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از ايدئولوژي تا گفتمان
دكتر حميد عضدانلو
آنچه امروزه بيش از پيش در ادبيات و نظريههاي
پسااستعماري به آن پرداخته ميشود ،پيوند استعمار
با نژاد و همچنين تأثير استعمار بر فرهنگ كشورهاي
مستعمره است .گرچه اين تأثير به فرايندهاي اقتصادي
گره خورده است ،اما پيوند آنها زماني بهتر درك
ميشود كه فرايندهاي فرهنگي نيز به اندازه فرايندهاي
اقتصادي مورد بررسي دقيق قرار گيرد .در اين سالها،
پژوهشگران به توافق چنداني در زمينة اين ارتباط
نرسيدهاند .روشنفكران در كشورهاي مستعمره ،از
يكسو ،معضالت فرهنگي خود را ثمرة استعمار بهشمار
ِ
فرهنگ خود را بعنوان
ميآورند ،و از سوي ديگر
ابزاري براي ايستادگي در برابر استعمار و استعمار نو
بهكار ميگيرند .از اينرو ،تجزيه و تحليل استعمار،
در ادبيات و نظريههاي پسااستعماري ،مستلزم آن شد
كه مقوالتي مانند «طبقه» و «ايدئولوژي» و همچنين
رابطة ميان ايدئولوژي و اقتصاد ،كه براي درك رشد
و توسعة سرمايهداري بهكار برده ميشد ،مورد بررسي
مجدد قرار گيرد.
مفهوم ايدئولوژي از مفاهيم پيچيدهاي است كه
مناظره بر سر معناي آن ،پس از بيش از دو سده كه
از ورودش به قلمرو علوم انساني ميگذرد ،هنوز
ادامه دارد .پرسش كليدي در اين مناظره اين است كه
ايدههاي اجتماعي ما چگونه شكل ميگيرد؟ در اينجا
قصد پرداختن به اين مناظره را ندارم و تنها ميكوشم
در چارچوب ادبيات و نظريههاي استعمار و پسا
استعمار ،به تغيير رابطهاي بپردازم كه ميان اين مفهوم
با مفاهيم طبقه و نژاد پديد آمده است .اين مفهوم را
نخستين بار فيلـسوف فـرانسوي دستوت دو تريسي
) ، (Destutt de Tracyدر آغاز سدة نوزدهم ،بهكار
گرفت و منظور او «مطالعة ايدهها» بود .اما بزودي اين
مفهوم بهمعناي ايدههايي بهكار برده شد كه توجيهكنندة
خواستها ،رفتارها و باورهاي يك گروه يا يك جامعه
است.

ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني ،ايدئولوژي
را سيستمي از ايدههاي بهظاهر منطقي تعريف ميكند
ِ
طبقات اجتماعي است .نزد
كه توجيهكنندة خواستهاي
او ،ايدئولوژيها «انديشههاي نادرست» يا «آگاهيهاي
كاذب»اند كه ريشه در شيوههاي توليد مادي دارند.
ايدئولوژيها يا همان «آگاهيهاي كاذب» بر ارتباط
واقعي انسان با جهان سرپوش ميگذارند .او از اين
تعريفها به اين نتيجه ميرسد كه ايدئولوژي مسلط
در هر جامعه ،ايدئولوژي طبقة حاكم در آن جامعه
است 1.براي نمونه ،كارگران كه ثمرة كارشان از سوي
كارفرما استثمار ميشود ،اين باور را دارند كه پاداش
كار دشوارشان در بهشت داده خواهد شد .اين باور
از يكسو كارگران را متقاعد ميكند تا بهكار خود
ادامه دهند ،و از سوي ديگر باعث ميشود تا استثمار
شدن خود از سوي كارفرما را نبينند .از اينرو ،آنان
ناخواسته برآورندة خواستهاي ارباب خود يا همان نظام
سرمايهداري هستند.
ماركس و انگلس براي توضيح و توصيف كاركرد
مبهم ايدئولوژي از استعارة تاريكخانه عكاسي (Camera
) Obscuraبهره ميگيرند .نزد آنان ،ايدئولوژي نيز مانند
شبكية چشم و تاريكخانه در عكاسي ،واقعيت جهان
عيني را وارونه جلوه ميدهد 2.اين مقايسه گوياي آن
است كه ذهن انسان خودبهخود واقعيت را وارونه
ميكند .آنان سخت بر اين نكته تأكيد ميكنند كه
ايدههاي ما محصول جهان پيرامون ماست .به سخن
ديگر ،اين آگاهي ما نيست كه تعيينكنندة واقعيت
زندگي ماست ،بلكه اين واقعيت زندگي مادي است
كه تعيينكننده آگاهي ماست 3.همة ايدههاي ما و حتي
دريافتي كه از خود داريم ،مايه گرفته از جهاني واقعي
است كه در آن زندگي ميكنيم؛ و جهاني كه زير سلطة
سرمايهداري است توهماتي در ذهن ما پديد ميآورد.
پول ميتواند واقعيت عيني را تحريف كند و آنرا وارونه
جلوه دهد ،و با رشد و توسعه سرمايهداري ،پول و
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محصوالت توليدي جانشين ارزشهاي انساني ميشود.
براين پايه ،ايدئولوژي واقعيت را تحريف نميكند ،زيرا
ذات سرمايهداري ايدئولوگ است و چهرة واقعي خود
را پنهان ميكند.
در اينجا پرسشي كه پيش ميآيد اين است كه
اگر واقعيت خود را تحريف شده جلوه ميدهد ،آيا
اين امكان وجود دارد كه واقعيت را بههمان صورتي
كه هست ببينيم؟ اگر هستيِ عيني تعيينكنندة ايدههاي
ِ
واقعيت عيني ،ايدههاي ما نيز تغيير
ماست ،پس بيتغيير
نخواهد كرد .البته ماركس همة ايدهها را ايدئولوژي
يا آگاهي كاذب نميداند .او ميان ايدئولوژي و علم
تفاوت قائل ميشود و بر آن است كه علم اين ظرفيت
را دارد كه سد راه توهمات ايدئولوژيك شود.
نزد گئورگ لوكاچ نظريهپردازِ مجار نيز ،ايدئولوژيها
هميشه آگاهي كاذب نيستند و اعتبار يا كاذب بودنشان
بستگي به جايگاه طبقاتي افراد يا گروههايي دارد كه
ِ
ايدئولوژي ارائه
آنها را نمايندگي ميكنند .بر اين پايه،
شده از سوي طبقة بورژوا ،گوياي ذات تحريف شدة
سرمايهداري است ،درصورتي كه ايدئولوژي ارائه شده
ِ
واقعيت ذات سرمايهداري
از سوي طبقة پرولتاريا به
نزديكتر است .وجه مشترك اين دو ديدگاه در اين
است كه در آنها ايدئولوژيها همواره محصول اوضاع
عينيِ اقتصادي ـ اجتماعي هستند .يكي از معضالت
ديدگاه لوكاچ اين است كه او بيآنكه دليلي بهدست
ِ
شناخت علميت ِر پرولتاريا را
دهد ،فرضيه برتري
دربست ميپذيرد و فرمولي براي همخواني و همسويي
ِ
طبقات اجتماعي و ايدئولوژي ارائه ميكند.
اين فرمول لوكاچ ،يعني همخواني و همسويي
ميان طبقات اجتماعي و ايدئولوژي را نميتوان دربست
ِ
طبقات اجتماعي گروههاي ناهمگوني هستند
پذيرفت.
كه در ساية جنس ،نژاد و عوامل جداكنندة ديگر با هم
تفاوت دارند .اعضاي متفاوت در يك طبقه اجتماعي
ميتوانند پيوندهاي متفاوتي با فرايند توليد يا سيماهاي
ديگ ِر واقعيت اجتماعي داشته باشند و از اينرو
ايدئولوژيهاي متفاوتي نيز داشته باشند .تنها وابستگي
به طبقه كارگر نميتواند تعيينكننده ايدئولوژي يكسان
در ميان اعضاي آن طبقه باشد؛ زيرا عوامل ديگري
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● آنچه امروزه بيش از پيش در ادبيات و
نظريههاي پسااستعماري به آن پرداخته ميشود،
پيوند استعمار با نژاد و همچنين تأثير استعمار
بر فرهنگ كشورهاي مستعمره است .گرچه اين
تأثير به فرايندهاي اقتصادي گره خورده است ،اما
پيوند آنها زماني بهتر درك ميشود كه فرايندهاي
فرهنگي نيز به اندازه فرايندهاي اقتصادي مورد
بررسي دقيق قرار گيرد .روشنفكران در كشورهاي
مستعمره ،از يكسو ،معضالت فرهنگي خود را
ثمرة استعمار بهشمار ميآورند ،و از سوي ديگر
ِ
فرهنگ خود را بعنوان ابزاري براي ايستادگي در
برابر استعمار و استعمار نو بهكار ميگيرند.
مانند نژاد و جنس نيز در شكل دادن به ايدئولوژي
در كار است .گذشته از اين ،چنان كه ولوسينوف
) (Volosinovمنتقد اهل روسيه ميگويد ،زبان ،هنر،
موسيقي ،خوراك و سياستهاي متفاوت استعمارگران
اثري سنگين بر فرهنگ و در نتيجه ايدئولوژي مردمان
4
استعمارزده ميگذارد.
گرامشي :ايدئولوژي و هژموني

از انديشمندان برجستهاي كه راه تازهاي براي
شناخت بهتر رابطه ميان ايدئولوژي و طبقه به
روي ما گشوده ،آنتونيو گرامشي متفكر كمونيست
ايتاليايي است .او از يكسو نشان ميدهد كه چگونه
ايدئولوژيها ميتوانند ميان طبقات گوناگون اجتماعي
حركت كنند ،و از سوي ديگر اين نكته را برجسته
ميكند كه چگونه اعضاي گوناگون يك طبقة اجتماعي
ميتوانند ايدئولوژيهاي متفاوت و حتي ناهمساز داشته
باشند 5.گرامشي اين ايدة ماركسيستهاي كالسيك را
كه شيوههاي توليد اقتصادي (زيربنا) تعيينكنندة
ِ
طبقات گوناگون اجتماعي هستند
ايدئولوژيهاي (روبنا)
به چالش كشيد .او بر آن بود كه به علل شكست
انقالب در اروپاي غربي پي برد .از ديد او ،با اينكه
زمينههاي اقتصادي براي پيروزي چنين انقالبي آماده
بوده ،انقالب با شكست روبهرو شده است .اين بدان
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معنا نيست كه گرامشي نقش اقتصاد و دگرگونيهاي
آنرا ناديده ميگيرد؛ او به اين باور رسيده بوده است
كه اقتصاد به تنهايي نميتواند پديدآورندة رويدادهاي
تاريخي شود ،اما ميتواند زمينههاي مناسبي براي
پاگرفتن و رشد برخي ايدئولوژيها فراهم آورد.
گرامشي ميان ايدئولوژيها تمايز قائل ميشود .يكي
از فرضيههاي او اين است كه گرچه كاركرد ايدئولوژي،
در كليّت خود ،حفظ همبستگي اجتماعي و بيان
خواستهاي مس ّلط در جامعه است ،اما ايدئولوژيهاي
ويژهاي وجود دارند كه بيانگر اعتراض در مورد كساني
هستند كه استثمار ميشوند .نزد او ،طبقه پرولتاريا
از آگاهي دوگانه برخوردار است :هم از ايدئولوژي
طبقه حاكم اثر ميپذيرد و در مسير خواستهاي اين
طبقه حركت ميكند ،و هم توانايي ايجاد ايدئولوژي
مقاومت را دارد .اگر واقعيتهاي اجتماعي (از جمله
تضادهاي اجتماعي) از راه ايدئولوژيها درك ميشود،
پس ايدئولوژيها مكاني براي مبارزات طبقاتي هستند.
بهسخن ديگر ،تضادهاي ايدئولوژيك تغذيهكنندة
مقاومت افراد و گروهها ميشود.
براي روشنتر شدن اين نكته ،گرامشي تمايزي نيز
ميان «فلسفه» و «حس عام» ) ، (common senseبه
مثابه دو سطح متفاوت كه ايدئولوژي در آنها عمل
ميكند ،قائل ميشود .فلسفه ،شرح و بسط تخصصي
يك وضع ويژه است ،درصورتيكه حس عام آگاهيِ

● مفهوم ايدئولوژي از مفاهيم پيچيدهاي است كه
مناظره بر سر معناي آن ،پس از بيش از دو سده كه
از ورودش به قلمرو علوم انساني ميگذرد ،هنوز
ادامه دارد .پرسش كليدي در اين مناظره اين است
كه ايدههاي اجتماعي ما چگونه شكل ميگيرد؟
اين مفهوم را نخستين بار فيلـسوف فـرانسوي
دستوت دو تريسي ،در آغاز سدة نوزدهم ،بهكار
گرفت و منظور او «مطالعة ايدهها» بود .اما بزودي
اين مفهوم بهمعناي ايدههايي بهكار برده شد كه
توجيهكنندة خواستها ،رفتارها و باورهاي يك
گروه يا يك جامعه است.
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عملي ،روزمره و متداول انسان است .گرچه بيشتر اين
گمان وجود دارد كه حس عام امري حقيقي و اصولي
است ،گرامشي بهدنبال ريشههاي شكلگيري آن است.
تجسمي از باورهاي ناهمساز است
نزد او ،حس عام
ّ
كه «عناصري از دوران پارينه سنگي ،اصول پيشرفتة
ِ
تعصبات تاريخي ،و حتي فلسفه آيندهاي را كه
علم،
نژاد انساني در آن متحد ميشود» در برميگيرد .از
اينرو ،حس عام ملغمهاي از ايدههاست كه به گفتة
استوارت هال «آگاهي عملي تودههاي مردم در آن
6
شكل گرفته است».
پرسش ديگري كه در اينجا پيش ميآيد اين است
كه اگر ايدئولوژيها و طبقات اجتماعي بهصورت شسته
و رفتهاي يكديگر را نميپوشانند ،چگونه است كه ،در
7
هر دوران ،ايدههاي طبقة حاكم ايدههاي مسلطاند؟
چرا مردمان عادي يك ديدگاه مشخص را ميپذيرند و
متقاعد ميشوند؟ سادهتر بگوييم ،پرسش كليدي دربارة
ايدئولوژي اين است كه چگونه مردمان عادي به چنين
باوري ميرسند و بر پايه آن زندگي ميكنند؟ براي
درك اين پرسشها و پاسخ دادن به آنها ،گرامشي از
مفهوم «هژموني» بهره ميگيرد.
هژموني به معناي قدرتي است كه از راه آميختگي
زور و توافق (يا رضايت) بهدست آمده است .شايد
بتوان گفت كه اين مفهوم ريشه در انديشههاي ماكياولي
دارد كه گرامشي آشنايي كاملي با آنها داشته است.
ماكياولي بر آن بود كه قدرت را ميتوان از راه زور و
فريب بهدست آورد .از ديد گرامشي نيز ،طبقه حاكم
ِ
تسلط خود را تنها از راه زور و فشار بهدست نميآورد،

