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  چكيده

در اين پژوهش ما با  . ن استموضوع اين پژوهش خوانش گفتمان ناسيوناليستي در آذربايجان ايرا

ي كرد خوانش گفتمان آلتوسري به تحليل گفتمان ناسيوناليست گيري از ماترياليسم تاريخي و روي بهره

كرد كه  تحقيق ايجاب ميشناسي اين  ي مفهومي و روش كاريايه. ايم رايج در آذربايجان ايران پرداخته

تحليل هر گفتماني بدون فهم  پژوهش ما در يك چارچوب تاريخي انجام شود؛ چرا كه خوانش و

هايي آغازيد كه  براين، تحقيق ما با بررسي گفتمانبنا. پذير نيست هاي تاريخي آن گفتمان امكان ريشه

در اين راستا . كند ها قلمداد مي ي آنان ايران خود را تداوم تاريخگفتمان ناسيوناليستي امروز آذربايج

جنبش خلق «ي دموكرات آذربايجان، گفتمان چپ و گفتمان  كارمان را با خوانش گفتمان فرقه ما 

توان  هاي تاريخي را نمي شان داد كه هيچ يك از اين گفتمانهاي ما ن بررسي. شروع كرديم»  مسلمان

ي تاريخي، به موضوع اصلي اين  با اين زمينه. داد رف تقليلبه سادگي به يك گفتمان ناسيوناليستي ص

به سه  ما اين گفتمان را. پژوهش، يعني خوانش گفتمان ناسيوناليستي امروز آذربايجان ايران پرداختيم

خوانش هر كدام از اين خرد طلب تقسيم كرده و به  خواه و استقالل خُرد گفتمان قانوني، فدرال

  .ها مبادرت كرديم گفتمان

ديني خوانش، تحليل گفتمان،  ي توماتيك، اسطورهنش گفتمان، خوانش سمپاخو :ها اژهكليد و

هاي ايدئولوژيك دولت، دستگاه  عي، بازتوليد، ايدئولوژي، دستگاهي توليد، فرماسيون اجتما شيوه

  گر دولت، هژموني، گفتمان ناسيوناليستي، زبان، ستم ملي        سركوب
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  طرح مسئله

هاي سياسي سراسرِ دنياي امروز ـ و البته ايران ـ بوده  ترين گفتمان يكي از رايج» گفتمان ناسيوناليستي«

ي نمادين يا  اي وجود ندارد كه عرصه»گروه قومي«يا » اقليت ملي«، »ملت«هيچ كشور، . و است

توان در  اليسم را ميرد پاي ناسيون. ايدئولوژيك آن عناصري از اين گفتمان را در خود جاي نداده باشد

ي  ي سياسي جهان در فاصله ي قرن بيستم پيدا كرد، نگاهي گذرا به تغيير نقشه تمامي رخدادهاي عمده

كشور  50از حدود  1914ي زمين در سال  كره. جنگ جهاني اول تا به امروز شاهد مدعاي ماست

رهاي تشكيل شده در يك شود ـ كشو كشور را شامل مي 200اكنون بيش از  تشكيل شده بود اما هم

ظهور و حضور . سال اخير ـ كوزوو، آبخازيا و اُوستياي جنوبي ـ را هم به اين ليست اضافه كنيد

ي سياسي ـ اجتماعي و هژمونيك شدن اين گفتمان به نتايج كامالً متضادي  ناسيوناليسم در عرصه

آمدهاي متنوع و متضاد،  اين پي. »منازيس«و » بالكانيزاسيون«گرفته تا » رهايي ملي«از : منجر شده است

ترديد، اگر چه در شرايط تاريخي اجتماعي متفاوتي حاصل شده است اما، به همان اندازه با ساختار  بي

ها نيز مرتبط بوده است و به همين دليل شناسايي خصوصيات  ي اين گفتمان ـ ويژه  دروني خود

شناسي سياسي قرار  در دستور كار جامعه منحصر به فرد هر گفتمان ناسيوناليستي خاص هنوز هم

  . گيرد مي

ي جغرافياي  هاي مدرن در حوزه اي تلقي كرد كه گفتمان ي تاريخي توان لحظه انقالب مشروطه را مي

ي سياسي ـ اجتماعي شروع  ها در عرصه سياسي ايران به طور جدي طرح و تأثيرگذاري عملي آن

ي برساختن دولت ملي مدرن در ايران نيز  آغاز پروسه چنين نقطه ي تاريخي هم اين لحظه. شود مي

ي داليل  بررسي همه. كند سرنوشت ديگري پيدا مي» 57رخداد «اي ناتمام، كه با  هست؛ پروسه

باشد، اما يكي از  ي اين پژوهش مي شكست برساختن دولت ملي مدرن در ايران خارج از حيطه
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در انكار و سركوب ناموفقِ تنوع ملي اين سرزمين ترين داليل اين ناكامي عدم توجه، يا سعي  مهم

» ملت«يا حداقل تأسيس » ملت«بديهي ست كه برساختن دولت ملي مدرن مستلزم وجود . بوده است

چيست و با كدام مرزها منطبق است، هميشه، محل مناقشات سياسي ـ » ملت«است، اما اين كه 

شان را  ملتي خواسته باشند كه مرزهاي سرزميني »گران تأسيس«ايدئولوژيك بوده و است، به ويژه اگر 

در طول دو قرن . با مرزهاي يك امپراتوري، و يا مرزهاي يك سرزمين نيمه مستعمره منطبق كنند

هاي مستعمراتي و نيمه مستعمراتيِ  هاي تاريخي و بسياري از سرزمين ي امپراتوري گذشته همه

ي اين  هاي تشكيل دهنده »ملت«ي ناسيوناليسم  هاغلب بر پاي  ي سرزميني را ـ كثيرالمله تجزيه

دولت . اما ايران در اين ميان، تا به حال، يك استثناي عمده بوده است. اند ها ـ تجربه كرده سرزمين

مرز پر «گي اين سرزمين كه به تدريج  ملي مدرن در ايران ـ منطبق با مرزهاي دوران نيمه مستعمره

هاي يكي از ملل اين  آن تنها با ويژگي» هويت«شد كه  برساخته مي ي ملتي نام گرفت ـ بر پايه» گهر

سرزمين تناظر داشت و اين امر به تدريج به تقابل مركز ـ پيرامون منتهي شد؛ در وجه اقتصادي 

گذاري ـ اعم از دولتي و خصوصي ـ بدل شده و  به محل انباشت سرمايه و نقطه مرجح سرمايه» مركز«

هاي  صرف مازاد اقتصادي پيرامون پرداخت، در وجه سياسي اين امر به درگيريتر، ت به جذب، يا دقيق

سياسي ـ نظامي مركز با پيرامون ختم شد و در وجه ايدئولوژيك، تأكيد بر گفتمان ناسيوناليستي مركزْ 

هويت ملي را » ملت ايران«گران  تأسيس. هاي ناسيوناليستي در پيرامون را سرعت بخشيد رشد گفتمان

، يعني بر »امپراتوري ايران«اي  و تاريخِ اسطوره» مرز پر گهر«، »نژاد آريايي«ي زبان فارسي،  يهبر پا

ي  هاي غير فارسي زبان حوزه ي تاريخي نشان داد كه ملت تجربه. نهادند ي پان ايرانيسم، بنا مي پايه

ذربايجان، يورش به آ 1325آذر  21تراژدي . ها امتناع كردند جغرافيايي ايران از پذيرش اين ويژگي

ملت واحد «ي تأسيس  شواهد تاريخي ناكامي پروژه» 57رخداد «كردستان و تركمن صحرا در فرداي 
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ي تقابل  هاي ناسيوناليستي پيرامون، عمدتاً، بر پايه گفتمان. باشند هاي زماني مختلف مي در برهه» ايران

هاي تحت ستم،  هاي مدافع ملت گفتمان با گفتمان ناسيوناليستي مركز شكل گرفتند و اغلب، به عنوان

اما . ي طبقات مختلف ملت خود برخوردار شدند از نوعي مشروعيت و مقبوليت عمومي در بين همه

هاي سياسي  گفتمان ناسيوناليستي گفتماني خود ـ بنياد نيست و هميشه با نزديكي يا دوري از گفتمان

. منافع طبقاتي متفاوتي مورد استفاده قرار گرفته استي جامعه زبان پيدا كرده و در جهت  »كننده تعيين«

گفتمان «ترين تقابل سياسي ـ ايدئولوژيك دنياي معاصر بوده و است،  رويارويي چپ و راست بنيادي

شود، در  ي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي كه در آن طرح مي هم بسته به زمينه» ناسيوناليستي

نگاهي گذرا به تاريخ معاصر ايران مبين اين نكته . شود تر مي كنهايت، به يكي از اين دو قطب نزدي

هاي  مطرح شده و گفتمان» راست«از منظر و با زبان » گفتمان ناسيوناليستي مركز«است كه 

ـ بنياد و   هاي سياسي خود گفتمان. اند بيان شده» چپ«ناسيوناليستي پيرامون، اغلب، از منظر و با زبان 

شوند؛ براي مثال،  بندي مي ي معيني صورت ه صورت مستقيم، در جهت منافع طبقهكننده، اغلب ب تعيين

ي  ترديدي نيست كه ليبراليسم در جهت تأمين منافع بورژوازي و ماركسيسم براي دفاع از منافع طبقه

اي كه خود ـ بنياد نيستند،  هاي سياسي اما اين امر در مورد گفتمان. بندي شده است كارگر صورت

مستور   تر است و تشخيص منافع طبقاتي فتمان فمنيستي يا گفتمان ناسيوناليستي، كمي پيچيدهمانند گ

هاي اين تحليل هم  پذير است، و يافته ها فقط با تحليل شرايط مشخص امكان در پشت اين گفتمان

ستي هاي ناسيونالي از اين جنبه نيز گفتمان. تنها براي آن شرايط مكاني ـ تاريخي ويژه معتبر است

  . شود شناسي سياسي مطرح مي ي قابل تأمل براي جامعه خاص هنوز هم به عنوان يك مسئله

هاي نظري علوم اجتماعي ـ اگر هيچ ارتباطي با  فهم و تحليل بسياري از مسائل ـ و حتي بحث

بدان البته، اين . كم بسيار دشوار است ي افراد نداشته باشند، اگر نه غير ممكن، دست »ي زيسته تجربه«
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ي كسي پيوند خورده باشد، اين فرد، حتماً،  ي زيسته ي اجتماعي با تجربه معنا نيست كه اگر يك مسئله

