی در میان آنها را پول دارد های دیگری شدنی به ارزش تبدیل

 چهانتقاد به ایدئولوژی دینی  .کند اقتصاد و ایدئولوژی، نقد رژیم را مشکل می ساختارِی درآمیختگِی

" مادیِت"رژیم، " معنویِت"خود به  یابد، در آنجایی که با منحصر کردِن یمبسا خود کیفیتی ایدئولوژیک 

ای معرفتی  مسئله ،رژیم ی مسئله. دهد شکل می دروغینآگاهی به یک طریق  بیند و از این آن را نمی

ای دینی که بتوان بحث کرد بر اساس چه فهمی از سنت  عنوانی نیست بر آموزهفقط والیت فقیه  .نیست

 ی والیت فقیه عنوانی است بر یک همتافته. دینی پا گرفته و کجای این فهم را باید تصحیح نمود

                                                      
 ام؛ طرحی از یک اقتصاد سیاسی دین به دست داده) قسمت ۴۲در " (زمانه"من در گفتارهایی برای رادیو    ۳

  :آغاز شده با
http://www.radiozamaneh.org/nikfar/2007/03/post_70.html 
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مستقر قرار داده است،  نظامهر گونه سیاستی که هدف خود را اصالح همین . نظامی- قتصادیا- ایدئولوژیک

دینی  ی توان در آن سرمایه آیا می :خواهد اصالح کند بایستی بگوید که در این کمپلکس چه چیزی را می

رژیم حقیقت  توان به جایی رسید که در آن اقتصاد خارج کرد؟ آیا می ی زا از چرخه ای کیفیت را به گونه

  یک رژیم حقیقت نباشد؟همزمان یک رژیم نظامی و رژیم نظامی 

  

  اصالح رژیم

ای از  بهینـه  ترکیـبِ  مشکل نیست تصوِر. تر باشند پذیر است، حّتا تا حدی که مردم راضی "اصالح"دستگاه 

ج در روابـط  که مدرنیزاسیون اسالمی را پیش برد، رونق اقتصادی ایجاد کند، از تشـن " تکنیک"و " ایمان"

احکام و قوانین نیـز   ی دخالت کند و حّتا در حوزهافراد خصوصی  امورمللی بکاهد، در داخل کمتر در لا بین

دولتی زیر کنترل قرار گیرد و به مصلحت توجه بیشتری  ورزِی خشونت دنایجاد کند که باعث شو تغییراتی

ممکن است . دولتمردانش معرفی نگردد فساِدکه دیگر با  تواند چنان اصالح شود دستگاه می. شود تا اصول

کـرده و کـاردان و همـه دارای     ها و سـردارهای بسـیار تحصـیل    الله ها و آیت زمانی آن را دکترها و مهندس

  .بچرخانند" آکسفورد"مدارک معتبر از 

ن های درونی و بیرونی آ اصطکاک بهتر دستگاه، کاسته شدن از میزاِن کارآمدِی ،اگر منظور از اصالح

ای تصوری  ناشدنی حل توان بی هیچ مشکِل کاهش میزان اتالف انرژی در آن و توسط آن باشد، می و کاًل

  .پذیر است، بی آنکه رژیم آن تغییر کند دستگاه اصالح. پذیر بودن آن داشت حاز اصال

  

  خطاب آشنا

، تبعیض تقادیاعتبعیض ، تبعیض میان خودی و غیر خودی ،تبعیض جنسی: رژیم بر تبعیض مبتنی است

هـای   نیز به جای خود باقی است و نمودهای آن سخت متأثر از تبعـیض تبعیض عمومی طبقاتی . فرهنگی

  .رژیم هستند ی متمایزکننده

در گفتار خود را  که هایی است آن را نشانه. توانیم همچون یک نظم نمادین در نظر گیریم رژیم را می

ها نظمی گویا  نشانه. دهند نشان میدر کنار هم و در مقابل هم افراد و نیز اشیا  چیدِن و رفتار و شکِل

شود، نمود جسمانی  از کردار جدا نیست، مادیت دارد، مجسم می ،گفتار، آنچنان که در آغاز آمد. دارند

جسمی را  ؛آورد یمآن جسم را به درد دهد،  جسم لذت میاین به  ؛کند دارد، منش جسمانی ایجاد می

میان آنها نیز تبعیض برقرار . با اشیا هم دوستی و دشمنی دارد .شکند میدرهم ی را کند، جسم تکثیر می

حجاب،   ،زاهدانه، سجاده ی ، زبان خوش پدرانه، شعر عرفانی، صورت آسمانی، قیافهو حدیث آیه .کند می

. نیستندها یکدست  این نشانه .ها هستند هایی از این نشانه ماشین گشت، چکمه، شالق و طناب دار نمونه

 . توانند در متن دیگری قرار گیرند و معنای دیگری بدهند هر کدام از آنها می
 ی در همه ها سیپل. ستین میخطاِب خاص رژ ،یهر نوع خطاب. دهد یما را مورد خطاب قرار م میرژ

 نیا یوچه ت کنند، یهم وجود دارند که کار خودشان را م یا یمأموران دولت. به هم دارند ییها شباهت ایدن

خاص مورد خطاب  کلآنگاه که ما را به ش شود یم میآشکارا رژ م،یرژ. گرید یدستگاه یدستگاه، چه تو

دستگاه  نیکه ا ییمرزها م،یکن یعبور م ییکه از مرزها یهنگام م،یشناس یشکل خاص را م نیا. قرار دهد



۷  

وجود نداشته  توانند ینگ مفره نیکشور و با هم نیوجود ندارند و در هم گرید یاست و در جاها دهیکش

خواهر، "مثاًل  یعنی میرژ. خطاب نیا یعنی میرژ!" ستیا: "میشنو یو م میگذار یاز مرز مقرر م. باشند

. کند یو سانسور م زند یخط م یعنی کند، یم" ارشاد"که  یآن قلم یعنی میرژ!" نییرا بکش پا تیروسر

  .بندد یاست که راه تنفس را م یآن دست میرژ

نیرویی که بخواهد . موفق است که صدا زدن افراد به اسم و زبانی آشنا باشد کردنیب آن خطا

فرد را به نامی آشنا صدا  .خود را حفظ کند، نبایستی فقط با زبان شالق و گلوله افراد را صدا زند ی سلطه

ها  بندی بسته. دهند کند که از این پس او را در نظمی بیگانه جای می زنند و او در پاسخگویی حس نمی می

و این بسته است که  استای  درون بسته او .کنند جابجا نمی مستقیمرا معمواًل به طور فرد . آشنا هستند

   .شود جابجا می

  

  دو آپارات دولت

 ی یکی کارخانـه  :پیچیده درهم ی ، دو دستگاه یا دو کارخانهداند می آپاراتلویی آلتوسر، دولت را دارای دو 

  کارخانـه «آموزش و پـرورش را   گذار جمهوری اسالمی بنیان. ایدئولوژیک ی کارخانه سرکوب است، دیگری

از چنـین عنـوانی اسـتفاده    بارهـا  نیز مقامات  و سینما تلویزیونو در مورد رادیو  ۴.خوانده است »آدمسازی

 با. می دادمفهو این چنین صراحِت دستگاه ایدئولوژیک دولتبه شاید با هیچ عنوان دیگری نتوان . اند کرده

کشـی   توان گفت که کار رکـن سـرکوب، آدم   نشاند، می کننده می بیانی که واقعیت را زیر نوری تند و خیره

مشهور است که اسـدالله  . روند کشی با هم پیش می سازی و آدم آدم. سازی آدم ،است، کار رکن ایدئولوژیک

در اویـن،   ۵.نامیده اسـت  می" سازی آدم"ین انقالب اسالمی، کار خود را در اوساز  تاریخالجوردی، دادستان 

 ،اویـن  .کرده است بازنمایی می وار به صورتی نمونهسیستم را  ،این زندان. داشتندی بازنما دو کارخانه ترکیب

  .رژیم استتاریخِی  سرنموِن

تر از آن چیزی است که در  تر و پیچیده ای که مورد نظر آلتوسر است، بسیار پردامنه"سازی آدم"

" حقیقت"ها را رژیم  رژیم ی همه آلتوسر. دنشو پرنمود می" حقیقت"ردهای خاصی از یک رژیم کارک

 ،دلیلبه همین باز . شود نیاز می از مفهوم حقیقت بیایدئولوژی  ی او درباره ی نظریهداند و به این اعتبار  می

 ی ای درباره ، نظریه ایدئولوژی ی او درباره ی  نظریه. ایدئولوژی در نزد او معنایی ندارد ی نقد روشنگرانه

مورد خطاب قرار ) سوژه(ایدئولوژی افراد را همچون نهاد «گوید که  آلتوسر می .، نه حقیقت قدرت است

شود تا به  شود یعنی مقید می شود؛ آزاد می آزاد میبه سخنی دیگر فرد از طریق ایدئولوژی  ۶».دهد می

                                                      
 ی ، مجله"تیو ترب میامام و تعل"غالمعلی حداد عادل، : ، در اینجا به نقل از۲۳۶ ، ص۶ ، جنور فهیصح   ۴

 .به بعد ۲۲۶. ، ص۱۳۷۰، زمستان ۳ ی حضور، شماره

" بان انقالب کنگره بزرگداشت دیده"دی در الله عسگراوال به عنوان نمونه بنگرید به متن سخنرانی حبیب   ۵

 http://shahidvahid.com/?p=420: در اینترنت. ۱۳۸۷، )الجوردی(
6  Louis Althusser, "Ideologie und ideologische Staatsapparate – Skizzen für eine Untersuchung" 

(Orig.: Idéologie et appareils idéologiques d’État - Notes pour une recherche), in: Marxismus 
und Ideologie, Westberlin 1973, S. 156. 
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شود،  ولوژی است، یعنی موضوع آن است، از طریق آن وضع میایدئ ی او سوژه. عنوان نهادی آزاد عمل کند

اش با   متناسب با رابطهاست که  آگاهی آن است، یعنی نهاد ی شود؛ و نیز سوژه ساخته میاز طریق آن 

ایدئولوژی و سوژه . همان ایدئولوژی است در این معنا اش عمل آگاهانه کند و  عمل می تصورش از واقعیت

  .دسازن همدیگر را می

  

  همدستی و دوپهلویی

سازد و همین آدمها هستند که قدرت را  ، آدمهای خودش را میدستگاهگیریم که  از آلتوسر این ایده را می

 .در ضمن گروهـی از همـین آدمهـا ممکـن اسـت در برابـر آن قـرار گیرنـد        . دارند سازند و برپا نگاه می می

میان  ی پیچیده ی ظر آلتوسر را تعمیم دهد و رابطهن ،ودیت باتلرکوشش کرده است با اتکا به میشل فوکوج

زنـدگی  "او در . را باز کند و در توضیح موضوع فقط به قـدرت دولتـی محـدود نشـود    ) سوژه(قدرت و نهاد 

گیـرد و چگونـه ممکـن     دهد که چگونه نهاد شدن از طریق نهاده شدن صورت می شرح می ۷"روانی قدرت

مثـال  . د، نهشتگی خود را بپوشاند و حّتا به ضدیت با اصل خود بپـردازد نهنده فراتر رو است نهاد، از قدرِت

گـوییم   مـی  کند، مسامحتًا بیند، آگاهی کسب می فرد در سیستمی که دولت ایجاد کرده آموزش می: ساده

یابـد کـه مخاطـب     کسـب کـرده امکـان آن را مـی     شود، با اتکا بر آگاهِی که از فرد به نهاد آگاه تبدیل می

از قـدرتی بگسـلد    سـرانجام به نوع دیگری آزاد شود و  ای دیگری جز گفتمان سیستم قرار گیرد،ه گفتمان

تأکیـد بـر خودبنیـادی نهـاد اسـت، امـا در        ،)سـوژه (نهاد  کالسیِکهای  در نظریه. که وی را ساخته است

 .نهـاد  ی سـازنده  توجه بر انقیاد است به عنوان عنصِر  باتلر توجه بر وابستگی است، ی ای چون نظریه نظریه

همـان قـدرتی    گوید این موضوع که نهـاد بـه عنـوان محصـولِ     یم" زندگی روانی قدرت" ی باتلر در مقدمه

کننـد   ایستد، ممکن است برای کسانی ناخوشایند باشد که تصـور مـی   است که در برابر آن میتصورشدنی 

  .موس سیاسی خود بزدایندهای همدستی و دوپهلویی را از قا توانند یکبار برای همیشه مفهوم می

عاملهای سیاست در ایران محصول . سیاست در ایران اند ترین واقعیاِت از واقعی دوپهلوییو  همدستی

که این .ای دوپهلو با قدرت دارند اند، بخشی از تاریخشان تاریخ همدستی است، و همواره رابطه قدرت

 یصفویان ایران را شیع. این سو سخت بارز استکند، از زمان صفویه به  سیاسی را دولت تولید می ی سوژه

 ؛قاجاریان مقدرات ورود ایران به جهان نو را تعیین کردند. قدرت آنان است شیعه محصوِل ی سوژه. کردند

مشروطه از بستری برخاستند که  عصِر گراِن کنشبسیاری از . متجددان را خود آنان پروریدندگروهی از 

تأثیرگذار تا هم اکنون،  گرایِی هم تجددگرایی و هم سنت. قش داشتدر گستردِن آن ن دستگاه حاکم

جدید  ی شیعه. در زمان رضاشاه بنیاد گذاشته شد علمیه ی حوزه. ریشه در اصالحات رضاشاهی دارند

هاست و فهم آن بیش از آن که مستلزم رجوع به سنت کهن باشد، مستلزم فهم  دوران پهلوی محصوِل

جنبش دانشجویی  ،ای نیز که از دل خود  بورژوازی آن خرده .دوران پهلوی است تحوالت اجتماعی و فکری

داری محمدرضاشاهی و انقالب سفید  رون داد، محصول سرمایهیچریکی را ب چِپ ،این جنبش ی و بر زمینه

                                                      
7  Judith Butler, The Psychic Life of Power. Theories in Subjection. Stanford University Press 

1997. 
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روحانیت عصر پهلوی، هم . اند داشته خودای دوپهلو با قدرت ایجادگر  گران رابطه کنش ی همه. او بود

و ). خواهی، در برابر مصدق، در برابر چپ در برابر جمهوری(وزیسیون دربار بوده است، هم مدافع آن اپ

زای خود را  دوپهلوی وجود اجتماعی و شعور کنش ی که رابطه ،گرایان پیشینچپگروهی از هستند اکنون 

  .خورند افسوس میآیند و هم بر گذشته  کنند و از این کشف هم به هیجان می پهلوی کشف می دولِتبا 

  