بلكه سوژههايي نيز ميآفريند كه با ميل و رغبت تسليم
ميشوند تا فرمانبري كنند .معناي اين مفهوم شباهت
بسيار بهمعناي مفهوم «آمريت»  authorityماكسوبر
نيز دارد .نزد وبر ،آمريت همان قدرت مشروع است.
اگر مشروعيت دادن به قدرت را همان توافق و رضايت
درنظر بگيريم ،ميتوان گفت كه هژموني اگر درست به
همان معنا نباشد ،معناي كمابيش مشابهي با آن دارد.
شايد يكي از تفاوتهاي مفهوم «آمريت» وبر و
«هژمونيِ » گرامشي در اين باشد كه از ديد گرامشي،
ايدئولوژي نقشي حياتي در پديد آوردن توافق يا
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رضايت بازي ميكند .هژموني تنها از راه به انحصار
درآوردن يا تلقين مستقيم بهدست نميآيد ،بلكه اثر
خود را بر «حس عام» مردمان ميگذارد .اين همان
چيزي است كه ريموند ويليامز آنرا «نظام سرزنده
معناها و ارزشها» مينامد 8.به همين دليل ،نزد گرامشي،
ايدئولوژي چيزي فراتر از بازتاب واقعيتهاي مادي
است .او ايدئولوژيها را پندارها و دريافتهايي از زندگي
بهشمار ميآورد كه در همه سيماهاي هستيِ فردي
و جمعي نمود مييابند .گرامشي چندان بهدنبال آن
نيست كه معناي ايدئولوژي را گسترش دهد ،بلكه در
پاسخ اين پرسش است كه چگونه ايدئولوژيها
پي يافتن
ِ
ارتباطهاي اجتماعي را تعيين ميكنند ،تودههاي
اجتماعي را سامان ميدهند ،سازندة فضاهايي ميشوند
كه انسانها در آن حركت ميكنند ،از جايگاه خود آگاه
9
ميشوند و مبارزه ميكنند؟
استوارت هال اين ايدههاي گرامشي را براي نشان
دادن ارتباط ميان قوميّت و استعمار ،و همچنين طبقه
و سرمايه ،بهكار ميگيرد .گرامشي براي درك علل
شكست انقالب ايتاليا تفاوتي ميان ايتاليا و ديگر
مناطق اروپاي باختري و همچنين مناطق گوناگون در
ايتاليا قائل ميشود و در بررسيهاي خود به اين نتيجه
ميرسد كه نميتوان «كار» را بهمثابه يك مقوله منسجم
درنظر گرفت .سرمايهداري نه تنها بهدليل نيروي كار
بلكه به دليل «ويژگيهاي فرهنگيِ نيروي كار» حركت
ميكند .بهسخن ديگر ،طبقه و نژاد ،همراه و در پيوند
با يكديگر ،نيروهاي سازندهاند 10.گرامشي به ما نشان
ميدهد كه چگونه نژاد و ناهمسانيهاي فرهنگي ،در
درون يك طبقه اجتماعي با يك شيوه توليد ،ايفاي
نقش ميكنند؛ چگونه رژيمهاي استعمارگر ميان نژادها
و گروهها تمايز قائل ميشوند و همزمان همه آنها را در
يك كاسه ميريزند .اين نظ ِر گرامشي (كه ايدئولوژي
زمينهاي براي حركت انسان فراهم ميكند) به ما كمك
ميكند تا به اين نكته پي ببريم كه نژادپرستي پيامد
سرمايهداري نيست بلكه به گونهاي پيچيده با خود
سرمايهداري آميخته بوده است.
انديشههاي گرامشي مورد توجه بسياري از
انديشمندان در زمينه نظريه پسا استعماري قرار گرفت
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● ماركس در كتاب «ايدئولوژي آلماني»،
ايدئولوژي را سيستمي از ايدههاي بهظاهر منطقي
ِ
طبقات
تعريف ميكند كه توجيهكنندة خواستهاي
اجتماعي است .نزد او ،ايدئولوژيها «انديشههاي
نادرست» يا «آگاهيهاي كاذب»اند كه ريشه در
شيوههاي توليد مادي دارند .ايدئولوژيها يا همان
«آگاهيهاي كاذب» بر ارتباط واقعي انسان با جهان
سرپوش ميگذارند .او از اين تعريفها به اين
نتيجه ميرسد كه ايدئولوژي مسلط در هر جامعه،
ايدئولوژي طبقة حاكم در آن جامعه است.
و به آزمون گذاشته شد .امروزه تاريخنگاران دوران
پاسخ اين پرسشند كه چگونه
استعمار بهدنبال يافتن
ِ
قدرتهاي استعماري توانستهاند از راه خلق توافق نسبي
مردمان در مستعمرات به تسلط خود ادامه دهند ،يا
حكومتهايي برپا كنند كه آنان را سركوب ميكنند .مفهوم
هژموني گرامشي ابزاري در اختيار آنان گذاشته است تا
به پاسخ پرسش خود نزديكتر شوند .با وجود خشونت
بيش از اندازة قدرتهاي استعماري ،تداومِ سلطة آنها
كمابيش همراه با رضايت مردمان در مستعمرات بوده
است .مفهوم هژموني نشان داد كه استعمارگران نه تنها
با فشار از باال ،بلكه از راه انتقال ايدهها نيز توانستهاند
مردمان در سرزمينهاي استعمارزده را زير سلطه خود
نگهدارند .در حقيقت ميتوان گفت كه انديشههاي
گرامشي باعث شد كه تجزيه و تحليلهاي پيشين در
مورد استعمار و كشورهاي مستعمره بازبيني شود .يكي
از نتايجي كه از انديشههاي گرامشي بهدست ميآيد
اين است كه سوژگي و ايدئولوژي مهمترين عوامل
اثرگذار در فرايند تسلطاند.
آلتوسر و ايدئولوژي:

تجزيه و تحليلهاي گرامشي اثري سنگين بر دريافت
ساختارگرايان و پساساختارگرايان از قدرت گذاشت
كه آن نيز در جاي خود اثري چشمگير بر مطالعات
پسااستعماري امروز دارد .در اين زمينه ،كارهاي لويي
آلتوسر (نظريهپرداز ماركسيست فرانسوي) دربارة
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ايدئولوژي اهميت ويژه دارد .پرسشهايي كه ذهن
آلتوسر را مشغول كرده بود ،راهگشاي پژوهشهايي
تازه در اين زمينه شد .براي او اين پرسشها مطرح
بود كه :ايدئولوژيها چگونه دروني ميشوند؟ چگونه
انسان ايدههاي مسلط را از آ ِن خود ميكند؟ انسانها
چگونه ديدگاههاي اجتماعي تعيينكننده را ميپذيرند
و بهصورت خود ـ به ـ خودي بيان ميكنند؟ به
سخن ديگر ،او عالقمند اين موضوع بود كه چگونه
سوژهها و شخصيت درونيشان از سوي چيزهايي كه
بيرون از آنهاست استيضاح ميشوند و جايگاه خود را
مييابند؟ آلتوسر با اثرپذيري از انديشههاي الكان ،ما
را وارد قلمرو روانكاوي ميكند .اين درست است كه
ايدئولوژيها بيانگر خواستهاي اجتماعياند ،اما به درون
سوژه فردي نيز نفوذ ميكنند .در حقيقت ،سوژگي يا
شخصيت افراد از راه ايدئولوژي شكل ميگيرد .نزد
او ،روانكاوي ارزشمندترين راه براي دريافتن اين نكته
است كه انسان هيچ نقطه مركزي ذاتي ندارد كه بتواند
دركي از خود داشته باشد؛ مگر گمان يا تشخيص
نادرست از نفس ) (egoـ كه آن نيز نوعي شكلگيري
ايدئولوژيك است كه در آن سوژه خود را تشخيص
11
ميدهد.
براي بررسي اين نكته كه ايدئولوژي چگونه در

● ماركس و انگلس سخت بر اين نكته تأكيد
ميكنند كه ايدههاي ما محصول جهان پيرامون
ماست .به سخن ديگر ،اين آگاهي ما نيست كه
تعيينكنندة واقعيت زندگي ماست ،بلكه اين
واقعيت زندگي مادي است كه تعيينكننده آگاهي
ماست .همة ايدههاي ما و حتي دريافتي كه از
خود داريم ،مايه گرفته از جهاني واقعي است كه
در آن زندگي ميكنيم؛ و جهاني كه زير سلطة
سرمايهداري است توهماتي در ذهن ما پديد
ميآورد .پول ميتواند واقعيت عيني را تحريف
كند و آنرا وارونه جلوه دهد ،و با رشد و توسعه
سرمايهداري ،پول و محصوالت توليدي جانشين
ارزشهاي انساني ميشود.
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جامعه كار ميكند ،آلتوسر آشكارا روانكاوي الكان و
اين ايده او را ب ه عاريت ميگيرد كه شكلگيري سوژه
از راه زبان (با همة لغزشهايش) صورت ميپذيرد .او
درك ماركسيستي پيشين خود از ايدئولوژي را كنار
ميگذارد و به دريافتي تازه از اين مفهوم ميرسد كه
نزديك به دريافت الكان از «واقعيت» است .از ديد هر
دو ،انسان به علت وابستگي به زبان ،هرگز نميتواند
به «چندوچون واقعي هستي» دست يابد؛ اما از راه
رهيافتهاي دقيق «علمي» نسبت به جامعه ،اقتصاد و
تاريخ ميتوان به شناخت «چندوچون واقعي» نزديكتر
شد.
الكان بر آن است كه بايد ميان «واقعيت» و «واقع»
تمايز قائل شويم .از آنجا كه «واقعيت» از راه آيينه
زبان خود را متجلي ميكند ،تنها ميتواند بازتابي از
«واقع» باشد .به سخن ديگر ،اين زبان است كه ما را
متقاعد ميكند و اين تصور را در ما پديد ميآورد كه
«واقعيت» را درك كردهايم« .واقعيت» جهاني است كه
ما پس از ورود به «نظم نمادين» ) (symbolic orderدر
پيرامون خود ميسازيم .او هر دريافت سادهانديشانه
از مفاهيم «خود» ) (selfو «حقيقت» ) (truthرا به
چالش ميكشد و بر آن است كه دانش با زبان و
ساختارهاي ايدئولوژيك شكل ميگيرد ،و اين دو
(زبان و ساختارهاي ايدئولوژيك) قلمروهاي «آگاه» و
«ناخودآگاه» ما را سامان ميدهند.
مفهوم «واقع» بيانگر آن وضع طبيعي است كه
انسان با ورود به زبان ارتباط خود را براي هميشه با
آن بريده است .تنها به هنگام زاده شدن و در دوران
نوزادي به چنين وضعي نزديك هستيم؛ زيرا چيزي
جز نياز محرك ما نيست .نوزاد ،نيازمند است و در
فرايند برآوردن نيازهاي خود قادر به درك تمايز ميان
خود و جهان بيروني يا جهان ديگران نيست .ثمره نياز،
جستوجو و تالش براي برآوردن آن است .با گام
نهادن به قلمرو زبان ،سوژه انساني ديگر نميتواند
«واقع» را بيان كند ،زيرا زبان او را از درك «واقع» دور
ميكند .اما «واقع» همواره و در سراسر زندگيِ سوژه به
اثرگذاري خود ادامه ميدهد ،زيرا چون صخره سختي
در برابر تو ّهمات و ساختارهاي زبان (كه همواره از
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درك «واقع» عاجزند) ايستادگي ميكند .هر زمان كه
سوژه انساني خواهان درك و بيان هستي مادي خود
باشد (درك و بياني كه بيشتر تلخ و تكاندهنده است،
زيرا «واقعيت» درك شده توسط زبان آنرا تهديد
ميكند) «واقع» خود را نشان ميدهد.
كه ديدگاه الكان
برسرهم ميتوان گفت
ديدگاهي است پسامدرن كه شباهت زيادي به ديدگاه
پساساختارگرا دارد .اين ديدگاه با اين ايده تجربي كه
زبان توانايي بيان «واقعيت» را دارد مخالف است ،و
همچنين با اين ايده مخالفت ميكند كه جهان از راه
زبان در دسترس ما قرار ميگيرد .برپاية ديدگاه تجربي،
زبان داراي شفافيتي است كه نور از آن ميگذرد و
آن سوي آن ديده ميشود .سادهتر گفته شود ،زبان
پنجرهاي است به سوي جهان «واقع»ي ،و دانش ما مايه
گرفته از تجربة مستقيم «واقعيت» است و نميتواند
توسط زبان تحريف و آلوده شود .پسامدرنيته از كاركرد
نمايشدهندگي زبان منصرف ميشود و به پيروي از
پساساختارگرايي اين ايده را ميپذيرد كه زبان نه
بازتابنده بلكه سازندة جهان است .از اينرو ،دانش
هميشه با زبان ،يعني با اوضاع تاريخي و محيط ويژهاي
كه در آن پديد ميآيد ،تحريف و آلوده ميشود .اين
بدان معناست كه ما هرگز نميتوانيم زبان را از حال
و هواي ويژهاي كه در آن خلق ميشود جدا سازيم .به
سخن ديگر ،حضور فاعل زبان باعث تحريف زبان و
در نتيجه باعث تحريف و آلودگي دانشي ميشود كه
از راه زبان توليد ميگردد .در حقيقت ،از درون چنين
ديدگاهي ،جهان چهرة «واقع»ي خود را از راه آيينه
زبان به روي ما نميگشايد ،بلكه اين ما هستيم كه
با ابزار زبان جهان «واقع»ي را براي خود ميسازيم.
از يكسو ،زبان و جهاني كه با ابزار زبان براي خود
ميسازيم پيوسته دستخوش دگرگوني است ،و از سوي
ديگر آزادي فاعل براي دگرگون كردن زبان و ساختن
جهاني كه از راه آن انجام ميگيرد محدود است ،زيرا
قواعد و مقررات از پيش تعيين شدة زبان دستوپاگير
است .از اينرو ،در ساية روانكاوي الكان كه انسان
را همانگونه ميبيند كه در زبان ساخته ميشود ،فرد
خودمختار مدرن كه به گونهاي هدفمند عقالني و
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● ماركس همة ايدهها را ايدئولوژي يا آگاهي
كاذب نميداند .او ميان ايدئولوژي و علم تفاوت
قائل ميشود و بر آن است كه علم اين ظرفيت را
دارد كه سد راه توهمات ايدئولوژيك شود .نزد
گئورگ لوكاچ نظريهپردازِ مجار نيز ،ايدئولوژيها
هميشه آگاهي كاذب نيستند و اعتبار يا كاذب
بودنشان بستگي به جايگاه طبقاتي افراد يا
گروههايي دارد كه آنها را نمايندگي ميكنند.
خودرأي است ،راه را به روي فرد پسامدرني ميگشايد
كه تا اندازة زيادي خودرأي نيست و تصميماتش در
درون زبان و توسط زبان تعيين ميشود.
با وجود ورود روانكاوي به بحث ،هنوز دشوار
ميتوان به پرسشها دربارة شكل گرفتن سوژگي
فردي و جمعي انسان پاسخ داد .هنوز شكافي ميان
نقد روانكاوانه كه با درون مردمان و گفتمانهاي
ماركسيستي كه با بيرون مردمان سروكار دارند وجود
دارد .استوارت هال بر اين باور است كه رساله پر نفوذ
آلتوسر درباره «ماشينهاي دولتيِ ايدئولوژيك» سهمي
بسزا در شكلگيري اين شكاف دارد؛ زيرا او ساختار را
به دو بخش تقسيم ميكند :بخش نخست ،ايدئولوژي
و بازتوليد روابط اجتماعي توليد؛ و بخش دوم اينكه
چگونه ايدئولوژي ،خالق ما (انسان) بهمثابه سوژه
ميشود 12.بهسخن ديگر ،آلتوسر ميان بخش اجتماعي
ِ
فردي شكلگيري سوژه شكاف ايجاد ميكند.
و بخش
گرچه برخي از ماركسيستهاي ساختارگرا برآنند كه
آلتوسر با قائل شدن چنين تمايزي ارتباط دروني
آنها را نيز در دستور كار قرار ميدهد ،اما نبايد اين
نكته را از نظر دور داشت كه كارهاي او مشكالت و
پرسشهاي تازهاي نيز به همراه آورده است .كوشش
او اين بوده است كه گامي فراتر از گرامشي بردارد و
نشان دهد كه ايدهها از راه برخي نهادهاي اجتماعي
منتقل ميشود .اين بدان معناست كه سوژه تحت تأثير
نهادهاي اجتماعي به فرمانبرداري از قدرت رضايت
ميدهد .آنجا كه گرامشي هژموني را آميزهاي از زور
و توافق بهشمار ميآورد ،آلتوسر اين بحث را پيش
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ميكشد كه در جوامع سرمايهداري مدرن ،زور از راه
ِ
سركوب دولتي (مانند ارتش و پليس) و
دستگاههاي
ِ
ايدئولوژيك دولتي (مانند
توافق از راه دستگاههاي
مدرسه ،كليسا ،خانواده ،رسانهها و نظامهاي سياسي)
عمل ميكند .اين دستگاههاي ايدئولوژيك ،با خلق
سوژههايي كه ارزشهاي نظام را ميپذيرند ،به بازتوليد
سلطة نظام كمك ميكنند.
ارزش اين ايدة آلتوسر در اين است كه پرده از
بيگناهي ظاهري نهادهايي بر ميدارد كه غيرسياسي
بهنظر ميرسيدهاند .گرچه اين ايده اثري سنگين بر
تجزيهوتحليلها دربارة مدرسه ،دانشگاه ،ساختار خانواده
و متون ادبي گذاشت ،اما هنوز نميتوانست توضيحي
براي مبارزات ايدئولوژيك و ايدههاي مخالف بهدست
دهد .اگر سوژهها يكسره مخلوق ايدئولوژيهاي مسلط
باشند ،ديگر فضايي براي ايدههاي بيرون از اين
ايدئولوژيها ،و از اينرو فضايي براي دگرگونيهاي
اجتماعي نميماند .بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت
(البته شايد كمي شتابزده) كه تجزيه و تحليل آلتوسر
از دستگاههاي ايدئولوژيك بيش از اندازه كاركردي
است .اين بدان معناست كه ،گرچه اين تجزيه و تحليل
بر كاركرد دستگاههاي ايدئولوژيك تأكيد ميكند اما
به پيچيدگي نهادها و پيچيدگي سوژههاي انساني

● فرمول لوكاچ ،يعني همخواني و همسويي ميان
طبقات اجتماعي و ايدئولوژي را نميتوان دربست
ِ
طبقات اجتماعي گروههاي ناهمگوني
پذيرفت.
هستند كه در ساية جنس ،نژاد و عوامل جداكنندة
ديگر با هم تفاوت دارند .تنها وابستگي به طبقه
كارگر نميتواند تعيينكننده ايدئولوژي يكسان
در ميان اعضاي آن طبقه باشد؛ زيرا عوامل ديگري
مانند نژاد و جنس نيز در شكل دادن به ايدئولوژي
در كار است .گذشته از اين ،چنان كه ولوسينوف
منتقد اهل روسيه ميگويد ،زبان ،هنر ،موسيقي،
خوراك و سياستهاي متفاوت استعمارگران اثري
سنگين بر فرهنگ و در نتيجه ايدئولوژي مردمان
استعمارزده ميگذارد.
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نميپردازد.
آلتوسر پا را فراتر از گرامشي ميگذارد (كه معتقد
بود ايدهها ميتوانند واقعيتهاي عيني را قالبي كنند) و
براي ايدئولوژي خودمختاري و استقالل نسبي قائل
ميشود .او همچنين اين ايدة خود را گسترش ميدهد
و به اين نتيجه ميرسد كه ايدئولوژي هستيِ مادي دارد.
منظور او اين است كه ايدئولوژي هميشه در دستگاهها
(چه دستگاههاي ايدئولوژيك و چه دستگاههاي
سركوب) و كاركردهاي آنها حضور دارد 13.شماري از
پيروان و هواداران آلتوسر پا را از او هم فراتر گذاشته و
در مورد اثرات ما ّدي ايدئولوژي به اين نتيجه رسيدهاند
كه ايدئولوژي و كاركردهاي مادي ،در عمل يكسان و
همخوانند.
دريافت آلتوسر از ايدئولوژي ،دستكم دربردارندة
چهار ويژگي يا فرضيه است:
 -1ايدئولوژي گوياي ارتباطي خيالي ميان افراد و

