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 مارکسیسمو پساایدئولوژی 
 رادعلی تدینترجمۀ    نستو الکالئورانوشتۀ  

 

از  هبرآمد نارضایتيِاز  سوایکند؛ بررسي ميپست مارکسیسم  بطن دررا  2و ناهمگني 1)آنتاگونیسم( خصومتپیدایش مفاهیم این مقاله 

مورد بحث  خصومت آمیزگفتمان و بازنمائي روابط  3بالغت .است گذاشتهنمایش  به تنشي که مارکسیسم میان عینیت و نزاع طبقاتي

مفهوم  یکمحتمل به جای بنیادین  یهاخصیصهبرای  کنندهمنسجم ناميبه مثابه « 4دال تهي» ساسنقش ح در همین راستاگیرند و قرار مي

به  ین حال،شود که در عدیده مي ی محتملهاهابندیمفصلبه مثابه دنیایي از امر سیاسي  شود. بر این مبنا ميمشترک ارائه  هسته ای با

ای بازنمایاننده، استعاری و مشروط است که . ایدئولوژی وقفهاست ، امری مردميی متکثرهاهااز خواستهمده آبرتجمعي دوباره  مثابة

 کند.ميخاص تثبیت  یهاهاچارچوب و قالبمعاني را در 

زارشي گام، ام در طول بیست سال گذشته پروردهمنتشر شده ای که در خالل آثار متعددِاز رویکرد نظریاز من خواست تا ویراستار  

ای که از سوی هگونی اصلي مرتبط با نظریه گفتمان به هاهامقولهتر از سامانای هرچه بهبندیمفصلکنم. در این راستا قصد دارم  تهیه

ی خاص سازنده آن باید در هاهابه جای ایده را نقش این مقاله سازی شده است ارائه دهم.دیگر از پژوهشگران مفهوم برخيمن و 

 دید. بندیمفصلکلي این  بازسازی

اما به  دهشکه اغلب هم به آن پرداخته ابهامي  وجود داشت؛تاریخ از مارکسیستي  برداشتدر کف  بود يابهام اندیشي مانقطه شروع باز

 5. مسئله به این شکل است که تاریخ برای مارکس در مرحله اول فرایندی کامال عینينشده بودبا آن  مناسبيمند و نظام برخوردنظر ما 

چکیده این  .ودتعیین شده ببرساخته نظام اجتماعي  همبسته روابط تولیدیِ یهاهانظامتضادهای بین توسعه نیروهای تولید و بود که با 
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 مارکسیسمو پساایدئولوژی 
 رادعلی تدینترجمۀ    نستو الکالئورانوشتۀ  

 

قشي به وضوح ثانویه ایفا کرده و صرفا بازتابي اجتماعي ن 1خصومت در آن که« نقد اقتصاد سیاسي» بر ای بود«مقدمه»گرا نگاه عینیت

ت تاریخ بود که تاریخ بشریاین نیز شده از یک منطق ضروری بنیادین است. از طرف دیگر، بر این اساس مارکسیسم مدعي  تحریف

به ؟ اندکرد و به وحدت رسبا هم جمع  را این دو دیدگاهمي توان چگونه اما  .«(مانیفست»)نقل قولي از بند مشهور تنازعات طبقاتي است

اپذیر  بود. شد تا حد زیادی نتیجه این امر امکان نميني نیست و آنچه به اصطالح بحران مارکسیسم  گفته که این کار شد جد معتقد بودم

رسید که به مير به نظ ،بود آن استوارکه این دیدگاه بر . نظریه ارزش کار نیت گرا بطور کامل بي اعتبار شداین دیدگاه عی 1970تا  دهه 

بود؛ پیش گوئي کلیدی ساده سازی فزاینده ساختار اجتماعي تحت نظام سرمایه داری بطور کامل  گردیدهانواع تضادهای نظری مبتال 

ه چالش را ب« مبتني بر طبقه»ی سیاسي و اجتماعي در یک دنیای جهاني شده هرگونه چشم انداز محدود هاهاو پیچیدگي هویت شدرد 

 کشید.

در   -ينزاع طبقات -با تاکید بر محوریت خصومت اجتماعي را در مورد دیدگاه دوم که مفهومي متصلب شده از روابط اجتماعي اما

ه چالش تواند بميمسلما به همان اندازه در این دیدگاه « طبقه»ی هاهاکشد چه باید گفت؟ اگرچه محدودیتميبه چالش اندیشه مارکس 

. در واقع شناختي نو از آنچه خواهد دادیت موقعیت خصومت آمیز به هیچ وجه اهمیت و جایگاه خود را از دست نکشیده شود، مرکز

ین ی خاص تعیهاها؛ مخصوصا اندیشه ای درباره گونه ای رابطه که از موقعیتضرورت دارددر یک رابطه خصومت آمیز دخیل است، 

 این نقطه شروع پست مارکسیسم ماست. کند.ميشده توسط مفهوم عینیت تبعیت ن

توان فهمید یک رابطه خصومت آمیز به چه شکلي است؟ برای رویکرد عینیت گرا این موضوعي اساسا ثانویه ميبر این اساس چگونه 

به  ]خصومترویکرد مبتني بر [دومي اما اگر ساخته نشده است. هاهابود، چراکه منطق تاریخ سراسر تعیین شده است، اما با خصومت

هژموني و »در .شودميبدل  محوریبه موضوع نظری شناسانه آن هستي شود، تعیین موقعیت  دیدهبافت اجتماعي  ترکیب اصليعنوان 

                                                             
1 Antagonism 
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 مارکسیسمو پساایدئولوژی 
 رادعلی تدینترجمۀ    نستو الکالئورانوشتۀ  

 

نبودند دقیقا آنچه قادر  از این دو هیچیکآغاز کردیم، اما  2و تضاد واقعي 1شاره به تمایز کانتي میان تناقضاما با « استراتژی سوسیالیستي

به  تواند میان مفاهیم واقع شود.ميتناقض به گونه ای که کانت در نظر دارد، تنها  در خصومت اجتماعي محوری است را توضیح دهند.