  تقابل دولت و ملت

بـزرگ نیـز   این واقعیت ، ها در کنار این واقعیت. توان با همدستی و دو پهلویی توضیح داد همه چیز را نمی

شـود   همین موضوع باعث می. شود دارد که در فرهنگ سیاسی ایران، دولت در برابر ملت نشانده میوجود 

هایی بگرویم که با فرهنـگ مـا    به آن اندیشه و پایی داشته باشیمسیاسی ارو ی که ما درک غلطی از فلسفه

مطلـق   کـه دولـت شـرّ   کنند  تأیید میاپوزیسیونی ما را در این باب  گرایِی همخوانی بیشتری دارند و مطلق

اپوزیسیونی به  دیدیقدرت، با  ی جالب اینجاست که برخی از دولتمردان نیز، در عین بودن در دایره. است

  .نگرند ود میموقعیت خ

مطلق، جنگ داخلی است و  شود که شّر آغاز می درکسیاسی اروپا در عصر جدید، با این  ی فلسفه

اگر جنگ داخلی، مظهر . برای پایان دادن به شرارت جنگ همه علیه همه، وجود دولت ضروری است

از هابس : اند یمدر این نگرش همه سه. عقلی گرفته شود، به این اعتبار دولت مظهر عقالنیت است بی

دولت در  .، خود دولت استدر نزد ما شّر. ها ها گرفته تا فاشیست گرفته تا هگل و حّتا مارکس، از لیبرال

 .کند قدرتی است که خونریزترین طایفه برپا می دولت آن. تاریخ ایران پاسخ به جنگ داخلی نبوده است

  .عقلی است قدرت در ایران مظهر بی

  

  های نظام فقیهان اخصشبرخی بیان سیستمی 

هـایی در   تحول ،با وجود این. دولت و جامعه در ایران را تغییر نداد ی های رابطه جمهوری اسالمی، شاخص

ایـن   .که در تاریخ دولت در ایران فصلی خاص به تبیین آنها اختصاص خواهـد یافـت   عصر فقیهان رخ داد

پروری کرد، رعیت خود را ایجاد نمود،  کرد، بنده" سازی آدم"خواه  در ابعاد یک حکومت تمامیت. ۱دستگاه 

چه در برخورد دولت به ملت و چه در برخورد ملت بـه   از دورویی،. ۲ .جامعه را به همدستی با خود کشاند

 دوپهلـو  ی رابطـه  از جملـه بـه ایـن دلیـل کـه     کارکرد ندارد،  دستگاهساخت که بدون آن  ی ا قاعده ،دولت

در شـکل   دولـت و ملـت   ی همزمان با تقویت رابطـه . ۳ .خواهانه است مامیتهای ت دخالت ی کننده متعادل

  .، تضاد آنها را تشدید کردپرورانه و دوپهلویش رعیت

سطح تبادل قدرت  ،در جمهوری اسالمی: توانیم این بیان سیستمی را بدهیم ها می به این شاخص

گسترش، گسترش شدید سطح مظهر آشکار این . قدرتی گسترش یافت میان دو قطب قدرتمندی و بی

ین گسترش سطح رابطه به معنای گسترش ا. تماس دولت و ملت در مقایسه با دوران پیش از انقالب است

 "قدرتی بی-قدرت"اصلی در سیاست که همانا دوارزشِی  ِدُک ی دموکراسی نبود، زیرا تبادلی که بر پایه

، یا "آخرت در برابر دنیا"اصلی  ز شکِلدی که اُک ،دینی بود ِدگرفت، متأثر از ُک است، صورت می

 ی ای که برنامه الب الهیات سیاسیقسیاسی یافته و در  خارج شده، دگردیسِی "غیرقدسی در برابر قدسی"
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. کرده بودرا بر یکدیگر منطبق  "غیرخودی-خودی"و  "کافر-مؤمن"ساخت، کدهای  سیستم سیاسی را می

از ده به شهر و از  در ابعاد اقتصادی، جمعیتی و حرکتِی(ای که در جامعه رخ داد  دگرگونی ساختاری

دولت با  ی هم رابطه ،در چارچوب رژیم تبعیض. دولت بودهای  سخت متأثر از دخالت) حاشیه به مرکز

آنانی هم که با تبعیض به امتیازاتی دست یافتند، . گرفتجامعه تقویت شد و هم تضادهای این دو شدت 

  .ا نکردند که راضی باشندآنچنان وضعیت مطمئنی پید

کند که  افق معنایی سیستم تعیین می .خویش دارد ی امکانی برای مشاهده ای اجتماعی هر سیستم

سیستم " پذیرِی اصالح. "چیزهایی امکان دیده شدن دارند و چه چیزهایی در نقاط کور قرار دارندچه 

توان از این طریق نیز پی برد،  ژیم میبه ماهیت ر .گری آن دارد ارتباط مستقیمی با کیفیت خودمشاهده

 معرفتش ی تلقی شود، چه چیزهایی در دایره) یعنی سوژه یا آگاهی(یک نهاد  ی که توجه کرد اگر به مثابه

، همان سوژهگمان کرد این  آگاه تصور رژیم به مثابه نهاِد نباید هنگامالبته . نشیند، چه چیزهایی نه می

توانند تعبیر خود را از سیستم و  هر کدام از مدیران می. ذهنیتی معین است دستگاه به مثابه فردی با رأِس

با . سازد دستگاه را می ای است که نهاِد کننده اما آن ذهنیت غیرشخصی پیرامون آن داشته باشند، تعیین

 .قیهولی فشاه یا کند، حّتا  توان وارد بحث معرفتی شد، چون هیچ کسی آن را نمایندگی نمی این نهاد نمی

وقتی هیچ مثاًل توان کشف کرد،  او را می اما .تواند او میولی توانیم مخاطب قرار دهیم،  ما این نهاد را نمی

بینید که دستگاه  شوید، اما همهنگام می کس به شما پاسخگو نیست و شما همه جا با در بسته مواجه می

کلیت دستگاه به شما پاسخ . کند ردچرخد، تا شما را ُخ گیرد و چرخ آن می های خود را می تصمیم

 ای های زنجیره در ماجرای قتلاین نهاد مرموز . دهد، اما در قبال قضیه هیچ فرد معینی پاسخگو نیست می

گیری در  در آن هنگام، در توصیف مرکز تصمیم .شد آن را دید در تمام مدت جلوی صحنه بود، اما نمی

توان بر آن  از موضوع این بود که می نگارانه روزنامهصور ت. رواج یافت" اشباح ی خانه" رژیم، اصطالِح

شود مطمئن  می. گیرند های اصلی را می کسانی را شناسایی کرد که تصمیمخانه نور افکند، یعنی  تاریک

د شد، این اما هنوز به معنای نکننده معلوم خواه گیرندگان در امور تعیین بود که زمانی اسامی تصمیم

نخست تئوری  ی بایسته برای شناخت سیستم، در درجه. آن نیست ی یستم و سوژهمعلوم شدن معمای س

  .و تحلیل است، نه اطالعات پلیسی

چیزی مشخص نیست که  همچونچیزی یعنی فاقد جوهر است،  ،غیرشخصی است ،۸نهاد دستگاه

ن نوشته به همان چیزی است که در آغاز ایکارکرد  ی ؛ به عنوان چارچوبه"این"اشاره کنیم و بگوییم 

آنچه آن را از دیگر یعنی معنایی سیستم تلقی شود،  ی اگر رژیم مشخصه ،عنوان رژیم خوانده شد

دستگاه است، خط معنایی، نه  معنایِی خِط شود گفت که این نهاد شاخِص می. کند ها متمایز می سیستم

ها  ی در میان ممکنوقت. آن چیزهایی است که در یک سیستم ممکن است ی معنا مجموعه امعنا، زیر

رسیم، یعنی به آن چیزی که به سیستم تشخص  عمده را از غیرعمده جدا کنیم، به خط معنایی می

این . گذارد ، با تفاوتی که میان خود و محیطش میکند را متعین میخود خود  ،سیستم .دهد می

                                                      
 SUJET: کند میایدئولوژی خود در کتابت التین با حروف بزرگ مشخص  ی چنین نهادی را آلتوسر در نظریه   ۸

  .sujetدر برابر 
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د، اما سیستم در نهایت شون ای از اطالعاتی است که در درون سیستم رد و بدل می گذاری مجموعه تفاوت

  .سازی است منطق این ساده ،رژیم. شود پیچیدگی ساده می. کند فقط برخی از آنها را جذب می

 ای دارد، از طرف دیگر بایستی رابطه تناقض ساختاری رژیم در این است که از یکسو منطق ساده

ر بازار عمومی ارزشها حساس است رژیم ایدئولوژیک به ارزش ایدئولوژی د .ای را با جامعه پیش برد پیچیده

این  ی از همه .گنجند و گاه مجبور است چیزهایی را در نظر گیرد که در معرفت ایدئولوژیک آن نمی

این گاه ، پذیرند توضیحهای حفظ و گسترش قدرت  هایی که با اقتصاد سیاسی دین و الزام"ف انعطا"

 ی در برخورد به واقعیات به اندازه نظامو اگر شکنند  گیرد که جزمیات سیستم می برداشت غلط صورت می

آن  ،د ساختنسرانجام پذیرای اصالحاتی خواهد شد که از آن یک رژیم عادی خواهکافی منعطف شود، 

مبتنی بر  هیچ رژیِم .قانونی مدام بر ظرفیت دموکراتیک آن افزود مجراهایاز چنان رژیمی که بتوان 

سیستم،  ی سوژه. ش، در جهت رفع تبعیض اصالح نشده استتبعیضی تا کنون از راه معرفت به خوی

طرف نقاد نیست، خود رژیم است، و خود رژیم با خودآگاهی، فقط ممکن است راه حلهای  بی ی سوژه

مشکل رژیم معرفت نیست و اگر هم  .تری را برای تداوم اساس وجود خویش بجوید تر و هوشمندانه پیچیده

تبعیض، نه  .ای یابد شعور تازه تاوجود ندارد که باید تالش کرد مشخصی  باشد، در سیستم آن ذهن

تبعیض، . است در تبیین قوی آن برخاسته از ضعفی در معرفت دستگاه، بلکه برخاسته از خود معرفت آن

  .رژیم برقرار شده است، تا تبعیض برقرار کند. رژیم است ی اصل سازنده

ای از خود دارد،  هم درک ساده ،سیستم. تابد بازمیگری آن  تناقض ساختاری سیستم، در خودمشاهده

ای  است و جریان اطالعاتی پیچیده کند، خود به همین دلیل پیچیده ای عمل می هم در محیط پیچیده

. نیادهای الهیات سیاسی آن استبرژیم،  ی شاخص درک ساده. گر روابط درونی و بیرونی آن است تنظیم

دوارزشی ایمان و  ِدشود که در نهایت متأثر از ُک خودی با غیرخودی می ی سیستم با محیط، رابطه ی رابطه

  .کفر است

به چنان رشدی رسیده که پویش سیاسی در کشور بی توجه به آن  که در مقایسه با دوران شاه یعامل

سیستمی  ی این نگاه، که در نظریه. شدنی نیست، نگاهی است که از جامعه متوجه سیستم است درک

 ای که کارکرد خود در مقایسه با مشاهده(شود  خوانده می "دو ی ردهگری  مشاهده"ان، لومنیکالس 

 ی پیشتر دو مشخصه. همان افکار عمومی است ،)است "یک ی گری رده مشاهده" است و از این رو سیستم

رانه و پرو دولت و جامعه در ایران پس از انقالب اسالمی را  تقویت این رابطه در شکل رعیت ی مهم رابطه

همگانی در  ی عاملیت پهنه. سوم از تشدید تضاد آنها نام بردیم ی دوپهلویش دانستیم و به عنوان مشخصه

این عاملیت باعث شده است که سیستم  .این رابطه است چهارم ی دولت و جامعه، مشخصه ی رابطه

د را با محیط زیر خو ی گری را در درون خود تقویت کند، یعنی بکوشد رابطه های خودمشاهده امکان

گری سیستم به گستردگی سطح  توانایی خودمشاهده .کنترل درآورد و آن را به دست قضا و قدر نسپارد

گردد که با وجود  ای برمی همگانی ی دوپهلوی این دو و نیز پهنه ی رابطه ،)جامعه(ارتباط آن با محیط 

ای دوپهلو با  همگانی، رابطه ی پهنه وِدخ. ها وجود مستقل خود را حفظ کرده است اعمال محدودیت ی همه

خویش را مدیون  گرِی کوشد، اما خودمشاهده آن می سیستم برای محدودیت کردِن. سیستم سیاسی دارد

. آمد هایش از پا درمی ها و خودزنی کاری ندانم ،بدون آن، سیستم به دلیل فسادها. وجود آن است
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اش کوشیده  عمال سانسور و سرکوب در جهت نابودیاش را مدیون همان چیزی است که با ِا هوشیاری

  . است

  

  برخورد دوپهلوی ایدئولوژی با دولت

دولـت،  . سیاسـت در ایـران را دگرگـون کـرده اسـت      ی ای که با انقالب ایجاد شـد، حـوزه   همگانی ی پهنه

کل آن سیاست، یعنی  ی شود که حوزه همگانی زنده باعث می ی ، اما عامل وجود یک پهنهاستبدادی است

بـا  . زیر کنتـرل مطلـق نباشـد   ای که در آن بر سر قدرت مرکزی سیاسی رقابت و ستیز جریان دارد،  حوزه

 ی نکتـه توان بـه زنجیـر کشـید،     دیگر نمی ،همگانی را، به دلیل وجود مقاومت مردمی ی اینکه پهنه گفتِن

میان دولـت   ی دوسویه ی طهدرک راب ،مهم موضوع. شود توضیح داده نمی کنونی این پهنه اصلی در هستِی

  جامعـه از این سـو  توان خط واضحی را نشان داد و گفت در اینجا دولت تمام شده و  نمی .و این پهنه است

اند و بـه اعتبـاری در مقابـل     سیاست پر از عنصرهایی است که به یک اعتبار با دولت ی حوزه. شود آغاز می

این دوسویگی، فرهنگی سیاسی ایجاد کرده . امعه در دولتکند و هم ج هم دولت در جامعه نفوذ می. اند آن

پرسـتی   غالب در ایران با دولت ایدئولوژِیکه  گفتنی است ،بر همین بنیاد .نظام سیطره دارد که تا اندرونِی

مـورد  هـر کـس کـه     .است با دولت در برخورد دوپهلوی آن قدرت این ایدئولوژی اتفاقًا. شود مشخص نمی

در از جملـه   گردد،" سازنده" تواند ، خود میشود" ساخته"قرار گیرد و از این طریق ی ژواین ایدئول خطاب

خطـاب  . قدرت نیست، دیگران را از موضع قدرت مورد خطاب قرار دهد ی حالی که به طور عینی در حوزه

