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 منصوره خائفی 1

تر، سوداگر از یک دهه پیش -های مالی های سرمایههمزمان با بسط ماجراجویی

گیری و گسترش بوده شکلشهری نیز در حال ایران یافراطی و نظریهجریان راست 

و چالش  هایدگر ی ایران شهری،ی نظریهشیوع عارضهی طور که در مقالههماناست. 

علاوه [کم در بین بخشی از طبقات متوسط شهری دستاین جریان  ،عنوان شده 1چپ

 جای پایی باز کرده است.  ]بورژوازیخردهبر 

ام ادغ ،ی پذیرش نظریاتی از این دست را فراهم کردهتوان مدعی شد آنچه زمینهمی

ی اخیر است. تغییر شکل دولت و طبقات متوسط در نظم نولیبرال در طول سه دهه

و  ،گردش/های تولیدی مالی در دورپیماییی سرمایهدر کنار غلبه ،تبدیل آن به بنگاه

جایگاه اجتماعی و اقتصادی خاستگاه و شدن آموزش و فرهنگ، کالایی هاموازات آنبه

علاوه بر آن، ادغام روزافزون اجتماع  ا دگرگون کرده است.و فرهنگی طبقات متوسط ر

ر ی معناداداری و تاریخ زدایی ملازم آن هر نوع رابطهو فرهنگ و طبیعت در نظم سرمایه

 است.  الشعاع قرار دادهبا جهان و طبیعت را تحت

اکنون برخلاف دعاوی مبلغان بازار و طرفداران روابط اقتصادی جدید، انواع هم

های ندهای اجتماعی و روابط دوستی و خویشاوندی و سرگرمی و خلاقیت و مهارتپیو

ها( و هر نوع نشانی از فردیت و رهایی فردی و جمعی به فردی )در هنر و سایر حوزه

 کدر بدونها است. اضطراب ناشی از سازندگیِ ویرانگر در تمام این حوزه مخاطره افتاده

، رهایی را نه در یو فرهنگ یاسیس یی عمومآن به کمک عرصه ی تحققهایانجیم

 هایتناقضها و دور از تنشجوید. تاریخی که بهای میآینده که در تاریخی اسطوره

ی غیرعقلانی ارزش مبادله، موضعی برای معنادهی وجوجستمدرن و بیرون از ی جامعه

ی معنا وجوجستالایی شده، این جهان ک در دلِزدایی تاریخدهد. اما جهان به دست می

دهد. یعنی امر مند تجلی میمکانو هویت را اغلب در قالب بازگشت به وطن و امر 

همچون نوعی عتیقه  و پیوستگی زمان تهی شده است و بودن مندی که از سیالمکان

 شود. تقدیس می

                                                      

 ، نقد اقتصاد سیاسی.و چالش چپ هایدگر نشهری،ایرای هنظریی هشیوع عارضرها، علی، 1 

https://pecritique.com/2021/10/04/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/10/04/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/
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یابد. میتبلور  ی ثابت و مشخصست که در چند نشانهایعتیقهوطن  ،در این نگاه

 ،ی امپراتوری بودن، جهان وطن بودنعنوان نمونه ایران باستان و ایرانیت در نشانهبه

اری دهایی که به خوبی در جهان سرمایهیابد؛ نشانهغذاها و اماکن تاریخی و... تجسد می

ی اخیر، امکانِ رشد بازار محصولات فرهنگی و پذیر هستند و در چند دههمبادله متأخر

 اند.  را فراهم آورده نشانه -کالا

ی زمان که تجربه ی هویت، در فضای کلانی ممکن شدهنشانه همچون ،وطن

داری، سرشت کیفی، تغییرپذیر، و دار شده است. زمان زیر ضربات جهان سرمایهمسأله

ی آن از گانهسهای مبدل شده که آنات و به زمان گسسته ال خود را از دست دادهسیّ

 اند. زمانِ زماِن سرمایه شدهتابع منطق کمّی، انتزاعی و بی و هر سه شدهیکدیگر جدا 

ت را در بند تعیناِت مکانی ی تاریخ و هویوجوجستی این جهان است که شدهمکانی

 است و تاریخ را از پیوستگی با جهان کنونی محروم.  ساخته

فرهنگیِ طبقات ی های خاطر مورخان منزوی و کالادغدغه است که تاریخ به چنین

ی رفتهدستی ازبه دنبال نوستالژی و گذشته شود. آنها در تاریخمتوسط بدل می

معنایی اکنون را تاب بیاورند. اما در بستر بیگردند تا بتوانند سرزمین خود می

بلاواسطگِی امر واقع، تاریخ برای آنان، تاریخِ فتوحاتِ گذشتگان و تاریخِ مفاخری است 

است. در نگاه آنان، تاریخ فاتحان گذشته باید در برابر  شده سپرده که به فراموشی

ی فتحی د و پشتوانهباشآنها  یِ اکنوناشود تا افتخارات گذشته، تسل فاتحان اکنون نهاده

 جدید. 

شده در مکان است، تاریخی است که در اما تاریِخ فتوحات و مفاخر، تاریخ صلب

شده، داییززمان بازگشت و آن را احیا کرد. این تاریخِاکنون حاضر نیست بلکه باید به آن 

های همانا تاریخی شیءواره است. تاریخی است که پیشاپیش و بدون هیچ تنشی در ایده

ی حقوق بشر، آزادی و ی امپراتوری، آموزهاست. غلبه یافته داری تعینی سرمایهجامعه

ان ایر»ر کلیتِ یکدستی چون تسامح مذهبی و قومی در کنار وجود ملیت و... همگی د

و  هاملت -ی جدید میان دولتها و تناقضات جامعهکنند. تنشعرض اندام می« باستان

ی های اجتماعی و سیاسی، آموزهشدن سرمایه، آزادی مصرف در عین عدم آزادیجهانی

حقوق بشر در عین سلب تمام حقوق انسانِی طبقات پایین و طردشدگان نظم جهانی 

 تجلیِ هماهنگی و شوند و گذشته بهاین بازخوانی غیرانتقادی از تاریخ محو می و... در
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ای که حاوی هیچ نوع منفیتی در نسبت با نظم شود. یعنی به گذشتهثبات مبدل می

جای ریخ بهتا ،آشوبد. در نتیجهی آن را برنمیگرانهسلطهنیست و ساختار مستقر کنونی 

ه در ای کشود. غلبهی منطق سلطه و غلبه مبدل میبخشی، به بازتولیدکنندهرهایی

ان تاریخ باشکوِه فاتح مثابهبهشکلی ظاهراً متفاوت، در روایت تاریخی از ایران باستان 

 شود.ستایش می

گاری نتاریخداری در ایران، تاریخ به ی منطق سرمایهبه این ترتیب همسو با غلبه

 ۷۵یابد و همزمان تاریخ بلافصل انقلاب تقلیل میای محور یا تاریخِ فتوحات اسطورهداده

شود. بنا به ادعای این ی واقعی فراموش میو خواست رهایی جمعی در آیندهتحریف 

گام طبقات متوسط در نظم بهگام ادغام یفراموشی مذکور به واسطهبخشی از نوشتار 

اسی پراکسیس سی تأمل نظری و بانولیبرالی اتفاق افتاده است و چنانچه این تغییر 

خوبی به. این هشدار کندجه میارا با مخاطراتی موبخش رهایی بازشناخته نشود سیاست

ر با نوعی تناظ ار: برآمدن تناقض آمیز سیاست طبقه متوسطیهای فرّشورشدر مقاله 

ر عصر متوسط د یی اشراف در عصر لیبرالیسم و طبقهبرقرار کردن میان سیاست طبقه

 نولیبرالیسم، مطرح شده است:

اع از دف ی اشراف خود را بازیابی کردند و بهدر عصر لیبرالیسم کلاسیک، طبقه»

ن جایی که ایشدن برخاستند. و از آنکالاییطور ضمنی طبیعت( در مقابل بهزمین )و 

های اقتدارگرایانه )و نهایتاً سیاست، دفاع قاطعانه از امتیازات خود نیز بود، به واکنش

سازی متمایل شد. طبقات متوسط جدید به جای بقایای کالاییفاشیستی( در مقابل 

 . (Tugal, 2015)«ها، موقعیت تناقض آمیز مشابهی در عصر ما دارنداشرافیت آن سال

های سیاسی بعد از اعتراضات و جنبش برخی از به ایران نبوده و دراین امر مختص 

ی متوسط به ر ترکیه در اعتراضات پارک گزی، طبقه. دنمود داشته استنیز  ۹۰۰۲

درون آن( برخاستند و در غرب  یشدهشهریدفاع از فضای عمومی شهری )و طبیعت 

اف ی مالی و اختل، سیطرهشدن پولدر جنبش اشغال وال استریت در مخالفت با کالایی

لب اغ . در عین حال،و در جهان عرب مستقیماً در مقابل اقتدارگرایی ایستادند طبقاتی

 شد. می نیروی کار نیز مطرح مسایل
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م توانینمی، ی متوسطدر تمام این موارد با توجه به امتیازات نامتوازن افراد طبقه

بقه ممکن است در آینده از آن پشتیبانی های سیاسی که این طحلراهی انواع درباره

گرایی، نخبهی متوسط )های طبقهروی تاریک سیاست. مطمئن باشیم کنند،

های متأخر زنجیره اقتدارگرایی، ضدیت با طبقات پایین و گاهی فاشیسم( در حلقه

های مخالف است، اما در جنبش )ونزوئلا و اوکراین( مشهودتر بوده ]اعتراضی[

 .)همان( است چندان غایب نبودهنیز سازی کالایی

 نوانعبهمتوسط جدید ی هکند با کمک بازتعریف طبقگرچه این مقاله تلاش می

های چندگانه و گاه متناقض )که ترکیبی از لیبرالیسم، بورژوازی جدید، سیاستخرده

های فاشیستی است( این طبقه را توضیح دهد مؤلفهداری و نخبه گرایی، ضد سرمایه

که پوشاند. حال آنگیری و تغییرات این طبقه را میشکلولی این بازتعریف، تاریخ 

های فردی و طبقاتی تاریخی )و نه ابدی و موشی رنجفراموشی تاریخ در عین عدم فرا

ی ندگانههای چترین دلایل تزلزل سیاسی و سیاستتوان یکی از مهمتغییرناپذیر( را می

 این طبقه دانست.