ناقضات در نظر ه تبه مثابرا تواند خصومتها ميدهد ميتقلیل  مفهوماین دلیل است که فیلسوف ایده آلیستي مانند هگل که واقعیت را به 

 صوصیتخاین موضوع با فلسفه ماده گرایي مانند مارکسیسم که بر  -گویدميدر ایتالیا   Della Volpianچنانچه مکتب  –بگیرد؛ اما 

توانیم از ایده مياما ن ،موافق هستیم Della Volpianکند ناسازگار است. اگرچه درباره این موضوع با ميواقعیت تاکید  3وق ذهنيف

بایست در چارچوب مفهوم تضاد واقعي کانتي درک شوند آنهم به ميی اجتماعي هاهاگوید خصومتميدیگر آنها پیروی کنیم که 

 ین اساسبر ا. ان دو سنگ هیچ چیز خصمانه ای وجود نداردیدر برخورد م: این دلیل ساده که تضادهای واقعي در نهایت خصمانه نیستند

ند، ما چگونه شته باشندا دارد تآمیز محوریدر شرح روشن بینانه آنچه در یک رابطه خصومت  چندانيار باگر تناقض و تضاد واقعي اعت

 ک کنیم؟خر را دراتوانیم رویکرد متمي

 -تندی عیني هسهاهادر این نقطه بود که رویکرد ما چرخشي رادیکال به خود گرفت. در حالي که هم تناقض و هم تضاد واقعي رابطه

برای ما روابطي عیني نیستند، بلکه نوعي  هاهاخصومت -واقعي در مورد دوم یهاهاعینیتمفهومي در مورد اول و  یهاهاعینیتمیان 

اما چگونه؟ از دیدگاه هریک از دو قدرت متخاصم، گذارند. ميبه نمایش را روابط هستند که حدود و مرزها در ساختار هر نوع عینیتي 

کمال نهائي  نقطهچنان رقیبش وجودی عیني و در حال کامل کردن هویت نهائي خود نیست، بلکه برعکس، غیرممکن بودن رسیدن به 

-خورد، لحظه دقیق بردقت کنیمهریک از دو قدرت متخاصم  در چشم انداز بیشتر گذارد. این بدان معناست که هرچهميرا به نمایش 

، دیدگاه به مثابه عینیت هاهابرای درک خصومت دهد.ميرا نشان رسیدن به عینیت کامل  رو بهغیرممکن بودن جامعه  -دور از هر عینیتي

 سیمای یک ،با رهایي از آگاهي نسبت به دو قدرت در حال تخاصم هاهاخصومتمیان مشاهده گری عیني الزم است، کسي که در 
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 مارکسیسمو پساایدئولوژی 
 رادعلی تدینترجمۀ    نستو الکالئورانوشتۀ  

 

خواهیم مياگر هگل انجام شده است. اما این دقیقا وسوسه ای است که  1ببیند. این کاری است که در نیرنگ عقل را عینیت عمیق تر

 .باید در برابر آن مقاومت کنیمببینیم،  3قاقيتو نه اش 2مرکبسازنده و خصومت را به مثابه امری 

« رزم»از مسائل مرتبط به مفهوم  رنجیره ایعینیت گرایي تنها یک نقطه شروع است.  4مرزبر این مبنا، مفهوم خصومت به عنوان یک 

آنچه فراسوی  قیق بشناسیم؟ اگررا به طور د« مرز»یک کشند. اجازه دهید به برخي از آنها اشاره کنیم. نخست، چگونه ميبالفاصله سر بر

صرفا تمایزی دروني در  و بیهوده وموضوعي ساختگي  "مرز"ی است، است با آنچه در این سوی آن قرار دارد موضوع واحد مرز

. از این روی باشد «5ناهمگن»ن آبا  بنیادینو به شکلي  نموده منقطعواقعي باید این فضا را  مرز لذا. خواهد بود یک فضای واحدبازنمائي 

 از طریق یک سریتواند ميآن تنها  صحیحگرچه از شفافیت به دور است و معنای ضمني  ؛را مطرح کردیم« ناهمگني»ما مفهوم 

 وجودمیک مرزهای چگونه شروع کنیم:  6استعالیيتوانیم با پرسشي ميبه دست آید. ن آ يعمعنای واقار ساختن تالشهایي برای آشک

ش شرط وجود یک پی انقطاعي؟ برای چنین کنند هازنموده ارائفضای باز یک  بنیادین انقطاعي که باشندناهمگن چنان واقعا میتوانند 

 یهاهایزکه تما -اتفاق مي افتد ی محلي بازنمایيهاهاحوزهباشد که میان  همانيآورد نباید ميبه وجود  ن اینکه شکافي کهآدارد و 

 اصول بازنمایي هباید ب به همان نسبت ،و سرگرداني یک شکبلکه به جای  -تماما قابل بازنمایي باشد مي تواند به خودی خود و هاآن خود

. تمام ازدمي س زمینه هستي شناسي بنیادین را محروم از یکی احتمالي هاهایک سری از داوطلبان پارادایم ،این پیش شرط باشد. وارد

بستری را  جابيایناسازگارند.)تمایزهای  بنیادین مرزهستند، با ایده یک  ایجابيبه همان اندازه که مبتني بر تمایزهای  مرزمفاهیم یک 
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 مارکسیسمو پساایدئولوژی 
 رادعلی تدینترجمۀ    نستو الکالئورانوشتۀ  

 

استدالل  مینه چیست(. اما بر اساس بنیادین مرزتوانند دریابند که یک ميو لذا آنها ن در آن ساخته شده اندگیرند که آنها ميپیش فرض 

( پیش فرض آن است که من همه چیز را A ضد  A): چنانچه در هر تناقض دیالکتیکيحذف شوندباید ميی دیالکتیکي هاها، تناقض

نظر  گیرد درميباید یک فضای بازنمائي یگانه ای که گذار در آن جای  هاهانیاز است دارم، دیالکتیک A که برای گذر به ضد Aدر 

ر انگاریم، هم با دیالکتیک)مبتني بر تناقض( و هم تضادهای ساده)مبتني بر مغایرت( ناسازگاميکه ما  بنیادینگیرند. ناهمگني در مبنای 

به عنوان -متکه خصو مرزرسیم که پیشتر رسیده بودیم: هم تناقض و هم تضاد واقعي با مفهوم مياست. از اینجا ما دوباره به نتیجه ای 

است به  «تر هستي شناسانهبس». بنابر این آنچه نیاز داریم، یک ندستقابل انطباق نیباشد مينیازمند آن  -ادینبنیمفهومي مبتني بر ناهمگني 

گریزد( يماز بازنمائي مستقیم -چنانچه گفتیم-توان بازنمائي)لحظه برخورد موجود در خصومت ذاتي درگونه ای که نارسائي و عجز 

خود قابل بازنمایي شود، حتي اگر شده فقط از طریق آثار و شواهد عدم توان بازنمایي در طول یک بازنمایي)مانند پدیده کانتي: یک 

 دهد(.مي، خودش را نشان واضحپدیده که از طریق عدم امکان بازنمایي 

عینیت  رزمبه درکي از مفهوم خصومت به عنوان در آن تا بتوانیم  زمینه ای را بررسي کنیم استعالیيشرایط با دقتي بیشتر اجازه دهید 

باشد) در  روابط عیني حوزهاست باید گسترده تر از  محاط پذیربرسیم. نخستین و مهمترین مورد آن است که آنچه در چنان زمینه ای 

غیر این صورت باید به امکان جایگزین خاص تناقض ضدیت واقعي/دیالکتیکي محدود شویم(. دوم آنچه واقعا در چنان زمینه ای 

اخلي دباید صرفا چیزی که قابل بازنمایي است باشد، بلکه به همان اندازه باید حد نهایي عدم امکان بازنمائي ميتواند نقش ببندد نمي

