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  مقدمه
  
 اي دشمن: سميمدرناپس و سميماركس« م،يكرد آغاز را مباحثه نيا وولف] چاردير[ كير و من ،آن در كه يكنفرانس نلِ اپ عنوان 

 يرابطه ،يفكر دانيم در اغلب كه داشت را ياشدهيقطب و يجدل اصطالحاتِ  كردن برجسته قصد عنوان نيا ؛بود *»د؟متح
 بود روشن مانيبرا م،يانداخت راه به را نلاپ نيا كير و من كه يهنگام حال،نيباا .زنديريم هاآن قالب در را سميماركس/سميمدرناپس
 .مييبگشا سنت دو نيا ياحتمال مواجهات و تناقضات با رابطه در را متفاوت يبحث و مييآ فائق تقابل نيا به ميدار قصد كيهر كه

 نلپا عنوان در كه آن اي نيا پرسشِ  رشيپذ از اما كرد، خواهم تمركز يبندصورت نوع دو نيا نيب يتضادها بر جانيا در هرچند
 يْ اسيسـينظر ياتحادها به دادن شكل و آن از آموختن ،يفكر يبندصورت كي نقدِ .زنميم سرباز زين است شده اقامه كنفرانس

 استفاده به نسبت من. دارد يبستگ آن با مرتبط مباحث و يانضمام يقيتحق يپروژه به امر نيا و ستندين گريدكي با ناسازگار ياعمال
 رييتغ زا يآگاه بدون دينبا يااستفاده نيچن كه معتقدم عميقاً  اما ندارم، ياعتراض چيه يستيمدرناپس يهاهينظر ارزشمندِ  يهاجنبه از

 به خود از وولف كير فيتوص كه است آن به من اعتراض .رديبگ صورت سميمدرناپس سمت به يانتقاد سميماركس از يكل جهت
 يالپوشان و شمارديم كوچك دارد،يدرپ كرديرو رِييتغ نيا كه را ياياسيس و ينظر ي»هانهيهز« ،»مدرنپسا ستِ يماركس« عنوان

  .كنديم
 به سميماركس  ِ شيگرا بر كه شونديم ستوده علت نيا به گسترده يشكل به انهيپساساختارگرا و يستيمدرناپس يهاهينظر

 ادعا نيچن جيرا كرديرو نيا در[. نديآيم فائق مشكالت دست نيا و يخواهتيتمام ،يطبقات گراييِ فروكاست ،يجبرباور سم،ياكونوم
 به و اندكرده رها را يدولت يهسلط و يطبقات سيادت بر خود تمركز ياجتماع يهاجنبش و ياجتماع يهينظر سرانجام،] كه شوديم

 كه انددهيكش دست يزيچ از هاآن ،آخردست. اندآورده يرو روزمره يزندگ در قدرت ]microphysics] [1[ ُخردِكيزيف يبررس
 يسنت يفلسفه يكيزيمتاف يهابداعت درمورد تنهانه كه يفيتوص است، كرده فيتوص يستيمدرن معمولِ تِ يفراروا عنوان تحت وتاريل

) وسهستيب ص ،1984] 1979[ وتار،يل( »]working[عامِل كار  و يعقالن يسوژه ييرها« هيعل نيچنهم بلكه رود،يم كاربه
نقد  آورِ مالل و سخت كار هاآن سرانجام،. دارد اشاره سمياليسوس و سميماركس به مشخصاً  كه يفيتعر يعني دارد، كاربرد زين
 كردْيرو نيا. كردند تمركز] micro-powers[ هاقدرت- خرده و هاگفتمان فيظر تاروپودِ  بر و اندنهاده يكنار زين را يدئولوژيا

 كنار تنها نه يعني است، »تهيمدرن« گذاشتنِ  كنار يتمامبه يِمدع كه يتيفراروا است، شده بدل سميمدرناپس ياصل تيفراروا به
 نيا كه جاآن از. اشيستياليضدامپر و يستياليسوس قدرتمندِ ينقدها نيچنهم بلكه مسلطش، يهايدئولوژيا و تهيمدرن گذاشتنِ
 يِنظر نقد بر ارائه نيا در من دارد، رواج ،يانسان علوم ژهيوبه ،يآكادم از ياعمده يهابخش در كماكان سميپسامدرن تِ يموفق داستان

 كه آگاهم مسلماً . كنميم ديتأك هيوجه قض كيبر  جانيا در كه دانميم .كرد خواهم تمركز سميپسامدرن يانيبن يهاانگاره يبرخ
 يهينظر كه ندارم راآن انكار قصد شكبدون و گنجاند عنوان نيا ليذ را هاآن توانيم كه دارند وجود يمتضاد و گوناگون يهاهينظر

 يمتظاهرانه تِ يموفق داستانِ پشت در كه است آن نظرم مورد ياصل ينكته اما. اموزديب بيرق يكردهايرو نيا از توانديم يستيماركس
  .است نهفته ياتيح ينظر خُسران كي سم،يپسامدرن
  :كنم اقامه را ريز راداتيا دارم قصد ،ادامه در
 سميماركس به را يطبقات گراييفروكاست و جبرباورانه ،يستياكونوم يهاشيگرا بر آمدن فائق ينحوه كه نبود سميپسامدرن . 1

 ينقد كه بودند ،يهژمون و يدئولوژيا يهاهينظر مشخص طوربه ،يستيماركس يانتقاد يهاهينظر نيا برعكس،. آموخت
 .كردند يبندصورت را هاشيگرا نيا از وكمالتمام و ياساس
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 يهژمون و يدئولوژيا يهاهينظر يِليتحل سطح از ياساس يپسرفت انهيپساساختارگرا و يستيپسامدرن يهاهينظر اغلب . 2
 در يانتقاد يهاهينظر نفوذ تيموفق با اند،كرده ييزداتيمشروع را يدارهيسرما يستيماركس نقد اتينظر نيا اكثر اند،داشته
 يبرالينئول يهايدئولوژيا از يدرون يجزئ مقام در رو،نيا از و اندبرداشته انيم زا را ياجتماع يهاجنبش و يآكادم
 و اند،كردهعمل

 هم و واسازانه هم ديبا اما اموزند،يب يستيپسامدرن يكردهايرو از ديبا و تواننديم يستيماركس يهاهينظر مطمئناً  . 3
 ريبازتفس دشدهيتجد يِ اجتماع يانتقاد يهينظر كي قامت در را يثمربخشهاي بينش  بتوانند تا باشند بازسازانه

 .كنند

  
  يستيماركسانتقاد از خود 

  
  نيّ تع« يديفرو مفهومِ  آلتوسر كهآن از شيپ هامدت كه كنم آغاز يجبرباور و سمياكونوم يِستيماركسدرون نقد با ديده اجازه

 آلتوسرْ  كه را يارزشمندهاي بينش از يبرخ .بود افتاده انيجربه ،كند مرمت و رديكارگبه را] overdetermination[ »چندعلتي
 در ماركس .افتي متقدم ماركسِ در توانيم ،كرديم قلمداد »يستيشاماركسيپ« و »كيدئولوژيا« كماكان رو،نيهم از و »يستياومان«

 نيا كه دانديم آن در را »سمياليماتر نيشيپ اشكال يتمام« از خود »ديجد سمياليماتر« زيتما وجه فوئرباخ يدرباره ييتزها
درك   »ويسوبژكت لحاظ به[...]  ،كيپرات ،يانسان يانحس تيفعال« يمثابه به بلكه ابژه، يمثابه به نه را تيواقع گريد سمياليماتر
 يخيتارـ يستياليماتر روش از هياول يشرحي با ارائه يآلمان يدئولوژيا در انگلس و ماركس). 3: 1976]1845[ ماركس،(كندمي

 بقا، منظوربه هاانسان: كردند مشخص را آن يجنبه پنج و دادند حيتوض رجبرباورانهيغ و كپارچهي يشكل به را يذهن كنش نيا خود،
 را يمناسبات و كننديم ريتكث را خود نوع هاآن ؛پروراننديم را يديجد يازهاين هاآن ؛كنند ديتول را خود معاش ليوسا كه آنند ازمندين
 ريدرگ توليدمثل،از رهگذر حيات جديد در  واز رهگذر كاِر خودِ شخص  هاآن ؛آورنديم وجودبه فرزندان و نيوالد زنان، و مردان نيب

 و ماركس( پردازنديم »ياجتماع محصول« يمثابهبه يآگاه و زبان يتوسعه به هاآن شوند؛يم »اتيح ديتول« يهيدوسو تيفعال
  ).44- 41: 1976]1845[ انگلس

