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 فمینیسم مجدد کردنماتریالیستی

 راجی فرزانه یترجمه/  ابرت. ل  ترزا

 

 

. است موافق مقاله ی نویسنده های نظرگاه تمامی با مترجم که نیست معنا بدین متن این ی ترجمه

 نظرات با ها فمینیست مارکسیست /سوسیال شدن آشنا مقاالت دست این ی ترجمه از هدف

 مترجم نظر به. دهند ارائه فمینیسم از مارکسیستی/ طبقاتی تفسیری دارند سعی که است متنوعی

 به که است زنان جنبش از بخش آن دانشِ  تعمیق خدمت در متنوع نظرات این با آشنایی

 مترجم. دارند باور مارکس های آموزه

 

 ردهک جدا شان مادی شرایط از را سکچوالیته و جنسیت موضوعات فمینیسم در «فرهنگی چرخش» :چکیده

 ،«تاریخ» ،«جنسیت» چونهم موضوعاتی کارگیری به با هم آن پردازد، می چرخش همین به مقاله این. است

 ،«هویتی سیاست» ،«سکچوالیته» ،«طبقه» ،«نظریه» ،«گرایی ذات» ،«پسامدرنیته» ،«مدرنیته» ،«عاملیت»

 با مرتبط اقدامات و موضوعات  بااین  اه نظریه«پسا» کهدرحالی. شان یافتن مادیت در  «انضمامی امر»  و «کار»

 فرهنگ ،کنند می شان تلقی مستقل(-نیمه) مقاومتی های کنش و  کنند می برخورد «فرهنگی» اثرات مثل ها آن

 را اجتماعی کلیت قادرنیست خود،خودیبه فرهنگی، مقاومت و شود نمی جدا هرگز خود مادی مبنای از

 طریق از که است،  طبقاتی یمبارزه ای دگرگونی چنان رساندن انجام به برای روش مؤثرترین. کند دگرگون

 پایان را اجتماعی ی طبقه و شود می «ای ریشه» تغییرات باعث سرمایه و کار روابط مجدد دهی سازمان

 کار. نابرابری: هستند طبقه ی نتیجه جنسیت، چونهم اجتماعی، های تفاوت تمامی. بخشد می
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 اجتماعی ساختارهای که کار، چونهم -داری سرمایه تحت مادی کردهایعمل به عمل، و نظریه در ،«پسا» از بعد فمینیسم

 ی مسئله دیگر، عبارتبه. است کرده وارهبت را تفاوت و اعتناشده بی زیادی ی درجه تا - دهد می شکل را روزمره زندگی

 کرده پخش «ها ستم» خصوصیات از کثرتی درمیان را زنان یها واقعیت ای ریشه شرایط از شناخت و کرده پاک را «استثمار»

 و پذیرفته -دار معنی اقدامات از خودمختار قلمرویی مثابه به فرهنگ از مادی تلقی - را فرهنگی چرخش فمینیسم،. است

 ایدئولوژی هرز ایه  علف سازیپاک به نیاز جدید فمینیسم یک احیای بنابرای. است گذاشته کنار را کننده دگرگون های سیاست

 صرفاً( سرخ) جدید فمینیسم یک  خالصه،. است کرده محدود زنان شرایط از فمینیسم درک برای را شرایط که دارد، بورژوایی

 مسائل: سازد می را «زنان ی مسئله» که است  مسائلی «دیگر» ی درباره تربیش حتی بلکه پردازد، نمی «زنان ی مسئله» به

 .دهند می تشکیل را جهانی  ی سرمایه ایِ  ریشه واقعیات -تغییر و - درک شرایط که ارک و طبقه به مربوط

 چونهم) ها نظریه«پسا» که سکچوالیته و جنسیت از فمینیستی متعارف های درک که است استوار اعتقاد این بر حاضر متن

 های تفاوت تمامی به دادن اجازه از پس - اند دهکر شان نهادینه - (پسامارکسیسم پسامدرنیسم، پسااستعماری، پساساختارگرایی،

 برای هستند راهبردهایی - (٢٠٠٠ کاران،هم و باتلر ؛١٩٩٥ کاران،هم و حبیب بن مثال، عنوانبه) خانوادگی دعواهای و محلی

 کار نیروی تبدیل عثبا که اجتماعی ی  رابطه) سرمایه و( آمده ارزش ی کارپایه ی نظریه در که صورتی به) کار ی مسئله دورزدن

  احیای برای(. زندگی های سبک در مثال) فرهنگی های تفاوت موضوع به شدنمشغول آن جایبه و ،(شود می سود به دیگران

 که کنم می استدالل مشخصاً. گیرم می چالش به است متعارف فمینیسم مبنای که را فرهنگی ی نظریه من ماتریالیستی، دانشی

 تنها نه فرهنگ، و( آلمانی ایدئولوژی انگس، و مارکس) «است عملی آگاهی» -اش اجتماعی های گردش در «گفتمان» -زبان

 هایش، شکل تمامی در متعارف، فمینیسم. است تولید مادی مناسبات اجتماعی بیان نهایت در و همیشه بلکه نیست مستقل

 را ها آن کار، این با. کند می موضعی و محلی شان، ستم های ویژگی و ها آن های تفاوت به احترام نام به را، سکچوالیته و جنسیت

 برای. کند می سازیپاک کار از را ها آن بنابراین و دهد می تقلیل ها[1] گری انجام در «دادهایروی» به و کرده جدا تاریخ از

 ها تعیُن» حاصلِ و «خیالی میانضما امر» یک همیشه ،«انضمامی امر» یعنی جزئی، امر و خاص امر و محلی امر سرخ، فمینیسمِ

 تنها نه( کار روابط) تولید. دهند می شکل را وحدت، یک درون تمایزات کلیت، یک اجزای همگی» که است «بسیاری روابط و

 را زن کهاین عوض در و متعارف های نظریه با تقابل در(.گروندریسه مارکس،) «دارد سیطره نیز مراحل سایر بر بلکه ...برخودش

 خواهد بینی پیش قابل کامالً. ام داده قرار سرمایه و کار جهانی تاریخی فرآیندهای در را سکچوالیته و جنسیت بدانم،[ 2]«یکتا»

 خیلی و انتزاعی، بس پرت، بسیار[ ای نظریه] عنوانبه فمینیسم اصلی جریان را سکچوالیته و جنسیت از من تحلیل که بود

.  بینم نمی ذاتی و مستقل امری را آن فقط. کنم نمی انکار را تفاوت من. کند رد زنان، فاوتت انکار از شکلی بنابراین، و نظری

 در بنابراین. مالکیت روابط با یعنی شود می تعیین طبقاتی تفاوت با که دانم می امری  نهایت در و همیشه را تفاوت بلکه

 که کنم می بررسی را شرایطی از برخی و کنم می نقد را معاصر فرهنگی ی نظریه در غالب های شیوه برخی بعدی، های بخش

 با.  شوند می منتسب جاری های ستم به غیرماتریالیستی شکل به استثمار، و طبقه از منتزع سکچوالیته، و جنسیت آن تحت

 سامدرنیسم،پ نظریه، گرایی، ضدذات و گرایی ذات عاملیت، مرجع، و زبان  مسائل به پردازم می نمونه، عنوان به چین، اتخاذ

 با فقط. نامم می «جهانی تاریخ» چهآن و طبقه کار، کلیت ذهنی امر میل، ی سوژه خُرد، سیاست ایدئولوژی، هویتی، سیاست

 زنان استثمار ای ریشه های واقعیت دیدن برای را زمین تواند می سرخ فمینیسم  که است ایدئولوژیک هرزهای علف این سوزاندن

 [3.]کند پاکیزه آن با مبارزه و -کار ی سوژه مثابهبه -
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 فرهنگی مطالعات و فرهنگی ی نظریه ی وظیفه

 به آن ارتقای -انسان پراکسیس کردن دگرگون فرهنگی، مطالعات و فرهنگی ی نظریه جمله از ها، دانش ی همه ی وظیفه

 بلکه،. نیست وظریف دقیق المیک نظر از یا و پیچیده گفتمانی نظر از پیچیده، ی واژه از منظورم. است -تر پیچیده سطحی

. دهم توضیح دهید اجازه. است تولید ترِ پیشرفته و تر، پیچیده تر، الیه الیه چه هر اشکال به گوییپاسخ توانایی پیچیده از منظورم

 یا یرتغی بشر تاریخ در تواند نمی طریقی هیچ به( شهودی چه و مند نظام چه شناختی، هیچ یعنی) خود خودی به ای ایده هیچ

 که است هگلی الگوی یک مجدد ترسیم خود، ی خود به تغییر عامل یک عنوانبه فرهنگی مطالعات طرحِ. کند ایجاد دگرگونی

 ی همه چونهم دانش،. است فکرانروشن هژمونیک قدرت از تقریری فقط الگو این. داند می ها ایده حرکت ی نتیجه را جامعه

 چنین پردازی نظریه در مارکس. است تولید ی  شیوه در تحوالت به واکنشی همیشه و ایی،روبن های مجموعه از بخشی ها، ایده

 بنابراین» :نویسد می سیاسی اقتصاد نقد در سهمی به اش«مقدمه» در که رود می پیش جاآن تا دانش از ماتریالیستی ی نظریه

 کنیم، نگاه تر دقیق موضوع به بخواهیم اگر دهد؛ انش انجام بتواند که کند می تعیین خود برای را وظایفی آن همیشه انسان

 یا داشته وجود پیشاپیش هم حلش برای مادی شرایط که آید می وجود به زمانی فقط خود وظیفه که یافت درخواهیم همیشه

 زیکفی علم چه خاص، دانش یک که ای وظیفه هر دیگر، عبارتبه(.  ٢١ ،١٩٧٠ مارکس،) «باشد گیری شکل روند در کم دست

. کند می اقتضا فرهنگ در مادی مناسبات  تکامل و رشد که است ای وظیفه کند، می تعیین خود برای فرهنگی، مطالعات چه و

  که تحوالتی بین ای جامعه هر در اما،. شوند می تر پیچیده هم ها دانش شود، می تر پیچیده مادی مناسبات کهاین موازات به

 این. دارد وجود تأخیرزمانی یک کنند، می تولید تولیدی نیروهای که ثروتی توزیع ی نحوه و سازند می میسر تولید نیروهای

 این در کننده، متحول و مترقی های دانش نقش. ماند می عقب تولیدی نیروهای ی توسعه از همیشه مالکیت ی رابطه یا توزیع

 نیروهای برای شان طریق از که است هایی روش و تولید ی مانده عقب اجتماعی مناسبات افشای فرهنگی، مطالعات مورد