 از دولت رفاه کینزی به بنگاه اقتصادیو گذار  –از سوی دیگر تغییر شکل دولت 

ن طبقه و نوعی تعلیق ساختاری منجر شکاف میان ذهنیت و عینیت ای ، به-نولیبرالی

و سلامت،  و فرهنگ سازی دانش ی دولتی و کالاییهاسپاری بخش است. برون شده

 و ضامن تر مأمن طبقات متوسطیی را در معرض رقابت بازاری قرار داده که پیشهاحوزه

 ابقسرفاه و امتیازات  استمراراستقلال و جایگاه اجتماعی اقتصادی این طبقه بود. اما 

اه رغم تغییر جایگ ، تداوم ذهنی این طبقه را بهمتوسط( یفوقانی طبقههای لایه)برای 

 است. عینی آنها در نسبت با سرمایه به همراه داشته

ی دارسرمایهی هی که آدرنو در دوردارسرمایهاین است که ادغام در نظم له أمسحال 

اخیر با محوریت ادغام ی هده داد، در چندمی هشدارآن کینزی/فوردیستی نسبت به 

ه آپی( و ن و استارت «کارآفرینی» ایدئولوژی)خصوصاً در ذیل  متوسط جدید یهطبق

 یزرا ن« کارآفرینی»اخیر ی هخورداست. گفتار شکست کارگران صنعتی محقق شده

موفقیت صنعت فرهنگ دوران پیشین های اسطورههمان ی هروز شدبهی هتوان نسخمی

 خود رمسحونیز بار نه صرفاً فرودستان بلکه کسانی را این تفاوت که این دانست، با

 مزمانه البتهساخته که امکانات طبقاتی بیشتری برای مقاومت در مقابل آن داشتند. 
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خوبی از بلوغ و آگاهی طبقاتی کارگران  اعتراضات کارگری اخیر به طور متقابلو به

 ثابهمبه -متوسط جدیدی هتقابل با طبق که درای دهد، یعنی طبقهمی صنعتی خبر

از سلب مالکیت  حادتریاشکال  ،-فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هایداشتهصاحبان 

 .اندکردهی نولیبرالی تجربه هاسیاستی هرا در نتیج

های جهان نولیبرالی، دیگر جای چندانی ها و تخریبدر شرایطی که ویرانیو حال 

ای های آن برای طبقات متوسط باقی نگذاشته، تاریخ اسطورهبرای سازندگی و وعده

را  پیشین خود هایمهربانیهای اخیر گور از پس ویرانیبهزندهاحیا شده و پدر  دیگربار

رسد چرا که تر به نظر میبحرانیت ایران . در این میان وضعیدکنمی ناطرنشاخ

ا بی جمعی در خاطرهکینزی/ فوردیستی سابق با تمام امتیازات آن شبهداری سرمایه

است. در آن دوران هم شکلی از دولت رفاه، حدی از امنیت  سلطنت پیوند خورده

داری مایهسر نیافتگیتوسعهاقتصادی برای طبقات مختلف فراهم کرده بود و هم به علت 

فاشیسم( حدی از استقلال  پیش ازو انحصارات فرهنگی در ایران )مانند آلمان و اروپای 

توان گفت هر دوی این شرایط در برای فعالیت فکری و فرهنگی فراهم شده بود. می

ی های تحقق آن در جامعه و عرصهو عدم درک میانجی تاریخ معاصر ایران تکرار نشده

 سلطنت منجر شود.از ظاهراً خوش  یبه تکرار خاطرهعمومی ممکن است 

، آن داری و نه ورایتاریخ تغییرات سرمایه دل بدین ترتیب قرار دادن پدر در

یکی ای غیر دیالکتساز است. حتی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی که به شیوهسرنوشت

قرار  فوردیستی داری کینزی/داری فعلی را در تقابل کامل با سرمایهشکل مالی سرمایه

دهند، نیز شکلی دهند و پیوستگی این دو در عین گسستگی آنها را نشان نمیمی

 کنند. گرا پیدا میگذشتهپدرسالارانه و 

( نیشیپ یدارسرمایه ازاتیامت)شرح  محورداده ینگار خیتار برخلاف بیترت نیا به

فرض  .میکاومی پیش از انقلاب را خیتارساختاری  یفراموش ،یااسطوره ینگار خیتار ای

گام طبقات متوسط در نظم بهگامادغام ی هواسط این است که فراموشی مذکور به

ی همجدد توسعی هبه غلب آمریکایی آن(ی ه)خصوصاً نسخ ی جهانیدارسرمایه

ات و تبع ی سابق(دارسرمایه)برخلاف  زداییغیردموکراتیک و فناورانه در عین صنعت

است. در واقع بعد از انقلاب، طبقات  شناختی آن منجر شدهو اقتصادی و روان اجتماعی
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دات انتقا )ساختاری( فراموشیی هواسط به سابق( دارسرمایهی ه)در غیاب طبق متوسط

 صنعتی، به بسط شکل جدیدی هی و استثمار طبقاتی جامعسالارفنپیشین خود به 

امعه شدن کنونی جای تشدید استثمار طبقاتی و تودهفناورانه و ی هتر( توسع)ظاهراً نرم

 اقشار مختلف انیدر م برالیاقتصاددانان نول یاین موارد در کنار هژمون .اندکردهکمک 

 یالارسفننوشتار ظهور  نیا یکه برا کندیرا روشن م خیاز تار یمتوسط، نقاط یطبقه

 است.  ریاخ یآنها در چند دهه یاسیچهل و رشد قدرت س یطلب در دههتوسعه

 

 طلبتوسعهسالاری فنروشنفکران و 
، رژیم پهلوی قدرت خود را تحکیم کرد و شاه ۲۴۳۲ا ت ۲۴۳۹های در خلال سال

ی طور کامل در اختیار گرفت. عوامل متعددی به این دگرگونی در شیوهدولت را به

الاران سفناز: تغییر قوانین انتخابات که  ندحکومت کمک کرد که از جمله عبارت بود

وزیر نخستکار وارد مجلس کرد. کهنهمداران سیاستتر را به جای  تجربه و جوانکم

عنوان کسی که از طرفداران منصوب شد، به ۲۴۳۹جدید، حسنعلی منصور، که در 

 ارانسالفنشد. حزب او یعنی حزب ایران نوین، از قرص آمریکاست شناخته میپاپرو

تازگی از آمریکا و اروپا بازگشته بودند و از دید مردم بهی غرب که ایرانی تحصیل کرده

فاقد  در جامعهین حزب ابا مسائل کشور خود بیگانه و ناآشنا بودند تشکیل شده بود. 

پایگاه حمایتی بود و تصور عمومی بر این بود که آنها بین مردم و حکومت شکاف ایجاد 

شان در جهت توجیه تلاشآنها با هیأت حاکمه همکاری داشتند و که کردند. این

دانستند، موجب تصمیمات حکومتی بود که مردم آن را مدافع منافع امپریالیسم می

نفرت شدید همگانی نسبت به آنها شده بود. از آن گذشته آنان را به سبب داشتن همان 

حتی ناصر وثوقی بود، و کردند که مورد تحسین خلیل ملکی و صفاتی سرزنش می

. بنابراین رسیدنیافته ضروری به نظر میزعم آنها برای پیشرفت تمام کشورهای توسعهبه

رفت روشنفکر کارشناس فنی ی سی و اوایل دهه چهل انتظار میدر حالی که در دهه

ی چهل این صفت د، در اواخر دههکنرا کشف و بیان  معهاجباشد و بتواند قواعد علمی 

کرد یتحقیر یاد مهبسالاران فنسیدجوادی از حاجاصغر علیشد. مثلاً یر و تقبیح میتحق

کرد که به ارقام، آمار و محاسبات اقتصادی و مالی و فنی می و آنان را کسانی توصیف
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 عنوانبهاحمد از آنان دهند. آلبیشتر از نیازهای روحی و اخلاقی انسان اهمیت می

آنچه روشنفکران  متضادان عموماً سالارفندر واقع کرد. یاد می« بازانتخصص»

لکه با بردند بتنها وضعیت موجود را زیر سؤال نمینه، زیرا شدندباید باشند تصور می

ی شان فاصلهزیستی محل های خارجی خود، که با هنجارهای جامعهتحمیل آموزش

 شدند. بسیار داشت، موجب حفظ آن می

دانستند که بر آن می سالاران را در دولت منصور دالّفنروشنفکران حضور انبوه 

قرار داشت.  غربهایی است که عمدتًا در جهت منافع اولویت دولت او اعمال سیاست

ی غرب به معنای بیگانگی از تاریخ و فرهنگ کردهتحصیلکه ظهور کارشناسان این

از پیدایش گفتاری جدید و قطعاً یکی از عوامل ای بود شد، خود نشانهایران تصور می

افل حگرایی نیز که تمام مسومجهان ،زمانن آموثر در این گفتار مخالفت با رژیم بود. در 

دهی به مباحثات شکلگرفته بود، نقشی مهم در روشنفکری را بیش از پیش فرا

 (. ۲۹۱-۲۹۱: ۲۴۱۱کرد )نبوی، روشنفکرانه در ایران ایفا می

سالاری با نقد سلطه و اقتدارطلبی رژیم پهلوی و عدم تمایز فننقد  آمیختندرهم 

ماند بلکه در میان برخی از روشنفکران روشن میان آنها در همین نقطه باقی نمی

به  انجامد.های مدرن نیز میتر از علوم و فناورینوعی انتقاد کلیبهها یهایدگر خصوصاً 

و اوایل  ۲۴۳۰ی ای ضد فرهنگی نوظهور در اواخر دهههجا که جنبشآنزعم نبوی، از 

بینی علمی آن را زیر سؤال برده بودند، جهانی صنعتی و کل تصور جامعه ۲۴۷۰

بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز قانع شده بودند که تاریخ لزومًا روندی خطی نیست. 

ربی آنها با الگوی غی کردند معنای پیشرفت آن است که آیندهتر فکر میآنها که پیش

باشد، اکنون به هیچ الگوی مشخصی اعتقاد نداشتند، زیرا دیگر روشن  مطابقت داشته

توانستند خشنودی و ثبات را به طور شده بود که نه علم و نه فناوری هیچ کدام نمی

و حتی راه پیشرفت را احیای نوعی معنویت معرفی  (۹۴۱کامل تضمین کنند )همان:

 کردند. می

اش نیز مصمم بودند سوی دیگر در فضای جنگ سرد، آمریکا و شرکای اروپاییاز 

ر مللی و سای ویتنامای نمونه در برابر عراق، لیبی، چین، گزینه عنوانبهکه دولت شاه را 

 بود، علم کنند. با افزایش قدرت جریانکه جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشان در 
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 زمانبا نفوذ روزافزون، تبدیل شد و همیک رهبر جهانی، ، شاه به ۲۲۵۰ی اوپک در دهه

تبدیل به  یی خاورمیانهاش را چنان توسعه داده بود که در منطقهنیروهای نظامی

ی صنعتی و نظامی، رژیم (. توسعه۲۵۲: ۲۴۲۹ترین قدرت نظامی شد )پرکینز، قوی

تی ایلگوی دانشگاه امشاه را به تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف( به تأسی از ا

 یکه زمینه -شود که نوعی تقابل سیاسی با دانشگاه تهرانترغیب کرد و گفته می

 .است داشتهنیز در این الگو دخالت  -روشنفکرانه داشت 

 حرکت ،رژیم کیدموکرات ریغی هتوسع یهاطرح به واکنش درو  ییفضا نیچن در

هم در شکل سیاسی آن در آثار آل احمد و شریعتی و هم در « بازگشت به خویشتن»

جشن هنر  برخی گردانندگانو  هایهایدگر شکل عرفانی و غیرسیاسی آن در میان

ی هدر ده یادبی و فرهنگ یعمومی هعرص تیتقو باحال  نی. با ادخورمی رقمشیراز 

 امپریالیسم و نقد و «شتنیخو به ازگشتب»سیاسی حرکت ی هنسخ ،چهل و پنجاه

 شود. نمی منتزعفناورانه ی هو توسع کار یروین استثمار یانضمام نقد از «یزدگ غرب»