توانند قابل ميعینیت از لحاظ مفهومي ن مرزحول  وجودهای ساخته شده(. سوم، نرفته ایم فراترعینیت از حوزه باشد) در غیر این صورت 

(. چهارم، هرآنچه برتر از هر هویتي، ورای دیگران قرار دوباره عینیت مثبت وجود خواهد داشتباشند، قابل درک درک باشند)اگر 

درون یک جهان افتراقي قابل تخصیص باشد)که ضرورتا روابط عیني را به جای روابط  تواند ذاتي سلسله مراتبمين است،گرفته 

، دومي با مطابقت یافته است« گفتمان»گیرد(. شرط نخست با مفهوم ميغیرهمبسته ای که ما در جست و جوی آن هستیم پیش فرض 

الکاني  ، که در ادبیات«بنیادینسرمایه گذاری »و « بي قراری»به عنوان زمینه چیزها، چهارمي با مفاهیم « اسم»، سومي با مفهوم «دال تهي»
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و از طریق منطق سلطه نشان داده شده است که در نهایت همانند هستند. اجازه دهید استداللمان را حول این چهار   aبا مفهوم موضوع 

 شرط خالصه کنیم.

دن حوزه مي ن یقینا واژگون کرآزیرا کارکرد  ،نیست محاط پذیرعینیت  حوزهه چه معناست؟ یکي این که در یک رابطه غیررابطه ای ب

 ،ي بمانیماگر در سطح مادیت فیزیکي آنها باق ،ی اجتماعيدو نیرو بیان وجودها را بي ثبات مي نماید. یک برخورد بین همینطورباشد. یا 

ه نشان حوز آنخود را از طریق  خصومتداشت. این بدین معناست که نفي تکامل حاصل از کامال به حوزه بیان مربوطه تعلق خواهد 

نچه بنابر این آ .مانع من مي شود از اینکه کامال خودم باشم متخاصم مي باشد. حضور دیگریِ آنمي دهد اما شامل چیزهایي فراتر از 

ن زمینه همان ای باشد. بتواند محاط پذیراست  خصومتناشي از  که مالزم است یک زمینه هستي شناختي است که در آن فاصله از خود

 یاههابلکه تمامي سیستم ،و نوشتار نیست 1محدود به گفتار ،چیزی است که ما گفتمان نامیدیم و همانطوری که چندین بار اشاره کرده ایم

این که ی زباني از ویتگنشتهاهابا زندگي اجتماعي هم مرز مي باشد. مفهوم بازی یيمعنا در چنینرا در بر مي گیرد. دی معنا صورت بن

مي  رحطبسیار نزدیک به آن چیزی است که ما به عنوان گفتمان  ،آن را پوشش مي دهدی پیوسته هاهاکنشهم کاربرد کلمات و هم 

ي )برای مثال ی زبان شناسهاهامقولهي کنیم الزامات هستي شناختي کنیم. اما پروژه ما زماني با ویتگنشتاین تمایز مي یابد که سعي م

مي توانیم بگوییم که اگر ما در جست و جوی زمینه ای هستیم  هاهادر برخي جنبه واکاویم.و غیره( را  ، جانشیني/همنشینيدال/مدلول

له با در نظر گرفتن اینکه این امر صراحتا شامل فاص ،بازنمایي شودمي تواند  خصومت آمیزناشي از روابط  هاهاواژگوني هویت آنکه در 

جوی ما باشد.  جست ومفید برای  ای حوزهباید  2گذاری تمام معاني لفظي به عنوان نتیجه یک حرکت مجازی مي شود، بالغت)بیان(

بلکه یک  ،یک زیست ادبي خارج از زبان نیست بالغتکه و آن اینشرط حیاتي هم بیفزاییم یک  این بدون شک درست است اما باید

در یک چرخش قطعي، استعاره و کنایه را به ترتیب به  3رومن جاکوبسنبه عنوان مثال بخش داخلي از کارکرد زباني مي باشد. 
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رای ارائه ی تالش ما بزباني که مبتني بر روابط جایگزیني و ترکیب اند پیوند مي دهد. این چرخش برا 1و همنشیني جانشینيی هاهاقطب

 هستي شناختي اولیه ضروری مي باشد.زمینه زمینه گفتماني به عنوان یک 

گي یک بمانیم، به ساد نقطهالزم است اما کافي نیست. اگر ما در این  امری بالغي سي گفتماني/این قدم نخست در جهت هستي شنا

روابط  ر جهت تشریحدای پیشرفت زیادی  ياما چنین جایگزیناهیم کرد بت را با نشانه شناسي جایگزین خودیالکتیک یا هستي شناسي مث

 ه اندازهبتعامالت داخلي شان،  به تبع آن ست وهاها. طبق گفته سوسور، زبان نظامي از تفاوتبه وجود نخواهد آورد خصومت آمیز

رد کردیم. برای هدف ما چیز بیشتری نیاز است. اجازه دهید برای  ما این موضوع را که ، عیني هستندواقعي ضدیتروابط متناقض و 

ی هاهازیرا نسبت به کلمات در دسترس ما عینیت روی آوریم، 2سیسرون، ما باید به زبان مجازیبرگردیم. طبق گفته بالغت لحظه ای به 

یک نقص تجربي است. اما اگر بشود نشان داد که در  زیادی در دنیا وجود دارند که باید نامگذاری شوند. این موضوع برای وی، البته

ه نیازمند حضور چیزی باشد ک معناوجود دارد، اگر  است« سازنده» ي کهچیزهایي از ماهیت یک عدم امکانصورت بندی معنا، ساختار 

 خصومت آمیزرد یم)برخویشتر به سوی حل معمایمان حرکت کنود داللت کند، مي توانیم یک قدم پنتواند به عنوان پیش شرط اصلي خ

ورت بندی صی دیگری غیر از ارائه عیني مستقیم هاهاشود، اگر زبان مدل بازنمایيعیني  موقعیتکه نمي تواند مستقیما به عنوان یک 

 (.، شاید بتواند به صورت متفاوتي صورت بندی شودرا داشته باشد معنا

نامیده «3ونهگدوپهلو» لفظي/مجازی متفاوت عمل مي کند. این چیزی است کهي از صورت بندی دارد که با متمم حالت گنجینه بالغت

ت. به دالیلي سمعنا صورت بندی دوپهلوگونهساخته برانحراف  .تطابق ندارد( آنیش با فظاصطالح لمجازی که  اصطالح)یک  .شودمي

به  نشانه بالغيا ام ،یک استعاره خاص نیست «گونگيدوپهلو»یي وجود دارد که فکر کنیم هاهانمي توانم اکنون تشریح کنم که زمینه
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مي  لفظابراین بن آثار بیانش را پنهان مي کند. باشد که اصطالحيمي تواند به سادگي  لفظحضور دارد.  هاهاعنوان مثال در تمام استعاره