برخـوردی   ،دو ی کننـده از موضـع نـاظر رده    تواند متوجه دولتمردان نیز گردد و در ایـن حـال خطـاب    می

  .دهد و چاه نشان می کند و بدان راه ورزانه با حکومت می تأمل

دولت،  ی اراده. اند هایی بس نامنسجم در کنار هم ردیف شده سوژهاز راه این ایدئولوژی دوپهلو،  

های جزئی، که ظاهر ایدئولوژیک  شباهت برقرار میان خواست. نیستهای مختلف  های سوژه میانگین اراده

به سخن دیگر هیچ ذات مشترکی . شود نامیده می" شباهت خانوادگی"نوعی است که  یکسانی دارند، از

  ی این موضوع در مورد برداشت از ایده. جمعی را بسازد ی ندارد که جوهر چیزی به نام ارادهوجود

 آن ساز را با دولت عمومِی ی اراده ،کومتیان امروزین ایرانای که ح ایده ،بسیار بارز است" حکومت اسالمی"

اگر بخواهیم معدل آنها را پیدا کنیم، آن را پوچ . های مختلفی وجود دارد  درکاز این ایده  .کنند معرفی می

با وجود این،  .ساز باشد جوهر، دولت مشکل است تصور اینکه چیزی چنین بیمایه که  یابیم، یا چنان کم یم

  .بنیادِی رژیم تبعیض است ی ایده ،همین ایده

  

  ژمونیایدئولوژی و ه

مختلـف را بـه همـدیگر     یهـا  اسـت کـه سـوژه   " سـیمان ارگـانیکی  "آن  ،ایدئولوژی به اصطالح گرامشـی 

  .کند، هژمونی است جمعی عمل می ی  سازد که به صورت اراده میرا ای  اما آن چیزی که اراده. چسباند می

را در یک مسیر  های اجتماعی دیگر ای از گروه هژمونی توانایی یک گروه است برای اینکه مجموعه

مفهومی نسبی است که عمق بیانی آن بسته به این " دوره. "سیاسی برای یک دوره با خود همراه کند

بندی زمانی  بندی تا چه حد در یک دسته ای مطرح باشد و آن دوره بندی است که در چارچوب چه دوره
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. ت، حدی تفسیری استحد موفقی. تر عمل کند موفقگری  در توضیحهای خود  نسبت به دیگر بدیل

اگر گروه رهبر، . هژمونی، کیفیتی متغیر است. آن، جامع و مانع بودن است سنجِش معیاری خوب برای

ای  پیش نگذارد که باز عده دیگری ی یابد برنامه ش پذیرش همگانی مییها درست در آن هنگام که برنامه

این نیز ممکن است که پیش از آن که  .هژمونی خود را از دست دهدممکن است  ،را با خود همراه کند

. ای دیگر آن را پس زند و یک گروه رقیب، هژمونی را به دست آورد ای پذیرش همگانی یابد، برنامه برنامه

من با کسی . گیرد نیروها صورت می کشاکِش سازی در وضعیِت سازی است و همراه هژمونی، نیروی همراه

  .کنند تا مرا به سمت خود بکشانند بر من اعمال نیرو میشوم، در حالی که دیگران نیز  همراه می

در یک های این جهان را  سازد به عنوان یک نظم نمادین، و هژمونی سوژه ایدئولوژی، جهانی را می

  .آورد به حرکت درمیمسیر مشخص سیاسی 

درکش ای مکانیکی با بیرون خود یعنی جامعه داشت، هم  قدرت، اگر در جایی متمرکز بود و رابطه

دهد که دولت، چگونه در  توجه به ایدئولوژی نشان می. کوفتنش ساده بود و هم محاصره کردن و درهم

قدرت، وارد مغز ما . کند، بدون نیاز به پاسبان خصوصی ما هم حضور دارد و ما را کنترل می ی حوزه

خواهد  م، به سمتی که میاو شدی ی و ما را، آن موقع که سوژه کند شود، درک ما را از جهان تعیین می می

  .کشاند می

ای به صورت  یک مؤسسه است، مؤسسه "در نهایت"دولت، با وجود این حضور خداوارش در همه جا،  

قوط سنماید، که در حال  ها آن هنگام رخ می دولت" درنهایِت. "ای از مسندها پیچیده درهم  ی مجموعه

دولت از درون جامعه پا پس کشیده و مرزهایش ، یعنی شکسته است در این حال هژمونی درهم. باشند

الله خمینی  به اصطالح آیت. توان تصرف کرد ها را در این وضعیت به سادگی می صندلی. روشن شده است

 .دهان این دولت زد و خود دولت تعیین کرد، یعنی خود را متعین کرد به عنوان دولتتوی توان  می

از آن در تبیین ه گرامشی نماد آن رخدادی است ک ،بینهریاست کا بر روی صندلِیکسی  نشاندِنبر

شده از طریق  یکپارچه ی ا ، که مجموعهتبدیل یک بلوک تاریخی ،استفاده کرده است" تبدیل"اصطالح 

  . روشن چنین تبدیلی است ی انقالب ایران نمونه .به دولت ،نیروی هژمونیک است

  

  ابزار و کیفیت

. دهـد  ای از واقعیات را توضیح مـی  طبقاتی غلط نیست، چون مجموعه ی عنوان ابزار سلطهتعریف دولت به 

شان ایـن اسـت کـه     قشری که مشخصه ی سلطه سپسیک ایل است،  ی در تاریخ ایران، سلطه ابتدا سلطه

گر  استفاده اول به عنواِن ی دولت در درجه. طبقه مسلط و ابزار سلطه یکی هستند. دولت را در دست دارند

سلطه بود، نه خـود سـلطه، بـه     اگر ابزاِر دولت اتفاقًا. گیرد چیزی که مورد استفاده قرار می مطرح است، نه

ناظر ردیـف دو   ی به عنوان پیشتر طرح شدهداشت که  گروید، چون از بیرون نیرویی وجود می عقالنیت می

شـدن    ینـه توانسـت منجـر بـه به    در مورد کارآمدی آن ببندیشد و همین اندیشه بر کارآمدی دولـت، مـی  

فقط حکومـت   ستم،یدست کم تا قرن ب رانیدر ا میید بهتر باشد، که بگویجهت شا نیبد .سازوکار آن شود

  .است تیاز عقالن یآن حد ی به نام دولت، که الزمه یزیوجود دارد نه چ
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دیدگاهی در تقابل قطبی با برداشت از دولت به مثابه یک ابزار محض سرکوبگری، تصور آن به مثابه 

به آلتوسر این انتقاد را . شود، مثاًل توسط ایدئولوژی فیت است، کیفیتی که در جامعه نیز جاری میکی

 ی مؤسسه تنهااو دولت را نه . اند که از یک تصور افراطی به یک تصور افراطی دیگر گرویده است کرده

گر،  یک مرجع و نهاد انتظام دولت در نگاه او از. داند نمی سسهؤمداند، بلکه اصواًل آن را  نمی محض سرکوِب

   ۹.جامعه ساری و جاری است به کیفیتی تبدیل شده که در کِل

در مشخصی دانست، هم کیفیتی، که  ی هم آن را اداره ؛توان هم این دانست، هم آن دولت را می

مرزمندش با جامعه در نظر  تقابِلدر  توان یم همروشن نیست؛ آن را  حضورش ی گسترهمدرن  ی جامعه

 بایستی هم ؛وظایف خاصش را دید، هم وظایف عامش را بایستی هم؛ ، هم نفوذکرده در جامعهرفتگ

عمومی حفظ نظم اجتماعی بر  ی برانش را دید، هم به تأثیر وظیفه یبانان و منفعتتتعهدش به خود و پش

مبتنی بر یک  به عنوان قدرت در نظر گرفت، آنجایی که اساسًابایستی آن را  روی این تعهد توجه کرد؛

شود و دولت به  جامعه است، و به عنوان خشونت، آنجایی که هژمونی در هم شکسته می راهبِر هژمونِی

رف، بلکه با این دولت در این معنا نه با اقتصاد ِص. کند محض جلوه می سرکوبگِر صورت یک دستگاِه

عمومی حفظ  ی ره با وظیفهطبقاتی خود را هموا زیرا دولت پایبندِیشود،  اقتصاد سیاسی متعین می

یک  پشتیبانی از یک طبقه در متِن. کند سامان اجتماعی و بر این پایه نظر به معیشت عمومی ترکیب می

هر  .گیرد و تبعیض نوعی توزیع و نظارت بر آن است که امری سیاسی است نظام تبعیضی صورت می

این نکته هم در مورد اقتصاد . دچیزی که بخواهد سیاست را متعین کند، پیشتر بایستی سیاسی شو

  .صادق است، هم در مورد فرهنگ و به طور مشخص دین

  

  "مردم خوب− دولت بد " دوبینِی رِد

حدی از پذیرش الزم است تا بـرای  . تواند به کیفیتی نافذ در جامعه تبدیل شود دولت فقط با سرکوب نمی

ضـد   دولـت مطلقـاً   .ن جامعه به حساب آیدآن دولت شود و آن دولت، دولت آ ی جامعه، جامعه ،یک دوره

دولت، بـه عنـوان   . یک نیروی اشغالگر است که آمده است تا غارت کند ی نشانده ، فقط دولت دست مردمی

آن  ی انتقاد از جامعه انتقاد از دولت یک جامعه، ضرورتًا .امکان سروری ندارد نیروی بیگانه با جامعه اساسًا

بـر همـین   . پذیر است هایی ویژه توجیه فقط در وضعیت" مردم خوب− بد دولت "دوبینی  .دولت نیز هست

هرکس بـا ایـن موضـوع    . مردمی، دلیلی برای آن نیست که دولتی مصون از انتقاد شود ی قرار، داشتن پایه

، )هـای کالسـیک آلمـان و ایتالیـا     در نمونه(دولت فاشیستی . مشکل دارد، کافی است به فاشیسم بیندیشد

  .است "خلقی"دولت 

و بر همین . ار و خلق در زنجیر را کنار گذاشتدولت غّد ذهنی ی کلیشهبا منطقی این گونه، بایستی 

، این "شود کسی هست که آنچنان که هست، حقش خورده می"قرار بایستی به جای این الگوی ذهنی که 

 ی در نمونه ".شود، چون آن کس آن کسی است که اینک هست حق کسی خورده می"که  الگو را نشاند

                                                      
  :در این مورد بنگرید به   ۹

Ernesto Laclau, "The Specificity of the Political." In: Politics and Ideology in Marxist Theory. 
Capitalism, Fascism, Populism, London, 1977. 
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نیست که فقط رژیم تبعیض جنسی بایستی تغییر یابد، زن خود بایستی نهاد دیگری  ن، چنادر ایران زنان

سیاسی و حقوقی، نه در  ی رژیم تبعیض نباشد، نه در پهنه ی که دیگر سوژهای  شود، آن چنان سوژه

  .های خصوصی ی جامعه و رابطه پهنه

  

  گسست و رهایی

  :خوانیم اثر برتولت برشت می" موختندر ستایش آ"در شعر 

  !ای پناهنده، بیاموز"

  !بیاموز ،زندانی

  !ای مطبخی، بیاموز

  !ساله، بیاموز ای شصت

  !"تو باید رهبری را به دست بگیری

اش تغییـر   حقوقی جایگاِه تنها .ماند که هست ، فرد آنی نمیشود نامیده می "آموختن"از طریق آنچه اینجا 

، راهبـر  یابـد  به استقالل دست مـی  ،در این شدن. شود ای دیگر می شود، سوژه ری میاو کس دیگ. کند نمی

. ایجاد کردن است بر اسـاس گسسـتن   ،آموختن .گسست ی ، پدیداری است در تجربه"خود. "شود خود می

وجود ندارد که بتـوان بـر    یبا حقوق ثابت یثابت" خوِد"اصوال زیرا ، ستیبه حقوق خود ن یآگاهمضمون آن 

 م،یما از حقوق بشر برخـودار شـو   نکهیا یبرا. است یکیکه از آن خود است،  یخود، با حقوق. آگاه شد آن

بـا آن ارج و   میشـو  یشـود و مـا در آن، بشـر   " بشـر " یشود، قابل سکونت برا گرگونیجهان ما د یستیبا

 توانـد  ینمـ جهـان  . سازمان ملل متحد طرح شـده اسـت   ۱۹۴۸سال  یجهان ی هیکه مثاًل در اعالم یحقوق

  .میحقوق شو یگونه بماند که هست و ما در آن دارا نیهم

بخش خوانده  رهایی. است کیدئولوژیا خطاِب کی ِریکه گفته شد، درآمدن از ز یی، در معنا"آموختن"

 ی در حیطه بلکه ،بندی رسمی آن درنیاید بستهتبعیض در  از زیر خطاب ایدئولوژِیفقط تواند شد، اگر فرد 

  .دنها و عالیمی پدیدار شوند که او را به سمت جریانی خالف تبعیض بکشان اهزیستی او ر

 ی یک خطاب ایدئولوژیک درآمد و زیر سلطه ی از زیر سلطه. توان رها شد، اما دوباره به دام افتاد می

 های تواند تبیین یاین ایدئولوژی م. تبعیض، محتوای یک ایدئولوژی فراگیر است .خطابی دیگر قرار گرفت

های نمادین مختلفی  ممکن است جهان. مختلفی داشته باشد، یعنی در قالب گفتارهای مختلفی درآید

ی از یک اصل یها شکل گیرند که تا حدودی به روی هم بسته باشند، اما در نهایت بتوان آنها را نسخه

توانند وجود  میمختلفی از یک جمله  های روایت. تصور اصل، مستلزم تصور وجود واقعی آن نیست. دانست

: مثال. جمله هستند" یک"اصل روایت  درداشته باشند، بی آنکه الزم باشد یکی را اصل بگیریم، اما همه 

زنان . ۱: یا .ما برای کشتن، شرایط بسیار سختی داریم. ۳کشیم؛  ما طبق مقررات می. ۲کشیم؛  ما می. ۱

زنان حّتا . ۳ب با خلقت خود داشته باشند؛ زنان بایستی جایگاهی متناس. ۲دو هستند؛  ی در خلقت درجه

ای از "طلبانه اصالح"های  روایت ۳و  ۲ .زن است ی ترند و مقررات ما برای حفظ کرامت ویژه از مردان مکرم

 .تر است"اصیل" ،خویشاوند ی هیچ مهم نیست که به لحاظ تاریخی کدام یک از این سه جمله. هستند ۱
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در مورد نخست اصل : ۱۰ها به آن واکاستنی هستند ز این گونه گزارهآن جوهری است که هر دسته ا ،اصل