ي تئوريك محكمي نياز  تحليل علمي و دقيقي از اين مسئله به دست خواهد؛ تحليل علمي به پشتوانه

ـ اگر چه غالباً به  ي اجتماعي شدن يك پديده» مسئله«ي زيسته در  اما، در هر صورت، تجربه. دارد

ي  ي زيسته موضوع اين پژوهش نيز با تجربه. رود شكل طرح ايدئولوژيك ـ منبع مهمي به شمار مي

  . محقق پيوند نزديكي دارد

شديم،  نوشتيم، به تركي فهمانده مي خوانديم و مي رفتم، به فارسي مي ي ابتدايي مي زماني كه به مدرسه

كم، به طور ضمني، اين باور دوآليستي در ما شكل  كم. ي تحصيلكرديم با فارس با تركي زندگي مي

كرديم،  خيلي از جمالت را ازبر مي. گرفته بود كه تركي زبان زندگي روزمره است و فارسي زبان علم

وجود زبان عربي در زندگي . شان را فهميده باشيم الفظي ها را درك و حتي معني تحت بي آن كه آن

كرد؛ زيرا عربي زبان دين و جهان  دوآليستي ما نسبت به زبان توليد نمي تحصيلي اشكالي در باور

ورود زبان انگليسي . ديگري بود كه، در پنداشت آن روز ما، ربط زيادي به زندگي اين جهاني نداشت

ي مهلكي بر اين دوآليسم باشد، اما چون، به لطف نظام آموزشي عقب مانده، پس از  توانست ضربه مي

گرفتيم، اين ضربه تنها شكاف كوچكي  ش زبان انگليسي، عمالً چيزي از اين زبان ياد نميها آموز سال

ورود به دانشگاه در فروپاشي اين باور دوآليستي نقشي . در دوگانه انگاري ما نسبت به زبان ايجاد كرد

ي  ندگي روزمرهكننده ايفا كرد به ويژه كه، مجبور به زندگي با كساني بوديم كه، نه تنها، زبان ز تعيين

شان  شد آن را با زبان تركي شيرفهم فهميدند، نمي كه، بدتر از اين، اگر مطلبي را نمي ها تركي نبود بل آن

سال تحصيل به زبان فارسي ـ و البته، در مورد بسياري از  12به عالوه متوجه شديم پس از . كرد

صحبت كنيم و نه » درست«زبان را  توانيم اين ي دانشگاه ـ نه مي افراد، حتي پس از اتمام دوره

ديگر فهميديم كه نه تنها فارسي . بنويسيم» درست«خواهيم  توانيم، با اين زبان، آن چه را كه مي مي
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ست  هاي علم هم نيست، اين زبان هم زباني كه اصالً در رديف بهترين زبان يگانه زبان علم نيست، بل

عمق فاجعه در اين بود كه تركي، زبان ... . ردي و هاي پيراموني از قبيل تركي، ك مثل ديگر زبان

زباني براي  ما : ناگهان متوجه شديم. هاي روزمره بلد بوديم مان، را هم فقط در حد محاوره مادري

  .زبان نوشتن نداريم، اگر چه الل نيستيم اما مردماني هستيم بي

ايران، يك ابزار ارتباطي صرف ي زيسته به من آموخته است كه زبان، در وضعيت كنوني  تجربه

تنها نماد پان » مساوي نيست«ام كه  فهميده. كه نماد فرودستي و فرادستي ملي نيز هست نيست، بل

ست كه در  ها براي بيان نابرابري ملي و وضعيت فرادستي ملت فارس نيست، محتواي ايرانيست

خوانش «براي همين بود كه . تناخودآگاه اكثريت بزرگي از طبقات مختلف ملت فارس نقش بسته اس

ي خود برگزيدم، چرا كه اين  نامه را به عنوان موضوع پايان» گفتمان ناسيوناليستي در آذربايجان ايران

  .ها را در مركز توجه خويش قرار داده است رهايي ملي آذربايجاني«: گفتمان ادعا دارد
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  اهداف اصلي تحقيق 

ي نمادين، اغلب به صورت پيچيده و  نيست، تحوالت عرصه» خود براي«و » در خود«هيچ گفتماني 

هر . ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است غير مستقيم، برگردانِ فلسفي ـ نظريِ مناقشات عرصه

گفتماني به منظور كسب يا حفظ هژموني و رسيدن به قدرت سياسي يا از دست ندادنِ آن مبارزه 

تواند  كند مي گفتمان خاص براي هژمونيك شدن خود استفاده مي هايي كه هر بررسي مكانيسم. كند مي

شناختي باشد، به ويژه اگر آن گفتمان خاص از اهميت و  هدف مهمي براي يك پژوهش جامعه

آلتوسر به ما آموخته است كه . كنندگي بالفصلي در معادالت سياسي ـ اجتماعي برخوردار باشد تعيين

ي  ي سياسي اجتماعي، در وهله در عرصه» گفتمان«شدن يك تأثيرگذاري و در نهايت هژمونيك 

آيد  اي به دست مي ي آثار عاطفي ي درستي و حقيقت گويي آن گفتمان، بلكه بر پايه نخست، نه بر پايه

ي هر  اين اثرگذاري عاطفي با ساختار و مفاهيم عمده. گذارد كه آن گفتمان در مخاطبان خود به جا مي

ترين وجه تحليل هر  توان به جرأت ادعا كرد كه مهم بنا بر اين مي. گي داردگفتماني ارتباط تنگاتن

ها،  گاه خوانشِ هر گفتماني به منظور كشف گره. علمي و دقيق آن» خوانش«گفتماني عبارت است از 

ي ارتباط و نسبت  هاي عمده، چيدمان، نحوه هاي معنايي اين مفاهيم، سكوت مفاهيم بنيادين و هاله

هاي اعالم شده و اعالم  شود تا تناقضات دروني، هدف ديگر انجام مي صلي اين گفتمان با هممفاهيم ا

هاي اجتماعي مرتبط با آن  آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و حامالن و منافع گروه  ي نشده

ر ها را د همين هدف» گفتمان ناسيوناليستي آذربايجان ايران«ما هم در خوانش خود از . مشخص شود

  :هاي زير بيابيم خواهيم پاسخي به پرسش نظر داريم و به ويژه، مي

 ها كدام است؟ هاي معنايي آن مفاهيم بنيادين اين گفتمان و هاله •

  ي ارتباط مفاهيم بنيادين اين گفتمان چگونه است؟ نسبت و نحوه •
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  هاست؟ اين گفتمان به دنبال كدام هدف •

هاي اجتماعي در پشت اين گفتمان  حامالن اين گفتمان چه كساني هستند و منافع كدام گروه •

 نهفته است؟ 
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  ضرورت و اهميت تحقيق

ي  حوزه. است» ستم ملي«ي  ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران مسئله ترين مسائل عرصه از مهم

يا » هاي زباني گروه«يا در تعابير ديگر از » هاي ملي گروه«جغرافيايي ايران، عالوه بر طبقات، از 

ساني اجتماعي استفاده  از هر تعبيري كه براي بيان اين ناهم. مختلف تشكيل شده است» هاي قوميت«

بايد توجه داشت كه نگارنده . هاي اجتماعي متفاوت از حقوق برابر برخوردار نيستند كنيم، اين گروه

رديف  گيرد و كامالً آگاه است كه طبقات هم هاي ملي را ناديده نمي ي اين گروهتمايزهاي طبقاتي درون

ي طبقات هر گروه ملي با  تري دارند تا مجموعه هاي مليِ متفاوت منافعِ مشترك بيش اين گروه

ي زباني و ديني باهم ديگر  هاي ملي حداقل از دو جنبه اما اين تمام ماجرا نيست، اين گروه. ديگر هم

هاي ملي  گرِ اين حقيقت است كه برخي طبقات يكي از اين گروه تاريخ معاصر ايران بيان. اند تفاوتم

هاي خاصي از تاريخ معاصرْ استيالي زباني  داشته است؛ در برهه» استيال«هاي ملي  بر ديگر گروه

ن طبقات حاكمِ تا كنو. هاي ديگر هر دو مورد استيالي زباني و ديني  تر مطرح بوده و در برهه بيش

هاي سياسي ـ اجتماعي ـ  حل هاي مليِ تحت ستم راه گر و طبقات مختلف گروه گروه مليِ سلطه

كارها در طول تحقيق  اين راه. اند رفت از اين مسئله مطرح كرده ايدئولوژيك گوناگوني را براي برون

  .قي استچنان با هم» ستم ملي«ي  با اين همه، مسئله. مورد بحث قرار خواهند گرفت

» ي ملي مسئله«شوند كه  بندي مي هاي متعددي مفصل نيروهاي سياسي امروز ايران بر مبناي شكاف

ي جامعه، نوع نگاه  ي نيروهاي سياسي عمده در حوزه. رود ها به شمار مي ترين اين شكاف يكي از مهم

مرزبندي يا  ترين عوامل يكي از مهم» ها در تعيين سرنوشت خويش حق ملت«ي ملي و  به مسئله

ي طبقاتي را  رود، اين عامل، در برخي موارد، شكاف تعيين كننده ائتالف نيروهاي سياسي به شمار مي

، دامن زده »راست«و » چپ«هاي جديدي، حتي در درون  بندي هم تحت تأثير قرار داده و به مرز
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مرزبندي » يشها در تعيين سرنوشت خو حق ملت«ترين نيروهاي چپ حول  امروز، راديكال. است

ها در  حق ملت«هاي مدافع  و ماركسيست ـ لنينيست» هاي مرز پر گهري چپ«ي  كرده و به دو جبهه

ها به همين شكل در جنبش  اين مرزبندي. اند تقسيم شده» تعيين سرنوشت خويش تا مرز جدايي

دانشجويي گيري جنبش  هاي اخير ما شاهد شكل به عالوه، در سال. دانشجويي نيز منعكس شده است

 1»1385حوادث خرداد ماه «ي اجتماعي،  از سوي ديگر، در صحنه. ايم مستقل كرد و ترك بوده

ترين مسائل اجتماعي ايران در  هاي نزديك يكي از كانوني ي ملي در سال آذربايجان نشان داد كه مسئله

ي ملي از  كه مسئله ي دموكرات آذربايجان، بعد از جريان فرقه. ي نبردهاي هژمونيك خواهد بود عرصه