: باشد کننده متحول عامل یک که است این فرهنگی مطالعات نقش ،رت مشخص بیان به. کنند می مانع ایجاد تولید ی رونده پیش

 برای نعیموا به چگونه ها آن کهاین و نظری، تحلیل طریق از تولید اجتماعی مناسبات توضیح آن از تر مهم و بررسی، ازطریق

 در حاضر حال در مثال، عنوانبه. اند شده تبدیل انسانی نیازهای به گوییپاسخ برای جامعه توانایی و تولید نیروهای پیشرفت

 وجود کشور در مرد و زن بچه، هر برای فراگیر بهداشتی های مراقبت ی ارائه امکان تولیدی، نیروهای رشد اثر در متحده، ایاالت

 را مردم نیازهای است قادر که اند کرده ایجاد بهداشتی های مراقبت از پیچیده نظامی تولیدی نیروهای یگر،د عبارتبه. دارد

 دسترسی -نیاز بر سود تقدم یعنی، -طبقاتی های تفاوت بر است مبتنی که تولیدی موجودِِ اجتماعی روابط اما،. دهد پاسخ

 دیگر با همراه دارویی، و بیمه های شرکت. است کرده غیرممکن مرا یک به تبدیل را بهداشتی های مراقبت به مردم ی همه

 مجموعه این کهزمانی تا بنابراین،. دانند می سود مستحق را خود تولید، موجودِ اجتماعی روابط به توجه با بهداشت، سوداگران

 نفر ها میلیون با ما و است؛ غیرممکن بهداشت ی عادالنه توزیع و همگانی بهداشت است، غالب برفرهنگ اجتماعی روابط از

 مطالعات» من که چهآن کننده، متحول فرهنگی مطالعات نقش. هستیم مواجه متحده ایاالت در بهداشتی های مراقبت بدون

 کارکردهای از انضمامی و ماندگار نظری تحلیل ی ارائه( ٢٠٠٣؛٢٠٠١ ؛١٩٩٦ ابرت، به کنید نگاه) نامم می «سرخ فرهنگی

 و بهداشت صنعت ایدئولوژی و واقعی اقدامات بین مورد، این در) است تولیدی نیروهای و اجتماعی سباتمنا بین ی رابطه

 هایی تناقض بتوانند کهای گونه به مردم در جامع نظری آگاهی نوعی ایجاد برای( آن ی فناورانه و اقتصادی -اجتماعی های قابلیت

 همه برای بالقوه طوربه متحده ایاالت در بهداشت گرچه  که  تناقض این  مثال، برای: کنند درک کنند می زندگی آن با که را

 سرخ فرهنگی مطالعات. ندارند آن به دسترسی  هیچ اساساً یا دارند آن به اندک دسترسی مردم از بسیاری است، دسترس قابل

 سالم بدن داشتن حق از داریطرف به خاص، مورد این در مثال برای چرایی، این توضیح در و داد، خواهد توضیح را آن چرایی
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 عامل یک به را شهروند استداللی، چنان طریق از و کند، می استدالل شهروندی بنیادین حق یک مثابهبه مناسب، بهداشت و

 متفاوتی اجتماعی نظم برای که کسی به(: طبقاتی آگاهی به خواه  تحول نظری آگاهی تبدیل با) کند می تبدیل تاریخ فعال

 .موجود اجتماعی شرایط از متفاوت -کند می تفعالی

 ضدهژمونی عامل بسیج ی درباره

 فرهنگی ی نظریه در کنم می گمان. کنیم پردازی نظریه را «عامل» خود که است الزم ابتدا ضدهژمونی عامل بسیج نوع هر برای

 غریب، ای شیوه به درنتیجه، که کنند دازیپر نظریه آلیستی ایده چارچوبی در تربیش را عامل که دارد وجود تمایل این معاصر

 ی همه که کند می استدالل معاصر فرهنگی ی نظریه دیگر، عبارتبه. شود می داده قرار موقعیتی های کنش[ 4]گی بوده خاص در

 حالی رد حال، بااین.  است مادیت از شکلی بودن محلی این که دارد ادعا حتی گاهی -دارند محلی قوی بُعد بک موثر های کنش

 ای گونهبه. کند می پردازی نظریه -نامم می آلیستی ایده من که چهآن -غیرتاریخی سبکی به را سوژه کند، می  محلی را سوژه که

 اساس درواقع،. شود «انسانی پراکسیس» دار عهده تواند می اش، خودانگیخته ی تجربه محضِ قدرت با سوژه، که کند می فکر

 به و( گفتمانی عمل) شود مذاکره وارد ها سوژه سایر با تواند می که ای سوژه: است شده  محلی اما آلیستی، ایده ی سوژه این ائتالف

 محلی، -عامل از مفهوم این. است اصالحات برای رمزی ی کلمه همیشه جااین در تغییر. کند ایجاد تغییر مشترک ای شیوه

 دیگر ای شیوه به گفتم که را چه آن بدهید اجازه. کنند می پشتیبانی هگسترد طرزی به هویتی های سیاست را -ائتالفی گفتمانی،

 با ابتدا را کار این. رود می طفره -است تاریخی عامل جایگاه تنها که - طبقه ی مسئله از معاصر فرهنگی ی نظریه: کنم بیان

 هویتی، های سیاست در موجودِ ائتالفِ ی وژهس یعنی خود، پیشنهاد ی ارائه با سپس و ازمدافتاده دیدگاهی مثابه به طبقه ی ارائه

 فمینیستی، ی ا سوژه: رسیم می ها سوژه از ای مجموعه به پایان در ما ترتیب این به. دهد می انجام مدروز، موضعی عنوانبه

 به گُتاری و لوزد ی فلسفه در که - شده تکه تکه های سوژه این. دگرباش ی ا سوژه و التینی، تبار،افریقایی -امریکایی ای سوژه

 برداشتیِ معتقدم. هستند عامل های سوژه ی  بالماسکه من، نظر به همگی، -شوند می تقدیس[ 5]نومادی های سوژه عنوان

 سَبک های فعالیت نهایی، تحلیل در که، کند برخورد نقادانه بسیار عامل ی پساساختارگرایانه های نظریه با باید عامل از سازنده

 اصلی محور عنوانبه را طبقه -مثابهبه -زندگی سَبک این و  کرده طبقه گزینجای( کند می اعالم هویتی  ستسیا که) را زندگی

 پساساختارگرا ی نظریه که گرفت خواهم قرار انتقاد آماج مورد، این در که است بدیهی. شناسد می رسمیتبه انسان، پراکسیس

 و هستم اطالع بی نیست تاریخی عامل پایگاه تنها طبقه که این از یا هستم اوتتفبی شدن ای حاشیه مصیبت به یا ام نفهمیده را

 به را نژاد یا جنسیت سکچوالیته، ندارم قصد وجه هیچ به .دارند اهمیت اندازه همانبه نژاد و جنسی، هویت جنسیت، دانم نمی

 به تبدیل طبقاتی ی ا جامعه در فقط سکچوالیته. کنم ینم تلقی خودمختار هایی حوزه را ها آن اما کنم، انکار مبارزه پایگاه عنوان

  کهجایی در ینیع است، داری سرمایه نظام در نژادپرستی تاریخی جایگاه نژاد. شود می تبدیل اجتماعی تفاوت برای نشانه یک

 اگرچه دیگر، عبارتبه. است سود نرخ اصلی گاه تکیه متفاوت، نژادی و قومی نظر از مهاجرِ و نشین، مستعمره برده، ارزان کار

  تقسیمات خاطربه ها آن هستند، اجتماعی ی مبارزه های پایگاه و تاریخی عامل فضاهای  واقع به سکچوالیته و جنسیت نژاد،

 دیگریِ تاریخی عامل تنها  کرده، رخنه آن به سرمایه  که جهانی در بنابراین،. شوند می گونه این( طبقه) مالکیت مناسبات و کار

 آنتاگونیسم و تناقض این راستای در را خود که انسانی پراکسیس یا ضدهژمونی عامل هر. مزدبگیر کارگر -است یهسرما

 باالیی متوسط طبقه فکرروشن شود باعث است ممکن که کند می ایجاد تاریخی عامل از ای بالماسکه نکند، متمرکز طبقاتی

 دقیق، بسیار بیان به. گذاشت خواهد نخورده دست را موجود جتماعیا ورسوم آداب اما کند، قدرتمندی و توانمندی احساس

 .دارد قرار انقالب مرکز در قویاً -گذرد نمی ائتالف طریق از اجتماعی دگرگونی مسیر



 
 5 

 تاریخی ماتریالیسم مقابل در هویتی های سیاست

 خود درک برای ای شیوه عمدتاً یبند صورت این. است داری سرمایه نظام تحت سوژه بندی صورت متأخرترین هویتی سیاست

 کامالً را طبقه که دهد می قرار( است شده نامیده بورژوایی شناسی جامعه در که طور آن[ )6]مدیریتی ی طبقه اختیار در

.  فهمد می بازار با ارتباط در زندگی های بخت مثابهبه نئووبری، مفهومی به را طبقه کند، برخورد طبقه با اگر یا -زند دورمی

 کاربه الیستی ایده سَبکی به خود تعریف برای را هویتی سیاست( است طبقه از فراکسیونی واقع در که) مدیریتی ی طبقه

 اجتناب تواند نمی که زمانی حتی. نباشد آن برای تهدیدی یا نکند وارد کار اجتماعی موجود مناسبات بر فشاری که گیرد می

 حساس هویتی های سیاست از دوشکل -ضدنژادپرستی و فمینیستی مبارزات مباحث در مثالً را کار ی مسئله که این از کند

 پرداخت» یعنی) درآمد به مربوط ای مسئله یعنی شود، می استخدام و مشاغل به مربوط ای مسئله عمدتاً کار کند، محسوب

 متعارض ساختارهای با را کار ی سوژه روابط خود، خودی به درآمد، داده، نشان مارکسیستی ی نظریه که گونه همان اما(. «برابر

 باید که) سود از حاصل درآمدِ بین. شود حاصل «مزدهادست» یا سود از تواند می درآمد تر، دقیق عبارتبه. کند نمی تعیین کار

 وجود ادیکالر تفاوتی( فرد کار نیروی فروش ی نتیجه) مزدهادست از حاصل درآمدِ و( است دیگران از اضافه کار ی نتیجه گفت،

 درآمد افزایشِ چگونگی به هرچیز از تربیش است، شده مطرح ضدنژادپرستی یا فمینیسم  با ارتباط در کار ی مسئله وقتی. دارد