ماندگی اجتماعی و اقتصادی ایران( مشابه عقب)در متن  شرایط فرهنگی این دوران

در آلمان، ناکامل ماندن روند کنترل »کند: گونه روایت میاینشرایطی است که آدورنو 

شده  آمیزتناقضدموکراتیک و نفوذ نکردن آن در زندگی مردم منجر به بروز وضعیتی 

های بسیاری از تن سپردن به مکانیسم بازار، که در کشورهای غربی بود. حوزه

ا، هزشی، ازجمله دانشگاهمهارگسیخته شده بود، هنوز معاف بودند. در آلمان از نظام آمو

شد. ها حمایت میتئاترهای برخوردار از معیارهای هنری، ارکسترهای بزرگ و موزه

ارث بهها که چنین نهادهایی را از حکومت مطلقه های سیاسی، دولت و شهرداریقدرت

 برده بودند، به آنها اجازه داده بودند تا حدی از قید قدرتی که بر بازار مسلط است آزاد

باقی بمانند، درست نظیر عملکرد شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم. این امر 

موجب شد هنر در این مرحله یا فاز متأخر در تقابل با حکم عرضه و تقاضا قرص و 

محکم شود و قدرت مقاومت آن در ورای حد و میزان واقعی حمایت اعمال شده بسی 

 (. ۲۲۰: ۲۴۲۱)آدورنو، « افزایش یابد

 میرژ یطبقات مختلف در مقابل سلطه یاسیس مقاومت به رانیا در یمشابه طیشرا

 تاًیشد و نها یرانیا یدارسرمایهدر نظم  یمانع از ادغام کارگران صنعت یکمک کرد و حت

ماندگی سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب به عقبمنتهی شد. اما  ۷۵انقلاب  به
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ای را در مواجهه با صنعت و علم و فناوری مدرن ایجاد دوگانهانحای مختلف ظاهر شد و 

 علاوه بر آن،ی نولیبرالی دامن زد. ی افسارگسیختهبه توسعه سپس کرد که خود

های و مذهبی« نجس»های چپی های سیاسی قبل از انقلاب نیز که در مقالهتنش
است، به دودستگی میان طرفداران حکومت  به برخی از آنها اشاره شده 2«بورژواخرده»

 ای انیگراتوسعه انیسازتر مسرنوشت تقابل یبرا را طیشرا وو مخالفان منجر شد. 

 ریتعب )به هاستیمدرن ایآدرنو(  ریتعب )به و منتقدان فرهنگ ونیزاسیطرفداران مدرن

 مکاناتااز منتقدان فرهنگ  آدرنو ریتعب ، به نظر نگارندهالبته -کرد فراهممارشال برمن( 

  .-ندکمی فراهم برالیطبقه در نظم نول نیادغام ا یفهم روند و چگونگ یبرا یشتریب

ی هسطاوبه فرهنگ منتقدانو  انیگراتوسعه یکیالکتیدریتقابل غاز سوی دیگر 

یان در گراتوسعه. فعالان صنعتی و مضاعف شدپیوند متفاوت آنها با نهادهای پساانقلابی 

اجتماعی بعد از انقلاب  ی و نهادهایدارسرمایهاقتصاد  آهنگضربهماهنگی کامل با 

این امر در  کنند.می کرده وعمل  ی بورژوایی و کار تخصصیاعم از نهاد دین و خانواده

 )فرهنگ مدرن در مقابل زمان خطی مقاومت اقتصاد و فرهنگی هکار حوز کنار تقسیم

ته شو فراموشی گذ گرایانتوسعهی هدرک خطی از زمان در تجرب( به تثبیت کندمی

  3.است منجر شده امر زنده مثابهبه

                                                      

 .، نقد اقتصاد سیاسیی خرده بورژواهانجس و مذهبیی هاچپبهتویی، علیرضا، 2 

ومر ی ههاتفسیر آدرنو از درآمیختگی اسطوره با سلطه و کار در یکی از حکایتحکایت آنها به 3 

. کندمی را بازگو هااودیسه داستان برخورد اودوسئوس با سیرنی هقرابت دارد. سرود دوازدهم حماس

 ، که بهبا آوازشان هاسیرناست.  گم کردن خود در گذشتهی ههمان وسوس هاناشی از آنی هوسوس

، نزدیکی همستقیم گذشت رسد و با فراخواندنِمی ناپذیر کسب لذت به گوشمقاومتی هدصورت وع

 به هر آنچه زمانی در این زمین بس بارور رخ داده ها؛ چرا که سیرنکنندمی نظام پدرسالاری را تهدید

کند. می طانظامی که زندگی هر کس را فقط در قبال سهم کامل او از زمان به وی عاند. همان است، آگاه

شود، زیرا فقط با هشیاری دائمی است می آنها بسپارد، تباهی ههر آن کس که تن به خیالات فریبکاران

 یجامعهاما  (.۷۲ -۱۰: ۲۴۲۱، )آدرنو تواند هستی خود را از دل طبیعت به چنگ آوردمی که آدمی

 /هاسیرنی هنسپردن به وسوسآن تدارک لازم را برای گوش ی هگذشتی هپساانقلابی همچون نمون

ی را پرتطور که کارگران باید با لجاجت تمام میل و اشتیاق به حواس بیند. همانمی فراموشی گذشته

ورژوا یان بگراتوسعه؛ شوندمی در قالب تلاش مضاعف تصعید کنند و از این طریق است که آنان اهل کار

https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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 عنوانبه) غیر انتقادی سابق بورژوایی و وارث لذت هنریمنتقدان هنر از سوی دیگر 

ظاهراً متفاوت آن ی ه؛ لذتی که با وجود ریشهستند( شیراز نمونه در سنت جشن هنر

 گرچهااز بورژوازی بعد از انقلاب، بنیاد مشترکی در گسست لذت هنری و کار بدنی دارد. 

 یکار مذکور، امکاناتی را برای مواجهه خودآگاهی هنر مدرن نسبت به تقسیم

تری پیچیدهشکل  بهکار  است. اما همین تقسیم فراهم کردهله أمسبا این  هامدرنیست

کاری را در ارتباط با نهادهای اجتماعی  و تقسیم کرد ی فرهنگی نفوذهابه درون حوزه

نهادهای  آهنگضربتمامی از  کار میان آنانی که خود را به آورد. یعنی تقسیم پدید

شوند و می کشند و به پرورش فرهنگ اصیل و تعمق نظری مشغولمی موجود کنار

نهادهای فرهنگی را در رقابت با سایر یی که بقای هایان فرهنگی و بوروکراتگراتوسعه

 کنند.می ی اجتماعی در جهان رو به نولیبرالی شدن، تضمینهاحوزه

از قیمومیت  ذهن مدافعان فرهنگ اصیل و منتقدان فرهنگ، در نتیجه گرچه

یت نام و نشان وضع زیر نفوذ بیای نحو فزاینده الهیاتی رهایی یافته، اما به -فئودالی

روابط ی هوار شدن همجامعهی هگیرد. این نظم و انضباط، که نتیجمی موجود قرار

کند، بلکه وارد هماهنگی و انسجام نمی انسانی است، فقط از بیرون در برابر ذهن قد علم

شود. وضعیت موجود خود را با همان فشار مداومی به ذهن خودمختار می درونی آن

دند. کرمی ی اسیر تحمیلهار خود را به ذهنی دگرمختاهاکند که سابقاً نظممی تحمیل

دهد که قابل عرضه در بازار باشد و به این می به خود شکلای گونه نه فقط ذهن به

رفته شباهت رفتهشود بلکه می ی اجتماعی حاکمهاترتیب موجب بازتولید مقوله
                                                      

تر کّف  شدن سعادت و لذت با عزمی لجوجانه همپای افزایش قدرت خویش و نزدیک نیز اخیری هشد

را در یگانگی با حیات خویش  کارفرماطور که کارگران با کار خویش حیات  همان یا کنند.می نفس

ه او با یی کهاتواند از نقش اجتماعی خویش رهایی یابد. طنابنمی نیز دیگر کارفرما ؛کنندمی بازتولید

عمل ی هرا از عرص هابه کار و عمل بسته است، در عین حال سیرنناپذیر طرزی چاره خود را به هاآن

 هاسیرنی هاما خنثی شدن وسوس(. ۱۹: همان) شودمی نثیخدارند و وسوسه و افسون آنان می دور نگه

بخش دیگری از بیش از همه با تثبیت درک خطی از زمان محقق شده و یان انقلابی گراتوسعهبرای 

حال از چنگ ی هرها ساختن لحظ :است را در میان این طبقه برجسته کردهاودوسئوس  /تجربهحکایت

انتقال این  وحال و آینده، و  وجهی زمان برحسب گذشتهبا تقسیم سه ]ایاسطورهی [قدرت گذشته 

ناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت به حال در قالب معرفت مفید و قدرت به پشت مرز مطلق اعاده

  (.۱۹)همان:د سودمن
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ن دلحاظ ذهنی از تبدیل ش کند، حتی وقتی بهمی بیشتری به وضعیت موجود پیدا

 (. ۴۰۷: ۲۴۱۵)آدرنو،  دورزمی خود به کالا اجتناب

تأکید بر وجه سرکوبگر نهادهای اجتماعی همزمان با اقبال به نظریات فوکو، 

اقتصادِی تجسد  تغییرات اجتماعی آهنگضربمنتقدان فرهنگ را بیش از پیش از 

 دیالکتیکیصورت  به )وکند و در مقابل مودهای فردی می فته در نهادها، منتزعیا

 یهدر اندیشحتی این مودها  شود ومی ساحت فرهنگ بورژوایی غالبجمعی( 

شود. در نتیجه حساسیت نسبت به تغییرات می ساحت وجودی برکشیده به هایهایدگر

ی که در حال تبدیل شدن به کیفیت جدید نولیبرالی است، دارسرمایهاجتماعی نظام 

  یابد.می کاهش

 یروی کار بهن لیمسا و صنعتشود که اقتصاد و می موجب دست نیا از یلیمسا

دگی به مسایل فرهنگی یا سبک زن ریشود و منتقدان فرهنگ با تأخ سپرده انیگراتوسعه

لیسم نولیبرای هیا مناسبات اجتماعی و خانوادگی بپردازند؛ مسایلی که در چارچوب غلب

مخالفت سابق نسبت به استثمار  جهیاست. در نت سرعت در حال تغییر شکل بودهبه

در پس انتقادات  یسالارفنفناورانه و ی هو نقد توسع یکار در جهان صنعت یروین

انقلاب اسلامی با تناقضات خود، ی هبعد از مواجه . همچنینشودمی پنهان یفرهنگ

کند و با حرکت نخست به عرفانیات درونی، سپس به می روندی معکوس را طی

 یعنی نولیبرالیسم شتاب« زدگی غرب»ی جدید هاسریع در جهت نسخهگرایی توسعه

 ورزد.می

ط در آن متوس یبا این حال تثبیت نولیبرالیسم ایرانی و ادغام اقشار مختلف طبقه

م نسبتاً متفاوتی بعد از انقلاب حاکای است. گفتارهای توسعه یک شبه اتفاق نیفتاده

را تغییر  هاعی موجود نتوانست جهت حرکت آناست، اما برآیند نیروهای اجتما شده

نی ، تثبیت نولیبرالیسم ایرا وب سه گفتار توسعهچشود تا در چارمی رو تلاشایندهد. از

نامیم و مشخصات آن را در سینمای می فاوستیی هنخست را توسعی هدور را بکاویم.

