




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه دورنماي َلَجن...آید بپرچم چه می

 (آرتور رمبو)

وي برگزار شد که  يهدر اطراف مقبر» ز بزرگداشت کوروشرو«در تاریخ هفتم آبان ماه مراسمی در پاسارگاد با نام 
از  ن.کنندگان آدر تقویم رسمی تا دستگیري برگزاراز تایید و تالش براي ثبت روز کوروش  هایی برانگیخت.واکنش

به شعارهایی که در  تا سرکوب و محکوم کردن این حرکت به عنوانِ امري نژادپرستانه. فورانِ احساساِت ناسیونالیستی،
» شاهزاده، تولدت مبارك!«ام را جلب کرد: این مراسم داده شد خواهم پرداخت اما یکی از آنها بیش از همه توجه

تبریک گفتن تولد رضا پهلوي! بسیاري از کسانی که در این مراسم  دارد؛شعار احتیاج به توضیح ن اینحماقت نهفته در 
مدرنی ستپُ  هايآنها مصداق همان سوژة دارند. »ناسیونالیستی«اند نه مطالبات سیاسی شرکت کردند لزوما نه افرادي

حضور براي و  از این امر، بیرون بکشند. »لذت« ترین چیزها هماحمقانه ،ترینن، پستتریخواهند از مبتذلهستند که می
رها کردنش  چنین معتقدم صرف نژادپرستی نامیدن این پدیده،مه گذرم.احساسات و هیجانات انباشته شده می يهتخلی

هایی که در آن محکوم کردن چیزي به ما نشان نخواهد داد. گرایانه،بندي نامبه حال خود در پیروي از این طبقه
نه واکنشی است در خوِر و  دهد و نه توضیحی،شدي نشان میبینیم نه راه برونرا میهایش هاي مجازي نمونهشبکه

گرِي بل نمودي است از احساساتی گرایی،سیاسی براي مقاومت و مبارزه با تعصب نژادي و قوم يهیک سوژ
را دارد که خودش در چه بسا پتانسیل این  گیرد واي که بستر این نوع تحرکات را نادیده میلحظه يهمنشانبورژوا

گویی اي اجتماعی است و نه صرفا یاوهزیرا نژادپرستی رابطه« گرایی دچار شود.هاي تاریخی به این نوع هویتپیچش
 )1»(هاي نژادپرست.سوژه

تاریخی مدرن در  يهحافظ مذکور تفاوتی اساسی با يهت که پدیدیکی از مواردي که باید به آن توجه داشت این اس
 يهاولین چیزي که با کلم نامیم)؛(البته این تفاوت نباید باعث شود که آن را نژادپرستانه نه ا نژادپرستی داردرابطه ب



اي که متعلق خود را طرد و و آشوویتس است. نژادپرستی ، نازیسم»ل نهاییراه ح« شودمتبادر مینژادپرستی به ذهن 
کشتار سرخپوستان  اند:همین امر بنا شده يهپای وان نام برد که برتبسیاري از اعمال نژادپرستانه را می کند.حذف می

 کشتار سربرنیتسا ،در رواندا سط هوتوهاها توعام توتسیقتل هولوکاست، کشی ارامنه،نسل استرالیا، امریکا و بومیان
 سازي)رکوب و فرهنگ(همواره با س اش را در خوددیگري از نژادپرستی آن است که ابژه يهنمون و... سنی)و(جنگ ب

 پوستان در آمریکا.کند: تاریخ سیاهادغام و جذب می

اي سیال و متقن ناشدنی ناسیونالیسم بنا به تعریفش پدیده نامیدن این پدیده است. »ناسیونالیستی« تفاوتِ دیگر در
طور که اتین بالیبار به خوبی اي که نباید فراموش کرد هماننکته کند.است و این امر تناقض این دیدگاه را دوچندان می

[گروه]  گر را با ناسیونالیسم[گروه] سلطه وجه حق نداریم ناسیونالیسمهیچما به « کند این است که:به آن اشاره می
هاي مقاومت گروه هاي مبارز،) فلسطینی2»(گري یکسان بدانیمناسیونالیسم رهایی را با ناسیونالیسم اشغال سلطه،تحت

جو یکی هاي سلطهها با گروهمبارزان کوبانی و.... این بخش ملی زاپاتیستا،مبارزانِ ارتش رهایی )،1962تا  1954الجزایر(
چه  اما نباید از یک نکته غافل شد و همچنان باید آن را پرسید: بخش را در خود نهفته دارند.هاییبلکه نیرویی ر نیستند،

 تبدیل شود؟» ناسیونالیسم سلطه«نامد به می» الیسم رهاییناسیون« شود آن چیزي که بالیبارچیز باعث می

بلکه  غیرناسیونالیستی است، ه ونژادپرستانتم آبان حرکتی غیرهاي فوق دلیل این نیست که بگویم تجمع هفتمام حرف
ي را چیز »نام«است ولی این دو گرایانه هایش شدیدا نژادپرستانه و ملیبرعکس این تجمع در شعارهایش و در سوژه

که در این گردهمایی نهفته است با  ايهاي ناسیونالیستی/ راسیستیمسئله این است که سویه کنند.مشخص نمی
کند. افرادي که در روز بزرگداشت زیاد چفت و بست پیدا نکرده و علل آن را معرفی نمی تعاریف سنتی از این پدیده

گرند و نه ناسیونالیست سلطه ،»اقلیت«نه در ادغامِ یک  ند وگیرکوروش تجمع کردند نه در منطق حذف و طرد جاي می
(درست چند روز بعد از  توان به خوبی در حرکتی دیگر دید که در تاریخ نه آبان ماهدلیل این مدعا را می .سلطهنه تحت

این فراکسیون تشکیل ». نشینفراکسیون مناطق ترك«تشکیل  حرکت ناسیونالیستی هفتم آبان) در مجلس اتفاق افتاد:
هایی اند رگهگرچه در سخنان نمایندگانی که این فراکسیون را تشکیل داده طلبانه است،گرایانه/هویته حرکتی قومگرچ

اما نکته اینجاست که این گروه نه در منطقی قرار  توان دید،ترکیسم) را می(پان مشهود از نژادپرستی/ناسیونالیسم
آنها در دل خودِ ساختار  پوستان)،(سیاه سلطهیهودي) نه در منطق یک اقلیتِ تحت( طرد و حذف شوند کهاند گرفته

کند و شاید در اي باشد که خطر این نوع تحرکات را دوچندان می(مجلس) و شاید این نکته سیاسی هم پایگاه دارند
ف کنند. آنچه ما شاهدش هستیم چندان دور آنها را در منطقی قرار دهد که در آن متعلق خود را طرد و حذه اي نآینده

 هاشویم این گفتمانسیاسی به خرج دهیم متوجه می-و اگر تیزبینی تاریخی امري است که از دلِ وضعیت سربرآورده.
 به گسترش رفت که در آن سرخوردگی سیاسی به حد اعالي خود رسیده بود: گرایی) در دولتی روخصوص کوروش(به

 دولت دهم.

دولتی که  هایی که لیبیدوي سیاسی در آنها بارگذاري شده بود روي کار آمد.باد رفتن تمامِ آرمان ردولتی که بعد از ب
در پی  »ناسیونالیستی«هاي شکاف موجود میان مردم و قدرت را چنان تقویت کرد که با توسل به نوعی از گفتمان



اسفندیار  جمهور وقت،یسیون اول رعاهاي مها و سخنرانی(نگاه کنید به متن برطرف کردن این فاصله برآمد.
دل دولت یازدهم هنوز وجود  این شکاف در حائز اهمیت این است که شکاف هنوز هم پابرجاست، يهنکت مشایی).رحیم
برطرف  »ناسیونالیسم«سرخوردگی سیاسی را با توسل به خواهد مینه  »اعتدال«تنها تفاوت این است که گفتمان  دارد.
اهمیتی به  دهد (کم کردن شکاف نارضایتی) و نه ذاتاجتماعی و فساد و سرکوب انجام میاي عدالت انه کاري بر کند،

 گیرد.شکافی که سیاست نام می بلکه تمام توانش را براي حذف خودِ شکاف گذاشته است. دهد،این شکاف می
در این  اوت خود را از دست بدهد.تف »مردم«خواست /»قدرت«خواستِ  ،»آنها«/»ما«شود اي که باعث میگذاريبیرون

) یعنی ادغام Depoliticization( زداییسیاست توان منافع خود را از منافع قدرت تشخیص داد.وضعیت دیگر نمی
محو  کلمه یعنی از بین رفتن تفاوت، يهی به معناي سادزدایسیاست شدنِ هر نوع گرایشی دروِن خودِ ساختار قدرت.

نه  گذارد،اعتدال خودِ شکاف را بیرون می خودِ کنش سیاسی اصیل است. يهکه برسازند هایشدن خط، و تمام دوگانگ
حذف کرده و  گیرد،اش را میاي که جلوي اقدامات نئولیبرالیمثل زائده کند بل عمال آن را از معادله، راینکه آن را پُ

صولگراِي ا« چه ،»لیبرال دانشگاهی« چه باشد،» مهربانطلب اصالح« چه کس شوخی ندارد؛بازار آزاد با هیچ بُرد.می
هنرمنِد « چه چیزي با این نام مسخره: ،»واپسگرا پرستِکوروش» چه باشد، »بنیادگرايِ متحجر«چه  ،»دلواپس
بلکه کامال عینی، مادي و  نه تنها از لحاظ سوبژکتیو، شناسند.گی درون ساختار قدرت خود را بازمیهمه ،»مردمی

 )3»(هاي نفتی جنوب کشورزدید جمعی از هنرمندان از پروژهبا«ملموس: 

چه  هاي نفتی بازدید کند؟باید از پروژه» هنرمند«چرا  نفتی؟» هايپروژه«و » هنرمند«اي وجود دارد میان چه رابطه
پایگاهی  بود، زمانی هنر پایگاه مقاومت ؟»آثار هنري«و »هنرمند«و  دروغ دزدي، فساد، اي وجود دارد میان رانت،رابطه

در همین حین در مجلْس  در مقابل فرانکوها. فاشیسم، مبارزي بود در مقابل »هنرمند«و  پایگاه مبارزه با قدرت مردمی،
برند که ي را پیش می»قانون کار يهاصالحی«در یک اتحاد (نا)میمون » اعتدال و امید«و دولت » مردم« نمایندگانِ

همین  عیار است. دراي تمامبا حق و حقوقی ناچیز) در حکم فاجعه پنجاه میلیونی، يطبقه(این  کارگر يطبقهبراي 
گیرند که قرار است الي با کسانی سلفی می» هاي ایمنیکاله«و » سردستمال«هایی باز و با نیش» هنرمندان«زمان 
را » هنرمندان« مزد همینو دست» آثار هنري«هاي نظام و ساختار قدرت خُرد شده تا ثروت الزم براي تولید دندهچرخ

آثار «کسانی که  .حال به هر طریقی» خواهندمی« کسانی که که هیچ حد و مرزي ندارند.» هنرمندانی«. تأمین کنند
نامی  »هنرمند« .اندو آغشته به خون و فالکت افرادي است که این ثروت را تولید کرده شان مبتذل، سخیف»هنري

ند در صورتی زنخواه جا میرا سمت جامعه و ترقی براي کسانی که خود شویی،براي پول کنی،شده است براي کارچاق
و... غرق شده است. بازار آزادِ نئولیبرالی  »اختالس« ،»رانت« ،»هاي نفتیپروژه« هايدر پول شان تا بیخکه زندگی

 چه رسد به عقاید هنري، کند،می جنسی را هم دستخوش تغییر يهنوع ارضاء شدنِ شما در یک رابط(بخوانید قدرت) 
ابتذال  شدن فرهنگ،. کاالییکنار و ابتذال سیاسی را قرار دهید در شدن فرهنگتان! این نوع کاالییاخالقی/انقالبی

طلبانه در مراسم جوشش احساسات ناسیونالیستی و سلطنت نشین در مجلس،تشکیل فراکسیون مناطق ترك سیاسی،
اي که ارقامش حتی از دست خود ساختار فسادهاي مالی آبی و آلودگی هوا،یادگرایی، بحران کمبن هفتم آبان پاسارگاد،

گردش به " سیل مهاجران به اروپا، عراق و...) افغانستان، یمن، اي (سوریه،هاي منطقهقدرت خارج شده است و بحران



ترکیه، برگزیت بریتانیا،  يوسعهپوتین،حزب عدالت و ت يهاحزاب سیاسی و مردم در غرب و شرق (روسی "راست
 يهست براي زمزمرسد دوران کنونی زمان مناسبیترامپ در آمریکا و...)؛ به نظر می ملی لوپِن در فرانسه، يجبهه

 آرتور رمبو: "مردم ساالري"مجدد 

 آید به دورنماي َلجَن، و بهپرچم چه می"

 گیرد.خون میعَنْعَناتِ ما دف خفه

 ي فحشا کنیم، از وقاحتْ افسانهدر مراکز اشاعه"

 ست.عام کنیم، آري، هر چه قیامِ منطقیقتلِ 

 ر به سَرْ سیراب!به پیش تا بالدِ بهارات، سَ"

 

 نظامی. تِ استثمارهاي غول، چه صنعتی، چهدر خدم _

 بدرود: تا کجا دست دهد دیدار. ما مشموالن"

 مان درندگی خواهد بود؛خیرخواهی چه کنیم: فلسفه

 مان هاري؛ چرخ دنیا پنچر! اینکان بیعاري، رفاهمعلم

 راه راست: به پیش!

