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 بختي در نظرگاهي عامجستاِر نخست) مفهومِ خوش

 
هايي مشابهِ ديگر عبارت ي، عيناً اي كليشهاين جمله» ست.موجِب بدبختي آورد اّما نداشتِن آن قطعاً تي نميبخپول خوش«

حال اگر  ، در خود نهفته دارد.بختي يا عكسشي خوشدرباره ،اند، وجهي از حقيقِت امر راعامنگر و كّليكه محتوِي حكمتي 
رو خواهيم شد؛ چراكه برخورداري از بختي، با مشكل روبهگي و خوشبخواهيم نسبتي متصور شويم بينِ امكاناتِ مادّيِ زنده

 و هرگز برقرار نخواهد شد. از سوينسبتي مستقيم ميانِ اين دآورد و بختي به همراه نميمادّي به خودِي خود خوشمنابعِ 
طور نيست كه با ست؛ اّما اينرنج و بدبختي ترديد موجبِ رفاهي بي هايان داشت كه محروميت از حداقلتوديگر شك نمي

بخت به حساب گِي انساني رنجور و دچاِر بدبختي ناگهان او را خوش زندههاي ماديِ كناررفتِن محروميت و برقرارِي حداقل
شود تا هر بياوريم. عوامِل عيني و ذهنِي ديگري الزم است تا فردي، درواقع مازادي بر رفاه و برخوردارِي مادي موجب مي

افراد است و به  ذهنيِ هايختهبخشِ اندكي از اين مازاد، برسابخت تلقي شود. كم از نظِر خودش، خوش ِشخص، دست
جامعه و فرهنِگ  طرزي ايدئولوژيك و از سويچه بهاش چيزي نيست جز آنگردد، اّما بخِش عمدهشرايِط روانيِ ايشان برمي

خالصه كرد؛ چيزي كه در » ي موفقيتايده«توان در اين آخري را ميكند. شود و مقبوليت پيدا ميعرضه مي مسلط بر آن
ها، به مناسباِت حاكم بر گِي انسانه به وجِه انضمامِي زندهرا گوناگون متغير خواهد بود و همومختلف و مقاطِع تاريخيِ جوامِع 

با اين  گردد.برميگي، شغلي و فرهنگيِ شهروندان هاي طبقاتي، خانوادهبه تعلقهاي گوناگونِ زيسِت اجتماعيِ ايشان، سويه
اي از بخِش عمده طبعاً ساخته براي هر فرد تلقي كرد. پيش» موفقيتِ «شدنِ روِ عمليبختي را در گتوان خوشاوصاف مي

لش داد و از ديگر سره به كسِب ثروت تقليتوان يكشود اّما نميساخته در ماديات خالصه ميموفقيِت پيش اين الگوهاي
با اين حال  گردد، غافل بود.گي برمياز زنده به اعتبارِ نمادين در سطحِ اجتماع و انتخاِب سبكِ خاّصي عوامل، كه عموماً

داري چيزي جز برخورداري يا محروميت از ثروت و بختي يا بدبختي در جوامعِ سرمايهترين مؤلفه براي سنجِش خوشعام
تبييِن  طور هرنوع كوشش برايشان دهيم چهامكاناتِ مالي نيست و در ادامه ناچاريم به همين امر بسنده كنيم و ن

صورِت فردي برخطاست؛ چراكه توأم با بدبختيِ كساِن ديگري خواهد بود كه هرنوع تحليلِ فردي از موضوِع بختي بهخوش
  بختي بدان كور خواهد بود.خوش

گيِ غاييِ زنده چون هدفِست كه آن را همداريايهودستگاِه سرمايدئولوژيكِ دم هايبختي يكي از برساختهومِ خوشمفه 
گراِن نظاِم سازد. توجيهبختي را در افقي فردي متصّور ميكند و به اين ترتيب، كّليِت خوشمعّرفي مي شهروندانتِك تك

يافتن به كنند كه انگار امكانِ دستداِر بازارِ آزاد چنين وانمود ميهاي طرفطلبيِ شخصي يا همان ليبرالمبتني بر منفعت
تر از هرچيز اش بيشگان وجود دارد و برقراريفاوت برايِ افرادِ گوناگون، نزدِ همهي دشواريِ متبختي، گيريم با درجهخوش

