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ای که زبانهتک ملت  -مبتنی بر دولت ساختاری از است عبارت مرکز

 نیست، ثابت  ماهیت با ذاتینیز  زگراییمرک .قدمتی یکصد ساله دارد
 هاتنوعی استحاله قیمت به  که مختلفی هایطیف جریانی است مرکب از

گفتمان مسلط  نام دیگرشکه این مرکز،  .اندزبانهیک ملت-دولتمدافع 
موجودیتش را مدیون دو نکته و یا دو کژنگری است؛ دو تداوم   ،است
 ابکنونی را بخش عظیمی از معضالت توان میی بسیار با اهمیتی که نکته
 همواره خود را واقعیتیمرکز  اینکه ستخ. نشان حل کردورجوعرفع

 دومکه ما در این گفتار تنها به شق  زندمیجا فراقومی و  فراطبقاتی
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کند امر اجتماعی بر حول محور او ثبات دوم اینکه گمان می دازیم.ر پمی
 ابدی دارد. 

های ی گفتماندو عنصر سازنده "طبقه و مردم"اگر فرض کنیم که 
ی از جنبه بودن،یعنی ادعای فراقومی، ی اولنکتهایدئولوژیکی هستند، 

 مرکز به رغم آنکه .خواهد بودشناخت  ماهیت  کلیت  حاضر حائز اهمیت 
برساختی است ، پنداردمی برفراز دولت و جامعههمواره خود را واقعیتی 

 رو  از این .یکی از اقوام ای  تاریخ اسطورهو ی ازلی خاطرهزبان، ی برپایه
تصور است که در پی آن جایگاه خالی قدرت باشد به جای آنکه 

 و مداوما برساخت کندای از هویت را همچون امری فراقومی مدارانهقوم
اش سازی  مبانی  ایدئولوژیکرا از طریق  پنهان هویتهژمونی یک 

در ی چنین تصوری است که مرکزگرایان برپایه. بخشدی دائمی سلطه
روایت ها را در ی تنوعهمه اندوشیدهیکصدسال گذشته با تمام توان ک

 تمامی اقوام سبک  ند. تا جایی که باید نادغام ک خاصقوم یک 
، تاریخ و ادبیات ،موسیقیبینی، حکمت، شان را بر مبنای جهانزندگی
فرهنگی، به ویژه زبان،  یراثاو برگزینند و در عوض م ی قومیخاطره

صلیب مجبور خواهند شد را عنصری بیگانه فرض کنند، و گرنه  شانخود
کوشش ناتمام که همواره این  .را بردوش کشند شانطلبیتجزیه

است که به رغم بسامد باالیی از آن  حاکیگذارد، ای برجای میماندهپس
 ی قومی به سطح ملتت در گفتار آنان دارد، مرکز از مرحلهی ملهژ که وا

 ارتقا نیافته است. 
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حول محور او ثبات چنان بر کند امر اجتماعی مرکز گمان میدوم اینکه 
توان از آن نقطه معنای هر رویدادی را مستقل از ابدی دارد که می

 نماید کهچنان میامر در بادی  های حادثی معین کرد.بندیمفصل
 جغرافیایی مانع از آن-تاریخی هیب  م وبسط  ی پرطالطم و قبضگذشته

مین هاما اتفاقا  افتد.هژمونیک  گفتمان  ابدی   ثبات   فکر به مرکزشود که 
  کند.یاست که نیاز بیمارگونه به ثبات آمرانه را بازتولید مترومای طالطم 

همین  محصول  نیز  اشیا نابودی در خود و "دیگری"سودای ادغام کامل 
ی پرطالطم همین گذشتهدر واکنش به دقیقا  به عبارت دیگر، .نیاز است
یک موجودیتش  بیندنمیمرکز درپی است که های پیی شکستو خاطره

ی حضور که هرگز به صورت   کندرو انکار میاین فضای تهی است. از 
. مرکز اندهمراه بوده اوهایش از قبل با وجود نداشته و همیشه بدیل دائم

برد که ی هگلی را از یاد میآویزد این نکتهحتا زمانی که به هگل می
گیرند که به نوعی پیش از آنها موجود ها در جای چیزی قرار نمیبدیل

 ها همواره در خود چیز حضور دارند. بوده است، بلکه این بدیل

 

طلبان اصالح، از را ییامرکزگر های مختلف طیف ،جامعهتصور ثبات . 1
های کاران دولتی گرفته تا روشنفکران مخالف و ناسیونالیستو محافظه

مرکز را به هر آنچه موقعیت  ذاتی  : کندمی در یک چیز همداستان تبارگرا،
 یعنی. ریشه در قابلیت  قابل ندارد، بلکه عاملی است خارجی چالش کشد
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 هایخاستگاهیکی از این رویکرد  ای متصل است.هر غیریتی به توطئه
بخش بزرگی  که. جای شگفتی نیست است 1"طلبیتجزیه"اتهام سهمگین 

    دارند. مشابهی رهیافت   هاغیریت بحث   دراز پوزیسیون و اوپوزیسیون 

 های یکصدساله دارد. در همین سالسابقه 2ایاندیشانهتوطئه چنین دیدگاه
برای مرکزگرایان ، زبانهیک ملت  -دولت علیه چالشی هرانعطاف در برابر  

فروپاشی وحدت ملی و تمامیت ارضی آوردن مقدمات فراهم یبه منزله
                                                           

 و هانام آفرین،خشونت نگرش  این جای به غرب سیاسی ِ فرهنگ در 1
 خواهی،جدایی مثل نیستند، حق ناقض که روندمی بکار اصطالحاتی

لذاِوقتیِکبکِوِاسکاتلندِبهِجداییِازِسرزمینِِگرایی.فدرال و طبیاستقالل
ِاتهاماصلیِمی ِنه ِاست، ِواپسین ِداور ِآرایِعمومی هایِاخالقیِاندیشند،

ِمی ِکار ِاز ِرا ِقانون ِاتهام ِواقع ِدر ِدادگاهِِ"طلبیتجزیه"اندازند. ِزبان ِورد که
یِتکفیرِقوقیِنیست،ِوسیلهیِحتفتیشِعقایدِمرکزگرایانِاست،ِیکِمقوله

 است.ِیِعادالنهدیگریِپیشِازِهرِمحاکمه

اماِِ.ازِواقعیاتِجاریِزندگیِروزمرهِاستِ،ایِوهمیِنیستتوطئهِمسئلهِ 2
ِنگاهئتوط ِرویدابیمارگونهِهبینی ِتمام ِکه ِاست ِِیهادای بهِِرانامطلوب

ِنس ِاهریمنی ِمینیروهای ِدهدبت .ِِ ِاست: ِاین ِفلسفهمسئله ِکل یِاگر
ِبهِتوطئهِنسبتِدهندِآنگ هِخودِپهلویِاولِنیزِچیزیِاوجودیِغیریتِرا