 شده فهمیده خانگی کار برای درآمد و «نشده پرداخت کار» با رابطه در عمدتاً نیز کارخانگی موضوع حتی -یافته تقلیل سوژه

. اند کرده مبارزه است سرمایه هژمونی بر مبتنی که کار موجودِ مناسبات علیه ندرت به نژادی تبعیضضد یا فمینیسم .است

 ی دریچه از که اند بوده نژادی ضدتبعیض دارانطرف و تاریخی ماتریالیست های فمینیست آن مورد این در کمی استثناهای

 و هفتاد های دهه فمینیسم در ویژه به کار، این اما. اند پرداخته  جنسی هویت و نژاد جنسیت، تاریخی ساختارهای به کار تقسیم

 فضایی هویتی  سیاست واقع، در .کردند متوقف زیادی ی درجه تا هویتی سیاست و پساختارگرایی هژمونیک ظهور را هشتاد،

 با ارتباط در فرد جایگاه به مربوط مسائل مختصراً، - کار به مربوط بنیادین مسائل زدن دور طریق از سوژه آن در که است

  کردن فرهنگی طریق از اساساً هویتی سیاست در «تفاوت. »کند می کسب جایگاهی اجتماعی مناسبات در -تولید ابزار مالکیت

  .شود می حاصل کار اجتماعی تقسیمات

 به را ها مقوله  این ونهچگ که این برحسب. است برانگیز چالش ی رابطه یک جنیست و طبقه نژاد، بین ی رابطه که است بدیهی

 و پیوند این ی پیچیده روابط درکِ برای کهاین گفتن با. رسیم می متفاوتی اساساً اجتماعی های نظریه به سازیم مرتبط دیگریک

 پساساختارگرایی روش. کرد خواهم تقبل را سازی ساده قدری خطر دارد، وجود روش دو آن، ی پیچیده درونی پیوندهای

  و جنسیت نژاد، دیدگاه این در. کند می تضمین مقوالت این از هرکدام برای را خودمختاری -نیمه  کم دست ای خودمختاری

 دارند، دیگریک با  که نیز ای  رابطه. نیستند ترجمه قابل دیگری منطق هیچ به که  دارند را خود ماندگار درون منطق سکچوالیته

 کردن جدا برای که مفرطی خشونت بدون دیدگاه، این براساس دیگر، عبارتبه. تاس[ 7]«چندعاملی متعین» آلتوسر، از وام به

 طریق از را جنسیت یا یابد، دست سکچوالیته  مورد در دانش به نژاد طریق از تواند نمی کسی گیرد، می صورت ها گزاره این

 جنسیت یا نژاد سکچوالیته،  ها آن با که تیذا راهبردهای و درونی منطق به پرداختن برای ای نظریه چنین. بفهمد غیره و طبقه

 در که است این مسئله این به دادن پاسخ برای دیگر روش. است رسانده چاپ به شماری بی های کتاب شوند، می بندی مفصل

 نای کالن منطق واقع، در این، کند؛ می عمل چگونه نژاد کند، می عمل چگونه جنسیت که است این اصلی موضوع پارادایم این

 کلی به معموالً کند می کار که کند می کار روشی آن به جنسیت چرا که سوال این: دهد می قرار اهمیت دوم درجه در را روابط

 میان ارتباط یبرقرار نفع به  و کرده لغو  نظریه از را خودمختاری تاریخی، ماتریالیسم دیگر، ی نظریه. شود می رانده حاشیه به

 غیره، و سکچوالیته و جنسیت، نژاد، ی چندگانه و جدا های منطق ی وسیلههب نه کند، می استدالل دیگریک با  مقوله چندین
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 ،[8]دگرباشی و نژادی  تبعیض ضد فمینیست، پردازان نظریه از بسیاری. سرمایه و کارمزدی فراگیر و واحد منطق طریق از بلکه

 دهد، توضیح را جنسیتی روابط در نابرابری و نژادی  تبعیض در مست سکچوالیته، در میل تواند نمی کار منطق کهاین گفتن با

 های تفاوت به تبدیل زمانی فقط نژاد و سکچوالیته جنسیت، اما. اند داشته شتاب ماتریالیستی ی نظریه کردنمختومه برای

 به بنابراین و کار اعیاجتم تقسیم از بخشی مثابهبه هریک و شوند، کار اجتماعی تقسیمات از بخشی که شوند می اجتماعی

 موضوع صرفاً فوکوئی، ی نظریه برخالف نژادی،  تبعیض. دارند متفاوت و طوالنی تاریخی مهم، اجتماعی تفاوت یک عنوان

        بر ها خواه دگرجنس قدرتِ اعمال - گراهراسیجنسهم. سکچوالیته یا جنسیت طورهمین نیست؛ قدرت نابرابر مناسبات

 اما است، قدرت ی نتیجه گفت باید که است، خشونت نوعی بیان گرا جنسهم سرکوفت. نیست ستم قطف -گرایان جنسهم

 نه قدرت پساساختارگرا، ی نظریه برخالف. شود فهمیده قدرت برحسب تواند نمی قدرت، تبارشناسی درمورد تحقیق بدون

 تولید ابزار بر مالکیت سیاسی و اجتماعی تجلی درتق. روابط تمامی ماندگار درون شرایط سادگیبه نه و است گفتمان ی نتیجه

 بررسی مورد تولید روابط با رابطه در باید نیز آن اثرات و شود، می ایجاد تولید ی نقطه در همیشه قدرت دیگر، عبارتبه. است

 اعمال) ستم فقط جنسی تبعیض نیست؛( ها برسیاه سفیدها قدرت اعمال) ستم فقط نژادی  تبعیض دیگر، عبارتبه. گیرد قرار

 قدرت، و ستم نتایج عنوانبه گراهراسی،جنس هم و جنسی تبعیض نژادی،  تبعیض که است درست. نیست( برزنان مردان قدرت

 کنیم، محدود تجربی سطح این به را خود پژوهش ما اگر. کند می تجربه( لزبین زن، امریکایی، -افریقایی مثال برای) سوژه را

 چگونه کهاین فهم برای اگر اما. دارد محدودی بسیار ی استفاده کنم می فکر که بریم، می پایانش به قدرت نگاری قوم با صرفاً

 عنوانبه صرفاً گراهراسیجنسهم و جنسی تبعیض و نژادی تبعیض احتساب از شود می ناشی تولید ابزار بر مالکیت از قدرت

 و تر تاریخی روشی به را سکچوالیته و نژاد جنسیت، طبقه، ابطرو که بود خواهیم قادر سپس برویم، فراتر قدرت نتایج

 بلکه  ستم های نمونه نه گراهراسی جنسهم و نژادی تبعیض جنسی، تبعیض دیدگاه، این در. کنیم پردازی نظریه تر ماتریالیستی

 پایگاهِ مثابهبه را اجتماعی رام  که پساساختارگرا ی نظریه یک که است این گفتن برای دیگری روش این. اند کشی بهره موارد

 تر ثمربخش روش. انجامد  نمی سکچوالیته و نژاد جنسیت، طبقه، بین روابط از ثمربخش درک به بیند، می چندگانه  ستم اعمال

 و سکچوالیته  جنسیت، فهم و است پیچیده ی شبکه این مرکز در - مالکیت روابط - آن پیامدهای و کار مناسبات دادن قرار

 و کارمزدی آنتاگونیسم - بنیادی آنتاگونیسم  که تناقضاتی مثابهبه یعنی،: شود می ایجاد کار تقسیم از که چهآن عنوانبه نژاد

 .کند  می تولید داری سرمایه نظام تحت -سرمایه

 پسامدرنیسم/مدرنیسم توهم

  برای که هستند مفاهیمی ها این: هستند ضتناق فضاهای چیز هر از بیش مدرنیته پسا/مدرنتیه و مدرنیسم پسا/مدرنیسم مفاهیم

  ی درباره ها اصطالح این با کهزمانی تا رسد می نظرمبه. اند شده استفاده داری سرمایه در ها دگردیسی و تاریخ با توافق

 دیگر، عبارتبه. نشانیم می ماتریالیستی تحلیلی  جای بر کماکان است گفتمانی بحثی اساساً  را چهنآ کنیم، فکر داری سرمایه

 مدرن ی سوژه  که -روانکاوی و شناسی جامعه موزیک، نقاشی، تا علوم از -است مفهومی راهبردهای ی همه مجموع مدرنیته

 تاریخی انکشاف از جدا( «مدرنی)» سبک هیچ .کند می استفاده  سرمایه و مزدی کار بین تضادهای در خود قراردادن برای

 باعث است ممکن پسامدرنیته، از مدرنیسم پسا کردن جدا یا مدرنیته، و مدرنیسم کردن جدا. اردند وجود سرمایه و کارمزدی

 و مارکس که است چیزی  از ای گونه نهایت در اما شود،[ مفاهیم این ی درباره] تاریخی موقعیت و مفهومی شفافیت توهمِ

. پردازی جمله سیاست یعنی - (٣٦ ،١٩٧٦) نامیدند یم «جهان این عبارات با صِرف ی  مبارزه» ،آلمانی ایدئولوژی در انگلس

 ی همه است؛ داری سرمایه فهم برای تالش ی ادامه همگی -ژیژک و باتلر لیوتار، جیمسون، در -مدرنیته پسا مختلف های شکل

 است، داده خر بنیادینی ساختاری تغییر که این: نامم می داری تغییرسرمایه ی «شایعه» من که چهآن بر است مبتنی ها آن
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 را جامعه و فرهنگ بر داری سرمایه تأثیر درک برای مفهومی مقوالت از جدیدی ی مجموعه که داری سرمایه در « گسستی»

 - کند می مدرنیته/مدرنیسم رهاکردن به ملزم را ما داری سرمایه در بنیادینی ساختاری تغییر  که - دیدگاه این. کند می  طلب

. است تکراری موضوع یک نیز دهد، می قرار مدرنیته پسا جای به را دوم ی مدرنیته که هابرماس،چون هم نویسندگانی برای حتی

 چیزی آن مدآپی نهایت در فرهنگ هم و سَبک هم زیرا فرهنگ، ی مسئله نه و است سَبک ی مسئله نه موضوع من، اعتقاد به

 معاصر فرهنگی ی نظریه گمانمبه. سرمایه و مزدی کار ضادت: ام نامیده داری سرمایه ی اولیه تناقض ترهاپیش من که هستند

 و جیمسون ایگلتون، هابرماس، در ها آن تکرارمجدد و پسامدرنیسم/مدرنیسم پسامدرنیته،/مدرنیته مستعمل مقوالت بر تواند می