 )4("قدم،رو!

**** 

 :»ارتباطبی«سه واریاسیون 

ژ .1 اب ژي/  ال ست و ا ن ن ب زد س   مفقود میل يهال

 سوژه و ماخولیا؛ کوروش یک شیء است -

 سخنان يه) در میان1389فلسفه ( روز جهانی در ،»چهار يهشبک«این فیلسوف حکمت اشراق و  دکتر ابراهیمی دینانی،
گوییم قبل از اسالم خواهیم قبل از اسالم را به فراموشی بسپاریم... و میما می«... گوید:خود به مناسبت این روز می

ما در  ایم،ها قرار نگرفتهببینید ما االن در مقابل عرب خیلی خبر بوده! نخیر...خیلی خبر بوده، خبري نبوده است.هیچ
 ما در مقابل آنها حرف داریم، یونانیان آدم بودند. دانند،ما را بربر می اقوام بربر بودند، يهگویند همل اروپایی که میمقاب



 بردند ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر!...در توحش به سر می گویم،حاال یونان را نمی سایر اروپا، وقت که شما،آن
 دوهزار و پانصد سالِ پیش. وگو داشتیم دوستان من...م... ما ایرانیان با یونانیان گفتگویدروغ نمی ست!این منشور زنده

توان گفت این است که دکتر ) چیزي که بدون تردید می5»(بردند.در جاهلیت به سر می ها کجا بودند،وقت عربنآ
منشور «نده است. آن چیزي که با نام اش را نخوامورد اشاره» منشور حقوق بشر«دینانی به احتمال قریب به یقین این 

 نام گرفته است ندارد و بیشتر بندهاي این منشور» حقوق بشر«شناسیم هیچ ارتباطی با چیزي که امروز می» کوروش
ویدئویی کوتاه را در سایت  آمریکا يهایاالت متحد يهوزارت خارج است. »پادشاه« پنج بند) در ستایش یکو(از چهل

 يهبیانی س جفرسون براي نوشتنکند که تومابیان می» شناستاریخ«منتشر کرده که در آن یک  دزبان خوفارسی
تاریخ «جایگاه ایدئولوژیک این نوع تعریف و تمجیدها از  استفاده کرده است.» شور کوروشنم«استقالل آمریکا از 
از آن غافل است این است که چه  محترم، شناساي که این تاریخنکته احتیاج به توضیح ندارد.» باشکوه ایران باستان

در  استقالل آمریکاي جفرسون، يیهقبل از آن بیان و ي که بعد از جنگ جهانی دوم نگاشته شد،»حقوق بشر« متن
 يهو جلم استقالل آمریکا يیههایی فراتاریخی نیستند. براي مثال بیاناند و اکسیومبستري زمانی/تاریخی نگاشته شده

در  است]ها اعطا کردهناشدنی معینی به آناند و آفریدگارشان حقوق سلبها برابر آفریده شدهانسان يههم[ نخست آن
ت بستر تاریخیِ خودش و زمان نگاشته شدنش تنها و تنها یک معنی داشت: س دپو سفی رد  . زنان و حقوق م

 حقوق« داشته باشند. این» ناشدنیحقوقی سلب«چه رسد به اینکه  آمدند،به حساب نمی »انسان«اصال  پوستانسیاه
اي که هم دستاوردهایی بیانیه حقوق بشر نیز از آن سرچشمه گرفته است؛ يهکه بیانی است، »فرد«در رابطه با  »مدرن

(که به بیان  و حق شهروندي» حقوق بشر«همین  يهدقیقا به واسط ؛بوده اي کثیف و سیاسیداشته و هم داراي رویه
 (زورِ  توان کسانی که بیرون از این حوزهمی رفته است نه همبستگی انسانی) خود فرو نفکاك فرد درا يهمارکس برپای

تبدیل شدن به هوموساکرِ آگامبنی/موجودي که نه در قانون . گیرند را به راحتی کشت و به قتل رساندقانون) قرار می
(در  شودور قانون چند برابر بر او اعمال میهمین بیرون قانون بودن است که ز يهبه واسط است نه بیرون آن، و

صدها  بیش از هر زمان دیگري محبوس است/موجودي بینابین: ،طرد يهاو به واسط قانون قرار می گیرد) يهحیط
و  »کشوريبی«همین  يهکودکان سوري و عراقی که به واسط شوند،هاي مدیترانه غرق میمهاجري که روزانه در آب

اي که بیش از هفتاد سال است در خانههاي آواره و بیفلسطینی عام کرد،توان به راحتی آنها را قتلشهروند نبودن می
رگرانِ مهاجري که در کا گیرند،هاي ارتش اسرائیل قرار میکودکانی که در غزه هدف گلوله کنند،ها زندگی میاردوگاه

سازند و  تا سرحد مرگ از آنها هاي ورزشی میتادیوماس» جام جهانی«خلیج فارس براي  يهحاشینشین کشورهاي شیخ
هاي مذهبی در کشور خودمان و در »اقلیت« شود،به آنها نگاه می »عملگی« و تنها به عنوان ماشینِ کار کشیده شده 

ي اي جاخانمانانی که در هیچ رستهبی شوند،کشورهاي همسایه که تابعیتشان گرفته شده، زندانی، اخراج، یا کشته می
شمرد توان برکودکان کار آسیاي شرقی و میانه و هزاران مورد دیگري که می نشینانِ برزیلی و مکزیکی،زاغه گیرند،نمی

از داشتن غذایی براي  اند،از حقوق حیوانی اولیه هم محروم شده که هیچ،» حقوق بشر« کسانی که و تا ابد ادامه داد؛
خشم و کینه  شان،و فریاد دادخواهی صفحاِت تاریخ محو شده، اليبهکه اليسرپناهی براي خوابیدن... کسانی  خوردن،
 ».خداوند يهحافظ« شود؛ حتی درشان در هیچ کجا ثبت نمیو اشک



به اصطالحی ژیژکی،  کوروش در روز هفتم آبان با آن، يهرگان کنار مقبکنندهو تجمع آن چیزي که جناب دینانی،
خود را در  توانیمتوپُر که می »دیگري بزرگِ «همان . »دیگريِ غایی«است براي آن  حسی نوستالژیک» پلکندمی«

 هاي خودمان را حل کرده،توانیم با توسل به او بدبختیکه می اي»دیگري« اش حل کنیم؛گیواسطهیکپارچگی و بی
ال و اضطراب آینده خالص شکوه برگشته و از فالکت زمان حو به دوران جالل  امور را به دست او داده، يهسررشت

دارد با چنین حسرتی سرکرده و مدام به آن رجوع کند میرا وا شده و رستگار شویم. در حقیقت آن چیزي که سوژه
است. بخش کوتاهی از  »دیگري«نهفته در دل  يهو مغاك/حفر شدگیِ خودشو شقه اختگی نمادین، بست وجودي،بن

 شاید روشنگر باشد:» مالحظاتی انتقادي الکان؛« گفتار مراد فرهادپور با عنوان:درس

باستان براي  اسرار مصریان کند:قل میکه ژیژك هم آن را ن معروف هگل، يهتوانیم برگردیم به همان جملمی«
[که  "حکمت"به عنوان صاحب  "دیگري"اینجا  ..."دیگري"یعنی این تصور ما از  خودشان هم جزو اسرار بوده است...

رسد که یک به اصطالح ها... و چنین به نظر میساختن مومیایی اهرام ثالثه، عجیب و غریبی داشتند: مثال] یک علم
، بنابراین ما "آنها به این سرّ آگاه بودند، ما نیستیم"و  یک سرّي در پس قضیه هست... عجیبی بلد بودند، فوت و فن

کنیم که کنیم و فکر میمیmystify  کنیم،می glorifyاین مصر باستان را براي خودمان به نوعی  این سوژه را،
گوییم مصریان باستان خودشان هم به اسرار یک رمزِ نهفته در او...اما وقتی می هاي ما در دل اوست،پاسخ پرسش

کنم در دیگري و آن چیزي که من فکر می خودش داراي فقدان است، "دیگري"درون خودشان آگاه نبودند یعنی 
چنین رمزي وجود ندارد، و زمانی که  اتفاقا باید تشخیص بدهم که چنین چیزي نیست، وان یک رمز...نهفته است به عن

و  کنم تازه می توانم تبدیل بشوم به یک سوژه... به عوض اینکه براي خودم یک حکمت باستانی بسازم،این کار را می
هاي عجیب و [اینکه] یک چیزي مدیتیشن وانواع یوگا و  اي،new ageهاي مانند این ایدئولوژي مدام فکر کنم،

 و ما باید برگردیم به آن حقایق ژرف و معنوي... هند باستان، مصر باستان، ایران باستان، غریبی بوده، در دوران قدیم،
قضیه  ام؟من از کجا آمده [فرض اینکه: را خودِ همین پرسش خودِ این درمانگی، [برعکس] وقتی این را انتقال بدهم،

در یک جایی که  اي،"دیگري"یک  زندگی یعنی چه؟] به عوض اینکه فکر کنم یک کس دیگري هست، ؟چیست
هم هیچ چیز  "دیگري"آن شوم که بپذیرم نه آقا من زمانی سوژه می تواند این پرسش من را پاسخ دهد،می

 )6تاکید از من]([»درونش نیست

 ر بطن تحرکات ناسیونالیستی/ راسیستی نهفته است مشاهده کرد.اي را که دتوان اختگیِ سیاسیدقیقا در همین معنا می
ما آریایی هستیم عرب « دادند توجه کنید:در پاسارگاد سرمیجمعیت به دو نمونه از شعارهاي هفتم آبان که 

دقیقا همان عناصر داراي  »پهلوي»/«آریایی« در این شعارها ».پهلوي... پهلوي، پهلوي، پهلوي،« ،»پرستیمنمی
و پهلوي مساوي ... »عظمت ایران« ،»پرشکوه ایران«ی مساوي است با بازگشت به دوران براي مثال آریای اند.متحک

هاي توان در برنامهو... این بینش دوم را می »هاي خُرد و خفیف بورژواییآزادي« ،»نبود حجاب اجباري«است با 
، »رنگارنگ« به دوران ،»خوش و خرم«بازگشت به دوران  :»تونل زمان« به خوبی دید:» من و تو«تلویزیونی  يهشبک

ذکر کردن  يهتوانم در مقابل وسوسو.... نمی» نی و لب دریاکاباره و روحوضی و بیکی« ،»کارونلب« ،»کوچینیکافه«
در  ستیزي [نژادپرستییهوديبراي مردمِ عادي « ستیزي گفته بود مقاومت کنم:آدورنو که در مورد یهودي يهاین جمل



زیبایی  يهملک« دیگرِ  يه) (بگذریم از مازاد، آن روی7(»نوعی تجمل است.»] ما آریایی هستیم«ترین معنایش/ گسترده
 مرِ زمانی/مکانیِ تروماتیک که درگذارد.همان ابرآن سرپوش می »امر زیبا«که  »امر زشتی« ؛»و بیکینی و مُتل قو

 پهلوي،«زمان و مکان شود) تا ادیده گرفته شود(بیرون گذاشته شود/بیهیچ خبري از او نیست و باید ن» تونل زمان«
 مثبت و» تونل زمانِ«سلبی و منفی که  ،»مانزبی«خالءاي  شکل بگیرد،امِر واقعی حوِل سرکوب آن تکه از  »پهلوي...