چیزیِجزِ،ِوِپهلویِدومِنیز1299ِیِانگلیسیِاسفندِجزِمحصولِتوطئه
نچهِآنخواهندِبود.ِدر1332ِِوِمرداد1320ِِهایِشهریورِمحصولِتوطئه

ِمربوطِمی ِامروز ِرابه ِنیروهایِخود ِوقتیِحکومتی ِگسترهِشود ازِایِدر
یِمتقابلِاگرِباِتوطئهِفرستدبهِنبردِمیالمندبِیِبابصیبِتاِتنگههاللِخ

ِشگفت ِنباید ِشود ِمواجه ِکه ِکسانی ِمعموال ِشد. ِگونهزده ِیبه
ِتوطئهانهنگرمطلق ِای ِمیِبینی ِخرج ِتوطئهِ،دهندبه قهاریِِگران خود

ِهستند.
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 نیرومند استآن اندازه گریز از مرکز جریان شکی نیست که  است. بوده
. اما این جریان بیش از هرچیز معلول ی سوءظن و نگرانی شودکه مایه

 قابلیت  داخلی است. 

ب به توطئه منسو را رایی گکثرت ای مبتنی برهر غیریت و هر خواسته آنان
 ازرا فراهم کرده باشند و ثانیا  سرکوباعمال ی کنند تا اوال زمینهمی

 متهم به ذهنیتزننده را اتهام هراس   ،این اتهام آور  سرسام طریق بازتولید  
ین زا و استبدادآفر در عین آنکه خشونت فزاینده این ترس  . دنفرافکنی کن

توان به همین نکته میاز است، نشان از افول گفتمان مسلط نیز دارد. 
ار  ساخت هارمونی   افتادن  به موازات از ریخت جواب این سوال رسید که چرا

و ر گفتارشان ناسزاآمیزت ،شودمی ترافکارشان انحصارطلبانه ،نظم  ایجابی
بار حاکمیت به شبیه واکنش خشونت ؛ترمستبدانههایشان واکنش
قسمی فقدان قدرت  بیانگرآن  بنزین که شدت   ها علیه گرانی  اعتراض

 بود. 

چیست؟ به رغم آنکه هژمونیک  گفتمان   گریزازمرکز و افول   واقعی   اسباب  
 ، از البالی  جویندمی توطئهرا در  های مختلفی جواب این سوالطیف
ای قابل تشخیص است. چنین پدیده واقعی   اسباب   شانپوشانهپرده سطور  

داند ترسد، چون میاز عاقبت کلیت حاضر میطباطبایی جواد برای مثال 
سرپا کلیتی  تاریخی با ادعای تداوم  توان نمیدموکراتیک  یهارویهدر 
در این . اش نامیده بودهم کلیتی که خود پیشتر منحط؛ آنداشتنگه
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وی ابایی این ندارد از اینکه برای مقابله با هر صدای خارج از  راستا
هیچ که  متافیزیکی کند چندان را کلیت حاضرمسلط،  گفتمان   هارمونی  

گی در گفتار این سراسیمه. روزن و شکافی برای ورود به آن پیدا نشود
 رجزی که برایهر در  بینندشود وقتی میروشنفکران تشدید میاز  برخی

میحاضر را  کلیت   ی  کهنه کفن  ناخواسته  دنخوانمی خواهی بیشترتمامت
وابی شروطی برای صتاج زاده در هیأت یک ناظر استمصطفی  .دنباف

کند که احرازشان مستلزم به راه نامزدان شرکت در انتخابات تعیین می
 ی این دادگاه رد صالحیت  است. وظیفه انداختن دادگاه تفتیش عقاید

سرکوب  شور  با خواهد بود، چرا که تنها هویتی  های  سیاست سوژگان  
شکن امر سیاسی را مهار توان مازاد ثباتبخش  این سوژگان میرهایی

را دیرهنگام و دوباره ی آسیمیالسیون کهنه طرحتبار علویعلیرضا  1.کرد
                                                           

1  ِ ِاز: ِعبارتند ِشروط ِحاکمیت1این ِبهِِ. ِتوسل ِنوع ِهر ِمخالف ِو قانون
.ِحقِتعیینِسرنوشتِایرانِتوسطِخودِایرانیانِ)نهِواشنگتنِو2ِخشونت.ِ

.ِاستمرارِیکپارچگیِملیِوِمخالفِهرِنوعِواگرایی3ِلندن،ِیاِپکنِوِمسکو(.ِ
شود.ِطلبانِحکومتیِبازِمیطلبی.ِباِاینِشروطِتنهاِراهِبرایِاصالحوِتجزیه

ِعینیِبرِزیرا ِخودِچهِایِتشخیصِاینکهِهیچِمعیار کسیِسرونوشتشِرا
ِواشگنتنِوِمسکوِدستورِمیتعیینِمی ِاز ِیا ِعرضهِنمیگیردکندِو ِبرِکند، .

توانِحتاِکسانیِراِکهِخواستارِتعاملِنزدیکترِباِجهانِاساسِاینِشروطِمی
ِتجزیه ِباب ِدر ِکرد. ِمتهم ِوابستگی ِبه ِاست.ِهستند ِچنین ِنیز طلبی

ِهسزیهجت ِکسانی ِچه ِگروهطلبان ِحزبتند، ِاند؟ ِثبتِاند؟ ِبه ِجایی در
یِمخالفِباِتمرکزگراییِراِبهِآنِمتهمِکرد.ِتوانِهرِنغمهاندِوِیاِمیرسیده

ِسرکوبِهرگونهِفعالیتِدرِراهِکسبِمزطلبیِاسمِرزیهجرسدِتبهِنظرِمی
ِوِاگرِدرِنظرِآوریمِ حقوقِشهروندیِازِجملهِتدریسِبهِزبانِمادریِاست.
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ی که نخبگان و توده استتار کند دهد تا این نکته رادر دستور کار قرار می
. اندوجدان کردههای گشوده در نظم نمادین را بیش از پیش مردم شکاف

پنهان و خود سازی  عادی تداوم   به قادرمسلط  گفتماندر وضعیتی که 
را که عبارت است  مسئله وی خود   ،نیست اشایدئولوژیک عناصر کردن

زدایی ؛ نوعی مسئلهدهدحل ارائه میبه عنوان راه ،سازی فرهنگییکساناز 
حل راهاین غافل از اینکه  انجامد.که نهایتا به تقدیس وضع موجود می

 یبحران وضعیت  باشد، در  مؤثرکارکرد  عادی  گفتمان  به هنگاماگر هم 
ی سرمایهکه در شرایطی کند. ی بیشتری تولید میخواهانهجدایی نفرت  

 سیمپتوم   خودها این واکنشاجتماعی به مقدار زیادی از دست رفته است، 
 .هستند مشروعیت بحران  

 مربوط مشکالت یا اینان تاند کاندیشی محملی فراهم میآویختن به توطئه
، همچنان آن به اعتراف وجود با یا و کنند، انکار را کشور گیکثیرالمله به