 داری سرمایه کهاین فتنگ  جایبه. است داری سرمایه اصلی ی مسئله و. کند غلبه اصلی، ی مسئله به بازگشت طریق از باتلر

 سهام بازار در که افرادی تعداد افزایش یا مدیریت، روش در تغییرات مثل صوری، بسیار شواهد براساس - است کرده تغییر

 تغییر طریقی چه به داری سرمایه: بازگردیم اصلی موضوع به که است الزم -اینترنتی های آوری فن ظهور یا کنند، می سوداگری

 داری سرمایه یا ؟(مدرنتیه پسا داری سرمایه به) شده تبدیل دیگری داری سرمایه به واقعاً «مدرنتیه» داریِ سرمایه یاآ است؟ کرده

 عامل کرده تغییر چهآن کنند؟ می استخراج اضافه کار مزدبگیران از  دارها سرمایه آن در که مانده باقی کش بهره رژیم همان

 این و -شده دگرگون که نیست کشیبهره این. شود می سازوار کشی بهره که است روشی بلکه نیست مالکیت روابط بنیادین

 شود، داده تشخیص ساده «واقعیت» این اگر. کرده تغییر که است کشی بهره ی شیوه تربیش بلکه -است تغییر شاخص تنها

 .است پردازی جمله سیاست صرفاً پسامدرنیسم/مدرنیسم پسامدرنیته،/مدرنتیه مورد در بحث کل که شود می آشکار

 روش مؤثرترین است، داری سرمایه انکشاف تاریخ اساساً  چهآن با توافق برای مدرنیته پسا و مدرنیته های پارادیم از استفاده

 ،«پسادرنیته و مدرنیته ی حاشیه» در یا پسامدرن یا است مدرن چین کهاین گفتن مثال برای. نیست موضوعات سازی مفهوم

 و هژمونیک پارادیم یک به -آسیا ی بقیه و اروپا با  اش پیچیده روابط و کالن پیچیدگی تمامی با -چین ظهور اریخت ترجمان

 با چین روابط و چین درونی روابطِ قراردادن درحاشیه معنایبه پسامدرنیته/مدرنیته برحسب چین تعریف. است امپریالیستی

 نه باید کننده تعیین عامل تاریخ، در انسان جایگاه و تاریخ ی مسئله با برخورد رد .است جهان، ی بقیه با نه اگر آسیا، ی بقیه

 و الیه الیه شدت به تاریخِ در را انسان و زند می بر میان را پسامدرن و مدرن که باشد چیزی آن بلکه پسامدرنیته/مدرنتیه

 ی مسئله به  مؤثرتر دهی پاسخ من، نظر به. است کار ی رابطه - تاریخ و انسان رابطۀ - رابطه این. دهد می قرار خود ی پیچیده

 تاریخ های نویسی ترحاشیهبیش ها این ی همه -نیست غرب یا شرق پسامدرنتیه،/مدرنیته به ارجاع طریق از چین، یابی موقعیت

 در بلکه نیست ای حاشیه چین. گیرد می صورت چین در کار وجوه به پرداختن طریق از بلکه - تاریخ بررسی تا هستند

 غرب با اش رابطه به توان می که است ای مخمصه چنان طریق از صرفاً و است، نمونه و سرمشق کار، تاریخ با خود ی مخمصه

 اما دارد، هایی شباهت اروپا، جمله از جهان، های بخش سایر در کار تاریخ به چین در کار تاریخ که است بدیهی. کرد نگاه

 یک ساختن و تاریخ فعلی های  نظریه کردن غیرمحلی برای من معنا، یک به. دارد را خود -باتیث بی - مندی زمان حال درعین

 تاریخ جهانی منطق کار  سان، بدین و است،( تولید های شیوه) کار های شیوه تاریخ که تاریخی: کنم می استدالل جهانی تاریخ

 به را هند در مارکس ی نوشته من جا این در. شود می آشکار آن در منطق این که جایگاهی ویژگی درنظرگرفتن بدون است،

 امر به نسبت معمول لیبرالی آئینی راست و کرده استدالل ای جهانی تاریخ چنین له کهجایی گزینم، برمی خود سند عنوان

 ی واسطه هب را داری سرمایه در آن گیری شکل و انسانی کار جنبش لیبرالی، آئینی راست. کند می رد را خاص امر و محلی

 است داری سرمایه امپریالیسم از مشخصی شکل صرفاً اروپامحوری. کند می رمزآلود اروپامحوری، و داری سرمایه از غلط برداشت

 .شود شناخته گونه همین به باید و
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 در را داری سرمایه باید شود، می پسامدرنیست/مدرنیسم پسامدرنیته،/مدرنتیه مقوالت گزینجای سوسیالیسم کهاین دیدن برای

 اشکال نه و -شان بقای شرایط و ظهور تاریخ به توجه با - سوسیالیسم موجودِ اَشکال با اَشکالش، ترین چندالیه و ترین پیچیده

 مثال، برای) مردمی  اساسی نهادهای سطحی ی مقایسه یک حتی اما. سنجید سوسیالیسم، ی پیچیده و یافته توسعه بسیار

 اروپا در مشابه نهادهای با چین، و کوبا مثل سوسیالیستی، کشورهای در( کودک از مراقبت و رگرانکا ایمنی آموزش، بهداشت،

 این. اند داده قرار سود بر  مقدم را مردمی نیازهای ناچیزشان، منابع با حتی چگونه، چین و کوبا که دهد می نشان امریکا و

 ی همه و جامعه یک که است چیزی -شده داده اولویت کدام به معهجا یک در که این و نیاز و سود بین ی رابطه یعنی -واقعیت

 ببینم توانیم می سپس کنم می فکر برسیم، انسانی نیاز و انسانی کار از سطح این به ما اگر. کند می تعیین را آن فرهنگی اشکال

 .شوند می ربط بی چقدر انسان تاریخ  بحث در پسامدرنیته/مدرنیته مقوالت  که

 شده؟ دگرسان یا رفته ازدست: [9]مرجعیت

 آن گزینجای را[ 11]مرجعیت و مرجع از جدیدی های فرم و ها حالت بلکه یابد؛ نمی رهایی[ 10]مصداق از پسامدرنیسم

 های نظریه تر، واضح عبارتبه. اند داده دست از داری سرمایه تحت را خود تاریخی سودمندی که کندمی مصداق از مفاهیمی

 که چهآن بر بودند مبتنی( است بوده مرجعیت و مصداق مشترک مفاهیم اصلی ی هسته که) واقعیت و زبان بین ی رابطه سنتیِ

 ابتدایی، صنعتی داری سرمایه برای مرجعیت از شکل این. نامید[ 12]مدلول و دال بین بسندگی از «فوردی» ی ا رابطه توان می

  -اینترنتی های آوری فن باظهور اما،. بود تر مناسب بود، تولید در مونتاز طخ و مدیریت در تیلوریسم هایش ویژگی  ترین مهم که

 پذیر انعطاف کارِ محل آوردند، ارمغان به را تیمی مدیریت و جمعی بندی سازمان مثل مدیریت، جدید های شیوه خود با که

 و ها التینی امریکای ، ها امریکایی -افریقایی ن،زنا روی به را کار بازار و کردند، تیلوری قدیمی مدیریت  گزینجای را پساتیلوری

. است شده ربط بی تاریخی نظر از مدلول برحسب دال بسندگی بر مبتنی نمایندگی روش - گشودند ای حاشیه های گروه سایر

 گرایی صنعت در که - نشانه[. 13]است نشانه کردنچندگانه و اَبَرمتنیت قابلیت جدید اینترنتی های فناوری های ویژگی از یکی

[ 14]خودمرجعی و شدن دوالیه اشکال انواع تحت ناگهان - کرد می عمل واحد سطحی در عمدتاً زیادی بسیار حد تا فوردی

 .نامد می[ 15]«مانستگان» و «مانندسازی» را  آن بودریار که است چیزی آن تأثیر که است، گرفته قرار

[  16]بازپخش درون در بازپخش مناسبات به مدلول و دال میان مناسبات و اند، شده چندگانه[ اکنون] ها نشانه که واقعیت این

 یک برای واحد مصداق یک انتخاب -شده چندگانه مصداق. است رفته ازبین مصداق که نیست معنا این به است، شده تبدیل

 مبنای - دارند دیگریک با گوشانهبازی ارتباطی که - ها مصداق از ای شبکه واحد، مصداقی جایبه. شده تر دشوار واحد ی نشانه

 و پساطبقه پسامدرنیسم، پسافوردیسم،) «پساها» سایر انسداد چونهم. دهند می شکل را مرجعیت مورد در جدید ی ا نظریه

 ایبر سالحی عنوان به زبان اثربخشی از مرجعیت پساارجاع/گی گرانه پسااشارت بودنِ گرانه اشارت این که کنم می گمان ،(غیره

 بازیِ و گوشانهبازی متنیّتِ محلِ یک است، کرده تبدیل میل/بخش کام ی اُبژه یک به را آن و کاسته اجتماعی ی مداخله

 فکر زبان، برای اجتماعی مؤثر مصداق یک مجدد آوردن دست به در. است الزم[ 17]مرجع از( پسا نه و) نو شکلی. معنارسانی

 که وسایرین، بودریار دریدا، سوسور، آستین، ویتگنشتاین، آثار طریق از نه شد، واهدخ پردازی نظریه مجدداً مصداق کنم می

 اما. والوشینوف چونهم ماتریالیستی شناسان زبان کار طریق از بلکه اند؛ کرده شناسانه شناخت نقدی مقهور سادگی به را زبان

 مفیدترین کنم می فکر بنابراین. دهد می نشان گرایی فرهنگ های لغزش مقداری زبان، از خود فهم در گاهی هم، واوشینوف خود

  کردعمل  آن در مارکس که اول، جلد از دهم فصل ویژه به است، سرمایه طریق از مصداق ی مسئله مجدد  بررسی برای روش

 مصداق ی نظریه یک بنای برای مؤثر بسیار چارچوبی روزانه کار بحث خالصه، طور به. کند می تبیین را روزانه کار در کار نیروی
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 جدید ی نظریه درنتیجه،. گیرد می قرار کار از شکلی عنوانبه و تاریخ با مادی ای رابطه در دیگر بار زبان آن در که کند می فراهم

 .بود خواهد مبتنی زبان مورد در کار ی نظریه یک بر  مرجع

 نظریه از متفاوت برداشت  دو

 -است بازی مثابهبه نظریه که نامم، می «گوشانهبازی ی نظریه» را آن که -یکی. بینم می یهنظر از آمیز مجادله برداشت  دو فعالً