و  »هاشهريیینپا«، »نشینانکوخ« تاریک تاریخ: يههمان ماد یابد،طرد او تجسد می يهایجابی تنها به واسط
ي براي بیان اقشر فرودستی که تا قبل از انقالب صدا که هیچ، حتی حنجره ،»روستاییان«و » محرومان« ،»هاپابرهنه«

 *نمادین حذف کرده بود.) يهاو را از عرص »جالل و جبروت همایونی« نداشت،» وجود«نداشت/به نوعی اصال 

هاي اسطوره« گوید:نیست. بل همانطور که بالیبار می »ملت«آریایی  يهاید لحاظ شود این است که این سوژامري که ب
نقطه نظري بلکه بیشتر به طبقه اشاره دارند و این کار را از  ي آریایی در آغاز نه به ملت،خاصه اسطوره نژادي کالسیک،

بیش از شصت میلیون و زدند » ینژاد آریای«ند آخرین باري که کسانی دم از ن) (به ما8»(دهند.آریستوکراتیک انجام می
اند این است که راه برون شدن(یا نشدن) ما از آن غافل» آریایی«پرست و اي که دوستان کوروششدند.) نکته نفر کشته

از هم گسیخته و  يهکارانه براي مقابله با سوژحافظهژستی م نه در اي روبه جلو است،در پشت سر نیست بلکه در مبارزه
دگی گرایی به معناي وانهابازگشت به هویت مدرن،بلکه تن دادن به آن و پیش بردش تا سرحد ممکن است. يهپارپاره

هایی را هدف کردند همان توده طلب که دقیقا بعد از آن که قدرت را از آن خودخود است به نژادگرایانی فرصت
دهند کیل میگرا/ اشرافی را تشاي نخبهان که طبقهاز دیدِ نژادگرای دادند.سر می »ما آریایی هستیم«گیرند که شعار می

است تا خودش را  »دیگري«سازد که به دنبال یک اي را برمیسیاسی دقیقا همان سوژه اختگی نیستند. »آریایی«همه 
و ساختار آن را  این به دنبال دیگري غایی گشتن سوژه را، یا خودش را به عنوان قربانی جلوه دهد. خالص کند،

واپسگراي کذایی داستان ما هاي نژادپرست و ناسیونالیست فرویدي پیوند داد. ي»ماخولیا«ان به نوعی با همان تومی
اي که سوژه کند:ماخولیا را فروید چنین تعریف می اند.درگیر ماخولیایی جمعی پرستان اصیل آریایی و...)(کوروش

و لیبیدوي  دهچه چیزي از دست دا موجود بوده است)د از ابتدا نا(که در بیشتر موار اشاز دست رفته يهداند در ابژنمی
براي فروید معطوف شدن لیبیدو به اگو یک  کند.(نفس/من) می Egoبه  خود را نه به بیرون بلکه معطوف به درون،

 کند؛ی میهمان/یکاش ایناز دست رفته يهحرکت بازگشتی اگو خودش را با ابژخودشیفتگی. همزمان در این  نام دارد:
هاي سوژه در ماخولیا که به ظاهر خود را (حتی نق زدن چیزي در خود مانده. شود.میخودش تبدیل  يهنفس به ابژ

از دست رفته  يهدر حقیقت معطوف به همان ابژ ها و غُرغُرها،این سرکوفت دروغی بیش نیست؛ هدف گرفته است،
 همین امر سوژه فیگورِ خودتخریبی گرفته است؛ يهقیقا به واسطو د همان شده،که با اگو این »دیگري« همان است،

است که از قبل با » دیگري« هاي او پیامی بهمالمت هدف این بغض و سرخوردگی همان دیگري است نه خود سوژه؛
 نفس او یکی شده است.)

 اودیپِ  يهیل شدن یک عقدان گفت این امر تبدتوالکانی بازي کنیم می-اگر اجازه داشته باشیم با واژهاي فرویدي
نیامده و با  موجود) کنار-(پدري از ابتدا نا ]نمادیناي که با پدرِ [سوژه است. »فروبسته« اودیپی يهبه عقد »سالم«

تواند هضم کند اختگی نمادین (از دست رفتن زند. آن چیزي که نمیمی» الس«] واقعیمادر [ يهمرد-بدنِ نا



ازلِی  يه(ابژ [واقعی/تاریخ از دست رفته] کردن با مادر این سر پدر است.» نام«تدارِ اق يهو سای Other(m))مادر/
رفت به طبیعت بلکه نژاد در حکم پس واسطه و طبیعی نیست،اي بیخصیصه« ،»نژاد« مفقود شده) یا در سطحی دیگر،

کند که باید آن می رفته جلوه امري از دست هنژادپرست به مثاب يه) است. هویت براي سوژ9»(شونت صرفدر مقام خ
توان شود که نمیاصالت میي »هسته« گونه برايپرستی... ناچارا درگیر جستجویی وسواسنژاد« تولید کند.را مجددا باز
چیز/ ( »Das ding/The thing« همان» از دست رفته«) ( آریایی اصیل). در اینجا هویت 10»(آن را یافت

زهمان مطلق. سطحِ شده تا موجودي برکشیده-ي ناابژه الکانی است.-فرویدي شیء) ري که هم آواضطراب چی
در  چیز« یا به قول الکان، اي مطمئن از سوژه حفظ شود.آورد و هم باید در فاصلهمیسیکل میل را به گردش در

اي است که ابژهچیز  مفقودي است که همواره باید یافته شود. يهابژ چیز).1992]1986:[55»(واقعیت خاموِش خود

نبوده که  اما تناقض در این جاست که هرگز از همان اول در جایی اي گمشده است؛ابژه ،چیز شود،جا آشکار نمیهیچ
 -نیست. چیز همان علت» چیز« نژادپرست در خودِ يه) نوع انحراف سوژ11)(1992]1986:[58»(بعدا از آن جا گم شود

(با تمام فحواي  فتیش و انحرافِ تغییر کرد). objet petit aکان به ال يه(که بعدها در اندیش میل است يهابژ
در ،در باور به وجود داشتنش(چیز) است،  به آن عینیت بخشی، و جستجويِ تاریخی پرست،نژاد يهاش) سوژجنسی

دقیقا  فروید،(مقایسه کنید با کاري که  نیست. تولیدي کهامر واقعی در ساختن آن تکه از  ،آزادانه گزینش و انتخاب
اصلی و  يهتهی کردن یهود از هست دهد:انجام می» موسی و یکتاپرستی«در  گرا،هویت يهعکس جهت سوژ

ایرانی کتاب  يهنیست بلکه اصال یهودي نیست! نسخ »عظمت یهود« تنها بنیان و موسی براي فروید نه ؛سازشهویت
کوروش اصال ایرانی  ؛»کوروش و اهورامزدا« چیزي باشداحتماال باید یک چنین  »اصیل آریایی«فروید براي فرد 

 هویت طلبِ واپسگرا، نژادپرست، يهممکنی) است که سوژ-دست رفته /نا (از در این معنا کوروش همان شیء نیست!)
ري دیگ«آنها به دنبال  اند تا به وسیلۀاش شکاِف ذاتی امر نمادین را برطرف کنند.مانده در پی آنو ناسیونالیست عقب

دیگري بزرگ از قبل مرده  کشد این است:گرایی از آن پاپس میگرایی/قومچیزي که هر نوع هویت .اندزنده »بزرگ
خلوص «فانتزيِ  ،»شکوه و جالل از دست رفته«نژادپرست الس زدن با نوستالژيِ /ناسیونالیست يهبراي سوژ .است

خألاي «شکاف و خودش در حکم الپوشانیِ  يهواسطتِ بیاي بدون درز و ترك با طبیعهمانیو هویت و این »نژادي
 )12»(نمادین دهان گشوده است يهاست که در قلب حوز

 

ژکتیو» دیگري« .2 اب خالء  ه  اب ه مث  ب

 است.» بیرون«ایدئولوژي  ندارد؛» بیرون«ایدئولوژي -

ها و »تکثر« تجربی،-ي زیستیهاهوارها براي تنوع شکلرغم تمام دادوعلی ،»جهانیي هدهکد« یکی از تناقضات
اي از گسیختهاین است که امروزه آنچه شاهدش هستیم شکل لجام ها،مدرن و تنوع دیدگاههاي پست»تسامح«

هاي براي مثال ما سوژه اي وجود ندارد.اجتماعی هیچ برآمدگی-فردي يهطح تجربدر س شدن است،شکلی و تختهم



 ،»بازار«مان را در »آزادي«دهیم و گذاریم تا آنجا رفته و اعمالی متفاوت انجام میبا این فکر به پاساژها قدم گرا مصرف
کاال در از  پرستش  تا نشستن در کافه، به دست بیاوریم (از خرید لباس گرفته،» متنوع« از طریق انتخاب کاالهاي

قابل  يهاما نکت. رانی مالل)اپسرفته تا قدم زدن براي هضم و وگ» معبد کاال«هاي پرزق و برق در این پشتِ ویترین
بل از طریق  (که اصال هم آزادانه نیست، کنیمرا انتخاب می» کاال«رچه آزادانه گ بنیادین است؛» آزادي-نا«توجه همان 

اما خوِد  گیرد)،هاي متافیزیکی صورت میبافیتمام قلمبه يهکند به واسطر که مارکس اشاره میتبلیغات و همانطو
به » آزاد«هایی ما به عنوان آدم گرایی است؛مان از پیش در گرو نوعی اجبار به گزینشِ شکلی از مصرفگريانتخاب

دست مان مشترك و همگیهمه »تن به پاساژرف«کنیم اما در امر اوتی انتخاب میگذاریم و اجناس متفقدم می پاساژ
دست تخت و یک و این فرم کسان و همانند است،مان گرچه متفاوت اما فرم آن یدر حقیقت محتواي تجربی هستیم.

هاي تکثر شکل دهد. ایدئولوژیک بودنکننده و یک شکل تقلیل میهایی مصرفمان را به سوژهه همگیشده است ک
 ،»بازار آزاد«، »گراییمصرف« در منطق آن: رود،ن دقیقا در فرم آن است که لو میمدرزیستی در جهان پست

) باشد یا Bosch( برقی بوشجارو کنیم؛می» انتخاب« چیزيچه » پاساژ«کند که ما در قی نمیفر ».نئولیبرالیسم«
 يکنندهتکمیل يهم(نی نوع آن تفاوت ندارد مهم اجبار ما براي انتخاب و مصرف است. )،Levi’s( وایزشلوار جین لی

سریال یا  یا کیف پول، یا ساختمان، باشد،کاالي فرهنگی ، کند چه چیز تولید کندداري که برایش تفاوتی نمیسرمایه
 او تنها خواهان مصرف است، اي است که برایش تفاوتی ندارد چه چیزي مصرف کند،کنندهتلویزیونی و...) همان مصرف

هدونیستی داري ه(وبري) به شکل سرمای داريِ پروتستانیهشکل سرمایدر حقیقت  امروز یک چیز فردا چیزي دیگر.
 دهد.صري است که به آن امتداد میاش همان عنگرایانهلذت يهکنندتکمیل يهشود گفت نیمت و یا میتغییر کرده اس

این بار بازار است  ه حقیقت پیوست؛ب ايبدین ترتیب حکم ژان پل سارتر [انسان محکوم به آزادي است] به شکل وارونه
لطف  که بازار از سرهستیم اي وم به آزاديما محک کند نه خودمان؛سرنوشت ما را تعیین می و» حقیقت«که 

 آزادي در مصرف. دارد:اش به ما ارزانی میملوکانه

دقیقا در  توان دید.را می» جهانی يهدهکد«هاي دیگري از تناقضاتِ جنبه» سنت و مدرنیته« يهبا رجوع به کلیش
هاي از نژادپرست اند.ن مجدد قد علم کردهزیست يههاي بنیادگرایانسنت است که شکل جهانی رها از يههکدهمین د

ستیزِي هراسی گرفته تا مهاجراز اسالم ستیزِ دونالد ترامپ،وطنی خودمان گرفته تا حامیاِن راستِ سفیدپوست و یهودي
ملی در فرانسه و  هايهار تر آن داعش گرفته تا چنگ زدن به هویت يهده و نسخعالقا يهاز پدید ،»سبز يهقار«

به دلیل موج مدرنیزاسیونِ  ها دارد:یک پاسخ خشک و تکراري براي این پدیده» سنت و مدرنیته« يهیا. کلیشبریتان
 شدهگرچه این پاسِخ مبتذل اند.گرد کردههاي تاریخی/پیشینی خود عقبهاي جمعی و فردي به هویتسوژه ،اومانیستی
را در » سنت«که این دیدگاه وجود امري به نام غلط آن است فرض رنگی از حقیقت دارد اما پیشر) تهتکرا يه(به واسط