 ساخته زبان باشد.برتواند 

مگر از طریق  مسدود کندنمي تواند خودش را  نظام صورت بندی معنا، هیچ (1)چرا؟ زیرا به دالیلي که در جاهای دیگر آورده ام

و من اینجا تکرار نخواهم کرد. فقط مراحل منطقي آن را نام  همقاله مطرح شد آنکه در  است تمام بحثي. این دوپهلوگونه جایگزیني

که انسداد آن اساسا افتراقي است، پیش شرط  ( صورت بندی معنای هاهاتمام گستره نظامزبان)و با  -1که به این صورت است:  برممي

ی نیازمند تاسیس مرزهاست و هیچ مرزی نمي تواند کشیده شود بدون انسداد هر بر این مبنا -2 امکان صورت بندی سراسری معناست

است مي تواند تنها به  مرزباشد، آنچه ورای  هاهاتمام تفاوت نظام، نظاماما اگر  -3اینکه همزمان با آنچه ورای آن است مخالف باشد 

یک طرف مانع است که سیستم از در یک جهت متناقض عمل مي کند:  کارکرد طردبا این حال  -4باشد.  1«طرد»خاطر ماهیت یک 

و  تفرقمی دیگر به ندرت هاها، تفاوتطرد شدناما از طرف دیگر در برابر عنصر  ،ممکن مي سازد یترا به عنوان یک کل هاهاتفاوت

زم و ال غیرممکنزمان همموضوعي است که  نظام منداست، تمامیت  ناپذیر اند. این تنش بطور منطقي اجتناب 2هم ارزجدا، و بلکه 

ه باشد. وجود ندارد که با آن کلیت تطابق داشتای  فائق آمدني نیست، هیچ عینیت لفظي  تفرق و هم ارزیت. غیرممکن: تنش بین اس

 بازنمایيشود، اما این  بازنمایينتیجه: عینیت غیرممکن باید  5وجود نخواهد داشت. صورت بندی معني ای زم: بدون آن عینیت هیچ ال

وارد صحنه مي شود. معاني ممکن این ارتباط  «دوپهلوگونگي»است که در آن  نقطه ایباید اساسا تحریف شده و مجازی باشد. این 

م سجن را مبیفتد، باید آن کلیت غیرممک از خاص بودن اینکهنها بدون آی خاص هستند. بنابراین یکي از هاهاتحریف شده تنها تفاوت

ي کند. از م صورت بندیرا که به طور لفظي غیرممکن است  يدال تهي است که کلیتیک خاص این امر محصول  زاویه سازد. از یک
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یک خاص بودگي ویژه بدنه خود را در  ؛در معنای الکاني( 1مرکزیتن دال ساخبردیگر، این یک عمل هژمونیک است)یا  زاویه ای

 منتقل مي کند. 2قیاس ناپذیریک کلیت  قالب

مي که ن خصومت آمیزداریم. لحظه برخورد  راوجود دارد  خصومت آمیزاکنون ما تمام عناصر الزم برای تعریف آنچه در یک رابطه 

- ندی( صورت بهاهااز طریق تولید یک دال تهي)یا دوتا در هر طرف مرز خصومتشود، مي تواند  بازنمایيمستقیم  تواند به صورت

صایص خ بر محوررا  بدلیل حضور نیروهای متخاصم نمي تواند خود اردوگاه متعلق به خود یک هویت که د.شو -بخواهید، ایجاباگر 

یک زنجیره هم ارزی میان مضامین دروني و از طریق  برای بازنمائي تکامل غیرممکن اجتماع را به انسداد برساند، باید خود 3وجودیش

مت مرز خصوآنچه هر دو نیروی منازعه در سمت دیگر  .صورت بندی کندای،  یبند صورتتولید یک دال تهي بدون هیچ از طریق 

ز خودش ابازنمائي چیزهایي متفاوت  ی برایتواند ابزار مي یي تنهامحتوا ؛ چنانخالص نخواهد بود وجودی، یک محتوای خواهند دید

ثباتي ذاتي  بيآن  ینمهمتر ابزار وجودی بازنمائي، حاصل پیامدهای سیاسي متعددی است کهباشد: یک ضد اجتماع. این شکاف بین 

ود. د بنبخشي از آن زنجیره خواه هاهااست: هیچ دال تهي ای نمي تواند کامال کنترل نماید که کدام حلقه هم ارزیزنجیره هرگونه 

ود. چنین ش صورت بندیمي تواند کند ميخصومت آمیز را بازنمایي اکنون به وضوح مي بینیم که چگونه مرز عینیت که برخورد 

 ا ازعیني، خود ر بازنمائيندارد،  برنامه مشخصيخواهد بود. اگرچه برخورد  دائمي ت دوپهلوگونهحرکصورت بندی ای شامل یک 

 واقعي خیلي دور نیستیم. امر نمادین توسط  امر طریق واژگوني حوزه عینیت نشان خواهد داد. ما از مفهوم الکاني در مورد واژگوني

آورده سازد. نها را برآدو شرط استعالئي دیگر وجود دارد که رابطه خصومت آمیز اگر بخواهد از نظر لفظي شفاف و صریح باشد باید 

رد موقعیت نظری دال تهي است. پاسخ به این پرسش به صورت عادی خیلي آسان است: ما با یک مفهوم سر و نخست، نگراني در مو

 ، بههرچه که باشدکه آن وضعیت  نبودختار نظری بود، شکي اکار داریم. اگر پرسش در مورد وضعیت مفهوم دال تهي در یک س
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ه آنها یي کهاهانیست. پرسش در مورد رابطه یک دال تهي است با عینیت. اما پرسش این اشاره داریماز یک ماهیت مفهومي  1یموجود

فهوم مدرک شود.   «استنتاج»یک  مثابهرا تحت گروه بندی خود جمع مي کند.  ما مي دانیم که هر گروه بندی مفهومي ای باید به 

. مفهوم یک چیز جهاني است و شده استدش بازتولید ی کاربرهاهاهریک از نمونه تغییری درکه بدون  کندميرا بیان چیزهایي 

ک ورای ایجابي مشترد، یک هسته نکه آن را تحقق مي بخشند باید لزوما چیزهای یکساني را در همه آنها بازتولید نمای یيهاهانمونه

صیصه ختوسط هیچ  هم ارزی، اگر زمینه یک رابطه وجود نداشته باشد. اکنون چه مي شود اگر آن هسته مشترک تنوعات ویژه آنها

ه همه آنها را نها با چیزی کآبلکه توسط مخالفت مشترک  ،نشده باشد ارائهتقاضاهای اجتماعي فردی مختلف  تحت پوشش ایجابي ای

 ه ایجابيخصیصیچ با ه خصومتهر قطب  اجزای: ممي رسی خصومت آمیزدر اینجا به هسته یک رابطه  ؟ارائه شده باشد خنثي مي کند

مشترکي متحد نیستند) در این مورد ما با یک اتحاد عیني خاص سروکار خواهیم داشت(بلکه با مخالفت همه آنها با نیرویي که با آن 