 ی لفاظانه خوانش یک طریق از که، راهبردهایی کند، می تلقی[ 18]سازی متنی راهبردهای از ای مجموعه ضرورتاً را نظریه

 متزلزل، واقع در بدهند، ثبات آن به و کرده ینتضم را معنا است قرار که مفاهیمی چگونه که داد خواهد نشان وسواسی

 نوشتن نوعی مفاهیم ی همه گوید، می[ 20]خواندن های تمثیل در[ 19]مان دِ که گونه همان. هستند استعاری و سرگردان

 هک کند می اشاره خود[ 21]شناسی زیبایی ایدئولوژی و نظریه برابر در مقاومت در که رود می پیش جا آن تا او .هستند

 و گرایی متنی مثابهبه نظریه - نظریه از گوشانهبازی مفهوم این البته .است پردازی نظریه شکل ترین مادی خود گرایی متنی

 گرایانه اثبات عمل یک مثابهبه نظریه ی ایده از ساختارزدایی شکل شدیدترین -[22]فرجام علیه مقاومتی مثابه به گرایی متنی

 .(کند می بینی پیش و تبین را بحث مورد ی پدیده که جامعی بندی ولفرم مثابه به نظریه) .است

 مفهوم خودِ اما،. است ماتریالیستی ی ا نظریه گیرد می چالش به( گوشانهبازی ی نظریه) پردازی متن مثابهبه را نظریه کهچه آن

 و باتلر جودیت چونهم کسانی است، یاعتراض مورد نظری ی مقوله  دوم نسل پساساختارگرایان از بسیاری برای ماتریالیسم

 از افراطی بازی یک - معنا تکثیر جایگاه: مفهوم و. است مفهوم مقابل در مقاومتی مادیت ها آن برای که ژیژک، اسالوی حتی

 «تواقعی ترومای» عنوان به را مادی که ژیژک، بین عظیمی تفاوت البته. گیرد جای واحدی تفسیر هیچ در تواند نمی که مدلول

 به -(١٩٩٣[ )24]«اجراگر» - را آن[ 23]«احضارگری» و بدن که، باتلر و کند می طرح( الکان متون بر تکیه با( )١٩٨٩)

 ها آن که جایی مورد در خاص های تفاوت این رغم به. دارد وجود دهد، می پیشنهاد دسترس غیرقابل مدلول جایگاه عنوان

 مفهوم این که معتقدم. دهند می قرار تقابل در هگلی گرایی مفهوم با را مادیت ها آن ی همه دهند، می قرار را مدلولی دسترسی

 برخی برحسب  مادی، امر از خوانش تنوعات این ی همه دراصل، -است آلیسم ایده از بازنویسی یک خود مادیت از گوشانهبازی

 کنند می پیروی ویلیامز ریموند از که پردازان نظریه از دیگر تعدادی و ژیژک طورهمین و باتلر خودِ. است( معنا) گفتمان اشکال

            به آنان های تالش اما بشمرند،  کوچک را الیسم ایده این اند کرده سعی نامند، می فرهنگی های ماتریالیست را خودشان و

[ 25]«گرایی ماده» مختلف، های نوشته در من، که است شده منجر چیزی آن( فرهنگی های ماتریالیست کار در خصوصاً)

 ی ماده غلط به و اند بازگشته ماتریالیسم فویرباخی مفهوم به آلیسم، ایده از پرهیز برای تالشی در ها آن دیگر، عبارتبه. ام نامیده

 .اند برگزیده مادیت عنوان به را مرده

 از تاریخی درکی نظریه بلکه شود؛ نمی گرفته کار به فراگفتمان یک عنوانبه نظریه نظریه، از تاریخی -ماتریالیستی درکی در

 درکی. است اجتماعی کلیت از درکی نظریه دیگر، عبارتبه .است شانپیچیده متقابل ی رابطه در اجتماعی های فعالیت

 با تاریخی ماتریالیسم «ماتریالیسمِ» البته. کند می درک ماتریالیستی ای شیوه به را اجتماعی کلیت که است ماتریالیستی

 از تاریخی - ماتریالیستی درکِ در. است متفاوت اساساً ماتریالیسم، از فرهنگی های روایت و ژیژکی باتلری،  مانی، دِ  تبرداش

 نه جا این در ماتریالیسم دیگر، عبارتبه. است اجتماعی کلیت و طبیعت با مناسباتش در انسانی کار ساختار ماتریالیسم نظریه،

 بنابراین،. است انسانی کار مناسبات در تضادها ساختار بلکه تحرک؛ بی ی ماده نه و ستا گرایی مفهوم درمقابل مقاومت

 درنهایت دهم، نشان کردم سعی مقاله این سراسر در من که طور همان نظریه، «صادرات» و «واردات» ،«ترجمه» در ها دشواری

 ساز مسئله دیگر فرهنگ به فرهنگ یک از ها آن رصدو و است، شده مسئله ها نظریه ی ترجمه که این دلیل. هستند کار مسائل
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 های بندی فرمول چنان های ویژگی و هستند، آلیستی ایده های فرمول بحث مورد های نظریه که است این خاطربه شود، می

 باشد، شده درک ماتریالیستی - تاریخی ای شیوه به نظریه اگر اما،. تضادند در شان میزبان های گفتمان با همیشه آلیستی ایده

 جهانی تاریخ من که دارند پیوند چیزی آن با همیشه کار و تاریخ و کند، می درک کار و تاریخ در را اجتماعی های کلیت همیشه

 با کارشان های شیوه ساختار طریق از خود، که گوناگون های فرهنگ با پیچیده طریقی به نظریه که است معنا بدان این. نامم می

 و صادرات ترجمه، در مجازی معنای ترین اهمیت کم انتقال باعث مادی پیوندهای این -است مرتبط دارند، طارتبا جهانی تاریخ

 .شوند می واردات

 «ایدئولوژی پایان »فراسوی

 «گسست» یک دستخوش نظریه ،[27]موفه شانتال و[ 26]الکالئو ارنستو کار در ویژه به مدرن، پست اجتماعی ی درنظریه

 در که را ایدئولوژی ماتریالیستی ی نظریه آلتوسر، و الکان بر زیادی اتکای با هایشان، نوشته در موفه و الکالئو .شود می دانسته

 برای. اند کرده پاک شد، تصریح آن بر مارکس یسرمایه در تریبیش تأکید با و بندی، مفصل انگلس و مارکس آلمانی ایدئولوژی

 هیاهوی با و داده تقلیل «کاذب آگاهی» یک به را ایدئولوژی ِ مارکسیستی السیکک ی نظریه ها آن گسست، این دادن نمایش

           این از بعد ایدئولوژی. اند داده ارائه پیشگامانه مفهومی شاهکارهای عنوانبه را پساآلتوسری و آلتوسری های دیدگاه زیاد

 هستی که اند محکوم همه آن در و بگریزد آن از تواند نمی کس هیچ که است  شده تبدیل یافته تعمیم ی ا نماینده به «گسست»

 مورد در آن ناپذیر انعطاف وضوح  کردن پاک  ایدئولوژی، از برداشت این پیامدهای از یکی البته،. کنند زندگی را خود اجتماعی

 -نما تناقض این. است بوده( بخش آزادی/کشانهبهره ناتوان،/قادر دروغ،/راست چونهم) ها دوتایی سایر و طبقاتی های آنتاگونیسم

 اعالم را آن پایان فکرهاروشن است، اجتماعی فرآیندهای و هویت بنیادین محورهای از یکی ایدئولوژی آن در که جهانی در که

 مفهوم با را آن مارکسیستی سنت که تولید، اجتماعی مناسبات حاکمیت که شده ایجاد واقعیت این ی واسطه به -اند کرده

 از رهایی های راه از یکی. است کرده تشدید را موضوع بر خود تسلط عوض در بلکه نیافته پایان تنها نه کرده، تبیین لوژیایدئو

 .است ایدئولوژی ماتریالیستی ی نظریه مجدد فهم ایدئولوژی مورد در معاصر بست بن

 است عجیب که) مارکس ی سرمایه در یژهوبه دارد، ماتریالیستی و مشخص بسیار معنی یک مارکسیستی سنت در ایدئولوژی

 و ١،٦،٩،١٠،١١ ها فصل ویژه به) سرمایه متفاوت های بخش در(. کرده رها را ایدئولوژی مفهوم آن در مارکس که شده شایع

 رسازوکا  ده فصل در. کند می مبادله مزد ازای  در را خود کار نیروی آن طی کارگر که کند می تبیین را فرآیندی مارکس ،(١٢

 شش فصل در. کند می تولید را اضافی کار چنینهم و مزدش معادل کارگر آن طی  که کند، می تبیین را روزانه کار دقیق

 ارزش که است مشخصی کاالی» آن کار نیروی که کند می گیری نتیجه و کرده پردازی نظریه را کار نیروی و کار بین تفاوت

 و کار،  یافتگی عینیت خود آن، واقعی مصرف بنابراین که باشد، ارزش از بعیمن که است عجیب خاصیت این دارای آن مصرفی

 ازای در کار نیروی ی مبادله کارگر و دار سرمایه بین مبادله که گیرد می نتیجه او(.  ١٩٧٧،٢٧٠) «است ارزش خلق رو ازاین

 در درواقع،. شود می وانمود برابر و قیدوبند ونبد آزاد، ی مبادله یک مثابه به بورژوایی ی نظریه در مبادله این. است مزددست

 اثبات را ای نکته کار نیروی با مزددست تبادل مورد در «رایج آزاد تجارت» دیدگاه این وبسط شرح با  مارکس شش، فصل پایان

 را کارگر[ بطهرا این] که کند می اشاره مارکس -برابر ی مبادله جز به هست هرچیزی[ رابطه] این که کند می گیری نتیجه و

 «کند می رها ندارد شده دباغی پوست یک  جز به دیگری چیز  حاال و است آورده بازار به را خود پوست که  کسی چونهم»

(١٩٧٧،٢٨٠) 



 
 11 

. است منصافه و برابر ی مبادله یک عنوانبه مبادله این های بازنمایی گزارشِ درصدد ایدئولوژی از تاریخی ماتریالیسم برداشتِ

 آزاد سرمایه، و کارمزدی بین روابط چگونه: است ایدئولوژی ی باره در ماتریالیستی نظریه ی هسته این که کنم تأکید همخوا می

 مورد در پسامدرنی های نظریه انزجار مورد وجه) کاذب آگاهی. «دباغی» مگر نیست چیزی کهدرحالی شود می معرفی برابر و

 اشاره ای آگاهی به  آن از ماتریالیستی درکی  که[(  28]مایس ماریا اصطالح از تباساق با) است «چالشی برداشتی»( ایدئولوژی