ها به تخاصم» جهانی يهدهکد« در اصلی این است: يهنکت فرض گرفته است. »مدرنیته«مقابل امري دیگر به نام 
ت هاي درونی خودِ تمدن اسبلکه این تناقضات و گسیختگیشوند ایجاد نمی(سنت/مدرنیته)  هابرخوردِ تمدن يهواسط

(هویت مدرن/هویت  هامسئله این است که این هویت ».مدرنیته«و » سنت«نه مقابل هم قرار گرفتن کند،که بروز می
اور ب »جهان سنتی« اشتباه راهبردي این کلیشه در این است که هنوز به وجود داشتنِ. »وجود ندارند«کدام سنتی) هیچ



اصال  وجود ندارد، »جهان سنتی«دیگر جایی یا چیزي با نام  روزه،ام قائل است. »هویت«دارد و همزمان براي مدرنیته 
و  هویتی، چندگانگی،بلکه بی »هویتِ مدرن«مدرنیته نه  يهدرنیته وجود ندارد و همزمان خصیصچیزي بیرون از م

فیست یعنی دقیقا همان چیزي که مارکس در مانی است؛» زداییمرکز«جهان مدرن  يهخصیص پاره بودن آن است؛پاره
 »چیز سخت« حال این مرکز، این ».رودشود و به هوا میهر آنچه سخت و استوار است دود می« گوید:کمونیست می

 )13(خداوند).( دهدروایتی که سنت از جهان ارائه می (انسان) چه خواهد اومانیسم مدرن باشدمی

هاي تواند از دوگانهمی ماندگارنگاه درون این »روند.شوند و به هوا میدود می«در جهان امروز انسان و خدا هر دو 
جاي  »بربریت در دلِ خودِ تمدن«که کرده و نشانمان دهد تمدن/بربریت) پرهیز  _(سنت/مدرنیته کاذبِ برساخته شده

چون اصال چیزي به نام  ندارد. »اسالم راستین«داعش و... هیچ ارتباطی با  يهبه همین دلیل براي مثال پدید دارد.
(به همین دلیل است که هم  وجود ندارد. »مسیحیت راستین«طور که چیزي به نام همان وجود ندارد. »تینسالم راسا«

هاي مختلف از آن تنها روایت کند.)فرد مرتجع داریم هم کسی مانند شریعتی که پروستانیسم اسالمی را مطرح می
ایمان  قابل دسترسی است.وژیک براي ما غیرلحاظ اونتول آن چیزي که به اسالم راستین مربوط است حتی از وجود دارد.

گیرد بلکه در اثبات کردن و نکردن آن امر تاریخی شکل نمی در درست و غلط بودن، دینی مربوط به امري تاریخی،
مالی کردِن کش و قوس دادن و دست شود.خالصه می» ایمان دارم زیرا ایمان دارم« یرکگوري در یکجهشی کی

از یک طرف  اصیل امر دینی است؛ يهتیجه دارد و آن از دست رفتن تجربینی با مباحث تاریخی تنها یک نایمانِ د
و از طرف دیگر جذب شدن در منطق هدونیستیِ بازار. (شق سومی هم وجود  نیهیلستیِ بنیادگرایی، يهافتادن به ورط

که در آن  مدرن/نئولیبرال،یک دیسکورس پستجمع شدن هر دو در  کند:آن را نمایندگی می» راست مدرن«ه دارد ک
 شود.)م، با جفت سرمایه/االهیات چفت میهدونیسم/نیهیلیس

کوبد که یکی به طبل این می نارنجی،گراي نازكجوي مسخره و روشنفکران دینی تسامحي سکوالرهاي ستیزهدوگانه
و دیگري پاسخ » گشت به بربریت هستیم!در حال باز در حال بازگشت به هزار و چهارصد سال پیش هستیم!« که:
دو روي یک » مطابقت دارد» دموکراسی«و » بازار آزاد«اسالم راستین با  خیر! این اسالم راستین نیست!ن« گوید:می

(در بستر مناسباِت  داري جهانیدرك آن عاجزاند تناقضاتِ درونی خودِ تمدن و سرمایه آن چیزي که هر دو از اند.سکه
تنها در ». دهازلیِ مفقود ش يهابژ«به همان  آن به امري تاریخی است. يهلاقتصادي) و استحا-سیاسیو ژئوپولتیک/

دارانه این خودِ مناسباتِ سرمایه شود.در هر شکل و شمایلی که باشد معنادار می ،»گراییهویت«چنین بستري است که 
 ناسیونالیسم کثیف آن است.) در همین معنا، يهروی(مازاد و  آوردهایی مثل داعش را به وجود میاست که پدیده

مسیحی گرفته تا یهودي و  يه(از نسخ نوع بنیادگرایی یا هر گرایی،اصلی نژادپرستی) و یا هر نوع هویت يه(هست
مناسباتِ امروزمان با ما سخن  يهبلکه چیزي است که دربار» ست رفتهتاریخ از د«نه امري مربوط به  اسالمی)،

 کثیف، ستیز،کند. یکی از شعارهاي عرباست که بر آن سرپوش گذاشته و آن را تحریف می» ایدئولوژي«د. این گویمی
ست، گن دست خداهمش می«دادند این بود: سر می» بزرگداشت کوروش«در روز جمعیت اي که و به غایت نژادپرستانه

ي دیگر »من/ما« ق که به یکمطل »دیگري«همان  ستیزي،»دیگري«این » هرچی بالست از عرباست.
دهد براي خندیدن سر میغذا خوردنش و اصواتی که هنگام  اش،نوع پوشش اش،همان که لهجه ناپذیر است،فروکاست



تنها محدود به نژادپرستان وطنی نبوده و نیست. این نوع نگرش امروزه نسبت به مهاجران در  ناشدنی است،ما نمادین
 حجابشان، مذهبشان، يهواسطآنهایی که به  کنند،زنان مسلمانی که بورکینی استفاده می اروپا و غرب هم رواج دارد:

پوستانی که به ملیت و سیاه يههایی که به واسطخورند. مکزیکییم »تروریست«شان و نوع غذاهایشان برچسب لهجه
(براي ما با  است» دیگري«این  معنا، ندر ای .چسبانند و...به آنها می» بربر«و  »مجرم«شان انگ رنگ پوست يهواسط

مزاحمی  يهشده و همان ابژ »ما« يهو فساد جامع آمدي، عدم انسجام،عث ناکاراعراب) که با توجه به مثال فوق:
ي امري که ي بیماري به منزلهابژه« گوید:است. و یا همانطور که آدورنو می شود که عیش ما را مکدر کردهشمرده می

عا وجود دا ق و خودش در  »لب کردهاش را به ما غامذهب«اي که همان ابژه )14[تاکید از من]( »شود.معرفی می ردوا
زنان «را باال کشیده و  »هاي نفتیِ مشترك کشورچاه«که  اي»دیگري«همان  کند،زندگی می »کمال تجمل و آزادي«

 يهبراي سوژ »عرب« .و... »خورهالخم«همان  ،»شوندردگی جنسی به کشورش صادر میفقر، براي ب يهبه واسط
ایران  (شکوه باستان، هماهنگی امعه را از رسیدن به وحدت وشود که جنژادپرست همان عنصر نامطلوبی محسوب می

 اش را بر هم زده است.و...) باز داشته و یا یکپارچگی باستان،

هاي خودِ این بل درز گرفتنِ شکاف اجتماعی، يهنه صرفا وارونه جلوه دادنِ تجرب کند،آنچه ایدئولوژي الپوشانی می
(با حذف عنصر نامطلوب) محقق شده  اي توپُر که وحدتِ طبیعی در آنتجربه است از طریق برساختِن فانتزيِ جامعه

) Fantasmatic( هدف و غایتِ ایدئولوژي نوعی بازسازي خیاالتی« گوید:است.و یا همانطور که گلین دالی می
دست] به سرقت [به مثابه یک کل یک واقعی است آن هم به نحوي که محال بودن جامعه با امر برخورد يهصحن

تیک است که این امر نیز مخفی ماندن این واقعیتِ تروما يه[...] نتیج جامعه توسط دیگريِ تاریخی استحاله یابد
ترفند (ایدئولوژیک) مناسب آن است که  گاه وجود نداشته و خود در واقع ذاتا محال است.[...]هماهنگیِ اجتماعی هیچ
 Xاگر فقط " که... اي معین نگهداشته شود تا بتوان لذت برآمده از این فانتزي را حفظ کرد،موضوع یا ابژه در فاصله

به تعبیري  کند تا،خیالی را تنظیم می يهایدئولوژي این فاصل "توانستم به رویاي خود دست یابمحتما می مال من بود،
 هاي تروماتیک نهفته در هرگونه تغییریعنی از جنبه پرهیز کند، (نهفته در تحقق امر محال) واقعی واجهه با امراز م

یا  ،»دیگري بزرگ« نابودگیِ يهبا جنب کارکرد ایدئولوژي در همین حفظ فاصله با امر واقعی است؛ )15»((محال) واقعی.
و...،  »عرب«، »دشمن«به مثابه  "دیگري"ر این معنا برساختن د به تعبیر فوق همان هماهنگی و یکپارچگی جامعه.

 يهمرکزي آن به شمار آمده و به واسط يهایدئولوژیک،هست يهو تاریخیِ بیرون از حوز» حقیقی« به ظاهر »دیگريِ«
د عدم توانمی پا مانده و محال بودن خود را انکار و آن را به چیزي بیرونی نسبت داده و همین هسته است که سر
افتادگی ایدئولوژیک را اي است که از ریختشده»دارقربانی نشان« عنصر نامطلوب همان امکانش را فرافکنی کند.

اي اش به ابژهذاتینسبت دادن شکستِ درون کند. سترونیِ ایدئولوژیک نژادپرستی در همین امر نهفته است:نمایان می
اش چیزي نیست مگر تجسم یک نشیند و حضور فیزیکیاص میعنصري که در جاي یک فقدان خ« تجربی،-تاریخی

اش شکل گرفته است. مهم واقعیتِ ایجابی ابژه ممکنی-فقدانی در دل واقعیت نمادین که حول نا )؛16»(فقدان خاص...
به  نه محتواي تجربی اش؛ اولیه است که چنین جایگاهی را اشغال کرده،» غسل تعمید«او تنها به لطف  نیست،
و... را خورده و به صورت حادث و دلبخواهی در موقعیتِ ابژه » عرب«کارکردي ساختاري است که برچسب  يهواسط



مدلول و تهی از هرگونه محتواي تجربی، بلکه دالِ بی-سازد نه صفات عینیآنچه هویِت ابژه را برمی جاي گرفته است.
به سایر اجزایش معنا بخشیده و با ارجاع به آن است که معنایی که ایدئولوژي از طریق آن همان دال بی ایجابی است،

را از تمام صفات  »عرب«حتی اگر  اش سازماندهی کند.معنا و مرکزيبی يهند کل بامعنایی را به لطفِ هستتوامی
 ی (مثال هستی) قرار دهید و یا همین فرداهگل» کلی«رنگ و بويِ کسر کرده و آن در همان سطحِ بیاش تجربی-عینی

ژادپرستی ن واقعی هستند باز هم چیزي تغییر نخواهد کرد؛» هايعرب«د سربرآورده و ادعا کند که آنها نژادي از ناکجاآبا
سیالیتِ دال به  بخشد.به ساختار ایدئولوژیکش قوام می ،»عرب« با دالِ »شدهدارعربِ نشان« همچنان با رجوع به همان

 اي خالی که براي سرپوسته ،و...) پوست،سیاه یهودي، (عرب، یش را تعویض کندهادهد ابژهدستگاه ایدئولوژي اجازه می
 رکنِی ابژه احتیاج دارد.به جاپُ نپا ماند

از برگزار شد. یکی  بعد از هشت سال توقف و مخالفت، ،»جهانی کارگر«راهپیمایی روز  ،1394در اردیبهشت سال 
کارفرما حیا کن افغانی را رها « ي یک بنر نوشته بودند چنین بود:دادند و آن را روشعارهایی که در این تجمع سرمی

کارگران جهان متحد « ترین شعار کالسیک چپ:احتیاج به توضیح دارد؟ آیا اصلی آیا نژادپرستانه بودن این شعار ».کن!
لم بیشتري زیر (چه بسا که اولی رنجبرتر است و ظ آیا تفاوتی هست بین کارگري افغان و یا ایرانی؟ نیست؟ »شوید