آميز  ي ملي به يكي از محورهاي مناقشه رفت، بار ديگر مسئله ترين اركان اين جنبش به شمار مي مهم

هاي مليِ تحت ستم  هاي ناسيوناليستيِ گروه گفتمان. ل شده استيطبقات مختلف مردم آذربايجان تبد

ان طور كه قبالً اشاره كرديم، گفتمان كنند اما هم را نمايندگي مي» رهايي ملي«مدعي هستند كه جنبش 

تواند به نتايج متضادي منجر شود ضرورت دارد كه ساختار  ملي گفتماني خود ـ بنياد نيست و مي

ها واقعاً به دنبال رهايي  و مشخص شود كه آيا آن .ها مورد تحليل واقع شود گفتمان ي اين خود ـ ويژه

آورند؟ آيا  خواهند به دست  ن رهايي را با چه ابزاري ميها اي تمامِ آحاد گروه ملي خود هستند؟ آن

ي  ها رابطه كاسه كرده و در يك رديف قرار مي دهند؟ آن گر را هم ي طبقات گروه مليِ سلطه ها همه آن

ها از  كنند؟ ضرورت دارد كه منظور آن هاي مليِ تحت ستم چگونه تعريف مي خود را با ديگر گروه

بررسي اين موضوع . ها با ستم طبقاتي و ستم جنسي روشن شود سبت آنستم ملي و رهايي ملي و ن

                                         
1
زبانان تلقي شد، تظاهرات  ي ايران، كه توهين به ترك ، بعد از چاپ كاريكاتوري در روزنامه1385ماه سال  در خرداد.  

اين تظاهرات، در بعضي شهرها، براي مثال در تبريز، . رهاي آذربايجان برگزار شداي در بسياري از شه اي گسترده توده
اين حوادث، سرانجام، با دخالت . راه شد ي تظاهركنندگان به مراكز دولتي و آتش زدنِ برخي از اين مراكز هم با حمله

  . دگان خاتمه يافتاي از تظاهركنن نظامي محلي و كشته و دستگيري عده نظامي، و به ويژه نيروهاي شبه
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ي كارشناسي  نامه در سراسر ايران ضروري است اما پوشش موضوعي به اين گستردگي در يك پايان

پذير نيست، بنابراين موضوع تحقيق به آذربايجان محدود شده است كه نگارنده آشنايي  ارشد امكان

  .جا دارد ، سياسي و ايدئولوژيك آنتري با فضاي اقتصادي بيش

زيرا اوالً مبتني : اي دارد العاده از اين گذشته، به لحاظ آكادميك و تئوريك هم اين تحقيق اهميت فوق

شناسي و چارچوب نظري كامالً جديد و بديع ـ البته در ايران ـ است كه با استفاده از آن  بر يك روش

و . 2اي انجام شده است اروپايي ـ تحقيقات ارزنده در كشورهاي ديگر ـ به خصوص در كشورهاي

ي روايت جديدي از يك پارادايم فكري ـ سياسي خاص استوار است كه  ثانياً اين تحقيق بر پايه

  .مندي از آن منع شده است هاست به داليل سياسي بهره مدت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
2
 A Theory of Literary«توان از كارهاي پير ماشري، براي مثال  ي ايدئولوژي و نقد ادبي مي در حوزه.  

Production « و»The Object of Literature«توان كارهاي  مي شناسي سياسي جامعهي  در حوزه. ، نام برد
 ,Torfing, J: “Hegemony Approach to Capitalist Regulation” and “Politics(تورفينگ 

Regulation and the Modern Welfare State” (را ذكر كرد .   
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  :دوم فصل

  ي نظري كارپايه
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  نظريمباني 

ي تئوريك، از يك طرف،  اين پايه. باشد مند مي ي تئوريك نظام اي مستلزم يك پايه تحقيق در هر حوزه

دهد و از طرف ديگر، چارچوب  نظام مفهومي ـ زبان ـ مورد نياز محقق را در اختيار او قرار مي

ر اين فصل با د. آيد شناسي محقق از دل آن بيرون مي كند كه روش ريزي مي شناختي را پي معرفت

دهند چارچوب نظري مورد نظرمان را  هايي كه بنيان تئوريك اين تحقيق را تشكيل مي مرور نظريه

شناختي و  هاي معرفت ي ماتريالسم تاريخي ماركس بنيان ما با نظريه. بندي خواهيم كرد صورت

ا با استفاده از شناختي الزم براي درك علميِ تحوالت اجتماعي را به دست آورده و سپس آن ر هستي

لنين » حق تعيين سرنوشت«ي  با اشاره به نظريه. هاي بعدي تدقيق خواهيم كرد هاي ماركسيست ديدگاه

هاي ماركسيسم چگونه با كاربست ماترياليسم تاريخي  عالوه بر آن كه نشان خواهيم داد كه كالسيك

ناختي لنين هم اشاره خواهيم ش اند، به وجوه روش به تحليل يك موضوع مرتبط با تحقيق ما پرداخته

ي هژموني گرامشي از اين رو  مرور نظريه. شناختي خود را كامل كرده باشيم كرد تا مباني معرفت

عطفي در درك ماركسيستي از فرآيندهاي سياسي ـ ايدئولوژيك جامعه به شمار  ست كه نقطه ضروري

آلتوسر . رسد با آلتوسر به انجام مياي است براي تدوين تئوري ماركسيستي دولت كه  رود و مقدمه مي

هاي اصلي ساختارهاي بنيادي جوامع انساني را به ما خواهد آموخت، به درك  گذشته از آن كه مؤلفه

هاي درك فرآيندهاي اجتماعي ـ سياسي را در اختيار ما خواهد  روشنايي بخشيده و شيوه» علم«ما از 

هاي اجتماعي مرتبط با موضوع  و برخي ديگر از مؤلفهير بوردوي هاي پي با استفاده از تئوري. گذاشت

هاي مانوئل كاستلز از اين روي در  نظريه. تر خواهيم شكافت ي زبان را بيش مان، از جمله مقوله تحقيق

گيرد كه هم در شناخت ابعاد گوناگون تحوالت كالن اجتماعي كنوني به ما  مباني نظري ما جاي مي
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شناختي به ما  ي ملي را با نگاه جامعه و مسئله» ملت«وناگون هاي گ كند و هم مؤلفه كمك مي

  .شناساند مي

 گذار ماترياليسم تاريخي پايه: ماركس .1

كند كه ماركس،  به اين امر اشاره مي» نيچه، فرويد، ماركس«ي كوتاهي با عنوان  ميشل فوكو در مقاله 

ها آن فضاي توزيعي  گذارند، آن مينيچه و فرويد امكان جديدي را براي تأويل و نوعي هرمنوتيك بنا 

دار  جهت» نشانه«دهند و از اين پس،  توانند نشانه باشند عميقاٌ تغيير مي ها مي را كه در آن نشانه

يابد كه تا  گويد تأويلْ خود را در برابر اين اجبار مي فوكو مي. گناه آلود» خوانشي«شود و هر  مي

ه اين كه همواره از سر گرفته شود و تأويل از اين پس نهايت خود را تأويل كند، يعني اجبار ب بي

اين روايت فوكويي از تأويل ). 14 – 3: 1385فوكو، (خواهد بود » چه كسي؟«همواره تأويل از طريقِ 

  . به دست داده شده است» ماركس«كند كه از  هايي پيدا مي ترين مصداق خود را در خوانش كامل

: مطرح بوده و خواهد بود» ماركسِ چه كسي؟«هاي ماركس همواره پرسش  در برخورد با انديشه

. ماركسِ آلتوسر... ماركسِ لنين، ماركسِ برنشتاين، ماركسِ كائوتسكي، ماركسِ لوكاچ، ماركسِ مائو و 

مين نيز، هر چند با شدت كمتر، در معرض ه» گرها خوانش«اگر توجه داشته باشيم كه خود اين 

ـ پيچيدگي مسئله دو چندان ... و » گرامشي چه كسي؟«، »آلتوسر چه كسي؟«پرسش قرار دارند ـ 

اما از طرفي اين نوع طرح پرسش، اگر تا منطق نهايي خود ادامه داده شود، به نوعي . خواهد شد

ا ها كه فهم مشترك ر بست ادراكي منجر خواهد شد؛ نوعي فردگرايي افراطي در تأويل نشانه بن

به » ماركس«دهد كه هر چند تفسيرهاي متفاوتي از  واقعيت تاريخي نشان مي. كند ناپذير مي امكان

سوسيال : اند بندي شده دست داده شده است، اما اين تفسيرها پيرامون دو گفتمان بنيادي قطب
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وين است ن» علم«گذار يك  در گفتمان ماركسيسم انقالبي، ماركس پايه. رفرميسم و ماركسيسم انقالبي

  .دهد ماركس را تشكيل مي  ي مركزي گفتمان علمي هسته» ماترياليسم تاريخي«و 

تاريخ . ست كه جوامع انساني تاريخي خطي با حركتي آرام و پيوسته نداشته است اين امر بديهي

ترين و  ترين، درست شناسايي مهم. شود هاي متعددي مشخص مي ها و شكاف جوامع انساني با گسل

هاي  مشغولي ترين دل كند از عمده ترين شكافي كه تاريخ جوامع انساني را قابل درك مي ندهتعيين كن

   .ي تاريخ بوده است نظري فلسفه

ي  او در وهله. ي درك خود از تاريخ با سه نوع فهم رايج از تاريخ مرزبندي كرد ماركس براي ارائه

هاي جوان را مشخص  هگل و هگلي آليسمي به مقابله برخاست كه برداشت تاريخي نخست با ايده

. بنا به اين برداشت تكامل تاريخي انسان قبل از هر چيز تكامل انديشه و آگاهي او است. ساخت مي

باور بود و رنگي از نگرش مذهبي داشت،  چنين او با يك نوع درك ماترياليستي از تاريخ كه ذات هم

بنا به . فيلسوف آلماني تكوين يافته بوداين برداشت توسط لودويگ فوئرباخ . به مخالفت برخاست

آلي است كه در جريان تاريخ موجب اعتالي او شده  اعتقاد فوئرباخ انسان داراي ماهيت يا جوهر ايده

. آل او به طور كامل تحقق خواهد يافت است و هنگامي كه شرايط مناسب به وجود آيد، جوهر ايده

او معتقد است كه . كند ها يكسان است، رد مي نسانماركس وجود چنين ماهيتي را، كه براي تمام ا