: 1987] 1859[ ماركس،( دارند اصرار ياجتماع يهستآگاهي فرد توسط  »يبخشنيّ تع« بر كه گريد يفرازها يبرخ برخالف
 مراحل« يمثابه به] يانسان كيپرات ي[هاجنبه نيا ،ندارد هاجنبه نيا مراتبسلسله نييتع اي بهعالقه شرح نيا ،)مثال يبرا 263
 يوجوه« هاجنبه نيا از كيهر بلكه باشد، داشته يشناختيهست اي يخيتار تياولو يگريد بر يكي كه شوندينم درك »يمختلف
گرفتن فاصله ).43: 1976]1845[ انگلس، و ماركس( »اندداشته وجود خيتار يابتدا همان از زمانهم يشكل به كه هستند

 يمثابه به( يهست نيب نياديبن گيپارهدو به قائل كهموضع ابژكتيويستي نه از  يآگاه يِستيآلدهيا يهافلسفه از انگلس و ماركس
 ينهيزم از را يآگاه ]يْ ستيآلدهيا[ يهافلسفه نيا كه سترواز آن بلكه است،) هيثانو يتيفيك مثابه به( يآگاه و) هيّاول يتيفيك
 ياديز زانيم به ،يگرنيّ تع-هم و چندجانبهنيّ تع ،يجبرباور به مربوط مباحث از ياريبس .كننديم جدا ياجتماع سيپراكس يكپارچهي

 و ،هستند متمركز اندشده تيتثب شيشاپيپ كه) رهيغ و فرهنگ است،يس اقتصاد، چونهم( جامعه ازوجوهي  نيب مناسبات يِبررس بر
 يكرديرو .هستند ياجتماعهاي پراتيك يشدهُصلب و نينهاد اشكال درواقع، ،وجوه نيا از كيهر كه كننديم فراموش

متعّين  تماماً  هرگز كه افراد، يانضمام يهاتيفعال ،سوكي از :شود قائل زيتما دوجنبه نيبمثالً  كه است آن ازمندين محور،سيپراكس
 وقوع به هاآن در هاتيفعال نيا كه ييهادانيم گر،يد يسو از و ،هستند هاامكان از يمشخص يمحدوده در محصور اما ستندين
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 دانيم نيا چراكه است، افتهيساخت يدانيم به مربوط بلكه ن،يتك كنشِ  كي به مربوط نه كه است يتيفيك يْ گرنيّ تع. وندنديپيم
 يبازخوردها رو،نيا از و شوديم محسوب ناموفق يتيفعال زيچ چه و موفق يتيفعال زيچ چه كننديم نييتع كه است »ييدهايكل« شامل
 وندند،يپيم گريكدي به گراهم ييهاتجربه ِگردِ  واگرا يهاكنش ن،يبنابرا .كننديم منتقل عامل يهاسوژه به را يمندقاعده و ثابت

 منتقل گرانيد به عادات قامت در سپس و شونديم بدل ثابت يعادات به و شونديم تكرار بارها و بارها آن از پس كه ييهاتجربه
 دانِ يم كي به مربوط نمايسنخ متقابلِ يهاكنش كه هستند] resulting Laws[ »شدهمنتج ينيقوان« صرفاً »نيقوان«. شونديم

 با ديكن سهيمقا( است نيّ تععدم حاصل يبخشنيّ تع كه شد يمدع توانيم معنانيبد. اندكرده رسوب هاآن قالب در ت،يفعال
  ).221- 220: 2013گ،هاوْ

 سميماركس يبالقوه يروهاين كه بود يكيمكان يجبرباور هرگونه هيعل يدائم ينبرد ريدرگ زندان دفترهاي در يگرامش ويآنتون
 در خيتار ريمس« اما مياخورده شكست حاضر حال در ما كه برداشت نيا. ُبرديم ليتحل سيپراكس يفلسفه كي عنوان به را

 يِ مذهب ونِياف ينوع نيچنهم اما باشد، ديمف مبارزه در يداريپا ياندك جاديا در توانديم قطعاً  »كنديم عمل ما يراستاهم مدتبلند
 يليدل توانديم معنا نيا در و ،»متكي به اقرار يهانيد تِ يمش اي ريتقد يبرا ينيگزيجا« هست، زين] subaltern[ فرودست طبقات

 را نيد از ماركس مشهور نقد يگرامش ن،يبنابرا). 337- 336: 1971،يگرامش( باشد »احمقانه يخودبسندگ« و انفعال يبرا
 يدهسازمان ،يواكاو در ما ييناتوا به زيچهمه ندارد، وجود خيتار در شكلچيه به ينيتضم چيه. برديم كاربه سميماركس خودِ  درموردِ 

 يگرامش. ديبخش يتسر زين ياقتصاد يهابحران به مربوط يهاتجربه به توانيم نيچنهم را موردنيا. است وابسته اتحادها ليتشك و
 او. داد هشدار شود يدارهيسرما نظام يفروپاش به منجر ضرورتاً  هابحران كه داشتند ديام و بودند معتقد كه شيرفقا به بارها و بارها

 آن از پس كه آورد ديپد دشمن يدفاع صفوف در يارخنه ياقتصاد يهابحران كه انتظار نيا ست،ين گونهنيا كه كرديم استدالل
 يقضاوت آورد، دستبه يقاطع كياستراتژ يِ روزيپ و كرد ليگس صفوف نيا درون به »آسابرق« يشكلبه را خود ارتشِ  بتوان

 War of[ »يمانوور جنگ« يمثابهبه انقالب از يمدل منسوخِ  يالگوها به متعلق كه است جبرباورانه و يستياكونوم

maneuver [يكشورها در آن از پس و شد موفق هيروس در 1917 در بار نيآخر مدل نيا ).233: 1971،يگرامش( ستا 
 در ).236: همان( خورد شكست جوامع، نيا در يمدن يجامعه يدهيچيپ قاً يعم ساختار ليدل به غرب، در يدارهيسرما يشرفتهيپ

 يخيتار يرخدادها آمدن وجودبه باعث تواندينم خوديخودبه ياقتصاد بحران ،]War of Position[ »يموضع جنگ« طيشرا
 معموالً  حاكم طبقات ).184،235: همان( »آورديم فراهم ليبد يهادهيا انتشار يبرا ترمناسب يانهيزم« صرفاً و شود نياديبن
 از يخبر هم جانيا. آورند دست به را بود شده خارج چنگشان از كه ييهاجنبه كنترل دوباره و شوند سازگار ديجد طيشرا با تواننديم
 يتواز چيه ،يكيدئولوژيا و ياسيس سطوح و است دادن رخ حال در »اقتصاد« در كه ياتفاقات نيب .ستين يخودخودبه نديفرا گونهچيه
 ييِ بورژوا يهژمون درونِ  رو،نيازهم و شود هيتجز بيرق ييهابخش به كارگر يطبقه است ممكن .ندارد وجود يبالواسط تعادل و

 به هانيا يتمام ــ هانيا يهردو از يبيترك اي دهد، شكل نييپا از را خود يهژمون توانديم كهآن اي شود، جذب حاكم قدرت بلوكِ 
 يگرامش تأمالت به توجه با .است وابسته »ياسيس يجامعه« و »يمدن يجامعه« در قدرت مناسبات يدگرگون و عمل در اشييتوانا

 كند،ينم »يراهبر« گريد و »داده دست از را وفاق« حاكم يطبقه كهيزمان يعني ،]Interregnum[ »تفتر دوران« يدرباره
- 311: 1975،يگرامش( ننديبدب مسائل يبرا يكل و روش راه هرگونه به نسبت هاتوده كهيزمان كند،يم »يحكمران« صرفاً  بلكه

 از و ترناتوان شيهاسوژه يفعاالنه جيبس در افزونروز يشكلبه حاضر، حالِ يِبرالينول يِ دارهيسرما كه كرد استدالل توانيم ،)312
 كيدموكراتاليسوس يهاليبد كهيمادام شد، خواهد حفظ زين وفاق نيا ،شوديم يمتك »منفعالنه يوفاق« بر شيپ از شيب رو،نيا

به  يعموم شيگرا .اندقرارگرفته مردم عموم از يبزرگتر بخش دسترس از دور مؤثر يشكلبه اي اندنداده جواب هنوز اي ،معتبر و جذاب
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 از توانينم اما. كرد ينيبشيپ و مشاهده توانيم را يدارهيسرما] 2[ يِ نيجابهمه- يانظباط و انهيدارگرااقت التِيتما تِ ياهم شِ يافزا
 يهاهياتحاد از ،گرانيد به اتريتقص يِفرافكن در شانيهايدئولوژِيا و نخبگان يزانيم چه تا و مدتچه تا كه كرد مشخص شيپ