چندوچون هستيِ واقعي آنان است 14.در سنت ماركسيسم،
ايدئولوژيها آگاهيهاي كاذبي بهشمار ميروند كه بر
جهان «واقع»ي سرپوش ميگذارند و آنرا پنهان ميكنند
(براي نمونه ،ايدئولوژيها اجازه نميدهند بنياد «واقع»ي
اقتصاديشان ديده شود) .برعكس ،آلتوسر بر آن است
كه ايدئولوژي «منعكس»كننده جهان واقعي نيست
بلكه بيانگر ارتباطي خيالي ميان افراد و جهان واقعي
است .گذشته از اين ،ايدئولوژي بازنمايي تحريف شدة
«واقع»اي است كه پيش از آن توسط زبان تحريف شده
بود .به سخن ديگر ،بهعلت وابستگي به زبان براي
بنا نهادن «واقعيت» ،ما همواره در درون ايدئولوژي
هستيم .اين بدان معناست كه ايدئولوژيهاي متفاوت
چيزي نيستند جز بازنماييهاي اجتماعي و تخيلي ما از
«واقعيت» و نه بازنمايي ما از خودِ «واقع».
 -2ايدئولوژيها هستيِ مادي دارند 15.آلتوسر مدعي
است كه ايدئولوژي هستي مادي دارد؛ زيرا ايدئولوژي
هميشه در يك دستگاه (چه دستگاههاي ايدئولوژيك
و چه دستگاههاي سركوب) ،در يك عمل و يا
شيوههاي عمل نهفته است .ايدئولوژيها همواره خود
را در عمل متجلي ميكنند (براي نمونه ،تشريفات
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مذهبي يا رفتارهاي مرسوم و متداول) .در حقيقت ،او
تا آنجا پيش ميرود كه فرمول پاسكال در مورد باور
را ميپذيرد« :زانو بزن ،لبهاي خود را براي دعا كردن
16
تكان بده ،آنگاه باور خواهي كرد».
 -3ايدئولوژي ،با نامگذاري يا استيضاح ،افراد را

به سوژه تبديل ميكند 17.از ديد آلتوسر ،هدف اصلي
ايدئولوژي ،ساختن افراد بهمثابه سوژه است .ايدئولوژي
به اندازهاي در ساختن سوژه نقش دارد كه «واقعيت»
را بهگونهاي شكل ميدهد كه خود را ،نزد ما ،بهمثابه
«حقيقت» يا «بديهي» جلوه دهد .او براي اثبات نظ ِر
خود از مثال «سالم» در خيابان استفاده ميكند كه به
باور او «مراسم ايدئولوژيك بهرسميت شناخته شدن»
است ،و اين ضمانت را به ما ميدهد كه فردي قابل
تشخيص و طبيعت ًا سوژهاي منحصر به فرديم .افراد از
راه استيضاح شدن به سوژه تبديل ميشوند (كه هميشه
ايدئولوژيك است) .مثال ديگري كه آلتوسر بهكار
ميگيرد ،مثال افسر پليسي است كه كسي را با اين لحن
صدا ميزند كه «آهاي ،با شما هستم» :بههمان دليلِ
اشاره شده در باال ،فرد مورد خطاب برميگردد .با اين
چرخش صدوهشتاد درجهاي او به يك سوژه تبديل
ميشود 18.در حقيقت ،اينكه ما اين فعل و انفعاالت
را به مثابه فعل و انفعاالت ايدئولوژيك تشخيص
نميدهيم ،خود گوياي قدرت ايدئولوژي است:
از اينرو ،آنچه در ظاهر بيرون از ايدئولوژي رخ
ميدهد (بطور دقيق ،در خيابان) ،در حقيقت در درون
ايدئولوژي رخ ميدهد ....بههمين دليل است كه كساني
كه در درون ايدئولوژي هستند ،برپاية تعريف ،باور
به بيرون بودن از ايدئولوژي دارند :يكي از اثرهاي
ايدئولوژي اين است كه ويژگي ايدئولوژيك بودن را
توسط خود ايدئولوژي نفي ميكند :ايدئولوژي هرگز
19
نميگويد كه «ايدئولوژيك هستم».
20
 -4افراد همواره از پيش سوژه هستند .گرچه
آلتوسر مثال نامگذاري و استيضاح را در شكل زماني و
عرفي آن بهكار ميبرد (من استيضاح شده و از اينرو
به سوژه تبديل و وارد ايدئولوژي شدهام) ،اما اين نكته
را نيز آشكارا بيان ميكند كه «سوژه شدن» پيش از

11
● از انديشمندان برجستهاي كه راه تازهاي براي
شناخت بهتر رابطه ميان ايدئولوژي و طبقه به
روي ما گشوده ،آنتونيو گرامشي متفكر كمونيست
ايتاليايي است .او از يكسو نشان ميدهد كه
چگونه ايدئولوژيها ميتوانند ميان طبقات گوناگون
اجتماعي حركت كنند ،و از سوي ديگر اين نكته
را برجسته ميكند كه چگونه اعضاي گوناگون يك
طبقة اجتماعي ميتوانند ايدئولوژيهاي متفاوت و
حتي ناهمساز داشته باشند.
زاده شدن ما رخ ميدهد .گرچه اين فرضيه تناقضآميز
بهنظر ميرسد ،او بر اين نكته انگشت ميگذارد كه
حتي پيش از زاده شدن كودك ،روشن است كه او
نام پدر را با خود دارد و از اينرو هويتي منحصر
بهفرد دارد .بنابراين ،سوژگيِ كودك پيش از زاده شدن
ِ
ايدئولوژيك خانوادگي ،تعيين شده
و توسط پيكره
است .بيشتر سوژهها ،ايدئولوژيك بودن خودساخته را
«واقعيت» يا «طبيعي» ميشمارند و از اينرو كمتر گرفتار
دستگاههاي سركوب دولتي ميشوند (دستگاههايي كه
ِ
ايدئولوژي
براي تنبيه كساني برپا شده است كه زير بار
مسلط نميروند) .شايد بههمين دليل باشد كه دولتها،
براي بهدست آوردن هژموني (آميزهاي از زور و
توافق) ،در سنجش با دستگاههاي ايدئولوژيك دولتي،
نياز كمتري به كاربرد زور و بهكار گرفتن دستگاههاي
سركوب دولتي دارند .با توليد و بازتوليد ايدئولوژي
توسط دستگاههاي ايدئولوژيك دولتي ،فرد خود را
سوژه آزاد تلقي ميكند و آزادانه خود را زير سلطه
قرار ميدهد .سادهتر بگوييم سوژه آزادانه فرمانبرداري
21
را ميپذيرد.
يكسان دانستن ايدئولوژي و عمل ،بويژه براي
نظريههاي پسااستعماري ،مشكلآفرين بود .در
فرمولبنديهاي پس از آلتوسر ،معناي «اثر مادي
ايدئولوژي» تغيير كرد و ايدئولوژي به «مادي بودن
در خود» تعبير شد .مشكل اين تغيير معنا در اين
است كه اگر ايدئولوژي و عمل يكسان تلقي شوند
چگونه ميتوان سخن از «آثار مادي ايدئولوژي» بهميان

12
آورد .نظريههاي پسااستعماري متهم به اين شدند كه
نميتوانند تمايزي ميان بازـ نمايي ،زبان و فرهنگ از
يكسو ،و واقعيتهاي عيني و اقتصادي ،از سوي ديگر،
قائل شوند .اين يكي از دشواريهاي نظري است .گرچه
اين دو نياز به ارتباطي دروني دارند (براي نمونه اينكه
فرهنگ توسط بازنمايي و اقتصاد شكل ميگيرد و
اقتصاد و مسائل اقتصادي نميتواند از ايدئولوژي جدا
باشد) ،اما اين نياز نيز وجود دارد كه بايد تمايزي ميان
آنها قائل شد تا ويژگيهاي مشخصشان ناديده گرفته
نشود.
به هر روي ،ايدههاي آلتوسر كه تحت تأثير
موضوعاتي مانند ايدئولوژي ،زبان و سوژگي شكل
گرفته بود ،آثاري ناهمساز برجاي گذاشت :نظرات
او بيگمان نوعي نوآوري در تجزيه و تحليل نهادها
و ايدهها بود ،اما همزمان به پيروي از عالقمندي او
به زبان و روان ،بيشتر به اينصورت برداشت شد كه
شكلگيري سوژه برآيند زبان و ايدههاست و اين تنها
مربوط به روح و روان فردي است .شايد بتوان گفت
كه ايدههاي آلتوسر از يكسو نوآوري و از سوي
ديگر تقليلپذير است .اين دو ويژگي ،در پژوهشهاي
پسااستعماري ،كه بيشتر ريشه در نوشتههاي ميشل
فوكو (شاگرد آلتوسر) دارد ،به روشني ديده ميشود.
فوكو :گفتمان و قدرت

ّ
محل برخورد نوآوري
كارهاي فوكو را ميتوان
درنظريههاي ايدئولوژي ،سوژگي ،و زبان بهشمار آورد.

● هژموني به معناي قدرتي است كه از راه
آميختگي زور و توافق (يا رضايت) بهدست آمده
است .شايد بتوان گفت كه اين مفهوم ريشه در
انديشههاي ماكياولي دارد كه گرامشي آشنايي
كاملي با آنها داشته است .ماكياولي بر آن بود
كه قدرت را ميتوان از راه زور و فريب بهدست
ِ
تسلط خود
آورد .از ديد گرامشي نيز ،طبقه حاكم
را تنها از راه زور و فشار بهدست نميآورد ،بلكه
سوژههايي نيز ميآفريند كه با ميل و رغبت تسليم
ميشوند تا فرمانبري كنند.
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اين كارها اثري چشمگير در پيدايش و شكلگيري
ايدههاي پسامدرن ،پساساختارگرايي ،و از راه آنها
ِ
مطالعات
شرقشناسيِ ادوارد سعيد داشته است كه شالودة
پسااستعماري را تشكيل ميدهد .نزد فوكو ،چندوچون
هستيِ انسان ،تعيينكنندة اوست .او نيز مانند ماركس،
انگلس و حتي آلتوسر در پي يافتن پاسخ اين نكته بود
كه چرا سوژة انساني يك كيا ِن مستقل و آزاد نيست.
اين كوشش ،او را تا آنجا پيش برد كه تفاوت ايدهها
و هستيِ مادي را مردود شمارد و مقولة ايدئولوژي
را يكسره رها كند .از ديد او ،كاربرد ايدئولوژي به
سه دليل دشوار مينمايد :نخست اينكه ،ايدئولوژي،
مستقيم در ضديّت با چيز ديگري قرار ميگيرد كه بايد
آنرا حقيقت فرض كرد .او بر اين باور بود كه ،در يك
گفتمان ،مشكل اصلي تمايز قائل شدن ميان مقولههاي
علمي (يا حقيقت) و غير علمي نيست ،بلكه بايد به اين
نكته پي برد كه چگونه آثار حقيقت در درون گفتمانهايي
توليد ميشود كه نه حقيقت است ،نه دروغين؛ دوم
اينكه مفهوم ايدئولوژي ،بيچونوچرا اشاره به «نظم
يك سوژه» دارد ،و سوم اينكه ،ايدئولوژي در مقايسه
با زيربناي مادي و اقتصادي ،در جايگاه فرعي يا ثانوي
قرار ميگيرد .از همينروست كه نميتوان اين مفهوم
22
را نامحتاطانه بهكار برد.
فوكو سرانجام به اين نتيجه ميرسد كه همة ايدهها
ِ
دانش انسان توسط قوانينِ برخي از
و حوزههاي
23
آييننامههاي دانش شكل گرفته و تعيين شده است .از
اينرو ،هيچ سوژهاي آزاد نيست .اين وضع ،او را بر آن
ميدارد كه مرگ نويسنده را اعالم كند و به اين نتيجه
رسد كه هيچ كس به تنهايي يگانه منبع هيچ سخني
نيست .بيگمان اين ديدگاه از نوآوري زبانشناسي
سوسور اثر پذيرفته است كه راههاي متداول تفكر از
راه زبان را به چالش ميكشد .نزد اليوت ،تجزيهوتحليل
گفتمان برآيند ائتالفي سهگانه ميان ماركسيس ِم آلتوسري،
24
روان ِ
كاوي الكاني ،و زبانشناسيِ سوسوري است.
ِ
قدرت نيچهاي را نيز به اين ائتالف
از دي ِد من ،بايد
افزود.
به باور سوسور ،رابطه ميان دال ) (signifierو
مدلول ) (signifiedرابطهاي دلخواه و قراردادي است.
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بهسخن ديگر ،الگوهاي آوايي (صدايي كه از خود براي
ناميدن اشياء در ميآوريم) به گونهاي دلخواه و برپايه
قراردادي ضمني كه ميان اعضاي يك اجتماع زباني
بسته ميشود ،با شيء مورد نظر مرتبط ميشود .اين
بدان معناست كه معناي شيء مورد نظر نه بهصورت
طبيعي و در پيوند با جها ِن «واقع»ي ،كه توسط رابطهاي
ميان عاليم و نشانهها در ذهن ما شكل ميگيرد .از
اينرو ،زبان چيزي نيست كه از راه آن چيزهايي را كه
در خارج وجود دارد نامگذاري كنيم ،بلكه سيستمي از
عاليم و نشانههاست .تنها يك گروه اجتماعي ميتواند
نشانهها را توليد كند ،زيرا تنها يك كاربرد اجتماعي
ويژه است كه به نشانه معنا ميدهد .از يكسو ،نشانهها
براي معنا دادن به چيزها ،نيازمند اجتماعي با فرضيهها
و انگاشتهاي مشتركاند ،و از سوي ديگر ،يك گروه
اجتماعي نيازمند نشانههاست تا بتواند خود را بهصورت
يك اجتماع يا گروه درك كند و بشناسد .بر اين پايه،
ميتوان چنين نتيجه گرفت (شايد كمي شتابزده) كه
زبان نه يك پديدة عيني ،كه پديدهاي ايدئولوژيك
است.
انديشمندان پس از سوسور ،بويژه لوي استراوس،
بحثهاي زبانشناختي او را به اين صورت پيش
بردند كه يك رشته قوانين جهانشمول وجود دارد
كه هدايتكنندة چگونگي كاركرد نشانههاست .او در
پژوهشهاي خود دربارة اسطوره ،با تناقضي روبهرو
ميشود :از يكسو ،داستانهاي اسطورهاي خارقالعاده
و پيشبيني ناشدنياست (درونمايه اسطورهها يكسره
اختياري بهنظر ميرسد) ،و از سوي ديگر اسطورهها
در فرهنگهاي متفاوت بهگونهاي شگفتانگيز به
هم شباهت دارد 25.بهسخن ديگر ،او اين پرسش را
پيش ميكشد كه اگر درونمايه اسطورهها تصادفي و
اختياري است ،چگونه ميتوان همسانيهاي آنها در
سراسر جهان را توضيح داد؟ پيشنهاد لوي استراوس
براي پاسخ دادن به اين پرسش اين است كه بايد
قوانيني جهانشمول براي هدايت انديشة اسطورهاي
وجود داشته باشد .گرچه اسطورهها در فرهنگهاي
متفاوت اختياري و منحصر بهفرد بهنظر ميرسد ،اما
همسانيهاي شگفتانگيز آنها گوياي وجود يك قانون
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ِ
«آمريت» وبر
● شايد يكي از تفاوتهاي مفهوم
و «هژمونيِ » گرامشي در اين باشد كه از ديد
گرامشي ،ايدئولوژي نقشي حياتي در پديد آوردن
توافق يا رضايت بازي ميكند .هژموني تنها از
راه به انحصار درآوردن يا تلقين مستقيم بهدست
نميآيد ،بلكه اثر خود را بر «حس عام» مردمان
ميگذارد .نزد گرامشي ،ايدئولوژي چيزي فراتر از
بازتاب واقعيتهاي مادي است .او ايدئولوژيها را
پندارها و دريافتهايي از زندگي بهشمار ميآورد
كه در همه سيماهاي هستيِ فردي و جمعي نمود
مييابند.
جهانشمول براي پا گرفتن و راهبري انديشه اسطورهاي
است .او اين فرضيه خود درباره اسطوره را اينگونه
بسط ميدهد كه اگر انديشههاي اسطورهاي از قوانين
جهانشمول پيروي ميكند ،پس همة انديشههاي انسان
26
تابع همان قوانين است.
اين فرضية ساختارگراي لوي استراوس از جهات
گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت .براي نمونه ،از ديد
ماركسيست فرانسوي (پيير ماچري) هيچ نظام معنايي
نميتواند در همة مكانها و همة زمانها معناي يكساني
منتقل كند؛ زيرا وجود چنين نظامي داللت ضمني بر
اين دارد كه متون ،حتي پيش از نوشته شدن ،داراي
معناست .به باور او ،متون را تنها از راه زمينههاي
شكلگيري آنها ميتوان درك كرد .متون ادبي نه با
قصد و منظور (خواه عيني ،خواه ذهني) بلكه درحال
و هوايي يكسره مشخص خلق ميشود 27.بايد به اين
نكته توجه كرد كه متن ،كِي و كجا و به چه زباني
نوشته ميشود ،و چه سنتها و مناظرههايي در نوشتن
آن دخيل است .مجموعة اين عوامل ،خالق بافت متن
است .اين عوامل نه تنها تعيينكنندة آنچه در متن گفته
ميشود ،كه تعيينكننده چيزهايي است كه در متن گفته
نميشود.
ژاك دريدا نيز فرضية وجود يك فضا يا عامل
بيروني اَمن را كه از راه آن بتوان بازنماييهاي گوناگون
را بررسي كرد ،به چالش ميكشد .اما نقد او به لوي
استراوس از دريچة ديگري است .نزد او ،استراوس تا
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آنجا پيش نرفته است كه بتواند به بيثباتي نشانهها پي
ببرد .هيچ دالي (عالمت يا نشانه) مشابه مدلول نيست
و هميشه ميان آنها شكافي وجود دارد .بهسخن ديگر،
لغزش ميان واژهها يا نشانهها و معناي آنها در همة
بازنماييها و همه گفتهها ديده ميشود .بر اين پايه ،هيچ
سخن يا متني قادر به انتقال معناي كامل خود نيست.
اگر متن با دقت بررسي شود ،يا «ساختارشكني» شود،
بيثباتي يا تناقضهاي درون خود را آشكار خواهد
كرد 28.بهعبارت ديگر ،معنا خود را در عالمت يا متن
نشان نميدهد بلكه ثمرة شكاف ،لغزش ،يا آن چيزي
است كه دريدا آنرا «اختالف» ) (differanceميخواند.
با اينكه تفاوتهاي بسيار ميان اين انديشمندان چه
از نظر پرسشهاي سياسي و چه از نظر روش وجود
دارد ،اما بر سر برخي مسائل اشتراك نظر دارند .آنان
اين فرضيه را مردود ميشمارند كه افراد منبع اصلي
معنا و عمل هستند .نزد آنان ،ظهور زبان مخلوق سوژة
سخنگو نيست بلكه سوژه تنها به اين علت سوژه
ميشود كه سخن خود را از درون زباني بيان ميكند
كه به گونهاي اجتماعي تعيين و تجويز شده است.
بهسخن ديگر ،زبان بر سوژه تقدم دارد .تقدمِ زبان بر
سوژه مورد تأييد روانكاوي الكان نيز بوده است .نزد