 آزادانه و مانع بدون  زیرا است کاذبی آگاهی این. کند می تلقی برابر افراد میان آزادانه ای مبادله مثابهبه را مبادله این که کند می

 مناسبات خاموش اجبار» تحت مبادله این کند، می استدالل دخو مارکس که گونه همان واقعاً، کهدرحالی شود می دیده

 کاذب آگاهی(. ١٩٧٧،٨٦٦ مارکس،« )زند می تأئید  مهر کارگر بر سرمایه ی سلطه بر» که  اجباری -گیرد می صورت «اقتصادی

 را کار نیروی ازای در مزد تبادل بنابراین و شده بدفهمی دچار اقتصادی مناسبات اجبار انگاشتن آزاد با  که است ای آگاهی

 .داند می برابر

  بلکه نیستند، پیشگامانه  تنها نه ها نظریه این که کرد خواهد روشن ایدئولوژی پساآلتوسریِ های نظریه به سریع نگاه یک حتی

 به ضرورتاً و. است کار نقش کردنای حاشیه و ایدئولوژی ماتریالیستی ی نظریه حذفِ صرفاً ایدئولوژی پسامدرن مفهوم

 مدام ایدئولوژی پسامدرنی های نظریه که طور همان که،این گفتن با. شود می منجر سرمایه و کارمزدی ی رابطه بخشی مشروعیت

 ی رابطه یک مثابه به را ای رابطه بتوان ندارد امکان گفت باید بنابراین ندارد، وجود فضایی ایدئولوژی از خارج کنند، تکرارمی

 یک استقرار یعنی است، نابرابر کار نیروی با مزد ی مبادله که این گفتن مدرن، پسا ی نظریه براساس ازیر .داد نشان نابرابر

 یک آن در که کند می ایجاد دوگانی یک زیرا است، «غلط» این پسامدرن ی نظریه براساس(. «برابر» یعنی) «واقعی» ی رابطه

 بین ارتباط. افتد می اتفاق داری سرمایه تحت که است چیزی آن دقیقاً این اما. شود می چیره کاذب ارتباط یک بر حقیقی ارتباط

 هاست، دوگانه به درغلطیدن آن نابرابری به توجه عطف که این گفتن صرفاً و است، نابرابر ارتباط یک سرمایه و کارمزدی

 تبدیل برای تالش :نیست شناسی شناخت ایدئولوژی .است اجتماعی عدالت جایبه بورژوایی شناسی شناخت قراردادن

 و صحیح غلط، و درست آن در که مانور یک طریق از آن ساختارزدایی سپس و شناسی شناخت از بخشی به ایدئولوژی

 در اکنون که بحرانی. است داری سرمایه مناسبات به مجدد بخشی مشروعیت صرفاً اند، تخالف در ناصادق و صادق ناصحیح،

 که، است فکرانیروشن های گفتمان در ناعادالنه ارتباطی به بخشی مشروعیت بحرانِ نای هستیم، شاهدش ایدئولوژی ی نظریه

 .هستند مردم دوستان و داری ضدسرمایه دارند می اظهار شان رسمی های نظریه در

 ُخرد های سیاست برتری باب در

  عینی واقعیت این ابعاد درک میزان  هک طریقی و دهد می نشان را داری سرمایه تولید شدن  جهانی تاثیر خُرد های سیاست ظهور

 شده بازترسیم گر میل ی سوژه مثابهبه ایدئولوژی، کردعمل ی واسطه به که ای سوژه است،  شده ترکم روز روزبه سوژه یک توسط

 ریقط از را جهان گر میل ی سوژه این .گراست  محل و محلی ی سوژه یک اش، گیری شکل ی واسطه به گر، میل ی سوژه .است

 کسب اطراف دنیای با اش مصرفی روابط در که سازد می هایی رضایت طریق از را هویت این برآن عالوه و کند می  درک هویتش

. است جغرافیایی های مکان به مربوط موضوعی همیشه مصرف و است، مصرف های سیاست خرد های سیاست .کند می

 را سوژه قبل از[ خرد های سیاست: ]است آن مکمل بلکه ندارد، شمول انجه عینی واقعیت با واژگونه ارتباطی خرد های سیاست

 را اکنون و جا این واقع در که  جانبه همه عینی واقعیت از را آن توجه کار، این انجام در و، کند می تصرف اکنون و جا این با

 های پویش به سوژه دسترسی کردن دمحدو برای را خرد های سیاست پیشرفته داری سرمایه. سازد می منحرف کند، می تعیین

 های سیاست که است طنزآمیز نکته این البته. دهد می گسترش آن، کشی بهره ی یابنده گسترش ی دامنه و درتحرک ی سرمایه
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 نقش در  و پردازد می اش بالفصل شرایط با سوژه روابط و پیوندها به که سیاستی - شوند می تلقی توانمندساز های سیاست خرد

 به اجتماعی جدید های جنبش در خرد های سیاست واقع، در. کند می خدمت محلی های فعالیت سایر و اتئالف برای ییمبنا

 زندگی  سبک قراردادن و طبقه کنارگذاشتن های سیاست خرد های سیاست دیگر، عبارتبه. است شده تبدیل گری کنش منطق

 مطالعات  آن جایبه و کرده حذف را کشی بهره ساختارهای رسیبر هرگونه که است سیاستی این. است آن جای به مصرف و

 .است داده قرار  را اش مصرفی متعددِ روابط در سوژه رفتار ی نگارانه قوم

 معاصر فرهنگی ی نظریه و گرایی ذات

 در حثمب در من که است حرکتی مشابه معاصر فرهنگی ی نظریه مرکز در گرایی ضدذات و گرایی ذات قراردادن برای حرکت

 ترجمه شناسی شناخت به را آن از ماتریالیستی درک و اجتماعی ی مبارزه که است حرکتی این. کردم توصیف ایدئولوژی، مورد

  همیشه موفه و الکالئو نظر برطبق باید آیا که نیست این به ایراد کند می وارد[ 29]اسپیواک گایاتری که ایرادی. کند می

 اضافه کار سر بر همیشه که - اجتماعی ی مبارزه ی ترجمه. است موضعی چنان منطق خودِ به ایراد بلکه خیر، یا بود گرا ضدذات

 بنابراین،. هاست ایده با بلکه کار با نه  تاریخ تبیین آن مرکزی ی هسته که است هگلی حرکتی تکرار شناسی شناخت به -است

  مدرن پست ی نظریه الزاماً باشد داشته اصرار وارگی روح بر مادیت متقد و ها ایده بر کار تقدم بر که را ماتریالیستی ی نظریه هر

 کردنمستدل در باید نهایت در فرهنگی ی نظریه باشد داشته اعتقاد کسی اگر رسد می نظر به بنابراین. کند می تلقی گرا ذات

  گویم می. پذیرد پایان جا این در باید رهنگیف ی نظریه که گویم نمی البته. شود می گرا ذات الزاماً باشد، داشته ریشه انسانی کار

 در فرهنگی ی نظریه. کند توجه است، کار با جهان تغییر عمل که انسانی، بنیادین عملِ این به باید همیشه فرهنگی ی  نظریه

 چنان کهاین بر اصرار .دهد می گزارش شود، گریمیانجی فرهنگی شمار بی های مجموعه با فعالیت این که ای شیوه مورد

 به دادن عینیت -باشد داشته سروکار مشخص موضعی های فعالیت با همیشه یعنی - باشد گرا ضدذات باید همیشه گزارشی

 تولید[ یعنی] آن بنیادین جهانی منطق با خرد های  سیاست ارتباط قطع کردم، توصیف که گونههمان و، خُرد  های سیاست

 به خدمت درنهایت هدفش که است ای مباحثه گرایی ذات ضد/گرایی ذات برسر نمدر پست ی مباحثه دیگر، عبارتبه. است

 طبقه خطوط امر این.  است گرایانه، ذات انتزاع یک عنوانبه جهانی امر کردنفرض طریق از جهانی، امر و محلی امر بین ارتباط

 و دهد می قرار را( سکچوالیته جنسیت، ژاد،ن) مستقل ظاهراً چندپاره، های هویت از ای مجموعه طبقه جایبه و کرده محو را

 .راند می حاشیه به است، کار جمعی های فعالیت بر مبتنی که را، انسان پارچگییک

 معاصر فرهنگی های سیاست در فکرروشن نقش

 ی هاید طرحِ با وی که جایی شود، می آغاز ،«قدرت و حقیقت» اش مصاحبه در فوکو اظهار با جدید فکرروشن تبارشناسی

 است کسی جهانی، فکرروشن با تقابل در مشخص، فکرروشن. کند می اعتراض جهانی، فکرروشن مفهوم به مشخص، فکرروشن

 انسان، رهایی چونهم کالن، های فراروایت توهم از او. کند می تولید مشخص دانش و کرده کار خُرد  سطح روی همواره که

 های ژست چنان گرفتن بپردازد، مشخص بسترهای در مشخص موضوعات به تواند می کسی وقتی فوکو نظربه. نیست درعذاب

 قادر را دیدگان ستم الزاماً فکریروشن چنان کردعمل که این بیان با دلوز ژیل با اش مکالمه در فوکو. است غیراخالقی بزرگی

 را فکرانهروشن عمل و فکرروشن ی درباره  خود ی  ایده بزنند، حرف خود نفع به بتوانند و کرده پیدا را خود صدای که سازد می

 ترش شده شناخته از یکی و است، گرفته خود به متعددی تعاریف معاصر ی نظریه در مشخص فکرروشن مفهوم .کند می تشریح

  دانش بین شکاف روی تواند می که است کسی «عمومی فکرروشن» از منظور. است «عمومی فکرروشن» ی ایده آن های شکل

 بر او به واکنش در که معاصر، پردازان نظریه هم و فوکو هم البته. بزند پل تر بزرگ عمومی موضوعات و دانشگاهی ی ا رشته
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 چه کهاین پرسش من، نظربه. هستند فکرروشن نقش مورد در او نظر و گرامشی تأثیر تحت اند، کرده تمرکز عمومی فکرروشن

 و گرامشی فوکو، که گونه آن) وظایف از ای مجموعه تجویز یا هویت یک تثبیت  موضوع رفاًص سازد، می را فکرروشن یک چیزی

 مارکسیستی سنت با همه از بیش فکر،روشن یک نقش من، اعتقاد به. نیست( دهند می انجام امروزی پردازان نظریه ی همه

 است کسی - حرفه و نهادی های وابستگی ای، رشته تخصص دانش، وابستگی از نظر صرف -فکرروشن آن در که شده داده نشان