ها بازتابی است از حال آنکه مشکل غیریت .مدافع وضع موجود باشند
کند. سانترالیسمی که مشکالتش را به نیروهای گریزازمرکز فرافکنی می

شاید محصول همین سانترالیسم هستند. به میزان زیادی نیروهایی که خود 
 بر تأکیدشان رغم به همان است که پیشتر اشاره کردیم. ایناناش دلیل

 است وابسته موجود کلیت   یکپارچگی  دانند می دموکراسی، و بشر حقوق
  .الگارشیک و تمرکزگرا ساختاری به

                                                                                                                   
شودِازِاینِحقِانسانیِوِقانونیِدفاعِنکردهِآنگاهِمعلومِمیزادهِهیچگاهِتاج

    کهِنیتِواقعیِویِچیست؟
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در یکصد سال گذشته بدون اینکه مازادی  گراییی تمرکز پیشبرد پروژه
بخشی برجای بگذارد ممکن نبوده است. این مازاد عبارت بوده از هویت

کید بر توطئهبه واسطه به دیگری های های محمتل و انکار زمینهی تأ
 شرایط درطلبی هایی چون تجزیهاتهام که است درست. داخلی ملموس
 زا نباید اما ،گذارندبردوش متهم می سنگینی کیفری   بار   غیردموکراتیک

 یگونه به اتهامات همین اساس بر گهگاه "دیگری هویت" که برد یاد
ی نهضت زنان در غرب وقتی زمزمه برای مثال  شود.می ساخته بازتابی

اندیشه درکه  ندکردرا متهم می  فرودستزنان  مردان  فرادست شد،  آغاز
نمی را اتهاماین  آغازین هایفمینیست. مردانند با کامل برابری ی

 رایب جدیدی هویت پسروبه نحو به نهایتن دیرپا هایاتهام اما پذیرفتند.
 و شغلی هایفرصت برابر، رأی حق آزادی، بر مبتنی هویتی زد؛ رقم زنان

 فریاد بلند صدای با آنها حقوقی. دعاوی در مردان با مساوی جایگاه
 زن برابری و« .گوییدمی شما که هستیم چیزیآن ما خوب، بسیار»: زدند

یم مطرح اتهام عنوان به مردان که چیزهاییآن شد. آغاز اینجا از مرد و
 صرفن تواندنمی اتهام لذا درآمد. زنان حقوق صورت به سرانجام کردند،

 د.دار  همراه به نیز را اشموضوع تقویت آورد، فراهم را سرکوب یزمینه

آنکه بخواهند، که خود بی از یاد بردندی ارجمند را مرکزگرایان این نکته
اند. البته این امر ناگزیر به نحو معکوس هویت دیگری را برساخت کرده

مرکز هیچ بوده است زیرا قوام هر کلیتی به این دیگری وابسته است. 
الهی نیست. تنها قسمی کارکرد جاودان  ی عطیه یاجایگاه طبیعی ندارد و 
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های و یا نوعی نامکانی است که در آن شمار نامحدودی از نشانه
مرکز ذات شوند. میو رقابت و آنتاگونیسم جایگزین وارد بازی 

 اشی سیالعرصهکه در  ای نیست، پدیدار و یا کارکردی است دادهپیش
ی ناب ؛ عرصهاند تا جایگزین یکدیگر شوندهای مختلف در تالشهویت
 . گراییکثرت

 

تاب به دو دلیل شود ی ملی مربوط میدر آنچه به مسئلهمرکزگرایان . 2
نوستالژی از نخست به دلیل ناتوانی در عبور  ها را ندارند.تحمل کثرت

خواهانه فروپاشی ساختار تمامتاز "، دوم به دلیل ترس الگوی قومیکهن"
  در صورت قبول پلورالیسم.

حامل  ،م داردو زبان فارسی تدا بستردر که ی جمعی حافظهاوال آن 
ایی جاش با شور رومانتیکو  نخستین است ی  یکپارچه قومیت  نوستالژی  

این قومیت  .دارندمتفاوت  هایاسطورهکه  یبرای دیگرانکند باز نمی
چون  کسانیآثار از ذاتی مقدم بر پدیدار که در  استعبارت  یکپارچه

هایی داریوش شایگان و رضا داوری نامسیدحسین نصر، ، احمد فردید
لیکن به  ی ازلی.، حکمت خسروانی و خاطرهءدارد همچون سنت، اسما

فرهنگ اسالمی را  ،الگوی قومیکهناین  فقر فرهنگی و اندیشگی   سبب
ایرانی و  حکمتمتناقضی بشود  شکلتا به  اندهنیز در ذیل آن گنجاند

مهاجرت قوم این ذات فراتاریخی از آغاز در نظر نامبردگان اسالمی. 
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اش از تبدالت زمانه گزندی آنکه هستیبیو تا کنون حضور دارد آریایی 
ی اندیشه و فرهنگ را هچون منبع  فیاض  جاودانه خطوط آیندهببیند 

ی هر اش این است که در بحبوبهکند. و بزرگترین هنر ادعاییترسیم می
گردد و هر غیری را بیرحمانه در خود اجمی به خویشتن بازمیطالطم و ته

خویشتن  قومگرایانه به بازگشت  فراخوان   گرایی واین ذاتکند. ادغام می
فرصت در یک بزنگاه مهم تاریخی داشت اگر چندان اشکالی نمی

  منظور این بزنگاه چیست؟ برد.نمیاز بین  را ملتکوین ت

ای در بستر آن دنبال ذات گمشده کثیریی عدهای که ممالک محروسه
 ؛ترکی و فارسی بود ،های عربیاز فرهنگی بسیار متنوع ترکیب ردند،گمی

بستان متقابل دو زبان و این هرسه تحت تسلط فرهنگ اسالمی. البته بده
امان رغم تالش بیداستان مفصلی است که به خود فارسی و ترکی 

 از واژگان   دو زبان اینسازی عاریسی و ترکی برای ر های فافرهنگستان
گرچه با هنوز هم پابرجاست.  تعاملاین  درخشانهای جلوه ،یکدیگر

این  تعادل   اش،روی کار آمدن رضاشاه و مهندسی اجتماعی نژادپرستانه
ها دوباره سربرآوردند. کثرت ویدر پی سرنگونی تنوع به هم خورد، اما 

خأل  اگر شود ای آزادجامعه ظهور   محمل  توانست می بدیلبی این کثرت  
در هیأت دموکراتیک  اقتدارگرا حکومت  یک  حاصل از سقوط  

نوعی  اما چنین فرصتی برباد رفت. چرا؟ چون 1شد.میبندی مفصل
                                                           

بهِدستِسهِگروهِوِیاِموجودِاینِخألِترسیدندِکهِاینِکارگزارانِازِآنِمی  1
کهِباِظهورِسلطنتِپهلویِِِطلبیِعنصرِترکیکیِازِآنهاِِپرِشود:ِاستقالل
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 کارگزاران فرهنگی  وقتی را بلعید.  هارفته کثرت فراقومی رفتهگرایی  قوم
به را آریایی ی و یکپارچهای اسطورهبازگشت به خویشتن  دوم پهلوی  