● امروزه تاريخنگاران دوران استعمار بهدنبال
پاسخ اين پرسشند كه چگونه قدرتهاي
يافتن
ِ
استعماري توانستهاند از راه خلق توافق نسبي
مردمان در مستعمرات به تسلط خود ادامه دهند،
يا حكومتهايي برپا كنند كه آنان را سركوب
ميكنند .مفهوم هژموني گرامشي ابزاري در اختيار
آنان گذاشته است تا به پاسخ پرسش خود نزديكتر
شوند .با وجود خشونت بيش از اندازة قدرتهاي
استعماري ،تداومِ سلطة آنها كمابيش همراه با
رضايت مردمان در مستعمرات بوده است .مفهوم
هژموني نشان داده است كه استعمارگران نهتنها
با فشار از باال ،بلكه از راه انتقال ايدهها نيز
توانستهاند مردمان در سرزمينهاي استعمارزده را
زير سلطه خود نگهدارند.
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او ،كودك با ديدن خود در آيينه متوجه تفاوت خود با
بقية جهان ميشود ،اما تنها زماني به يك سوژه كامل
تبديل ميشود كه وارد جهان زبان شود (جهاني كه از
پيش تعيين شده است) .بهگونه فشرده ميتوان گفت كه
آنچه در ميان اين انديشمندان مشترك است ،اين است
كه زبان سازنده سوژه است .شايد افراطيترين نتيجهاي
كه بتوان از اين نوع تفكر درباره زبان بهدست آورد اين
باشد كه نميتوان هيچ سخن انساني را «معصوم» يا نو
بهشمار آورد .براين پايه ،واژهها و عبارتها نه تنها براي
فاش و آشكار كردن فرد ،بلكه براي آن نيز تجزيه و
تحليل ميشوند كه آگاهيِ آن تاريخي را نشان دهند كه
خود را در زمان حال متج ّلي ميكند .از اينرو ،تصاوير
و واژهها ميتوانند براي تجزيه و تحليل فرايندهاي
تاريخي ،مانند استعمار ،بهكار گرفته شوند.
اين انديشمندان به ما نشان دادند كه رابطهاي دروني
ميان اعمال ايدئولوژيك و اعمال اجتماعي وجود دارد
و آنها يكديگر را ميسازند .اين بدان معناست كه ديگر
نميتوان مكا ِن زبان ،فرهنگ و فرد را ،در فرايندهاي
سياسي و اقتصادي ،مشتق از يكديگر يا دست دوم
تلقي كرد ـ هرچند بحث و جدل در مورد راههايي كه
آنها را به يكديگر مرتبط ميكند هنوز ادامه دارد .تا آنجا
كه مربوط به بحث ما (يعني استعمار) است ،اين تجزيه
ِ
اقتصادي
و تحليلها به ما كمك ميكند تا به واقعيتهاي
استعمار بهتر پي ببريم و تجزيه و تحليلهاي اجتماعي،
جنسي ،سوژگي ،روانكاوي ،و زباني را نيز ،در پيوند با
مسئله استعمار ،با دقت بيشتري بررسي كنيم .برسرهم
ميتوان گفت كه در اين تجزيه و تحليلها هرگونه
نشانهگذاري ،اَنگ چسباندن به رويدادها و بازـنماييِ
تاريخ و متن به چالش كشيده ميشود .بهسخن ديگر،
آنها بيانگر اين نظر است كه ارتباطات «واقعيِ » اجتماعي
جدا از مقولههاي فرهنگي و ايدئولوژيك نيست.
بسياري از كساني كه امروزه مفهوم امپرياليس ِم
فرهنگي را در نوشتههاي خود بهكار ميبرند ،از
نوشتههاي ميشل فوكو ،ژاك دريدا ،ادوارد سعيد ،و
نظريههاي پساساختارگرايي و «پسااستعمار»ي اثر
پذيرفتهاند .در قلمرو گفتمان «پسااستعمار»ي ،مفهوم
ِ
ميراث فرهنگيِ
امپرياليسم فرهنگي ميتواند بهمثابه
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استعمار ،يا اشكال گوناگون اَعمالي بهكار برده شود كه
در خدمت تداومِ سلطه و برتري غرب است.
فوكو با بهره گرفتن از دو مفهوم نظامهاي فكري و
اپيستمه 29موجوديت فكر را برحسب گفتمان توصيف
ميكند 30.او الگويي را كه آشكارا فكر را بعنوان يك
پديده ذهني ،يا بعنوان يك قلمر ِو برتر و متعالي ارزشها
يا صورِ ازلي و ابدي ميبيند ،مردود ميشمارد .مردود
شمرده شدن چنين الگويي از سوي فوكو ،بيشتر به
مثابه نوعي مخالفت وي با انسانگرايي تل ّقي ميشود،
اما اهميت آن در تأكيد بر راهي است كه عمل انتقاد را،
بي پنهان كردنش ،پيچيده و بار ديگر جهتدار ميكند.
در باال گفتيم كه چگونه فوكو ايدئولوژي را كنار
گذاشت .نزد او همة ايدهها از راه «برخي واسطههاي
عيني» نظم ميگيرد 31.در فرايند اين نظمگيري ،الگويي
به ايدهها تحميل ميشود كه فوكو آنرا «گفتمان» مينامد.
اين مفهوم ريشه در فعل يوناني  discurrereدارد كه
معناي آن حركت سريع در جهات مختلف است:
 disبهمعناي در جهات مختلف ،و  currereبه معناي
دويدن يا سريع حركت كردن .برپاية واژهنامه آكسفورد،
اين مفهوم همچنين معاني حركت بهسوي جلو ،فرايند
يا تواليِ زبان ،رويدادها ،عملها ،توانايي استدالل يا
عقالنيت ،انتقال انديشه از راه سخنراني يا گفتگو ،يك
روايت ،داستان يا توضيح دادن ،آشنايي با موضوعي از
راه سخن شفاهي يا نوشتاري كمابيش طوالني را نيز
ميدهد .واژهنامه به ما ميگويد كه امروزه ،اين واپسين
معنا ،بيش از هر معناي ديگر بهكار برده ميشود.
در نوشتههاي فوكو برخي از اين معاني حفظ و
برخي ديگر به آنها افزوده شده است .آنچه امروزه
درنظريه انتقادي و نقد پسااستعماري (بويژه پس از
ادوارد سعيد و كاربرد آن در شرقشناسي) گفتمان
خوانده ميشود ،همان تعريف گسترشيافته از سوي
فوكوست .زادگاه اين مفهوم ،بهمعناي فوكويي آنرا،
ميتوان در نوشتههاي او دربارة ديوانگي يافت .در اين
نوشتهها ،او ميكوشد پرده از ديدگاه دروني سوژهاي
بردارد كه ديوانه خوانده ميشود .بهسخن ديگر ،او
در پي شنيدن صداي كساني است كه ديوانه خوانده
ميشوند ،نه صداي ديگراني كه درباره «ديوانگان» سخن
ميگويند .پرسشي كه تا اندازهاي آزاردهنده است ،اين
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● كارهاي لويي آلتوسر (نظريهپرداز ماركسيست
فرانسوي) دربارة ايدئولوژي اهميت ويژه دارد.
آلتوسر با اثرپذيري از انديشههاي الكان ،ما را
وارد قلمرو روانكاوي ميكند .اين درست است
كه ايدئولوژيها بيانگر خواستهاي اجتماعياند ،اما
به درون سوژه فردي نيز نفوذ ميكنند .در حقيقت،
سوژگي يا شخصيت افراد از راه ايدئولوژي شكل
ميگيرد.
است كه چگونه ميتوان صداي كساني را شنيد كه
جامعه ارزشي براي صدايشان قائل نيست؟ فوكو در
پژوهشهاي خود اين نكته را درمييابد كه متون ادبي
يكي از مكانهاي كميابي است كه ممكن است در آن
صداي آنان را شنيد .پرسش كليدي براي فوكو اين است
كه چگونه ديوانگي به مثابه يكي از مقولههاي هويت
انسان ،از راه قوانين و مقررات گوناگون ،سيستمها و
روشهايي توليد و بازتوليد ميشود كه نه تنها آنها را
ِ
هويت «نرمال»
خلق ميكنند بلكه تمايزي ميان آنها و
قائل ميشوند .به سخن ديگر ،اين قوانين و مقررات
از يكسو هويت ديوانگي را توليد و بازتوليد ميكنند،
ِ
هويت «نرمال» تمايز قائل
و از سوي ديگر ميان آن و
ميشوند .چنين سيستمهايي شكلدهندة چيزي هستند
كه فوكو آنرا «نظ ِم گفتمان» يا كل قلمرو مفهومييي
مينامد كه در آن دانش توليد ميشود .نظ ِم گفتمان
تنها دربرگيرندة چيزهايي نيست كه دربارة آنها فكر
يا صحبت ميشود ،بلكه شامل مقرراتي نيز ميشود
كه هدايتكنندة چيزهايي است كه ميتوان يا نميتوان
گفت .اين نظم چيزهايي را دربرميگيرد كه «عقالني»
يا «غيرعقالني» بهشمار ميآيد :چه چيز ديوانگي يا
نافرماني بهشمار ميآيد و چه چيز «معقول» و مورد
پذيرش جامعه است.
براين پايه ،گفتمان قلمرو يا حوزهاي است كه در
آن زبان به گونهاي ويژه بهكار گرفته ميشود .بنياد اين
قلمرو (مانند دريافت گرامشي و آلتوسر از ايدئولوژي)
در كردارهاي انسان ،نهادها و كردارهاي آنهاست .از
اينرو ،لنگرگاه گفتمان ،در جامعه مدرن ،در نهادهايي
مانند تيمارستان و كارهايي چون روانكاوي است .شايد
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بههمين دليل باشد كه فرد به دشواري ميتواند بيرون
از اين قلمرو بينديشد .چنين محدوديتهايي كه فرد با
آنها روبهروست به اين معناست كه اَعمال گفتماني،
همزمان ،قدرت و كنترل را نيز با خود حمل ميكنند.
در اينجا مفهوم كنترل را نبايد به اين معنا گرفت كه
گفتمان ،بهمثابه قلمرو سخن ،ايستاست يا نميتواند
تضادهاي خود را بپذيرد .براي نمونه ،گفتمان ساتي
( Satiسوزاندن زنان بيوه در هند) هم آشكاركنندة
تداوم استعمار ،و هم نشاندهنده دگرگوني چشمگيري
است كه در اين گفتمان پديد آمده است .براي
شناخت دگرگونيهاي پديد آمده از سده نوزدهم تا
امروز ،بايد نقشهاي از دگرگونيهاي تاريخي ،فرهنگي،
و سياسي بهدست داد كه سير تحول فكري در اين
دوران و همچنين دگرگونيهاي پديد آمده در هند و
باخترزمين را نشان دهد 32.بنابراين ،چنان كه هايدن
وايت ميگويد« :گفتمان زمينه يا ميداني است كه بر
روي آن از يكسو تصميم ميگيريم چه چيزي در مورد
موضوع بحث «واقع» يا «واقعيت» است ،و از سوي
ديگر تصميم ميگيريم چه شيوهاي مناسبترين شيوه
33
براي درك «واقعيت»ي است كه خود ساختهايم».
اين بدان معناست كه از يكسو فرايندهاي تاريخي،
فرهنگي ،سياسي ،و حتي اقتصادي را از آغاز تا امروز

● براي بررسي اين نكته كه ايدئولوژي چگونه
در جامعه كار ميكند ،آلتوسر آشكارا روانكاوي
الكان و اين ايده او را ب ه عاريت ميگيرد كه
شكلگيري سوژه از راه زبان (با همة لغزشهايش)
صورت ميپذيرد .او درك ماركسيستي پيشين
خود از ايدئولوژي را كنار ميگذارد و به دريافتي
تازه از اين مفهوم ميرسد كه نزديك به دريافت
الكان از «واقعيت» است .از ديد هر دو ،انسان
به علت وابستگي به زبان ،هرگز نميتواند به
«چندوچون واقعي هستي» دست يابد؛ اما از راه
رهيافتهاي دقيق «علمي» نسبت به جامعه ،اقتصاد
و تاريخ ميتوان به شناخت «چندوچون واقعي»
نزديكتر شد.
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بررسي ميكنيم و از سوي ديگر دربارة «واقعيت»ها
و شيوههاي مناسب درك آنها تصميم ميگيريم .نكته
ظريفي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اين
فرايندها ،از سوي تاريخنگاران و منتقدان در اختيار
ما قرار گرفته است .از اينرو ،تاريخنگار و منتقد نيز
بخشي از نظم گفتماني و نه بيرون از آن هستند (اينكه
آنان چه گفتهاند يا اصوالً چه ميتوانستهاند بگويند):
گفتمانهايشان درچه حال و هوايي تعيين شده و چه
چيزهايي را نميتوانستهاند بگويند .براين پايه ،مفهوم
گفتمان قلمرويي بسيار گستردهتر از حوزه زبان را فرا
ميگيرد .در اينحال ،هيچ سخني معصوم و نو نيست
بلكه ،از يكسو چيزي دربارة جهاني به ما ميگويد كه
در آن زندگي ميكنيم ،و از سوي ديگر ،جهاني كه در
آن زندگي ميكنيم تنها از راه با زـنمايي گفتماني قابل
درك است.
با تكيه بر گفتماني بودن ّ
تفكر ،فوكو توجه ما را
به اين نكته جلب ميكند كه تفكر همواره بخشي از
اوضاع تاريخي است كه تعريفكنندة اجتماع بوده و
هست .او ميان تفكر و آزادي پيوندي هستيشناسانه
برقرار ميكند .با برقراري همين پيوند است كه وي
فاصلة ميان تفكر و واقعيت را كه حامي تفكر در برابر
واقعيت است از ميان ميبرد .يكي از ويژگيهاي تفكر
فوكو اين است كه گفتمانها را در پيوند با كاركردشان
ميسنجد .گفتمانها تنها نوشتهها ،كتابها ،متنها ،و
سخنرانيها نيستند ،بلكه الگوهاي عمل و كاربندي
آنها نيز هستند .بهسخن ديگر ،فوكو راهي پيش پاي
ما مينهد كه ميتوانيم هم از بيرون به درون و هم از
درون به بيرون متنها حركت كنيم .از ديگر ويژگيهاي
تفكر فوكو اين است كه گفتمان را در پيوندش با
قدرت تعريف ميكند .گفتمان براي او بيان ايدئاليستي
پندارها نيست ،بلكه در چارچوبي يكسره ماترياليستي،
بخشي از ساختارِ قدرت در درون جامعه است .اهميت
گفتمانها در اين است كه آشكاركنندة بازي قدرت در
جايگاههاي مشخصاند.
تجزيه و تحليل گفتماني اين امكان را بهدست
ميدهد كه ر ّد پاي ارتباط ميان آشكار و پنهان ،متن
و حاشيه ،مسلط و زير سلطه ،و ايدهها و نهادها را
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دنبال و روشن كنيم .همين تجزيه وتحليل است كه
مقولههاي دانش غرب نسبت به «ديگري» را زير سئوال
كشيده است .اين تجزيه و تحليل مستلزم پژوهشهاي
ميان رشتهاي است ،و از همينرو باعث دگرگونيهاي
بنيادي در بسياري از شاخههاي دانش شده است .فوكو
به ما نشان ميدهد كه چگونه ساختارهاي مس ّلط با
ِ
خلق فضاهاي مخالفت و مقاومت مشروعيت خود را
بهدست ميآورند .برپايه اين ديدگاه ،از يكسو مقاومت
توليد ميشود ،و از سوي ديگر به دست كساني كه در
قدرتند مايهكوبي و كنترل ميشود .فوكو نشان ميدهد
كه چگونه هويت فردي در اروپا شكل گرفته و همين
ِ
هويت فردي در مورد مردمان مستعمرات انكار شده