 تضاد كه گفت شيپ از توانينم كهنيا اي بود، خواهند موفق دشمن، از برساخته ريتصاو گريد و مسلمانان ،يكيمكز مهاجران ،يكارگر
 ياتازه ياتحادها و يدارهيضدسرما يهاجنبش بر را راه و شد خواهد آشكار يانقطه چه در يدموكراس و يدارهيسرما نيب نياديبن

 هشتاد و هفتاد يهادهه »يِنظر-يدئولوژيا چرخش« اصطالحبه در يجبرباور و سمياكونوم از نقد نيا ن،يبنابرا .كرد بازخواهد
 گروه و هال استوارت يسو از مثال يبرا( افتي گسترش و بسط شتريب و شد آغاز آلتوسر ييلو با كه يروند كرد، دايپ ادامه يالديم

- يدئولوژيا چرخش« نيا). داشتم را آن در مشاركت بختِ  زين من كه نيبرل در »يدئولوژيا يهينظر يپروژه« يقاتيتحق
 در يدئولوژيا فهم هيعل يعني كرد،يم علم قد يدئولوژيا جِيرا سابقاً مفهومِ هيعل كه داشت عمده ميپارادا رييتغ كي از نشان »ينظر
 به را يدئولوژيا مفهوم دينبا: بود قرار نيا از عمدتاً  پاسخ .گرفتيم شهير »اقتصاد« از ستيبايم كه ،كاذب يآگاه از يشكل مقام

 و محدود طيشرا به »داوطلبانه« صورت به هاسوژه چگونه و چرا كه ديبفهم ديخواهيم اگر .فروكاست يآگاه به مربوط يادهيپد
 يماد تِ يواقع باب در شپژوه به ديبا ،يعني د،يريبگ يجد را يدئولوژيا خصوصِبه »تيّ ماد« ديبا سپرند،يم سر يزندگ يشدهگانهيب

 تحت را شيآرا نيا يگرامش .ديبپرداز سيپراكس اشكال و مناسك روشنفكران، از يمشخص انواع ها،دستگاه شِيآرا يمثابه به آن
 كند، يسازمفهوم دوباره اتشينظر رهگذر از را تيماد نيا كه داشت يسع آلتوسر كند،يم فيتعر »كيهژمون يهادستگاه« عنوان

 توجه كه] 3[ كيدئولوژيا »يفراخوان« يدرباره اشهينظر و »دولت كيدئولوژيا يهادستگاه« يدرباره خود يهينظر با يعني
 يشكلبه بلكه گذارد،يم ريتأث يآگاه بر تنها نه ك،يدئولوژيا اديانق نيا. بندديم قالب را او يسوژگ و كنديم جلب خود به را سوژه

 دستاورد]4[ **.)ويبورد( كوبدمي زين] habitus[ »ختارير« به مربوط يهانگرش و يبدن التيتما نِيزم در را خود خيم ناخودآگاه،
 كيدئولوژيا اديانق كه بود رتيبص نيا به دنيرس) او هيعل يحدود تا و( آلتوسر ازپس عمدتاً  ،يدئولوژيا يِستيماركس يِ هاهينظر گريد

 با بيترك در يديتول يهاوهيش« ييِ تكثرگرا كه كنديم اشاره وولف كير .كندينم عمل نييپا به باال از و هيسوكي يشكل به صرفاً 
 كامل يمجموعه مدل، نيا امديپ رو،نيازا و است شده منتقل زينهاي ايدئولوژيك دولت دستگاه مدلِ به »ياجتماع يهايبندصورت

 مسلماً ). 766- 765: 2004وولف،( رنديگيم قرار هاآن اديانق تحت منفرد يهاسوژه كه است متضاد يهايفراخوان از يمتنوع و
 است آن ازمندين دارد، قرار متضاد يهايفراخوان اديانق تحت كه سوژه: دارد سوژه جانب در يقدرتمندتر تيعامل بر داللت موضوع نيا

 نيا از يبرخ به ييگوپاسخ جهت در سوژه كه كند  آن بر داللت توانيم امر نيهم كه كند، يبندتياولو و متعادل را آنان كه
 ييگشارمز و كيدئولوژيا اميپ كي يِگذاررمز كه است داده نشان هال استوارت. كند ينف را گريد يبرخ ستيبايم هايفراخوان

 اي رد،يبپذ تمام اقِياشت با را غالب يدئولوژيا است ممكن سوژه مثال، يبرا. ندستين كساني لزوماً  شدهفراخوانده يسوژه يسو از آن
 »يتوافق رمزگان(« ستين ريكاربردپذ موجود طيشرا در فراخوان نيا كه رديبگ ميتصم و بشنود را فراخوان يندا كهآن

]negotiated code[(، يتخالف رمزگان« را الگو نيا هال - . كند ريتفس »متضاد كامالً  يشكلبه« را اميپ كهآن اي« 
]oppositional code[ و ريتفس متضاد ياوهيش به اغلب كيدئولوژيا يهاارزش و نمادها ).517: 1993هال،( نامديم 

 antagonistic[ »انهيجوهزيست اءياح« عنوان تحت را موضوع نيا يدئولوژيا يهينظر يپروژه. شونديم مطالبه

reclamation [با ديكن سهيمقا( شونديم يفراخوان زندهيست يروهاين يسو از كيدئولوژيا يهاارزش. - است كرده يسازمفهوم 
 متفاوت كامالً يشكلبه گوناگون يهانسل و هاتيجنس طبقات،). 261- 254: 2014ن،ِرما ؛94 ،72- 71: 1987هاوْگ،

 طبقات است ممكن يمشخص طيشرا در .كننديم ريتفس را مسائل گريد و ياخالق يادعاها ،عدالت يمعنا ،خداوند خواستِ 
 است ممكن اس،يق نيهم به اما. دهند اختصاص خود به و برگردانند را شانيمعنا ،شوند كيدئولوژيا يهاارزش نيهم يِ مدع فرودست
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 را آن يمتعدد يِاجتماع يزهايست و مبارزات كه است يدانيم كْيدئولوژيا سپهر .شوند جذب مجدداً  غالب انيجر در هاآن كه
  .است دهيدرنورد

  
  ياجتماع يتضادها برداشتن انيم از
  
 ،يدئولوژيا يِستيماركس يهاهينظر دستاورد دو نيهم قاًيدق كه كنم استدالل دارم قصد نظرم، مورد ينكته نيدوم به دنيرس يبرا
 دست از سميپسامدرن به گذار در كه است ك،يدئولوژيا تيماد و كيدئولوژيا يهاسرمشق و هاارزش يانهيجوزهيست اءياح يعني

 دانش ميمفاه در يدئولوژيا مفهوم ساختنِ  منحل يوهيش و فوكو شليم به نمونه عنوان به خسران، نينخست حيتوض يبرا. اندرفته
 استدالل »دانش يشناسنهيريد« در فوكو .پرداخت خواهم شدند، بدل قدرت مفهوم به بعدها البته كه او، نزد در گفتمان و
 »مستقر« دانش يكرهيپ از يقسمت چه در علم نيا ميبدان كه كرد مشاهده توانيم يهنگام را علم كيدئولوژيا كاركرد كه كنديم

 »دارد وجود يگفتمان كنش كي مقام در« علم نيا كه ييجا در يعني است، افتهي »يگفتمان يقاعده« كي در را خود گاهِيجا و شده
 شد يافراط ميتعم ياگونه به منجر يگفتمان كنشِ و دانش ميمفاه به يدئولوژيا مفهومِ  از گذر نيا ).185: 1972] 1969[فوكو،(

 طرح. گذارديم كنار راآن كند طرح را يدئولوژيا پرسشِ يحت كهآن از شيپ فوكو. برد نيب از را مفهوم نيا ينقادانه يهيسو كه
 كه ميباش »دانش« و »علم« در يمشخص عملكرد يهاوهيش و اشكال افتني يِدرپ كه معناست نيا به يدئولوژيا پرسشِ
 يميتسل نيچن مقابل در كه ميباش يكسان يِ درپ نيچنهم و( باشند مربوطه يسلطه مناسبات به »داوطلبانه« يميتسل يدهندهسامان