تواند باشد كه تعلّقاِت طبقاتي و جغرافيايي، و گردد؛ البته كه هيچ عقلِ سليمي منكر نميبه خواست و كوشِش اشخاص برمي
هايي بر ست و به اين معنا همواره از پيش چارچوببختي يا فقدانش مؤثر اشانس و اقبال نيز در امِر خوشبه همان اندازه 

شود. با اين همه مدافعاِن ليبراليسِم بازار هرگز بختي تحميل ميهاي هر فرد در مسيرِ برخورداري از خوشگيابعاِد بالقوه
يد؛ چراكه معتقدند آمابقِي مردمان حاصل ميبختيِ ي محدودي از افراد تنها به قيمِت نگونبختِي عّدهپذيرند كه خوشنمي

 هايداراييداري از سرمايه هايخاطِر حمايتِ دولتكراسي، بهدموگان در پيشگاِه قانون يا همان ليبرالبرابريِ صوريِ همه
 بختي را بينخوشِ »امكان«ست، بختيايِ مذكور، شرطِ الزمِ خوشعبارتِ كليشه شان، بر اساسكه انباشت خصوصي

  كند.مي زيعي افرادِ جامعه توهمه
العللي باشد كه موجِب بدبختي يا سوسياليسمِ علمي كشِف عّلت هايپردازرل ماركس و ديگر نظريهشايد موتوِر محّرِك كا

نعتي در پِي ي وضعِ اسفبارِ كارگران در جوامعِ صگيِ اكثريِت مردمان باشد؛ ايشان با مشاهدههمان شرايِط غيرانسانيِ زنده
ي روزافزونِ علم و صنعت كه كه در بطِن جوامِع فوق وجود دارد: از يك سو پيشرفت و توسعه بودندتناقضي  كشِف چراييِ
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گِي نيروهاي مولد و نزوِل شود و از سويي ديگر سقوِط سطحِ عمومِي زندهمنجر به رشِد كمّي و كيفيِ توليِد اجتماعي مي
گِي كارگران و اتخاذِ ان پس از پژوهش در شرايِط زندهماركِس جوي شرايِط مادِي زيستن نزِد اكثريِت مطلق. هرروزه

طور ديگر ويش، و همينكاِر خ ي كارگر با نيرويي رابطهدهندهگرا به خلقِ مفاهيمي پرداخت كه توضيحنظرگاهي انسان
اند كه اييهمفهوماز جمله » گِي كاالييوارهبت«و » گياز خود بيگانه« جوامِع صنعتي، بودند؛حاكم بر  هايمناسبت
ترين يكي از اصليسازند. داري يا شرايِط بورژواييِ توليد مهّيا مينقِد اومانيستِي ماركس را از نظاِم سرمايه ابزارهاي

شود و به اين ترتيب ست كه منجر به كاالسازِي نيروهاِي مولّد ميي جوانِي ماركس كشِف سازوكاريآوردهاي دورهدست
با اين همه پاسِخ نهاييِ ماركس به چراييِ تناقضِ باال در نقِد شناساند. عاملِ بدبختيِ كارگران ميترين كاِر مزدي را اساسي

دارد كه بيِن سرمايه، ترين اثِر ماركس، از تضادي پرده برميمحوري، »سرمايه«آيد؛ ست كه به دست مياقتصاِد سياسي
دار، با تجمعِ نتايِج كاِر ي كار نزِد سرمايه. به اين ترتيب با انقياِد انباشتهي گذشته، و كاِر زنده وجود داردي كارِ انباشتهمثابهبه

در برابِر كاري مانند و بهره مينيروهاي توليدي تحِت مالكيِت خصوصيِ اشخاص، نيروهاي مولد از محصولِ كارِ خويش بي
كنند تا زنده بمانند و توليِد مثل كنند، و ريافت ميكنند فقط مزدِ ناچيزي داي كه ايجاد ميدهند و ارزِش افزودهكه انجام مي

ي توهمات پيراموِن امكانِ عمومِي با اين تفاصيل همههاي آينده ادامه دهند. به اين ترتيب روندِ فوق را در روزها و نسل
اي مناسب گياز زنده ي معدودي از افرادرود. برخوردارِي عّدهبازد و كنار ميداري رنگ مياي سرمايهبختي در جامعهخوش

تنها با حذِف جعلِي آيد. كه حاصل ميخاطِر بدبختي و فقِر اكثريِت مطلقِ مردم است و درخوِر شأِن انساني تنها به
گاني به داري امري همهي سرمايهبختي را در سيطرهتوان امكاِن خوشناپذيرِي موجود در متِن جامعه است كه ميآشتي