در زمان اصلاحات  در نوشتارهای دیگریی بعدی را هاجوییم. دورهمی محسن مخملباف

واهیم خ مبتنی بر گفتار کارآفرینی پیی هتوسع سپس وسیاسی ی هتوسعی هیعنی دور

 و شدنای به توده ،نود به اوج خود رسیدی هکه در ده گرفت. گفتار کارآفرینی نیز
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ی دارسرمایهاکنون با ادغام در  همزد و گرچه  شدن مضاعف جامعه دامنرقابتی

 ( وزداییاما پیامدهای اقتصادی )صنعتاست،  ی به خود گرفتهشکل متفاوتانحصاری 

 است.  دامن زده کنونی شهری به بسط گفتار ایرانشناختی آن روان

ی مانیس .پردازیممی جریان توسعهنخست ی هبه هر ترتیب در این نوشتار به دور

 مادغا روند و درک محسن مخملباف یکی از بهترین شواهد تاریخی برای درک این دوره

بعد از  نخستی هده یصنعت انیگراتوسعهو  متعهد متخصصان ی وانقلاب یهاتکنوکرات

ی همواجه ی است. تغییرات این گروه در پیوند باجهان یدارسرمایهانقلاب در نظم 

 و یفن و یعلم یهاییتوانا یحت کهباعث شد منتقدان فرهنگ با این تغییرات، 

ردم از م یازهاینسبت به آرزوها و ن فاوستی انقلابی، انیگراتوسعه یاسیس تیحساس

 فراهم شود. و شرایط برای نولیبرالی شدن روزافزون جامعه دست برود

 

 ی فاوستی در سینمای محسن مخملبافتوسعه
ی فاوست در ماجرای منظومه»گوید، ی مدرنیته میمارشال برمن در کتاب تجربه

اند اما شرایط مادی و اجتماعی این شدهشود که حس و تفکر مدرن ای آغاز میدوره

های معنوی و مادی یک ی آشوبدوره هنوز قرون وسطایی است؛ اثر گوته در میانه

پذیرد. فاوست در اتاق ساکت و خلوت یک روشنفکر، در قلمرو انقلاب صنعتی پایان می

رویی شود، قلمی تولید و مبادله تمام میانتزاعی تفکر شروع، و در مرکز قلمرو گسترده

آسایی است که غولهای های پیچیده و نهادها و شرکتی سازمانکه تحت سلطه

ی فاوست در خلق آنها سهیم است و به یاری آنها قادر به خلق چیزهای بیشتری اندیشه

 (.۷۴ -۷۳: ۲۳۰۰شود )برمن،می

/ یمخلباف متخصص علم «کوتیبا» فیلم که در زین یرانیا یگر فاوستتوسعه

 نیاست با ا چهل و پنجاه رشد کردهی هده مدرن یفرهنگ یدر فضا ،است دانیمیش

 یهدوری هاندیش به نسبت دوره نیا یاسیو س یانتقادات فرهنگ یمحتواتفاوت که 

 شرفتیپ انیدر جر گرچه و است. تر بودهیکیالکتید و یانضمام برال،یو عصر ل یروشنگر

 یهاهیسو چنانچه اما ،است شده ءوارهیش یبرالینولی هو توسع یدارسرمایه

به مانعی تواند می بازشناخته نشود، خیتار یانتقاد یبازخوان درتر آن خودآگاهانه
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 زیتر مذکور را نخودآگاهانهی هیسو شود. رهایی جمعی بدلدر مقابل شناختی روان

کرد  یریاز انقلاب ردگ شیپ یستی/ فوردینزیک یدارسرمایه یتوان در تناقض درونمی

طور که در  همانمتأخر را به خود گرفت.  یزیستکایآمری هوارءیشکل ش تاً ینهاکه 

 هم با ادغام یستی/ فوردینزیک یدارسرمایهاست،  آمده سمیبرالیآدرنو و نولکتاب 

 یالگوها»همراه است و هم با ادغام جهان سوم در ای تودهی هطبقات کارگر در جامع

 یهاسازمان یدولت رانیاقتصاددانان و مد یها، براساس طرحیصنعت ی«توسعه

 (. Prusik,2020: 59) پول یالملل نیو صندوق ب یچون بانک جهان یالمللنیب

 یابستگو و کایآمر ای یاز انقلاب به شمال جهان شیپ یدارسرمایه یساختار یوابستگ

است.  هنسبت به شاه بود ونیانتقادات انقلاب نیتر یحوراز م یکی ی نیزنفت یبه درآمدها

 و یوابستگ ریتصو ،کارتر یجمهور استیبعد از ر محسوس یاسیس یهایآزاد یحت

و  صوحنی هتوب لمیپدر ف جهینت درکرد.  تیرا تقو یجهان یهاقدرت به نسبت او تزلزل

مخملباف  یفرد یشناسروان به فرهنگ منتقدان نقد همچونتوان نمی را استعاذه

 فروکاست. 

 وابستگیی هاپیچیدگی انقلابیونی چون مخملباف از درک سوی دیگر عدمز ا

ای شیوه در قامت پدر نمادین و بهرا جهان سوم به اقتصاد جهانی، شاه  ساختاری

ی هتوب. پدر از یک سو، سوداگر فیلم سازدمی ظاهراو  متقدم یهاشناسانه در فیلمروان
گرایی است که پسران را به فرد استعاذه و از سوی دیگر شیطان/مفیستوفلس فیلم نصوح

 اذهاستع توان رد پدر موحش فیلممی با این حال همچنان کند.می طلبی وسوسهو نفع

ر ب ی سبعانه نظام شاهنشاهی جست که برای حفظ سلطنت پدرسالارانههارا در شکنجه

ه ی سابق نتوانسته بودند، بهاشد و انقلابیون برخلاف جشن هنریمی پسران روا داشته

 هنر مادرانه و عرفانی برای تخفیف سبعیت این نظام پناه ببرند. 

ی هایان، پیچیدگیگراتوسعههر ترتیب ارجاع صرف به تراژدی فاوست برای نقد  به

واند تمیگذارد و خود می شده باقیانشناختی موجود را تحلیلاجتماعی و سیاسی و روان

شاهدی بر انزوای مضاعف  کوتیباکه خود فیلم موجود دامن زند. کمااینی هابه تقابل

 یایخود )با بقا یافتهیتوسعهترکم یگرچه از جامعه آنها یان ایرانی است.گراتوسعه

 وتکیاما انزوای مجددی را از با بودند( جدا شده ییقرون وسطا یو ساختارها سمیفئودال
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که محصول مدرنیزاسیون غیر دموکراتیک سابق و رادیکالیسم  ردندکیتجربه م یشدن

 لیبه دلهم ) زین یبعد یهادورهدر  مضاعف یانزوا نیا است. بودهبرخاسته از آن 

 استیاشکال متفاوت سو هم  از سایرین تیزهوش/دانشجویان آموزان دانش جداسازی

 میان اً درخصوص یفاوست یهیروح تکرار به( کیالکتید یبر تفاوت به جا دیو تأک تیهو

 .است زده دامنی فنی هادانشکدهالتحصیلان فارغ

در قرن بیستم، روشنفکران »گوید می طور که مارشال برمن هر ترتیب همان به

افتاده، همین عقب های پیشگام )آوانگارد( در جوامعجهان سوم، این حاملان فرهنگ

اند. تنش و عذاب درونی آنان کردهگسست فاوستی را با شدت و حدتی خاص تجربه 

های انقلابی بوده است... و لیکن این عذاب بخش خیالات، اعمال و خلاقیتالهامغالباً 

 «بست یأس و بیهودگی منتهی شده استبندرونی در بسیاری از موارد نیز صرفاً به 

 (.۷۲ -۱۰: ۲۳۰۰برمن، )

ی در سیل»دهد و مذکور نجات میاما پیروزی انقلاب، فاوست ایرانی را از انزوا و یأس 

ها سنواختن ناقو لرزد، صدای بلندِتمامی اتاق می سازد.از نور و تأیید و تصدیق غرقه می

کند و گروه عظیم فرشتگان آواز سر رسد، خورشید طلوع میاز بیرون به گوش می

طن گویند: مسیح از بی عید پاک است. آنان میدهند: زیرا امروز، همان یکشنبهمی

 «و از روشنایی روز شادکام شوید!نید شکبزوال قیام کرده است! درهای زندان خویش را 

 (.۱۰)همان:

ر شود و دمی تکرار انقلاب از بعد یهاییبازنما و خاطرات در مذکور فاتیتوص تمام

 صوماز امام مع شفا گرفتن یعنیآن  یمخملباف در شکل سنت «سویب چشم دو» لمیف

مسلط و جشن انقلاب را  یدارنیدنخست او با شکل  یهمراه لیو دل دشومی ظاهر

او نیز احساس خویش را با ستایشی زیبا و غنایی از زندگی بیان . »کندیروشن م

ستایشی از زندگی طبیعی در بهار، از زندگی الوهی در رستاخیز عید پاک، از  -کندمی

ویژه زندگی ستمدیدگان و طبقات فرودست( در متن عید زندگی اجتماعی و انسانی )به

ه متأثر از بازگشت به کودکی و جشن و سرور همگانی و از زندگی عاطفی خویش ک

ها و آرزوهای های باطنی و ناپیدای او با رنجها و رنجکند تلاشاست. اینک حس می

 (. ۱۴شهری گرداگرد او مرتبط است )همان: رایفقمردمان و 
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ن او چو «انقلابیونی»همدردی با فرودستان در سینمای مخملباف و زندگی شکل  ینا

ون ن سلام سینما و حتیسیکل ران، دستفروش،عروسی خوبان بای حضور پررنگی دارد.
 خورند.میهایشان در فضای مشابهی رقم رغم تفاوتبه و گلدون

 تاس شدهآشناتر ی هنری جدید هابا هنر سینما و تکنیک هاین دور ملباف درگرچه مخ

ی هااضطرابو هاو ترس هاخود از تنش همچنان قادر نیست تجربیات وجودی اما

مدرن بازشناسد و در نتیجه تنها در حد  و ادبی یهنر یهادر سنت را جدیدی هجامع

ی باطنی خود با سایر مردمان و طبقات هاو رنج هامیان تلاشختی شناروانپیوند درک 

 ختی انجامشناروان و تلاشی برای خودآگاه کردن این پیوندِ  ماندمی فرودست باقی

 نوهمچ وا .کندمی آثار متنوع سریع کسب شده را وقف تولیدصرفاً انرژی و  دهدنمی

رزوها به آبا وجود حساسیت نسبت  و دهدمی به کار خود ادامه فاوستی نگراتوسعهسایر 

 . ماندمی باقی جدا موجود از سنت مدرنیستی و انتقادی و نیازهای مردم

در حال  یسنت ،فرهنگ منتقدان یسو در ،مخملباف یمردم ینمایس با همزمان اما

 توانمی او میکوندرا و مفاه یهاحول رمانرا مختلف آن  یهالفهؤماست که  یریگشکل

 وپرداخته است  سنت نیبه ا گریدای هیاز زاو 4رانیادر  یوانخ کوندرای هجست. مقال

و خصوصاً  یرانیا سمیبرالینول فهم به نهیزم نیدر ا یشتریرسد که مقالات بمی به نظر

 یهده چند( یفرد یهالذت و یخصوص یزندگ افتنی تی)و محور ییزدااستیس روند

 خواهد کرد.  یانیشا کمک ریاخ

 انقلابی انیگراتوسعهمیان  یکیالکتیردیغ یهاتقابل به را یدیجد تقابل سنت نیا

خنده و در رمان  طانیکند که همانا تقابل فرشته و شمی و منتقدان فرهنگ اضافه
و  تریتوتال یخواهیو برابر ینیسرکوبگر د سمیناتیوریگر پیاست. فرشته تداع یفراموش