  ).كننديم مقاومت
 سطح در را هاآن ديبا درعوض بلكه ،بود »هايكاست ابهام، نقاط ،ينظر هايتناقض« دنبال به دينبا هاگفتمان در فوكو، نظر هبناب

 ينسخه از فوكو است، كرده انيب ِلكور كيدومن كه گونههمان). 186: 1972]1969[ فوكو،( كرد فيتوص شان»تيجابيا«
 خوانش« مفهومِ از فوكو مشخص، طوربه ،)200- 199: 1975لِكور،( رديگيم فاصله آلتوسر يِدئولوژيا يهينظر يهياول

 نقاط« داشت قصد آن، از استفاده با آلتوسر كه يمفهوم رد،يگيم فاصله آلتوسر] symptomatic reading[ »كِيسمپتومات
 كند آشكار را است ريناپذمشاهده چهآن و ريپذمشاهده چهآن نيب يدرون وندِ يپ دهد، صيتشخ متن كي در را »يخال يجاها و...  ابهام

] 1965[ بار،يبال و آلتوسر( باشد مخالف، منطق با ،يدوم متن يِ پنهان يمداخله نشانگرِ  كه ديبگشا را يايمتن يهاگسست و
 خود ي»سرخوشانه سميويتيپوز« با ،يمتن يِ دئولوژيا نقد يِ آلتوسر يدهيچيپ يپروژه نيا ضيتعو با فوكو چهآن ).28-29: 2009

 نياديبن ياندازهاچشم به دانش يهايبندصورت دادن ارتباط يِليتحل هدف كردنِ  رها داد، انجام) 125: 1972] 1969[فوكو،(
 فهم نيا رفت، دست از چهآن .بود كيدئولوژيضدا ابعاد با مخرب اي كيدئولوژيا تاً يماه ابعاد نيب شدن قائل زيتما زين و ،ياجتماع

 آلتوسر، ياشاره با مطابق كه ييجا در يعني رد،يگيم شكل تضادمند افتهيارساخت يهادانيم در دانش يِ اجتماع ديتول كه بود ينظر
 آلتوسر،( »آورنديم ديپد را موجود يفلسفه و علم و شونديم بيترك ينظر يهايدئولوژيا با يعمل يهايدئولوژيا يِ طبقات يتضادها«
 سطح دو در ديبا را يگفتمان يهايبندصورت كه نشد متوجه فوكو ِپشو، شليم نظرِ  مطابق). 147-148: 1976]1974[

 از گر،يد يسو از و دهد،يم صيتشخ را گفتمان يدرون مناسبات كه ،»ياهيناح« ينظرگاه از سو،كي از يعني كرد، يواكاو
 لِ يذ« اما گمارنديم كاربه را ينكساي يواال يهاارزش هايدئولوژيا چرا كه است نكته نيا نييتب به قادر كه يطبقات ياندازچشم
 ميمفاه فوكو كه 1971 از پس كور، ينقطه نيا ).258: 1990پِشو،( »دارند قرار يطبقات زيست با ونديپ در كه يمتضاد يهاحالت

 يتازه ييِگراچهين يدرباره يامطالعه در كه طورهمان. ماند پايدار باقي كماكان داد، انتقال قدرت مفهوم به را دانش و گفتمان
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 اخذ متأخر يچهين از ماًيمستق را قدرت مفهوم فوكو ،)120- 112: 2004ِرمان،( داشتم نكته نيا دادن نشان در يسع سميپسامدرن
 يهادوره نيب ميباش داشته قصد اگر يحت حال،نيباا. كرد فرض هماننيا »قتيحق خواست« با بود كه شكل همان به راآن و كرد

 زمان تا 1970 يدهه لياوا از او آثار ياصل محور قتيحق و دانش قدرت، نيب ارتباط م،يشو قائل زيتما فوكو يكارنامه مختلف
 قلمداد چنان را قدرت مرموزِ  يروين او. بود ييابتدا تيحيمس و ونيرواق باستان، وناني يرو بر 1980 يدهه در متأخرش مطالعات

 ميمفاه يبرا يليبد راآن آشكارا و گرفتيم قرار »دال مدلول، معنا، چون يتريميقد نيمضام رِيز« ق،يعم يسطح در كه كرديم
-1180: 2001فوكو، با ديكن سهيمقا( كرديم محسوب يدولت يهادستگاه يِواكاو و »استخراج« ،»استثمار« يِ ستيماركس

  ).26: 1995]1975[ فوكو، ؛1181
 صرفاً  ،ياضاف ينپرداخته كارِ  استخراج و ديتول مناسبات ماركس، يبرا كه رديگيم دهيناد يشناختروش ميتصم نيا همه،نيباا

 پوالنزاس،: با ديكن سهيمقا( بودند شدهينهاد و متراكم اريبس »قدرتِ  يشبكه« كي از متشكل بلكه نبودند، ياقتصاد »يامور«
 پنهانِ يسازوكارها يمثابه به چگونه استثمار و يوارگبت كه دهديم نشان ما به ماركس »يِاسيس اقتصاد نقد« ).36: 1978

 به و جدا هاآن از دكنندگانيتول ياريهم قدرتِ  آنان رهگذر از كه ييسازوكارها كنند،يم عمل مدرن يِ دارهيسرما يسلطه قدرتِ 
 از مستقل نسبتاً  و يطبقات مناسبات يورا در قدرتْ  متعددِ  تظاهراتِ  وجود يمدع كه استدالل نيا. شوديم واگذار دارهيسرما يطبقه

 مناسبات نيريز سطح در و خارج كه ميكن فيتعر خود يبرا يتيواقع چونهم را قدرت كهنيا اما ست،ين بيعج چندان ميباش آن
 من نظر از استثمار، از »قدرت« يِستيضِدماركس انفصالِ  نيا به توجه با. است بيعج اريبس است گرفته قرار سلطه و ديتول ياجتماع

 مازاد استخراجِ  عنوان به آنان يسو از ياول كه هستند، »قدرت« و »طبقه« نيب يوسختسفت ييِجدا به قائل وولف و كيرزن كهنيا
 انيپا 119: 2006وولف، و كيرزن با، ديكن سهيمقا( بود نخواهد رسانياري شود،يم درك يرطبقاتيغ يامقوله يدوم و فيتعر

 تيقابل كه جاآن از). ادامه و 29: 2013وولف، ادامه؛ و 158: 2013 وولف، و كيرزن نامشخص؛ انيپا 125 نامشخص،
 مناسبات به وابسته پرداخت، مازاد عيتوز به ديبا چگونه و شود ديتول چگونه شود، ديتول ديبا زيچ چه كه موارد نيا در يريگميتصم

 مفهوم چونهم فوكو، نزد قدرت مفهوم تبديل شوند. گريدكي به ندنتوامي طبقه مختلف فيتعار است، شخصم ياجامعه در قدرت
 potentia[ قابليت عمل يينوزاياسپ يمعنا در( نييپا از يجمع تيعامل كي و باال از سلطه در قدرت نيب يتضادها او، گفتمانِ 

agendi ([امكاناتِ  فهمبنابراين  و ياجتماع مناسبات ييرمزگشا يبرا يليتحل يابزار عنوان به مفهوم نيا از فوكو .كنديم خلط را 
دعاوي  و دانش به ينحوبه كه كنديم استفاده يمبهم تيفيك مختصات كردن مشخص يبرا را آن بلكه كند،ينم استفاد عمل

 نيا در .است نوع چه از و شوديم اِعمال ياهداف چه با ،يكس چه يبرا رهگذر، چه از قدرت نيا كهنيا از فارغ ،شوديم مربوط قتيحق
 .اندشده گذاشته رونيب يواكاو از يكارچه انجام يبرا قدرت و يقدرت چه ،يكسچه قدرتِ  ِ يفيك يهاپرسش برداشت،

- ارباب« ينوع از انهيگراذات يبرساخت درواقع فوكو، قدرت خُردِ كيزيف اصطالحْبه كه بود كرده اشاره يدرست به پوالنزاس كوسين
- خُرده كيتورير پسِ  در .شوديم يتلق مقاومت- مبارزه هرگونه يِ انگذاريبن ياصل عامل كه است ]master-power[ »قدرت
 آن داخل به و برديم حمله مقاومت هم و سلطه يسازوكارها به هم كه است نهفته ]5[ »خوارهگانيب يتيماه« يدهيا ،چندگانه قدرتِ
 با يباورذات نيا ).151 و 149: 1978پوالنزاس،( شوديم ياجتماع يهانزاع و تضادها يتمام يالپوشان باعث و كند،يم نفوذ