است .گفتمان پزشكي استعمارگران همة آفريقاييان را
عضوي از يك گروه يا گروه ديگر (و نه انسانهايي
ِ
هويت فردي) بهشمار آورد ،و آنان را به گونهاي
با
متفاوت (چه از ديد فيزيكي و چه از ديد رواني) ترسيم
و تشريح كرد .كشف اين فرايند ،يعني كشف ساخت
ِ
هويت «ديگري» در گفتمان غرب ،تنها از
و پرداخت
راه تجزيه و تحليل گفتماني امكانپذير بود .پاگيري
و كاربرد مفهوم «گفتما ِن استعماري» ريشه در همين
تجزيهوتحليل فوكو دارد .پيش از پرداختن به اين
مفهوم ،اشاره به چند نكته بايسته است.
اين دگرگونيها اثري سنگين بر شاخههاي گوناگون
دانش گذاشت .براين پايه ،نقد ادبي تنها فراهمآورندة
زمينه براي مطالعه متون نيست بلكه خود به بخش
ذاتي معناي متن تبديل ميشود .از اينرو ،متون و بازـ
نمايي را بايد عاملي بنيادي براي خلق تاريخ و فرهنگ
بهشمار آورد .در اينصورت ادعاي تاريخنگاران براي
ِ
حقايق تاريخي زير سئوال ميرود و تاريخنگار
گفتن
نيز خود سوژهاي ميشود كه زير ساية همان اوضاع و
مقررات قرار دارد :يعني لغزشها و استراتژيهاي آنان نيز
مانند همة روايتهاي ديگر است .درست همينجاست
كه رابطه ميان «واقعيت» و «افسانه» دوباره تيره و تار
ميشود يا دستكم نياز به بررسي دقيقتر پيدا ميكند.
از تأثيرات م ّهم اين ديدگاه اين بود كه تعصبات
موجود درباره متون ادبي غرب ،بويژه انگليسي ـ
آمريكايي را كاهش داد .پيش از اين دگرگونيها ،اين
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● آنجا كه گرامشي هژموني را آميزهاي از زور و
توافق بهشمار ميآورد ،آلتوسر اين بحث را پيش
ميكشد كه در جوامع سرمايهداري مدرن ،زور از
ِ
سركوب دولتي (مانند ارتش و
راه دستگاههاي
ِ
ايدئولوژيك
پليس) و توافق از راه دستگاههاي
دولتي (مانند مدرسه ،كليسا ،خانواده ،رسانهها و
نظامهاي سياسي) عمل ميكند .اين دستگاههاي
ايدئولوژيك ،با خلق سوژههايي كه ارزشهاي
نظام را ميپذيرند ،به بازتوليد سلطة نظام كمك
ميكنند.
باور در غرب وجود داشت كه متون ادبي بهگونه ثابت
و پايدار حامل فرهنگ و معنا هستند .نكته ديگري كه
بايد به آن توجه كرد اين است كه اين دگرگونيها را
نميتوان جدا از برخي جنبشهاي سياسي مانند مبارزات
فمينيستي و ضد استعماري بررسي كرد .هم زنان و هم
مردمان مستعمره وابسته به اوضاعي اقتصادي بودهاند
كه بر رنج آنان استوار بوده است .اين جنبشها نيازمند
آن بودهاند كه ايدههاي مسلط تاريخ و بازـ نمايي آنها
را به چالش كشند .بهسخن ديگر ،آنان نيز عيني بودن
تاريخنگاري را مورد ترديد قرار دادهاند و در اين فرايند
به رشد و توسعه فكري و نظري كمك كردهاند .آنان
نشان دادند كه متون ادبيِ مرسوم و متداول چگونه
وابستگيهاي سياسي را پنهان ميكنند و بر آنها سرپوش
ميگذارند .شكورزي پساساختارگرايان نسبت به
«حقيقت»هاي مقرر و پابرجا مورد استفادة جنبشهاي
اجتماعي جديد قرار گرفت و شبه روايتهايي كه
توجيهكننده و مشروعيتبخش محروميت آنها بود به
چالش كشيده شد .آنها همچنين بر فرهنگ ،به مثابه
مكاني براي مبارزه و درگيري ميان سركوبشدگان
و سركوبگران تأكيد كردند .نزد آنها ،تمركز زدايي
از سوژه انساني از اهميت بسيار برخوردار شد،
زيرا چنين سوژهاي در گفتمانهاي امپرياليستيِ اروپا
بهگونة سوژهاي مذ ّكر و سفيد ترسيم شده بود .اين
دگرگونيهاي فكري و نظري همچنين باعث شد كه
سردمداران اين جنبشها به اهميت زبان بهمثابه ابزار
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ِ
هويت انسان را ميسازد
سلطه و همچنين ابزاري كه
بيشتر توجه كنند .كنشگران ضداستعماري و روشنفكران
نه تنها چارچوبهاي ك ّلي را به چالش كشيدند بلكه در
جستوجوي امكاناتي براي دگرگونيهاي اجتماعي نيز
بودند .در اين جستوجو ،دريافت فوكو از گفتمان و
ايده او درباره قدرت نميتوانست به تنهايي پاسخگوي
مسئله دگرگونيهاي اجتماعي باشد.
فوكو آغاز سدة نوزدهم را زمان گشايش دوران
مدرن بهشمار ميآورد .از ديد او ،ساختارهاي مسلط
جوامع غربي ،موذيانه (و نه به شيوهاي آشكار و قابل
رؤيت) و با تأكيد بر سوژه انساني (بويژه با تأكيد بر
فيزيك يا بدن انسان) توانستند خود را بازتوليد كنند.
برآيند اين بازسازي اين بود كه انسانها سيستمهاي
سركوب را دروني كردند و از راه برخي ايدهها كه چه
چيز نرمال است و چه چيز منحرف ،به بازتوليد آنها
پرداختند .اين بدان معناست كه انسانها پذيرفتند زير
ِ
توجيهات «قانوني» و «اخالقي» اين
سلطه قرار گيرند و
سلطه را دروني كنند .نزد آنان ،آن رفتاري نرمال شد
كه خود را با قانون هماهنگ كند (قانوني كه دستگاه
حاكم برپا كرده است) و انحراف همان چيزي شد كه
همين قانون مردود ميشمرد .شايد به همين دليل باشد
كه ايدههاي ما در مورد ديوانگي ،بزهكاري و جنسيت
(گرايشهاي جنسي) از راه نهادهايي مانند تيمارستان
يا زندان ،و همچنين بهدست برخي «رژيم»هاي
ايدئولوژيك ،به نظم درميآيد.

● در سنت ماركسيسم ،ايدئولوژيها آگاهيهاي
كاذبي بهشمار ميروند كه بر جهان «واقع»ي
سرپوش ميگذارند و آنرا پنهان ميكنند (براي
نمونه ،ايدئولوژيها اجازه نميدهند بنياد «واقع»ي
اقتصاديشان ديده شود) .برعكس ،آلتوسر بر آن
است كه ايدئولوژي «منعكس»كننده جهان واقعي
نيست بلكه بيانگر ارتباطي خيالي ميان افراد و
جهان واقعي است .گذشته از اين ،ايدئولوژي
بازنمايي تحريف شدة «واقع»اي است كه پيش از
آن توسط زبان تحريف شده بود.

شماره  / 307بهار و تابستان 1396
نزد فوكو ،سرچشمه قدرت در يك مركز يا مربوط
به سلسله مراتب ساختاري نيست بلكه قدرت از خودِ
جامعه سرچشمه ميگيرد و همه جا هست ـ نه به اين
دليل كه از جايي سرچشمه گرفته و همه جا را پر
كرده است ،بلكه به اين دليل كه از همهجا سرچشمه
ميگيرد 34.گرچه چنين برداشتي از قدرت براي
بسياري از مبارزان ضد استعماري و فمينيستها كاربرد
داشت (زيرا عالقمند به تمركز بر سيماهاي سركوبگ ِر
زندگي روزمره و نهادهايي مانند خانواده بودند) اما
نميتوانست به توضيح اين مسئله كمك كند كه چگونه
نهادهاي متعدد و تشكيالت گفتماني ،و «رژيم»هاي
مختلف «حقيقت» با يكديگر متّحد ميشوند و بافت
اجتماع را خلق ميكنند .با آنكه فوكو خود را از مفهوم
تقليلگراي «اتحادِ اجتماعي» رها ميكند اما جانشيني
براي چگونگي شكلگيري جامعه بهدست نميدهد.
حتي اگر جامعه را نه بهمثابه يك واحد (يك كل)
بلكه به مثابه ملغمهاي پيچيده درنظر بگيريم كه از
ساختارهاي گفتماني يا «رژيمهاي حقيقت» تشكيل شده
است ،اين رسالت بر دوش ما قرار ميگيرد تا درباره
ارتباطات قدرت ميان ساختارهاي اجتماعي گوناگون و
همچنين درون هر يك از ساختارها ،بينديشيم .مسئله
ِ
قدرت نسبي و توزيع «رژيم»هاي گوناگون «حقيقت»

در سازمان اجتماعي را (كه اثراتي نيز بر حفظ قدرت
در نظم اجتماعي دارد) ميتوان كاركرد ايدئولوژيك نيز
بهشمار آورد .اين بدان معناست كه نميتوان به سادگي
مفهوم ايدئولوژي را كنار گذاشت.
چنين مينمايد كه فوكو با كنار گذاشتن مفهوم
ايدئولوژي ،بار تئوريزه كردن مجدّ د اين مفهوم را از
دوش خود برميدارد .بهگفتة استوارت هال« ،فوكو
با تأكيد بر مفهوم قدرت ،مفهوم «سياسي» را براي
خود حفظ ميكند اما از آنجا كه هيچ ايدهاي در مورد
ارتباطات زور ندارد خود را از مفهوم «سياست» محروم
ميكند 35».اين ،از اهميت بسيار برخوردار است ،زيرا
بيانديشيدن دربارة ارتباطات قدرت ،دشوار ميتوان
بهگونهاي سيستماتيك دربارة مقاومت انديشيد .شايد
بههمين دليل باشد كه استوارت هال فوكو را نمونهاي
از «آنارشيست» بهشمار ميآورد ،زيرا اين انديشه او
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ّ
نامنظم تبديل ميكند.
مقاومت را به عملي آشفته و
براين پايه ،در تجزيه و تحليلهاي گوناگون كه از فوكو
شده است« ،رهايي» عملي فردي بهشمار ميآيد كه
تنها براي كساني قابل درك است كه مقاومت ميكنند.
بهسخن ديگر ،مقاومت نه قابل تجزيه و تحليل است
و نه ميتواند توسط شخص ديگري بازنمايي شود.
از سوي ديگر ،در اين چارچوب ،پراكندگي قدرت
چنان زياد است كه نه ميتوان دركش كرد ،نه به چالش
كشيد .فمينيست سرشناس ،هارتساك ،بر آن است كه
در انديشه فوكو «قدرت همه جا هست و در نتيجه
هيچجا نيست 36».در برخي از نوشتههاي پسامدرن،
اين گرايشها حتي فراتر رفته و مركزيّ ِ
ت انسان از
ميان ميرود ،جامعه در كليت خود تكهتكه ميشود
و ديگر هيچ سخني ثابت و پايدار نميماند .آنچه در
اين چارچوب تهديدكننده بهنظر ميرسد ،اين است
ِ
تفاوت معنا بهصورت
كه زماني كه تكثّر ،لغزش ،و
ِ
درك انسان در كليّتش
باوري فلسفي تقديس شود،
انكار ميشود .گرچه تمركززدايي سوژه اجازه خوانش
اجتماعي زبان و بازنمايي را ميدهد ،اما اين امكان را
از ما ميگيرد كه بتوانيم درباره سوژهاي بينديشيم كه
بتواند در برابر اوضاع موجود دست بهكاري بزند و
چالشگري كند .هرچند بحث و جدل دربارة اين مسائل
هنوز ادامه دارد ،اما نكته مهم اين است كه اين بحثها
باعث شد كه تنشها دربارة قدرت و سوژگي ،گرانيگاه
مطالعات درباره استعمار شود .ادوارد سعيد مدّ عي است
كه «همه انرژيهاي صرف شده در مورد تفكر انتقادي،
خوانش سياسي رمانها ،و رفع ابهامهاي نظري مانند
مكتب تاريخي ،ساختارشكني ،و ماركسيسم نسبت
به يك نكته اصلي و تعيينكننده طفره رفته است ،و
ِ
آن افق سياسيِ
فرهنگ مدر ِن غرب ،يعني امپرياليسم،
است 37.اين انتقاد تا اندازهاي طعنهآميز و كنايهدار
است ،زيرا ادوارد سعيد در كتاب شرقشناسي اين
ديدگاههاي تازه (از جمله ديدگاه فوكو) را بهكار برده
تا نقد تازهاي از انديشههاي استعمارگران بهدست دهد.
بهعبارت سادهتر ،ادوارد سعيد خود را در انديشههاي
پيشينيان محصور نكرده و در تالش براي يافتن راهي
بوده است كه با آن بتوان در برابر سلطه استعمارگران
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● آلتوسر مدعي است كه ايدئولوژي هستي مادي
دارد؛ زيرا ايدئولوژي هميشه در يك دستگاه
(چه دستگاههاي ايدئولوژيك و چه دستگاههاي
سركوب) ،در يك عمل و يا شيوههاي عمل
نهفته است .ايدئولوژيها همواره خود را در عمل
متجلي ميكنند (براي نمونه ،تشريفات مذهبي يا
رفتارهاي مرسوم و متداول) .در حقيقت ،او تا
آنجا پيش ميرود كه فرمول پاسكال در مورد باور
را ميپذيرد« :زانو بزن ،لبهاي خود را براي دعا
كردن تكان بده ،آنگاه باور خواهي كرد».
(بويژه امپرياليسم فرهنگي كه خواهان تداوم سلسله
ِ
هژمونيك خود است) ايستادگي كرد.
مفهوم «گفتما ِن استعماري» تنها يك مفهوم زينتي
براي توضيح و تشريح استعمار نيست .اين مفهوم
تجسم تأثيرات متقابلِ فرهنگي ،فكري ،اقتصادي
بيانگر ّ
يا سياسي در فرايندهاي شكلگيري ،استمرار ،و برچيده
شدن استعمار است .تجزيه و تحليل گفتمانيِ استعمار
در جستوجوي ارتباطي است ميان ابعاد هستيشناختي
تاريخ
و معرفتشناختيِ استعمار و پيوندي كه آنها با
ِ
نهادهاي استعماري دارد .گرچه فوكو توجه زيادي به
تاريخ ميكند اما برخالف نگاه سنتي به تاريخ ،تمركز
مطالعات او بيشتر بر «باستانشناسي» يا «تبارشناسي»
توليد دانش است .اين بدان معناست كه توجه او
به پيوستگيها و گسستهايي است كه ميان اپيستمه و
زمينههاي اجتماعي ظهور برخي دانشها و كاركردها
رخ ميدهد ـ دانشها و كاركردهايي كه مج ّوز ظهور
مييابند ،مورد پسند قرار ميگيرند ،يا تغيير ميكنند.
ديرينهشناسي فوكو بهدنبال كشف ناخودآگاه ِ
ِ
ساختاري معرفت) است؛
معرفت (يا زمينههاي
ناخودآگاهي كه از آگاهيِ دانشمندان ميگريزد ولي
بخشي از گفتما ِن عملي آنان است .او اين ساختارهاي
نهاني را كه در پس انديشهها ،نهادها ،و كردارها نهفته
است اپيستمه مينامد .در حقيقت ،اِپيستمه پيش
ِ
فكري ناخودآگاه همة دانشمندا ِن يك عصر يا
زمينة
همان ناخودآگاه ِ معرفت در هر دوره است .اپيستمه
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تعيين ميكند چه ميتوان گفت و چه نميتوان گفت.
رابطه ميان واژگان و اشياء برحسب اپيستمه هر دوره
دگرگون ميشود .براي نمونه ،بر پايه اين نظر فوكو،
در دوران رنسانس ،زبان و واژگان نمادِ اشياء يعني
عين اشياء بودهاند .بهسخن ديگر ،بعنوان واژگان ديده
ميشدهاند و با آنها تشابه كامل داشتهاند؛ زيرا جهان
اجزاي كامل طرح خداوند محسوب ميشده است.
در سدههاي هفدهم و هجدهم ،اپيستمة شباهت جاي
خود را به اپيستمة بازتاب و نمايش ميدهد .واژگان
بازتاب اشياء ميشوند ،يعني با آنها تفاوت پيدا ميكنند
و جها ِن واژهها ،تنها نمايشگر جها ِن اشياء ميشود .به
باور فوكو ،ايدئاليس ِم دكارت و تجربهگرايي هيوم در
اين اپيستمه قرار داشته است .در دوران مدرن ،يعني
سدة نوزدهم ،ميان واژگان و اشياء جدايي مطلق ميافتد
و آنها فاقد هرگونه پيوند پنداشته ميشوند (كانت نمونة
برجستة اين دوران است) .در درو ِن اپيستمه مدرن
است كه انسان بعنوان سوژة خودمختار و خودسامان
پديدار ميشود و به عقلِ خود بيش از هر زمان ديگر
در تاريخ اهميت ميدهد .در اين اپيستمه ،واژگان ديگر
نه نماد اشياء و نه بازتاب آنها بلكه بازتاب سوژه به
خودش بهشمار ميآمدند .بهعبارتي ميتوان گفت
ِ
شرايط امكان
كه ديرينهشناسي فوكو پژوهش دربارة
معرفت علمي در هر دوران (يا «عل ِم» علم) است .اين
ديرينهشناسي آرشيو نظري نهفتهاي كشف ميكند كه
چارچوب تعبير امور ،اشياء و حقايق در هر دوره است.
اشياء همان واژگان هستند كه به آنها معنا ميبخشند.
شايد از همينرو باشد كه ادوارد سعيد تأكيد