اي كه كار و فعاليت  ها ـ اگر اساساً چنين طبيعتي وجود داشته باشد ـ در محيط عملي طبيعت انسان

كند به اقتصاد سياسي كالسيك و  سومين درك تاريخي كه ماركس آن را رد مي. كند كنند، تغيير مي مي

ن برداشت، تكامل تاريخي قبل از هر چيز به مفهوم حركت پيوسته به بنا به اي. ليبراليسم تعلق دارد

داري، مطابق  بنا به اين درك، اساس نظام سرمايه. داري يا بورژواييِ كنوني است سوي نظام سرمايه

ي كم و بيش ناقص همواره وجود  داري در طول تاريخ يك نوع نظام سرمايه. طبيعت انساني است
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ي كنوني تنها به طور موقت توسط قوانين  داري به سوي مرحله كامل سرمايهممانعت از ت: داشته است

داري هرگز از بين نخواهد  بنابراين نظام سرمايه. هاي دولتي ممكن شده است غير عقالني و دخالت

  ).244و  243: 1384ليدمان، (داند  ماركس اين برداشت را غير تاريخي مي. رفت

او . افكند وين پرتو روشني بر جوهر درك ماترياليستي تاريخ ميواكنش ماركس در مقابل تئوري دار

بنا به درك ماركس، تكامل طبيعي انسان جزئي از تكامل . پذيرد بالفاصله تز تكامل انواع داروين را مي

انسان از طريق توليد . هاي بيولوژيك نيست ي تئوري انواع است، ولي تكامل تاريخي او در حوزه

آيد كه بتواند از طريق توليد به طور فعال  انسان هنگامي به هيئت انسان در مي. ودش اش انسان مي مادي

افزون آن را به زير  شروع به تغيير طبيعت كند، منابع آن را مورد استفاده قرار دهد و به طور روز

  ).245و  244: 1384ليدمان، (ي خود در آورد  سلطه

، مفهومي كه توسط »3ي توليد شيوه«نسان است و شرط تكامل تاريخي ا بنابراين توليد مادي پيش

ي فرايند  ي توليد به وسيله شيوه. ترين مفهوم ماترياليسم تاريخي است ماركس برساخته شده، مركزي

هاي اجتماعي در طبقات  شود؛ يعني بر مبناي توزيع عامل ها در آن مشخص مي توليد و جايگاه عامل

. ي توليد شامل فرايند توليد و روابط توليد است اين شيوهبنابر. بر اساس روابط توليد 4اجتماعي

ي انسان با طبيعت در يك شكل  گر رابطه باشد كه بيان مي» فرايند كار«ي فرايند توليد  ترين جنبه مهم

. شود دار مي فرايند كار فقط در وحدتش با روابط توليد معني. تاريخاً تعيين شده است -اجتماعاً 

ي دوسويه  ديگر قرار دارند و در اين رابطه ي دو سويه با هم در يك رابطه» ابط توليدرو«و » فرايند كار«

  .تري دارد كنندگي بيش تعيين» روابط توليد«

                                         
3
 Mode of production 

4
ي جايگاهش  شود؛ يعني به وسيله هاي اجتماعي تعريف مي پراكسيس ي با جايگاهش در مجموعه ،ي اجتماعي طبقه . 

  .)1973: پوالنتزاس( گيرد ي تقسيم كار كه روابط سياسي و ايدئولوژيك را هم در بر مي در مجموعه
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  :روابط توليد هم دو جنبه دارد 

i. ـ  ي غير با محصول و ابزار كار و نيز رابطه) كارگر بالفصل(واسطه  ي بي ي توليد كننده رابطه

  با ابزار و محصول كار ) مالك(كارگر 

ii.  روابط طبقاتي(روابط افراد با افراد ديگر (  

  : تواند در سه سطح مطرح باشد هاي توليد با محصول و ابزار كار مي ي عامل رابطه

، يعني قدرت تخصيص »كنترل اقتصادي و واقعي ابزار توليد«كه به معني  :5مالكيت اقتصادي )1

  .وسايل توليد به مصارف مفروض و تصاحب توليدات به دست آمده است

رود، يعني مديريت  به كار مي» ظرفيت به كارگيري عملي ابزار توليد«كه در معناي : 6تملك )2

 .ي فرآيند توليد  روزمره

 مالكيت حقوقي )3

يقيناً، قانون . ي مسلط در جوامع طبقاتي ست ي اصلي طبقه مالكيت اقتصادي مشخصهبرخورداري از 

هايي از مالكيت حقوقي با مالكيت  كند اما ممكن است شكل عموماً مالكيت اقتصادي را تأييد مي

ست » مالكيت اقتصادي«هاي توليد اين  به هر حال در بازشناسي شيوه. اقتصادي واقعي مطابق نباشد

  ). 1973: پوالنتزاس(باشد نه مالكيت حقوقي  اهميت مي كه داراي
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ي را  ي كار كننده طبقه» محصول مازاد«ي توليدي، با داشتن مالكيت اقتصادي  ي مسلط هر شيوه طبقه

براي بازتوليد » محصول الزم«به معناي محصولي است كه اضافه بر » محصول مازاد«. كند تصاحب مي

ي تصاحب اين  نحوه. شود ك شرايط اجتماعي تاريخي معين، توليد ميي كار كننده، در ي خود طبقه

، در يك شرايط تاريخي ـ اجتماعي »محصول الزم«مقدار . كند ي توليدي فرق مي مازاد در هر شيوه

ي كار كننده بستگي دارد به كيفيت  مشخص، عالوه بر اين كه به ملزومات بازتوليد فيزيكي طبقه

ي طبقاتي كه يكي از  بنابراين مبارزه. ي طبقاتي نيز بستگي دارد ر سطح مبارزهت روابط طبقاتي، يا دقيق

ماركس در . باشد ترين مفاهيم ماترياليسم تاريخي مي است از كليدي» روابط توليد«هاي  ترين مؤلفه مهم

  :نويسد گفتار مشهوري مي

ناپذير و مستقل  نابشوند كه اجت ها در جريان توليد اجتماعي در روابط معيني وارد مي انسان

هاي مادي توليدي  ي معيني از تكامل نيرو اين روابط توليدي با مرحله. هاست از خواست آن

ي ساخت اقتصادي جامعه  ي اين روابط توليدي به وجود آورنده مجموعه. ها مطابقت دارد آن

ين آگاهي گردد و اشكال مع اي واقعي كه روبناي حقوقي و سياسي بر آن استوار مي است؛ پايه

ي خصوصيات  ي توليد در زندگي مادي تعيين كننده شيوه. يابد اجتماعي با آن مطابقت مي

ها نيست كه  اين آگاهي انسان. عمومي فرايندهاي اجتماعي، سياسي و معنوي زندگي است

هاست، بلكه، برعكس، شرايط اجتماعي است كه آگاهي  ي شرايط وجودي آن تعيين كننده

ي خاصي از تكامل نيروهاي مادي توليد در جامعه، اين  در مرحله. كند يها را تعيين م آن

نيروها با روابط موجود توليدي يا به تعبير حقوقي آن، با روابط مالكيتي كه قبالً در آن جاي 

هاي مناسبي براي تكامل نيروهاي  اين روابط كه قبالً قالب. كند داشتند، برخورد پيدا مي

گردند و در اين زمان است كه انقالب اجتماعي آغاز  ها مي تكامل آن توليدي بودند، حال مانع
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ي اقتصادي، تماي روبناي عظيم كم و بيش با سرعت دگرگون  با تغيير شالوده. شود مي

ها بايد هميشه بين دگرگوني در شرايط اقتصادي توليد كه با  در بررسي اين دگرگوني. شود مي

اشكال حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري يا فلسفي ـ به دقت علوم طبيعي قابل تعيين است، و 

ها انسان از اين برخورد آگاهي حاصل  ي آن طور خالصه اشكال ايدئولوژيكي ـ كه به وسيله

ماركس، به نقل از (زند تمايز قائل شد  كند و براي از ميان بردن آن دست به مبارزه مي مي

  ).179و  178: 1381هانت، 

و » 7فرماسيون اجتماعي«كه ما بايد براي فهم ماترياليسم تاريخي بين دو مفهوم  اتين باليبار معتقد است

اي است كه در آن  فرماسيون اجتماعي عرصه. در گفتمان ماركس تمايز قائل شويم» ي توليد شيوه«

دهد و ماركس براي توصيف اين تضادهاي طبقاتي از  طبقاتي كامالً مشخص روي مي» هاي8تضاد«

ي  و طبقه 12گر ي ستم بين طبقه) آشكار يا پنهان(هاي  11و ضديت 10، جنگ9مبارزه اصطالحاتي نظير

را  14ي توليد اصطالح آنتاگونيسم اما ماركس در اشاره به تضادهاي شيوه. كند استفاده مي 13تحت ستم

ها نيست، بلكه مقصود از آن  ، يعني مبارزه بين انسان»آنتاگونيسم بين افراد«برد كه به معناي  به كار مي

ي توليد تعيين كننده ـ بينِ  ي اقتصادي، به ويژه در شيوه ست كه در پايه يك نوع آنتاگونيسم ساختاري

يروهاي توليدي و روابط توليد به يك آنتاگونيسم بينِ ن. دهد نيروهاي توليدي و روابط توليد ـ رخ مي

ي توليدي ديگر  ي توليدي به شيوه شود، و همين گسست گذر از يك شيوه گسست انقالبي منجر مي
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كند، و از اين طريق موجب تغيير در كل فرماسيون  و تغيير در فرماسيون اقتصادي جامعه را تعيين مي

چنين در ارتباط با ماترياليسم تاريخي دو اصل  ار همباليب). بخش سوم: 2002باليبار، (شود  اجتماعي مي

 15بندي شود و اصل دوم با مفصل بندي تاريخي مربوط مي اصل اول به دوره. كند را گوشزد مي

 17اصل اول يكي از اصول درزمانيِ. كند هاي متفاوت در ساختار اجتماعي ارتباط پيدا مي 16پراكتيس

بنا بر اصل اول تاريخ . شود آن محسوب مي 18زمان ول همماترياليسم تاريخي است و اصل دوم از اص

بندي  اصل مفصل. بندي كرد هاي توليدي مختلف دوره توان بر اساس تواليِ منفصلِ شيوه را تنها مي