خاطر رابطه ب ؛نمي تواند یک مفهوم باشد -که اثر کلي اجزا را متحد مي سازد اصطالحي-مواجه اند متحد مي شوند. بنابر این، دال تهي

مفهومي نیست. همانطوری که مي دانیم  استنتاجاتیي که مجددا گروه بندی مي کند مي سازد، یکي از هاهای که این دال با نمونها

نوعي باشد( این است که قاعده باید نسبت به  بیانکانت مي تواند یک   2حکم قطعيمفهومي اصل است) استنتاجچیزی که در یک 

 به دلیل ناهمگني این پیوندها که تنهاتحت یک دال تهي  هم ارزیاز پیوندهای  استنتاج از کثیریموارد کاربردش مقدم باشد. اما 

تهي با مواردی  لاگر ارتباط یک دا چنین حالتيمفهومي باشد. در  کنشينمي تواند خصیصه مشترک آنها از یک ماهیت صلبي است، 

 که تحت پوشش قرار مي دهد از یک ماهیت مفهومي نباشد، از چه ماهیتي است؟

اسمي و مفهومي را مي بینم.  نظماوت بین یک تفچگونه که .  اجازه دهید که به طور مختصر شرح دهم است )اعتبار(3این یک اسم

با  ،به این مسئله اشاره کرده ام (2)«درباب عقل پوپولیستي» م رند؟ در کتاباشاره دا هاهااین است: چگونه اسامي به عینیت محوریمسئله 
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یرد یا نه یک وساطت مفهومي را در بر میگ سوابقمورد این مسئله مهم که  رد -توصیفيضدتوصیفي و  -رویکرد اصلي واین بحث که د

اثبات  -ی مختلفش از جان استوارت میل تا برتراند راسلهاهادر فرمول بندی -کالسیکتوصیفي  موضعراه خود را از هم جدا مي کنند. 

ي ی توصیفي همراه است، بنابر این وقتهاهامي کند که هر ارجاع عیني شامل یک وساطت مفهومي است: هر اسمي با یک سری ویژگي

آنها به کار مي بریم. بنابراین کامال در قلمرو ن اسم را برای را نشان مي دهد، آ هاهاویژگي که آن یک عینیت در جهان پیدا مي کنیم

ی توصیفي که به عنوان یک قاعده برای اختصاص یک نام به یک عینیت کاربرد دارد، هاهاکانت قرار داریم: بدون ویژگي حکم قطعي

 و پیروانش  Saul Kripke یهاهاکه به فعالیتتوصیفي است، ضدرویکرد مال تصادفي باشد. چشم انداز دوم آن اختصاص مي تواند کا

، نامگذاری یک غسل تعمید اولیه است که مبتني بر هیچ قاعده جهاني نیست. نیازی حضور ندارد: در اینجا وساطت مفهومي ارتباط دارد

 آشکارا خود را در اردوگاه ضد توصیفي جای مي ،مفهومي دور مي شود استنتاجکه مشخصا از مفهوم  مابه گفتن نیست که دیدگاه 

د یک ه یک عینیت باشبشامل اختصاص یک نام بدون هیچ گونه وساطت مفهومي اگر غسل تعمید اولیه  ؛با یک شرط گرچهدهد. ا

بدست  یشرتمبرهای الستیکي چیزی است که قبل از فرایند نامگذا چنانچهاست،  معینيوحدت یک عینیت چیز  آیا :مشکلي وجود دارد

نها اعالم مي کند که تی تهي تاکنون گفتیم هاهاوحدت عینیت از عمل نامگذاری منتج مي شود؟ هر چیزی که درباره دالنه،  ، یاآمده

 الکاني: وحدت عینیت تنها اثر عطف به ماسبق نامگذاری آن بیانمعتبر مي باشد. با گذاشتن آن در  احتمال مفهوم دومي برای ما یک 

مقدم بر نامگذاری ي ی اصلهاها. اگر اجزای تعیین کننده مختلف یک عینیت برخي ویژگيدلیل آن را ببینیمبه سادگي مي توانیم  و است

گن اند ناهم هاهافرعي باشد. اما اگر آن ویژگيامری مي تواند نسبت به یک وساطت مفهوم ، عمل نامگذاری آن را به اشتراک گذارند

م، فرضیه ما را تایید مي کند که اس قضیهو در نتیجه اساسا مشروط، وحدت عینیت زمینه دیگری غیر از عمل نامگذاریش ندارد. این 

مفهومي نمي تواند نوعي وحدت که توسط یک دال تهي در یک بستر گفتماني  استنتاجچیزهاست و نشان مي دهد که چرا هیچ  مبنای

 حسوب شود.آمده است مبدست 

دگرگون  ن رایک محصول نمادی امر واقعيدر رویکرد ما نیاز به تاکید دارد. ما تاکنون گفته ایم که چگونه  دیگر یک نکته ساختاری

باید  را حریف. کلید این تعمل مي کندو بیش از آن، با تحریف اتحاد دروني اش  ،به طور مسبوق به گذشته مي کند، چگونه مرز عینیت
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فراتر  که از هر موقعیت ساختاری قابل تعیني -این ویژگي کلیدی است –. آنها تاثیری پرتوبخش دارندیافتی تهي  هاهادالدر تولید 

کامال  التآن حه آنها دریافت مي کنند نمي تواند تعین ساختاری دیگری باشد زیرا در کمي روند. این بدین معناست که سرمایه ای 

. این امر به دلیل چیزی است که از آن به عنوان خواهد رفتاز بین  خواهند آورد کهعیني بوده و تاثیر متفرق کننده ای را به وجود 

عنای اقتصادی تقریبا در م -و سرمایه گذاری است ،است چون کامال از بیرون مي آید بنیادینصحبت مي کنیم.  «بنیادینسرمایه گذاری »

چرا ر اینکه بتق نمي شود. این دلیلي است شوقف مي کنید که از موقعیتش در ساختار م يبا ارزشرا شما یک عنصر ساختاری زیرا  -آن

 -ان مثالتوسط اقتصاد به عنو« تعین کنندگي در لحظه آخر»جمله مشهور -در ترجیح یک عنصر ساختاری به دیگری هاهاتمامي تالش

کند که  ي را تشریحی عینیتهاهااثر عیني باشد و نمي تواند محدویت ک. این تعین تنها مي تواند یرا از دست مي دهد شکامال مفهوم

  ناشي مي شود. خاصماز یک حضور مت

، ماهیت یک سرمایه گذاری که کامال افراطي است چه مي شود؟ از دیدگاه ما تنها مي تواند یک ماهیت محرک باشد. حالتدر این 

امال در حالي که سرمایه گذاری موثر یک نیروی ککنیم  تصوراین تاکید نیازمند یک هشدار پیشگیرانه است: این اشتباه است که 