و  یدر جهت دفاع از وضع موجود پساانقلاب یجمع یکودکانه از همبستگ یسرور و شاد

و  یخواهیآزاد ،یروادار و تساهل نماد طانیش گرید یاست. از سو رینه دفاع از امر خ

 . است موجود وضع مطلق طرد جهت در ییفردگرا

                                                      

 ، نقد اقتصاد سیاسی.کوندرا خوانی در ایرانمنصوری، امید، رضایی، نادیه، ۳ 

https://pecritique.com/2021/05/05/%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF/
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آن در جهت ادغام طبقات متوسط،  یامدهایو پ طانیساز فرشته و شساده تقابل

ت نخس یهالمیو ف یسازان انقلابلمیو ایدئولوژیک ف ساده یهاییدر بازنماای نهیقر

گری دی تعبیری این تقابل در سطح ایماژها و تفاسیر ایدئولوژیک مخملباف دارد. به

 آنچه: »است قرار نیا از داستانشناختی فردی و روان یشود اما در تجربهمی تصدیق

، ]هانواختن ناقوس[ها دهد، عیسی مسیح نیست... این زنگفاوست گوته را نجات می

ظاهر تصادفی که پروست و فروید یک بههمچون مناظر و صداها و احساسات تابناک و 

ی شدهقرن بعد در آنها به کاوش خواهند پرداخت، فاوست را به کلیت حیات مدفون

شوند؛ امواج بندهای خاطره در ذهن او گشوده میسیلدهد. اش پیوند میکودکی

شود و فاوست در بر او سرازیر می -عشق، آرزو، ملاطفت، وحدت -عواطف از دست رفته

شود که کل دوران بلوغ وی موجب فراموشی ور میغوطهاعماق آن جهان کودکی 

است،  اجباری آن گشته بود. فاوست، همچون مغروقی که خود را به دست امواج سپرده

وجود خویش گشوده است،  ازای ناخواسته ذهن خود را به روی بعد یا ساحت گمشده

توانند او را احیا و از این طریق خود را به منابعی از انرژی متصل ساخته است که می

های عید پاک او را از سر ها و ناقوسیادآوردن این نکته که در کودکی زنگبهکنند. با 

هایش بار دیگر، بار دیگر برای یابد که اشکانداخت، درمیمی شوق و ذوق به گریه

، های احساسترین چشمهاو در پیوند با ژرف نخستین بار از زمان بلوغ جاری شده است...

 (.۱۹ -۱۰آماده است تا زندگی جدیدی را در جهان بیرون آغاز کند )همان:

نده امری ز مثابهبهخویش  یگذشته کلیتی ههمانا تجرب دست نیا از یاتیتجرب

و فروید  یکاو که هم منبع الهام هنرمندان است و هم در ادبیات و رواناست 

و  یدوجو راتییتواند منشأ تغمی و است شده بازشناخته آدرنو/بنیامین شناسیجامعه

 با کلیت شانوندیو پ هاآن ریتفس لهأمس اماباشد  شناختی فردیی رواناز رها یحد

 ن(آی هشناسانیهست ی)در معنا یکیالکتید میمفاه یانجیم تاریخی بهاجتماعی و 

در جریان جنگ ایران و  بعد از انقلاب و با این حال این تجربه در فضای سیاسی .است

 خلوص عارفانه و زاهدانهی هظاهر شد و برسازند عرفانی/دینیای شکل تجربه عراق به

مخملباف و قرار گرفتن آن بعد از سو بیدو چشم زمان تولید فیلم عرفانی/دینی  .شد

ی سیاسی هاکه به تنش بایکوتو  (کندمی )که بازگشت پدر را اعلام نصوحی هتوب فیلم
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 تجربه/در شکل تجربیات سیاسی و دینیآمیختن  رپردازد، شاهدی بمی پیش از انقلاب

 دینی مشابه است. 

ایران  محدودی در جریان جنگدر زمان  در واقع ضرورت عقلانی قربانی شدن افراد

مسلط بود. ی هداری عارفان، بخشی از شکل دینو حفظ وطن یجمع ریخ یبراو عراق 

ین ا درک یبرا یامکان چندان ،یروشنگر کیالکتیبرخلاف د ییکوندرا یهاتقابل اما

طور که کند. هماننمی فراهم)ناعقلانی(  ختیشناروانآن با ابعاد  نختیو آم ضرورت

فقط  ،شودمی که غالبًا بدان اشاره یقربان نییآ یزیخردست» دیگومی آدرنو

خاص  یاز ضرورت عقلان شیکردن ب یاست که عمل قربان تیواقع نیای هکنندمنعکس

 گونههر ...دیو منافع خاص بخش هاتیخود را به توج یکه جا یآن دوام آورد، ضرورت

 ه خودرا ب یو زائد بودن قربان یهودگیب ریناپذهمواره شکل کشف مقاومت ییزدااسطوره

اشکال  یهودگیب ریناپذمتومقا کشفله أمسواقع  در(. ۱۲: ۲۴۲۱)آدرنو،  ردیگمی

 یماعاجت یهایانجیم لیتحل کمک به یاسیس یعمومی هکردن در عرص یمتفاوت قربان

در همین دوران سینمای  اتفاقاً آن. یهر شکل است و نه طرد کل یاسیو س یو اقتصاد

ه آن، بخشی ب شهادت و نه تقدس یبا تأکید بر وجه تراژیک تجربه ایک یحاتم میابراه

 د.فراهم کرده بو و دفاع از زندگی ی جنگیهاسیاستنقد امکاناتی برای 

/شیطان از تقابل فرشته« احساس گناه»از سوی دیگر مفهوم دیالکتیکی فروید یعنی 

. کندمیفراهم  را دینداری مذکوررود و امکان نقد و تحلیل وجه ناعقلانی می کوندرا فراتر

دهد چه می مذکور ارائه« احساس گناه» یبرا یمتعدد واهدش نیز مخملباف ینمایس

م دو چشفیلم  یطلبانهگرایی شهادتو جه در عرفان استعاذهو چه در  نصوحی هتوبدر 
اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران  نفی امری طور که در مقالههمان .سوبی

 دهخوبی تحلیل شبه گرایی و انسان اقتصادی(سی موفقیت، عرفانشناروانپساجنگ )

ی امر باعث غلبه« »احساس گناه»است، گفتار شهادت در زمان جنگ با محوریت 

 ایای را ساخت که در لحظهانفسی و سوبژکتیو بر امر اجتماعی شد و از اساس سوژه

درونی و با غلبه بر نفس خویش خواهان رستگاری و شهادت بود. این سوژه در دوران 

دیگر شرایط امکان برآمدن گفتارهای ارزی با عوامل غیرگفتمانی پساجنگ در هم

سوبژکتیو پساجنگ را تسهیل کرد. در اصل در دوران پساجنگ فرم انسانی که 
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ای فردی و سوبژکتیو به رستگاری برسد باقی ماند اما محتوایش بایست در لحظهمی

توسط گفتارهای جدید تغییر کرد. گفتار شهادت زمان جنگ و گفتارهای سوبژکتیو 

شناسی اجتماعی/انتقادی زمان انقلاب اسلامی را بدل به مبارزه با نفس پساجنگ هستی

 (. ۲۴۲۲)زائری، نریمانی، « و کشف نیروی درون کردند

و چه در گفتار  ونیانقلاب یدئولوژیچه در ا« احساس گناه» حضور بیهر ترت به

ی توبه. این ایده در فیلم دارد دنبال به یمهم یاقتصاد و یاجتماع یامدهایپ ،شهادت
ی گردد و توبهگور برمیبهخورد. پدر زندهمی وتابشناسانه پیچبه شکلی روان نصوح

دیالکتیکی از توبه را که همانا شاهدی از تکرار خوبی درک غیرکند. اما فیلم بهینصوح م

یه که شبدهد. پدر سوداگر ی پسر است، نشان میعشق و نفرت به پدر و اتفاقاً توبه

نهایتی دارد و در نتیجه بیالناسی را مرتکب شده که پیامدهای مفیستوست، حق

 یردبلکه ف ستین یدارهیسرمانظام  تیکل متن درای سوژه پدرناپذیر است. بخشش

 است.  شدهالناس حق مرتکبکه  معاصر خیاست مجزا از تار

مفیستوی گوته نیست او همچون شود اما او مفیستو در فیلم استعاذه نیز ظاهر می

کند ناپذیر بر کل فضای اجتماعی قاهر است. او فقط وسوسه نمیموحش و بخشش پدر

ی جنگ، طلبی گفتار شهادتبلکه بر کل روان فرد مسلط است.در نتیجه همزمان با غلبه

این »شود: شود و نوعی فردگرایی عرفانی را موجب میجهاد با نفس، جهاد اکبر می

ا کند بت مبارزه با نفس محصول فراخود متورم شده است و فردی را تولید میسیاس

کند؛ پذیر میگفتار شهادت زمان جنگ، اعماق درون انسان را رؤیت وجدانی معذب...

های بیرونی باشد کند که بیش از آنکه به فکر تغییر هستیای را ممکن میسوژه

های ی هستیی رزمنده همهوژهی پاک شدن نفس خویش را دارد. برای سدغدغه

ت از بایسشود که میهایی میبیرونی مانند اقتصاد و سیاست و جامعه بدل به هستی

های مذکور اغواگر هستند و انسان را های هستیها احتراز کرد زیرا پیشاپیش ارزشآن

ی مردمانی ها بازیچهی این هستیکنند؛ همهبه جهان مادیات چفت و بست می

اند. همان حقیقتی که خودش را در ندی شد که هنوز حقیقت را درنیافتهبصورت

دهد. شهادت دیگر نه نیرویی برای ی شهادت و پیروزی نهایی بر نفس نشان میلحظه

سرنگونی مثلث شوم زر و زور و تزویر در سطح جامعه، بلکه بدل به نیرویی برای 
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ای بهتر بدل به احتراز ای خلق جامعهپاکسازی درون از زر و زور و تزویر شد. مبارزه بر

 (. ۲۴۲۲)زائری، نریمانی، « از دنیا شد

د نق به نیشیپ یدارسرمایه نظام یاقتصاد و یاجتماع نقددر نتیجه از یک سو 

 کندمی را ممکن مدار گر متعهد و اخلاقیابد و تصور کارفرما/توسعهمی لیتقل یاخلاق

قصد او از سازندگی کسب سود شخصی در »که مجدداً مشابه فاوست گوته است: 

ی درازمدت نوع بشر، و آن آزادی و سعادت مدت نیست، بلکه نگاه او متوجه آیندهکوتاه

ی نکتهو مجدداً  .«ها پس از مرگ او به ثمر خواهد نشستهمگانی است که فقط مدت

ف اترین اهدهای توسعه و رشد فاوستی از شریفترین دهشتژرف»اصلی آن است که 

 ی ظهور اینگیرد. اگر بخواهیم عرصهترین دستاوردهای این توسعه نشأت میو اصیل

ی سالخورده مشخص کنیم، باید نگاه ها و خیالات فاوستی را در روزگار گوتهگونه طرح

خود را به عوض واقعیات اقتصادی و اجتماعی آن عصر، به رؤیاهای افراطی و آرمانی آن 

ر این، باید سوسیالیسم آن عصر را مورد توجه قرار دهیم، نه معطوف سازیم؛ و علاوه ب

 (.۲۰۱ -۲۰۵: ۲۳۰۰ برمن،داری آن را )سرمایه

و دفاع از  ییگرامصرف نقد و یدارهیسرمااقتصاد  ینقد کل یلوا دراز سوی دیگر  

 . این امرشودمی گسیخته یماد خیبا فرهنگ و تار جامعهارتباط  ،و زهد ینیدپاک

 تاً ینهاسالارانه و نگاه فن یهغلب به پرورش و آموزش نظام رییتغ یهواسطبه خصوصاً

از تشکیل امور  مدرسه:ی ای که در مقالهشود. مسألهمی منجر یبرالینول یهایجداساز
پس از انقلاب با تشکیل امور تربیتی در »به آن اشاره شده است:  تربیتی تا جداسازی