چه در بدين ترتيب آنهاست. اي كه خود برآمده از منافِع متضاِد طبقاِت فرودست و باالدستييريناپذحساب آورد؛ آشتي
تر موجِب بدبختيِ كساني ديگر تواند برقرار شود مگر پيشبختي به حساب بيايد هرگز نميتواند خوشنظرگاِه فردگرايانه مي

  بختي و بدبختِي توأمان است. بختيِ صرف نيست، كه خوششده باشد؛ پس چنان چيزي هرگز خوش
بايست بر امكانِ بختي جريان دارد، ميشِت هرگونه تبييِن فرديِ خوشاكنون، پس از افشايِ دروغِ بزرگي كه پِس پ

نوع هايي كه درونِ هيچ، آن»مردم«بختِي توان شرايطي را متصور شد كه به خوشم: آيا مييگان بينديشبختِي همهخوش
داري و سلِب جوامِع سرمايهناپذيرِي موجود در بطِن با توجه به آشتيگيرند، منجر شود؟ كشي قرار نميبندي و خططبقه

شود به برقرارِي درنگ مشروط ميبدبختِي ديگران، آري گفتن بدين پرسش بي اي مگر به بهايبختِي عّده خوشامكانِ
هرچند كه درستيِ ي طبقاتي. نامدش: مبارزهي تاريخ ميچه ماركس موتوِر محّركهاي رها از آنطبقه، جامعهاي بيجامعه

شهِر آن تا رسيدن به آرمان بختي در شرايِط كنوني و بايگانينمايد اّما رهاكردِن بحِث خوشناپذير ميشرِط فوق ترديد
گي دروِن سادهمان را بهگيكننده نيست؛ چراكه عاري از اميد است و زيستِ همهطبقه به هيچ وجه راضيي بيجامعه

ي مثابهبختي بهخوش وجويمان برگرداند و جستبه بحث راسازد. تمهيدي بايد تا اميد كاسه ميبدبختيِ فراگيري يك
اي كه سراغِ چنان تمهيدي را بگيريم اشاره به نكتهگي كنار گذاشت. پيش از آنگاني را نبايد به همين سادهامري همه
ره برخطاست و سبختي يكانديشيدن به مفهوِم خوش انداِز فردمحور برايهرگونه چشم ديديم كهرسد: نظر ميضروري به

هاي ايدئولوژيكِ سازوبرگ هايكارويژهبختيِ انفرادي، چيزي نيست جز يكي از دادن به چنان توهمي، خوشپروبال
به اشتراك گذاشته شده  گانبايست نزدِ همهست و از پيش ميسره جمعيبختي در حقيقتِ امر يكداري؛ پس خوشسرمايه

بختي ها. پس مرادمان از خوشست؛ فراتر از زنداِن تنگِ فرديتن رستگاريسره همابختِي حقيقي يكباشد. پس خوش
  ست و بس.»رستگاري«پس زين

بختي شهري به مفهومي مثِل خوشآرمان يم و بتوانيم آزاد از قيدوبندهايفوق رهايي پيدا كنبسِت كه از بنبراِي اين 
اي اي، كه گونهطريقِ نقطهدست برداريم و رستگاري را نه به ،باورِ صفر و يكويتست تا از ديدگاِه ثنم ضرورييبينديش

پندارند؛ و اين اي مياند كه رستگاري را امري لحظهشهري بدان علّت انتزاعيتصوراِت آرمانجريان يا روند درك كنيم. 
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اي ي هستيمثابهبهنامد، همواره جامعه را مي» علِم ماركسيستي«چه آلتوسر ست كه سوسياليسمِ حقيقي يا آندرحالي
بايست دست شهري نشويم ميهاي آرمانهايِ خاّص سوسياليستمغزيكه دچارِ خشكآن برايكند. درحاِل گذار مطاله مي

بختِي چنين نظرگاهي رستگاري يا خوش بينديشيم. با اتخاذ هاطريقي پويا بدانبرداريم و بهاز تحليلِ ايستايِ مسائل 
تلقي كنيم كه درحاِل » بختخوش«توانيم اي را ميسوسياليسم؛ پس تنها جامعه سويحركت بهگاني چيزي نيست جز ههم