اشاره دارد كه بر اساس آن فرماسيون اجتماعي  19هاي متفاوت به ساخت يا مكانيسمِ تطابقي پراكتيس

: كند ماركس از سه سطح صحبت مي. شود اجتماعي تشكيل مي از تركيب سطوحِ مختلف ساختار

نوع ارتباط بين ). همان(ي اقتصادي، روبناي سياسي حقوقي و اشكال مختلف آگاهي اجتماعي  پايه

  . انگيزترين مباحثات مربوط به ماركسيسم بوده است اين سطوح از بحث

براي ماترياليسم تاريخي بسيار بنيادي » عيفرماسيون اجتما«و » ي توليد شيوه«به اين دليل تمايز بينِ 

ي توليد، كه باالترين سطح انتزاع در تئوري ماركسيستي ست و هيچ وقت به صورت  در شيوه. ست

ي اقتصادي در ارتباط با روبناي سياسي ـ  پايه» تعيين كنندگي«ناب در واقعيت وجود ندارد، ما از 

ي خاص در  گر ساخت يك جامعه جتماعي، كه بياناما در فرماسيون ا. كنيم ايدئولوژيك صحبت مي

سر و كار داريم و » تحليل مشخص از وضعيت معين«ي تاريخي معين است، ما به قول لنين با  لحظه
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در نهايت تعيين «و » 20تعين چند جانبه«همان طور كه لويي آلتوسر متذكر شده است بايد از مفاهيم 

  .ساختار اقتصادي استفاده كنيم» كنندگيِ

هاي اكونوميستي  را نخستين بار انگلس به كار برد تا با برداشت» در نهايت تعيين كنندگي«مفهوم 

بنا به درك ماترياليستي تاريخ، اين توليد و «: او نوشت. هاي ماركس مخالفت كند انگارانه از نوشته ساده

نه ماركس و نه من . دكن باز توليد زندگي واقعي است كه در تحليل نهايي جريان تاريخ را تعيين مي

كند كه گويا عامل اقتصادي تنها  كسي كه اين گفته را چنين تحريف مي. ايم چيز بيشتري اظهار نكرده

شرايط اقتصادي اساس . سازد تهي، مجرد و پوچ بدل مي عامل تعيين كننده است، آن را به عبارتي ميان

ارزات تاريخي تأثير خود را اعمال كرده و در به همان اندازه در مب[...] است، اما عناصر متفاوت روبنا 

  ).254: 1384انگلس، به نقل از ليدمان، (» كند موارد بسياري اشكال اين مبارزات را تعيين مي

هايي كه لنين از ماركسيسم ـ به ويژه در ارتباط با تحوالت انقالبي ـ به  ها و تحليل اين مفهوم و تبين

لنين در ارتباط با وقوع . از سوي آلتوسر شد» تعين چند جانبه« بندي مفهوم عمل آورد منجر به صورت

ي روسيه صحبت كرده بود، انگلس هم گفته بود  انقالب اكتبر از تراكم تضادهاي گوناگون در جامعه

، يعني در )78: تا انگلس، به نقل از باليبار، بي(» زند ساعت متروك واپسين مرحله هرگز زنگ نمي«كه 

آلتوسر . ي اقتصادي صحبت كرد توان از تعيين كنندگي قطعي پايه ي هيچ وقت نميتبين وقايع تاريخ

يعني تحوالت هر وجهي از ساختار اجتماعي به . برد تعين چند جانبه را به همين معناها به كار مي

او . افتد هايي است كه در تمام سطوح زيربنا و روبنا اتفاق مي طرق گوناگون معلول رخدادها و كنش

هاي محلي گرفته تا شرايط  ي جهان چند شكليِ روبناها، از سنت تاريخ خود را به واسطه«يد گو مي
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كنندگي در  رابطه بينِ تعيين 21ي براي مسئله حلِ تئوريك انگلس راهاگر . دهد المللي، نشان مي بين

دادهاي هاي محلي و رخ شود ـ سنت هايي كه توسط روبنا تحميل مي ي نهايي ـ اقتصاد ـ و تعين وهله

انباشت توان آن را  هاي او چيزي را حفظ كنيم كه مي ست از گفته المللي ـ را كنار بگذاريم، كافي بين

اقتصاد در   كنندگي بر تعيين) المللي نشأت گرفته از روبناها و شرايط خاص ملي و بين( تعينات مؤثر

  .)113و  112: 2006آلتوسر،(» ناميد ي نهايي وهله
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 ي ملي مسئلهلنين و  .2

ست كه از ماترياليسم تاريخي در تحليل ساختارهاي  ترين شخصيت علمي ـ سياسي لنين برجسته

ترِ آثار او براي تحليل مسائل سياسي ـ تئوريك روزِ  بيش. ي فرماسيون اجتماعي بهره برده است ويژه

ها،  آن» علمي ـ تئوريك«ي اند، بنابراين محتوا ي تحرير در آمده پيش رويِ ماركسيسم انقالبي به رشته

با اين وجود، محتواي تئوريك آثار . شان در هم تنيده است»سياسي ـ ايدئولوژيك«اغلب، با محتواي 

حق ملل «يا » ي ملي مسئله«. دهد شناختي ماركسيسم انقالبي را تشكيل مي ي  معرفت وي دومين پايه

اي است كه لنين به آن پرداخته  ياسيترين مسائل نظري ـ س يكي از مهم» در تعيين سرنوشت خويش

  .است

ي اجتماعي ابتدا بايد آن را در چارچوب تاريخي  لنين معتقد است كه براي تجزيه و تحليل هر مسئله

شود، خصوصيات تاريخي  معين مطرح كرد و سپس اگر آن مسئله مربوط به يك كشور معين مي

اين كشور را از ساير كشورها متمايز ي معين تاريخي  مشخصي را در نظر گرفت كه در يك دوره

  :گويد كه او مي). 1002و  1001: 1384لنين، (كند  مي

توأم  هاي ملي  داري بر فئوداليسم با جنبش سرمايه  در تمام جهان، دوران پيروزي نهايي

بايد بازار داخلي به دست بورژوازيِ » 22توليد كااليي«براي پيروزي كامل . بوده است

ها به زبان واحدي تكلم  هايي كه مردمان آن سرزمين  خودي تسخير گشته و اتحاد دولتي

كنند عملي گردد، و در عين حال هر نوع مانعي از سرِ راه تكامل اين زبان و تحكيم  مي

وحدت زبان و  ي آميزش بشري ست؛ ترين وسيله زبان مهم. آن در ادبيات برداشته شود
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ثروت جوامعي كه «: برشمرده است» توليد كااليي«داري را  ي توليد سرمايه هاي شيوه ماركس يكي از مشخصه.  
  ).  65: 1386ماركس، (» كند جلوه مي» ي عظيمي از كاالها توده"ها حاكم است، چون  داري بر آن ي توليد سرمايه شيوه
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ي بازرگاني واقعاً آزاد و گسترده و  ترين شرايط مبادله تكامل بالمانع آن يكي از مهم

بندي آزاد و وسيع  ترين شرايط گروه بوده و يكي از مهم» معاصر«داري  مناسب با سرمايه

اهالي به صورت طبقات جداگانه به شمار رفته و شرط ارتباط محكم بازار با انواع توليد 

  )997: همان. (شود دگان خرد ـ كالن و فروشنده ـ خريدار محسوب ميكنن

 هاي  كند كه ايدئولوژي اشاره مي» ي ملي و مستعمراتي تزهاي مربوط به مسئله«لنين در اولين بند

ي انتزاعي مطرح نموده و  داري موضوعِ برابري به طور اعم، و از جمله برابري ملي را به شيوه سرمايه

ي  كنند بر نابرابري بنيادي جامعه وعِ برابري به برابري صوري يا قضايي سعي ميبا تقليل موض

لنين در بند . ها تأكيد دارد او بر برابري مطلق ملت. داري ـ نابرابري طبقاتي ـ سرپوش گذارند سرمايه

 ي ملي و با در نظر گرفتن شرايط گويد كه ماركسيسم انقالبي با طرح مشخصِ تاريخي مسئله دوم مي

و  "تحت ستم  ملت"و بينِ  "منافع ملت به طور اعم"و  "منافع طبقات تحت ستم"اقتصادي بينِ 

گيري دولت ملي مدرن را با  او كه شكل). 1817: 1384لنين، (شود  تمايز قائل مي "گر ملت ستم"

هاي  جنبش كند كه هدف نهايي داند، اعالم مي زمان مي داري هم ي توليد سرمايه ي شيوه ي غلبه لحظه

دولت «پذيرد كه  لنين نظرِ كائوتسكي را در اين باره مي. »هاي ملي تشكيل دولت«ملي عبارت است از 

دارانه، متمدنانه و از  يعني شرايط سرمايه(داري معاصر  شكلي از دولت است كه با شرايط سرمايه» ملي

نهايت ) و غير متمايز است داري لحاظ اقتصادي مترقي كه از شرايط قرون وسطايي و ماقبل سرمايه

تواند موجبات رشد كامالً آزاد،  دولت ملي ـ بهتر از هر شكل ديگري از دولت ـ مي. مطابقت را دارد

به اصطالح (اند  هايي كه از لحاظ ملي رنگارنگ دولت. داري را فراهم نمايد وسيع و سريع سرمايه

هايي هستند كه  هميشه دولت) متمايزند هاي ملي هاي مختلف كه از دولت هاي متشكل از مليت دولت



۳۶ 

 

. باقي مانده است) عقب افتاده(شان، به داليل گوناگون، غيرعادي يا تكامل نيافته  بندي داخلي صورت

  ) 998و  997: همان(

يابي به هدف غايي جنبش ملي ـ يعني تشكيل دولت ملي  از اين منظر برابري ملي تنها با امكان دست

حق «شود از  بنابراين منظور از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش عبارت مي كند و ـ معنا پيدا مي

). 998: همان(» هاي غير خودي و تشكيل دولت ملي مستقل ي ملت ها در جدا شدن از مجموعه آن

لنين حق . در هر شرايطي نيست» حق«به معني مثبت بودنِ استفاده از آن » حق«برخورداري از يك 

  :كند قياس مي» حقِ طالق«تعيين سرنوشت را با 

را متهم به تشويق و » حق جدا شدن«يعني هواداران » حق تعيين سرنوشت«اگر هواداران 

حق «ترغيب تجزيه طلبي نماييم، به همان اندازه احمقانه و سالوسانه است كه هواداران 

ي  جامعههمان گونه كه در . را به ترغيب و تشويق انهدام روابط خانوادگي متهم نماييم» طالق