● از ديد آلتوسر ،هدف اصلي ايدئولوژي ،ساختن
افراد بهمثابه سوژه است .ايدئولوژي به اندازهاي
در ساختن سوژه نقش دارد كه «واقعيت» را
بهگونهاي شكل ميدهد كه خود را ،نزد ما ،بهمثابه
«حقيقت» يا «بديهي» جلوه دهد .يكي از اثرهاي
ايدئولوژي اين است كه ويژگي ايدئولوژيك بودن
را توسط خود ايدئولوژي نفي ميكند :ايدئولوژي
هرگز نميگويد كه «ايدئولوژيك هستم».
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ميكند كه «شرقشناسي» او درك نخواهد شد مگر
بهصورت يك گفتمان ،آنهم بهگونهاي كه فوكو بهكار
ميبرد .بر اين پايه ،ميتوان نتيجه گرفت (شايد
بسيار شتابزده) كه اپيستمه دوران مدرن توليدكننده
گفتما ِن «دانش /قدرت» فرانسيس بيكن و «خواست

فرمانروايي بر جهان» دكارت ميشود .در چنين
اپيستمهاي« ،شرقشناسي» نميتواند عيني و بيطرف
باشد .خواست «شرقشناسي» در اين اپيستمه چيزي
جز اِعمال قدرت بر شرق نميتواند باشد .اين بدان معنا
ِ
كسب دانش براي اِعمال
نيست كه شرقشناسان بهدنبال
قدرت بودهاند يا هستند؛ اين ذات اپيستمه مدرن است
كه توليدكننده آن نوع گفتما ِن «شرقشناسي» ميشود
ِ
سرشت فرهنگها و مردمان در جوامع غربي
كه ميان
و ديگر جوامع تفاوتي بنيادي و هستيشناختي قائل
ميشود؛ و اين تقسيم ِ
بندي «ناهنجارِ» بشريت به انسا ِن
«غربي» و «غير غربي»« ،شمالي» و «جنوبي»« ،پيشرفته»
و «عقب مانده» ،و «عقالني» و «غير عقالني» را پديد
ميآورد.
نوشتههاي فوكو ،بويژه تفسيرهاي فلسفي
او از مفاهيم قدرت و «هن ِر حكومتپذير كردن»
) ،(governmentalityاثري سنگين بر كاربرد مفهوم
امپرياليسم فرهنگي گذاشت .مفهوم «هنر حكومتپذير
كردن» كه ساخته و پرداخته ذهن اوست ،ميتواند
بهمثابه تالش حكومتها براي توليد شهرونداني توصيف
شود كه براي بهانجام رساندن سياستهاي حكومت
سودمند و مناسبند .سوزان ميهو اين مفهوم را «اَعمال
سازمان يافتهاي (نگرشها ،عقالنيتها ،و تكنيكها) [تعريف
ميكند] كه توسط آنها بر شهروندان (سوژهها) حكومت
ميشود 38».اين مفهوم همچنين به معني «هنر هيأت
حاكمه»« ،39چگونگي حكومت كردن (يعني ابزارهاي
سنجيدهاي كه رفتارهاي ما را هدايت ميكند)»،40
«عقالنيت حكومتي» ،41و «تكنيكها و استراتژيهايي كه
توسط آنها يك جامعه حكومتپذير ميشود» 42نيز
تعريف شده است.
تفسير فوكو از قدرت ،همساني چشمگير با تفسير
ماكياولي در رساله شهريار دارد .او قدرت را همچون
پديدهاي غيرمادي و گونهاي ارتباط ميان افراد توصيف
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ِ
استراتژيك اجتماعيِ پيچيدهاي سر
ميكند كه با اوضاع
و كار دارد كه در پيوند با توانايي فرد براي كنترل
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كردن محيط پيرامون خود و اثر گذاشتن بر آن است.
اين بدان معناست كه قدرت پديدهاي مستقل از
اوضاع پيچيده اجتماعي نيست ،و از اينرو ،فضاي
اجتماعي تعيينكننده و تعريفكنندة نوع و شكل
قدرت است .از ديد فوكو ،مفهوم قدرت سخت در
پيوند با مفهوم «حقيقت» است .او «حقيقت» را به مثابه
روندهاي منظم براي توليد ،نظارت ،توزيع ،اشاعه ،و
شيوة كارِ گزارههايي تعريف ميكند كه با نظامهاي
قدرت «ارتباطي ادواري» دارند 44.بنابراين «حقيقت»،
ِ
فرهنگ مشخص ،همواره در ِ
ذات
در چارچوب يك
نظامهاي قدرت است و نميتوان آنرا از ايدئولوژي
(كه بيشتر همخوان با اشكال گوناگون هژموني است)
جدا كرد .از اينرو ،مفهوم امپرياليسم فرهنگي ميتواند
نمونهاي از گزارههايي باشد كه در پيوند با قدرت و
«حقيقت» تعريف ميشود.
تفسير فوكو از «هن ِر حكومتپذير كردن» ،براي
ِ
قدرت چندمليتي ،از
طرح نظريههاي ساختارهاي
ِ
درس
اهميت بسيار برخوردار است .او در كالسهاي
خود در كالج فرانسه ،اين مفهوم را بيشتر به مثابه
«هن ِر وسيع فرمانروايي» تعريف ميكرد .نزد او ،اين
فرمانروايي فراتر از نوع سنتي آن است كه برحسب
ِ
قيمومت دولت بر شهروندان ،پدر و مادر بر فرزندان،
مديران بر كارمندان ،و ...تعريف ميشود 45.چنانكه
در باال گفته شد ،اين دريافت از فرمانروايي ،مستقيم
با دريافت ماكياولي در رساله شهريار ،و همچنين با
مفاهيم «حقيقت» و «قدرت» نزد فوكو ارتباط دارد .اين
ِ
فرهنگ مشخص ،ذهنيتهاي
بدان معناست كه ،در يك
متعدد و متفاوتي در درون ارتباطات قدرت شكل
ميگيرد كه خود را در اشكال متعدد «هنر فرمانروايي»
ِ
فرهنگ مشخص متجلي ميكنند (مانند هنر
در آن
فرمانروايي ليبراليس ِم نو) .به زباني سادهتر ،هن ِر اين
«هنر» خلق و پروراندن ذهنيتهاي حكومتپذيري است
كه براي به انجام رساندن سياستهاي حكومتها سودمند
و مناسب باشد و به قدرت آنها مشروعيت دهد .بر
اين پايه ،مفهوم امپرياليسم فرهنگي ميتواند به مثابه
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● بيشتر سوژهها ،ايدئولوژيك بودن خودساخته
را «واقعيت» يا «طبيعي» ميشمارند و از اينرو
كمتر گرفتار دستگاههاي سركوب دولتي ميشوند
(دستگاههايي كه براي تنبيه كساني برپا شده
ِ
ايدئولوژي مسلط نميروند) .با
است كه زير بار
توليد و بازتوليد ايدئولوژي توسط دستگاههاي
ايدئولوژيك دولتي ،فرد خود را سوژه آزاد تلقي
ميكند و آزادانه خود را زير سلطه قرار ميدهد.
سادهتر بگوييم سوژه آزادانه فرمانبرداري را
ميپذيرد.
هن ِر حكومتپذير كردن كشورهاي زير سلطه («جهان
سوم» و مستعمرات) براي به انجام رساندن سياستهاي
استعمارگران (كشورهاي پيشرفته صنعتي و شركتهاي
چندمليتي) تعريف شود كه هدفي يكسره اقتصادي را
دنبال ميكنند.
طبقه و نژاد:

پيوند تنگاتنگ ميان طبقه و نژاد ،از موضوعاتي
است كه در ادبيات و نظريههاي پسااستعماري بيش
از پيش به آن پرداخته شده است و مناظره بر سر آن
هنوز ادامه دارد .برخي از پرسشهايي كه در اين زمينه
مطرح است ،عبارت است از :آيا آنگونه كه ماركسيسم
كالسيك مطرح ميكند ،مفهوم «طبقه» تنها مفهومي
است كه ميتوان از راه آن روابط اجتماعي را توضيح
داد؟ آيا طبقه تعيينكنندة روابط نژادي است؟ آيا روابط
نژادي در شكلگيري طبقه نقش دارد؟ چه رابطهاي
ِ
«برتري» سفيدپوستان وجود دارد؟
ميان سرمايهداري و
رابرت يانگ با آوردن مثالي از رمان معشوقه خانم
چاترلي ،نوشته دي.اچ.الرنس 46،به اين نكته اشاره
ميكند كه برخالف انديشه ماركسيزم كه نژاد را بايد
برپايه طبقه درك كرد ،اعضاي طبقه باالي انگليس طبقه
را برحسب نژاد درك ميكنند .در مثال يانگ ،يكي از
شخصيتهاي داستان كه زني از طبقة باالست ،تنها به
اين دليل كه معشوقه او «از نظر فرهنگي از نژادي ديگر
است» تصميم ميگيرد كه با او همخانه نشود 47.نقطة
مقابل اين داستان را ميتوان در فيلم سينمايي رختشوي
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زيباي من ،به كارگرداني استفان فرييرز ،ديد 48.در
صحنهاي از اين فيلم ،كارگر نوجوان سفيدپوستي به
كارفرماي پاكستاني خود پيشنهاد ميكند كه ،بعنوان
يك غير سفيد ،نبايد مستأجر كارائيبي خود را بيرون
كند .كارفرما پاسخ ميدهد« :من يك تاجر حرفهاي و
نه يك پاكستاني حرفهاي هستم» .چنين پاسخي نشان
ميدهد كه او از يكسو تفاوتهاي طبقاتي را ناديده
نميگيرد ،و از سوي ديگر خوب ميداند كه شكافهاي
ِ
تسلط يك
نژادي موجود در جوامع سركوب شده و
نژاد بر نژاد ديگر ثمرة همين تفاوتهاست.
در پيوند با تجزيه و تحليلهاي مربوط به نژاد و
قوميت ،دستكم ميتوان به دو رهيافت كلي اشاره
ِ
رهيافت «اقتصادي» است كه بهظاهر
كرد :نخست،
ريشه در تجزيه و تحليلهاي ماركسيستي دارد .در اين
رهيافت ،گروههاي اجتماعي (كه گروههاي نژادي را نيز
دربرميگيرد) توسط فرايندهاي ساختارهاي اقتصادي
تعيين و تعريف ميشوند .از ديد برخي از نظريهپردازان
پسااستعمار ،استعمار كمك بزرگي به رشد و توسعه
سرمايهداري كرده و ايدئولوژي نژادپرستي به مجرايي
تبديل شده كه از راه آن نيروي كارِ مردمان مستعمره در
خدمت سرمايه ِ
داري نوپا قرار ميگرفته است .بهسخن
ديگر ،نژادپرستي همواركنندة راه رشد سرمايهداري
ِ
رهيافت «جامعهشناختي» است كه
شده است .دوم،
بخش بزرگي از آن ريشه در انديشههاي ماكس وبر
ِ
نژادي
دارد .در اين رهيافت ،براي درك سيماهاي
جوام ِع مستعمره ،توضيحات اقتصادي بهتنهايي كافي