  .است لوکاچ در لنین ی گسترده تفسیر و لنین منظورم نظری، آگاهی گویم می وقتی. کند می تولید نظری آگاهی همیشه که

 جنبش هیچ انقالبی ی نظریه بدون» نویسد می که کند می تلقی مهم چنان آن را -نظری آگاهی تولید - کارکرد این لنین

 شیفتگی دستِ در دست طلبی فرصت مدروزِ گریِ  موعظه  که هنگامی از تربیش وقت هیچ. باشد داشته وجود تواند نمی البیانق

(. کرد باید چه) «کرد پافشاری ایده براین زیاد شدت با توان نمی افتد، می راه به عملی های فعالیت اشکال محدودترینِ برای

 که کند می استدالل او عبارتی،به. کند می حذف را فکرروشن اصطالح به و کارگر بین تفاوت که رود می پیش جایی تا لنین

 بازتاب را لنین نظر زند، می حرف ها فیلسوف و عوام نقش ی درباره وقتی گرامشی جا، این البته،. است فکرروشن یک کارگر

 معاصر ی نظریه های محدوده از زیرا کنم، نقل صیلتف به تاحدی را کرد باید چه در لنین اظهار جا این در دارم قصد. دهد می

 نظریه ی مسئله برخود تریبیش پرتو و کرده روشن را پرولتاریا و فکرروشن جامعه، و فکرروشن ی رابطه و رود می فراتر

 اما،. دارندن[ سوسیالیستی] ایدئولوژی خلق در سهمی هیچ کارگران که نیست معنا بدان این البته :نویسد می لنین. افکند می

 عبارتبه دارند؛ سهم این در وایتلنگ، و پرودون چونهم سوسیالیست، پردازان نظریه عنوانبه بلکه کارگر عنوان به نه ها آن

 را  آن و کرده کسب را خود عصر دانشِ  وبیش کم بتوانند که ای اندازه به و بتوانند، که دارند سهم زمانی فقط ها آن دیگر،

 آگاهی سطح ارتقای برای تالشی گونه هر شوند، موفق تربیش[  زنان و] کارگر مردان کهاین برای اما. دهند می گسترش

 «کارگران ادبیات» تصنعی ی شده کنترل های محدوده به را خود کارگران که است ضروری: باشد  عام طور به باید  کارگران

 به که است تر درست حتی. کنند پیدا تسلط[ نظریه یعنی] عمومی ادبیات بر بگیرند یاد زیادی درجات به بلکه نکنند محدود

 که را چهآن تمام و بخوانند که مایلند  کارگران خود زیرا ،«نشوند محدود» شود گفته ،«نکنند محدود را خود» گفتن جای

 چیزها از اندکی  گفتن که باورند نبرای( بد) فکرروشن اندکی تعداد  وفقط بخوانند، است، شده نوشته فکرروشن ی طبقه برای

 ،١٩٨٨). است  کافی «کارگران برای»  است شده شناخته هاست مدت که چهآن مداوم تکرار  و کارخانه شرایط ی باره در

١٠٧) 

 است ممکن لنین، با فمینیسم شدید تضاد به توجه با فکر،روشن مورد در لنین مفهوم به من استناد فمینیست، یک مقام در 

 ها، فمینیست ارتباط به تا کنیم درنگ کمی که است ضروری بسیار کنم می فکر رو ازاین. برسد نظر به بخش زیان امالًک

 را لنین که دارد وجود جنسی پردازان نظریه و ها فمینیست بین ای کلیشه حاضر درحال. بپردازیم لنین و جنسی پردازان نظریه

 از ناشی هم لنین، علیه آمیز خصومت مشترکِ توهینِ این کنم می فکر. کنند می قلمداد انزجار مورد مردساالرِ گران ستم از یکی

 لنین فراگیر وسیعاً و نادرست ابتدایی، بسیار خوانش از ناشی هم و است لنین توسط بورژوایی ایدئولوژی ی گسترده وقمع قلع

 پدرساالری گواه  عموماً ها نامه این(. ١٩٧٤ لنین،[ )30]اندآرم اینسا به او ی نامه دو همه از تر توجه قابل - ها فمینیست توسط

 و «آزاد عشق» موضوع ویژه به: است شده تلقی جنسی هویت و زنان منافع به نسبت لنین آئینیِ راست تفاوتی بی و گرانه ستم

 برای خانواده و ازدواج عشق، مورد در آرماند پیشنهادی ی جزوه - او توسط  فمینیستی  ی فکرانهروشن کار مستقیم سرکوب

 نادیده را لنین ی نوشته و آرماند کار واقعی تاریخی موقعیت و -است غیرتاریخی کامالً لنین از خوانش این اما. کارگر زنان

 بسیار ی مسئله جا این در لنین. است نابینا فمینیسم خود در بورژوایی گرایش و طبقه بنیادین حذف به نسبت و -گیرد می

 زیادی بسیار ی درجه تا خود، های شکل تمام در تقریباً جنسی، پردازان  نظریه و ها فمینیست که کند می طرح را هطبق اساسی



 
 14 

 درک با تقابل  در و نامد می( ١٩٧٤،٣٩) «عشقی امور در طبقاتی روابط عینی منطق» لنین چهآن -اند شده آن طرح مانع

 با را «آزاد عشق» مفهوم لنین. اند داشته اظهار ها فمینیست از یاریبس و آرماند که است سکچوالیته  و «عشق» «ذهنی»

 ممتاز -طبقات» میان در که بورژوایی رایج مفاهیم با تقابل در مفهوم، این از ماتریالیستی های برداشت از ای مجموعه برشمردن

 ایدئولوژی این آرماند، بحث از غلط ایتفسیره با که کند می استدالل سپس او(. ٣٨-١٩٧٤،٣٩) کند می نقد است، حاکم «باال

 با و کرده حمایت آن از نقادانه  بلکه کند نمی منکوب را آرماند طرح او مختصراً،. شد خواهد چیره که است بورژوایی غالب

 که کند، حفظ بورژوایی انحرافات واقعیت مقابلِ در را خود طرح تا کند کمک آرماند به دارد تالش صبورانه، آموزشی

 و طبقاتی تمایزات از غلط تفسیر یعنی - (٤٢ ،١٩٧٤) «کند تفسیر غلط به را نظرت[ تا] ...کند می تکه تکه را آن های ارتعب»

 رها جنسیِ میل برای پرولتر زنان مادی نیاز از غلط تفسیر چنینهم و سکچوالیته   شرایط با رابطه در طبقاتی عینی واقعیات

  که است تمایزی این. اخالقی های محدودیت از رها میل این کارگیری به در بورژوایی های  خواست با تقابل در ،مادی موانع از

 اما بخشد، می تداوم را لنین صبوری علیه خصومت و هستند آن فاقد چنانهم امروزه جنسی و فمینیستی پردازان  نظریه

 در فمینیست فکرانروشن خودِ ناتوانی ی ربارهد گوید، می لنین مورد در که چهآن از تربیش بسیار لنین ی نقادانه گری آموزش

 .گوید می طبقه از محدودشان درک و نقد  به اقدام

 تمامیت بخشی، تمامیت گرایی، عمل

  بسیاری برای. رود می کاربه[ 32]بخشی  تمامیت مفهوم به یا شود می طرد گرائی عمل اسم به یا ،[31]تمامیت ی مسئله امروزه،

 که است اهدافی است مهم که چهآن. شود می تلقی نظریه از اجتناب غیرقابل عنصری و - تنیس مسئله بخشی تمامیت

 ارزیابی پیامدهایش برحسب صرفاً را بخشی تمامیت باشیم مجبور اگر اما. است شده ساخته ها آن به خدمت برای بخشی تمامیت

 چیزی  حقیقت که ایم کرده تکرار را آن تفاوتم های روایت و گرایی عمل ،(«است کرده تعیین خود برای که اهدافی)» کنیم

 که داری پساسرمایه ای جامعه برای استدالل گاه آن بپذیریم را حقیقت از گرایانه عمل تعریف این ما اگر. کند می عمل که است

 رویکردی ،دیگر عبارتبه. شد خواهد هم تر مشکل حتی باشد، فراگیر آن در فرهنگی های آزادی و سیاسی اقتصادی، دسترسی

 قضاوت پیامدهایش باید را بخشی  تمامیت: که بینم می گزاره این پشت  اساسی طور به را آن من که - حقیقت به گرایانه عمل

. کردم توصیف  سرمایه و کار ی رابطه از بدفهمی عنوانبه ایدئولوژی مورد در بحثم در که گرداند بازخواهد چیزی به را ما -کرد

 من نظر به. کند می عمل عملی، سطح در زیرا، است صادق و پذیرش قابل ای رابطه چنان که بگوید باید یانهگرا عمل رویکرد یک

 بسیار پسامدرن، ی نظریه در متفاوتش های روایت و گرایی عمل این به نسبت باید بخشی تمامیت مورد در پردازی نظریه  هرگونه

 اما. است[ 33]رورتی ریچارد توسط یافته بسط بسیار ای   نمونه دادم توضیح گرایی عمل از من که روایتی. کند برخورد منتقدانه

 اجتماعی ی نظریه.  دهد می ارائه گرایانه عمل اجتماعی ی نظریه از روایتی ،Differend [35] و[ 34]بازیدن فقط در نیز لیوتار

 علیهبر را جنگی دهید اجازه» :کند می اتخاذ خود تعزیم ی نقطه عنوانبه را پسامدرن شرایط در خود پایانی ی بیانیه ،لیوتار

 تمامیت - ضد اجتماعی  ی نظریه(. ٨٢ ،١٩٨٤) «باشیم دیدن غیرقابل امر برای شاهدانی دهید اجازه کنیم؛ شروع تمامیت

 این. نیست مبتنی حقیقت از اساسی هیچ بر که  قضاوتی یعنی، شود، می منجر نامتعین قضاوت از مفهومی به  سرانجام لیوتاری

 در حقیقت زیرا جداست حقیقت از عدالت آن در که شود می مدرن پست حقوق ی فلسفه پارادایم به تبدیل لیوتاری ی نظریه

 .ترجمه غیرقابل و «دیدن غیرقابل» -باشد «differend» خدمت در باید عدالت و است بخشی تمامیت یک تعریف

 برای مفیدتر روشی کنم می فکر ،(حقیقت بدون داوری) لیوتاری Differend و رورتی تمامیتی ضد پراگماتیسم با قیاس در