ی در سایه، های فرهنگی تبدیل کردندی ایدئولوژیکی سیاستدرونمایه
کاری  ویران شد.کراسی های تکوین دمو این عصبیت قومی زیرساخت

   هنوز هم ادامه دارد.ی فراوان هاناتمام که با فرازونشیب

های امروز در بزنگاهی ایستاده است که معموال رژیم دوم اینکه ایران  
. بسته استتا حدودی اش وپیش؛ بزنگاهی که راه پسایستندتوتالیتر مي

ی نشینی در برابر مردم را مقدمههای توتالیتر هر گام عقبچنانکه رژیمهم
تواند نیز نمی به شدت متمرکز یک واحد سیاسی  کنند، فروپاشی تلقی می

را چنین کثرتی چرا که . برداردی غیرمتمرکز ی ادارهشیوهبه سوی قدمی 
گاهی به این امر چندان موجب تزلزل   1.انگاردمیی فروپاشی مقدمه آ

                                                                                                                   
ِازِدستِداتاریخیِمنابعِ ِعلمایِسنتیِمذهبیِکهِثروتِوِقدرتِرا دهِبود،

ِتاریخی ِچپجایگاه ِو ِبود ِدیده ِآسیب ِمنزلتِشان ِدلیل ِبه ِکه گرایان
ِبین ِقدرت ِو ِمارکسیسم ِشوروی ِاتحاد ِالملی ِحال ِباِِگیبالنددر بودند.

ِ ِپیشه1325ِحوادث ِخودمختار ِحکومت ِشکست ِو ِازِوری ِترک عنصر
ِشد ِخارج ِِ،صحنه ِکودتای ِضربه1332ِبا ِمرگباچپگرایان ِوِی ِخوردند ر

ِستیمذهبیِکهِدرِهرِدوِموردِباِنهادِسلطنتِهمدِسرانجامِعلمایِسنتی 
 بالیِجانِسلطنتِشدند.ِکردهِبودند

ِمی  1 ِکار ِمهرانگیز ِدخالتِ»گوید: ِرنگ ِآن ِبه ِحکومت ِکه ِقومی بحران
ِ ِچیزی ِآن ِایجاد ِداخلی ِعوامل ِاز ِو ِزند ِمی ِنگاهِنمیِخارجی ِدر گوید،

ِتابوئیِاست ِنیز ِدرِِاپوزیسیون ِرا ِخود ِو ِآنِنزدیکِنشد ِاستِبه ِبهتر که
هایِماِتکِسلولطلبیِقرارِنداد.ِاینِتابوِچندانِدرِتکمعرضِاتهامِتجزیه
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حل با هر راه که های مختلف مرکزگرایان شدهنفس  طیفاعتمادبه
که در این های تندی واکنششوند. تمرکززدایانه با پرخاشجویی مواجه می

 1.، با همین تزلزل مرتبط بودداده شدنشان یشنهاد فدرالیسم پبه اواخر 
ی فدرالیسم مطالبه)و یا چندقومی( آنکه در کشوری کثیرالمله حال

فدرالیسم تعجبی ندارد که ترین کنش باید باشد. به عبارت دیگر، طبیعی
بست  رفت از بنبرونحل ترین و اولین راهابتداییی به مثابه ایراندر 

حلی از زبان رئیس دولت اشاره به چنین راه لیکن. نظر آیددر م سانترالیس
انکار هم از جانب همفکرانش مسکوت ماند و  هم ،اصالحات

چاشنی با در پی داشت را  برخی از سیاستمداران و متفکران یپرخاشگرانه
در خاستگاه مشروطه  البتهانکار این . و ناسزاها اتهاماتاز مبلغ هنگفتی 

 ورزشی   های  جواب نماند. بالفاصله در یکی از بزرگترین گردهماییبی
در میان  "یا یوگسالوی و یا چکسالواکی"حل ، راهرقیب بزرگترین قدرت  

  نهاده شد.

                                                                                                                   
گوئیمِبحرانِدانیمِبحرانِجدیِاستِوِازِترسِاتهامِنمیرسوخِکردهِکهِمی

حکومتِوِاپوزیسیون،ِهردوِترجیحِمیِدهندِبحرانِقومیِراِ..ِجدیِاست.
درِشرایطِکنونی،ِظرفیتِایرانِچنانِاستِِ..یِانکارِکنند.هایِدیگرزیرِنام

ِاینِ ِاز ِنباید ِچرا ِبشود. ِموقعیتِخاصِبهِتجزیهِمنجر کهِممکنِاستِدر

،ِتاریخiranwire.com/fa/blogs/399/22543ِ)منبع:ِِ«احتمالِهاِگفت؟
 .(8/8/98بازدیدِ

خوشِافرادِنادریِکهِازِدرونِگفتمانِمسلطِبهِپیشنهادِفدرالیسمِرویِ  1
 اشِشیرینِعبادی.طلبیِشدند،ِنمونهنشانِدادهِبودندِمتهمِبهِتجزیه
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شود. هر حکومتی، خواه دموکراتیک و هیچ حکومتی از آسمان نازل نمی
نباید تعجب کرد ی عمومی است. از این رو ی ارادهخواه توتالیتر، عصاره

قدرت  ی ساختار  از اینکه بخش اعظم پوزیسیون و اوپوزیسیون درباره
 جایگاه   خود   در مخالف روشنفکران از بخشینگرش مشابهی دارند. مثال 

 که بینندمی کسانی در صرفن را مشکل بینند،نمی مشکلی متمرکز قدرت   
بار دیگر برجای شیخ به گمانشان اگر شاه  اند.کرده اشغال را جایگاه آن

ارشی دینی با یک ی؛ جایگزینی الگشودشان حل میبنشیند مشکل
. اینان دموکراسی را ظاهری دموکراتیک در پسالیگارشی خانوادگی 

های رقیب برای گفتمان تا کنندنمیهمچون جایگاه  خالی  قدرت طلب
 حفظ  هژمونی    آن را صرفا به شرطبلکه ، اش به مبارزه برخیزندپرکردن
وقتی مرکز نام جایگاه به عبارت دیگر، خواهند. ناپذیر  یک قوم میچالش

های حادثی  بندیی موضعی موقتی با مفصلخالی قدرت باشد به مثابه
دست خواهد بهی دموکراتیک دستهای  رقیب در یک پروسهگفتمان

 شد.