كنيم، تنها در رونِد عينِي مبارزه بختي، به معنايي كه در اين جستار مراد ميگذار به سمِت رفعِ تضادهاي طبقاتي باشد. خوش
وهوايي انقالبي جاست كه حالبختي آننمايد؛ پس خوشخ ميست كه راستثماِر طبقاتيي سرمايه بر كار، عليِه سلطهعليِه 

نيست جز  بختِي حقيقي چيزيست و خوشخوِد رستگاري رستگاري، عيناً پيكار براي باشد. داشته خواهانه جريانو برابري
  تحقِق برابري، برادري و آزادي. تكاپويي اجتماعي به سوي

  بختي در هنر و ادبياتخوشجستارِ دّوم) 
برساخته شده داري ودستگاهِ ايدئولوژيكِ سرمايهدم ست كه از سويايبختي ياوهز خوشتر اشاره شد كه پندارِ فردي اپيش

ها و كاركردهاي هنر و ادبيات بايست از نقششود؛ حال، ميپردازي ميگي توّهمي تبليغِ سبكِ خاّصي از زندهو به واسطه
ها را در مبارزه با توهماِت مذكور مورِد بررسي قرار دهيم. نيك آن هايگيالقوهو ببختي پرسش كنيم در بازنمايِي خوش

ي توليدِ اثرِ هنري در واسطهها بهي پيكاِر فرهنگي نقشِ مهّمي دارند و هنرمندان و نويسندهدانيم ادبيات و هنر در عرصهمي
ي فوق را از ابعادِ مختلف بازبيني، و به كه مداخلهست ضروري كنند؛ پسهايشان مداخله ميدِن مخاطبشفرآيندِ سوژه

بختي بختي دست پيدا كنيم. نسبِت هنر را با مفهوِم خوشدر معناگذاريِ خوش كردِ آثارِ هنريهايي براي ارزيابِي عملسنجه
ي واسطهِد هنرمند، بهبختي؛ و بعد، در نقشي كه خوگيِ بازنماييِ خوشگونهتوان بررسيد: نخست، چهاز دو منظرِ متفاوت مي

  گيرد.بختي، به عهده ميخوش ِق آثارش، در حركِت جامعه به سويخل
شوند و مي» بختخوش«ي فرودست كه ست از طبقههاييآدم سازي ماجرايتكراريِ صنعِت فرهنگ هايمايهيكي از درون

ست بزرگ مبني بر امكانِ يابند؛ غايِت چنين مضاميني تنفيذِ دروغيشان موجب شده رهايي مياز تنگنايي كه تعلِق طبقاتي
هايي فردي براي اهوجوِد رست مبتني بر رهايِي مذكور. تأثيرِ ايدئولوژيكِ محصوالِت فرهنگِي فوق جا انداختِن توّهمي

نوا امكاِن رهايي از وضِع اسفباِر يِك افراِد بيسازند كه بنا به آن يكگِي فرودستان؛ باوري ميسطِح مادِي زنده ارتقاي
حقق نشده، داليلي مربوط به همان فرِد خاّص درميان است و نه تگيِ خويش را دارند و اگر اين امر تاكنون مزنده

به دليلِ سازوكاِر تحميلي نمايند كه استمراِر فقر و بدبختيِ طبقاِت تحِت استثمار، نه چنين ميمحتوم.  هاي قطعي وبازدارنده
توان كرد كه انكار نميهاست. ي سرمايه بر كار، كه برآمده از كوتاهِي شخصِي افراد يا حداكثر عدِم اقباِل آنسلطه از سوي

جاست كه رسد؛ نكته اينجا به پايان نميطبقاتي وجود دارد اّما ماجرا اينهاي رهايي از بدبختي يي براي»در رو«مسيرهاي 
ي سازي تنها به نيمه. محصوالِت صنعِت فرهنگتكِ افرادِ طبقاِت زيِر ستم نيستي تكهايي هرگز به اندازه»در رو«چنان 

كنند چنان امكاني وانمود ميگِي مرفه، ي فرودست به زندهالطريِق فردي از طبقهپردازند و با روايِت طينخسِت ماجرا مي
اجتماعي  هايكنند و فكتر خيانت ميجاست كه با بازنمايِي بخشي از واقعيت به حقيقتِ امگان وجود دارد؛ و اينهمه براي
و به رونِد پردازد هنر و ادبياِت راستين اّما هرگز به توجيِه وضِع موجود نمي كنند.صورتي وارونه و دروغين تصوير ميرا به