» موطنبی« يهرولتاریا دقیقا به واسطوطنی بودنِ پ-مارکس جهان يهشود.) آیا در اندیشبه او می »مهاجر«برچسب 
تکینگیِ پرولتاریا از حاملِ هیچ محمولی نبودن، مالکِ هیچ « کندمطرح می بودن او نیست؟ و یا همانطور که آلن بدیو،

 شود؟نمی )17»(منتج ،"سرزمین پدري"از نداشتن هرگونه  اکید این اصطالح،به ویژه و در معناي  چیز نبودن،

ماندگی و همان عنصري است که باعث عقب» عرب«دزدد، ست که کارهاي ما را میهمان عنصري ا »افغانی«
ن در این معنا ایدئولوژي با تمام وقاحتش بهتری رفت ما شده و عیش امروزي ما را از چنگمان ربوده است؛پست

 هایی سیاسی،هاي حقوق بشريِ امروزي ما دیگر نه سوژههمچون گفتمان عملکردش را به نمایش گذاشته است:
و دول غربی » حقوق بشر«ایم که قرار است یا فعاالن هایی له و لورده تقلیل یافتهبل به ابژه فاعالن مبارزه و مقاومت،

 مانده است؛یافته/عقبتوسعه »دیگريِ«ا مشکالتمان همیشه وابسته به آن و ی و شرقی دستِ ترحم به سرمان بکشند،
سوبژکتیو و ابژکتیو. هایی اخته از طریق سرکوب و کارکردهاي ترین معنایش و پروردن سوژهزدایی در گستردهسیاست

گرِي که با خطابهمان ساز و کار ایدئولوژیک  آلتوسري را تشخیص داد؛» دیگري بزرگ« يهچهر تواندر اینجا می
را در تار و پود ایدئولوژیکش ها خود سوژه نامد،) میInterpellation( استیضاحاش و آن چیزي که آلتوسر اتفاقی

زدنِ آن به عنوان و جا  معنی و اتفاقی، خارجی و برکشیدنِ همین عنصر بیحادثِ يهیعنی جذب شدنِ ابژ شناسند؛میباز
(آن چیزي که الکان  ،»واالي ایدئولوژي يهابژ«در حقیقت  استیضاح. يهبه واسطایدئولوژي  يهترین هستمرکزي

معنا و اتفاقی است که نه به بی يهبرد) همان ابژنام می» اعظم يهسوژ«و آلتوسر از آن به عنوان» ظمدال اع«به عنوان
همان مازاد  ،»و بیش از اوستآن چیزي که در ا«ي هبلکه دقیقا برعکس به واسط ،»چیزي در خود داشتن« يهواسط

صفاِت  به دلیل تهی کردن او از تمام ، و یا همان استیضاح،»غسل تعمید« و به دلیل همان ناشدنی،معناي نمادینبی
نمادینی حول و حوش  يهاي که هر شبکحفره کند،درونی ایدئولوژي عمل می يهبه عنوانِ درپوشی براي حفر عینی،

 یابد.آن شکل می



 يه[سوژ نژادپرستی يهابژ استفاده کرده و آن را بست داد.») هی با توام!«(فرمانِ پلیسیِ  ن از مثال خودِ آلتوسرتوامی
 يه[سوژ و...) به ابژه »هی افغانی« ،»هی کاکاسیا(«همین کارکرد ساختاري استیضاح  يهایدئولوژي] دقیقا به واسط
همانطور  و یا شود.بازتولید میه است ک ایدئولوژي در این بازشناسی اسد.شنمیخود را در آن باز ایدئولوژي] تبدیل شده و

ي هر ایدئولوژي است که کارکرد هر هي سوژه بدین دلیل برسازندمقوله«...کند: که خود آلتوسر اشاره می
ولوژي] بدل ایدئي [آن است که افراد انضمامی را به سوژه _ي این ایدئولوژي استکارکردي که شناسنده_ایدئولوژي

چیزي نیست مگر ساختاري  ،کنیمنامیم و فرض میمی» واقعیت«و » بدیهی« ) در این معنا آنچه ما امور18»(کند.می
خصلت ایدئولوژي این « دهد:کنیم. آلتوسر بحث خود را چنین ادامه میایدئولوژیک که همچون هوا در آن تنفس می
که به نظر برسد دارد این کار را انجام آنی (ب [جا می زند] کندحقنه میاست که امور بدیهی را به مثابه امور بدیهی 

ها رابر آنشناسیم و بپذیریم و در ببازتوانیم در میان است). بدیهیاتی که ما تنها می» امور بدیهی«دهد، زیرا پاي می
 است:») سکوت درونی«یک(با صداي بلند در  ناپذیري را بروز دهیم که همانا صوت تحسینواکنش طبیعی و اجتناب

 )19»(درست است! همین است! واضح است!«

 همیشه ایدئولوژیک است زیرا هیچ چیزي بیرون از ایدئولوژي وجود ندارد؛» واقعیت«توان گفت که به همین جهت می
قد آن است. بیرون داشتن ایدئولوژي مستلزم فضایی درونی است که ایدئولوژي فا یا اینکه ایدئولوژي اصال بیرون ندارد.

هر ساختار ایدئولوژیکی در  ».زداییسیاست«توان با توسل به امري دیگر توضیح داد: بودگیِ مرز بیرون/درون را می-نا
از تقلیل دادِن افراد به  هاي مختلفی ظاهر شود:تواند به شکلاین امر می کند.زدایی کارکرد پیدا میپیوند با سیاست

بخش « تا ایجاد ،)»شر کمتر«و  »شر مطلق« (انتخاب بین به پاي صندوق گرفتههاي رأي و کشاندن آنها برگه
تئاتر « ،»سینماي خصوصی«از برساختن چیزي به عنوان  ،»دولت«توسطِ خودِ  »بخش دولتی«در مقابل ،»خصوصی
(و حذف کردن و به محاق بردن   »هنرمندان حکومتی«توسطِ خودِ » سینماي حکومتی« در مقابل» خصوصی

مستقل و تهی کردن خواست سینماي  يهخصوصی به جاي واژ يهو جایگزینی و نشاندن واژ »مستقل«ما/تئاتر نسی
آن محو شدن و  يترین جنبهمیلی به امر سیاسی و مهمبی اش)،جایی واژه از تمام فحواي سیاسیمستقل با همین جابه

است. مرزي که » ما/آنها« ز بین رفتن مرز میانهضم شدن هر گرایشی درون ساختار ایدئولوژیک قدرت که همان ا
 کنش سیاسی اصیل است. يهبرسازند

 identification with)(» همانی با تجاوزگراین«اي به نام از طریق مقوله بخشد:ایدئولوژي خود را چنین قوام می
the aggressorترین دوست و همراه جایی که به گر.شونده و شکنجهطریق محو کردنِ مرز میانِ شکنجه از ؛

آن  زدایی کارکرِد عریانِ ایدئولوژي است.سیاست شوید.بان دلبسته میجایی که از سر انزوا به زندان شود خودِ بازجو.می
 »اعتدال»/«رويهمیان«عصر عدم مقاومت و هژمونیِ  کند.ایدئولوژي معرفی می-هم دقیقا در عصري که خود را مابعد

به همین دلیل است که دقیقا  گذارِي آنتاگونیسم.و یا همان بیرون دنِ خط و مرز میان ما/آنها،محو ش (بخوانید بازار).
هاي دوگانه گیريها و جهتآنهایی که از تقابل کنند،معرفی می» حزب« و» دسته« ،»جناح« آنها که خود را فراسوي

ایدئولوژیک -غیرسیاسی »کامال«و خود را  اند،خسته شده »لیسان سیاستکاسه« و »بازيسیاست«از اند،خسته شده
جایی  این بهترین نمود جمع اضداد هگلی است؛ اند؛»سیاست«و » اعتدال«هاي دهند واالترین ایدئولوگجلوه می



اگر حکمت عامیانه بر این امر تأکید می  شود.به ایدئولوژي خالص بدل می به قطب مخالف خود،» ایدئولوژیک-غیر«که
اش باید برعکس هاي قدرت و ساختار ایدئولوژیکدر نقد سویه» گوید.می "چه"ببینید  گوید،می "که"نبینید « کرد که:

(این فرم ناب)  تهی از محتوا "جایگاه بیان"؛ همین »گوید.می "که" ببینید گوید،می "چه"نبینید « عمل کرده و گفت:
اجتماعی/ لیل براي مثال سینماي شبههمین د به دهد.است که جانب قدرت و ایدئولوژیک بودن را لو می

هاي به صحبت ندارند؛ هیچ تفاوتی هاي مسعود فراستی،حرف مقابل خود، يهاصغر فرهادي با نقط ي"هنفکرانروش"شبه
چیزي  اگر محتواي متفاوتشان را از آن کسر کنید هر دو در یک جایگاه قرار می گیرند؛ ظاهر متضادشان مهم نیست،

دوي  (این فرم تهی از محتوا) هر گرچه محتوایشان متفاوت است اما سیاست (اعتدال)؛ مانند استماند فرمی هکه می
ها سفره شدن فراستیهمین این است: هم دقیقا »اعتدالی«معناي حقیقی ایدئولوژي و ساختار  کند؛کاسه میآنها را یک
 گیرد.همین فرم ناب است که همه چیز را در بر می ،ها. ایدئولوژيو فرهادي

در  تر بگویم:(و دقیق چه ظاهرا بیرون از ایدئولوژيتوانیم بیفزاییم:آنمی« کند:بندي میآلتوسر این امر را چنین صورت
گذرد ظاهرا در خارج از آن چه به واقع در ایدئولوژي میپس آن گذرد.در واقع در خود ایدئولوژي می کوچه) در گذر است،

یکی  پندارند.خود را خارج از ایدئولوژي می بنا به تعریف، که در درون ایدئولوژي هستند،و بدین علت کسانی  گذرد.می
در اینجا هم باز با همان  )20»(طرد عملی خصلت ایدئولوژیکِ ایدئولوژي توسط ایدئولوژي است. هاي ایدئولوژي،از جلوه

اي) همیشه وابسته به عنصري به ههر جنب (از سرپا ماندنِ ایدئولوژي چیزي سر و کار داریم که پیشتر ذکر کردیم:
 به همین جهت امروزه ساختار قدرت و دستگاه ایدئولوژیکش وابسته به است.» خارجی/بیرونی« »ظاهر«
(و بنا به  سمپتوم واقعی چیز دیگري است. روند،آیند و میآنها با تحوالت حادث و تاریخی می نیست، »هادرشتدانه«

سمپتوم  برنده از آن.عیش يهساوي است با منحل کردنِ خودِ سوژهاي سمپتوم مشودن گرهالکانی گ-تعریفی فرویدي
اش، دهد براي کیف و لذت بیمارگونهل آن چیزي است که به سوژه باج میب صرفا عارضه و نمود بیماري نیست،

 همان يهلوژي دقیقا به عهدام و حفظ ایدئوکند.) قوآن خود را تقویم می يهتوم آن چیزي است که سوژه به واسطسمپ
کسانی که  گاه فیگور اپوزیسیون هم دارند؛همان کسانی که حتی گه اند؛بیرون از قدرت »ظاهر«هایی است که به ابژه
زمان از و هم ها،سازمان زندان يهشود که بودجهمان جایی تأمین می مزدهاي کالنشان از اختالس و یا دقیقا ازدست

و سکوالر » هايزادهآقا«و  ،»داران خصوصیبانک« ،»هاسلبریتی«کنند. همان می »حمایت« نیزهاي سیاسی زندانی
ي همانند و اتو کشیدتوان در شمایل وقیح، ماکتیدئولوژي را میکه سیماي رساي ا» طرفیبی«رفته و فرنگ

 شان به خوبی مشاهده کرد.»طرفبی«

 

 

 

 



ی!آنتاگونیسم؛ .3 رق ی مت ست ر پ د ژا سوي ن ه  ش ب  پی

 آخرین بند -گون مدفوع ابژه مدارا؛ي هماندپس/"دیگري"از  زداییدیگري -

است.  "اجماع عقالنیت و" ،»راست« و »چپ«هاي و فراتر رفتن از دوگانه براي عصر حاضر، گفتمان لیبرال يهکلیدواژ
ح جهانی شکل گرفت ري در سطباو ،»پایان تاریخ«و  1989در تاریخ نهم نوامبر  »آهنین يهپرد«از زمان فرو ریختن 