. آنها دموکراسی همین نهج است بری سکوالر مرکزگرایی نیز  شاخه
همچون  ؛تفاوت واقعیبدون خواهند اما دموکراسی بدون کثرت و می

درست است که ی بدون کافئین. سیگار بدون نیکوتین و همچون قهوه
ی ناکارآمدی، فساد، سیستم عالوه بر تمرکزگرایی ناعادالنه به واسطه

د رانتی به این مرحله ساختار استبدادی، ماجراجویی امپریالیستی و اقتصا
منطقی نخواهد بود که  ،رسیده است اما در هر آلترناتیو دموکراتیک
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آمیز را همچون استخوانی تبعیض تمرکزگرایی  تنها همه را عالج کنند و این
گاهی شکی نیست  .دارنددر الی زخم نگه ی ای که دربارهفزایندهبا آ

نخواهد  متحقق"تفاوت" به دست آمده، این امر بدون تولید خشونت زیاد 
تفاوت ممکن در غیاب پذیرش دموکراتیک  بدیل   . حتا اگر برقراری  شد

پوشی از چشم ، بدوننتیجه و در ،و برابری آزادی کردن  شود، بدون  فدا
 قراداد اجتماعی میسر نخواهد شد. 

حلی جز تداوم شان رفت راهبا عنایت به دو دلیلی که شرح مرکزگرایان
اینان وقتی با کثرت مواجه خواهی در چنته ندارند. ی تمامتچرخه

به فکر  ،آیدای در دل نظم نمادین به چشم میشوند که همچون ناسازهمی
 مخالف   روشنفکران  حتا افتند. میبا توان سرکوب همدستی با قدرتی 

 به عوضشوند مواجه می مدنی خواست   این با وقتی حکومت
حکومت فعلی را به  ،مرکزازهای گریز عوامل و انگیزه ساختن  برطرف
استراتژی  آنخوانند. تشابه این دیدگاه با گیری بیشتر فرا میسخت

حاکمیت که "حفظ نظام اوجب واجبات است" آشکار است. در 
افتد، اصل تقدم در خطر حکومت  موجودیت ، هرگاهاستراتژی نظام

مرکزگرایان نیز با تقدم شود، احکام فقهی کنار گذشته می عدالت بر
کنند تا از کلیت دموکراسی و حقوق بشر بر کسب قدرت مخالفت می

میل نیستند که در برابر هر صدای آمیز رفع خطر کنند. آنها بیتبعیض
و  هادیگری سرکوب را جایگزین مراجعه به آرای عمومی کنند. گفته

کنند که نهاد فعلی قدرت این نکته را القا میشوربختانه هایشان نوشته
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تواند در این زمینه سرکوب وسعیتری به راه اندازد و اگر آنها به کرسی نمی
بخش  1یابند با کاربرد زور  بیشتر مشکل را حل خواهند کرد.قدرت دست

کنند که در نقش عالمانی را بازی می بزرگی از پوزیسیون و اوپوزیسین
مشروعیت الزم  م  حاک کردند تا قدرت  یر میفگذشته مخالفان خود را تک

حالج، منصور سر به کسب کند. بالیی که  شان برای نابودی
وجود فتاوای تفکیر نسیمی آمد، بیعمادالدین سهرودی و الدین شهاب

  2ممکن نبود.

سرکوب،  در استراتژی ضدحکومتی و حکومتی طیف  افراط هردو 
 طلبیتجزیه چون ُپرَبسامدی هایبرچسبکردن  به الهیاتی سرانجام

این برچسب ورژن داخلی  االرض.انجامد؛ چیزی در حد مفسد فیمی
رود: براندازی. اصطالحی است که برای اوپوزیسیون خارجی بکار می

کند؛ اش تمنای محالی را ارضا میچنین اتهامی با طنین سهمگین دوزخی
های رقیب ممکن های  شناوری که گفتمانآرزوی  تثبیت  همیشگی  دال

 است حول محور آنها شکل گیرند. 

 تییغیر  داغ مطالباتش یواسطه به آنکه .جاستنهمی امرسیاسی بستبن
 شده فراخوانده هولناکی یستیزه به خورد،می برجبینش طلبتجزیه چون

 اهریمن مقام در را دیگری و نشسته اهورا مقام در گوینده گویی تو است.
                                                           

 اینِنکتهِراِمدیونِقهرمانِقنبریِهستم.  1

ِتشکیلِدادند،ِوقتیِیک 2 سومِوکالیِمجلسِفراکسیونِنمایندگانِترکِرا
 هاِشدِتاِآنهاِراِسرکوبِکنند.کوروشِزعیمِازِزندانِدستِبهِدامنِامنیتی
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 وقتی است. شرارت و خشونت آبستن خود نگاه همین است. دیده
 جلوه اهریمنی را جامعه محذوف   بخش   آشکارا مسلط   گفتمان   حامالن

سوال حال داد.  نخواهند رضا چیزی به بخشآن نابودی جز یعنی دهند،
همبستگی  ،آید: در این صورت تکلیف دموکراسیمهمی پیش می

شود؟ حتا اگر های مدنی چه میمشارکت عمومی و آزادی ،اجتماعی
برهنه ممکن باشد،  قسمی قدرت   با کاربرد   کردن صداهای متضادخاموش

تواند موجب همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی نمیچنین  چیزی 
گاهی. ایندو مبتنیشود چرا که این ها ربط تام و اند بر میل، اراده و آ

ساختار وابسته است به تمام دارند با حؤکمرانی خوب که الجرم 
دموکراتیک. شکی نیست که میان حوکمرانی خوب و همبستگی 

ای مثبت و معناداری وجود دارد تا جایی که هر نوع عمل اعی رابطهاجتم
  شود.پاشیدگی دومی میی اولی موجب از همگرانهسرکوب

از راهی غیردموکراتیک فرصت آن را بیابند که در حتا اگر مرکزگرایان 
گیرند کارشان به سامان نخواهد شد. در سکوالر پناه پوشان  چکمه زیربال  
ی برخورد خشن با یک مطالبه که دارد وجود تضمینی چه یشرایط چنین

 درهای گشودننیست که  یتردید نیانجامد؟ متقابل خشونت بهمدنی 
شان شرارت از طریق انکار مطالبات جامعه محذوف بخش روی به مرگ

مقابله با این شرارت یکی از  .جدیدی است که باید در برابرش ایستاد
در ساحت وظایف عاملیت سیاسی است، به شرط اینکه این مقابله نه 

همه مقابله با این شرارت  با اینصورت گیرد.  تکه در سپهر سیاس اخالق
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 ینکته این زیرا ی اخالقی نیز هست.وظیفهتعهدی سیاسی که نه تنها 
 خود اطراف که است نگاهی در شر :است باقی خود قوت به هنوز هگلی

  بیند.می شر را

 

ی ی بابک در اوایل دهههمایش عظیم قلعه وری تااز حکومت پیشه. 3
با گسست از فرهنگ یکصدساله شمسی کنشگران سیاست هویتی هشتاد 

گفتمان مستقل خود را پیکربندی کردند. این امر واکنشی تدریج به
 تولید بستر  اش یمفهوم چهارچوبتدریجی بود به گفتمان مسلط که 

شود گفت که سیاست انقباضی می .های سیاسی و اقتصادی استتبعیض
خواهی را در خود جمع هایی از اقتدارگرایی و تمامتمرکزگریان، که مایه