 نيا كهيدرحال. ديآيم حساب به يدئولوژيا يستيماركس يهاهينظر يِ ليلتح يزگذاريتما سطح به نسبت ياساس يپسرفت مبدلْ يچهره
 يريكارگبه و ريتفس يبرا كيهژمون يهابلوك اي طبقات ريسا »كِيارگان روشنفكرانِ « چگونه بفهمند داشتند تالش هاهينظر

 ياندازهاچشم نيب يزگذاريتما به نسبت يچندان يعالقه انهيپساساختارگرا يهاروش هستند، كشمكش در كيدئولوژيا يهاارزش
  .اندنداده نشان خود از قدرت يهايبندبيترك و يگفتمان يهايبندصورت درونِ  متفاوت اي مخالف يِ اجتماع
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  يانسان يهاكنش ساختنِ يرماديغ
  

 امر »تيماد« روديم دست از چهآن. است مربوط نهيزمپس نيهم به روديم دست از كرديرو رييتغ نيا با كه ياينظر خسران نيدوم
 از كه بود يانقطه همان قايدق نيا. آن مناسكِ  و هاكنش و آن روشنفكرانِ انواعِ آن، كيهژمون يهادستگاه تِ يواقع است، كيدئولوژيا

 و يستيپسامدرن يهاهينظر. كرديم مجزا كاذب يآگاه نقدِ صرفِ از را يدئولوژيا ،يستيماركس يهاهينظر ابتدا همان
 و زبان بر يتمامبه شيوبكم درواقع رو،نيهم از و اندبرخاسته »يزبان چرخش« يِسازكاليراد نديفرا دل از عمدتاً انهيپساساختارگرا

 يچرخه« كي در كه بود كرده متهم نيا به را فوكو دانش يشناسنهيريد ترشيپ لكور كيدومن. اندكرده تمركز متون
 يهيپا و يگفتمان يهايبندصورت اتصالِ  ينقطه دركِ  از ن،يبنابرا و مانديم يباق] archeological circle[ »شناسانهنهيريد

 انيپا 205: 1975( است ناتوان ياجتماع مبارزاتِ  و ديتول يِ اجتماع يوهيش سوژه، كِ يدئولوژيا ديتول و هاآن يِ نهاد- يماد
 كرد استخراج ينيد اعترافِ  يِ گفتمان الزامات از را تيجنس مدرنِ ] 6[ دستگاهِ  »تيجنس خيتار« در فوكو كهيهنگام ).نامشخص

 فهمِ بر غلبه به كه آورد وجودبه نينو يميپارادا مسلماً  ،)نامشخص انيپا 58 نامشخص، انيپا 19: 1990] 1976([
  .كرد كمك برد،يم نام آن از يستيماركس-يديفرو »سركوبِ  يهيفرض« عنوان به چهآن ينظرانهتنگ

 دستگاهِ  كي از كپارچهي يجزئ بلكه ،»قتيحق خواستِ « و ]sex[ جنس يِ گفتمان تقاطع محل كي صرفاً  نه درواقع اعترافْ  اما
 قدرت نيچن لْ يم تاروپودِ  برساختنِ سپس و ييشناسا يابر توانستيم روآن از اعتراف عالوه،به .بود يدولت قدرتمندِ  كِيدئولوژيا

 يشورا همان ،1215 در بارنينخست را ياجبار اعتراف: كرديم عمل مندنظام سركوبِ  ينهيزم در كه دهد، پرورش را ياثربخش
 اعتراف يبرا باركي يسال كه هركس داد، رواج را مرتدها هيعل ديعقا شيتفت كه گذاشت هيپا ]Lateran Council[ يالتران
 در و بود، كرده دايپ رواج و شده ميتنظ سركوب رهگذر از اعتراف. شديم محروم يمذهب يخاكسپار مراسم و سايكل از شد،ينم حاضر

 اي »شوديم محافظت قهر سپرِ  با يهژمون« كه يگرامش دركِ  نيا. كرديم عمل آن به كيدئولوژيا متممِ  كي عنوان به و آن با يتالق
 دولت گرسركوب يهادستگاه »حفاظت« ليذ را ديتول مناسبات دولتْ  كيدئولوژيا يهادستگاه كه آلتوسر يشدهيبازساز يدهيا نيا

 يتربسنده و جامع يِليتحل چارچوب) 101: 2001] 1971[ آلتوسر، ؛263: 1971 ،يگرامش با ديكن سهيمقا( كننديم ديبازتول
 يباز مفهومِ  از دارانهجانب برداشتِ  ينحوه از يمثالِ  با توانيم را يشناختزبان يجانبهكي ريتفس سمت به چرخش .آورديم فراهم را

 يباز« »يفلسف يهاپژوهش« در 1945 در نيتگنشتايو. داد نشان يستيپسامدرن يكردهايرو يسو از نيتگنشتايو يِ زبان
: 1958ن،يتگنشتايو( »است آن در بافتهدرهم يهاكنش و زبان يرندهيدربرگ كه« كنديم فيتعر »يتيكل« يمثابه به را »يزبان
 صورتِ « كي از يبخش است، تربزرگ تيفعال كي از يبخش گفتنْ سخن كه بود آن بر گذاشتن ديتأك مفهومْ نيا مقصودِ). 7 يپاره
: همان( است »آنان يريكارگبه يوهيش« همان كلمات يمعنا). 23 يپاره: 1958ن،يتگنشتايو( است] form of life[ »يزندگ
 كلماتِ  بّنا ،يعمل ارتباط نيا در كه كرد مشاهده ب وردستش و الف يبّنا نيب يعمل ارتباط در توانيم را آن نمودِ كه ،)10 يپاره

 او به را كار ليوسا نيا وردستش تا برديم كاربه يعمل يهادرخواست عناصرِ  عنوان به را »گردليم« و »مهين آجر« ،»ركيت« ،»آجر«
 يجابه است، كرده استفاده »يزبان يباز« مبهمِ اصطالحِ نيا از نيتگنشتايو چرا كه ديپرس توانيم مسلماً  ).2يپاره ،همان( برساند

 يمكالمه با، ديكن سهيمقا( دهد حيتوض يگرامش اي يماركس سيپراكس يفلسفه با مطابق را هاكنش و زبان »تِ يكل« كهآن
 يبرا است يانمونه وتاريل »پسامدرن تِ يوضع). «91- 69: 2006هاوگ، در برشت و يگرامش ن،يتگنشتايو نيب شده پرداخته
 خوانش به بنا: شود اصطالح نيا يمعنا نياديبن رييتغ به منجر توانديم چگونه »يزبان يباز« اصطالح در ابهام نيا كهنيا يمشاهده

 »يزبان« يونديپ سازديم متصل گريكدي به را آنان كه ياياجتماع ونديپ و شونديم منحل يزبان يهايباز پراكنشِ  در هاسوژه او،
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: سازد مستدل داشت يسع نيتگنشتايو كه است يزيچآن با متفاوت درجه هشتاد و صد جهينت). 40: 1984]1979[وتار،يل( است
 و يماد طيشرا از را زبان وتاريل دانست،يم افتهيساخت اجتماعاً  سِ يپراكس اشكالِ  در گرفتهيجا را زبان نيتگنشتايو كهيدرحال
 و متون گفتارها،! لعكسبا ندارند، ياجتماع ليتحل در يتياهم هاگفتمان كه ستين آن من استدالل مسلماً  .سازديم جدا اشيعمل

 چه يزمان يدوره هر در كه كننديم نييتع گفتمان يبندهاصورت ،هستند كيدئولوژِ يا مبارزاتِ و ادِيانق از تيهمُپرا يبخش ريتصاو
 چارچوب در يگفتمان يهاهينظر نينخست از يكي كه ستين تصادف سرِ  از هم نيا و هستند، ريتفكرپذ و ريتصورپذ ييزهايچ

 گفتارها از يشناختزبان واكاوي با آلتوسر يدئولوژيا يهينظر بيترك يبرا ِپشو شليم تالش يعني ،افتي گسترش و بسط يستيماركس
 در متون و گفتارها ديتول باب در پژوهش به يدئولوژيا يِ ستيماركس يهاهينظر كهيدرحال اما). 1975پِشو، با ديكن سهيمقا( متون و
 و گفتارها نيا ساختن مجزا به شيگرا يستيپسامدرن يهاهينظر پردازند،يم مرتبط يهادانيم و كِيدئولوژيا يهادستگاه با وندشانيپ