فرهنگِي مذكور همواره به كّليتِ واقعيِت اجتماعي  دهد. هنر، برخالِف كاالهاير نميبختيِ فردي مجالِ تظاهدروغيِن خوش
 دهد، به افشايميي بيرونيِ وقايع صورت گاه در اليهبا اعوجاجي كه گه هاي گوناگون، حتّيماند و با شيوهوفادار مي

شود كه پرده از تضادِ منافِع اقليِت شكلي انجام ميبهبختِي فردي در هنر همواره پردازد. بازنماييِ خوشحقيقتِ امر مي
ين تنها يكي از گذاري كند. و اهايِ فردي را نزدِ عمومِ مردم نشانبختيو قيمِت گزافِ خوش دبدرَ » مردم«بخت و خوش

هاي بكري در ، همواره شيوهبنددچارچوِب آن نقش مي؛ امِر خّلاقه، كه هستِي هنر در هنر و ادبيات است هاي پيِش پايراه
  خواند.ي نقِد هنري را به كشفِ سازوكاِر خود فراميي آيندهكارويژهنهد كه حقيقت پيش مي افشاي
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گيِ افرادِ طبقاِت ايي در زندههمناسباِت حاكم بر جامعه به دست دادنِ تقارن ابزارهاي هنر و ادبيات در افشاييكي ديگر از 
پردازد كه در دلِ هايي ميبه توليد و روايِت وضعيت» رئاليسِم راديكال«دارِ واقعيِت بيروني يا درگير است؛ بازنماييِ جهت

گردد. ميسره متفاوت از وقايعي مشابه هايي يكتجربهمنجر به كه تعلقاِت طبقاتي شود اي فاش ميها مناسباتِ ظالمانهآن
ي متمول، اكّلي متفاوت است از سرگذشِت فرزندِ خانوادهتنها بهگذراند نهي كارگر از سر مياي از طبقهچه فرزنِد خانوادهآن

 ن ترتيب كرداري واحد از سويكشد؛ به ايسره ديگر انتظاِر آن دو را ميهايي يكبرابر نيز تجربه تماماً هايكه در موقعيت
 يك اثِر هنرِي بازنمايِي اين حقيقت درونِ شود و متضاد منتهي مي  مشابه به نتايجي عميقًا متفاوت و حتّيدر شرايطِ  ايشان

تر از هرچيز به ي افراد است. تمهيِد اخير بيشمستقل از اراده شود كه تماماً بنياديني منجر مي يتمايزها روايي، به افشاي
مِت د كه گويا حكونمايشود و چنان واميرال عرضه ميپردازهاي ليبنظريه يپردازد كه از سوهايي ميودونگانكاِر دروغ

  عدالت خواهد بود. راستي متضمنِ اجرايقانون به
تواند طور ميبرابري چه فرآينِد دگرگونِي اجتماعي به سويبختِي حقيقي در هنر متمركز شويم؛ حال بيائيد بر بازنماييِ خوش

افتد مگر زمينه هاي اجتماعي اتفاق نميبنديهرنوع تحولِ مثبتي در شكلهنري بدل شود؟  پردازيِي مضمونمايهبه دست
هايي از هاِي اجتماعي گروهاندازيتوان از ياد برد كه در پوستحال نمييش از پيش محقق شده باشد، با اينهاو ضرورت

چون  جمعي را همبختيِ حِث جستاِر نخست كه خوشبه ب شوند؛ پس، با توجهگرانِ اصلِي گذار ظاهر ميمردم در نقِش كنش
تواند از خود مي گذرانندخواه از سر ميتحول روايِت ماجراهايي كه نيروهايكرد، رستگاري معّرفي مي فرآيندي به سوي

گِي زندهاي كه به جزئياِت ها و ديگر متوِن رواييرمانبختي در آثاِر هنري باشد. ترين مصاديقِ بازنمايِي خوشاصلي
 هايند؛ چراكه با روايِت شورمندياي آنبختي و برسازندهگرِ خوشزمان روايتپردازند همها مينيروهايِ پيشروِ انقالب

گري شوند و به اين ترتيب ويروِس انقالبيهاي خود منتهي ميخاّص انقالبيوِن پيشرو به تكثيِر راه و روِش در بينِ خواننده
گذارند چيزي نيست جز درگيِر تحّول پشِت سر مي هايي كه نيروهايِح قّصوِي تجربهكنند. شررا در جامعه پخش مي