ي ازدواج بورژوايي  و تن فروشي، كه شالوده] نابرابري جنسي[بورژوازي مدافعين امتيازات 

كنند، به همان  مخالفت مي] برابرِ زن و مرد[» حق طالق«بر روي آن ريخته شده است، با 

داري  ها، در كشور سرمايه گونه هم نفيِ حق تعيين سرنوشت، يعني حق جدا شدن ملت

هاي  اي است كه در تقابل با شيوه هاي پليسي ع از امتيازات ملت مسلط و شيوهاش دفا معناي

  )1024: 1384لنين، . (ي امور قرار دارد دموكراتيك اداره

اي از منظر منافع  هاي طبقاتي نيست و هر طبقه ي ملي به معناي به تعليق در آمدنِ شكاف وجود مسئله

بورژوازي، كه اغلب در ابتداي ظهور جنبش ملي  .كند طبقاتي خويش با اين موضوع برخورد مي

هاي  كند و از تمام كوشش رهبري آن را در دست دارد، نسبت به مسئله از موضع پراگماتيك نگاه مي

بورژوازي هر ملتي در موضوع ملي يا امتيازاتي براي ملت خود . كند پشتيباني مي» عملي«مليِ 
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كند ـ مثالً ممكن است بورژوازيِ ملت فرودست  ب ميخواهد و يا مزاياي استثنايي براي آن طل مي

هاي به اصطالح فرهنگي ملت خود تأكيد نمايد و از حق داشتن دولت مستقلِ ملت  فقط بر خواسته

ي  طبقه. به رسميت بشناسد» ملت فرادست«نظر كرده و آن را به عنوان امتياز استثناييِ  خويش صرف

كند؛  مبارزه مي) تواند محقق شود با دمكراتيزه شدن كامل مي كه فقط(كارگر براي برابري و صلح ملي 

  )1011و  1010: همان. (ي استثنايي مخالف است پرولتاريا با هر گونه امتياز و هر گونه جنبه

حق پرولتاريا در تعيين سرنوشت خويش «نگران » حق ملل در تعيين سرنوشت خويش« لنين در كنار 

و، اگر چه در ناسيوناليسم ملت فرودست يك مضمون دموكراتيك از نظر ا. است» ها در داخل ملت

ي ديگر پرولتاريا  عمومي وجود دارد كه پرولتاريا بايد از آن پشتيباني كند، اما در عين حال وظيفه

ها ـ از جمله در تشكيل دولت ملي  مبارزه با هر گونه ناسيوناليسم و دفاع از تساوي حقوق تمام ملت

  :دهد او هشدار مي. هاي كارگري است ـ و اتحاد سازمان

، ناگزير »خودي«ي كارگر يك ملت از امتيازات بورژوازي ملي  ترين پشتيباني طبقه كوچك

ي كارگر ملت ديگر خواهد شد و همبستگي  موجب بروز حس عدم اعتماد در طبقه

ها را مطابق ميلِ  ي اتحاد آن المللي كارگران را تضعيف نموده و رشته طبقاتي بين

نفي حق تعيين سرنوشت يا حق جدا شدن، ضرورتاً در . بورژوازي از هم خواهد گسيخت

 )1026: 1384لنين، . (فرما خواهد بود عمل، به معناي پشتيباني از امتيازات ملت حكم
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 گرامشي و هژموني  .3

ي  همان طور كه پري اندرسون گفته، از دوران كالسيك تا كنون، هيچ متفكـر ماركسيسـتي بـه انـدازه    

ي مفهـوم   و هيچ مفهومي در محافـل چـپ بـه انـدازه    . آنتونيو گرامشي مورد احترام عموم نبوده است

. اسـت ، كه وي آن را رايج ساخت، آزادانه و به صور گوناگون مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه    »هژموني«

هاي قبل از انقالب اكتبـر پديـدار    اصطالح هژموني نخستين بار در ادبيات ماركسيستي روسيه در سال

كشـان ـ از    زحمـت  ي همـه ي پرولتاريا نسبت بـه   كننده از اين واژه براي تأكيد بر نقش رهبري. گشت

معنـا از مصـوبات   بعـداً همـين واژه بـا همـين     . شد جمله دهقانان ـ در انقالب آتي روسيه استفاده مي 

هـاي گرامشـي ـ رهبـر حـزب       كمينترن ـ انترناسيونال سوم ـ سر در آورد و از اين طريق وارد نوشـته   

سـت   ي خـود گرامشـي   برسـاخته  مفهـوم نظـري  اما هژموني بـه عنـوان يـك    . كمونيست ايتاليا ـ شد 

  ). 48تا  41: 1383اندرسون، (

به عنوان يك مفهـوم نظـري از   » دفترهاي زندان«هاي اندرسون نشان داده است كه هژموني در  بررسي

مشـغول بازشناسـي    در نخستين سطح، گرامشي كه دل. سه سطح معنايي متفاوت برخوردار شده است

اسـت بـه بررسـي تفـاوت سـاختارهاي      » غـرب «و » شرق«ي انقالبي در   هاي مبارزه تفاوت استراتژي

» ي مـدني  جامعـه «رسد كه، در شرق اين دولت است كه بـر   ها پرداخته و به اين نتيجه مي نايي آنروب

» قهـر «دولت با . ست كه بر دولت تفوق دارد ي مدني ، برعكس، اين جامعه»غرب«محاط است، اما در 

بنـدي   لبنـابراين، در اولـين فرمـو   . »هژمـوني «ـ » اجماع«ي مدني با  شود و جامعه تداعي مي» سلطه«ـ 

آيـد شـكل اصـلي قـدرت بـورژوايي در       بـه شـمار مـي   » سلطه«تزِ  كه آنتي» هژموني«نظري گرامشي، 

اندرسـون،  (داللـت دارد  » اجماع«رفته محسوب شده و مفهوم هژموني بر  داري پيش كشورهاي سرمايه
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برسـاخته  بندي نظري گرامشي  ـ كه در اولين فرمول» هژموني«اين سطح مفهومي از . 67تا  48: 1383

هـاي خـود از    ها و محافل آكادميك در خـوانش  شود ـ همان تفسيري است كه سوسيال رفرميست  مي

ي  بنـدي نظـري راضـي نيسـت و در ادامـه      خود گرامشي از اين فرمـول . كنند گرامشي بر آن تأكيد مي

  .كند ريزي مي بندي نظري جديدي را طرح هاي خود آن را كنار گذاشته و فرمول نوشته

ي هژمـوني   ي مدني بر دولت و تعلقِ يك جانبه بندي نظريِ گرامشي، اولويت جامعه مين فرمولدر دو

ي مـدني توزيـع    ــ و جامعـه  » ي سياسي جامعه«هژموني ميان دولت ـ  : ريزد ي مدني فرو مي به جامعه

  .شود مي

اش ارتقـاء سـطح    تـرين كاركردهـاي   هر دولت تا جايي دولتي اخالقي است كه يكي از مهـم 

رهنگي و اخالقي بخش اعظم جمعيت به سطحي معين، در تناظر با نيازهاي تكامل نيروهاي ف

كـرد   بـا عمـل  ] ها و دانشگاه[مدارس . مولده و در نتيجه، در تناظر با منافع طبقات حاكم باشد

تـرين   كرد تعليم و تربيتيِ اختناقي منفي، يكي از مهم ها با عمل تعليم و تربيتي مثبت، و دادگاه

ولي در واقـع، انـواع و اقسـام ديگـري از تـدابير و      . رسانند هاي دولت را به انجام مي ليتفعا

ها باهم يا روي هم دستگاه هژموني  كوشند؛ اين هاي خصوصي نيز در همين جهت مي فعاليت

: 1383گرامشي، بـه نقـل از اندرسـون،    . (دهند ي حاكم را تشكيل مي سياسي و فرهنگي طبقه

68(  

ي مـدني را، كـه از هنگـام طـرحِ دومـين       بنـدي نظـري خـود، جامعـه     ترين فرمـول  ييگرامشي در نها

  .كند كند، در دولت ادغام مي تعريف مي» ِ خصوصي هژموني دستگاه«بندي نظري خود، آن را  فرمول

هژمـوني   "خصوصي"، بلكه بايد دستگاه "حكومتي"نبايد تحت عنوان دولت، فقط دستگاه 

  )71: 1383گرامشي، به نقل از اندرسون، . (شود ي مدني نيز مفهوم يا جامعه
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شود، از مفهـوم   در اين نظام نظري، كه يك گام مهم در تدوين تئوري ماركسيستي دولت محسوب مي

ِ  ماند كـه معنـاي بـه كلـي متفـاوتي را ـ دسـتگاه        باقي مي "صورت"فقط يك » ي مدني جامعه«هگليِ 

ر و شاگردان او استدالل كردند كه تمايز گرامشـيايي  بعداً آلتوس. دهد خصوصي هژموني ـ به دست مي 

تواند  ست و نمي داري ي سرمايه اي مربوط به روبناي حقوقيِ جامعه مسئله» خصوصي«و » عمومي«بينِ 

ي مـدني ـ    روح ـ اصطالح جامعه  بي "صورت"ها اين  معتبر شناخته شود؛ آن» تئوري ماركسيستي«در 

  .تندرا از تئوري ماركسيستي كنار گذاش

كند كسب و بازتوليـد هژمـوني را بـه     اي كه تدوين مي بندي نظري بنابراين گرامشي در آخرين فرمول

  .  دهد ـ كه نبايد با دستگاه حكومتي اشتباه شود ـ قرار مي 23ي دولت صورت كامل در حيطه

ير سلطه حاصـل  يا طبقات ز  اي است كه از راه اجماعِ متابعان  منظور از هژموني اشاره به آن نوع سلطه

هژموني به معناي ايجاد رهبري اخالقي، سياسي و فكري در زندگي اجتماعي به مدد پراكندنِ . شود مي  

يـا فراكسـيونِ     بافت جامعه به طور كلي، و از اين رو برابر شمردنِ منافعِ طبقه در سراسر » جهان بيني«

هرگز مطلق نيست و هر قـدرت حـاكمي   هژموني . طلب با منافعِ جامعه به طور گسترده است هژموني

هايي درگير شود كه ثابت كند اين نيروها تا حدي تشكيل  ستيز به شيوه ناچار است با نيروهاي هژموني