 نيا*** .است كرزدودهيپ يشناختزبان سمِ يآلدهيا از يشكل جهينت. اندگرفتهيجا هاآن در كه دارند ينينهاد و يعمل يبافتارها از متون
 زبان كه روديم يسمت به كرد، مشاهده ياجتماع مناسبات و هاكنش از يجزئ عنوان به هركجا در توانيم را زبان كه ريانكارناپذ امرِ 
 يعني ،سميپسامدرن ارزشمندِ يواسازانه يپروژه كه است آن ينگرجانبهكي نيا امديپ .كنديم فرض دارد وجود چهآن يتمام را
-de[ يسازيمادريغ يكل نديفرا كي درون شهيهم ،ثابت يهاتيهو و معناها] de-naturalization[ يِ سازيعيطبريغ

materialization [امر به را ياجتماع امر كه است يانسان مناسبات و هاكنش يسازيمادريغ به اشاره هم مقصودم. شود حل 
 و هاگفتمان اثراتِ مقام در كه يانسان يهاهسوژ يكرزدودگيپ رو،نيا از و بدن يِسازيمادريغ به هم و كند،يم ليتحو نينماد
 باتلر، تيجود كه دهديم رخ يهنگام مثال يبرا ،يسازيرماديغ به يسازيعيرطبيغ از انتقال نيا .شونديم داريدپ يدالّ  يهارهيزنج
 »تِ يماد« ،»فرد كالبدِ  ثابتِ  شرط كي اي ساده واقعِ  امر« كي عنوان به فرد] sex[ جنس دركِ  فرضِ شيپ دنِ يكش چالشبه يبرا

 ؛2: 1993باتلر،( شوديم درك »هنجارها« حِيتصح يمثابهبه زين قدرت خودِ كهيدرحال كند،يم نييتب »قدرت اثرِ« يمثابهبه را بدن
 نيا و ،ختهيبرانگ »ستياليماتر يهاستينفم« يسو از را يفراوان انتقاداتِ  ريتفس نيا ).189 و 12: 1990باتلر، با ديكن سهيمقا

 جهينت نيا به سپس اما كنند،يم آغاز فوكو از زين) بوردو سوزان مثال يبرا( منتقدان نيا از يبرخ كه شوديم ترجالب يهنگام انتقادات
 وزنِ  گونهچيه از انهيپساساختارگرا كالبدِ كه كنديم ادعا وودگيب كارول. داد قرار يستيفمن يهينظر محورِ  در را كالبد ديبا كه رسنديم
 و كنديم ليتحو نينماد يامر به را تِ يماد باتلر كه كنديم استدالل نيچن يِهنِس يُرزمار ؛)103: 1998( ستين برخوردار يويدن
 آغاز 60: 200( گذارديم رونيب خود يواكاو از را دارانههيسرما استثمارِ  نِ ياديبن مناسباتِ  خصوص،به و ،ياجتماع مناسبات رو،نيا از

 فائق يماد امر و يگفتمان امر نيب گسست به ستين قادر باتلر كه كنديم انيب نيچن بَراد كاِرن ؛)نامشخص آغاز 120 نامشخص،
 انيپا 64: 2007( دهدينم صيتشخ را ماده خود ييِ ايپو و كنديم قلمداد فرهنگ و زبان تِ يعامل امدِ يپ را ماده او چراكه د،يآ

 ياصل انيجر كه است ييهادام همان از يكي يسازيمادريغ به شيگرا نيا).208 ،194 نامشخص، انيپا 132 نامشخص،
 و »يرماديغ« ديتول يوهيش و يزندگ باب در يبرالينئول يهايدئولوژيا انواعِ رشيپذ به است ممكن آن در دنيفروغلت با سميپسامدرن

 از يروند با همتا را هستند، »بيوغربيعج يتيرماديغ« بر يمبتن كه سوژه، يِ ستيپسامدرن ميمفاه يِهنِس. شود دهيكش »وزنيب«
 يبازارها شده،عيتسر يسازييكاال با انطباق در هانيا يهردو كه كند،يم فيتعر يجنس تيهو يگونهوسواس و بتواره يِريپذتيرو

 نامشخص، انيپا 106: 2000( دارند قرار روزمره يزندگ مضاعفِ يِ سازاليس و يدائم تحركِ كار، يروين يشدهييزدامقررات
 يمطالبه كردنيدرون به موفق تنها نه سميبرالينئول اند،داده نشان اِپلويچ وْ يا و يبولتانسك لوك كه گونههمان). 115 ،111

 يدرون زين شديم پنداشته مطالبه نيا مقابل ينقطه را كه چهآن نيچنهم بلكه شد، اش،يوهشتشصت جِ يرا نوع همان از ،»اصالت«
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 ليتسه را يسازگار از يديجد نوع يريگشكل مشخصاً  يواساز گوناگونِ  مكاتبِ  اصالت؛ به الزام كالِ يراد يِ واساز يمطالبه يعني كرد،
  ).498 ،461 نامشخص، انيپا 451نامشخص، انيپا411: 2005( كردند
  

  شدهديتجد يدئولوژيا يهينظر كي يسوبه
  

 و ريگچشم يِنظر يهايكاست به توجه با .شوديم محسوب زين اميبندجمع كه رسانديم نكته نيسوم به را ما موضوع نيا
 فيتوص در كه گونهآن سم،يپسامدرن و سميماركس از ريفراگ يامتزاج يريگشكل به چندان شخصه به سم،يپسامدرن يِ اسيس ابهاماتِ 

 و نياديبن يتضادها امتزاجْ  نيا .ستمين نيخوشب است، شده متبلور »پسامدرن ستِ يماركس« كي عنوان به خودش از وولف كير
 دارم را اشنهادنشيپ قصدِ چهآن عوض، در .دهديم جلوه ياهيحاش را يدئولوژيا نقد در سميماركس تِ يظرف يدوبندهايق و هاتنش

 ياهرنقطه در ديبا هينظر نيا. بازسازانه و واسازانه يافهيوظ دارد، برعهده مضاعف يافهيوظ يستيماركس يهينظر كه است آن
 تاروپود در كه ييتضادها و هازهيست اي زننديم دست ياجتماع يزندگ از كرزدودنيپ و يسازيرماديغ به يستيپسامدرن يهاهينظر كه

 ييِگوشادباش ،يانقطه چه در كه دهد صيتشخ ديبا. دهد ادامه را خود نقدِ  د،نكنيم منكوب را دارد انيجر يدارهيسرما يِ اجتماع
 fictitious[ مجازي يهيسرما به مربوط توهماتِ  با ،]simulacra[ وانموده و ياجتماع ]سپهر[ شدنِ چندپاره به يستيپسامدرن

capital [از كيدئولوژيا تصور آن با قيعم يونديپ و) شوديم رانده شيپ به توهمات نيا يسو از اي( كنديم دايپ تقاطع 
 كي از خود رِ يمس كردنِ  جدا اي انكار از ديبا يدئولوژيا يِ ستيماركس يهينظر كي مسلماً  .كنديم دايپ كيابرتكن يِ دارهيسرما

 نيب يِ درون يِ وندهايپ كنديم تالش و دارد نظر در ترژرف يهدف يدئولوژيا يِستيماركس يهينظر. رود فراتر بيرق يِ نظر يِ بندصورت
 مسونيج كيفردر اق،يس نيهم به .كند درك را آنند از برآمده كه يغالب يهايسوژگ و يدارهيسرما مشخصِ  يمرحله كي

 را »احساسات ساختارِ « از يديجد شكل سميپسافورد به سميفورد از گذارِ  در كه كنديم فيتعر »يفراساختار« چونهم را سميپسامدرن
 در »زمان- فضا تراكمِ« از يديجد يمرحله داللت بر سميپسامدرن ،يهارو ديويد نظربه  ؛)چهارده: 1991( است آورده ديپد

 انيپا 327 نامشخص، آغاز 306: 1990( است آورده ديپد را آن هيسرما انباشتِ  فشارِ  كه كندمي يدارهيسرما يدهسازمان
 افتنِي يِ پ در ديبا ،)292 و هشت: همان( است »متعارض مِيمفاه نِيم ميدان« كي نيچنهم سميپسامدرن كه جاآن از). نامشخص

 از متشكل متعارضِ  دانِيم كي مقام در ،يكيالكتيد يشكل به را تهيمدرن فرهنگِ ماركس كه گونههمان م،ييبرآ آن يدرون يتضادها
 يشكل به كه ندارند را آن لِ يتما اي توان معموالً  پسامدرن يهاهينظر. كرديم يواكاو مخرب يروهاين و يمترق يهاتيظرف