● بسياري از كساني كه امروزه مفهوم امپرياليس ِم
فرهنگي را در نوشتههاي خود بهكار ميبرند ،از
نوشتههاي ميشل فوكو ،ژاك دريدا ،ادوارد سعيد،
و نظريههاي پساساختارگرايي و «پسااستعمار»ي
اثر پذيرفتهاند .در قلمرو گفتمان «پسااستعمار»ي،
ِ
ميراث
مفهوم امپرياليسم فرهنگي ميتواند بهمثابه
فرهنگيِ استعمار ،يا اشكال گوناگون اَعمالي بهكار
برده شود كه در خدمت تداومِ سلطه و برتري
غرب است.
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نيست .از تفاوتهاي بزرگ اين دو رهيافت اين است كه
ِ
رهيافت «اقتصادي» را طبقه
گرانيگاه تجزيه و تحليلهاي
ِ
رهيافت «جامعهشناختي»
وگرانيگاه تجزيه و تحليلهاي
را نژاد تشكيل ميدهد .در حقيقت ميتوان گفت كه
ِ
رهيافت «اقتصادي» به نژاد ،نگاهي كاركردي است،
نگاه
ِ
رهيافت «جامعهشناختي» گرايش به ناديده گرفتن
و
مسائل اقتصادي دارد .نكته ديگري كه در پيوند با اين
دو رهيافت بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه
تفاوت آنها تنها يك تفاوت نظري نيست ،بلكه بايد اين
تفاوت را در اثراتشان در مبارزات سياسي جستوجو
كرد .اگر اين فرضيه را بپذيريم كه ارتباطات نژادي
ريشه در ساختارهاي اقتصادي دارد ،چارهاي جز اين
نيست كه ،براي دگرگوني ارتباطات نژادي ،ارتباطات
اقتصادي را تغيير دهيم .از سوي ديگر ،اگر اين فرضيه
را نپذيريم و ارتباط ميان طبقه و نژاد را پيچيدهتر از
آنچه به نظر ميرسد درنظر گيريم ،نيازمند آنيم كه براي
توضيح سركوبهاي نژادي ،اهميت بيشتري براي عامل
سياست قائل شويم.
از جمله انديشمنداني كه ميكوشد ميان اين دو
رهيافت ارتباطي ديالكتيكي برقرار كند ،جان رِكس
است .او در مقالهاي با عنوان «نظريه ارتباطات نژادي:
يك رهيافت وبري» 49به اين نكته اشاره ميكند كه
سرمايهداري ،در آفريقاي جنوبي ،از راه كار اجباري
مردمان بانتو  (Bantu)50تثبيت شده است .اين بدان
معناست كه ارتباطات نژادي امري حياتي براي
دسترسي به نيروي كارِ ارزان بوده است .ماركس بر
آن بود كه «سرمايهداري وابسته به كارگ ِر آزاد است كه
نيروي كارِ خود را به مالك ابزار توليد ميفروشد 51».اما
در آفريقاي جنوبي ،مانند بسياري ديگر از سرزمينهاي
مستعمره ،نيروي كارِ مردمان با زور در اختيار صاحبان
ابزار توليد قرار ميگرفت ،و اين نيروي كار به هيچرو
آزاد نبود .جان ركس با نقلِ قولي از يك مهاجر
سفيدپوست به بحث خود مشروعيت بيشتري ميدهد:
«ما زمين او را دزديديم .اكنون بايد اعضاي بدن او را
نيز بدزديم ...كارِ اجباري نتيجة فرعي اشغال كشور از
سوي ماست 52».ماركسيستهاي كالسيك بر اين باور
بودند كه كارايي سرمايهداري ،وابسته به كارگ ِر «آزاد»
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است كه جانشين بردهداري و شيوههاي گوناگون
كاربرد زور شده است؛ و اين زور در نظام سرمايهداري
از راه فشارهاي اقتصادي اِعمال ميشود .اما جان ركس
بر آن است كه درحال و هواي استعماري ،اين سيماهاي
به ظاهر منسوخ شده (نه بهمثابه ته ماندهاي از گذشته
بلكه بهمثابه سيماهاي ضرورِ سرمايهداري) هنوز ادامه
دارد .بهعبارتي ميتوان گفت كه نژاد و نژادپرستي
شالوده كارِ اجباري و غيرآزادي است كه در خدمت
استعمارگران (به هر شكل آن) قرار ميگيرد.
ايدئولوژيهاي نژادپرستانه ،ميان گروههاي گوناگون
تفاوتي از ديد طبيعي يا بيولوژيك قائل ميشوند ،و
ظرفيتها و وظايف اجتماعي آنها را بر همين پايه تعريف
و تعيين ميكنند .در اين مورد ،امه سهزر ،با خشم ،به
يكي از سخنان ارنست رنان اشاره ميكند:
طبيعت ،نژادي از كارگران (نژاد چيني) ساخته
ِ
مهارت شگفتانگيزي در كارهاي دستي دارند و
كه
از غرور و افتخار هيچ نميفهمند؛ با عدالت بر آنان
حكومت كن؛ در اِزاي موهبت چنين حكومتي ،مالياتي
بر آنان تحميل كن كه دستمزدِ بيش از اندازة نژاد
غالب است ،و آنان راضي و خوشنود خواهند شد...
نژادي از كارگران كشاورزي روي زمين (سياهان)...
نژادي از سروران و سربازان (اروپاييان) .اگر اين
نژاد شريف و نجيب را به سطحي فرو كاهيد تا مانند
سياهان و چينيها در اِرگاستلوم (ergastulum) 53كار
كنند ،شورش ميكنند ....اما آن گونه زندگي كه
كارگران ما را به شورش وا ميدارد چيني و مانند او
را خوشحال ميكند ،زيرا آنان موجوداتي هستند كه
از حداقل نظاميگري بيبهرهاند .اجازه دهيد هر كس
كاري را انجام دهد كه براي آن ساخته شده ،و همه
54
خوب و خوش خواهند بود.
ِ
ايدئولوژي نژادپرستي به سادگي
ميبينيم كه
برحسب طبقه تعريف و تفسير ميشود .از دريچة
چنين عينكي ،سياهپوستان بايد براي هميشه برده و
كارگ ِر ارزان باقي بمانند .اين بدان معناست كه برخي
از گروههاي نژادي كارگر بهدنيا ميآيند و بايد تا ابد
در زمره طبقه كارگر باقي بمانند .يكي از مشكالت اين
ديدگاه اين است كه چگونه ميتوان ،برحسب چنين
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● آنچه امروزه در نظريه انتقادي و نقد
پسااستعماري (بويژه پس از ادوارد سعيد و كاربرد
آن در شرقشناسي) گفتمان خوانده ميشود،
همان تعريف گسترش يافته از سوي فوكوست.
زادگاه اين مفهوم ،بهمعناي فوكويي آنرا ،ميتوان
در نوشتههاي او دربارة ديوانگي يافت .در اين
نوشتهها ،او ميكوشد پرده از ديدگاه دروني
سوژهاي بردارد كه ديوانه خوانده ميشود .بهسخن
ديگر ،او در پي شنيدن صداي كساني است كه
ديوانه خوانده ميشوند ،نه صداي ديگراني كه
درباره «ديوانگان» سخن ميگويند .پرسشي كه تا
اندازهاي آزاردهنده است ،اين است كه چگونه
ميتوان صداي كساني را شنيد كه جامعه ارزشي
براي صدايشان قائل نيست؟ فوكو در پژوهشهاي
خود اين نكته را درمييابد كه متون ادبي يكي
از مكانهاي كميابي است كه ممكن است در آن
صداي آنان را شنيد.
باوري ،جها ِن اجتماعي را سازماندهي كرد؟ آيا بايد
اين گروهها را به زور در جايگاه «طبيعيِ » طبقاتيشان
نگهداشت؟ در اينصورت ،براي تضمين تولي ِد ما ّدي
آنها ،ميبايست واقعيت و بازنماييِ آنرا هماهنگ و در
يك مسير قرار داد( .در اين مورد به بخشهاي بازنمايي
و ايدئولوژي مراجعه شود).
اين فرايند را رابرت ميلز به آزمون گذاشته است .او
در رسالة خود با عنوان نژادپرستي نشان ميدهد چگونه
ايدئولوژيهاي نژادپرستانة استعمارگرا ِن انگليسي مايه
رشد و توسعه سرمايهداري در كنيا شده است 55.پيش
از هر چيز ،انگليسيان بهترين زمينهاي آنان را به زور
مالك شدند و آنان را ناگزير از اقامت در مكانهاي
همجوار كردند .اين فرايند با به كار گماردن خود
آفريقاييان در ستادهاي فرماندهي تسهيل شد (شيوهاي
كه تا آن زمان در آفريقا سابقه نداشت) .پيش از ورودِ
انگليسيان ،مردمان كنيا صحرانشين و كوچنده بودند ،و
از اينرو بسياري از زمينهاي آنان در فصول گوناگون
«بيمصرف» ميماند تا در كوچ بعدي مورد استفاده قرار
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گيرد .انگليسيان ،با تغيير تعريف اين زمينها به «ضايع»،
مالك آنها شدند و دست به بهرهبرداري از اين زمينها
زدند .نظم تازه ،تحريك بوميان را نيز محدود كرد
و آنان ناگزير از اقامت در مكانهاي مشخص شدند.
استعمارگران ،پس از اشغال زمين ،نيروي كارِ مورد
نياز خود را با روشهايي بسيج و گردآوري ميكردند كه
ِ
ِ
دولت استعماري بود.
دخالت مستقيم
همگي نيازمند
آنان براي ساختن جادهها ،راهآهن ،باراندازها و باربرا ِن
مورد نياز ،آفريقايياني را كه در ستادهاي فرماندهي
در اختيار داشتند مأمور گردآوري نيروي كار از نقاط
گوناگون كردند .اينان همچنين مأمور متقاعد كردن
بوميان براي پيوستن به نيروي كارِ مورد نياز مالكا ِن
تازه بودند .دستمزد كارگران بسيار ناچيز بود ،و كساني
كه از انجام دادن كارهاي محوله سر باز ميزدند سخت
تنبيه ميشدند .آفريقاييان همچنين تشويق ميشدند تا،
در برابر كارِ خوب و مورد تأيي ِد استعمارگران ،در
زمينهاي اروپاييان زندگي كنند .گذشته از همه اينها،
ماليات نيز به آنان تحميل شد ،و آنان ميبايست بخشي
از دستمزدِ ناچيز خود را بابت ماليات بپردازند .همة
اينها نشاندهندة آنست كه بنياد امپراتوري تازه كه بر
سلسله مراتب نژادي استوار بوده ،همزمان با نيازهاي
ِ
اقتصادي استعمارگران هماهنگ و همخوان شده است.

● فوكو راهي پيش پاي ما مينهد كه ميتوانيم
هم از بيرون به درون و هم از درون به بيرون متنها
حركت كنيم .از ديگر ويژگيهاي تفكر فوكو اين
است كه گفتمان را در پيوندش با قدرت تعريف
ميكند .گفتمان براي او بيان ايدئاليستي پندارها
نيست ،بلكه در چارچوبي يكسره ماترياليستي،
بخشي از ساختارِ قدرت در درون جامعه است.
اهميت گفتمانها در اين است كه آشكاركنندة
بازي قدرت در جايگاههاي مشخصاند.
تجزيه و تحليل گفتماني اين امكان را بهدست
ميدهد كه ر ّد پاي ارتباط ميان آشكار و پنهان،
متن و حاشيه ،مسلط و زير سلطه ،و ايدهها و
نهادها را دنبال و روشن كنيم.
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در اين فرايندها بر تفاوت گروههاي گوناگون آفريقايي
نيز تأكيد ميشد و ،نزد استعمارگران ،برخي از گروهها
بهعلت داشتن «مهارتهاي ويژه» از امتياز بيشتري
برخوردار ميشدند .به تعبيري ميتوان گفت كه
استعمارگران با جدا كردن گروههاي گوناگون آفريقايي
از يكديگر ،و در بسياري موارد رو در رو قرار دادن
آنها ،فرايند سلطه خود بر سرزمينهاي مستعمره را آسان
كردند .از اينرو ،چنانكه ميلز نتيجهگيري كرده است
56
«طبقه از راه فرايند نژادي كردن شكل گرفته است».
ِ
مراتب نژادي را از ميان
سرمايهداري نه تنها سلسله
نبرد بلكه آنرا تشديد كرد ،زيرا ماندگاريش وابسته به
آن بود .ايدئولوژيهاي نژادپرستانه خالق ساختارهايي
اجتماعي شدند كه فرايند توليد سرمايهداري را آسان
ميكرد .گرچه در سرمايهداري كالسيك نيز كارگران
يكسره آزاد نبودند ،اما بحثهاي جان ركس به خوبي
نشان ميدهد كه سرمايهداري ،در حال و هواي
استعمار ،متفاوت عمل ميكند؛ و براي درك چنين
تفاوتي نيازمند آنيم كه با دقت بيشتري به مسئله نژاد و
قوميت و رابطة آن با طبقه بپردازيم.
در فضاي استعماري ،دولت و نهادهاي وابسته
به آن (مانند نظامهاي آموزشي) هم نقشي حياتي در
ماندگاري و تداوم تفاوتهاي نژادي و طبقاتي بازي
ميكنند ،و هم ايدئولوژيهاي ضرور براي گسترش
سرمايهداري را بهكار ميگيرند .بحثهاي جان ركس اين
نكته را برجسته ميكند كه تفاوتهاي اقتصادي بهتنهايي
مولد ارتباطات نژادي نيست ،بلكه نابرابريهاي اقتصادي
در سايه ايدئولوژيهاي نژادپرستانه حفظ ميشود.
اهميت اين ايدئولوژيها بويژه زماني روشن ميشود كه
دولت و نهادهاي قانوني آن نتوانند نظم اجتماعي را
حفظ كنند:
مقررات نميتوانست
زماني كه قوانين و
ّ
نظم اجتماعي را حفظ و تقويت كند ،بايد به
استعمارگران و مردمان مستعمره تلقين ميشد كه
استعمارگران برتر و استعمارشدگان پستترند .از
اينرو ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه آموزة برابري
ِ
فرصت اقتصادي و [آموزة] برتري و دونپايگيِ
در
نژادي كاملكنندة يكديگرند .نژادپرستي پلي است
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كه درة ميان نظريه و عمل را پر ميكند.
بيگمان اين بدان معنا نيست كه كاربرد زور
با آزادي بردگان متوقف شده است .در برخي از
كشورها ،مانند آفريقاي جنوبي ،زور به گونهاي
سيستماتيك و در سطحي سياسي ،براي تضمين
تداوم برتري سفيدپوستان بهكار گرفته ميشود .اين
بدان معناست كه نابرابري ،استثمار و سركوبهايي كه
از سوي ليبراليسم اقتصادي به چالش كشيده ميشود،
بايد رو در روي آموزهاي قرار گيرد كه توضيحدهندة
استثنا در قاعده است .گرچه اين امر پذيرفته شده كه
همة انسانها برابرند ،اما اين پندار هنوز وجود دارد
57
كه برخي از انسانها برابرتر از ديگرانند.
شايد به همين دليل باشد كه منتقداني مانند
ِ
مراتب
والرِشتاين به اين نتيجه رسيدهاند كه سلسله
نژادي «فرمولي جادويي» است كه به رشد سرمايهداري
كمك ميكند ،نيروي كار مورد نياز را در اختيار
سرمايهداران قرار ميدهد؛ و حتي به آنان اجازه
ميدهد كه ،در مقايسه با كارگران سفيدپوست ،آزادي
كمتري به آنان بدهند 58.در چنين تجزيه و تحليلي،
گرچه تفاوتهاي نژادي ارتباطي تنگاتنگ با ساختارهاي
اقتصادي دارد ،اما كاركردشان فراتر از آن است كه بتوان
آنها را محصول فرعي ارتباطات طبقاتي بهشمار آورد.
تجزيه و تحليلهاي ركس همچنين به چگونگي دروني
شدن ايدئولوژيهاي نژادپرستانه ميپردازد .از همين رو،
ِ
رهيافت ركس نوعي تلفيق
و به گفتة استوارت هال،
59
انديشههاي ماركس و فانون است.
محل دقيق تقاطع ايدئولوژيهاي نژادپرستانه و
فرايند شكلگيري طبقه را دستكم دو چيز تعيين
ميكرد :نخست ،نوع جامعهاي كه قدرت استعماري در
آن نفوذ ميكرد؛ و دوم ،ايدئولوژي نژادپرستانهاي كه
در آن جامعه شكل ميگرفت .با نگاهي گذرا به تاريخ
كشورهاي مستعمرة پيشين ،بويژه در آفريقا ،ميتوان
ديد كه روابطي نژادي كه در دوران استعمار پديد آمده،
تا مدتها پس از دگرگوني ساختارهاي اقتصادي برجا
مانده است .اثرات بيارزش كردن بردگا ِن آفريقايي را
هنوز ميتوان در نسلهاي بعدي آنان ديد؛ نابرابري در
قوانين و مقررات استعماري هنوز تعيينكنندة دستمزدها
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● فوكو به ما نشان ميدهد كه چگونه ساختارهاي
ِ
خلق فضاهاي مخالفت و مقاومت
مس ّلط با
مشروعيت خود را بهدست ميآورند .برپايه اين
ديدگاه ،از يكسو مقاومت توليد ميشود ،و
از سوي ديگر به دست كساني كه در قدرتند
مايهكوبي و كنترل ميشود .فوكو نشان ميدهد كه
چگونه هويت فردي در اروپا شكل گرفته و همين
ِ
هويت فردي در مورد مردمان مستعمرات انكار
شده است .كشف اين فرايند ،يعني كشف ساخت
ِ
هويت «ديگري» در گفتمان غرب ،تنها
و پرداخت
از راه تجزيه و تحليل گفتماني امكانپذير بود.
پاگيري و كاربرد مفهوم «گفتما ِن استعماري» ريشه
در همين تجزيهوتحليل فوكو دارد.
و فرصتهاي مردماني است كه پدرانشان زماني زير
سلطه استعمار بودهاند؛ كليشههاي روابط نژادي هنوز
سطح
ادامه دارد ،و ناهماهنگي و نابرابريهاي موجود در
ِ
جهاني بر نابرابريهايي استوار است كه پايههايشان در
دوران استعمار گذاشته شده است .برسرهم ميتوان
گفت كه هنوز آميزة پيچيدهاي از عوامل اقتصادي و
نژادي وجود دارد كه ريشههاي آنرا بايد در گذشتة
استعماري جست.
يكي از سيماهاي ارزشمند نظريههاي نوپديد،
بويژه نظريههاي پسا استعماري ،كوشش براي يافتن
اين ريشهها و كاركرد آنها در تعيين و برقراري ارتباط
ميان كشورهاي مستعمرة پيشين و كشورهايي است
كه زماني ارباب آنها بودهاند .چنين مينمايد كه اين
ديدگاه ماركسيزمِ كالسيك كه سرمايهداري سرانجام
نظامهاي اقتصادي پيشاسرمايهداري را از ميان خواهد
برد 60،توان چنداني براي توضيح جوامع زير سلطه
استعمار و دوران پسااستعمار ندارد .جان ركس با اشاره
به نظام اجتماعي آفريقاي جنوبي نشان ميدهد كه
سرمايهداري گرايش چنداني به از ميان بردن نظامهاي
اقتصادي پيشاسرمايهداري ندارد .در كشورهاي
ِ
استعماري اقتصادِ سرمايهداري،
مستعمره ،گونههاي
مانند بردهداري در كشتزارها ،تا مدت زماني دراز نه
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تنها از ميان نرفت بلكه رونق بيشتري نيز يافت .در
دوران «پسااستعمار» نيز ،اقتصادهاي سرمايهداري يا
با گونههاي رنگارنگ اقتصادهاي پيشاسرمايهداري
همزيستي ميكنند ،يا اينگونهها مانعي بر سر راه آنها
بهوجود ميآورد .از پرسشهايي كليدي كه نظريههاي
پسااستعماري ميكوشند پاسخي براي آن بيابند اين
است كه چرا اين اشكا ِل اجتماعي در برابر رشد كامل
سرمايهداري مقاومت ميكنند؟ آيا ريشة اين مقاومت را
بايد در ويژگيهاي اقتصادهاي پيشاسرمايهداري جست،
يا اينكه سرمايهداري براي رسيدن به سود بيشتر و در
اختيار داشتن كارگ ِر ارزانتر در جهت حفظ و تداوم
آنها ميكوشد؟
آندره گوندر فرانك در رسالهاي با نام سرمايهداري
و كشورهاي رو به توسعة آمريكاي التين 61اين فرضيه
را مطرح ميكند كه سرمايهداري با پشتيباني استعمار ،به
همه جا نفوذ كرده است .او بر آن است كه سرمايهداري
از سدة شانزدهم در آمريكاي التين وجود داشته است؛
و بردهداري در كشتزارها گونهاي از سرمايهداري
بوده كه در آن برده همان كاركردِ سرمايه يا دارايي
را داشته است .مفهوم «رو به توسعه» ثمرة روشي
است كه از راه آن بيشتر كشورهاي جهان وارد نظام