هاي سياسي و نرِخ كسِب آگاهي ايم در فرآينِد انقالبگرِي انقالبي؛ چراكه از لنين آموختهتأكيدي وفادارانه به كنش
خاطِر به تيب بازنمايِي وقايِع منتهي به انقالب، بهتر از ديگر مواقع است و به همين ترتر و سريعشّدت بيشاجتماعي به

از طريِق به تسريِع رونِد تحوالِت آينده،  ژرف، عيناً  هاير فرآينِد دگرگونيهاِي صفوِف پيشتاِز مردم داشتراك گذاشتِن تجربه
  د برد.ي هنرها، راه خواهواسطهبخشي بهها و شدّتِ آگاهيسازِي شرايطِ انقالبي نزدِ خوانندهشبيه

بختي، كه ه نه بازنماييِ خوشاي كايم؛ وهلهبختي و هنر شدهواردِ دوّمين وهله از بررسيِ نسبِت مياِن خوشبدين ترتيب 
هاي در بنِد قبل ديديم كه روايِت فرآيندِ دگرگونيدهد. بختي مدنظر قرار ميي هنرمند را در برقراريِ خوشمداخله عيناً

ست كه چون لوالييانجامد؛ و مورِد اخير همتحوالِت آينده، مي براي سازيزمينه روندِ آن، يا حتّي طور به تسريعِانقالبي چه
آن » مداخله در برقراري«بختي و خوش»ِ بازنمايي«زمان به هردو سويِ تحليلِ جستاِر حاضر را در خود جمع دارد و هم

يا همان روايِت ماجراهايي كه در  بختيفارغ از بازنمايِي خوش وجو كنيم كه اثرِ هنريحال بايد شرايطي را جستپردازد. مي
آغاِز روندِ دگرگوني، مؤثر واقع شود. بختي، يا همان تواند در برقراريِ خوشطور ميچه دهد،فرآيندِ رو به رستگاري رخ مي

چه به بحِث ما مربوط وجود دارد؛ آنرگذاريِ هنر بر جامعه تأثيگيريم كه پيراموِن ي بحثي گسترده قرار ميجا در آستانهاين
چه آن سويهاي ژرف، به دگرگوني  هنر در گذارِ جامعه است به سوياي، كه نقشِ ايجابيِگذاريشود اّما نه هرنوع تأثيرمي

  بختِي حقيقي شناسانده شد.ي خوشمثابهاز آغاِز اين ُجستار به
اي كه بخشيچنان آگاهيست كه ايجابيتِ باال عملي خواهد شد؛ اّما آنبخشيآگاهي شك نبايد داشت كه تنها از مجراي

تر اشاره شد پيشها. نظري يا ديگر متن ُجستارهايآيد و نه هرگز از چه فقط از هنر برميست، آني اثرِ هنريكارويژه
ها، كه خود چيزي نيستند جز نهادي براي ولتودستگاِه ايدئولوژيِك دست كه دمترين نقشيبازتوليِد شرايِط موجود اصلي

هاي نقشمنديِ ترين سويهيكي از اصلي» مهندسِي رضايت«مولِد جامعه، به عهده دارد؛  ي سرمايه بر نيروهاي سلطهحفظِ 



6 
 

اين  پيكاِر فرهنگي، و به هايترين جبههود به يكي از اصليها از وضعِ موجتوده» سازيِناراضي«با اين اوصاف فوق است. 
سازي در جامعه عملي و رخوتي كه صنعِت فرهنگسازِي بيخنثيشود. ي مركزِي آثاِر هنري بدل ميمايهترتيب به نقش

شود كه به نقِش ها هنگامي به خوبي ادراك ميي اينو همهپراكند نيز، از ديگر ابعاِد سياستِ هنري خواهد بود. مي
با كردوكاِر ايدئولوژيكِ خواني جويي يا مخالفگاه هرنوع ضديتيك توجه شود؛ آنشدنِ افراد نايدئولوژي در فرآينِد سوژه

درنگ به فرآينِد دگرگوني راهبر شود؛ و اين آخري ي خواسِت تغيير، و بيتواند به نطفهفرهنگِي مستقر، خود مي نهادهاي
  بختِي حقيقي نيست.چيزي جز خوش