در آثارم م ا ه. همانطور که سعي کردت بندی معنا خواهد توانست در جهت عینیت باشدناسازگار با فرایند صورت بندی معناست، صور

که  -بانز همنشینياست تا آنجا که قطب  محرکبندی نیازمند صورت  نخست،، این یک دسته بندی اشتباه است. زیرا (3)نشان دهم

 ، محرکد، و دومنامکان پذیر منفردقالب یک تجربه  نیازمند جایگزین سازهایي است که تنها در -سوسور آشکارا شرکت پذیر نامید

وجود  ت بندی معناصوررواني یک زنجیره  نیرویبلکه تنها به واسطه  ،ساخته شده باشدصورت بندی نیرویي نیست که کامال بیرون از 

 Joanه به طریقي که در کار در تئوری الکان پیوند دهم، به ویژ aموضوع دارد. این نکته ای است که سعي کردم منطق هژموني را به 

ect jCop (4)  ،چیز البته )است  یک چیز واالی باال بردن یک عینیت تا شان ،1واالیش و تصعیدارائه شده است. طبق گفته الکان

به که آن را -فرویدی( این بدان معناست که یک عینیت جزئي خاص اینکه یک عضوی در درون یک کلیت باشد را متوقف مي سازد

ه به این چیزی نیست غیر ازنقشي ک اما مي شود که کلیت است. عضویو تبدیل به  -ه نادر در ساختار جهاني تقلیل مي دهدیک لحظ

                                                             
1 Sublimation 
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آنها  :و آن هژموني به سادگي متشابه نیستند a موضوعدال تهي در شکل گیری یک آرایش هژمونیک اعطا کرده ایم. بنابراین منطق 

همانطوری که هر دو نشان مي دهند که چگونه اثرات ساختاری که از لحاظ ساختاری معین نیستند امکان پذیرند. درک  ،یکسان هستند

خود »اخیر بسیار مهم است. به منظور داشتن یک اشتراک کامل بین تعین ساختاری و اثرات ساختاری، ساختار باید  نکتهکامل نتایج این 

ه حالتي از یي کهاهاوعي از جاودانگي اسپینوزا. و در واقع این چیزی است که توسط تمامي تئوری، به عبارت دیگر نباشد 1«علت خود

اما به زودی وقتي ما این خود تعیني را از طریق حضور یک  .مسلم گرفته شده است را مي سازند جامعه 2 «بنیاد تزلزل ناپذیر»تولید 

 -اثرات ساختاری تمایل دارند که خودشان را از تعین ساختاری متمایز سازند -ستهمانند آنچه در خصومت ا-مي سازیم متبایندیگری 

ارت اعمال مي شود. به عببه چیزی خارج از خودش  ،هاقدرت است که شبیه تمامي قدرت نظامکه مثل آن است که بگوییم دومي یک 

ته که از خودش سرچشمه نگرف طلبیدهم شکل بندی ساختاری شرایط وجودی را خواهد  تعیني پایان یافت، -دیگر، زماني که خود

خودشان نتیجه هیچ تعیني در نمونه اخیر نیستند، مي  ی،آن شرایط وجود چنانچهمعناست که این بدان است. در مورد حالت تولید، 

باید  «تولید حالت»اشند. به این دلیل است که مفهوم دروني بکرده اند، ن کمک آکه به ساختن  ای مفصل بندی شده یتدر کل خواهند

  شود. 3«نظم هژمونیک» جایگزین

طبیق ناپذیری تحاال مي توانیم به پرسش انتقال از مارکسیسم به پست مارکسیسم بازگردیم. همانطوری که اشاره کردیم نقطه آغاز، 

توسعه  ضاد میانکه با ت ياز تاریخ به عنوان داستان خوانشيک را ساخته بود: یمارکسیسم کالس بسترهایبود که  مقدمه ایدو  بنیادین

متمرکز  قاتيکشمکش طب محوریقوانین ضروری و مفهوم  برتوسعه ای که -شد همبستهی مختلف روابط تولید هانظامنیروهای تولید و 

نهان برای  مدت طوالني پ مقدمهماهیت متناقض این دو . اگر گذاشتکه حداقل بصورت بالقوه امکان نتایج مشروط را باز -شده بود 

مرزهایي  جزء عیني دست باال را داشت و :علتش شیوه ای بود که بدان طریق در گفتمان مارکسیسم مفصل بندی شده بودند ،باقي ماند

                                                             
1 Causa Sui 

2 Fundamentum inconcussum 

3 Hegmonic Formation 
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در « اریخضرورت ت» مقوله در مورد نقشي که یمکرد. تنها مي توان ایجاداجتماعي  خصومترا برای گسترش کامل منطق ضمني مفهوم 

ماني که اعتقاد به آن . اما زداد ببینیمتا مرزهایي را که برای خالقیت و تخیل سیاسي قرار  کرد بیندیشیممارکسیسم بین الملل دوم بازی 

ه باید اشاره البتارائه مي شد در تمامي جهات نقض شد. خشک مارکسیستي ضرورت تاریخي تضعیف شد، سدهایي که توسط اصول 

هفته در مرکزیت قوه ناین امر به سادگي خود توسعه  :منظم بود طغیان دستوری واز یک  چیزی بیش فروپاشي نبود، امایک کرده که این 

مارکسیسم به  عیني محدود نبود. حرکت ازماني که دیگر با فرض یک مرز جبری ي به مثابه موتور تغییر تاریخ بود، زکشمکش طبقات

 حد زیادی داستان این انتقال است. سوی پست مارکسیسم تا

قاتي. اما : مرکزیت کشمکش طببودشاید تاقض نما باشد که نخستین رویداد در این انتقال، مفهومي بود که آن را امکانپذیر کرده 

کل شخصومت به اجتماعي یافته ایم. اگر  خصومتبه عنوان مفهوم  چگونه؟ دلیل آن را باید در ناهمگني دروني ای یافت که ما

 . اما ماندمعین مي شد یکسان يبرخورد در حرکت عامالنهم برخورد و هم  :( هیچ مشکلي نداشتیمAضدAمي شد) دیالکتیکي تشریح

کرده ایم که چرا یک انتقال دیالکتیکي به طور افراطي ناتوان از توضیح این مسئله است که در یک تقابل  حتاکنون این دالیل را تشری

 م وایم حرکت کنی یافته خصومت آمیزاگر ما به سوی ناهماهنگي ای که در قلب این رابطه  اما رخ مي دهد.چه چیزی  خصومت آمیز

 قولهمشه گرفتن مفهوم کشمکش از یک یمتعلق نباشند، در این صورت راهي برای ر بازنمایياگر دو قطب آن به یک فضای واحد 

 وجود ندارد. «طبقه»اجتماعي خاص مانند 

 م، راهي برای یافتن لحظه ناهمگنيه ااد درست یک رابطه ناهمگن را ببینیم. همانطوری که در جاهای دیگر اشاره کرداجازه دهید ابع