 كي ازمندين منظور نيا يبرا هاآن، كنند يشكافمو آن با يدرون وندِ يپ وابرتكنيك  يِ دارهيسرما در خود را لنگرگاه خودانتقادگرانه
  .هستند اتكا قابل يمتحدّ  عنوان به يدئولوژيا يِ ستيماركس يهينظر

 مفهومِ  نِ يب يجالب يهاتقارن مثال، يبرا. دشو ريبازتفس و دهيبرگز ،سميپسامدرن كارآمدِ  يهارتيبص يتمام ديبا حال،نيدرع
 در و اليس تِ يوضع كي عنوان به را افتهيتوسعه خاً يتار شكلِ  هر« كه دارد وجود يكيالكتيد امر از ماركس دركِ  و دايدر يِواساز
 و مراقبت« در ).103: 1976]1867[ماركس،( »آورديم فراچنگ زين راآن يگذرا يجنبه ن،يبنابرا و« رديگيم نظر در »حركت

 فنون كه را، )نهديم] dispositif[ دستگاه نام هاآن بر او( مشخص ييِ فضا يهاشيآرا از فوكو يِاكاوو انوتيم ،»هيتنب
 ريبازتفس يدئولوژيا يِستيماركس يهينظر كي چارچوب در ثمربخش يشكل به ،دوانديم شهير هاسوژه در هاآن رهگذر از يانضباط

 يهادستگاه مفهومِ  يدئولوژيا يهينظر يپروژه راستا، نيهم در). 203- 202: 1995]1975[فوكو، با ديكن سهيمقا( كرد
 يِ معمار و ييفضا يهاشيآرا كه داد نشان مطالعه نيا. است كرده استفاده يآلمان سمِيفاش يدرباره مطالعاتش يبرا را فوكو ييِفضا
 دادِ  به يكنشراست: آن يهادهيا  ِ نظام صرفِ  تا داشت افراد تصورات بر ترقيعم يريتأث آن، كيدئولوژيا مناسكِ  و هاكنش سم،يفاش
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 يمرجعتك ازحدشيب مدلِ باتلر تيجود ).105- 104 و 1980[2007 :77[،PIT( ]7[ رسديم ينيآئراست
]monotheistic [فراخواننده، »قانونِ« برابر در كه كنديم استدالل و دهيكش پرسش به را فراخواندن از آلتوسر يِ نييپا-باال و 
 اي كرد مبالغه آن در كرد، جاديا گسست قانون نيا در توانيم نيچنهم بلكه ست،ين ممكن يهاانتخاب تنها زدن، سرباز اي يرويپ

 بتوان آن رهگذرِ  از كه ندكيم فراهم را يامكان خودْ  »يياجرا امرِ  يبرسازنده شكستِ « گونه نيا .گرفت] parody[ ُسخره به راآن
 گرفت كاربه هاآن خودِ  زِ يآمخشونت اهداف هِيعل و كرد] resignify[ »مجدد يبخشداللت« را كيدئولوژيا يهافراخوان

 يكردهايرو اغلب يِنظر يهاتيمحدود به اشاره و گريد ارزشمندِ  يهارتيبص ياريبس و نكات نيا ريبازتفس ).124: 1993باتلر،(
 يهاامظن و هاگفتمان بر هاستيپسامدرن يانحصار شيوبكم تمركزِ . ستين ماجرا نيا طرفكي به منحصر صرفاً ،يستيپسامدرن

 كِيهژمون مناسباتِ  و كالن يساختارها با را شانيواكاو بتوانند كه دهدينم اجازه) دارند سروكار كالبد با كه يهنگام يحت( يانشانه
 و كند آغاز قدرت ُخردِ  يساختارها از كه ،]ascending[ »يصعود« يواكاو كي يارائه يبرا فوكو يوعده. سازند مرتبط جامعه

 چگونه قدرت كهنيا با رابطه در ياينظر شرح چيه او چراكه ماند،يم ناكام برسد، يدولت يسلطه و طبقه كالنِ  يساختارها به
 او، خودِ واژگانِ  با اي قدرت، مختلف انواعِ »ليتبد« يهاوهيش بر ويبورد ديتأك جا،نيا در. دهدنمي است شده يبندسِرهم و انباشت

 از پس. ديآ كاربه خالء نيا پركردنِ يبرا توانديم گر،يدكي به نينماد و ياجتماع ،يفرهنگ ،ياقتصاد ي»هيسرما« ليتبد يهاوهيش
 ميشو نقد- يدئولوژيا يپروژه كي مشغولِ  ديبا م،يآموخت يشناسروش و يشناسمعرفت يهاحوزه در را خود پسامدرنِ  يهادرس كهآن
 و هاافتهي ديبا منظور، نيهم به ).21: 1993هاوگ،( رديگيم كاربه »يمفهوم قلمرو« كي يمثابه به را كيدئولوژيا امر يهينظر كه

 دشدهيتجد يِ انتقاد يِ اجتماع يهينظر كي درون و ميرهاساز محدودشان چارچوبِ  از را پساساختارگرا يكردهايرو ثمربخشِ  يهاروش
  .ميده يجا
  
  
  
  
  سندهينو يهاادداشتي

  
 Serap[ نياتِكيكا ِسراپ يسرپرست به ،2013 سپتامبر 22- 19 ،»سميماركس يشيبازاند« كنفرانس در ينلاپ* . 

Kayatekin [ِرمان اني يارائه و ]Jan Rehmann [وولف چاردير و. 

 ).نامشخص ادامه 221: 2014 ِرمان، با ديكن سهيمقا ،يدئولوژيا يستياليماتر يهينظر با ويبورد ارتباط يدرباره** . 

 چهآن ديبازتول باعث او نظر از كه كنديم استفاده دايدر در زبان نامجسمِ  مفهوم از نقدش در اصطالح نيا از ينالمك*** . 
 اي مصرف ارزش به نسبت مجرد ارزش سازِ گانهيب يقاعده مثالً  شود،يم بود پرداخته آن يواكاو به »يگوارهبت« ليذ ماركس

 .)نامشخص يادامه تا 66 نامشخص، يادامه تا 56: 2001 ينالمك( يانضمام كار به نسبت مجرد كار نيانگيم

  
  مترجم يهاادداشتي
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 رابرت بورزاك، تئودور يراستاريو به »ضمانت بدون سميماركس: اقتصاد و طبقه دانش،« كتاب از است يفصل يترجمه مقاله نيا
  :رينتايامك چاردير و گارنت

Knowledge, Class, and Economics: Marxism Without Guarantees 
Theodore A. Burczak, Robert F. Garrnett, Richard P. McIntyre 
Taylor & Francis Group, 2018 

  تحت عنوان:
Marxism’s double task: Deconstructing and reconstructing postmodernism 

 و دآمدنيپد ينحوه و قدرت از او برداشت به كه هستند ييفوكو يميمفاه خردـ  كيزيف اي قدرتـ  كرويم چونهم يميمفاه] 1[
 كه است آن ياصل ينكته بلكه ندارند، اشاره قدرت اِعمال ترِفيظر و يجزئ يروندها به صرفاً ميمفاه نيا. شونديم مربوط آن اِعمال

 ساختار درون كه يرونيب يزيچ نه قدرت. است قدرت يسازنده مولكولِ ) دانش جمله از( ياتيپرجزئ و زير نديفرآ هر فوكو، نظر از
 خرد- كيزيف اي ُخرد يبندطبق خودِ  بلكه شود، يسار و يجار) ريخ اي ميباش طرف اتيپرجزئ و فيظر يساختار با كهآن از فارغ(

 در قدرت... شود تصاحب كه ستين يزيچ قدرت«: افتي فراز نيا در توانيم يكل صورت به را قدرت از فوكو درك. سازديم را قدرت
 ست،ين... روابط انواع گريد به نسبت يرونيب يتيوضع در قدرت روابط ـ شود؛يم اِعمال ريمتغ و نابرابر يروابط يباز در و شماريب نقاط
 ـ. ... اندويسوبژكت حال نيع در و مندتين قدرت روابط ـ...  ديآيم نييپا از قدرت ـ... هاست؛آن يذات و يدرون قدرت روابط بلكه

 به نسبت يرونيب تيموقع در هرگز مقاومت رو؛نيهم از بهترعبارتبه اي حالنيباا و دارد وجود هم مقاومت دارد وجود قدرت كه هرآنجا
  ).111-109 صص ،ين نشر ده،يجهاند نيافش و سرخوش كوين ترجمه ،دانستن به اراده ،)1388( فوكو شليم( »ستين قدرت