هاي معنـايي مبـارزه جـدايي ناپـذير بـوده و       هاله پس مفهوم هژموني از. اند ي حاكميت خود آن  دهنده

  )183: 1381لتون، ايگ. (، عملي و پوياستاي رابطهمفهومي ذاتاً 
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ي  سب و بازتوليد هژموني به صورت كامل در حيطهكبراي فهم درك ماركسيستي از دولت، و اين كه چگونه .  
  .همين فصل 49تا  44صفحات : نگاه كنيد به گيرد دولت صورت مي
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 آلتوسر .4

 شناختي ماركسيسم ـ لنينيسم هاي معرفت خوانش ماركس و بنيان

ي كارهاي  توان سرلوحه ، اين تز مشهور لنين را مي»ي انقالبي، عمل انقالبي در كار نيست بدون نظريه«

ي  تمام تالش نظري آلتوسر معطوف به اين بود كه ضمن بيرون كشيدنِ هسته. نظري آلتوسر تلقي كرد

تفسيرهاي  هاي ماركسيسم، هاي كالسيك الي نوشته علمي ـ انقالبي تئوري ماركسيستي، از البه

اعتبار ساخته و بنيان محكمي  بورژوايي رايج از ماركس و ماركسيسم ـ لنينيسم را بي بورژوايي و خرده

ژاك الكان، . براي اين منظور او شروع به خوانشِ ماركس كرد. براي بسط اين تئوري فراهم آورد

ي بسيار مناسبي در اين كاو مشهور فرانسوي، با خوانشي كه از فرويد به دست داده بود، الگو روان

شما «: اي به او نوشت آلتوسر كه دوستي نزديكي با الكان داشت در نامه. آمد مورد به حساب مي

نخستين متفكري هستيد كه مسئوليت نظري اعطاي مفاهيم واقعي در خور فرويد را به وي بر عهده 

و . كر ماركس به آن را دارمتف شكل نظري... اين جا بود كه من پي بردم ظرفيت اعطاي ... گرفتيد 

لكان، در ). 59: 1382آلتوسر، به نقل از پين، (» ي درك شما يافتم اين جا بود كه البته خود را در آستانه

ي  كاوانه هاي روان كرد خود به متون فرويد، نه تنها در صدد بود تا تفكر فرويد را كه انجمن روي

هاي بسيارِ  سازي پس گرفته و آن را از عوامانهگوناگون در سراسر دنيا تصاحب كرده بودند باز

هاي خود  هاي انتقادي خود فرويد را متوجه نوشته كه مصمم بود تا رويه فرويدگرايي مصون دارد، بل

ي دقيق بوطيقاي  به نظر لكان اين كار به معني مطالعه. او كند، تا فرويد را از بند خود فرويد برهاند

ي وي، و فن بيان تلميحي او بود؛ به معني مراقبتي در خط سير تفكر هاي استعار فرويد، استدالل
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هايي  اند؛ و به معني رغبت به رد نوشته نايافته مانده فرويد، حتي هنگامي كه مباحث وي ناتمام يا شكل

  )60و  59: همان. (تر او تناقض دارند هاي مهم رسيد با نوشته از فرويد كه به نظر مي

خوانش ماركس اين امر بديهي بود كه زندگي سياسي ماركس داراي  عزيمت آلتوسر در نقطه

ارتباط  هاي تئوريك او بي ها با ديدگاه هاي متعددي بوده است و بدون ترديد، اين گسست گسست

ماركس در شروع فعاليت سياسي خود يك ليبرالِ راديكال بود، سپس به سوسياليسم . نبوده است

تر  هيچ چيز احمقانه. شود هايت به يك كمونيست كارگري بدل ميبورژوايي روي آورده و در ن خرده

ي مركزي تفكر ماركس در اين سه دوره از ماهيت مشابهي  از اين نيست كه فرض كنيم هسته

يك نو ـ هگليِ ذهني ) 1841-42(ي اول  ماركس از نظر فلسفي تا پايان دوره. برخوردار بوده است

طرفدار اومانيسم نظريِ فوئرباخي ست، ) 1843-44(ي دوم  ورهاست، در د) اي از نوع كانتي فيشته(

اي را در سر  از اين اومانيسم نظري هم گذر كرده و سوداي فلسفه) 1844-45(ي سوم  در دوره

. اي ناشناخته، ماترياليستي ـ انقالبي فلسفه: نخواهد پرداخت» تعبير جهان«پروراند كه ديگر فقط به  مي

  ) 71و  70: 1359آلتوسر، (

  :به طور خالصه در زندگي ماركس

 ي تحول سياسي شكل گرفته؛ و تحول فلسفي بر پايه •

گذاري علم تاريخ ـ بر مبناي تحول فلسفي صورت پذيرفته  شناختي ـ پايه گسست معرفت •

 )71: همان. (است

شناختي به معناي عبور از يك شناخت فلسفي به شناخت فلسفي ديگر نيست،  گسست معرفت

، و در مورد  گر عبور از شناخت فلسفي ـ ايدئولوژيك به شناخت علمي شناختي بيان گسست معرفت
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تمايز قائل شده » فلسفه«و » علم«آلتوسر بينِ . گذاري يك نوع شناخت علمي جديد است ماركس، پايه

  :گويد و مي

 .علم نيست) يك(فلسفه  .1

 .نيست، به معنايي كه هر علمي داراي يك ابژه است 24فلسفه داراي ابژه .2

 .فلسفه تاريخ ندارد، به معنايي كه يك علم داراي تاريخ است .3

ي طبقاتي در  تر، مبارزه ي تئوري، يا به عبارت دقيق فلسفه عبارت است از سياست در عرصه .4

    25)69: همان. (هي تئوري، در آخرين وهل عرصه

دهد، شناخت علمي در ارتباط با  اي كه در تفكر ماركس روي مي شناختي بنابراين با گسست معرفت

تر، علم تاريخ ـ  ي طبقاتي، به عبارت ساده ها و اشكال مبارزه ي خاصي ـ شرايط، مكانيسم ابژه

باشد، اما هنوز خود را  زگشت ميفرايندي غير قابل با» آغاز«بايد توجه داشت كه اگرچه اين . آغازد مي

پس . اي كه از آن بيرون آمده ـ نرهانيده است اش ـ از پيشاتاريخ ايدئولوژيك و فلسفي از گذشته

اي كمك بگيرد كه بعدها  تعجبي ندارد كه علم تاريخ، مدت زماني، براي بيان مطلب از مقوالت فلسفي

  ).67و  66: همان. (خود را از آن خواهد رهانيد

دهد كه اين علم جديد چه  او ابتدا توضيح مي. وسر سعي در توضيحِ چيستي اين علم جديد داردآلت

انگارانه از ماركسيسم را  باورانه و اكونوميستي ساده گرايانه، تاريخ هاي انسان آلتوسر تلقي. چيزي نيست

  .كند رد مي
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هاي  ي فارسي  آثار آلتوسر، بعضاً، به دليل ابهام در معادل الزم به توضيح است كه مطالب نقل شده از ترجمه.   
  .اند گليسي آن تطبق داده شده و تصحيح شدهي ان ي مترجم، با ترجمه فارسي مورد استفاده
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ي آنگلوساكسن از اين واژه  ديشهاي كه آلتوسر با آن مخالف بود، آن گونه كه معموالً ان گرايي انسان

و نيز اين ). گمان آلتوسر با آن همدلي داشت كه بي(كند، سكوالريسم ضد ديني نبود  استنباط مي

گرايي، باوري بود كه محور كل  اين انسان. ها نبود گرايي به معني باور اخالقي به اهميت انسان انسان

يي استعاليي را مجزا كرد  بايد سوژه توان و مي يداد ـ اين باور كه م سنت فلسفي غرب را تشكيل مي

هويت باشد، بل  يي هم تواند با هيچ فرد يا گروه انضمامي و تاريخاً ـ اجتماعاً تعريف شده كه نمي

شمول  ي محض اصول جهان ه اين سوژ. ها به طور كلي است ي چيزهاي مشترك و ذاتي انسان نماينده

ها را باز خواهد شناخت، و فاعل شناخت  براي تمام انسان هاي اخالقي عام و معتبر عقل و ارزش

ي تاريخ و  شمول را سازنده ي ماركسيسم، اين انسان جهان »گرايانه انسان«تفسير . جهان خواهد بود

  )185: 1378ماتيوز، . (داند شمول مي هاي انساني جهان هدف تاريخ را تحقق ارزش

گرايي  ي اين انسان ي انسانيِ استعاليي كه وجه مشخصه هبه نظر آلتوسر، مفهوم انسانيت كلي، يا سوژ

ست، بر ناتواني از بازشناسي تمايزهاي طبقات اجتماعي، و بنابراين بر ديدگاهي اساساً  فلسفي

جامعه از «ي ماركس كه  او با اشاره به اين گفته). 184: همان(ي انسان مبتني است  فردگرايانه درباره

  : ويدگ مي» فرد تشكيل نشده است

باشد عبارت است از  ي جامعه مي چه تشكيل دهنده افراد نيست، آن "جمع"تركيب يا "جامعه 

جامعه از افراد . نمايند نظامِ روابط اجتماعي آن جامعه كه افراد در آن زيسته، كار و مبارزه مي

افراد  اي باشند؛ هر جامعه مي "انسان"هايي از  عام و نامعلوم تشكيل نشده، افرادي كه نمونه

همين طور يك طبقه هم . ... اند خاص خود را دارد كه به طور تاريخي و اجتماعي متعين شده

ي  اي افراد خود را دارد كه در فرديت خود به وسيله از افراد نامعلوم نيست، هر طبقه "مركب"

. اند ي طبقاتي شكل يافته ي مناسبات مبارزه شرايط حيات، كار، استثمار و مبارزه و به وسيله
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برعكس، . يعني آزادي نيست "انسان"بورژوايي  "طبيعت"اين شرايط منوط و وابسته به 

ها منوط و  ي مبارزاتي آن هاي آزادي و اراده چنين اشكال و محدوديت ها و هم آزادي آن

  )41: 1359آلتوسر، . (باشد وابسته به اين شرايط مي

ماع به مثابه يك كل نيست، مقصود وي عبور از البته او با رد فردگرايي در پي اصالت دادن به اجت

در يك سو و منافع جامعه در سويي ديگر، ) منفرد(ست كه با قرار دادن منافع افراد  ي نگاه دو قطبي تله