های مرکزی یک  توانند جزو گزاره ها می هر کدام از این جمله. و در مورد دوم تبعیضاست  کشتنجواز 

حزب خود را داشته باشند و هواداران  ۱هایی از نوع  ممکن است هواداران گزاره .باشندایدئولوژی 

در اینجا در قالب . حزب خود را و این دو حزب ممکن است سخت بر هم بتازند ۳و  ۲ع هایی از نو گزاره

  .شویم، که در اصل یکی هستند دو حزب، با دو ایدئولوژی مواجه می

ها و انجام  ها، تشخیص خویشاوندی است برای کاستن از پیچیدگی ی ا واکاستن به اصل، قاعده

کننده باشد، بویژه اگر  تواند تحریف این قاعده می .اندیشی اکندهبرای اجتناب از پر ی مفیدیها بندی دسته

جویی اصل این پرسش را اساس  و در پی یمتصوری از یک اصل پایدار داشته باش ،یمرا مطلق پندار" اصل"

ممکن  تاریخی ی در یک دوره. اصل، نسبی است. که چه چیزی برای چه روندی اصلی است یمقرار نده

تاریخمند اصل شود و ممکن است آن دوره که به سر آمد و آن  ی بت چیزی در پدیدهای ثا است با رویه

ممکن است چیزی دیگر . روزگار محو گردد ی اهمیت گشته و از صحنه خود پدیده بی ،اصل از اصالت افتاد

  .ای در زندگی پدیده آغاز گردد در پدیده اصل شود و فصل تازه

توانیم از یک ایدئولوژی  می. مختلفی وجود داشته باشد های از یک ایدئولوژی ممکن است روایت

هر نوعی از این ایدئولوژی تأکید . عمومی تبعیض سخن گوییم، یا از انواع و اقسام ایدئولوژی تبعیض

. ، به عنوان نمونه، بر رنگ پوست تأکید داردنژادپرستانهایدئولوژی . خاصی بر نوع خاصی از تبعیض دارد

ایدئولوژیک ای بسا به چند  ی در یک بسته .شود جنسیتی مشخص میتبعیض با می ایدئولوژی اسالغیرت 

خوریم که  هایی برمی به اصلای بسا ستیزنده با هم نیز  ایدئولوژیدو در . خوریم کوچکتر برمی ی بسته

های  ساز ایدئولوژی بر فرهنگ، یک ایدئولوژی کالن چیره است که زمینه. هستندمیان هر دو مشترک 

  .ی استمختلف

اما از . ها میسر است؟ امکان مطلقی وجود ندارد ایدئولوژی ی ها، آیا درآمدن از زیر سلطه با این توصیف

در . گردد شود، که در آنها نقد میسر می ای ایجاد می ها همواره فضاهای خاکستری ها و تصادم تفاوت

. کنند عمل اتوماتیک اختالل ایجاد میها، در  نمایند و تناقض ها رخ می های درونی و بیرونی، تناقض شکاف

دهد که  های متعددی می پویای مدرن به انسان امکان ی جامعه. شوند ها موجب اندیشه می اللاین اخت

قرار گیرد، یعنی مشاهده کند که دیگری چگونه  ی دو های اطراف خود در مقام ناظر رده نسبت به سیستم

 بازتابِی مِلأت ساِز نظارت بر نظارت وجود دارد که زمینهدر فرهنگ مدرن، یک فرهنگ . کند مشاهده می

های مشخصی برای  کلی وجود ندارد، اما امکان ی رهایی از یک ایدئولوژِیاامکانی کلی بر .انتقادی است

                                                      
کرداری عبور -یم از مرز یک نظام گفتاریخوریم، وقتی بخواه اصل در اینجا آن سدی است که به آن برمی   ۱۰

 (eidetische Reduktion)صرفا با آن روشی که در پدیدارشناسی ادموند هوسرل واکاست جوهری . کنیم

زیرا مرز، در موضوع بحث ما اساسا ظرفیتی تاریخی  ،توان سدها و مرزها را کشف کرد شود، نمی خوانده می

تواند راهنمای خوبی  روش هوسرل اما می. هن دریافتنی نیستاست که با پدیدارشناسی روی کرده به ذ

های آن کشف  پدیده را با نظر به دگرگشت ی خوبی روش او در این است که هسته. باشد" مرز"برای ادراک 

، نه به عنوان چیزی سفت و سخت، که بتوان با برشی در موقعیتی ایستا "مرز"کند، آن هم به عنوان  می

  . بدان دست یافت
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رهایی از یک ایدئولوژی کلی، همواره رهایی از یک  .رهایی از یک ایدئولوژی مشخص موجود هستند

  .ایدئولوژی مشخص است

  

  یاد هژمونیک دستگاهبن

و  داردرخدادهایی تاریخی قرار  ی ای کنشی تاریخی است، در متن یک تاریخ و در ادامه هر کنش اجتماعی

هـای نمـادین در هـم     جهان. مطلق وجود ندارد بر این قرار گسسِت. در نتیجه هیچگاه آغازی مطلق نیست

 ،کنند شوند، تا حدی معنای خود را حفظ می های نایکسانی نشانده می روند، نمادهای یکسانی در جهان می

گسست، گسست در یـک موقعیـت   . یابند یکسر متفاوت با معنایشان در آن متن یا در این متن معنایی می

موضـوع  . است، از چیزی که آن موقعیت را متعین کرده اسـت و بـه موضـوع انتخـاب تبـدیل شـده اسـت       

 .استدر موقعیتی خاص آزادی از چیزی برای چیزی  به لحاظ صوری آزادی،. انتخاب، موضوع آزادی است

توانـد سـنجیده شـود     خواهانه، با این معیار می یک ارزش عمومی آزادی ی به لحاظ محتوایی یعنی از زاویه

  .کند دهد، یا آنها را محدود می های انتخاب را گسترش می که آیا امکان

ر برابر یک هژمونی بایستیم، بستگی ییم، دخواهیم بگسلیم، از زیر یک خطاب ایدئولوژیک درآبکه این

. صرف نیست ی شناسانه تعریف موقعیت، یک بحث معرفت .که موقعیت را چگونه تعریف کنیم دارد بدان

آنها  ی گردد که مجموعه ها، تمایزها و امتیازهایی برمی گذاری به فرق گذاری است و فرق فرق ،انتخاب

ها متأثر از یک واقعیت هستند، واقعیت  موقعیت ی وز، همهدر ایران امر .کنند موقعیت را مشخص می

بازتاب  ها نیز تعریف خود را در قدرت دولتی واقعیت. کند ها را تعریف می ای که واقعیت قدرت دولتی

. خیزد این امر، فقط از تقابل برنمی. کنند یابی می دهند و از این طریق به صورت مثبت یا منفی هویت می

توجه شود به استعدادی که اگر آید،  ای دوپهلو برقرار است که به خوبی به چشم می در مجموع رابطه

تعریفی که  ی فرهنگ عمومی دارد برای پذیرش ایدئولوژی حاکم، پشتیبانی از آن و بازتعریف خود برپایه

، نقد قدرت، بدون نقد فرهنگ ناقص و سطحی است و قدرت فعلی هم که نباشد .کند ایدئولوژی ایجاب می

  .باز بایستی نقد فرهنگ را به شکل نقد استعدادهای آن برای پذیرش یک رژیم تبعیض ادامه داد

کانها روند، م آرایش اشیا نیز پیش می آوری است که تا حِد رژیم تبعیض، مبتنی بر تمایزهای تبعیض

ی را به اجزای ند، دیسیپلین خاصنک کنند، پیکر انسانی را به نوع خاصی تجزیه می و زمانها را جدا می

رفت را بدان دلیل که یک رژیم حقیقت است، مع این رژیم،. ندنک آن تحمیل می ی متمایز شده و مجموعه

خود  ی کند و بر همین روال به شیوه بندی می خود دسته ی درست و نادرست را به شیوه ،تجزیه کرده

های اجتماعی را بازسازی  ازهرژیم، س .کند که چه چیزی پسندیده است، چه چیزی ناپسندیده مقرر می

برد،  کند، از میان می کند، تشدید می دهد، تعدیل می ها را با معیارهای خویش تغییر می کرده، تبعیض

خام  ی ماده ی های موجود برای ایدئولوژی حاکم، چیزی در زمره تبعیض .کند تبعیض دیگری برقرار می

توان رژیم تبعیض  عه را موضوع کنش و بر عکس، میگر دید و جام توان کنش آن ایدئولوژی را می. نیست

هر دو . هر دو دید درست هستند. ساختاری قلمداد کرد محصولی از تبعیِض تابلو یا کاًل ،را فقط آلت فعل

به این  .کنند ساختاری یکدیگر را تکمیل می رژیم تبعیض و تبعیِض ،اند، همچنان که در واقعیت مکمل هم
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و   تمایزی اگر هست، در ترکیب خاص و فشرده. اعتبار، تمایزی بنیادی میان دولت و جامعه وجود ندارد

  .نمایان در میان صحنه از ایدئولوژی و سالح و نفت در قالب دولت است

 پذیرایی  سویه ،ها ای از اشتراک  مجموعه. های ایدئولوژیک مختلف، با هم فصل مشترک دارند نسخه

چنین به نظر  .گیرد هایی از جامعه با دولت می بخش سازد که  میرا  ای مثبت و منفی ی سویهدو ی طهراب

این زبان، اما . توان از زبان دولتیان شنید استاندارد آن را می رسد که زبانی وجود دارد که گویِش می

آید که سخن  پیش میگویند،  در خلوتی نیز که در آن علیه دولت سخن می. های دیگری هم دارد گویش

  .تبعیض جنسیتی ی تبعیض انتقادی نیست، بویژه به اصِل. ها باشد به یکی از همین گویش
دستگاه شاهی . ایران، یک گروه سیاسی، یک گروه سیاسی دیگر را سرنگون نساخت ۵۷در انقالب 

دولت جمهوری . دای که دیگر به دولت تبدیل شده بودن های اجتماعی فرو ریخت، آن هم زیر فشار گروه

در  بار این پایگاه به منافع خود آگاه است و برای نخستین. اسالمی، در میان جامعه دارای پایگاه است

ای در سیر بازی در  کننده کند که تعامل آن با دولت، نقش تعیین ای عمل می "سوژه"تاریخ ایران به مثابه 

دولت است، اما خود نیز خطابگر است، از جمله رو خودآگاه مورد خطاب  این نهاِد. سیاسی را دارد ی صحنه

ای از  عنوانی است برای مجموعه. جمهوری اسالمی، دیگر نام یک حکومت صرف نیست. به دولت

جدیدی که در  های جمعیتی و مهاجرتی گرفته تا پا گرفتن بورژوازِی های اجتماعی، از حرکت جابجایی

 های بزرگ دینی، بازاریان، نوکیسگاِن بنگاه و صاحباِن انشیخ: شوند ترکیب آن قشرهای مختلفی دیده می

های روابط خارجی سیاسی و اقتصادی،  کن ها، کارچاق مهندس-نظامی، سردار شهرستانی، فرماندهاِن

شان به  کسانی را که هستی ی به پایگاه اصلی رژیم باید افزود مجموعه. مدیران اسالمی، امرای محلی

و همانندهای  ها ها، آقازاده"دکتر"ها،  ای سهمیه: است سیستم کنونی خاِصگردد که  برمی هایی تبعیض

  .های پیشین چنین نبودند دولت .جمهوری اسالمی، یک شرکت سهامی است .اینها

. شود خطاب ایدئولوژیک جمهوری اسالمی، فقط به امر به معروف و نهی از منکر دینی منحصر نمی

ها، فقرا، اغنیا،  باوران، ضدامپریالیست خواهان، ملت عدالتبرای : در آن برای هر گوشی حرفی است

ایدئولوژی جمهوری اسالمی، بسیار فراخ است و بر خالف  ی حاشیه. گرایان و حتا تجددخواهان سنت

دهد  تاریخ سی ساله نشان می .کند های ایدئولوژیک مختلفی را تحمل می ناپذیر آن، گویش سازش ی هسته

هژمونی، . گرفته تا کفرستیزترین مؤمنان" کافران"از : خود یار دستگاه شود ظّن تواند از که هر کسی می

  .عنوان فنی این دلبری است

  

  و جنگ داخلی سرنگونی

هژمونیـک   بنیـادِ  از اپوزیسیون پیش بـرد، از نـاتوانی در درکِ   شیحکومت اسالمی، که بخ ِیسرنگون مشِی

 ، امـا هنـوز درگیـریِ    های عراق دفن شـده  ر بیاباندعمال مشی خِط این  .شد حاصل می جمهوری اسالمی

شاید این باشد که ذهن ما فقط دو نـوع سیاسـت را در مقابـل     علت. الزم با آن صورت نگرفته است نظرِی

رو باشد که  نممکن است از همی. یا ستیز به قصد سرنگونی یا تسلیم و پشتیبانی: شناسد می حکومتیک 

  .یابد میسرنگونی  بازگشت به مشِیبا  مترادف ییین رژیم معناگسست از جهان نماد ضرورِت طرِح
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مجتمع باشد و این خاصی  تشکیالِتدولتی در  مشی سرنگونی اساسا در جایی مطرح است که قدرِت

در جایی . دولتی را برافکند توان آن قدرِت می تشکیالتگمان وجود داشته باشد که با ضربه زدن به آن 

 ،گردد اقتدار دولت به پایگاه اجتماعی آن برمیبخش بزرگی از  و اند یچیدهپ که دولت و جامعه درهم

ای به  مقوله ی اما پرورندهشناسی  جامعه .شناسی داشته باشد بنیاد قوی جامعه یک شناسی بایستی سیاست

تواند به شکل مؤثری جامعه را بکه دولت معناست  بی سرنگونی مشیبویژه در آنجایی . نیستنام سرنگونی 

ودآگاه و رف، بلکه به عنوان نهادهای خِص فعِل وسیعی را نه به عنوان آلِت ی مورد خطاب قرار دهد و توده

  . برد در صورت موفقیت به جنگ داخلی راه می ای برنامهچنین . کنشگران حقیقی برانگیزد

جز در گیری در برابر مشی سرنگونی، به  موضع. سرنگونی، جنگ داخلی است مشِی کانونِی ی نکته

گیری در برابر جنگ داخلی  کند، موضع وضعیتی استثنایی که مسئله به سادگی راه حل خود را عرضه می

کومت فعلی حجنگ داخلی، اگر در جایی چون ایران درگیرد، فقط جنگ میان طرفداران و مخالفان . است

گیرند  سخ معقولی نمیشوند که چون پا آوردند و انبوهی مسائل طرح می نیروهای مختلفی سربرمی. نیست

 چه از این ،جمعی بدبختِی. افتند توانند بگیرند، همه به جان هم می در وضعیتی بحرانی نمی و اساسًا