]2[ disciplinary-panoptic :بنتام يجرم از يطرح به اشاره با ،»هيتنب و مراقبت« در فوكو. است ييفوكو يمفهوم به اشاره 
 نظارت امكانِ ينگهبان يهااتاقك قراردادن تيمركز در با كه ،]panoptican[ »نيجابهمه« طرح به موسوم زندان، يمعمار يبرا
 جامعه، در يانضباط يهاكيتكن تكامل و گسترش روند در دست نيا از ييهاشيگرا به كند،يم فراهم را زندان يهاسلول يتمام بر
 اِعمال يشتريب يهايكارزهير با و ناملموس ،يحداقل هيتنب و يحداكثر نظارتْ  روند، نيا ليذ. كنديم اشاره بعد، به هجدهم يسده از
  .است مدرن روزگار در ينيجابهمه نيا اِعمال ابزار] archive[ يگانيبا .شوديم
]3 [ideological interpellations و نينماد سپهر در سوژه شدن ساخته باب در لكان اتينظر از يريگبهره با آلتوسر 

 از كودك يتخط كه حاضر جاهمه نِ يوالد گوريف همان اي] Big Other[ »بزرگ يگريد« بر نينماد سپهر نيا نظم بودنِ يمبتن
 ليتحل را سوژه شدن برساخته كيدئولوژيا نديفرا كه دارد آن در يسع ،كننديم هيتنب را او و گوشزد او به را رسوم و عرف ات،ياخالق
 يدئولوژيا خطابِ  مورد رهگذر از سوژه دهد،يم شكل آنان »منِ« به رهگذر نيا از و دهديم قرار خطاب مورد را افراد يدئولوژيا. كند
 اي »كنديم عمل« افراد نيب از هاسوژه نشيگز و »يريارگي« يوهيش به يدئولوژيا«: سدينويم آلتوسر. شوديم برساخته گرفتن قرار

 يدئولوژيا( »كنديم ليتبد« هاسوژه به را افراد گر،يد يسو از اي ،)كنديم خود اري را افراد يهمه يدئولوژيا( »ابدييم كاركرد«
 نيترمعمول فيردهم را آن توانيم و ام،دهينام فراخواندن اي خطاب راآن كه ياتيعمل همان قيطر از) كنديم ليتبد را افراد يهمه
 لوك فرتر، از نقلبه فلسفه و نيلن(»» !تو ،يه«: زننديم صدا نيچن را افراد كه دانست، گريد يهافراخواننده اي ها،سيپل كارِ 

  ).124 ص ،مركز نشر ان،يآر يراحمديام رجمهت ،»آلتوسر ييلو« ،)1387(
 ،دارد را شده پنداشته مجزا نيا از شيپ تا يهاجنبه يبندمفهوم قصد آن به اشاره با ويبورد كه است يمفهوم وارهعادت اي ختار،ير ]4[
 كه ،شده وسختسفت و ينيع عادات و يبدن تيوضع گر،يديسو از و يذهن يالتيتما و يذوق يهاقضاوت شات،يگرا سو،كي از

 مفهوم كنار در »ختارير« مفهوم .رنديگيم شكل ياجتماع دانيم هر ينيع يهاتيمحدود و هاضرورت با نسبت در هاآن يهردو
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 و جبر همان ختارير«: دهنديم شكل را ساختار/تيعامل يدوگانه به آمدن فائق يبرا او ينظر طرح و،يبورد يبرا »دانيم«
 طبع ،ختارير. كنديم جاديا بخشمعنا يهايتلق و معنادار يكردوكارها كه گشته ياحهيقر به ليتبد و شده يدرون كه است يضرورت

 آموخته ماًيمستق كه ييزهايچ يمرزها و حد از فراتر ـشمول همه و كيستماتيس يصورت به كه است ريپذانتقال و عام ياحهيقر و
 يساختار فقط نه ختارير ... .است نهفته هياول يِريادگي طيشرا بطنِ  در كه بندديم كار به را يضرورت همان ـ اندشده

 »هست زين افتهيساخت يساختار بلكه كند،يم يسازمانده را كارهاكردو يِتلق و درك و كردوكارها كه است دهندهساخت
  ).239- 238 صص ثالث، نشر ان،يوشچا حسن ترجمه ،زيتما ،)1390( ريپ و،يبورد(
]5[ phagocytic essence :ريسا اي هاپاتوژن تواننديم و هستند بدن يمنيا دستگاه از يجزئ كه هستند ييهاسلول هاتيفاگوس 

 و نهيزم هر به قدرت، از فوكو يمفهوم يبندصورت نفوذِ  ييتوانا اصطالح، نيا از منظور. كنند هضم و دهيبلع را گانهيب يهاسلول
 بدل حاضر جاهمه يحضور به قدرت قدرت، يبندصورت يوهيش نيا با گر،يد عبارت به. است سناجنامت و ناهمگون مناسبات

 يبرا را »قدرت نينو اقتصاد« عنوان »هيتنب و مراقبت« در فوكو خودِ  .شد متصور آن از توانينم را يخالص راه چيه كه شوديم
 شليم فوكو، به نك( بود آن از فوكو جاحاضرِ همه دركِ با مطابق قدرت فهم يپ در كه ياقتصاد. نديگزيبرم اشيليتحل چارچوب

 يدعو هم »قدرت نينو اقتصاد« نيا ).103 ص ،ين نشر ده،يجهاند نيافش و سرخوش كوين ترجمه ،هيتنب و مراقبت ،)1388(
 ستيبايم كه بود »راهسربه و رام يهابدن« جاديا قدرت يانيبن هدف چراكه داشت، را يستيماركس جيرا يهاليتحل برگرفتنِ در
 نيحس ترجمه ،كيهرمنوت و ييساختارگرا يفراسو: فوكو شليم ،)1385( نويراب و فوسيدر به، نك( باشند هم »مولد«

 يِ پ در رام، يهابدن ساختنِ  برعالوه او، موردنظر قدرت كه چرا ،داشت را آن از رفتن فراتر يادعا هم و) 244 ص ،ين نشر ه،يريبش
   .بود زين قتيحق يهاميرژ ساختن

]6[ dispositive يبرا يمعادل عنوان به سندهينو كه dispositif يسيانگل يهاترجمه يبرخ در( است كرده انتخاب فرانسه در 
 به اشاره) ميديبرگز آن يبرا يفارس در را »دستگاه« معادل رونيهم از و اندكرده انتخاب آن يبرا را apparatus معادل گريد

 The[ »يخاك تنِ اعترافِ« عنوان با يامصاحبه در و داشته آن گسترش و بسط در يسع »تيجنس خيتار« در فوكو كه دارد يمفهوم

Confession of The Flesh [هستم نكات نيا به اشاره يپ در اصطالح نيا از استفاده با«: دهديم حيتوض گونهنيا را آن، 
 احكامِ ،يياجرا ماتيتصم ن،يقوان گذار،قاعده ماتيتصم ،يمعمار اشكال نهادها، ها،گفتمان شاملِ نامتجانس تماماً يامجموعه نخست،

 يبرسازنده عناصر موارد نيا. زانيم كي به هردو هاناگفته و هاشدهگفته خالصه، ـ بشردوستانه يهاگزاره و ياخالق ،يفلسف ،يعلم
 قصد چهآن دوم،. شود مستقر عناصر نيا نِ يب توانيم كه است مناسبات از ينظام دستگاه، خودِ . هستند] هافيتيسپوزيد[ هادستگاه

 دايپ وجود امكان نامتجانس عناصر نيا نيب در كه است، يارتباط همان تيماه قاً يدق ابم،ي دست آن صِ يختش به دستگاه نيا در دارم
 در را خود ياصل كاركرد كه شوديم رميگدست يبندصورت از يشكل ـ گفت توانيمـ  »دستگاه« اصطالح از من سوم،...  .كنديم
 غالب كياستراتژ دكاركر كي از دستگاه ن،يبنابرا. رسانديم انجام به مبرم ازين كي به پاسخ در و مشخص يخيتار يلحظه كي

  »است برخوردار

Foucault, Michel (1980), Power/Knowledge, edited by Colin Gordon, Pantheon 
Books, pp 194-5.  

  
]7 [Orthodoxy ديعقا از يمشخص يمجموعه به مانيا بر دشيتأك كه ينييآراست اي ]doxa [درمقابل، و  است ينيد 

Orthopraxy يهاكنش و مناسك درستِ  انجامِ بر ديتأك كه يكنشراست اي ]praxis [است ينيد.  
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