هدف . گرفتی گسست قرار کرده است، به نحو بازتابی در کانون ایده
یی و یا گرااندیشی، محلیاز این گسست نوعی بازگشت به خاص

کردن  دادن و فعالمداری  پیشامدرن نبود و یا نباید باشد، نجاتقوم
ی ادغام در  زور و پول و رسانه در آستانه  هایی بود که به ضربتفاوت

و بدیل  ورزی سیاستعطفی در تاریخ ؛ نقطهاندقرارگرفتهای هویت یگانه
  1.نامید "اشگفتمان رهایی"توان که می ماندگاریدرون

                                                           
واکنشیِاستِصرفاِگراییِنداردِبلکهِباالصالهِنسبتیِباِقوماینکهِاینِامرِ  1

ِگفتمانِ ِتشکل ِفرآیند ِدر ِزیرا ِاست. ِتردید ِمحل ِکلیت، ِقومی  ِساختار  به

ِسویه ِظهور ِقومرقیب، ِراستگرایانههای ِراِِمداری  ِرستگاری ِالهیات و
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نیست که دیگری را به طور کامل تحت انقیاد  1توانههمچندان قدرت 
تحریک و تقویت زهدان ضرورتا  یروابط قدرت. هر درآورد

برای تکوین  آفرینسترویدادهای گسهمه، . با اینهاستمقاومت
نهضت  ؛کم نیستند: فرازهایی از نهضت مشروطه رهاییگفتمان 

 ؛ی تجدد به سردبیری  تقی خان رفعتآزادیستان خیابانی به ویژه نشریه
حکومت  رئیس حکومت اتحاد اسالم؛ ی جهانگیرخان ارومیپدیده

ی ی آدینه در دههحلقهتشکل  ؛وریفدائیان دموکرات به رهبری پیشه
نخستین انتشار ؛ چهل به محوریت صمد بهرنگی و علیرضا اوختای

در  اولدوز وری با نام ل ترکی آذربایجانی پس از سقوط پیشهی مستقنشریه
های رقیب در رقابت پرشور گفتمان توسط عباد احمدزاده؛ 57دیماه  27

به  ]هستی[ وارلیقجریان  ؛57انقالب های پس از پیروزی ماهنخستین 
به رهبری  ]رفیق[ یولداشی مجلهگرای ی چپحلقه، رهبری جواد هیئت

                                                                                                                   
ِبهِحاشیهِتوانندِدالتوانِانکارِکردِکهِهردوِمینمی هایِعدالتِوِآزادیِرا

ِمرکز ِاز ِگسست ِجریان ِدر ِبرانند. ِخواستهانگیزه، ِو ِازِها ِمتفاوتی های

ِنظمقوم ِدخیلِبودهگراییِتا ِنژادپرستی، ِتحریکِخارجیِتا ِاز اند،ِستیزی،

دولتِبود.ِازِ-آمیزِملتیِاصلیِهمانِواکنشِبهِساختارِتبعیضاماِمحرکه

ِناسیونالیسم ِکهِآنجا ِواسطهِگفتمان ِبه ِبتبارگرا ِبه ِارجاع قومیِِرتری ی

یِتعریفِجدیدیِازِدوستِوِکرد،ِمقابلهِباِآنِنیزِمحتاجِارائهمعناِپیداِمی

ِِِِدشمنِباِارجاعِبهِبرتری ِقومی ِطرفِمقابلِبود.

 
1omnipotence  
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های قفقاز و فروپاشی اتحاد شوروی و استقالل جمهوری حسین صدیق؛
 ؛نامزدی محمودعلی چهرقانی در انتخابات مجلس آسیای میانه؛

ی گردهمایی بزرگ قلعه ؛74ی صداوسیما در سال ی نژادپرستانهپرسشنامه
که  83در سال به سردبیری ایواز طاها  ی یارپاقنشریهانتشار  ؛بابک
های ترکی از حیث محتوایی و ت و کتابعطفی در تحول نشریانقطه

آمیز در توهین کاریکاتور   به دنبال درج   85 یگسترده قیام فرمی بود؛
واکنش به  ؛جنبش سبزمعنادار آذربایجان در  سکوت ؛ی ایرانروزنامه

این رویدادها اگرچه از و تیم فوتبال تراکتور.  ؛ی صداوسیمای فتیلهبرنامه
ی شکافی بودند در تراز نیستند اما هر کدام به مثابهلحاظ ابعاد تأثیرشان هم

 بطن گفتمان مسلط.

ای همانی جامعه با خود. زیرا جامعهاین رویدادها مانعی بودند در راه این
همانی فروکاسته باشند، بستر مناسبی برای هایش را به یک اینکه تفاوت

جایی ها فقط تا تفاوت»ی شانتال موف دموکراسی نیست. به گفته
هایی باشند که توانند جایگزین هم شوند که مخالف نیروها و گفتمانمی

های عظیم ها و گسلاما آیا فعال شدن تفاوت« هستند. هاآن تفاوتنافی 
گرایی جدیدی دامن نخواهد زد؟ چنین خطری منتفی تاریخی به قوم
توان تا ابد فدای حفظ یک کلیت های دموکراتیک را نمینیست اما آرمان

ناعادالنه کرد. قومی که خود را در پس ادعاهای فراقومی نامرئی کرده 
کیدبنا به عالوه  ی مرئی روبرو شود. بههادیر یا زود باید با واقعیت  تأ

ی ی ساختارشکنی بدنهبه واسطه هویتی، سیاست   کنشگران  اکثریت  
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ارز فراهم های همی عاملورزی برای همهقومی، فرصت  سیاستتک
گرایی نخواهد بود. به شرطی که این نیازی به قوم آمد و دیگرخواهد 

دیکال داشته باشد. به این معنی فرصت نه صوری و تزیینی که ماهیت را
که اگر هر گروه و قومی پتانسیل ارتقا به مقام ملت را دارا باشد، بتواند 
گفتمانش را هژمونیک کند. این امر میسر نخواهد بود مگر آنکه 

فرهنگ و اسطوره و تاریخ خود را متوقف انحصاری تقدیس مرکزگرایان 
دست بردارند. آنان گمان  ی "مردم"وارهتعریف صلب و سنگکنند و از 

همواره از پیش شکل گرفته و با رقیبی از "مردم" کنند که می
از راه  مردم» رویاروست. حال آنکه خواهانبنام جداییموجودی پیش

بندی از راه شود و همواره مستعد بازمفصلمی پیکار سیاسی ساخته
  «.ستا مداخالت هژمونیک

ای موجود  مردم، لحن بازجویانهست از مفهوم پایدار و ازپیشر ناد درک  
کند. پدید آورده که مرکز با آن همواره دیگری را استیضاح و یا متهم می