، به تمام ارض گسترده »حقوق بشر« مقدسش، ی و کتابدموکراسی لیبرال ،»سوسیالیسم واقعا موجود«که با فروپاشی 
دیر یا زود  »بازار آزاد«گیرد؛ مردم با ورود به ی شکل میهاي سنتی سیاسبندياي عقالنی فراسوي جناحه و جامعهشد

تواند سعادت فردي آنها را تأمین هستند که می ايها) و عقالنیا تمام بار متافیزیکی این واژه(ب مدل ازلی/ابدي نخواها
ناسیونالیسم در یوگوسالوي و  کند. این شکل از روایِت خطی با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد تفاوت زیادي داشت؛

شکستی که خود فوکویاما نیز به آن اذعان  رد؛ظهور چین که پایان تاریخ فوکویاما را مردود ک و یا کشی مسلماناننسل
با  هاي نئولیبرالی تاچر بود.داريِ بازار آزاد و گسترش ایدهرقیب شدن سرمایهکرده است. آنچه به وقوع پیوست بی

داري بازار آزاد تنها چیزي بود که جهانی شد. سرمایه داري حکومتی شوروي استالین،سرمایه فروپاشی بلوك شرق،
 دانست،ها بسته شده میدر آسمانرا غربی عقدشان  يهکه زمانی اندیش دموکراسی، اش،دیگر با جفت قدیمی سرمایه

 از آمیزد؛هاي ایدئولوژیک دربا تمامی نظامست که قادر است امروزه سرمایه همان ماشین خنثایی شود.بازشناخته نمی
هاي ال دموکراسی اسکاندیناوي و حکومتسوسیکمونیست چینی و االهیات وهابی عربستان سعودي گرفته تا 

 آفریقاي جنوبی و آسیاي میانه. دیکتاتوري

به درخواست براي  هاي حقوق بشري خرد و خفیف و ایدئولوژیک،لیبرالیسم سنتی به بازيبعد از فروپاشی دیوار برلین 
و از دموکراسی چیزي جز  ا کرد. تقلیل پیدحقوق حیوانات، اکولوژي و.. هاي زیستی،فرم هاي جنسی/فردي؛آزادي

امري  يهبرسازند ،"عقالنیت"مفهوم  باقی نماند. صندق رأي و انتخاب افرادي که در محتوا هیچ تفاوتی با هم ندارند،
اجماعی که در این گفتمان از آن صحبت به  توان آن را به حذف بُعد آنتاگونیسمی سیاست ترجمه کرد.است که می

چپ/راست  هاي سنتیِدهد که فراسوي شکلشمول جلوه میعنوان امري عقالنی/جهان آید خودش را بهعمل می
فردي مشروع نیست  عجین است) در چنین گفتمانی دیگر آمیز سیاست(که با بُعد تخاصم "مخالف" ساختار یافته است.

آید و به همین میقالنی درنِ ععقالنی براي گفتما-بلکه به شکل دشمنی نا که باید با او به شکل سیاسی مبارزه کرد،
و در  اي احساس گناه نابود کرده،بدون کوچکترین ذره و عقل بشري است،» بشر«توان او را که دشمن دلیل می

در کارهاي کارل » دشمن«(مقایسه کنید با  و...) از بین برد. هاي بالستیک،موشک (پهبادها،» هاي بدون تلفاتجنگ«
نه » دشمن«براي او  حتی فردي مبارز و قابل احترام است؛ بلکه برعکس، سان اخالقی،ان-براي او دشمن نه نا اشمیت؛

مفهوم عامی به اسم شدن (با مستولی  گیرد). زیرا او دیگر نه انسانبه صورت اخالقی بل به صورت سیاسی شکل می
و دشمن  مشروع،-براي ما ناشود که ایم) بلکه همان عنصر مزاحمی شمرده میحقوق بشر او را از شمول آن خارج کرده

گرایی رفع تساهلنقص ذاتی و غیرقابل  مطلقی تلقی شده که عقالنیت و حقوق بشر عزیزمان را زیر سوال برده است.
(دموکراسی  است که اصول ما را "دیگري" تا زمانی "دیگري" داشتنی دقیقا در همین امر است؛هاي دوستلیبرال



 »حقوق بشر«ی قابل احترام است که تا زمان "دیگري" منزل و عقالنیت مطلق بپذیرد.لیبرالی غربی را) به عنوان وحی 
، که در »بازار«در اصول تا زمانی قابل تحمل است که  "دیگري" چون و چرا به عنوان امري ازلی/ابدي قبول کند؛را بی

را به عنوان » دست پنهان بازار«و زنند دخالت نکرده،رقم می سرنوشت و ارزش خود را "عاقل و بالغ" هايآن انسان
و یا  توانید فاشیست، بنیادگرا، کمونیست، آنارشیست،شما می اکسیومی فراتاریخی و غیرقابل مذاکره و شکست بپذیرد.

و یا  برخوردار شده، "شدنجهانی"توانید از تمام مواهب در این صورت می خیال شوید،تنها بازار را بی چیزي باشید، هر
 به فروش برسانید! "بازار"ا در تان رهاي انقالبی و مترقیحتی تئوري

اي صرف تقلیل اش تهی شده و به تصویر آینههاي دیگربودگی مطلقتا زمانی دیگري است که از تمام جنبه "دیگري"
حمل بدین معنا حتی یک کمونیست ت نباشد؛ شفاف و غیرقابل نفوذ)-(نا شود که مطلقهمسایه تا وقتی تحمل می یابد؛
هاي معتدل (این چپ هاي بازار،سوسیالیست هاي بازار آزاد؛چپ نباشد؛» کمونیست«شود اما تنها تا زمانی که واقعا می

هاي دانشگاهی، چپ ي لیبرال،هاچپ ها،دموکراتسوسیال آید)،واژه بیشتر به کار کارشناسان هواشناسی می
اي که وِردِ زبان گرایانه. معناي حقیقی، راستین و عریانِ شعار تسامحاندهاي حقوق بشري و...  از همین نمونهآنارشیست

ي شعار معروف شدهند] چیزي نیست جز همان شکل تغییریافته و بزكهاست [زندگی کن و بگذار زندگی کنلیبرال
امر « صورت همان هژمونی نئولیبرالی امروزه به» یک کمونیست خوب،کمونیست مرده است!:«کارتیسم مک يهدور

امروزه  بود،» کتاب مقدس« قادر مطلق و مرجع نهایی» خداوند«آمده است. اگر در آن دوران ی دریقرون وسطا» قدسی
اکسیوماتیزه  مدرن در همین امر نهفته است؛اقتدارگرایی پستاند. به عهده گرفته» حقوق بشر«و » بازار«ها را این نقش

ها کرده هایی که ایدئولوژي از این واژهبا تمام تحریف، ثرگرایی فرهنگیتک بشر،(حقوق کردن اخالق/منطق بورژوایی
هاي داخلی وار نئولیبرالیسم و دموکراسی غربی توسط ایدئولوگبازار آزاد و...) و دیکته کردنِ مذهب گرایی،مصرف ،است

تنها  کنند؛تیو دیگري را سلب میهر آلترنا ظاهر شده و توان انتخاب و وجود و خارجی که به مانند پیامبرانِ عصر جدید
ن و هر نوع مخالفت با آن به برابر آ و هر نوع مقاومت در مدلی است که از باال به ما تحمیلامر مشروع تن دادن به 

و... تلقی شده و به  "ماندگیعقب" ،"عقالنیت-نا"، "زیر پا گذاشتن حقوق بشر" ،"خشونت" ،"بنیادگرایی" يهمنزل
اما آنها تفاوتی اساسی براي مثال با  گرچه نژادپرستان وطنی را باید واپسگرا نامید، شود.میشدت سرکوب و طرد 

و یا کسانی که به برکزیت در بریتانیا، و یا به ترامپ در آمریکا رأي دادند، داشته و یک قدم از آنها  گرایان فرانسه،ملی
آنها برخالف  ع تفکرشان حماقتی حریصانه نهفته است،هاي وطنی حتی در نوپرستان و ناسیونالیستکوروش ترند؛عقب

ي جذب شدن و خفه کردن خود در بازار جهانی وزاز صمیم قلب آر ،شانو یا آمریکایی فرانسوي، خویشاوندان بریتانیایی،
هستند که  هژمونی بازارتنها نسخه در عصري که تنها الگو لیبرال دموکراسی غربی و  اما فارق از این تفاوت، را دارند.

وقتی به  (آنتاگونیسم) تخاصم آور نیست؛اي تعجبگرایانههیچ حرکت ناسیونالیستی و هویت ،حق داریم اجرایشان کنیم
هاي ناسیونالیستی و فاشیستی جز جوشش هیچ راهی براي بروز مشروع تلقی نشود، صورت دموکراتیک و سیاسی

کوزي زمانی که هیچ تفاوتی بین سار شود؛معنا مینابود و بی زمانی که سیاست به معناي واقعی کلمه داشت؛ نخواهد
توسعه و «از دولت  هاي اخیر،ي دولتههم يهبزرگترین پروژ زمانی که، کار و اوالند سوسیالیست نیست؛محافظه

و  "سازيخصوصی"، »لت تدبیر و امیددو«گرفته تا » گستردولت عدالت«، از »دولت اصالحات« گرفته تا» سازندگی



است؛ زمانی که هیچ راهی پیش روي  "گذاري خارجیسرمایه"هاي ظاهرسازانه رغم حرفشان علیهمگی يدغدغه
هاي خود را به صورت دموکراتیک و در قالب کنش و امر سیاسی بروز دهند و در مردم مستاصلی نباشد که خواسته

 هفتم آبان پاسارگاد، چندان هم از ما دور نیست: و فاشیسم ظهور کرده و خواهد کرد، ،ین سرنوشت خود سهیم شوندیتع
خواهی و گاه استفاده از نام دکتر مشروطه (در قالب طلبهاي کثیف سلطنتبازگشت گفتمان بنیادگرایی مذهبی،
حال رشد و نمو هستند و... . شانتال موفه این امر را چنین بیان  اي که مثل قارچ درگرایانههاي قوممصدق)، فراکسیون

هاي یابیاشکال هویت شود که رویارویی دموکراتیک جاي خود را به رویارویی بینخطر هنگامی ایجاد می« کند:یم
یلی نسبت به بی م هنگامی که مرزهاي سیاسی نابود شوند، غیرقابل مذاکره بدهد. ايیهاي اخالقگرایانه و ارزشذات

 یابی ناسیونالیستی،هاي سیاسی حول اشکال هویتاز هویتما شاهد رشد انواع دیگري شود و احزاب سیاسی شروع می
 )21»(مذهبی یا قومی خواهیم بود.

جذب و هضم  ؛»اعتدال« حتی در نام آن: توان در دوران کنونی به خوبی مشاهده کرد،محو شدن مرز سیاسی را می
ده است که در عصر مدارا و اما باید پرسید چه ش رمیستی در یک گفتمان.هاي رفهاي امنیتی با بخشزاویه شدن

گفتار احترام به  هستیم؟ چه شده است که با اینکه گفتار غالب، گفتار تسامح است، شاهد رویدادهاي نژادپرستانه تسامح،
سیاسی/تصحیح  گوییدر عصري که سنجیده اي از الکن بودن آن را در مطالب فوق نشان دادیم)،(که گوشه "دیگري"

اي وجود دارد؟ آیا هاي نژادپرستانههنوز چنین رویه به یک اصل بدل شده، (Political correctness)سیاسی
 پوستانسیاه يهآیا جابجاییِ براي مثال واژ دهد؟د این نوع تصحیح سیاسی فرمال را نشان نمیاین عدم کارکر

)black people با ((african American) توسط پلیس تبار چیزي از کشتار آنها آمریکایی_آفریقایی
ط بازتولید شرایي اجازهکند که الپوشانی منطق سوبژکتیوي عمل نمی هآیا تصحیح سیاسی خود به مثاب کاسته است؟
قومیتی را در شهرهاي مختلف به مثابه توهین تلقی کرده و  يههد؟ چه شده است که کوچکترین اشاردمی نژادپرستی را

ظاهر اومانیستی و مدرن آشکارا از متن به گرایی پستح بودن تسامحروکنند؟ آیا سرد و بیات برگزار میتظاهر
در برخوردهاي  ازاي فرهنگی آن ما را در بُعدي دیگر،و مابه آیا حذف آنتاگونیسم، زند؟بیرون نمی اشتکثرگرایانه

کدیگر متنفرند و در کند که به ظاهر به یکدیگر احترام گذاشته اما در باطن از یبه کسانی تبدیل نمی مان،يهروزمر
شده باز مر سرکوباآیا  دهند؟کشی بروز میخود را در قالب نژادپرستی و نسل هاي تاریخی خشونت و تنفربزنگاه

گوید که نه تنها در رابطه با نژاپرستی اي مطالبی می؟ اسالوي ژیژك در رابطه با تصحیح سیاسی در مصاحبهگرددنمی
 در اختیارمان قرار دهد:تواند میاري براي تحلیل و نقد فضاي کنونی داخلی نیز ساز و ک بل حتی در سطحی جهانی،

حل ساختن کنم راهاما من فکر می کننده و تحقیرآمیز باشند،وانند شدیدا ناراحتتهاي قومی و نژادي میجوك گرچه]«[
و زشتی نوعی همگرایی راستین اي عمل کند که با کمی تلخی ها به گونهفضایی است که در آن بیان این گونه جوك

ها، بوسنیایی ها،رواتک ها،مردم مختلفی اعم از صرب بین ما ایجاد شود. در یوگوسالوي سابق زمانی که جوان بودم،
هاي بسیاز زشت و مستهجن در مورد همدیگر در آن دوران همگی ما دائما در حال تعریف جوك کردم.مالقات میرا و...