مدارس افتراقی میان آموزش و پرورش شکل گرفت. از یک سو امور تربیتی ایجاد شد 

کرد، از که مذهب و تربیت مذهبی ملاک اعتبار آن بود و نظام نیز از آن حمایت می

پرورش مدرن بود. آموزش سوی دیگر آموزش دانش گسترش یافت که همزاد آموزش و 

ای به همراه آورد که لاجرم با آموزش علوم مذهبی دچار دانش در مدارس، منطق نقادانه

ی علمی قرار تربیتی در معرض منطق نقادانه -های مذهبیاصطکاک شد. در واقع آموزه

 ،ی انقلاب، بوروکراتیزه شدن آموزش و پرورشگرفت. این فرآیند با گذار از دوران اولیه

هایی چون موفقیت و ی پس از آن و اهمیت یافتن ارزشهای توسعهجنگ و ضرورت

یابی به دانش و تر ساخت و اهمیت دسترنگتدریج مرجعیت مذهبی را کموری بهبهره
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سالار بر آموزش و پرورش منتهی ی نگاه فنفناوری را بیشتر کرد، تا آنجا که به غلبه

 (.۲۴۲۹)اباذری، محمدی، « شد 

طرد فرهنگ و هنر مدرن در مدارس و تغییر شکل آن  در کنار تمامی موارد فوق

ی هانکشاخلاقیات ریاضت را که مبتنی بر ترکیبی از ، رشد صنعتفرهنگیی هبه سرمای

به  بیشتردر نهایت  و الشعاع قرار داد ، تحتگرایی استملی اقیت وخلحدی از  علمی و

 ی متوسط جدید در نظم نولیبرال انجامید.طبقهجمله ادغام طبقات مختلف و از

هنگ مدرن نیز مسیر تعلق خاطر به فر مذکور،ی هاما پیش از ظهور پیامدهای توسع

ن یاگراتوسعهگرایی فقط مختص عرفاننمونه  عنوانبهرا رقم نزد. چندان متفاوتی 

ته بود. گسترش یاف یانقلابی نبود بلکه در میان منتقدان فرهنگ نیز به شکل دیگر

در دختر استاد  رودهای زایندهشبکه مخملباف در  یعنی همان عرفان فردی

مهرجویی نیز حضور دارد و  پریو بانو در  ،ه بوددرستی تشخیص دادبهشناسی مردم

و آمیخته با  کندمی پیدای مسائل اجتماعی و سیاسی( شکلی زنانه اغلب )در حوزه

صادی و ی اقتکشی بیضایی زمینهدر این میان فیلم سگ های فمینیستی است.دغدغه

دهد. در این فیلم زن/قهرمان به شکل فردی تر نشان میروشناجتماعی و سیاسی آن را 

د کنایستد و از عشقی دفاع میی موجود میدارانهدر مقابل نظم مردسالارانه و سرمایه

تمامی از ی حاکم، محکوم به شکست است. او بهی اقتصاد سوداگرایانهکه در زمینه

ی بورژوایی سابق خانواده ی خود بیگانه است و شاهد آن است که عشق رمانتیکجامعه

مغلوب ادغام بورژوازی قدیمی در نظم جدید شده است؛ نظمی که بنا به روایت فیلم، 

 تر شده است. به دلیل ناامنی سیاسی، سوداگرایانه و مردانه

عنا و بحران م یختشناروان یناامن ینوع بلکه ستین ماجرا تمام یاسیس یناامن اما

سو و کیتصویر شده از  یاقتصاد یطلبنفعدر پس  زین/شاه پدر کشتنی هجیدر نت

تقسیم کار و تقابل غیر دیالکتیکی اقتصاد و  .دارد حضور گرید یاز سو ییگراعرفان

 طلب و فردگراشود و مرد/اقتصاد نفعمی جا به درون خانواده منتقلفرهنگ نیز در این

هم در  مونها یلمی چونشود و زن/فرهنگ دگرخواه و عارف. البته عرفان فمی پدیدار

تر ی اقتصادی آن زمان خودآگاهساختار و هم درمحتوا نسبت به کلیت اجتماعی و توسعه

ان در می یخانوادگ یهاتنشبا تمرکز صرف بر  مروربه ینقد فرهنگ با این حالاست. 
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ابق س یطبقات یهاروزمره و امثالهم، تنش یزندگ یمتوسط و پرداختن به مقوله اتطبق

 .کندیرا که در صنعت در حال وقوع است، فراموش م یراتییتغ ای

 ینیع یهاسمیمکانو  یدارسرمایهجهان  تیکلانتقادات سابق از  یفراموش البته

ی هاست که در مقال وابسته یگریدبه تقابل  یو طبقات یفرد یهارنجی هبرسازند

است و تأمل دقیق  شده ظاهر کنزیو کوندرا و د هایدگر با عنوان یرورت اردیچر

ی بازتولید استثمار طبقاتی و سلطه )و هاو اقتصادی را درباره میانجیشناختی جامعه

قابل میان ت یعنیاست:  اقتصادی و صنعتی( تضعیف کرده یدر اینجا نقد گفتار توسعه

 .هلطلب و اهل تسالذت برالیلکش و فرد اضتیر شیکش

ند و کمی نقلکش کشیش ریاضتی هرا دربار چهینی هشیاند مقاله نیا در یرورت

 گرهاید یهژینامد و آن را ومی ییاگرتیماه قیطر از دیتجر برماسها آنچهانتقاد از  یبرا

رفتن گ و فاصله غرب یبندجمع یبرا هایدگر تلاش اوزعم  بهبرد. می کار داند، بهمی

 بتواند از آنچه بدان شتدا دیاز قدرت بود. او همچون افلاطون ام یگرید شیاز آن، نما

نفس  هیتزک یو خود را از وجود آن پاک کند و هر دو به نوع ردینگرد فاصله بگمی

  (.۲۴۵۴ ،ی)رورت شوندمی کشیده

 میمفاه یبدون آنکه پا کندمی را نقد ی فکریکشریاضتد موار نیا در یرورت

را  و تقسیم کار ذهنی و بدنی و سلطه رونیدرون و ب عتیچون سرکوب طب یکیالکتید

داشت، وجود ن یکشریاضتکه آرمان  ی: تا هنگامدیگومی چهین از نقل به وبکشد.  شیپ

غرب  ایکرد و در شرق نمی دایخاک معنا پی هکر یوجه روچیهبهگونه وانیانسان ح

 ی)همان(. رورت اندک بود اریفرهنگ والا بس جادیاحتمال ا کشریاضت شانیبدون کش

به  کشریاضت شانیکش لیتما انیبردن تناقض مذکور تنها به تقابل م شیناتوان از پ

و  اتیو جزئ تیبه روا سانینورمان لیبا تما تیو ساخت و انتزاع و ماه یو سادگ هینظر

 کند که اینمی کند و در ادامه بر این نظر کوندرا تأکیدمی و عرض اشاره یگوناگون

ی شادمانی برود، که نظریه وجوجستدار است که کسی بتواند فراتر از اندیشه خنده

برای رسیدن به شادمانی باشد، که چیزی به نام حقیقت یافت شود ای بیش از وسیله

لاح که کوندرا اصط ردیگمی مهم رای هجینت نیا تیکه فراتر از رنج و لذت باشد و در نها

 ،کیدموکرات یایوتوپیو  ردیگمی کیراتدموک یایوتوپی یمعن هم باًیرمان را تقر



 منصوره خائفی 22 

 ،یفکر یهالتیفض نیتریاصل قت،یحق یوجوجست یاست که در آن به جا یاجتماع

  )همان(. هستند یمدارا و کنجکاو

 در مخملباف از شیب فرهنگ منتقدان از کیکدام باشد یکنجکاو بر بنا اگر اما

 و ؟است کرده یکنجکاوو موضوعات مختلف  یو ادب یینمایس یژانرها مختلف اشکال

 باوری نسبت به غرب را کنار گذاشتندتیماه ،یانقلاب انیگراتوسعهزودتر از  یکسان چه

کسی چون مخملباف حتی ؟ تا آنجا که نداجرا کرد ناً یآنها را ع یبرالینول یهاو نسخه

از  افغانستان برای کاستنغربیان در ی هبشردوستانی هطرفدار مداخل قندهار به سفردر 

یان جز از راه گراتوسعهاز سوی دیگر انرژی مضاعف  !شودمی (هارنج زنان)گرچن

ی هانکشریاضتی متعددی که آنها هم تا حدی از عشق و هم دین و هم کار هالذت

 نکنند، تأمیمی ی فردی کسبهایکشریاضتفکری و هم تأیید اجتماعی و اقتصادی 

 شود؟ می

د چون مخملباف وجو یونیدر انقلاب کشریاضت شیکش یهالفهؤم تمام حال نیا با 

ار انه و در زمان بسیکشریاضتای شیوه و به است یستیدئالیا او یهنر آثار اغلبدارد. 

باورانه از غرب و تیدر چارچوب نقد ماه زیاو ن یگریانقلاب اند.محدودی تولید شده

 است.  بوده ییگراعرفان و نفس یهیتزک به لیتما و یغرب یدارسرمایه

 یمیشده بلکه از مفاه داده یاجتماع تیواقع از نه تناقض نیااست که  نیا لهأمس

 همد و ش لیبعد از انقلاب تبد یدارسرمایه تیواقع از یبخش به خودکه  ردیگمی نشأت

احبان صی هانکشریاضت تلاشسو و  کیاز  یبرالینول ییجودر لذت یبارز یاکنون تجل

 یدولت و نهادها تیبدون حما از سوی دیگر دارد تا آنها بتوانند نوآورانه یهادهیا

 گراتسنبرای عقل  مذکور تقابل گرید یسطح درشوند.  موفق یدر رقابت فرد یاجتماع

را  آمد. چرا که پیش از این نیز، دیگریمی نظر تنها ناخوشایند نبود بلکه آشنا نیز بهنه

 تیمعنو طرفدارکرد و خود را می زده معرفی ی دنیوی و غربهاطرفدار لذتگرا و مادی

 حاظ منطقیل ی سیاسی پیشین بههاتر تقابلپیچیدهی ه. در نتیجه نسخیکشریاضت و

ی هاگروه یهتر آنها را تضعیف کند و انتقال تجربسادهی هنسخ توانست و نتوانستنمی

 اجتماعی متفاوت را ممکن کند. 