بدترین . محض است گفتن اینکه وضع موجود بدترین وضع ممکن است، بالهِت. شود بیشتر می ،هست

 که کشور در آن واقع است، شّرای  در وضعیت کنونی ایران و منطقه .وضع، جنگ همه علیه همه است

  .مطلق جنگ داخلی است

. دولت، پاگیری دولتی دیگر بوده است یک بدیل. ما نبوده است ی جنگ داخلی پیشتر مسئله

تغییر در مرکز، در  .کرده است آمده، قدرت مرکزی را فراچنگ آورده و بقیه را سرکوب می ای می طایفه

 ایران تشکیل نشده است از یک مرکِز ی جامعه. لی فرق دارداینک وضع به ک. نواحی محسوس نبوده است

تواند از مرکز  حاشیه می. باشدفراخی که غیرسیاسی و خواب رفته  ی کوچک سیاسی و متالطم با حاشیه

بر اثر  مستقرکه قدرت  شود به جنگ داخلی تبدیل نمی سرتاسری فقط در حالتی بحراِن. تر شود متالطم

ل ئیش فرو ریزد و هم هنگام قدرت دیگری آن اقتدار را داشته باشد که مساپوسیدگی وشکافهای درون

مسائل  ی جز این باشد، همهاگر وضعیت . آنها را مشخص سازد پرداختن به عمده را تعریف کند و ترتیِب

به امید دست یافتن  .تواند به معنای جنگ همگانی باشد خواهند در نوبت نخست قرار گیرند و این می می

  .تن داد همگانی جنِگ بزرِگ ای نبایستی به بدبختِی یچ سعادت همگانیبه ه

  

  گری انقالبی

اگر منظور از سازش سرسپردگی بـه   ،سازش با رژیم نیست ًااجتناب از گرایش به جنگ داخلی، لزوم بدیِل

حـاکم یـا    قـدرت نگرویم، به سازش با  برانداز این گمان که اگر به انقالب. آن به عنوان رژیم تبعیض باشد

 بیسـتم  "افراطـی "ی  سـده  هـای  آن کردنی است که از شاخص-یا-این-یااغلتیم،  دست کم تحمل آن درمی

زمانی برسـد  دید که  خود را در آن می آرمانای بود که  گری کنشدر این قرن پرتالطم گری،  انقالبی. است

ناپـذیر بـه    ا به صورتی بازگشـت ی فشرده و قاطع نظم موجود ریها با ضربه کوتاه زمانی ی یک فاصلهدر که 

یـک   ی هـا تـابع نتیجـه    هـا و ائـتالف   بندی ها، جبهه بحث ی همه برآیندبایست  به این منظور، می. هم ریزد

انقالبـی   ی اراده .ای و نظـایر اینهـا گـردد    زورآزمایی بزرگ به صورت قیام، اعتصاب عمـومی، جنـگ تـوده   
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 ی که از این لحظه تـا لحظـه   ادنه ، یعنی برمیردک می تحول بزرگ، هنجارگذارانه عمل ی معطوف به لحظه

هایی چون درسـت   در کنار ارزش. صفت انقالبی است، چه چیزی نه ی آن تحول بزرگ، چه چیزی شایسته

های انقالبی، غیر انقالبـی و ضـدانقالبی     یا غلط، مناسب یا نامناسب، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، ارزش

ها تقدم  گذاریارزش سنجش توسط آنها بر دیگرانقالبی،  ی اراده ناپذیر کنترل گرِی و بنابر افراطی ستنش می

تـا کنـون    گرِی انقالبی. شد های انقالب می تابع الزام چه بساانتخاب میان انسانی و غیرانسانی نیز . فتیا می

. شـوند  ر حل مـی های اساسی اجتماعی در نهایت با قه که مسئله بوده است، مبتنی بر این ایده تجربه شده

گری ایـن نکتـه را    انقالبی .داده است را تشکیل می هدف تبلیغ و ترویج ،قهر لشکِر جذب نیرو برای تقویِت

 .که در نهایت کسانی بایسـتی سـرکوب جسـمانی شـوند تـا راه ترقـی گشـوده گـردد         رفتهگ نیز مسلم می

نـه   ؛بـوده ب عقل، که حزب احسـاس  حزب انقالبی، نه حز. نبوده استگری بدون ایدئولوژی میسر  انقالبی

 چنین حزبـی  ی ارادهکانون  .استبوده خورده  های قسم دشمنیهای تعالی یافته، بلکه حزب  حزب احساس

جنـبش آن، جنـبش یـک    . داده اسـت  تشـکیل مـی  ایدئولوژیک رهبر یا جمع کوچکی از رهبران  ی ارادهرا 

کـرده، کمـر بـه سـرکوب      یمـ  را با خـود همـراه  و اکثریت مردم  شده یمچون پیروز که  ،بوده اقلیت فعال

  .بسته است یمها  اقلیت

های انقالبی و عمل انقالبی وجود دارد، همانا در جاهای دیگر نیز دیده  تناقضی که در ایران میان ایده

اند با ساختار درونی  های بزرگ مظهر ناهمخوانی  میان شعارهای انقالبی بوده انقالب ی همه. شود می

ها در قرن افراطی بیستم یا به چشم  این تناقض. انقالبی و پیامدهایی که انقالب داشته است های جریان

انگیختند که گرایش به بازبینی در مفهوم انقالب و کنش و سازمان  آمدند یا آنسان توجهی برنمی نمی

گیر  تند و سخت هر چه در انتقاد ؛اندیشید می "از-آزادی"عصر افراطی بیستم، به . گیر شود انقالبی همه

فرصتی برای اندیشیدن به " از−آزادی"شور . نگر بود های ایدئولوژیک ساده بود در باور کردن به وعده

  .داد را نمی" برای-آزادی"مضمون مثبت آزادی یعنی 

اجتماعی کی −های سیاسی حرکتدر ایران توان گفت که  نمی. مفهوم انقالب، یکسر کهنه نشده است

بینی کرد که آیا جنبِش عمومی زمانی بر  توان با قطعیت پیش آیند و هنوز نمی به صورت جنبش درمی

دولت  این امر مسلم است که انقالبی به صورت مصاِف دو صِف متمایِزاما . خود نام انقالب خواهد نهاد یا نه

  .ها درنخواهد گرفت ها و غیردولتی و جامعه، یا دولتی

دولت «: های فراوانی بوده است انگلس موضوع بحثفردریش  ی این جمله ،دولت ی در نظریه

دیدند که از حکومت  دولت را در این می ی مارکس و انگلس آینده ۱۱».میرد شود، بلکه می نمی" برافکنده"

کمونیسم، دولت دارای چنین نقشی  ی به نظر آنان در آستانه. بر افراد به تنظیم امور اشیا تبدیل شود

بینی خود به  آنان در پیش. گیرد مرگ قرار می ی دولت در آستانه ی شده شناختهشود و به عنوان پدیدار  می

مرگ را اما به خوبی  ی استعاره. معینی ، نه دولِتاند نوع دولت یعنی پدیداری عمومی به این نام نظر داشته

مرتبط  های اساسی در رژیم و ساختار قدرِت های معین در هنگام تبیین دگرگونی توان در مورد دولت می

توان گفت که آنها  می" موجود عماًل سوسیالیسِم"های  دولت غالِب با نظر به عاقبِت. به کار برد با آنها

 ی دارای تجربه ی های کمابیش پیشرفته جامعه ی های همه در مورد دولت. برافکنده نشدند، فرومردند

                                                      
11  Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, MEW Bd. 20, S. 262. 
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رود،  نیروی دولت تحلیل می. دناست، نه کشته شبوده توان گفت که تغییرشان به صورت مرگ  می انقالب

حّتا قاعده این شده است که . میرد یم  افتد و سرانجام هایش یکی یکی از کار می زیر فشار بحران ارگان

پرسی و مشارکت در  دادن به همه مثاًل به صورت تن(تدفین خویش را  دولت، پیش از مرگ، خود مراسِم

ابتدا . در ایران، دولت قاجار زوال یافت. رگ دولت آشناییمم ی ما خود با تجربه. تدارک ببیند) انجام آن

بهمن شهرت دارد، فقط  ۲۲تکه فرو ریخت و آنچه به قیام  دولت پهلوی، تکه. شد لغٰیرد، پس از آن ُمُم

در مورد دولت پهلوی به خوبی دیده شد که چگونه در . مرگ آن شاخص مرگ آن دولت است، نه مسبِب

. انجامند ولت، چه به قصد اصالح چه به قصد سرکوب، به تضعیف بیشتر آن میبحران اقدامات د ی دوره

  .هستندبخش، تدارِک مراسِم تدفین خود  اصالحِی آرام های کند و اقدام سرکوب، بحران را تشدید می

  رفرمیسم

. اسـت  بـوده  انقالب ،ارزشگذار اصلی. اند یکدیگر بوده مفهومی جفِت ۲۰و  ۱۹های  در قرنانقالب و اصالح 

اش  تحقیرکننـده منفی و  برخورددانسته و در  محصول فرعی خود  آن را ،اصالحدر نگاه مثبتش به  ،انقالب

گری همـواره   انقالبی .طلب را سازشکار و خائن توصیف کرده است ضد انقالبی خوانده و اصالح تمهیِد نوعی

 ؟!بـرد  طلبی راه به جایی نمی ه اصالح، دیدید کپذیر نیست دیدید که رژیم اصالح: این توجیه را داشته است

کنیم، بایستی  میگری  ای از انقالبی اگر ارزیابی تازه ،با وجود این. در ایران، چنین توجیهی بیجا نبوده است

، انـد  گـری چیزهـایی نوشـته    تـاریخ انقالبـی  ی  بـاره در .ای پیش گذاریم اصالح نیز ارزیابی تازه مشِیخِط از 

هـایش   ها و ناکـامی  با نظر به شکست به صورت موردی نکاویده و آن را تنها درست اما هنوزرا طلبی  اصالح

  .اند یدهبررس

طلبی به صورت همکاری گروهی از  اصالح: شکست نیست ی کارنامهتنها  ،طلبی اصالح ی کارنامه

پا ها این دستاورد مثبت را داشته که دستگاه مدیریتی مدرن  کردگان مدرنیست با حکومت پهلوی حصیلت

همکاری محدود  ی عرصهدر جمهوری اسالمی . های مترقی اجتماعی به تصویب رسند گیرد و برخی قانون

دارد، به انجام  داند و افراد را به دورویی و ریا وامی این حکومت شرط همکاری را بیعت می. بوده است

یا هر چیز  سر دلسوزی فرسا، گروهی از های کاری طاقت با وجود محیط. هایی که کار هر کسی نیست بازی

در جمهوری  .اند کشور شده تمدنِی اینحا و آنجا مانع از سقوِطاند و  ها مانده ها و دانشگاه در اداره دیگر

کنند و  که به عنوان جناح سیاسی عمل می وجود دارند، گروهی دانطلبان کار بر این اصالح افزوناسالمی، 

که از  آنچنان ،جریاناین  ی در برنامه. اره به این گروه استاشمعمواًل رود،  طلب سخن می وقتی از اصالح

بیشتر به کاردانی در کنار  فشارها و توجِهبرخی  تعدیِل ،آید ریاست جمهوری محمد خاتمی برمی ی دوره

خواهد  این گروه می .دینی و جنسی دستی بخورد تبعیِض ایمان قرار دارد، آن هم بی آنکه به اساِس

لزومًا که بی آن ،تواند شد  تا حدی اصالح ،آنچنان که پیشتر گفته شددستگاه ند و دستگاه را اصالح ک

از دستگاه که خواست کسانی است  ،تغییراتی در رژیمهمچنین بروز  .چیزی در رژیم تبعیض تغییر کند

آنان . ندا حکومتی جمهوری اسالمی دل نکنده ی اند، اما هنوز از ایده شده  اند یا بیرون گذاشته بیرون رفته

اند، و این امر بیش از آنکه به مالحظات امنیتی برگردد،  غیرخودی کردن نکشیده-هنوز دست از خودی

ای است بسیار نزدیک به  گردد که ایدئولوژی آنان هنوز روایتی از ایدئولوژی تبعیض است، نسخه بدان برمی
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طلب  سلطنت ی های عمده گروه. اند ر سلطنت پهلوی از این پیشتر رفتهاطلبان هواد اصالح. رسمی ی نسخه

  .گویند که خواهان نظامی لیبرال هستند آنان می. اند  شده اکنون خواهان سلطنتی اصالح

در اروپا یک فرهنگ و  رفرمیسم. اند طلبی هویتی بارز نداده  حطلب، به اصال های مختلف اصالح جریان

اریخ، دولت، جامعه و طبقات آن پیش ها با درک مشخصی از ت رفرمیست. سنت و منش جاافتاده است

همهنگام کاری از سوی دیگر دفاع کنند و  گری از یک سو و محافظه آیند، قادرند از خود در برابر انقالبی می

که میان عناصر مختلف محتوای فکر ای بریزند  هایی از آن برگیرند و در قالب فکری و ایده اینهایی از  ایده

درخشانی در مورد دفاعشان از آزادی و  ی توانند کارنامه های اروپایی می سترفرمی ۱۲.انسجام برقرار کند

به اسم  اصواًل جریان مشخصی. ای ندارند کارنامهطلبان ایرانی چنین  اصالح. عدالت عرضه کنند

طلب  های مختلفی وجود دارد که خودشان را اصالح ها و حرکت گروه. ایرانی وجود ندارد طلبِی اصالح

سازد که  ای می هویت آنان را نه بینش و منش خاصی، بلکه رابطه. شود آنان را چنین نامید یا می اند نامیده

  .شان است ناسیونالیسم قرابت آنان با یکدیگر بیشتر مبتنی بر .گیرند با قدرت مرکزی می

ا احترام طلبان ایرانی به او ب بسیاری از اصالح. یکی از قهرمانان ناسیونالیسم ایرانی محمد مصدق است

داستان او داستان شکست . طلبان ایرانی است ترین اصالح گمان مصدق از باشخصیت بی. نگرند ای می ویژه

طلبی او در صورتی ممکن بود به نتیجه برسد که به انقالب تبدیل  اصالح. یک جنبش اصالحی است

در مورد . ه استکه از جنبش ملی وجود دارد، صورت گرفت ذهنی این دگرگشت، در تصویری. شد می

مصدقی ناچار بوده است از  یظّن جنبِشدهد که  این غلو نشان می. شود خواهی مصدق غلو می دموکراسی

مصدق از واقعیت مصدق پیشی گرفته است و مضمون این پیشی  ی اسطوره. مصدق فراتر رود عینیِت

لزوم دگرگشت . دیرس فقط در صورت تحقق آن جنبش ملی به نتیجه میگویا گرفتن دگرگشتی است که 