● فوكو آغاز سدة نوزدهم را زمان گشايش دوران
مدرن بهشمار ميآورد .از ديد او ،ساختارهاي
مسلط جوامع غربي ،موذيانه (و نه به شيوهاي
آشكار و قابل رؤيت) و با تأكيد بر سوژه انساني
(بويژه با تأكيد بر فيزيك يا بدن انسان) توانستند
خود را بازتوليد كنند .برآيند اين بازسازي اين بود
كه انسانها سيستمهاي سركوب را دروني كردند
و از راه برخي ايدهها كه چه چيز نرمال است و
چه چيز منحرف ،به بازتوليد آنها پرداختند .اين
بدان معناست كه انسانها پذيرفتند زير سلطه قرار
ِ
توجيهات «قانوني» و «اخالقي» اين سلطه
گيرند و
را دروني كنند .نزد آنان ،آن رفتاري نرمال شد كه
خود را با قانون هماهنگ كند (قانوني كه دستگاه
حاكم برپا كرده است) و انحراف همان چيزي شد
كه همين قانون مردود ميشمرد.
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جهاني شدهاند .امپرياليسم ،كشورهاي جهان را به دو
گروه «توسعه يافته» و «روبهتوسعه» تقسيم و ارتباط
آنها را بر پايه توسعة نابراب ِر سرمايهداري و وابستگي
يكي («روبهتوسعه») به ديگري («توسعهيافته») تعيين
كرد .از اينرو ،ما در يك نظام سرمايهداري جهاني
زندگي ميكنيم كه هم كشورهاي «توسعهيافته» و
هم كشورهاي «رو به توسعه» (وابسته) را ساماندهي
ميكند .جها ِن امروز به دو گروه سرمايهداري «پيشرفته»
و سرمايهداري «روبهتوسعه» تقسيم شده است ،زيرا
روشهايي كه از راه آنها اين كشورها به سرمايهداري
روي آوردهاند متفاوت است.
اِرنستو لَكلو ،نظريهپرداز سياسي آرژانتيني ،اين
تجزيهوتحليل فرانك را به چالش ميكشد .از ديد او،
فرانك سرمايهداري را تنها يك نظام توليدي براي بازار
بهشمار ميآورد ،بيآنكه روابط انساني مول ّ ِد اين نظام
را درنظر گيرد .بههمين دليل است كه فرانك نميتواند
تفاوتي ميان كار در كشتزارهاي كمپاني هن ِد غربي
و كارخانههاي نساجي انگلستان قائل شود .گرچه
كارگران در هر دو استثمار ميشوند ،اما نوع و درجة
استثمار آنان بستگي به نوع و اندازة رشد و توسعة
سرمايهداري آن دو كشور دارد .جان ركس نيز بر اين
باور است كه فرضية فرانك داللت ضمني بر اين دارد
كه كشورهاي «جهان سوم» بايد تا زمان سرنگوني نظام
سرمايهداري ،بهدست طبقة كارگ ِر خودِ كشورهاي
سرمايهداري پيشرفته ،استثمار شدن خود را بپذيرند و
با آن كنار آيند .از اينرو ،فرانك رابطه ميان كشورهاي
«پيشرفته» و «روبه توسعه» را بهصورت رابطهاي نابرابر
براي مدتي نامحدود قفل ميكند.
پرسشي كه در اينجا پيش ميآيد اين است كه
آيا راه بهتري براي درك نقش استعمار در رشد و
توسعه سرمايهداري وجود دارد؟ استوارت هال تفاوتي
ميان بردگاني كه در دوران استعمار در كشتزارها كار
ميكردند و كارگران در جوامع سرمايهداري قائل
ميشود 62.بردگان ،برخالف كارگران ،مالك نيروي
كارِ خود نبودهاند .از اينرو ،نميتوان آنان را در گروه
كارگرا ِن آزاد و مزدبگير جاي داد .گرچه تفاوتي آشكار
ميان رابطة بردگان و اربابشان و رابطة كارگرا ِن آزاد و
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مالكا ِن ابزار توليد وجود دارد ،اما برده (از راه تجارت
برده) و محصول توليد شده بهدست او وارد بازار
جهاني سرمايهداري ميشده است .سرمايه تجاري هم
روي برده و هم روي محصول توليد شده به دست او
سرمايهگذاري ميكرده است .بههمين دليل ،بردهداري
در كشتزارها از راه استعمار ،كشاورزي ،و شيوهها و
روابط توليد سرمايهداري امكانپذير شده است .بهسخن
ديگر ،شيوههاي غيرسرمايهداري ،مانند بردهداري،
هم با سرمايهداري همزيستي ميكرده و هم كمك
بزرگي براي رشد و توسعة آن بوده است .از اينرو،
از يكسو شيوههاي پيشاسرمايهداري بهسادگي تسليم
سرمايهداري نميشد و در برابر آن مقاومت ميكرد ،و
از سوي ديگر ،سرمايهداري خواهان از ميان بردن آنها
نبود (و چه بسا هنوز هم نيست) ،زيرا در خدمت رشد
و توسعة سرمايهداري است .بهعبارتي ميتوان گفت
كه ارتباط ميان ايندو يك همزيستي ساده نيست بلكه
چنان كه استوارت هال ميگويد «نوعي پيوند َمفصلي
ميان شيوههاي متفاوت توليد است كه برخي از آنها
63
برآيند روابط سلطهجويانه است».
تجزيه و تحليل استوارت هال كمك بزرگي به درك
اين مسئله ميكند كه چرا سرمايهداري شيوهها و روابط
پيشاسرمايهداري را از ميان برنداشته است و نميدارد.
در حقيقت ،اين خواست سرمايهداري است كه برخي
از ساختارهاي اجتماعي پيشين دگرگون نشود ،برخي
از شيوههاي استثماري كه بنيادشان بر سلسله مراتب
نژادي و قومي بوده برجا بماند و كارگ ِر ارزان همچنان
در خدمت نظام سرمايهداري باشد .گرچه امروز ،مانند
دوران استعمار ،كارگ ِر «بردة» ارزان وجود ندارد ،اما
سرمايهداري با شيوههاي ديگ ِر توليد پيشاسرمايهداري
همزيستي ميكند ـ البته با اين تفاوت كه بنياد اين
ِ
تسلط سرمايهداري استوار است.
همزيستي بر
بررسيها دربارة پويايي رابطه ميان طبقه و نژاد
(حتي در سده بيستم ،بويژه در انگلستان) نشان ميدهد
كه «كاركردِ ارتباطات طبقاتي كه شامل طبقه كارگر
سياهپوست نيز ميشود ،همان كاركردِ ارتباطات نژادي
را دارد و نژاد و طبقه را نميتوان به سادگي از هم جدا
كرد .نژاد كيفيتي است كه طبقه در آن زندگي ميكند.

27
● ادوارد سعيد تأكيد ميكند كه «شرقشناسي»
او درك نخواهد شد مگر بهصورت يك گفتمان،
آنهم بهگونهاي كه فوكو بهكار ميبرد .بر اين پايه،
ميتوان نتيجه گرفت (شايد بسيار شتابزده) كه
اپيستمه دوران مدرن توليدكننده گفتما ِن «دانش/
قدرت» فرانسيس بيكن و «خواست فرمانروايي
بر جهان» دكارت ميشود .در چنين اپيستمهاي،
«شرقشناسي» نميتواند عيني و بيطرف باشد.
خواست «شرقشناسي» در اين اپيستمه چيزي جز
اِعمال قدرت بر شرق نميتواند باشد .اين ذات
اپيستمه مدرن است كه توليدكننده آن نوع گفتما ِن
ِ
سرشت فرهنگها
«شرقشناسي» ميشود كه ميان
و مردمان در جوامع غربي و ديگر جوامع تفاوتي
بنيادي و هستيشناختي قائل ميشود؛ و اين
تقسيم ِ
بندي «ناهنجارِ» بشريت به انسا ِن «غربي» و
«غير غربي»« ،شمالي» و «جنوبي»« ،پيشرفته» و
«عقب مانده» ،و «عقالني» و «غير عقالني» را پديد
ميآورد.
نژاد همچنين واسطهاي است كه ارتباطات طبقاتي در
آن تجربه ميشود .اين ارتباطها نتايجي براي طبقه (در
كليّت خود) به بار ميآورد؛ طبقهاي كه اكنون ارتباطش
با وضع هستياش ،بهگونهاي سيستماتيك ،توسط نژاد
دگرگون شده است 64».بسياري از روشنفكرا ِن ضد
استعمار با مسئلة ارتباط و چه بسا پيوند طبقه و نژاد
دست بهگريبان بودهاند و هستند .حتي ماركسيستها،
در تجزيه و تحليلهاي طبقاتيشان از دوران استعمار و
پسااستعمار ،نتوانستند خود را از شر كيفيتهاي نژادي
و تأثيرش بر روابط طبقاتي رها كنند .آنان نيازمند وارد
كردن متغير نژاد در بررسيهاي طبقاتيشان بودند ،زيرا
همچنان كه امه سهزر ميگويد« :ماركس يكسره درست
ميگويد ،اما نيازمند آنيم كه او را كامل كنيم 65».امه
سهزر استعمار را معادل «شيء كردن» ميداند 66اين شيء
كردن يا فرو كاستن سوژه مستعمره به «اُبژه» (شيء) ،نه
تنها از راه تغيير ماهيت آنان به ابزار توليد بلكه از راه
ِ
سازي نژادي ،كه در گفتمان استعمارگري باختر
سوژه
زمين نهفته است ،نيز صورت ميگيرد.
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:يادداشتها
 در درون سنت، با اينكه اين مفهوم به معناي امروزي آن.1
 اما در درون اين سنت نيز با،ماركسيستي رشد كرده است
، براي نمونه.تعاريف متفاوت و حتي متضادي روبهرو هستيم
تعريف لنين از اين مفهوم تعريفي يكسره متفاوت از تعريف
 او در فصل دوم رساله چه بايد كرد؟ ايدئولوژي.ماركس است
را نظامهاي فكري و نظريههايي تعريف ميكند كه طرفين
.مبارزات طبقاتي در جنگ با يكديگر از آن استفاده ميكنند
درست يا نادرست بودن آنها چندان اهميتي ندارد؛ آنچه مهم
است كاركرد آنهاست و اين كاركرد بهدرستي يا نادرستي آنها
 هر طبقهاي ايدئولوژي خود را، گذشته از اين.وابسته نيست
 از بحث لنين چنين برميآيد كه او ايدئولوژي را ابزاري.دارد
 و از آنجا كه باور به يك جامعة،براي مبارزة طبقاتي ميداند
 ايدئولوژي در ذهنيت او تبديل به الگويي،سوسياليستي دارد
.براي تعيين رفتار سياسي پرولتاريا در برابر بورژوازي ميشود
اين مسئله كه ايدئولوژيها تا چه اندازه ممكن است ذهنيت
 در نزد او از اهميت چنداني برخوردار،تودهها را تخمير كنند
 بهسخن سادهتر ايدئولوژي ابزاري است براي رسيدن.نيست
. بويژه قدرت سياسي،بهقدرت
2. Marx, K. and Engels, F. Collected Works, London:
Lawrence and Wishart, 1976, Vol. 5, p. 37
3. Ibid, p. 36.
4. Volosinov, V. Marxism and the Philosophy of
Language, New York: Seminar Press, 1973, p. 23.
5. Gramsci, A. Selections from the Prison Notebooks,
Q. Hoare and G.N.Smith (eds), London: Lawrence and
Wishart, 1971.
6. Hall, S. “Gramsci’s Relevance for the Study of Race
and Ethnicity”, in D. Morley and K.H. Chen (eds),
Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies,
London and New York: Routledge, pp. 411-440.
7. Marx, K. and Engels, F. Collected Works, op.cit.,
p. 59.

29. Episteme.
30. Young, Robert, ed. Untying the Text: A PostStructuralist Reader, London: Routledge and Kegan
Paul, Limited, 1981, pp. 47-48; Bruchell Graham:
Gordon, Colin and Miller, Peter, eds. The Foucault

8. Williams, R. Marxism and Literature, Oxford:
Oxford University Press, 1977, p. 110.
9. Gramsci, A. Selections from the Prison Notebooks,
op. cit. pp. 324, 377.

Chicago:

10. Hall, S. “Gramsci’s Relevance for the Study of Race

31. Foucault, M., The Order of Things: An Archeology

11. Althusser, L. Lenin and Philosophy and Other

Effect:

Studies

in

Governmentality,

University of Chicago Press, 1991, pp. 53-72.
of the Human Sciences, op.cit., p. 100.

: برای اطالعات بیشتر در مورد این تغییرات نگاه کنید به.32

Loomba, A. “Dead Women Tell No Tales: Issues of

and Ethnicity”, op. eit. p. 436.
Essays, trans. B. Brewster, New York: Monthly Review
Press, 1971, pp. 218-219.
12. Hall, S. “Signification, Representation, Ideology:

1396  بهار و تابستان/ 307 شماره

29
44. Foucault, Michel, “Truth and Power” in Faubion,

Female Subjectivity, Subaltern Agency and Tradition

James D. (ed.), Essential…, Ibid.

in Colonial and Post-colonial Writings on Widow

45. Foucault, Michel, “Governmentality” Essential…,

Immolation in India”, History Workshop Journal,

Ibid.

1993. 36: pp. 209-227; Mani, L. “Contentious

46. Lawrence, D. H. Lady Chatterley’s Lover.

Traditions: The Debate on Sati in Colonial India”, in

47. Young, R. Colonial Desire: Hybridity in Theory,

K. Sangari and S. Vaid (eds.), Recasting Women, New

Culture and Race, London: Routledge, 1995, p. 96.

Delhi: Kali for Women, 1989, pp. 88-126.

 به كارگردانيMy Beautiful Laundrette  اين فيلم با نام.48
Hanif Kureishi  و براساس فيلمنامهاي ازStephen Frears
. ساخته شد1985 در

33. White, H. Tropics of Discourse: Essays in Cultural

49. Rex, J. “Theory of Race Relations: A Weberian

34. Foucault, M. The History of Sexuality, trans. R.

Approach”, in Sociological Theories, Race and

Hurley, New York: Vintage Books, 1990, p. 93.

Colonialism, Paris: Unesco, 1980, pp. 116-142.

35. Hall, S. “On Postmodernism and Articulation”

 مردمان بومي آفريقاي مركزي و جنوبي.50

51. Marx, K. Capital, Vol. 1, Moscow: Foreign
Language Publishing House, 1961, p. 170.

Criticism, Baltimore, MD and London: Johns Hopkins
University Press, 1987, p. 3.

(interview with Stuart Hall), in D. Morley and K.H.
Chen (eds.), Stuart Hall, Critical Dialogues in
Cultural Studies, London and New York: Routledge,

52. Rex, J. “Theory of Race…”, 1980, op.cit., p. 129.

1996, p. 136.

 ارگاستلوم به ساختماني در رم باستان گفته ميشد كه.53
.بردگان خطرناك و در زنجير را در آن نگه ميداشتند

36. Hartsock, N. “Foucault on Power: A Theory
for Women?”,in L.J. Nicholson (ed.), Feminism/

and London: Monthly Review Press, first published

p. 170.

54. Cesaire, A. Discourse on Colonialism, New York
1972, p. 16.
55. Miles, R. Racism, London: Routledge, 1989.

Postmodernism, New York and London: Routledge,
37. Said, E. “Secular Interpretation: The Geographical
Elements and the Methodology of Imperialism”, in

56. Ibid., p. 111.

G. Prakash (ed.), After Colonialism, Princeton, NJ:

57. Rex, J. “Theory of Race…”, 1980, op.cit., p. 131.

Princeton University Press, 1995, p. 37.

58. Wallerstein, J., “The Ideological Tensions of

38. Mayhew, Susan (ed.) A Dictionary of Geography

Capitalism: Universalism versus Racism and Sexism”,

(Article: Governmentality) Oxford University Press,

in E. Balibar and I. Wallerstein, Race, Nation, Class,

2004.

Ambiguous Identities, London and New York: Verso,

39. Foucault, M. “Governmentality” trans. Rosi Braidotti

1988, p. 33.

and revised by Colin Gordon, in Graham Bruchell, Colin

59. Hall, S., “Race, Articulation and Societies Structured

Gordon and Peter Melles (eds.) The Foucault Effect:

in Domination”, in Sociological Theories, Race and

Studies in Governmentality, Chicago IL: University

Colonialism, Paris: Unesco, 1980, p. 315.

of Chicago Press, 1991, pp. 87-104.

60. Marx, K., and Engels, F., Collected Works, op.cit.

40. Jeffreys and Sigley (ed.), “ Governmentality”,

Vol. 6., p. 488.

Governance and China’s Governmentalities, 2009.

61. Frank, A.G. Capitalism and Underdevelopment

41. Gordon, C, “Governmental Rationality: An

in Latin America, New York: Monthly Review Press,

Introduction”, in Foucault Effect…, op.cit., pp. 1-48.

1969.

42. Thomas Lemke, “Foucault, Governmentality, and

62. Hall, S. “Race, articulation and…” op.cit., 1980.

Critique”, 2002, http:// www. andosciasociology. net/

63. Ibid., p. 320.
64. Hall, S., et al. Policing the Crisis: Mugging, the
State, Law and Order, London: Macmillan, 1978, p.
394.
65. Cesaire, A. Discourse on….., op.cit., p. 70.
66. Ibid., p. 21.

resources/ Foucault$2C+ Governmentality $ 2C+ and
Critique+ IV-2pdf.
43. Foucault, Michel, “Omnes et Singulatim: Towards
a Criticism of Political Reason” in Faubion, James D.
(ed.) Essential Works of Foucault, Volume 3: Power,
New York: The New Press, 1979.