صومت آمیزند خانتقال دیالکتیک وجود ندارد. اجازه دهید ببینیم برای مثال این مفهوم که روابط سرمایه داری تولید ذاتا  یک افراطي در

باشد  ی مشابههاوزهحدهد، نخستین وظیفه باید یافتن  را به تناقض تقلیل ميخصومت وم دیالکتیکي که . برای یک مفهرا مالحظه کنیم

و -وی کارخریدار نیر-اقتصادی تقلیل دهیم مقوله ایباید سرمایه داری را به  تحقق این امرشود. برای  تواند ظاهرمي که در آن تناقض

رمایه داری زیرا س ،است في نفسه خصومت آمیزکه این رابطه  استفروشنده نیروی کار. نتیجه این -به همین طریق در مورد کارگر

کارگر در  مي شود کهخصومت آمیز است. رابطه تنها زماني  توجیه ناپذیرمي کند. اما این نتیجه  استحصالارزش اضافي را از کارگر 
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 امام یحلیل کنت خواهیممي هرا تا جایي ک «فروشنده نیروی کارگر»یم مقوله میتوان اگرچه ،کند «مقاومت»في برابر استخراج ارزش اضا

ی اقتصادی که اهمقوله. بنابراین تقلیل سرمایه داری و کارگر به را بیرون بیاوریم مقاومتاز آم مقوله به طور منطقي  نخواهیم توانست

ن مي سازد. چرا را غیرممک موقعیت خصومت آمیز روابطدیالکتیکي به آن نیاز دارد، تفکر درباره  متجانس میانجیگریساختن فضای 

شده  ای دادهجکارگر بیرون از رابطه تولید  در آن بین کارگران و سرمایه داران وجود داشته باشد؟ بخاطر شیوه ای که خصومتيباید 

ورد منازعه (. اما در این مو... داشته باشد شرافتمندانهمي تواند یک زندگي است.)این واقعیت که زیر یک سطح مشخص از دستمزد وی ن

ساخته شده اند. نتیجه واضح بر ]روابط[عامالن اجتماعي بیرون از آنروابط تولید و شیوه ای است که  میانبلکه  ،ذاتي روابط تولید نیست

یالکتیکي د میانجیگریای که در آن یک  حوزهبنابراین  ،ناهمگن اند)کارگران و سرمایه داران( به طور افراطي بازنمائياست: دو فضای 

 باشد، از میان رفته است.امکان پذیر 

ا پیش فرض ر بازنمائي دو فضای ناهمگن خصومت. زماني که به این نتیجه رسیدیم که یک آیندميهم پي از اینجا نتایج به سرعت از 

 برجستهولید نقاط در روابط تمي خواهند  هاموقعیتده اند، دلیلي ندارد که فرض کنیم آن نش میانجیگریمي گیرد که به طور دیالکتیکي 

ی های زیست محیطي، عدم تعادل بین بخشهاباشند. توسعه سرمایه داری بسیاری دیگر را خلق مي کند: بحران خصومت آمیزمواجهه 

ها را به مقوله توان آنمينزیاد است و  «ضد سرمایه دارانه» پیرامون منازعهامپریالیستي و... . در این مورد مباحث ختلف اقتصاد، استثمار م

کنیم، منازعات يمهرچه بیشتر به عصر جهاني شدن حرکت . داشته باشیم منازعاتکثرتي از  خواهیمميما  تقلیل داد.« طبقه»ای به سادگي 

ر آیا مي توانیم بحث کنیم که دبر این اساس . دارند طبقاتيشکل منازعه اما آنها کمتر و کمتر گذارد، ميه ازدیاد در جامعه ما رو ب

بر این یک گرایش دروني به ساده سازی ساختار اجتماعي وجود دارد،  -معتقد بود 19مارکس در قرن  چنانچه –جوامع سرمایه داری 

رویم که مقابله ای ساده میان کارگران و سرمایه داران را به مثابه مرحله پایاني نمایش تاریخ خواهیم ميبه سوی موقعیتي پیش  اساس آیا

 بدون گرفتاری بیشتری کنار گذاشته شود. ایرادآنچه در جوامع معاصر مي گذرد کافي است تا این  داشت؟ مروری کوتاه بر

یاست در ساختاربندی فضاهای اجتماعي دفاع کنیم. دیگر سوالي در این مورد از تفوق س بایدیکي از نتایج تحلیل ما این است که ما 

محدود  «ياجتماع امر»با  -جهان مشروط مفصل بندی شده -«امر سیاسي»ی زیربنایي باید آینده جوامع ما را تعیین کنند. هانیست که منطق
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اجتماعي اخیر یک تاثیر کاهشي در  ی خودکارهاحرکت امامحدود شده است.  -اجتماعي رسوب یافته یهاکنشحوزه -شده است

 .هستندقابل مشاهده  عرصهدر این  دوباره به وضوحتعیین ساختاربندی اجتماعات ما دارد. اثرات جهاني شدن 

درک  «ممرد»باشند. بواسطه یک  عوام پسندبازیگران  -تا حدودی -مي خواهند « همیشه»دومین نتیجه این است که بازیگران سیاسي 

 یا دال تهي حاصل مي شود 1دال مرکزییک  پیرامون اجتماع دوباره و هم ارز شمار کثیری از تقاضاهااز  ،میکنیم یک بازیگر جمعي

. ردازیمکه باید به اجمال به آن بپوجود دارد  عوام پسندبازیگران  پیدایشدو محدودیت برای )پیش تر این مقوله را توضیح داده ایم(. 

اجتماعي هرگز نمي تواند  یهاخصومتمحدودیت نخست به بخش بندی تقاضاهای اجتماعي مربوط است. ناهمگني مرتبط با 

هایي رزه میک تقاضا همیش «يپوپولیست» ترتیب اثر. به این ارگانیک ی هانهایي را خلق کند مگر در زمان بحران ی هم ارزیهازنجیره

و موقعیت  بازیگرانیگر د کنش هژمونیک فرادست. بنابراین ما تنشي بین توانائي یک گروه برای همبستگي متغیر هستندکه از نظر  یابدمي

 تواندمي یک اتحادیه تجاریبرای مثال . ، داریمیي را بر این آغاز هژمونیک قرار مي دهدهاروابط که محدودیت نظامدر یک آن عیني 

چوب ع کارگران در یک چارفاز منا بایدا این حقیقت که کند، اماجتماعي عمل  مطالباترای انواع دیگر ببه عنوان یک نقطه اجتماع 

بقه طن عمل کند. تمام دیالکتیک گرامشي بین آی هژمونیک هاسازماني دقیق حمایت کند مي تواند به عنوان مانعي برای جاه طلبي

ی های ساختاری بحث مي کنیم که با چارچوبهادر مورد محدودیت وقتياز این تنش مي باشد.)  بازنمائيو هژمونیک بهترین  2صنفي

ی ها. ما نمي گوییم که آن محدودیتیمکه مورد نقد قرار دادیم بر نمي گرد ای عینيي تحمیل شده اند، به محدویت ساختاری صخا