 کردیم؛مورد خودمان با همدیگر رقابت می تر درهاي زشت و کثیفدر گفتن جوك نکردنیبه طرزي باور بودیم؛
نوعی اتحاد  غریب بود. عجیب و ها یک جور حس اشتراكاما اثر این جوك قوم گرایانه و نژادپرستانه. هاي زشت،جوك



هشتاد و اوایل  ياواخر دهه ،ور شدهاي داخلی یوگوسالوي سابق شعلهدانستید زمانی که آتش جنگمستهجن... می
بالفاصله ناپدید شدند! فرض کنید من براي سیاحت  ها بودند؟هاي قومی همین جوكاولین قربانیِ این تنش نود، يدهه

اوه...غذاي « اینکه مثال: اند بیزارم.هایی که به صورت سیاسی اصالح شدهمن از این نوع احترام ام.به کشور دیگري رفته
هاي خواهم که یکی از همین جوكنه! من از آنها می» یا نمودهاي فرهنگی شما چه چیزهایی هستند؟شما چیست؟ 

 این باعث خواهد شد به هم نزدیک و باهم دوست شویم... و گویند را برایم تعریف کنند.زشتی که در مورد خودشان می
نوعی تأدیب » تصحیح سیاسی«در واقع  دارم.» تصحیح سیاسی«این مشکلی است که من با  بینید،ابهامی که اینجا می

شده مهارشده و سرکوب تصحیح سیاسی عمال نژادپرستیِ  دهد.نفس است که به شما امکان غلبه بر نژادپرستی را نمی
ما بدون رد ش [منظورم این است که] ردن نیست؛من احمق نیستم! این به معنی راه افتادن و همدیگر را مسخره ک است.

در غیر این صورت در نوعی  توانید ارتباطی واقعی با دیگران داشته باشید.نمی دوستانه يهاندکی طعنو بدل کردن 
تصحیح  واقعی برقرار کنید. يهتوانید یک رابطنمیبدون چنین فضایی شما  احترام سرد به یکدیگر باقی خواهید ماند.

علنی بهتر است اما در  دانم از نژادپرستی آشکار ویگرچه م تواند به تمسخر و جنون منتهی شود.سیاسی در نهایت می
گرم یک صحبت  جالبی فهمیدم. يهآمریکا بودم و نکت يزمانی در شهر میزوال در ایالت مونتانا کارکرد آن شک دارم.

 native) » (بومیان آمریکایی« يآنها از این واژه دوستانه با تعدادي از بومیان آمریکایی شده بودم...
americanناست که شما بدین مع گفتند اگر ما آمریکایی بومی باشیم، شدیدا متنفر بودند و دلیل جالبی بیان کردند؛

دهیم که یشتر ترجیح میما ب شویم!فرهنگ هستید و ما جزئی از طبیعت محسوب میآمریکایی متمدن و با
بر اوج حماقت مردان سفیدي که فکر اي باشد فاتحه »ایندین«خطابمان کنند تا شاید  "ایندین") Indians(هندي/

) New age( »عصر جدید«انگیزي در خصوص این مزخرفات اند! و چه بینش شگفتکردند به هندوستان آمدهمی
اي که بومیان با طبیعت رابطه در حالی کنیم...اینکه مثال ما سفیدپوستان با تکنولوژي طبیعت را نابود می داشتند.

گیرند و مزخرفاتی دیگر از مثال قبل از اینکه زمین را براي معدن حفر کنند از کوه اجازه می د...اي دارنطرفه و محاورهدو
نسبت به سفیدپوستان  -ایندین ها-دهد که اتفاقا بومیان آمریکایی آنها گفتند که تحقیقات نشان می این دست...

ترین کار این است که جاست! نژادپرستانهه همیناند! نکتیشتري را آتش زدههاي باند و جنگلبوفالوهاي بیشتري کشته
هستند. نه! این  »مادر طبیعت« هاي اولیه که در حال زندگی باانسان باالتر از حیوانات، خودمان را در خفا باال ببریم؛

پس در و...  ا آنها نتوانند شرور باشندتوانیم شرارت کنیم چراگر ما می شان که آنها هم شرور بدخواه باشند.حق بنیادین
اگر  اي که در نهایت بازتولید نشود.به گونه کنم باید خیلی دقیق با آن مبارزه کرد،دوباره تأکید می خصوص نژادپرستی،

 )22»(کم با شرایط نژادپرستانه.نه مستقیم با خودش دست

هایی که گر خبري از جکدهد؟ چه مدت است که دیآیا مطلب فوق قالبی براي نقد وضع موجود در اختیارمان قرار نمی
آیا  گرایانه از بین رفت؟ها احساسات قومیتآیا با حذف این جوك اید؟چرخید نشنیدههاي پیش دهان به دهان میسال
هد احساسات و تحرکات ها ملموس نیست بیش از هر زمان دیگري شاگفت امروز که دیگر حضور این جوك تواننمی

شان هایی که حتی با مضامین تمسخرکننده، قومی و محتواي جنسی و یا نژاديجوكمحورانه هستیم؟ قوم/طلبانههویت
اند. به احتمال تذکار فمینیستی این خواهد بود که به دلیل خشونت جمعی ما اشغال کرده يهفضایی را در حافظ



جهانی که در  ،هااین جوك محوري،زنان و تحقیرهاي نمادین و فالوس ها علیهکالمی/جنسی نهفته در این جوك
آور خواهد شد گرا به ما یادذکر لیبرالی تسامحو یا ت به نوعی محکوم به محو شدن بودند. شود،آگاهی اجتماعی بیشتر می

د اما توان با اولی تا حد بسیاري باالیی موافق بوگرچه می شوند.گرایی شده و میها باعث بروز قومکه همین جوك
را ندارد. آن چیزي که به  ،که در مطلب ژیژك هم به آن اشاره شده است تريظریف يهدومی مطمئنا قدرت دیدن نکت

ت) که هیچ فضاي تنفسی براي نقِد (پوپولیستی شدنی اس اي استزند تقدس بخشیهاي قومی دامن میخشونت
ی در نبود فضایی تعصب قوم گذارد.هاي انسانی بنا شده باشد را باز نمیو ارتباطی که بر پایه "دیگري"هاي جنبه
(از جمله  گیريِ دیالوگچارچوبی بسته که هرنوع شکل گیرد؛) شکل میIntersubjectivity( االذهانیبین

هاي آمیز دیالوگ) در آن محدود و به شکلی تصنعی ساختاریافته و از تمام جنبهدانه و چه بسا گاه خشونتاهاي نقجنبه
این امر را  يخالف تصحیح سیاسی مصنوعی اجازه االذهانی بردین/بینفضاي نما انسانیِ حادث خود تهی شده است.

 "دیگري"دي خودش را در سیماي هاي کثیف وجودهد که در آن حتی سوژه با اندکی تندزبانی و طعنه سویهمی
ر اگ زیستی ندارد؛ يهز قومیت/ و یا هیچ نسبتی با تجربخاصی ا يهد. خصلت جوك هیچ ارتباطی با تجربشناسباز

و هر  و هر لري منحرف، هر ترکی خسیس ، تواند خر و احمق باشد،اي میهر تهرانی هاي وطنی را ذکر کنیم،نمونه
این صفات نه ذاتگرایانه بلکه بطور بالقوه و  بن! کامال بستگی دارد؛-اي سوسول و عاشق عینک ريرشتی و قزوینی

ما  يههم خشکند،ها نیستند که ناخننی این تنها یهوديو یا در سطح جها کدام از ما وجود دارد. بالفعل در هر
که اصالتا سوئدي است و از  مثال آقاي استیو، دهند؛ها نیستند که بو میهاي درجه یکی هستیم! این فقط پاکستانیکِنِس

کنی ر میاش به آمریکا مهاجرت کرده و چنان سفید است که گاهی فکآبیه همراه پدر و مادر مهربان و چشمکودکی ب
گر پنج کند هم اتاریخ پورنوگرافی تدریس می هاي معتبر واشنگتنکی از دانشگاهطرفش را ببینی و در ی توانی آنمی

گیرد! اینجا بحث و حمام نرود همان بوي گندي را خواهد گرفت که یک فرد پاکستانی می دنروز از اودکلن استفاده نک
به خود  "دیگري" يههاي کثیف در چهرس بازشناسی سویهل دقیقا برعکب زیستی نیست.-خاصِ فردي يهتجرببر سر 

 است و بوگندویی بیش نیست. نفهم و منحرفخودآگاه -شود که او هم در سطح ناسوژه یادآور می

 مان،گراییخالف تمام اخالق ژیژك بازگردیم باید گفت:بر يهمان فاصله بگیریم و به جملگرایییونگاگر از این شبه
نفهم،  و منحرف، وبوگند حق بنیادین آنهاست که است که شرور و دوست نداشتنی باشد؛ "دیگري"بنیادین  حق

 کیشمان،فکر و همهم مان،داشتیدوست يهخانفقط هم "دیگري"بن باشند! -ینک ريو عاشق ع سوسول خسیس،
و نفوذناپذیري است که در فانتزي دیگري همان فضاي کدر  همسر و فرزند و پدر و مادر و... نیست؛ مان،معشوق

گاه از فضاي نمادین  "ناپذیرنام"دیگري نمادناپذیر و  يهحتی چهر دهد.خیاالتی من تن به نمادین شدن نمی
ما حتی به  زند؛کنیم هم بیرون میه با آنها در یک فضا تنفس و تفکر میاز سطح آشنا و ملموس کسانی ک اطرافمان،

 کنیم؛، نیز رم میایمناشدنی درونی کسانی که با آنها احساس نزدیکی و صمیمیت کردهاد نمادینبا آن ماز مواجهه هنگام
کافی است بعد از مدفوع  هاي روي صورتشان را ببینید؛شان نزدیک شوید و جوشهکافی است بیش از حد به چهر

تیپ و و یا همسر خوش ریف و دلبرتان،روي و معشوق ظام باورهایتان نسبت به خانم زیباتم کردنشان وارد توالت شوید؛
مین نگاه با ه شود دقت کنید.هایش خارج میکافی است به اصوات و بوهایی که از روده شود؛تان خراب میجنتلمن



شخص  اما این پیشکشی، کنم...من خودم را به شما تقدیم می« الکان را بازخوانی کرد: يهتوان این جملمستهجن می
برخالف اشکال  مداراي حقیقی، )23»(شودشکشِ یک تکه گُه بدل مینخواهی به پی، خواهیگویمخودم را می

 "دیگري"اي خالی از یزي جز پوستهکه هیچ چ ،مانگراییو حتی برخالف اخالق نمودهاي ایدئولوژیکش، مدرن وپست
 تر،و حتی به شکلی رادیکال ستن،یعنی زی کاهد،اي از من فرو میگذارد و او را صرفا به تصویرهایی آینهباقی نمی

 ناشدنی.تی از امر واقعی، تکه گُه نمادینلخ يهتک دوست داشتن و همزیستی با همین مازاد،

که از هر منطقی  نژادي و...)، ناسیونالیستی، کارانه،(محافظه در شرایط سترونی و اختگی سیاسی بازگشت به گذشته
هاي به ظاهر بیشتر نظامی دیگر خود را کمتر یک نظام با بدي براي مثال، هاي،بدي يهتنها در مقایس عاري است و

و با پنهان شدن در پس اتفاقات مابعد انقالب و همزمان با برساختن  اي خاص را تأمین کرده،توجیه و منافع طبقه
ن چیزي که مستور شده و آ اندازد؛گرایی میناسیونالیسم و هویت يهرهاي زیرین جامعه آنها را به ورطفانتزي براي قش