لکتیک دادن دیا که تفکر دیالکتیکی )تضعیف شده بعد از انقلاب( با نشانآنحال 

ی مذکور را تخفیف دهد؛ یعنی با دفاع از وجه هاتقابل دتوانمی یکشریاضتلذت و 
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 یکشریاضتبخش ییرها اشکالی فکری در کشریاضتو لذتِ  لذتی هانکشریاضت

یی جوتلذشدن و امثالهم( و برالیحال نولدر  یِدارسرمایهدیالکتیکی -علمی نقد) یفکر

ک ( و دیالکتییگرید ینیرنج ع خِیتار یادآوری نیع در یفرد یهارنج ی) فراموش هنری

 این دو شکل.

 لذت در هنر مدرنی هانکشریاضتیان با کنار گذاشتن وجه گراتوسعهدر این میان 

 ،هاانرژی از این حوزه و محدود کردن تجارب خود از دین و عشق و تاریخ/سنت به کسب

ی تخصصی معطوف شدند. منتقدان فرهنگ های فکری در حوزهکشریاضتتنها به لذتِ 

قد توجهی به نفراموشی دیالکتیک اقتصاد و فرهنگ و در نتیجه کمی هواسطنیز به

تخصصی فرهنگی/ هنری ی هی در حوزکشریاضتی، به دارسرمایهدیالکتیکی  -علمی

)ی جدا شده از کلیت اجتماعی( متمایل هااز این حوزه )محدود(خود و کسب لذت 

ی هدمکه مقجای آن بهامر زنده در هنر  مثابهبهتاریخ ی هبرای این گروه نیز تجربشدند. 

 باشد، به منبعی برای کسب انرژی و لذت بدلرهایی فردی و جمعی  عمل سیاسی برای

 و در نهایت با رنج خودرا تاب بیاورند ای مبادلهی همعنایی جامع بتوانند بیشود تا می

 خو بگیرند.

و بر زعم آدرنبه کهرسند ای مینقطه بهبا کنار گذاشتن دیالکتیک فوق، ما هر دو ا

نفس  تانیبا ص یعقلان وندیپ ایکه بدون هر گونه ارجاع  یکساست:  یاساس مبتن نیا

 نییو آ ]فرهنگ منتقدان مییبگو[ یرا دنبال کند بنا بر حکم روشنگر شیخو یزندگ

 خیتاراشیپ به قلمرو ]ینیو روشنفکران د یرانیمدرن ا انیگراتوسعه مییبگو[پروتستان 

در تفکر و لذت، هر دو را ممنوع و حرام  یختگیمهارگس شرفت،یپ ...کرد خواهد رجعت

 .(۷۷: ۲۴۲۱)آدرنو،  است کرده

شکلی بازاری و  ،و لذت فکری یکشریاضتهر دو شکل  ،در ادامه بدین ترتیب

یان صنعتی به مدیران صنعتی، اقتصاددانان به گراتوسعهنولیبرال به خود گرفت و 

 گذاران اقتصادی مبدل شدند و منتقدان فرهنگی و هنری به کلکسیونر. سیاست

یان و گراتوسعهگام بهگامشدن اما پیش از ادغام کامل در نظم نولیبرال، بازاری

رنگ شدن تقابل سابق به نفع همگرایی آنها در لیبرالیسم کم منتقدان فرهنگ، نخست با

چنین شرایط و تغییراتی است که مخملباف ی هشود. در زمینمی گرجلوه بطلتساهل
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کند و آن را تجلی می پیش از انقلاب را نقدی همسلحانی ه، مبارزگلدون و نوندر 

از نابرابری طبقاتی و سلطه را کند و همزمان خشم ناشی می احساسات نابالغانه معرفی

 انگارانه، حتی او را به تلاش کند. همین لیبرالیسم سادهمی نادیده گرفته و فراموش

 ابکشاند. می نوبت عاشقیآمیز تراژدی گرچن در فیلم ای برای حل مسالمتمذبوحانه

مذکور  یاست و تساهل و مدارا یجهان فاوستی هتجرب حال در هنوز مخملباف حال نیا

 ییاهمگر ینکرده و تنها در سطح نوع جادیا او ریمس رییتغو  یسشنارواندر  یرییتغ

ی جهان منزوی و بسته» است. خاستگاه گرچن او همچنان همان شده ظاهر تجربه

شهر کوچک و مذهبی است که همان جهان کودکی فاوست بود و او آن را در آخرین 

 «. کردی خویش تمامًا نابود خواهد استحاله

ما روایت خود را با فاوستی »ی مهم دیگر این بخش از قرائت برمن است: مسأله

آغاز کردیم که به لحاظ فکری از جهان سنتی که در آن بزرگ شد، جداست، ولی به 

گاه از رهگذر وساطت مفیستوفلس و پول او، لحاظ جسمانی هنوز جزئی از آن است. آن

روشنی از جهان کوچک مستقل و گردد. اینک او به فاوست توانست جسماً و روحاً آزاد

مثابه یک کل از تواند در مقام یک بیگانه بدان جهان بازگردد، آن را بهمجزاست؛ او می

و به نحوی طنزآمیز، عاشق آن شود. گرچن  - ی خویش بررسی کندیافتهمنظر رهایی

ان که او از دست در چشم او بیش از هر چیز، نمادی است برای زیباترین نعمات جه

داده است. فاوست شیفته و مسحور معصومیت کودکانه، سادگی شهرستانی و فروتنی 

و  یعاشق نوبتدر  فوق مشخصات تمام(. ۵۳ -۵۷: ۲۳۰۰)برمن، « شودمسیحی او می

از زن  یآرمان ریتصو یریگشود و منشأ شکلیم تکرار گرید یشکل به گلدون و نون در

 زیآمتناقض ینقطه اما کند.می روشن انیگراتوسعهو  یمذهب ونیاغلب انقلاب انیرا در م

است(  یگام فاوستبهگام یهااز استحاله ی)که خود حاک یگرچن در نوبت عاشق یتراژد

 یریگدر متن شکل نمایس یصحنه یاست که تعهد به آن و ظاهر شدن آن بر رو نیا

 نقش و است بوده یفاوست نفس یبقادر جهت  مجدداً، بازار هنر منتقدان فرهنگ

توانست نمی نکرده و فایپدرسالارانه ا طیشرا یرهایی سیاسی زنان و فروپاش در یچندان

 بکند. 

ی گرایانههای توسعهدر این میان جالب است که مخملباف در جریان ماجراجویی

دهد اما همچنان در های کوندرا نیز تمرینی انجام میبا ایده سکس و فلسفهخود در 
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ماند و پیوند آن را با سیاست و تجربیات تاریخی دیگری سطح ایده و ذهنیات باقی می

های جنسی )خصوصاً در نسل بعد( گذارد. و بدون این پیوند، آزادیتأمل نشده باقی می

 شود.های نولیبرالی و مردانه بدل میبا سهولت بیشتری به آزادی

مک یان به کگراتوسعهاز سوی دیگر مخملباف به کمک سینمای انقلابی )و سایر 

شود اما این جدایی به پیشرفت اقتصاد پولی(، از جهان سنتی جسماً و روحاً جدا می

کند. چرا که های روان رسوخ نمیی او با هنر سینما در عمق لایهخاطر شکل مواجهه

شق و گذشته و هر آنچه برای رشد و تحول خودش تواند از دین، عمی گر فاوستی توسعه

 (. ۱۲)همان: لازم دارد بهره گیرد و مابقی را رها سازد

 و یصنعتگر فاوستی که اغلب در میان مدیران این بدین معناست که توسعه

و دین و سنت انرژی لازم را برای  عرفاناز  شود،می اقتصاددانان نولیبرال متقدم دیده

که  یی راهاکند اما حقیقت درونی تمام حوزهمی خود کسب یانهطلبتوسعهی هافعالیت

لوم گذارد و تنها حقانیت عمی اند، کنارشکلی با کلیت اجتماعی و تاریخی در ارتباط به

جاست که مجدداً به قطب شناسد. اینمی پوزیتیویستی و اقتصاد بازار را به رسمیت

ی به سنت کوندرا/ رورتی. چرا که برای آنها نیز شود یعنمی ظاهراً مخالف خود نزدیک

ی حقیقت کلی، وجوجستیوتوپیای دموکراتیک، اجتماعی است که در آن به جای 

 ی فکری، مدارا و کنجکاوی هستند. هاترین فضیلت اصلی

ی فکری در معنای متداول آن کشریاضت ،یان انقلابیگراتوسعه یلهأمسدر واقع 

گذاشتن کل روشنگری بورژوایی به امور واقع و ارزیابی صحیح از نیست بلکه احترام 

منتقدان فرهنگ به مستندهای اجتماعی نیز ی هنسبت نیروهاست. جایی که در علاق

آرزو مجاز نیست پدر تفکر باشد. اما به همین دلیل است که »شود. در هر دو می ظاهر

ی به عجزش در برابر طبیعت آگاهی هطبقاتی گرفتار خوری ههرگونه قدرتی در جامع

جسمانی و جانشین اجتماعی آن یعنی جمع بسیاران است. فقط تطبیق و سازگاری 

است که طبیعت را مطیع و منقاد موجودات جسماً  شده با طبیعت آگاهانه و حساب

زدایی بورژوایی یا طرح و شمای بیرونِی اصل توهم» که حال آن«. سازدمی ترضعیف

آیین قربانی از قبل در ارزیابی نسبت یا میزان نیروها حضور دارد، ارزیابی درونی ساختن 

یرک کند. فرد زمی پذیرد و بقای آدمی را عملاً وابسته به مرگمی که از پیش شکست را
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ماند، رؤیایی که آدمی با فروپاشی می و تیزهوش فقط به بهای رؤیای خویش زنده

 او هرگزنهد. می یرون از خودش آن را واجادوی خویش به همران جادوی نیروهای ب

 (. ۲۳: ۲۴۲۱آدرنو، ) تواند مالک کل باشدنمی

تواند آرزوی رهایی از رنج را در تاریخ واقعی در سر نمی گرتعبیر دیگر توسعه به

توان نشسته بر بالونی تصور کرد که نرم و سبک بر فراز جهان می باربپروراند. او را این

ترین حالت، جهان را همچون کند و در بهترین و عمیقحرکت میاجتماعی و تاریخ 

هایی که در برخی از آثار سهراب کند؛ نقاشیهای کازیمیر مالویچ تجربه مینقاشی

 )و البته دور نیست شودمحبوب منتقدان فرهنگ( هم دیده می اننقاشیکی از سپهری )

 د(.ی او نیز ارتباط برقرار کنانهکه انزوای سیاسی باعث شود که با تصاویر عرفانی و مرد

ی تجربیات فردی ممکن است به احساسی انتزاعی از کلیت او براساس گستره

آمیز موجود و آنتروپی جهان دست یابد اما هم شکل انتزاعی و هم ناگشودگی تناقض

ی شناختی ناشی از تناقضات اجتماعی، تنها به توسعهادراک او به هر نوع پیچیدگیِ روان

و  عینی رنجی هی برسازندهادهد اما از درک مکانیسماسی لیبرالی امکان بروز میسی

داری ی طبقات مختلف و خصوصاً فرودستان در جریان تخریب سازنده سرمایهروزمره

 عاجز است. 