ای برای  در ایران قادر نیست زمینهطلبی  اصالحنفس مصدق خود دلیلی است بر اینکه  ی انقالبی در نمونه

  .گری متکی گردد بایستی بر سنت انقالبی ًاایرانی لزوم مدرِن خواهِی آزادی. خواهی باشد آزادی

  

  های رژیم برای نفوذ در جامعه امکان

از  هـا  ایـده این . های آزادی و عدالت ناچیز بوده است طلبانه در ترویج ایده ی اصالحها در ایران نقش حرکت

وضـع   مخـالفِ  های سیاسی و اجتمـاعیِ  حرکتبرندگان  پیشهم اکنون  .اند طریق سنت انقالبی رواج یافته

د است، هر چنـد وجـو  انقالبی  ی با تجربهشان عمدتًا  پیوندهای شخصی و فکریکسانی هستند که  موجود

هـا   این ارتبـاط . طلبان حکومتی نیز واقعیت دارد خواه با اصالح گران اجتماعی تحول هایی میان کنش ارتباط

ی کـه  ، محیطـ هسـتند گـران   کـنش های عملی برخاسته باشند، ناشی از محیط عمـل   ش از آنکه از الزامبی

ایران، یعنی بخشـی   سیاسی ی در جامعه .آن را همدستی و دوپهلویی دانستیم ی پیشتر یک خصلت عمده

منافع فردی، گروهـی  . پردازد، این خصلت قوی است ی همگانی که به طور مشخص به سیاست می از پهنه

هـا مبنـای    سـری  ای از گـیج  های ایدئولوژیک و سرخوردگی از اپوزیسیون و مجموعـه  همسنخیو طبقاتی، 

                                                      
  :ای آشنا شد که رفرمیسم اروپایی از آن برخاسته است  شناسانه ایده ی توان با آن زمینه توسط کتاب زیر می   ۱۲

Klaus von Beyme, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne. 
Frankfurt/M 1991. 
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مهمتـر  ناسیونالیسم و : شود یمیک ایدئولوژ  دو مقوله باعث همسنخی عمدتًا. هستندهمدستی و دوپهلویی 

  .دهد آمیز به زن تشکیل می تبعیض نگاه ی اصلی آن را ای که هسته کاری محافظهاز آن 

به شدت مقایسه با دوران پیش از انقالب  ایران در پیشتر گفتیم سطح تماس دولت و ملت در

حزبی برقرار نیست،  یران نظام تکبا این که در ا. عمومی متأثر از این امر است ی پهنه. گسترش یافته است

های مختلفی دارد که با  این حزب فراکسیون .کند ای عمل می قدرت دولتی، به مثابه یک حزب تودهاما 

اند و از مزایای تبعیض، حّتا در جایی که به نوع  ستیزند، اما همه در ایدئولوژی تبعیض سهیم هم می

و مزدوری گیری  توان میان حمایت، رشوه تفاوت دقیقی نمی .شوند مند می کارکرد آن انتقاد دارند، بهره

بویژه با توجه به اینکه در ایران اخالق مدنی و صداقت و صراحت سیاسی و اجتماعی ضعیف  ،قایل شد

توان دوست و دشمن را  تنها در موقعیت بحرانی می. روابط است تا ضوابط ی است و جامعه بیشتر جامعه

  .کنند همه تعارف می تا پیش از آن، .تشخیص داد

آکنده در محیطی . ماند مریزاسیون می های سیاسی به پلی گیری جریان بحرانی، از نظر شکل موقعیِت

های  به هم بپیوندند و زنجیره واحدهای پایهشود  یک کاتالیزور باعث می ،های جدا از هم از مولکول

و حضور  حرارت ی ز نظر فشار و درجها مناسب محیط ،امکان ساختاری ترکیب. مری را تشکیل دهند پلی

نخستین به صورت الگویی عمل  ی همتافته. شود مری می های درشت پلی باعث تشکیل ترکیب کاتالیزاتور

 ی ، در درجه موضوع هژمونی. مری ایجاد گردد بزرگ پلی شود، تا مجتمِع کند که تکرار و تکرار می یم

همواره . ه صورت الگویی با قابلیت تکثیر عمل کندای است که بتواند ب نخست ایجاد آن همتفافته

ساز در جامعه وجود دارند که در موقعیت مناسب فعال  ورها و الگوهای مجتمعاتای از کاتالیز مجموعه

شد که آنها را وک دولت به این موضوع واقف است و سخت می. یابند ای برای تکثیر می شوند و عرصه می

  تر باشد، عمومی گسترده ی هر چه عرصه. ناموفق استدر مجموع الشی چنین ت. کشف کرده و نابود کند

عمومی اما فقط از  ی عرصه. آید تر می سازی بدیل پایین های مجتمع شانس دولت برای نابود کردن امکان

 ی هیچ تقدیری وجود ندارد که عرصه. دهد گیرد، به آن برای بقا نیز شانس می دولت شانس بقا را نمی

یکی از بدترین جزمیات تفکر سیاسی در " مردم خوب، دولت بد. "های ضد تبعیض بگرود یدهعمومی به ا

های مختلفی مورد  عمومی را به شکل ی شانس بقای رژیم تبعیض در این است که عرصه .ایران است

ن این امکادو برای دولت  ی عنواِن ناظر رده عمومی به ی عملکرد عرصه. خطاب ایدئولوژیک خود قرار دهد

تصحیح کند و برای هر گوشی سخن مناسبی تغییر دهد و دهد که خطاب ایدئولوژیک مدام خود را  را می

های ایدئولوژیک تبعیض ته کشند و  هیج تقدیری وجود ندارد که ایجاب کند زمانی روایت. داشته باشد

بر این . اند پایان وری بی های تفسیر و تعبیر و سخن امکان. دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد ،قدرت

آنچه آلتوسر آن را آپارات . تواند خود را تکثیر کند ساختاری رژیم هم می-کرداری- قرار الگوی گفتاری

گذاری در دلها و مغزها و  خود است، برای تخم" تکثیر"های رژیم برای  امکاننامد،  ئولوژیک دولت می اید

  .اند دهند، هم غایت آن را تشکیل می های رژیم تبعیض هایی است که هم پایه برقراری تبعیض

  



۲۴  

  مدنی در نظام دموکراتیک بورژوایی ی مدنی ما و جامعه ی جامعه

وگـویی کـه در    متفـاوت اسـت بـا گفـت     کند، اساسًا وگویی که رژیم تبعیض دینی با جامعه برقرار می گفت

ر نظام دموکراتیـک یـورگن   وگو د گفت انپرداز نظریهترین  یکی از مطرح. بوروژوایی جریان دارد دموکراسِی

فضـایی اسـت   عمومی آن  ی داند و پهنه انتقاد را روا می مدنیت بورژوایی اساسًا ۱۳به نظر او. هابرماس است

هـای   جامعه در مسیر سازشآن  ی برپایهوگویی خردورزانه درگیرد و  گفتدر آن امکان که برخوردار از این 

ر تحریـف و تخریـب قـرار دارد، امـا در آن همـواره ایـن       عمومی مدام در خط ی پهنه. شود بخردانه هدایت

ارزش در برابر واقعیـت دفـاع شـود، تـا جـایی کـه       از خرد انتقادی برانگیخته شود و امکان وجود دارد که 

بخـش بـه لحـاظ    : کنـد  عمومی را به دو بخش تقسیم می ی هابرماس پهنه. مند گردد واقعیت دوباره ارزش

مقننه و مجریه و احزاب اسـت و بخـش نهادینـه نشـده کـه شـامل        ی وهقسیاسی نهادینه شده که شامل 

وگـو و   میان این دو بخش گفـت . شود های اجتماعی می های غیردولتی، ابتکارهای مردمی و جنبش سازمان

اجتماعی در  های ئلهمس. تعاملی وجود دارد که موتور پویش انطباق واقعیت بر هنجارهای دموکراتیک است

 هـای  کننـد و در قالـب حرکـت    تبیـین مناسـبی پیـدا مـی     ی یابند، در آن شیوه زتاب میمدنی با ی جامعه

شـود کـه آنـان در دسـتور کـار       مـی  عـث با هـا  شکلم بلندگویِی. کنند شهروندی بلندگوی خود را پیدا می

مـدنی در   ی هابرمـاس بـه جامعـه    ی توصیه .حلی پیدا شود وگوی اجتماعی قرار گیرند و برای آنها راه گفت

. ، بحث بر سر آنها و بلندگویی آنهاسـت ها شکلمحدود کردن خود به طرح م ،بورژوایی دموکراتیِک نیِتمد

آن، یعنـی   ی مـداری در مفهـوم ویـژه    را بگیرد که سیاسـت  ۱۴بزرگی ی مدنی نباید جای آن سوژه ی جامعه

الزم است، امـا  مقاومت و سرپیچی مدنی به جای خود . آن است ی اعمال کنترل سیاسی بر جامعه، وظیفه

ــاَ مخــتِصعمــال کنتــرل مشــروعیت نهــایی ِا کنــد،  هابرمــاس تأکیــد مــی. رنهاد، یعنــی دولــت اســتـَب

مدنی به معنای صغیر قلمداد کـردن آن جامعـه و تـن دادن بـه والیـت دولـت        ی خودمحدودسازی جامعه

  .دهد ش میبخ ثبات کند و بدان نقشی مدنی را جزئی از سیستم می ی او به هر حال جامعه. نیست

 ی گوید، اگر در جامعه آنچه او می. کنیم نظر هابرماس بحث نمی و کارآمدِی درستیدر مورد 

ایدئولوژی حاکم بر این . آید ای چون ایران نمی دموکراتیک بورژوایی هم درست باشد، به کار ما در جامعه

 ،ورزی در سیاستبه این جامعه که   جامعه صغیر است و توصیه. جامعه ایدئولوژی والیت است

 ی بورژوایی، جامعه دموکراتیِک در مدنیِت .صغارت آن است حالِت عمل کند، فقط تشدیِد انهخومحدودساز

توان آن را بخردانه یا  برقرار است که می یدر آن سازش. بخش به نظام بورژوایی است مدنی یک عامل ثبات

ایدئولوژی فراگیر بورژوایی برگرداند و جنسیت  دارای قابلیت بخردانه شدن نامید، یا آنکه آن سازش را به

مدنی، به  ی به هر حال جامعه .آلتوسر از نوع قدرت دانستلوئی با  در همنظریآن را نه از نوع خرد، بلکه 

  .اش یبخش ثبات  به لحاظهایی نیکوست و بهنجار  دهد، و این از دیدگاه سیستم ثبات می

،  مدنی ی بخش سیستم باشد؟ جامعه ما هم عامل ثبات مدنِی ی در مورد ما چه؟ آیا قرار است جامعه

اش به  کند، آن هم به اقتضای طبیعت فعلی اش چنین نقشی را ایفا می به لحاظ همدستی و دوپهلویی

                                                      
  :آید، بنگرید به در مورد آنچه در پی می   ۱۳

Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt 1998, S. 399 ff. 

14  Großsubjekt. Ebd. S. 450. 
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توانیم به همین رویه  می. کند صورتی و تا حدی دوپهلویانه، زیرا همزمان سیستم را تقویت و تضعیف می

کنند عرب و  برخی ادعا میایران بدانیم، فضیلتی که  ی را فضیلت بزرگ جامعه "یزرنگ"این ادامه دهیم و 

هم در " آخوند" امید دارندبر این قرار . ایرانی حل کرد مغول را هم از پا درآورد و آنان را در فرهنگ

  بارز فرهنگ ایرانی نیست؟ ی ، خود یک پدیده"آخوند"اما مگر . فرهنگ ایرانی حل شود

  

  هگسست دوگان

شهرت دارد، چیزی نیست جز یک عنوان بر ایدئولوژی فراگیری که رکنی " فرهنگ ایرانی"آنچه به عنوان 

با محتوایی " فرهنگ ایرانی" ی فقط در رویکردی بافاصله و انتقادی ممکن است مقوله. از آن تبعیض است

های  گر آن فرآورده های توجیه ینها و آی استبداد و ایده .رخ نماید که بتوان آن را غیرایدئولوزیک تلقی کرد

این فرهنگ در بهترین حالت برخـوردی دوپهلـو بـا     ی دستاوردهای پرآوازه. طبیعی فرهنگ ایرانی هستند

اند، هم پر از ناله و فریاد  اند، هم تسلیم ، هم در مدح ستمگران هم مظهر شکایت  :تبعیض و استبداد دارند

  .ارکان این ایدئولوژی استخوارداشت زن یکی از . اند از دست آنان

عمومی در  ی آفرینی در پهنه بر این قرار فرهنگ ایرانی بیشتر در خدمت تسلیم یا دست کم ابهام

تیار ایدئولوژی حاکم کافی ایده و نماد در اخ ی این فرهنگ به اندازه. برخورد با رژیم تبعیض است

مردم با ایدئولوژی حاکم . شناسند که آن را می گذارد برای اینکه مردم با زبانی مورد خطاب قرار گیرند می

  .کنند احساس بیگانگی نمی

اعطایی دستگاه است، هم  ای که بعضًا فرهنگی و اجتماعی ی پس هم منافع اقتصادی، هم سرمایه

نظرها و الگوهای رفتاری و هم آن بستری که فرهنگ ایرانی مهیا کرده است، باعث  برخی اشتراِک

 .دانستیمدوپهلویی و همدستی  را آن ی مشخصهغلبه با آن منشی باشد که عمومی  ی د در پهنهنشو می

بسیار بحران و فاجعه  والیتیان ی سلطهآلوده به استبداد نبود، در طی این مدت  عمومی عمیقًا ی اگر پهنه

  .سوز باشد برای قدرت حاکم خانمان توانستیرخ داده بود که هر کدامشان 

دموکراتیک  ی ؟ در مورد جامعهبایستی بر چه روال باشداقعیت و اعتبار پویش و در چنین وضعیتی،

 رکنیک ای که جریان دارد و  او از بحث اجتماعی گسترده. گوید بورژوایی دیدیم که هابرماس چه می

های  جامعه است، انتظار دارد، به ارزش ی سیاسی نهادینه نشده به لحاِظ آن بخِش ی برنده پیش

د که نای صورت گیر های عاقالنه د و در همکنشی دولت و جامعه سازشنی اعتبار بخشا دموکراتیک تازه

خواهی  تحول دموکراتیِک هر جریاِن .های نو انطباق دهد د واقعیت تغییر یابد و خود را به ارزشنباعث شو

ست، دوگانه ا آن یک پیوستگِی ی گیرد که مشخصه پیش می را ای بنابر این تحلیل و توصیه، استراتژی

ها مبنایی هستند و اگر انتقادی یا  این پیوستگی. مدنی و پیوستگی به نظام قدرت ی پیوستگی به جامعه