 آگاهی و تاریخ در لوکاچ. بود اش هگلی ایدآلیسم مراقب بسیار باید که لوکاچی -است لوکاچ به بازگشت تمامیت، بررسی
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 حالتی: است بخشی یتضدکل و بخش  ضدتمامیت بسیار سرشتی نظر از بورژوایی ی اندیشه که کند می استدالل ،طبقاتی

 در من ی نکته اما،. نامد می «کاذب آگاهی» آلیستی، ایده نسبتاً روشی به را، پاره چند آگاهی این او. است دانستن از چندپاره

 عنوانبه او که است ی چیز بر تمرکز تربیش بلکه نیست، کند می پردازی نظریه را کاذب آگاهی لوکاچ که روشی نقد جا این

 ،١٩٨٣) است «کل یک مثابه به جامعه با رابطه» معنایبه که ،«مشخص تحلیل» :دهد می پیشنهاد بورژوایی ی دیشهان دیگریِ

 تمامیت به پسامدرنیسم که است اتهامی باشد هرچه که) گیرد می نادیده را مشخص های تفاوت که انتزاعی، با تمامیت(. ٥١

 اما،. کنند می ایجاد را اجتماعی امر که متنوعی روابط از است مشخص یشناخت[ تمامیت] - دارد فاصله بسیار ،(آورد می وارد

 مشخص کرده، تأکید گروندریسه به اش « مقدمه» در خود نیز مارکس که طور همان البته و، دارد اصرار لوکاچ که طور همان

 وحدتی بنابراین و بسیار، های ینتع تمرکز» که، است  انضمامی امر این نیست، سانهم فردی امر و تجربی امر با تمامیت بودن

 افکار استتناج امکان» که است کل یک مثابهبه جامعه، از شناخت کسب با صرفاً لوکاچ نظر به(. ١٠١ ،١٩٩٣) «است تنوعات از

 ساختار در و بالفاصله کنشِ با خود برخورد در باشند قادر ها آن اگر شود، می ممکن مشخص موقعیتی در ها انسان احساسات و

 (٥١ ،١٩٨٣) «.کنند ارزیابی را آن از ناشی منافع هم و[ واحساسات افکار] آن هم جامعه، کلی

 «احساسات و ها اندیشه» با مواجهه چنینهم بلکه فرهنگی، روابط ساختارهای با مواجهه فقط نه فرهنگی ی نظریه از هدف اگر

 ی دهنده اطالع هم و دربردارنده هم واقع در که  را تمامیت قتد با و کرده غلبه خود مدرنی پسا میلی بی بر که است الزم است،

 است، شده ساخته بخشی تمامیت از معاصر ی نظریه در که بودن بزرگ هیوالی از دور به. کند پردازی نظریه است، جزئیت

 و انتزاعی امر از الکتیکیدی بازنویسی نوعی:  است واگرایش و واگرشده روابط در انضمامی امر از تاریخی درکی بخشی تمامیت

 .عام امر و خاص امر امرجهانی، و بومی امر انضمامی، امر

 .نهد می بنا را سرخ فمینیسم که است کار بودنِ  نضمامیا از تاریخی درک این

 

 .است Teresa L. Ebert از Rematerializing Feminism ی ترجمه مقاله این* 
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 :هانوشتپی

[1] performativity 

[2]  singular 

 .ام داده شرح تر کامل ،Xie and Wang  2002در طوالنی ای مصاحبه در مسائل این مورد در نم [3]

[4]  specificity 

[5]  Nomadic subjects 

[6]  Managerial class 

[7]  Overdetermined 

[8]  Queer 

Referentiality [9]   شده ترجمه گری داللت به آشوری داریوش فرهنگ رد. 

Referent [10]  شده ترجمه یاب اشارت/گر اشارت به آشوری داریوش فرهنگ رد. 

[11]  Reference and referentiality 

[12]  Signifier and signified 

[13]  Hypertextuality and pluralization of the sign 

[14]  Self-referentiality 

[15]  Simulation and simulacra 

[16]  Relations of relays within relays 

[17]  reference 

[18]  textualization 
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[19]  de Man 

[20]  allegories of Reading 

[21]  The Resistance to Theory and Aesthetic Ideology 

[22]  Closure 

[23]  Citationality 

[24]  Performative 

[25]  Matterism 

 Ernesto Laclau [26](.١٠٣٥-٢٠١٤) آرژانتین اهل فیلسوفی 

Chantal Mouffe [27] وی. است معاصر معروف های مارکسیست پست زمره در و سیاسی علوم محقق موفه الشانت خانم 

 جدید ها استراتژی و سیاست بازتعریف در متعددی های کتاب مولف دو این و دارد الکالئو ارنستو با کاریهم طوالنی ی سابقه

. است داده انجام اروپا در راست لیسمپوپو خصوصیات و ظهور مورد در ای گسترده تحقیقات موف خانم. هستند چپ جنبش در

     هدایت را دموکراسی مطالعات مرکز او که جایی انگلستان، در مینستر وست دانشگاه در تدریس مشغول حاضر حال در وی

 .است رسیده چاپ به ایران در موف از متعددی های کتاب. باشد می کند، می

Maria Mies [28] و هند زنان» شامل بسیار فمینیستی های کتاب ینویسنده و شناسی جامعه ستادا ١٩٣١ تولدم 

 .است ...و «جهانی مقیاس در انباشت و پدرساالری» ،«پدرساالری

[29 ]Gayatri Spivak دانشگاه در کرسی صاحب استاد هندی، فیلسوف و ادبی پردازنظریه ١٩٤٢ فوریه ٢٤ تولدم 

 زیردستان آیا» مقاله خاطربه تربیش او. است دانشگاه این جامعه و تطبیقی ادبیات انستیو گذاربنیان عضو و کلمبیاست

 دستور یدرباره» کتاب بر اش مقدمه و ترجمه و آید می شمار به پسااستعماری ای پایه متون از که «بگویند؟ سخن توانند می

 .است شده شناخته ،«دریدا ژاک» «شناسی زبان

 Inessa Armand [30] (١٨٧٤-١٩٢٠) زندگی تربیش که بود بلشویک اعضای از یکی و روسی -فرانسوی ستکمونی یک 

 .گذراند روسیه در را خود

[31]  Totality 

[32]  totalization 

  Richard Rorty [33](١٩٣١-٢٠٠٧ )فیلسوف ترینبزرگ برخی ی عقیده به و معاصر تحلیلی فیلسوفان ترین مهم از 

 اش گرایانه نسبی عقاید دلیل به را او برخی چند هر. است کرده ارائه راگماتیستیپ سنت در بدیعی نظرات وی. است امریکایی

 .بنامیم گرا عمل پساتحلیلی فیلسوف را او است بهتر شاید. دانست نمی پسامدرن را خود او اما اند، دانسته پسامدرن

[34]  Just Gaming 
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 Differend [35]حقوقی دعوای یک طرفین از یکی شدن قربانی موجب که «مضاعف قیدی» یا دوطرفه معضلی یعنی 

 یوتالوس اما است، خویش، شاگردان از یکی یوتالوس، سوی از شهریه پرداخت طالب پروتاگوراس لیوتار مثال اساس بر. شود می

 دهنش برنده حقوقی دعوای هیچ در زیرا نیست کاربده خویش معلم به پولی هیچ که است مدعی و زند می باز سر کار این از

 یعنی او، اگر و برد خواهد دادگاه به را یوتالوس او. کند می رو در رو ذیل مساله با را خویش سابق شاگرد پروتاگوراس. است

 را شهریه باید هم باز او آنگاه شود، برنده یوتالوس اگر ولی بپردازد، او به را خود بدهی باید یوتالوس ببرد، را دعوا پروتاگوراس،

 از نتیجه در و است نشده برنده حقوقی دعوای هیچ در که کند ادعا تواندنمی دیگر دعوا برنده عنوانبه اکنون زیرا کند، پرداخت

        که است عبارتی قابلیت بر مبتنی پارادوکس این» نویسد می لیوتار که طورهمان. است نبرده سودی پروتاگوراس تعالیم

 به را مساله لیوتار.« شوم می برنده گفتنش با و گویم،می را این نشدم، برنده من. باشد خویش مصداق و مرجع خودش تواندمی

 میان دعوای» ؛است خورده شکست حقوقی دعوای n در پروتاگوراس شاگرد. کندمی بندیصورت، (serially)ایدنباله صورتی

  1 با را n واقع در آورد، می حساب به نیز ار دعوا این پروتاگوراس وقتی n . + 1 شود، می اضافه قبلی موارد به شاگرد و استاد

+ n 1 کند، می رابرب + (V, TD) [ n n .  وهله در. اولیه عدالتیبی بر افزودن لطف به صرفا ولی است، مؤثر لیوتار حل راه 

 منطق از تفادهاس دوم، مرحله در و بندد، می را یوتالوس دهان مؤثر نحویبه پارادوکس از پروتاگوراس تهاجمی استفاده نخست،

 میانجی یا واسطه منزله به را خود منطق. باشد نداشته گفتن برای حرفی قضایی لحاظ به پروتاگوراس تا شودمی موجب

 است قرار اگر عبارات، و جمالت همه که نهدمی تاکید نکته این بر منطق. کند می رضه، ع(difference)تفاوت به رسیدگی

 وسیله به گفتارها همه تنظیم طریق بدین تا باشند، ها گزاره زبان به ترجمه قابل باید وند،ش منظم و مرتب بامعنا جهانی در

 انگشت آن بر differend منزله به لیوتار که چیزی. نیست ممکن منطق، یعنی احد،و (meta-discourse)گفتار ماوراء یک

 شود، می سکوت به وادار دعوا طرف دو از یکی نخست، مرحله در اگر. گردد می نامرئی صرفا بلکه شود،نمی ناپدید گذارد، می

 سکوت تحمیل عمل نفس کار، نتیجه بر«  حل راه» نام اطالق علت به بلکه شود، می ساکت دوم طرف فقط نه دوم، مرحله در

 زیان این که فضایی. نیست ممکن زیان و ضرر بدون دیگر گفتاری های مؤلفه و اجزا به گفتار یک ترجمه. ماند می مسکوت نیز

 آمیز موفقیت صورتی به تواند می که شود مدعی ثالث گفتار یک اگر پس. شود می نامیده differend دهد می رخ آن در

 توسط پارادوکس. رود می دست از خود - اولیه خسران و زیان حس همان یا - differend ،کند داوری قبلی گفتار دو میان

 گویدمی هم هنوز یوتالوس. دارند وجود هنوز که هرچند شوند،می نامرئی ثارشآ و پارادوکس. شودنمی محو و حذف منطق

 .شود می برنده که ایلحظه در درست هم آن ،«امنشده برنده گاههیچ»
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