 یيکند، اما هر موقعیت اجتماعي نتیجه گفت و گو حرا تشری موخر اندور ساختاری سنگ زیرین تاریخي اند که تناقضاتش مي تواند

 کند(.مياز اساس سست چارچوب نمادین و یک دیگری ناهمگن که آنرا  میان

                                                             
1 Nodal Point 

2 Corporative 
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سبت نضد سیستمي پرداخته ایم. نتیجه دوم ما در مورد حرکت مخالف است: عکس العمل  بسیجما تاکنون به امکانات و موانع خلق یک 

آنهایي که در قدرتند. سیاست عمومي آنها را مي توان در یک فرمول خالصه کرد: سوی از  خصومت آمیز بسیج گرایانه تحرکاتبه 

موقعیتي است که در آن –هرچه بیشتر -آوردن شامل بدست« 1عالیه»ی ناخوشایند. حرکت ضد سیاسيهاخلع سالح و فروپاشاندن بسیج

واضحي  یانببه اداره چیزها،  افراد. فرمول سنت سیمون: از حکومت جلوگیری شود «مردم»یک  ریو از شکل گی عالیق صنفي شدههمه 

که با  هر زمان، حکومت تقریبا PRI2 ]حزب[طي حاکمیتکرده ام که در مکزیک  اشاره پوپولیسم درباره  م. در کتاباست از این روند

 وعهمجمکه -مي نامند)بسته( el paqueteکرد چیزی است که ميتحمل نآنچه که  و تقاضاهای فردی مواجه مي شد، انعطاف پذیر بود

امکان  اما .داللت کنند عمدهد به یک چرخش سیاسي نمي توان هم ارز مفصل بندی شده اند وکه به طور  ی کلي استهاای از تقاضا

، توده ای باشد جبسییک  سیستم نهادی نیازمندرات شدید در قدرت نیز زماني که یک ابتکار مهم حاوی تغییموضع یک پوپولیسم از 

 وجود دارد.

نه در تولید اثرات چگو «توده ای»و  «نهادگرا» یهاوقتهدر این مرحله مي توانیم برای آخرین بار به تاریخ مارکسیسم برگردیم تا ببینیم 

پوپولیستي.  دوباره هر نوع تجمع از صحه گذاری بر، مارکسیسم خالصه ای بود از امتناع در آغازسیاسي جاه طلبانه با هم ترکیب شدند. 

اتمام کار  برای، «قوانین ضروری تاریخ»به  دادن تمرکز روی دفاع از منافع کارگران و اجازهتنها زیرا  ،چشم انداز انقالبي حفظ مي شد

خصیصه  خاتمه مي داد. ترکیب بین رسیده بودزی به یک سطح مشخصي جمعیت زماني که فرایند پرولتاریاسا به نمایش توده عظیم

اشت. اثرات سیاسي فلج کننده ای د -کارگران عالئق صنفي-ساخت ممکنی واقعي که آن را هاو سیاست گویياین پیش  فریبنده

بخشي از سیستم نهادی کشور بود، بنابر این وقتي کشور مورد تهدید واقع شد،   «یآزادحوزه »هر قسم موقعیت اتحادیه تجاری دور از 

با  مطلق «رایيطبقه گ»و ظهور کمینترن، فقر  تقسیم جنبش کارگرچیره شد. با  «ایدئولوژی طبقاتي»بر  «ملي»، اتحاد 1914همانند سال 

د، عالمت با حفظ وضع موجوی افراطي هاچپت طلبانه فرص تطابقیک نوسان زیگزاگ بین ماجراجویي و  :نمایان شد وضوح بیشتر

                                                             
1 Parexcellence 

 )مترجم(Partido Revolucionario Institucionalاسپانیايي:به -حزب انقالبي سازماني 2
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ضد هژمونیک را  سااسا گرایشسرنوشت این  1920احزاب کمونیست در دهه  ک سازیی کمونیستي بود. بولشویهاتجاری سیاست

دال ه یک ب گذار خودی کمونیستي برای هابود و برخي جنبش آرامتنها در موارد معدودی بود که کنترل استالیني  مهر و موم کرد.

 و مائو لندبیک شکست فاجعه آمیز بود. مارش  جزبه چیزی نتیجه  کهمحبوب برنامه ریزی کردند و گسترده ملي  اراده جمعي مرکزی

یک استراتژی  یهاو محدودیت ندرا ساخت ایگسترده  عوام پسندی هادو تجربه موفق مهم بودند که هویت احتماالجنگ پارتیزاني تیتو 

رین مظهر بارزت -بود و اراده جمعي تمرکز یافته يکه روی مفهوم هژمون -پردازی گرامشي  نظریه. ندرا نشان داد مطلقطبقاتي  منازعه

 یک استراتژی جایگزین بود که پیروان اندکي پیدا کرد.

سیستي مارک حوزهکه در عنوان این مقاله آمده است چطور؟ در  در مورد ایدئولوژی نکته ای نهایي وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم.

ی و دومي ایدئولوژ« آگاهي کاذب»مفهوم  اوليهر دو باید رد شوند. به عقیده من دئولوژی وجود داشته است که یدو مفهوم اصلي از ا

-د داردآشتي بشیریت با خودش پیون راه. اولي با امکان یک آگاهي درست از است اجتماعي شکل بندیهر  ازسطحي ضروری  مثابهبه 

که  ه است. در مورد دوميتاین دیدگاه آن را کامال بي اعتبار ساخ ذات گرائيی آن ایدئولوژی مخالف علم است. هاکه در برخي نسخه

ی هاوری پردازیبرای تئ زیادی یافته است تا مردم پیوند در اذهانی تحریف شده هادر ایده انعکاس یافتهطبیعي  زیربنایبه مفهوم یک 

حتي ،است علومممفهوم ایدئولوژی کامال بي میل هستیم. فکر مي کنم اگر معنای آن  کنار گذاشتنباشد. ما برای  استفاده زیادیمعاصر 

 ویيوپهلد ، مي تواند حفظ شود. همانطوری که دیدیم در هر تثبیت متزلزلي از معنا چیزهای اساساچرخشي منحصر به فرد باشداگر 

ر دی ممکن هابازنمایيکه افقي از تمام  گفتمانيی هااین بدان معناست که آن شکلهر انسدادی  لزوما مجازی است. د. نوجود دار

آنها اند.  لزوما مجازی سازند،ميمستقر را  «قابل گفتني»ي از آنچه مرزهایي از آنچه که مرزهای کنندميتاسیس  درون یک متن مشخص

این عملکرد پایاني چیزی است که هنوز  .پس بزرگ هستند-نامیده است، یک اگر «ی مطلقهااستعاره» 1ن بلومبرگهاهمانطوری که

 بنامم که اگر بیانم واضح باشد کمترین داللت ضمني ناچیزی ندارد.« ایدئولوژیک»خواهممي

                                                             
1 Hans Blumenberg 
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