مدنی و  ی گرود، جامعه بدان می فرد فرد، جنبشی که. آنهاست ی احیانا گسستی وجود دارد، بر زمینه

خواه باشیم، طرح  زادیبخواهیم آاگر در مورد ما، . گویند در نهایت با یک زبان سخن میهمه  ،دولت

هم بایستی به فرهنگ ایرانی انتقاد کرد، هم به دولت ایرانی، هم  :حرکت، مبتنی بر گسستی دوگانه است

دوپهلو و همدست، هم از دولتی که گویا در برابر این جامعه ایستاده  ی جامعهبایستی فاصله گرفت از 

گاه، واقعیت  تکیه. بینیم یق آن واقعیت را بهتر میاز طر. شویم با این گسست دوگانه در خأل رها نمی .است
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و  دَری ایدئولوژیک را برَد پردهاین یا آن آن همواره آنقدر هست که  افشاگِر خشنی است که تواِن پرتضاِد

ها و نقد ایدئولوژی  برای تغییر واقعیت، بایستی تبیین هستی پدیده .بود را از نمود پیش اندازداینجا و آنجا 

  .صورت گیرند همپای هم

  

  نقد ایدئولوژی

خود در ایدئولوژی، متناسب بـا هسـتی خـود پدیـداری      نمادینظاهرًا با حضور هر چه هست، نامی دارد و 

شـان   هـا را بـا نـام و اوصـاف واقعـی      ترین ادعای هر ایدئولوژی این است که پدیـده  ئولوژیک اید. یافته است

ها را ردیف کنـیم و در مـورد هـر     پدیده ی دارد که همه نه ممکن است نه لزومی. شناساند د و میشناس می

هـایی موضـوع    پدیـده ای  تـاریخی  ی هر تجربه در جریاندر هر عصری و . ای این ادعا را بسنجیم ایدئولوژی

در  .شـان بشناسـد   آنها را به نامی جز نـام واقعـی  ها درست این است که  ستیز هستند و کارکرد ایدئولوژی

 ی  باشد کـه رابطـه   ای شناسی اقعیت، از نوعی خطایی نیست که بتواند موضوع شناختاینجا ناهمخوانی با و

اطالعـی و   هر بی. پژوهد ذهنی غیراجتماعی و غیر تاریخی با واقعیتی باز غیر اجتماعی و غیر تاریخی را می

 تـاریخیِ  ِلو در برابر ایدئولوژی دانش قرار ندارد، اگر منظور از دانـش آن محصـو   جهالتی ایدئولوژی نیست

هـای   فرهنگی و منبعی برای بهبود و گسترش امکان ی عنواِن یک سرمایه شی انسان باشد که بهشناِس رونِد

آنچـه اساسـًا در دریافـت و بازنمـایِی ایـدئولوژیک      . شـود  اقتصادی ظاهر می ی تولیدی و افزودن بر سرمایه

تـاریخ  . منـد هسـتند   سـلطه، روابطـی تـاریخ    روابِط. سلطه است شود، روابِط ماند یا پوشیده می پوشیده می

  .ایدئولوژی، بیانی از تاریخ آنهاست

ایدئولوژیک است هر آن چیزی که تبعیض را . رژیم تبعیض است ،درمیان ما مظهر سلطهاکنون 

برخاسته از تبعیض را  آشکاِر ایدئولوژیک است هر آن چیزی که خشونِت. بپوشاند و بر آن نامی دیگر نهد

ای در  ها، رخدادها و آدمها را به گونه چیزها، کیفیت ،ایدئولوژی. اقعی آن برنگرداندو ی به ریشه

. ای یابند جز آنچه هستند نام و پدیداری ،ساختاری کند که تبعیض و خشونِت بندی می دسته شان بازنمایی

ای از این  ساده های ساده است با در نظر گرفتن گزاره. دری در این زمینه، هم ساده است، هم پیچیده پرده

  .، خشونت است؛ آدمکشی، آدمکشی استتبعیض، تبعیض است؛ خشونت: دست

جدایی جنسی تبعیض است و تبعیض تبعیض است؛ تعزیر نوعی شکنجه است و شکنجه شکنجه 

بارهای ارزشی  ی مشکل، زدودن همه. کشی است کشی آدم ُکشی است و آدم است؛ اعدام، نوعی آدم

توانیم آن بارهای ارزشی را بزداییم که  به شرطی می. موضوع به خود گرفته استاست که   ایدئولوژیکی

ها و بایستگی مصونیت جسمی و روانی آنان را بپذیریم، مصونیت دربرابر هر فشاری که  اصل برابری انسان

این پذیرش، حساس شدن به ستم  گام نخست برای. آسیب زندَور آنان  حق وجودِی جامعیِت بر بخواهد

دینی  بینِش منِش ،ستمگری. دینی استایدئولوژیک ت و شکل اصلی و محوری ستم در این دوره ستم اس

  .دولتی است ایدئولوژِی در مقاِم
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  دیالکتیک خدایگان و بنده

اثر کارل مارکس اسـت، بـر یـک نظـام      "سرمایه" جلد نخست کتابکشی بدان شکل که مثاًل موضوع  بهره

در " کـار "موضوع اصلی کتـاب مـارکس، بـازنمودن نقـش     . ه مبتنی استاقتصادی و تقسیم کاری پیشرفت

عنـوان بهتـری بـرای آن    . کـارورزی اسـت   ی داری، در اصـل جامعـه   سرمایه ی جامعه. آفریدن ارزش است

اروپایی دارد و ارزشـی   ی در جامعه" کار"جایگاهی که  مارکس بر اساس. است" کارکشی به"یا " کارداری"

کشی  بهره مارکس، اساسًا در نگِر ستم . دار شده است د، خواهان رساندن حق به حقنه بدان میفرهنگ که 

اقتصـادی   واحـد یـک  ده هر دو در  کش و بهره بهره. کاری است ی یک رابطه ،کشی بهره .از نیروی کار است

کنـد،   فئودال، خـود کـار نمـی   . دارانه باشد یا دهی فئودالی تواند بنگاه سرمایه واحدی که می ،جمع هستند

کـاری بـا زیردسـتان خـود قـرار دارد،       ی رعیت خود هم نیست، اما به هر حـال در یـک رابطـه    ی همسایه

بنابر توصیف هگـل  . شناسیم شود و اقتصاد فئودالی را با آن می ای که با منطق خاص آن مشخص می رابطه

گیرد که در آن  رت میدر محیطی صو ۱۵"خدایگان و بنده"نبرد  " پدیدارشناسی روح" خودآگاهِی ر فصِلد

شود که خدایگان ارج وی  رسد و کار بنده باعث می بنده با کار خود به خودآگاهی می. کار یک ارزش است

در . تمـدنی  ی طبیعی پیشاتمدنی و مرحلـه  ی مرحله ،درگیری خدایگان و بنده دو مرحله دارد .را بشناسد

آنجـایی کـه طـرف    . پردازند برد مرگ و زندگی میپیشاتمدنی، دو جانور با هم رودررو شده و به ن ی مرحله

سـیر تـاریخ تمـدن را امـا نـه      . شـود  نگرد، تمدن آغاز مـی  خورده به عنوان نیروی کار می پیروز به شکست

رسـد، قـدرت    در کـار بـه خودآگـاهی مـی    بنده .  کند، بنده به توسط کارش خدایگان، بلکه بنده تعیین می

 کـار، پایـانِ   ارِج شـناختِ . شود، ارج کـار او را بشناسـد   ان مجبور مییابد و سرانجام خدایگ خویش را درمی

و مـورد پـذیرش مـارکس قـرار      ریزد میدر طرحی که هگل . آزادی است ی تاریخ به مرحله بندگی و وروِد

 .کننـده دارد  تعیـین نقشـی  این عالقـه   ،مختلفعالیق  در میان. کار است عالقه محصوِل ، موضوِعگیرد می

بر این قـرار، بـا برقـراری عـدالت تـوزیعی،      . نگ انداختن بر محصول نیروی کار دیگری استچ ستم اساسًا

  .شود رفع ستم می، از جامعه اقتصاد ی در حوزهدار  یعنی رسیدن حق به حق

استثمارگر از جایی . ای ندارد کاری ی اما حالتی وجود دارد که استثمارگر با استثمارشونده هیچ رابطه

تر از  این چپاولگری، فرومایه. اندازد آید و بر جان و مال آدمیان چنگ می تولید میخارج از مناسبات 

ترین شکل خود  ، ستم در ناب ای این چنین گری در چپاول. ارباب و برده است ی استثمارگرانه ی رابطه

گری جاافتاده، فراگیر و باثبات، باعث تعدیل ستم ی مناسبات اقتصادی استثمارگرانه. شود متجلی می

طرح هگل، ممکن  ی برپایه .شود ناب می ی طلبانه گرانه و قدرت ، چپاولگرانه، زورگویانه، اشغال"دلیل"بی

ای بدانیم که جامعه و اقتصادی  و آن را خاص نواحی قلمداد کردهاست این گونه ستمگری را پیشاتمدنی 

شویم که برگرداندنی به ستمگری به  هایی مواجه می تمدن هم مدام با ستم ی اما در دوره. مانده دارند عقب

زن است، " ب"کند، چون  ستم می" ب"بر  "الف". انداختن به محصول نیروی کار نیستند گصورت چن

دهد، کار  در طرح هگل، بنده به کار کردن تن می. نیست" الف"چون از نژادی دیگر است، چون بر دین 

                                                      
  :در این مورد بنگرید به   ۱۵

انتشارات خوارزمی، : حمید عنایت، تهران ی ، ترجمهبا تفسیر الکساندر کوژو. خدایگان و بندههگل، . ف.و.گ  

 .۱۳۵۸چاپ سوم 
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رسد که خدایگان  شود و زمانی می یابد و خودآگاه می سازد، خود ارزش خود را بازمی تر می خود را پرارزش

 ی پذیر به یک رابطه افتد، بسط کاری می ی این اتفاق که در یک رابطه. نیز بر او ارجی نهد درخور کارش

خواهد ایمان بیاورد وگر نه کشته  می" ب"خدایگان است، از موضعی مسلط از " الف. "ایمانی نیست

اصلی او این  ی عالیقی دارد، اما عالقه" ب" کاِر به غارت محصوِل" الف"که دهد  تاریخ نشان می. شود می

در طرح آزادی از . هگل میسر نیست ی طرِح بر پایه" ب"در این مورد آزادی  .ایمان بیاورد" ب"است که 

گان، خدای در مورد ایمان آوردن به دیِن. طریق کار، بنده بایستی تن به کار بسپارد، تا سرانجام آزاد شود

 ی در مورد رابطه .شود تر شده و از آزادی دورتر می خود بیگانه ازتر پیدا کند،  بنده هرچه ایمانی قوی

  .توان به همین گونه استدالل کرد دو جنس نیز می ی خدایگان و بنده در قالب رابطه

را جار ایی فلزی چنین ادع یآشویتس حروف اردوگاِه بر سردِرسازد؟  اما آیا کار به راستی آزاد می

در آشویتس، بیرکناو و  یشعارچنین از نصب هدف . )"کند کار آزاد می"( Arbeit macht frei: زدند می

معنای واقعی . اند به قصد تجدید تربیت ساخته شده های مرگ نازی تظاهر به این بود که اردوگاهترزین 

 کاِرکاِر . وان کار آزادی نیاورده استدر هیچ جا کار به عن کاًل .بوده است" نابودی از طریق کار" ،شعار

  .بنده، محکم کردن زنجیرهای بندگی است

واقعیت  تغییِر ساِز انسان شناسانه که نقِش آگاهی از طریق کار فقط در متنی انسانخود هگلِی سخِن

گفتاری این دو با  ی رابطه. خدایگان و بنده ی رابطه کند، اعتبار دارد، نه در متِن توسط کار را بررسی می

کار بنده تا زمانی که در آن گفتار معنا . گیرد شناسی هم در چارچوب آن صورت می همراه است که ارج

. کند کار را کارفرما تعیین می گفتاِر منطِق .آورد آور و آزادساز خود را به دست نمی خودآگاهی شود، ارِج می

خود مارکسیسم، تالشی در این . ن درآیدایدئولوژیک خدایگا خطاِب که از زیِر شود بنده زمانی رها می

بدون گسست از گفتار مردانه به عنوان گفتار  که دهد نشان می  زن ی نیز در نمونهسم یفمین. جهت است

  .ممکن نیست رهایی ،خدایگان

گذاری را خدایگان تعیین  با اینکه نظام ارج ،خدایگان و بنده هگلِی که در دیالکتیِک پنداشتتوان  می

به  او اما سرانجامداند،  ارجمند است از آن خود می را که  ایدئولوژیکش هر چه منطِق طبِقارباب  و کند می

. کار بنده را برشناسد شود آن منطق را کنار بگذارد و ارزِش اش به کار بنده، ناچار می دلیل وابستگی

 ی  یابند، سوژه گاهی دیگری میبندگان آ. زنند، اما نه به این صورت ایدئولوژی را کنار می ،ی عینیها الزام

هستی یکباره در . ایدئولوژیک خدایگان است خطاِب ی  ای که برساخته متفاوت با سوژه ،شوند دیگری می

آید،  شود، شک پدید می در جایی و به شکلی بر عینیت آن پرتو انداخته می. شود آگاهی متجلی نمی

انسان مورد . های ایدئولوژیک مختلف سوژه گیرد از ای شکل می شود، سوژه اعتراض برانگیخته می

تالی وجود ندارد که آنها را به نمرکزی ترانسند ی در وجود او هیچ هسته. گیرد های مختلفی قرار می خطاب

  .تناقض، شانس رهایی است. ماند انسان موجودی متناقض است و همواره متناقض می. وحدت برساند

بایستی انتظار داشت که . شود ناپذیر می ه و به کل تحملهستی در جایی به اوج دردناکی خود رسید

 ی تواند به یک پدیده ایدئولوژی می. معمواًل اما چنین نیست. آگاهی دروغین پاره شود ی در همانجا پرده

جای متهم و قاضی به راحتی . های مختلفی کند های مختلفی دهد و آن را موصوف به صفت واحد اسم

آید، شاید هم خود وی محکوم  ز دادگاه ایدئولوژیک دست خالی بیرون میشود و ستمدیده ا عوض می
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بنده در بند . گیرد یک ایدئولوژی تبعیض جای آن دیگری را می. های مختلفی دارد ایدئولوژی روایت .گردد

  .ماند اش می بندگی

در  بندگینظام  ممکن است واقعًا. پذیرترند هایی از ستم تحمل حالت. بندگی داریم تا بندگیاما 

بنده دیگر بتواند واقعًا و  گذاری به کار بنده همراه باشد به جایی برسد که با حدی از ارج تصویر هگلی آن