است.  خوبی ظاهر شدهگر با سینما و هنر بهتوسعهی همواجه شکل در امر نیا

ناپذیر به حفظ آنچه مقاومتاشتیاق »یان با هنر مدرن براساس گراتوسعهی همواجه

م خای هماد عنوانبه»نیست، بلکه بیشتر « امری زندهی همنزلاست به سپری شده

است، آن  ]ایاسطوره[حال از چنگ قدرت گذشته ی هرها ساختن لحظ»و « پیشرفت 

ناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت  هم با انتقال این قدرت به پشت مرز مطلق اعاده

 (. ۱۰: ۲۴۲۱)آدورنو،« به حال در قالب معرفت مفید و سودمند

 مخملباف، یهودای سینما؟یی مانند هامحوری آثار مخملباف یا آنچه در مقاله یایده

 خواه و معناناپذیر نمادها در آثار مخملباف گفتههبناشیانه، دل یاستفاده یدرباره

له أدرستی به این مساو با هنر است. مقاله بهی هیانگراتوسعهی هدلیل مواجه شود، بهمی

های نمادینی به وجود های اجتماعیش، موقعیتاو برای بیان ایده»کند که می اشاره

آورد که سخت متظاهرانه و آزاردهنده و تحمیلی است... در مواردی مخملباف، می

های شخصی خود را از رویدادهای اجتماعی و تاریخی ایران، تبدیل به تحلیل
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 ظرفیت نمادینی توجهی، به اشیااف در موارد قابلکند... مخملبهای نمادین میموقعیت

تواند طی قراردادی نمایشی و سینمایی، کند. اما نمیبخشد که خود مراد میمی

 (. ۲۴۵۳نمادهای شخصی خود را برای تماشاگر معناپذیر کند )عشقی، 

ی هد بلکه نقد مواجهشونمی این نقد تنها به نقد هنری آثار مخملباف محدود

است. چرا که حتی تاریخ نیز در مقام استوار یز بر همین اساس یان با تاریخ نگراتوسعه

ارد. آموز تعلق دعبرتامری زنده و نه ی همنزلبازنمود زندگی گذشته به درک گذشته به

آموز همانا فراموشی درکی از گذشته است که در الهیات عبرتی هگذشت مثابهبهتاریخ 

مانی زی هگذشته حامل نوعی نمای: »شکلی حضور داشت بخش پیش از انقلاب بهرهایی

ما نیز نسیمی از ی هکند. پس آیا بر چهرمی است که از طریق آن به رستگاری رجوع

 هااست؟ آیا در دل صداهایی که به آن وزد که گرد روزگاران دور بودهنمی همان هوایی

نانی زانداز نیست؟ آیا گشته طنین سپاریم پژواکی از صداهای اکنون خاموشمی گوش

امین، )بنی «؟اندنیاوردهیم خواهرانی ندارند که دیگر ایشان را به جا اشانکه در پی عشق

۲۴۲۷ :۲۷۱.)  

ناپذیر به حفظ آنچه از سوی دیگر منتقدان فرهنگ نیز گرچه در اشتیاق مقاومت

ی تا زمانی که هنر از ارائه»اند اما تاحدی شریک ی امری زنده،منزلهسپری شده است به

ی عمل یا کنش اجتماعی کنار ی شناخت پرهیز کند و نتیجتاً ازعرصهمنزلهخود به

: ۲۴۲۱)آدورنو، «کندکشد، این عرصه نیز حضور آن را همانند حضور لذت، تحمل می

۱۰.) 

رشد نیز، برخلاف هنر و ادبیات پیش از بهد منتقدان فرهنگ و بازار هنری روهنر نز

اجتماعی )و همزمان درک کلیت اجتماعی( کنار ی عمل یا کنش انقلاب از عرصه

رسد که برخی می نظر شود. حتی بهمی بخش آن محدودکشد و امکانات رهاییمی

گرایانی چون مخملباف یا اقتصاددانان نولیبرال فعلی را بلاگردان ظاهری جدال توسعه

ه مختصر رسالای با عنوان نمونه در مقاله عنوانبهپندارند. می گراسنتبا عقل 
دهد که خوبی مخملباف را در متن روزگاری قرار میاز یک سو به شناسیمخملباف

 یمخملباف فرزند عصر خودش است، طیف گسترده»منظور نظر این متن است: 

موضوعاتی که وی با آن درگیر بوده بیانگر همین مطلب است... در دموکراسی آموزشی 
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ز جیز داشته باشند تا اموراتشان بگذرد... بهعصر ما همگان باید اطلاع کمی از همه چ

ی ما خصوصیت دیگری هم دارد و آن سرعت است فرهنگی، زمانهخصوصیت فرهنگ بی

ی ما هرکس مفهوم سرعت را درک کند که البته با خصوصیت اول ارتباط دارد. در زمانه

 یبقیه رسد. فهم سرعت شرط اساسی موفقیت در کشور ما وسریعاً به اهداف خود می

جاهاست. محسن مخملباف با درک مفهوم سرعت و دستیابی به ریتم تند اندیشیدن و 

فیلم ساختن یک فیلمساز جهانی شده... در حال حاضر مخملباف همچون چند 

یک نوع حرکت اجتماعی است حرکتی  -دارطلایه -شخصیت معاصر چون دکتر سروش

اندگی میان خود و فرهنگ غربی را متر شکاف عقبسرعت هرچه تمامخواهد بهکه می

 «شود.ناچار اشتباهاتی هم مرتکب میزده بهپر کند و در این حرکت شتاب

جود این که به احتمال فراوان از این حرکت با و»کند که می البته نویسنده تصور

آورد گریزی نیست. انقلاب ما به نحوی ناگزیر خود را درگیر میگرا را درلج عقل سنت

ها از حل این تناقض ایجاد ی فرهنگ آینده و فرهنگ گذشته کرده ولی خیلیقضیه

کنند. جای کنند و یا حل آن را موکول به آینده میخالی میشده واهمه دارند یا شانه

تعجب است حالا که یکی مثل مخملباف پیدا شده که خود را بلاگردان حل این تناقض 

کسی که خودش جسارت خطر کردن ندارد و از این سیر اند. کرده چرا این افراد ناراحت

 چی،)سجاده« ترسد باید بگذارد مخملباف کار خودش را بکندذهنی و نفسانی می

۲۴۵۳ .) 

شدن دانش و فرهنگ شود همان روند کالاییاز یک سو آنچه در این مقاله نقد می

است و  -ای مختلفهگرایان در عرصهبا محوریت توسعه -داری در جریان رشد سرمایه

 ا و فرهنگ مدرن با خطرپذیری فردیِ گراز سوی دیگر جدال مذکور میان عقل سنت

منتقدان فرهنگ حل نخواهد شد. اتفاقاً در  رگرایان یا ادغام دیگری در بازار هنتوسعه

عمل و کنش اجتماعی، هنر ی ههمین دوران همزمان با کنار کشیدن فرهنگ از عرص

ن دهد. ایمی فرهنگی و در نهایت کالای فرهنگی تغییر ماهیتی هو فرهنگ به سرمای

هد، دمی طور که آدرنو شرح تغییر ماهیت نیز صرفاً از بیرون محقق نشده بلکه همان

 یهی درونی این حوزه و جایگاه منتقدان فرهنگ در متن کلیت جامعهابه مکانیسم

 ی وابسته است: دارسرمایه
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خرسند نیست، و  ]ی بورژواییبگوییم توسعه[منتقد فرهنگی از تمدن »

گوید که گویی اش را تنها مدیون همین تمدن است. او چنان سخن میناخرسندی

ی تاریخی بالاتری است. اما او ضرورتاً ی طبع و سرشتی ناب و کامل یا مرحلهنماینده

که حرمان پندارد... جایی از ذات و جوهر همان چیزی است که خود را والاتر از آن می

های طبقاتی در و تضاد بگوییم افزایش استثمار نیروی کار[و فلاکت بی حد وجود دارد 

های معنوی و وضعیت آگاهی ، او فقط پدیده]ی نولیبرالی بعد از جنگجریان توسعه

ها، به سودای بیند. انتقاد، با پافشاری روی این پدیدهآدمی و سقوط هنجارها را می

افتد، به جای آن که برای نجات انسان تلاش کند، تلاشی ها مینیفراموش کردن ناگفت

 رمق. هر چند بی

سازد نظمی حاکم، او را قادر میموقعیت منتقد فرهنگی، به دلیل تفاوت وی با بی

ماند. اما او این که به لحاظ نظری فراسوی آن باشد، هر چند که غالبًا فقط عقب می

کند که درصدد پشت سر گذاشتن آن است؛ می تفاوت را وارد همان صنعت فرهنگ

صنعت فرهنگی که به این تفاوت نیاز دارد تا خود را فرهنگ بپندارد. خصوصیت تظاهر 

فرهنگ به تشخص، که از طریق آن خود را از ارزیابی براساس شرایط مادی زندگی 

را  هنگآمیز فرهنگ، فرهای گزافناپذیر است. داعیهکند، این است که سیریمعاف می

افتد که با کند، چون رشد و تعالی هنگامی از ارزش میاز این شرایط دور و دورتر می

 (.۴۰۴: ۲۴۱۵)آدورنو،« ها رویارو شودملموس و یا تهدید نابودی انسان موقعیت مادیِ

فرهنگ مدرن ایرانی نیز هنگامی که دیالکتیک خود را با موقعیت مادی ملموس و 

دهد، از ی اخیر از دست میاقتصادی و صنعتی چند دهه یمسائل انضمامی توسعه

های سطحی و ماند و تنها روی جلوهی بازمیدارسرمایهی جهان هادرک پیچیدگی

شود و انتقادات او نیز بر محتوا و ساختار صنعت فرهنگ کوب میظاهری جامعه میخ

دن از نولیبرالی ش گذارد. تکرار انتقاد از حکومت بدون درک تغییرات آن و غفلتمی اثر

خورد. این تکرار و منتزع شدن روزافزون آن در بسیاری از انتقادات فرهنگی به چشم می

ساحت فرهنگ از اقتصاد و تضادها و تناقضات کلیت اجتماعی است که به درکی از 

 فرهنگی و رشد و تعالی معنوی در اشکال متنوع سنتی و مدرن آن میدان خلوص

یات تجل مثابهبهتوانند در دوران اصلاحات می اشکال متفاوت فرهنگیمرور . و بهدهدمی
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ی هی متفاوت )و نه متناقض( با یکدیگر گفتگو کنند و زمینه را برای توسعهاتمدن

ی هاشکوه تمدن/فرهنگ یاحیا)نه دموکراسی در معنای حداکثری آن( و  سیاسی

 کنند.  )چه تمدن ایران باستان، چه تمدن اسلامی( فراهم گذشته

ا یسیاسی که با نوعی همگرایی لیبرالی طبقات متوسط ی هاین شکل از توسع در

کنند یم ی سبک زندگی تقلیل پیداهای سابق به تفاوتهااست، تقابلآشتی آنها همراه 

ی عینی طبقات های اقتصادی و اجتماعی رنجهاو انتزاع مذکور مانع از درک میانجی

شود. توجه به مسائل می ختی دیگریشناروانی هامختلف و عدم درک پیچیدگی

د منهای اجتماعی مختلف و خصوصاً فرودستان نیز منوط بر طرح قاعدهطبقات و گروه

ی دوران اصلاحات، زنان و هاکه به شهادت فیلمشود. حال آنمی آمیز آنهاو مسالمت

 ا بهحاکم ری هلارانمتوسط حتی در خانواده نیز قادر نیستند نظم مردسا یمردان طبقه

 گویی حل کنند.وگفتای شیوه

اسی سیی هطرح خواهد شد، توسعمهر ترتیب و به دلایلی که در نوشتار دیگری  به

این دوران نیز نتوانست به تعمیق دموکراسی و تغییر مسیر نولیبرالیسم ایرانی منتج 

 شود. 
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