های هویتی را هایی بود که کنشگران سیاستهمین استیضاح یکی از رانه
رادیکال؛ گسستی که در دل  ای که اینک هستند رساند: گسست  به نقطه
ی آن این خود نشانه جویانه را پرورده است. مسالمت ی رهایی  وژهخود پر 

ی ی امیدی به تحقق مطالبات از طریق مبارزهاست که هنوز بارقه
قومی  ساختار   امید به تغییر   آمیز زنده است، اما اگر به هر دلیلیمسالمت

چه بسا نیروهای مخالف به صورت راست افراطی  ،از دست برودکلی به
 بندی خواهند شد. مفصل
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زدن  ی رهایی از واپسپروژههای هویتی گران سیاستبه گمان کنش
 اید.عق تفتیش   بر مبتنی درویکر   ؛شودآغاز می مرکز ی  بازجویانه رویکرد  

 .تاس ی مهمی از این پروژهمرحله مسلط گفتمان   زمین   در بازی از امتناع
 گفتمان   زمین   در اجباری بازیپیش از این مرکز تالش کرده بود که 

تبدیل  مقدسبه مناسکی  کارگری و مدنی ملی، فعاالن برای را مسلط
مراتبی ناعادالنه همچون امری طبیعی کند. در چنین وضعیتی نظم سلسله

کند. تحت تأثیر چنین شگردی فعاالن هویتی برای رهایی از جلوه می
ی طلبی مجبور به دفاع از خود برپایهپیامدهای حقوقی و کیفری  جدایی
 چون هاییاتهام رد برای برهان یاقامهریتوریک  گفتمان مسلط بودند. اما 

 مرکز که بود چیزی همان گفتمان، این چهارچوب درهم آن طلبیتجزیه
 سوگند آیین   حاکم   گفتمان   مقدس   یآستانه در باید اول .ستخوامی

 سوگند   کنید؛ بیان را تانمظلومیت دلیل بعد و آورید جا به وفاداری
به  ید.کن تعقل بعد بیاورید، ایمان اول تبعیض. از انباشته کلیت به وفاداری

 منظر از که چرا .نیست بیش باطلی دور تشرفی چنینمرور آشکار شد که 
ای قومی یا عارضه و ملی تبعیض در نهایت قول به  مسلط، گفتمان

 توطئه.  شناختی است یاآسیب

 حاصلی ای در دل گفتمان مسلطحفرهچسبیدن به چنین معلوم شد که 
اگر  ا. زیر نداردجز از کار انداختن قدرت تخیل سوژه برای ایجاد تغییر 

 تکرار پیوسته را کلیت به اشوفاداری سوگند ایمباحثه هر در حاشیه
به ." خجالتی طلبانتجزیه“ همچون خورد خواهد هاییبرچسب نکند،
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 یمطالبه به حاکم گفتمان   مفهومی   چهارچوب   در که ایحاشیهعالوه، 
 دهد.می قرار محکومیت موقعیت در را خودش پیشاپیش پردازد،ب حق

بی و کرده سازیعادی را هاتبعیض که گفتمانی معیارهای طبق بر گفتگو
 آشکارترین خود ساخته، پنهان خود ایدئولوژیک عناصر در را عدالتی

 بر مبتنی گفتمان   چهارچوب در طلبیحق .است ستم پذیرش ینشانه
  .است غرض نقض   تردیدبی تبعیض  

را  ویامتناع از بازی در زمین یادشده حاشیه به این نتیجه رسیده است که 
ی ی یک زبان و یا تجزیهتقابل  منسوخ  "یا سیطرهقادر خواهد ساخت که 

قانع قدرت و گفتمان چرخش به کمتر از و  بگذارد کشور" را پشت سر
به صورت های رقیب گفتمانکه است . تنها در این صورت دو نش

در این امر . شدد نخواه کدموکراتیک هژمونی و در روندیپیشایندی 
ها ها و زبانملیت ،هافرهنگتوفیقی حاصل نخواهد شد مگر آنکه 

چنین فرصتی به دلبستن اما . ای داشته باشندعادالنهرقابت فرصت برابر و 
آن . البته این معنای واهی استمبتنی بر امید گفتمانی به صورت درون

نیست که برای بدست آوردن چنین فرصتی الجرم باید به خشونت متقابل 
 یتایج هولناک چنین چرخهنی بینی دربارهباریک توسل جست. در واقع

آمیز مدنی را ی مسالمتحاشیه مبارزه است کهموجب شده قهرآمیزی 
 گفتمان   بزرگ   های کوچکی در الی چرخ  به گذاشتن چوب ندمنحصر ک

طلبی بوده است: ها زوال هراس از اتهام تجزیهچوباین یکی از  حاکم.
 ها هارمونی  این چوبگویید. بسیار خوب ما آن چیزی هستیم که شما می
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که حامالنش مضطربانه به  اندتا بدان حد برآشفته  مسلط را  گفتمان موزون  
ی اتهام به دیگری با حربه دفاع، رجزخوانی، توجیه تبعیض و حمله

، و همچون اردوگاه تحت محاصره به حالت آماده طلبی برخاستهتجزیه
های آرایی روابط  قدرت  بسیار، نظامی فوکو صفاند. به گفتهباشد درآمده

دهند که قدرت تا ادگی نشان میاشکال  مراقبت  بسیار به س کنترل  بسیار و
 هااتهام این از هدف کهداند ر میگحاشیه دیچه اندازه ضعیف است. 

 را غیر همین که است کلیتی در غیری هر ادغام قصد   به افکنیهراس
  زند.می واپس

کند ها پنهان میای را از چشمپوشش ضخیمی که چنین پروسه
معنی که مرکز به دنبال خلوص قومی به این خود مرکز است.  طلبی  تجزیه

کند. مرکز این کار را با تجزیه و طرد میرا هر غیری  اشو دینی
دهد، انجام می با هدف نابودی دیگری دومکانیسم حذف و ادغام

گامبن  در  "و استثنا نمونه" جایگاه برای توضیحسازوکاری که جورجو آ
کشیدن خط تمایزی از طریق ی  . وکندی کلی به آن اشاره میقاعده

نامد و دومی را حذف را ادغام حذفی می یمیان نمونه و استثنا اول
ای که به آن یک ادغام حذفی است چون از مجموعه نمونهادغامی. 
شود. اما استثنا یک حذف ادغامی است، زیرا حذف می ،دهدارجاع می

  1شود.اش در وضعیت عادی ادغام میاز طریق حذف

                                                           
ِ،نوِرخدادِتهران،ِ،یقربانِمحمدرضاِترجمهِنده،یآِاجتماعِآگامبن،ِجورجوِ 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
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دئولوژیک یهای اسازوبرگمدیون سازوکار حذف و ادغام تداومش را 
این گفتار  ی چیزی است که در مقدمهنشانهدولت است. در عین حال 

ارتقا نیافته است.  ملیی قومی به سطح اشاره کردیم: مرکز از مرحله
از سپیده دم مباحثی مبنی بر آنکه ایران هیچگاه جزو امت نبوده و 