خودِ اکتِ انقالبی است. کنشی که براي مثال در سال پنجاه و  يهخواهانآرمان يههست ،واقعی يهماند هستمغفول می
که در آن نفی رادیکال  رخداديشد.  "تکرار" هشتاد يهتفاقات مابعد آن) و در انتهاي دههفت روي داد (فارغ از ا

گرایانه و اتمیزه رایط فایدهنه در ش را،رهایی سیاسی میان دو گسستْ  يهیافته و سوژستی ماديه ،انتزاعی قدرت
 شرط رهایی او،«جایی که  گرداند. "براي خود"در شرایطی جمعی تجربه و آن را  فردي که دقیقا برعکس، يهشد

و امر تروماتیک  یو، گسست،آلن بد يهدر فلسف )،Event( رخداداگر  ».رهایی او رهایی جمع بود و شرط رهایی جمع،
ناپذیر است؛ ناسیونالیسم، و هرنوع کنش بینینکردنی و پیشا نفی کرده و توجیهو حادثی است که نظام داللت ر

امري  ) از آن نام برد؛Anti-event(رخداد -پادتوان به عنوان ست که میو امري رفت،اي در حکم پسگرایانههویت
به ظاهر ممکِن  يهو حول یک ابژ امري که برخالف رخداد، نمادپذیر، ت قهقرایی؛سبل پس رفتی که نه مترقی،

 دلیل آنکه مارکس رخداد انحراف توانش رهایی است.-توان گفت پاددر این معنا می تاریخی تحقق یافته است.
 ند خاصیت رخدادپذیريِداانقالبی می يهپرولتاریا را سوژ اند)،تاریخی يهگذشت ها که در پی(برخالف ناسیونالیست

اي که از سوژه موطن و سرزمین،بی تاریخ،جوهري و بی-اي غیراش است. سوژهسوبژکتیویته يهوددجوهرز يهزمینپس
 يهبودگی داراي توانش تکینیت و تهیهمین سلبی يهابی خود تهی شده و دقیقا به واسطتمام محتواي هویتی و ایج

 يهزمین)، پیشretroactivelyکنشی (با پس پس،با علیتی روبه جهان،» غییرت«اي که با سوژه رهایی است؛
زمان را به صورت مطلقی خطی فرض مان ههد ساخت. گرچه ما در زندگی روزمرخویش را برخوا تاریخی/وجودي

 به زمان باشد؛پیچشی هایدگري  گذشته،نشینی بهاما پنداري تنها راه براي برساختنِ بدیلی در مقابل واپس کنیممی
پیچشی که به ما  است؛ "مانهآیند" نیست، بلکه "مانهگذشت"یم دیگر آوریاد میاش آن چه بهواسطهپیچشی که به

 کنیم.رستگاررا نیز  "گذشته"، خودِ آینده "تکرار "دهد دراجازه می
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 سیاسی پرسش-ي مطالعات اقتصاديموسسه/1393گفتار مراد فرهاد پور/الکان؛مالحظاتی انتقادي .درس6
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 من است) يه(مطلب داخل کروشه افزود 289ص/1389نو 
هایی از جامعه) که  لحاظ رخنه کردن صریحش در الیه(به  و بالفعل (به لحاظ فراگیر شدن)، یکی از خطرهاي بالقوه *

کوالرش بنیادگرایی بازار) نگرشی (در کنار بنیادگرایی دینی و جفت س کندشرایط فکري/اجتماعی را در ایران تهدید می
حسرتی  است که بیش از پیش در چند سال اخیر تقویت شده که نمود کوچکی از آن را در پاسارگاد شاهد بودیم:

هاي از غر زدن گرایی، ناسیونالیسم، نژادپرستی و...)؛کوروش (حال تحت هر نام: مالیخولیایی نسبت به دوران پهلوي
(باالخص  بنیاد از آن دورانتا دفاع بی گرفته، »آقا شاه خیلی هم خوب بود!«افرها که درون تاکسی راننده و مس

 زیستی از آن دوران ندارند) ذیل منطقی شبه اقتصادي /بورژوایی: يهال من که هیچ تجربثنسالن کسانی امهم
به  متوسط رو ز پیش روشن است:که جواب ا اي،(البته باید پرسید براي چه قشر و طبقه شکوفایی و شرایط بهتر اقتصاد

(حال اگر  نبود حجاب اجباري و... . اي،عدم تهدیدهاي امنیتی منطقه بهتر بودن روابط خارجی، باال و ثروتمند جامعه)،
 هاي کثیفشان،دارند انگشت کنیم چیزي جز فانتزي خودآگاه فردي مردانی که چنین حسرتی را در سر-در نا
حکومتی و یا جریان اصالحات [منظور چپ  هاي چپاي که گفتماننکته زند.)و بیرون نمیفروشی و کاباره و شهرنعرق

شان، باید به آن توجه کنند این است که براي مقابله و مبارزه با نژادپرستی دیگر هیچ ائتالفی با تمام مهجوریت ،نیست]
دلیل  صورت گرفت) 88و یا سال  76که در خرداد هایی ها و ائتالف(براي مثال حمایت توان انجام دادها نمیبا لیبرال

ان وطنی گرفته تا طلب(از اصالح هاي داخلی و خارجیمنشبسیاري از فعاالن لیبرال و لیبرال آن هم روشن است؛
هاي مختلف تحت و با لفاظی اي آشکار و پنهان،نشین) از چنین تحرکات ناسیونالیستی و نژادپرستانهسکوالرهاي خارج

 يهرسان توان جست:اي هم براي چنین دیدگاهی میکنند... حتی منشأیی رسانهحمایت می "پرستیوطن"لواي 
دستی بیشتر به آن یگر و با گشادهو باید در جایی د دطلب. گرچه نقد این شبکه فرصت دیگري می"من و تو"زبان فارسی

چندین سال بدون حتی یک آگهی تلویزیونی دوام آورده اي ماهواره ياین شبکه پرداخت اما باید چند نکته را ذکر کرد.
اي از آنها در دست اي نداشته و هیچ سابقهرسانه يهزمینکنندگانش هیچ پیشتهیه« 2012و به گزارش رویترز در سال 

در گزارش  )24»(اي نیستند.گونه مصاحبهدارند و حاضر به هیچها دور نگه میخود را از توجه رسانه آنها به شدت نیست،
گذار اصلی این شبکه در دست هیچ نامی از سرمایه« آمده است که: ،2013ال تایمز به تاریخ آپریل ندیگري از فاینش

اما به اعتقاد بسیاري از کارشناسان و تحلیلگران این شبکه تعمدي و به  نیست و هویت حامیان آن مخفی مانده است،
دهی به ) جهت و فرم25»(پردازد.ا ظرافت به تبلیغ حکومت پهلوي میو ب[چندان هم مخفیانه نیست!]  صورتی مخفیانه

https://www.youtube.com/watch?v=oNIHGfEjZcE


از طریق  هاست. این شبکه با ساختن روایتی ناقص از تاریخ،ها بل در نگفتهافکار عمومی این رسانه دقیقا نه در گفته
هایی و برنامه»... وشهرگز نخواب کور« ،»57انقالب « ،»از تهران تا قاهره« :"مستند تاریخی"هاي برنامه يهتهی

طلبانه، و گاها و سمت و سویی ناسیونالیستی/سلطنت و... در تهیج افکار عمومی،» تونل زمان« هفتگی امثال:
این شبکه با پنهان شدن پشت اتفاقات و هژمونیِ قدرت مابعد  نژادپرستانه به آن دادن نقش پر رنگی ایفا کرده است.

و  "فمینیست"از فرح دیبا  دوست و قربانی،اي فانتزي، مردمپهلوي چهره از حکومت پهلوي و محمدرضا انقالب،
از آن دوران تنها چیزهایی که  و... ساخته و "آزادي بیان"و مدافع  "فعال حقوق بشر"از رضا پهلوي  ،"هنردوست"

 دانشگاه است. يهوطها در محاي آشفته در باد خانمپوش متل قو، و موهدختران بیکینی يهو پاچ دهد پرنشانمان می
خاندانی  قبضه شدن قدرت در دست خاندانی شصت و چندنفره نیست. هیچ خبري از "من و تو" يهدر مستندهاي شبک

هاي صندلی ها،ن ناخنکشید که نقد و مخالفت با آن مساوي بود با داخل کردن خرده شیشه و آب جوش در مقعد؛
کشور که  يهطرفانه شما چیزي راجع به بودجبیهاي به ظاهر در این برنامه . ها و...از بیضهوزنه آویزان کردن  هیتردار،

اش را بارها که وصف "انگیزخاطره"در آن دوران  شنوید.شد نمیج امور نظامی و ساواك میبیش از چهل درصد آن خر
کریه نظام سلطنتی از طریق  يهمالی چهرهمان حال که فرح دیبا براي ماست در اید،شنیده "تونل زمان"و بارها در 

بنگاه ترجمه  زد،وپا میلولید و دستها میو انجمن بنیادها ها،وارهول تالش کرده و میان جشنوارهکسانی امثال اندي 
ان اما نویسندگ کرد،تاالر رودکی و شهر بنا می کرد،هایشان را سانسور میانداخت اما مترجمانش را زندانی و کتابراه می
از احمد شاملو  فکران و هنرمندان معروف بود:ایران به زندان روشن کرد،القلم و سانسور مینویسان را ممنوعشنامهو  نمای
از گلسرخی و  "من و تو"هايدر برنامه اد...مانند داریوش اقبالی و فرهاد مهرحسین ساعدي گرفته تا خوانندگانی و غالم

آن یا عامالن  اي که آنها درنسخه اي اهلی شده از آنهاست،خهشنوید یا اگر هم بشنوید نسسیاهکل چیزي نمی
رسد وقاحت به جایی می "هاي تاریخیروایت"اند. حتی گاه در این رفتهخوردگانی که مسیري اشتباه اند یا فریبشوروي

رك مشت يهکمیت«داند. می» خون گوسفند«را  اندکه فرح دیبا خون کسانی که در زمان انقالب کشته شده
 ،"آموزنده" ،"طرفانهبی"در مستندهاي  "من و تو"ي کول هابچه سازمانی است که ْنام سازمانی درونْ» ريخرابکاضد

 گویند.شان هیچ چیز راجع به آن به ما نمی"سازنده"و  "مندهدف"و  "تاریخی"
 50بلماتیکا/ص: هیمن برین/ واحد نشر سایت پرويهیبار/ترجم. نژادپرستی و ناسیونالیسم/اتین بال8
امید مهرگان/ گام  مراد فرهادپور، :ترجمه/هورکهایمر ماکس –و. آدورنو  تیک روشنگري(قطعات فلسفی)/تئودور. دیالک9

 289ص/1389نو 
 49: هیمن برین/ واحد نشر سایت پروبلماتیکا/صيهو ناسیونالیسم/اتین بالیبار/ترجم. نژادپرستی 10
 118ص/1394 علی جعفري، سیدمحمدابراهیم طاهائی/انتشارات ققنوسمحمد .ژاك الکان/شون هومر/ترجمه:11
 69ص/1392.کژ نگریستن/اسالوي ژیژك/ترجمه:مازیار اسالمی،صالح نجفی/نشر رخداد نو12
انجمن مطالعات فرهنگی) استفاده  1390(سال » میزگرد مبانی مدرنیته«هاي مراد فرهادپور درجا از دیدگاهنای .در13

هر آنچه سخت و استوار « مدرنیته: يه(تجرب توانید در کار مارشال برمندیگري از این تحلیل را می يهنمون ام.کرده
مارکس و  باالخص در بخش:/1379 مراد فرهادپور/انتشارات طرح نو يهترجم»/رودشود و به هوا میاست دود می

 ) بیابید. 156تا  109مدرنیسم و مدرنیزاسیون ص
امید مهرگان/  مراد فرهادپور، :ترجمه/هورکهایمر ماکس –و. آدورنو  عات فلسفی)/تئودورتیک روشنگري(قط.دیالک14

 316ص/1389گام نو 
امید -مازیار اسالمی-مراد فرهادپور نظریه،سیاست،دین/گزینش و ویرایش: مقاالت:.اسالوي ژیژك/گزیده15

 27،26ص/1385 مهرگان/گام نو



 149ص  .همان:16
 104ص/1394نشر بیدگل باشی/فواد جراح ه:آلن بدیو/ترجم/قرن.این 17
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