آن هم از طریق دیگرگون  ،خود به سمت الغای نظام بندگی حرکت کند ی برشناخته با تکیه بر ارزِش

 متقابِل شناسِی پذیر بدانیم که در آن ارج سیستمی را اصالح آن توانیم می کاًل. جامعه ارزشِی نظاِم کردِن

با این . تبدیل شود ناپذیر و خدشه پرداز به یک هنجار جاافتاده های نقش ها و منش کسان و گروه ی همه

ارج  زیرا تبعیض نشناختِن ،شود پذیری کنار گذاشته می اصالح شموِل ی رژیم تبعیض از دایره ،تعریف

  .است اندیگر

خواهند  آنان نمی. کار بندگان نیستند نفت در اختیار دارند و محتاِج. ما نیاز ندارندخداوندان ما به کار 

آنسان که آنان  ،ایمان که داشته باشیم، کار هم خواهیم کرد .خواهند ایمان داشته باشیم ما کار کنیم، می

  .خواهند می

  

  زندگی در ناراستی

 پذیر اسـت، پـذیرشِ   اصالح دموکراتیِک ک سیستِمی داشتِن متقابل، که شرِط شناسِی رسیدن به ارج مسیِر

خـود ارج آن را   نظـام ارزشـی ایـدئولوژیک    ی برپایـه خدایگان و انجام آن به شکلی نیسـت کـه او    خواسِت

 یـک نظـامِ   برپـاییِ  بیشتری یـابیم، بیشـتر بـه آمـاجِ     دستگاه شویم و ارِج هرچه ما بیشتر مقرِب. بشناسد

احکامی در مـورد   پذیرِش حاکم، نه صرفًا ایدئولوژِی وردن در چارچوِبایمان آ. کنیم دموکراتیک پشت می

تبعـیض   کـه در اسـتراتژیِ  متنـی  یا سنتی هر . ماوراءالطبیعه، بلکه گردن نهادن به یک نظام تبعیض است

شود و هر کس که بخواهد از آنها تفسـیری بـه    استراتژیک میمتنی یا سنت ایگاهی یابد، خود تبدیل به ج

، بایستی نخسـت تکلـیفش را بـا    ستمگری نیستند  ی نامه آیین و آیینا این ادعا که آنها فقط دست دهد ب

  . رژیم تبعیض روشن کند

. ای که در رژیم تبعیض معمول است گذاری ارج ی دموکراتیک ماهیتا فرق دارد با آن شیوه گذارِی ارج

آنان با  .م و انواع و اقسام امتیازهاستدادن رشوه، دادن مقا گذاری خداوندان ما به شکل دادن سهمیه، ارج

ما هم اگر به آنان ارج نهیم، نظام تبعیض را تقویت . کنند نهادنشان رژیم تبعیض را تقویت می جار

ار که این کارشان خوب است، آن کارشان بد، به گفت به صورت این  تفکیک خوب و بد ی نتیجه. ایم کرده

  .شود که تکلیف با رژیم تبعیض چیست م نمیآخر سر معلو. هم زدن مرز خوب و بد است

زیرا  ،آنجایی که اصل بر دروغ است، به فکر راستگویی نباشیدآدورنو به درستی زنهار داده است که 

  ۱۶.ناممکن است، درستکارانه زیستن در متن زیستنی که ناراستی است

                                                      
16  Adorno: Minima Moralia, I, 18; Gesammelte Schriften, Bd. 4, S.19. 
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و از سوی دیگر کنار  برقراری تبعیض و تحمیل آن به مردم از یک سو. نادرستی در ذات تبعیض است

شود  امتیازهایی به دست آورند، باعث می احتمااًلآمدِن مردم با آن و تالششان برای آنکه محروم نمانند و 

  .ساختاری میسر است تبعیض، تنها با فساِد. که از هر دو سو ناراستی رواج داده شود

 ای گسترده د، همان امکانکن پذیر می حکومت اسالمی را تحمل ی ست آنچه زندگی در سایهرولی د

 ،یکرویی پیامِد. گویی، سر به باد دادن است کاری و راست درست. است که در آن برای نادرستی وجود دارد

  .است  گونه محرومیت گونه

سیاسی در جمهوری اسالمی از جمله بدین جهت است که نادرستی  ی پیچیدگِی زیستن و مبارزه

ایران پدید آمده که پیامدهای آنها را  ی ای در جامعه های ساختاری نیدگرگو. گردد فقط به استبداد برنمی

 قشرهایی از جامعه در شرکِت. های همدستی و دوپهلویی مشخص کردیم همگانی با مفهوم ی در پهنه

جمعیتی بزرگی وجود دارد که با  ی در اطراف این قشرها هاله. جمهوری اسالمی سهم دارند سهامِی

ها از  امتیازها از یک سو و محرومیت .خواهَدش خواهَدش، هم نمی هم می: لو داردحکومت برخوردی دوپه

شده، نداشتن اطمینان به آینده و سرانجام  به شدت برانگیخته های اجتماعِی سوی دیگر، حسدها و کینه

  .شوند ایدئولوژیک و فرهنگی، همه باعث دوپهلویی می الیِتسّی

 ی شده ناپذیر و به سبک پذیرفته از تبعیض را به منشی اجتنابدوپهلویِی ساختاری، نادرستِی ناشی 

اصلی آن  ی کنند، اما پدیدآورنده دیکتاتوری، نادرستی را تقویت می ترس و نکبِت. کند زندگی تبدیل می

. لویی فضاساز شده استهمستقیم نیست، دوپ سرکوبگرِی در خارج از کشور هم که جوالنگاِه. نیستند

  .های آزاد نیز سرایت کرده است ساختاری، به محیط دوپهلویی و همدستی

این پهنه، . همگانی و دولت، همچنانکه پیشتر اشاره شد، همکنشی فعال برقرار است ی میان پهنه

سیاسی درست در اینجاست که بایستی پیش برود و   ی تبلور همدستی و دوپهلویی است و مبارزه ی پهنه

  .رود پیش می

شود، نمادهای مختلفی با هم  ای که با همدستی و دوپهلویی مشخص می طبیعی است که در پهنه

نه ُترک نه دهقان، «فردوسی  ی شود که به گفته در این پهنه گاه به زبانی سخن گفته می. شوند ترکیب می

ای است که هیچ خطری برای رژیم   ها، تن دادن به بازی گویی به این گونه زبان سخن. »و نه تازی بود

توان ساز خود را  می. طلب گرا شد، هم اصالح توان در چارچوب این بازی، هم اصول می. اردتبعیض ند

مدرنیست هم بود،  توان در ضمن پست می. ها پردازی دروغ ی نواخت، اما در قالب ارکستر بزرگی از مجموعه

  .به فمینیسم هم تظاهر کرد ،پوپرین هم بودهگلیست هم بود، مارکسیست هم بود، 

واری است که به هر طرف  ترکیب ژله. جزمی نیست کیشِی ژی غالب در ایران، یک سختایدئولو

از جمله در  ،دنطلبی وجود دار شماری برای اصالح های بی در چارچوب این ایدئولوژی امکان. نوسان دارد

 هایی مشخص توان به عنوان موضوعی در گفتار حقوقی در جهت در مورد زن می .مربوط به زنان ی حوزه

و خود زن هم مجاز است جایز است بهای آن  ی کاالیی وجود دارد که بحث درباره: هایی را پیش برد بحث

در مورد نقش اجتماعی زن هم . بحث را به نفع خویش پیش بردبکوشد در مقام صاحب کاال قرار گیرد و 

ی شد در برخی امور وی نفی نشود، رواست که مدع نتولوژیِکاُ توان بحث کرد و تا جایی که صغارِت می

های مختلفی فرد را زیر خطاب ایدئولوژیک  سیستم قادر است در کرانه. حق والیت کسب کند تواند می

  .مذهبی بودن شرطی حتمی نیست. خود نگه دارد
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عنواِن  درآمدن از زیر خطاب ایدئولوژیک، خروج به. سازد خود را میی  خطاب ایدئولوژیک، سوژه

 ای از زیسِت نحوه. سوژه، مخلوط و متناقض است. ناب وجود ندارد ی سوژهولی . ای دیگر است سوژه

همدستی و دوپهلویی، زیستن با دورویی است، آن هم نه به  ی در محیطی با مشخصه  متناقض، ی سوژه

هژمونیال، اساسًا نه برای خروج از زیر  ی مبارزه. نقشی دروغین، بلکه صادقانه دورو بودنایفای صورت 

ای است که بتواند این خروج را انجام  ک خطاب، بلکه برای تبدیل شدن و تبدیل کردن به سوژهی ی سلطه

و این عرصه، جایی  همگانی است ی رزم، پهنه ی عرصه. رود این مبارزه، سنگر به سنگر پیش می. دهد

. آید همگانی هیچگاه به تصرف کامل درنمی ی در نهایت هم، پهنه. نیست که یکباره به تصرف درآید

هایی که با  جای این پهنه است، سلول ها در جای ای از سلول هژمونیال، ایجاد مجموعه ی مبارزه

این . کنند شوند و نگرش و سبک زندگی بدیلی را عرضه می شان از ایدئولوژی تبعیض مشخص میِ گسست

واقعًا بخش بزرگی شانس وجود دارد که آنها در یک موقعیت بحرانی مناسب رشد کنند، به هم بپیوندند و 

  .همگانی را زیر نفوذ خود قرار دهند ی از پهنه

 ی هدف آن از ابتدا خروج از دایره .معطوف به کسب هژمونی، تالشی ارادی و آگاهانه است ی مبارزه

گیری از آغاز بایستی از راه  جهت. ای بدیل است نگرش و سبک زندگی ی خطاب ایدئولوژیک نظام و عرضه

د و هم نده ی صورت گیرد که هم گسستی قطعی را از ایدئولوژی تبعیض نشان میهای گذاری تفاوت

در ایران، پیش از آنکه  سیاسی پیچیدگی کاِر. دنکن بدیل را عرضه می زندگِیسبِک تبیینی مثبت از یک 

 گردد که نقد دولت و نقد جامعه باید با هم به مسائل امنیتی برگردد، در مورد مشخص زنان، به این برمی

ای نیز هست که پذیرای این  خطاب ایدئولوژیِک رژیم تبعیض، انتقاد به جامعه ی خروج از حوزه. پیش روند

گیرم، در حالی که  گفت که در مقابل دولت قرار می مبازر سیاسی دیروز می. ایدئولوژی  و این رژیم است

مبارز امروز . وژیک نباشد، وجود نداردای که زیر خطاب ایدئول دانیم، توده امروز می. برم ها پناه می به توده

های متناقض را  ها سوژه تناقض .نظام تبعیض است های تناقض امید او به. باور گذشته را به توده ندارد

  .اند های خروج وسیع در عصر ما، امکان .کنند خروج می ی آماده

تا بتوان در  داشتید برتوان گامهای عملی مشخصی را برشمرد که اینجا و آنجا با به لحاظ نظری نمی

در آن محیطی که با همدستی و . همگانی دست کم وجود و بروز گسستی نیرومند را اعالم نمود ی پهنه

مبارزه با ناراستی در ایران،  ی مشخصه. ی وجود ندارد"تمیز"دوپهلویی توصیفش کردیم، هیچ راه حل 

. طلبان ناراست است موضعی با اصالح اجبار عملی آن به آغشته شدن به ناراستی، از جمله همدستِی

یابند که  برند، اما در پایان درمی ای را پیش می کسانی مبارزه. همگانی هم شانس است، هم خطر ناراستِی

  .رژیم تبعیض است اند، و اصالح دستگاه، چنانکه آمد، ماندگار کردِن نظام را اصالح کرده

  

  بخش انتظام ی ایده

طلبی،  بدیل جذابی عرضه  در برابر اصالحگری  انقالبیر ایران این است که سیاسی د ی مشکل دیگر مبارزه

خـود را   ی خواهانه در ایران سنتی جـز سـنت انقالبـی نـدارد، امـا آینـده       سیاسی آزادی ی مبارزه. کند نمی

 کـه او  هانا آرنت در مورد ُرزا لوکزامبـورگ نوشـته اسـت   . مستقیم این گذشته بجوید ی تواند در ادامه نمی
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ُرزا  ۱۷.نتیجـه مانـدن و شکسـت آن    اندیشد، بیشتر نگران تحریـف آن اسـت تـا بـی     انقالب که می ی درباره

شد، زیرا انقالبی که  اضطرابی مضاعف می و اندیشید، دچار ترس لوکزامبورگ، اگر در مورد انقالب ایران می

مـا هـم،   سـکوالر   وِنانقالبیـ . خورده است هم از بسیاری جهات شکست ،هم تحریف شده پشت سر ماست،

  .اند شده اند که تحریف هایی گرفته ایدئولوژی خود را از انقالب

همان  ،های گسسته وجود دارند، برای آنکه پیوستگی آنها را دریابیم ای از داده جموعهدر جایی که م

رخ دهد گاه بایستی چیزی . نیاز داریم ۱۸بخش انتظام ی گونه که ایمانوئل کانت آموخته است، به یک ایده

تا کنون برای ما در . جایگاه و جهت و معنایی یابند ،ها در رابطه با آن دهد، تا آن داده یا تصور کنیم رخ می

سازیم؟ پس انقالب  با رژیم نمی. بخش بوده است انتظام ی انقالب یک ایده ی سیاست، ایده ی حوزه

برای گسست، اینک . دهد ار ما انتظام میای است که به هر پندار و کرد انقالب، از این پس ایده! کنیم می

بخش انقالب  انتظام ی به ایده الزم نیستخطاب ایدئولوژیک نظام، حتمًا  ی برای بیرون آمدن از حوزه

رزمی نهایی در روزی  ی ، ایدهشدکه در نهایت، آنچنانکه گفته − انقالب  ی به جای ایده. مجهز باشیم

پرسی را گذاشت، رجوع به آرای  همه ی توان ایده می –است  نهایی به صورت برخورد دو فیزیک با هم

، مسیر اگر بخواهیم در برابر مسیر شّر. مطلق در سیاست، رفتن به سوی جنگ داخلی است شّر. عمومی را

 ی رجوع به افکار عمومی آن ایده. است پرسی خیری بگذاریم، آن همانا مسیری است که هدف آن همه

سیاسی مدرن  ی بخش در اندیشه انتظام ی ته است به جای مهمترین ایدهبخشی است که شایس انتظام

آنان قرار است انتخاب کنند . های آگاه هستند های این ایده، سوژه سوژه. انقالب بنشیند ی ایران یعنی ایده

گسست را  جهِت این ایده تعییِن. خطاب این ایده، خطاب آگاهی است. و به انتخاب آگاهانه فراخوانند

  .نهد آگاهی می ی هدهبرع
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