کرده تأیید بودن را حمل میهای ملتذات خود ویژگی دراش تاریخ
گویند اتنوس آشکار این نکته است. در واقع آنان وقتی ملت می

آورند که هماره توسط دشمنان واقعی و خیالی ای را در نظر مییکپارچه
خاستگاه و تاریخ و "تنوس شده است. این اوتاز واقع میاختمورد ت

کید افته است. مشترک داش "اسطوره و زبان راطی در  هر متن تبارگرایانه تأ
  خورد.بر این چهار عنصر به چشم می

 با وحدت البته مترادفوحدت ارگانیک حاکم است. این  یاتنوسهر بر 
مراتبی  نسبتن با ثباتی است که در آن برابری نیست بلکه نظام سلسله

تعیین سفت و  است. اینتوزیع و  معین شده اپیش شپی هاو نقش هاجایگاه
عبور از یک نقش اجتماعی به نقش دیگر یا که  تسخت به معنای آن اس

مفهوم و یا پیکر متحد فرد تنها با تعلق به این روح ناممکن است یا دشوار. 
فرض ها همچون پیشدر دموس برابری در فرصتاما کند. پیدا می

ن زیاد های انتخاب چنداامرسیاسی مورد اتفاق است و آزادی و گزینه
تواند افراد را در یک نمی مراتبی اجتماعی به آسانیاست که نظام سلسله
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مرتبه و جایگاه خاص میخکوب کند. تنها در دموس است که یک 
تواند مسلمان  افریقایی در جایی دور از تبارش می-سیاهپوست مسیحی

به رغم  رئیس جمهوری یک کشور عمدتا سفیدپوست  پروتستان شود.
ی ی قومی و زبان مشترک نقشی مترقی در مبارزه با سیطرههآنکه خاطر 

فروپاشی امپراتوری کلیسا ایفا کردند، پدران وطن زبان التین و جهان
دولت مبتنی بر برابری و آزادی -دانستند که تکوین ملتمعنوی اروپا می

دیدرو و های قومی ممکن نیست. بدون قطع ارتباط با تاریخ و افسانه
در سرزمینی با مرزهای مشخص دانستند که ملت را جماعتی می»داالمبر 

کردند. تعریفی کامال حقوقی و و تحت لوای یک حکومت زندگی می
ی تاریخ، زبان، فرهنگ و مذهب. سیاسی. بدون حتا یک جمله درباره

بدون در نظر گرفتن برابر حقوق  اانسان به عنوان فرد عقالنی، موجودی ب
برخالف  1«.های نظیر خودتعلق دارد، در جمع انسان قلیتیااین که به چه 

که در پی رهایی ملت از بند تاریخ ی روشنگری برخی اندیشمندان دوره
ی شهروندی با بودند، در اینجا هر اشارت کوتاهی به حقوق پایمال شده

ارجاع به فهرست بلندی از امتیازات مشعشع تاریخی، خواه حقیقی و خواه 
 شود.ه میتوهمی، جرم شناخت

    

                                                           
،ِبرگردانِگلنازِغبرایی،ِ"فاشیسمِجزئتیِازِفرهنگِماست"اشترنِهل،ِ  1

 .98-شهریور-12مصاحبهِاشپیگل،ِتریبونِزمانه،ِتاریخِبازدید،ِ
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  1گوید.رهایی مورد نظر شبیه آن چیزی است که موریس بالنشو می. 5
گسست  رادیکال معادل است با گفتن اینکه ما همیشه و هرجا در »

بریم. اینکه ما در سر میوضعیت نبرد با چیزها آنطور که هستند به
ی سنگین ، سایه«شناسیمی قانونی هستیم که آن را به رسمیت نمیسیطره
اش، اش، تاریخهایش، نظام تحصیلکنیم که ارزشای را تحمل میجامعه

اش و امتیازاتش برای ما بیگانه هستند. این گسست اش، حقایقموسیقی
شامل  مفهوم  خود  قدرت نیز است آنگاه که ناعادالنه باشد؛ گسست از 

تن برای ما  بندی فهم خود ما؛ گسست از هویتی که همچون تختهشیوه
اند؛ گسست از قیمومیت نمادین قوم نامرئی؛  گسستی که همراه ساخته

است با آری گفتن به امر سیاسی بدون غرق شدن در سیاست ناب که 
 همانا ضدیت با هر قدرت  موجودی است.

ی جرأت دانستن مهیا مسلط نه زمینه گفتمان   نمادین   تحت قیمومیت  
تأمین خواهد  شهروندیت و نه حقوق خواهد شد، نه آزادی تحقق یاف

به  را آن سوژه یا و شده تحمیل سوژه بر که  یقیمومیت رد بدونشد. 
 رهایی برای راهی است، کرده درونیمسلط  گفتمان   هژمونی  ی واسطه

شود، آغاز میزدن نظم ایجابی برهم که باحقق امر سیاسی شرط ت نیست.
است که به تاریخ، اسطوره و زبان ی گفتمان مسلط در آمدن از همین پیله

در نظم  نمادین خودکشیاز برقراری دموکراسی  معینی آویزان است. راه
                                                           

مترجمانِایمانِگنجیِوِمحدثهِزارع،ِگر،ِموریسِبالنشو،ِکلماتِاخالل  1
 (،ِچاپِسوم.1398ِ)تهران:ِنشرِبان،ِ
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 همین .ایجابی مبتنی بر عصبیت قومی و تولد در نظم آرمانی دموس است
 ارگانیک   شاید در وحدت   آورد.می فراهم را دوباره ابداع   امکان   ،نفی

ای فئودالیته بتوان چشم پوشید از آزادی دوران   مکانیکی   پیشامدرن و نظم  
 های مهم عدالت است. لیکن در نظم  که در نگرش راولزی یکی از مولفه

 . توان از آزادی چشم پوشیدنمیدموکراسی  کردن  قربانی دموکراتیک بدون  

و  رفتن به فراسوی گفتمان موجود ،سازمقاومت در برابر ساختار یکسان
 دموکراسی عبور از، با احیای تفاوت میسر است. آری گفتن به دموکراسی

 راسیمدار  لیبرالی است. دموکی ُمکّلف  نظام  فئودالی به شهروند حقتبعه
ی متکثر از مستلزم فراگذشتن از ساخت ارگانیک همبودی به جامعه

هاست. در قرن ی شناور تفاوتشناختن زنجیرهرسمیتبهطریق 
ی از ی شناورکردن چنین زنجیرهتوقفهرگونه تالش برای مویکم بیست

عمال  خشونت  سهمگین دیگر ممکن نیست. اینک دال های تفاوت جز با ا 
تخیل  است که با این رویکرد باید به تفاوت و تکثر آری گفت.

وقتی وضعیت را به  افتد.های دیگر به راه میهای بدیل و امکانوضعیت
توانید در آن سکنی نمیزنید دیگر بودنش واپس میسبب ناعادالنه

 بگزینید.  