تر از كل هستند، باقي  تر از فرد و كوچك ها و طبقات، كه واحدهايي بزرگ جايي براي منافع گروه

ي اجتماع به مثابه يك كل به  ي فرد و فرديت و همراه با آن ايده هايد«در نگاه آلتوسري . گذارد نمي

  ). 71: 1380هارلند، (» ي بورژوازي ي سلطه ي خاصي از تاريخ تعلق دارد؛ مرحله مرحله

كه، تاريخ با مبارزات  سازند بل ها نيستند كه تاريخ را مي در تلقي آلتوسري از ماركسيسم، اين انسان

ي  كه دوره نيست، بل "انسان"عزيمت متد علمي ماركس  از نظر او، نقطه. ودش بندي مي طبقاتي مفصل

  :از منظر آلتوسر، ماركس به ما آموخته است كه. اجتماعي اقتصادي معين است

... كه تاريخ.... تاريخ نيست "مركز"اقتصادي، سياسي يا فلسفي ) اگوي(ي انساني، خود  سوژه

  )46: 1380آلتوسر به نقل از هارلند، ... (ركزي نداردداراي ساختاري است كه الزاماً هيچ م

: كند زيرا ي سياسي ارتجاعي ارزيابي مي ي علمي و هم از جنبه آلتوسر تلقي اومانيستي را هم از جنبه

به دوران زيباي دكارت، كانت، فيشته، «هاي ايدئولوژيك پيشاماركسيستي،  در وجه علمي به معرفت

و در وجه سياسي مستقيم و غير مستقيم به تأمين منافع بورژوازي و . دده رجعت مي» هگل و فوئرباخ

  .انجامد ي كارگر از مبارزه طبقاتي مي انحراف طبقه
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ي  ترين طبقه از ماركسيسم، حقيقت را نسبي، به لحاظ تاريخي متغير و تابعِ مترقي  باورانه تلقي تاريخ

صورت يك كليت دوري، تاريخ را به صورت اين باور، جامعه را به . داند اجتماعي عصري خاص مي

ي طبقاتي را به  گون زمان خطي، فلسفه را به صورت خودآگاهي فرايند تاريخي، مبارزه جريان هم

داري جهاني است كه اساساً از طريق  از اين منظر، سرمايه. بيند ي جمعي مي"ها فاعل"صورت پيكار 

ت وضعِ اومانيسمِ راستينِ فراسويِ از شود و كمونيسم به صور تعريف مي "از خودبيگانگي"

ي  از اين منظر هر طبقه) 347: 1381اندرسن، به نقل از ايگلتون، . (شود خودبيگانگي نگريسته مي

گرِ شرايط ماديِ  اي كه بيان نگري ويژه و مشترك خاص خود را دارد، جهان "نگري جهان"اجتماعي 

اند؛ اما، به   ي اشكال آگاهي طبقاتي، ايدئولوژيك مهها، يعني ه نگري ي اين جهان همه. هستيِ آن است

  ). 162و  154: 1381ايگلتون، (ترند  اي ديگر ايدئولوژيك اي از پاره اصطالح، پاره

كند كه ايدئولوژي، مانند  باوران، استدالل مي نيكوس پوالنتزاس، از منظر آلتوسري، در مخالفت با تاريخ

اي  ي اول، به بيان شيوه ايدئولوژي، در هله: است اي رابطه اي ذاتاً ي اجتماعي، پديده خود طبقه

تر  كه ايدئولوژي بيش كند، بل اي شرايط هستي خود را زندگي مي پردازد كه به موجب آن طبقه نمي

زندگي  ي ديگر طبقات ي زنده در رابطه با تجربهاي  دهد كه به موجب آن طبقه اي را بازتاب مي شيوه

ي  باوران مرتكبِ خطاي فروكاستنِ ايدئولوژي به حد بيان طبقه سري، تاريخاز نگاه آلتو. كند مي

در نظر پوالنتزاس، . اند بندي اجتماعي شده صورت "جوهر"ي مسلط به  اجتماعي و كاهش طبقه

بندي  كه بر عكس وحدت يك صورت دهد؛ بل مي  ي هژمونيك نيست كه جامعه را به هم پيوند   طبقه

ي متعدد »قلمروها«يا    »سطوح«هاي به هم پيوستن  آمد يكي از پي  تاري است، اي ساخ اجتماعي مسئله

واقعيت سياسي فالن . ي توليد است  ي شيوه  كننده زندگي اجتماعي تحت الزامات در نهايت تعيين

بندي است و نه اصلي كه به اين كلْ وحدت و  ي حاكم، يك سطح در درون اين صورت طبقه
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ر همين قياس، ايدئولوژي يك ساختار مادي پيچيده است و نه نوعي ذهنيت ب. بخشد گيري مي جهت

كه روابط ميان طبقات حاكم و زير  بيني حاكمان را بل فالن ايدئولوژي مسلط نه فقط جهان. جمعي

ي ايدئولوژي اين است كه در سطح   اين جا وظيفه. كند مي  منعكس  به طور كليسلطه را در جامعه 

وحدت كل صورت بندي اجتماعي را بازآفريني كند، نه اينكه فقط انسجامي به آگاهي » 26تخيلي«

به : ي هژمونيك و ايدئولوژي مسلطْ غيرمستقيم است  ي ميان طبقه  اش ببخشد از اين رو رابطه حاكمان

توان  اي را نمي چنين ايدئولوژي. كند گذر ميانجي ساختار اجتماعي تام و تمام عبور مي اصطالح از ره

بايست از ديدگاه كل  كه مي در انزوا و جدا از امور ديگر از آگاهي بلوك حاكم رمزگشايي كرد، بل

باور از بابت اين خطاي  در نگاه پوالنتزاس، ماركسيسم تاريخ. ي طبقاتي دريافت ي مبارزه زمينه

دت جامعه را بيني مسلط است كه وح يا جهان ايدئاليستي مقصر است كه باور دارد كه ايدئولوژي 

تشكيل به نظر او، بر عكس، ايدئولوژي مسلط به جاي آن كه اين وحدت را . كند مي  حفظ و تأمين 

  )192و  191، 162: 1381ايگلتون، . (كند مي  منعكس آن را  دهد

 كننده تعييني اجتماعي   و طبقه مسلطي   باورران را به ناتواني در تميز ميان طبقه چنين تاريخ آلتوسر هم

كنندگي  ي تعيين  تواند بر پايه مي  يك طبقه   متهم كرده است ــ متهم به ناديده انگاشتن اين واقعيت كه

  ).193: همان(ي سياسي اعمال كند   ي ديگر سلطه  طبقه

انگارانه از ماركسيسم، از زماني كه هنوز ماركس و انگلس زنده بودند شروع  تفسير اكونوميستي ساده

توان تنها با فهم  تمام فرايندهاي مربوط به روبناي سياسي ـ ايدئولوژيك را مي از اين ديدگاه. شد

ي پس از ماركس سعي كرد اين تفسير عاميانه از  انگلس در دوره. زيربناي اقتصادي توضيح داد

اما . را ابداع كرد» كنندگي در نهايت تعيين«ي نظري مفهوم  ماركسيسم را رد كند، او در اين مبارزه
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ي آثار اصلي لنين اين مخالفت  تقريباً در همه. ترين مخالف اين تعبير از ماركسيسم لنين بودگير پي

ي ماركس، و هم مبناي  آلتوسر كه لنينيسم را هم وفادارتر به مقاصد واقعي و پخته. مشهود است

ر هاي لنين در مورد انقالب اكتب دانست، از تحليل تري براي توضيح وضعيت سياسي رايج مي درست

  . بندي كند را صورت» 27تعيين چندجانبه«روسيه بهره گرفت تا مفهوم 

در روسيه، و نه جاي ديگر، به وقوع پيوست، به اين دليل نبود كه  1917به نظر لنين، اين كه انقالب 

داري را، كه بيش از  استثمار سرمايه 1914-18جنگ . نبود» از نظر عيني انقالبي«وضعيت سراسر اروپا 

اما، اين وضعيت از نظر عيني انقالبي فقط در . دامه داشت، به طور كامل عريان كرده بوديك قرن ا

هاي ممكن در يك كشور واحد، به شكل وخيم  روسيه به انقالب بالفعل تبديل شد، زيرا تمام تناقض

.. .هاي نظام استثمار فئودالي در سپيده دم قرن بيستم  تناقض: و انباشته، در روسيه وجود داشتند

ها، در  ي آن داريِ بزرگ مقياس و امپرياليستي در شهرهاي بزرگ و حومه هاي استثمار سرمايه تناقض

. هاي تحميل شده بر كل مردم هاي استثمار استعماري و جنگ تناقض. معادن، مناطق نفت خيز و غيره

. ي روستاهاو حالت قرون وسطاي... داري  هاي توليد سرمايه ي تحول روش تناقض عظيم بين مرحله

  )188: 1378ماتيوز، (

كه در » 28پراكتيس«اي است شامل سطوح گوناگوني از  در نظر آلتوسر، جامعه ساختار پيچيده

اين سطوح گوناگون پراكتيس اگر . گذارند ديگر تأثير مي اي از روابط متقابل بر يك ي پيچيده مجموعه

ي تكوين خود،  يابند، در عين حال بر آينده ي اقتصادي تعين مي ي نهايي توسط پايه چه در وهله

ر اين وضعيت را آلتوس. گذارند تكوين ديگر سطوح، و تكوين خود بنيان اقتصادي نيز تأثير مي

از نظر او، تحوالت هر يك از اين سطوح . نامد روبنا مي» تأثيرگذاري خاص«و » خودمختاري نسبي«
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و تغيير تاريخي، به . افتد هايي است كه در تمام سطوح زيربنا و روبنا اتفاق مي معلول رخدادها و كنش

و نيز  64- 60: 1387فرتر، . (است برخوردار» تعين چندجانبه«ويژه نوع بنيادين يا انقالبي آن، از 

  )189-187: 1378ماتيوز، 

آلتوسر بر اين باور است كه هر سطحي كه جامعه بر آن ساخته شده، از جمله سطح خود جامعه در 

ي نخست، تأثير نسبي  بنابراين، در وهله. شود هدايت مي» تراز رفت ناهم قانون پيش«ي  كل، به واسطه

ي دوم،  در وهله. ي معيني متفاوت است ديگر سطوح در هر دورههر يك از سطوح اجتماعي بر 

به . اند رفت جوامع نامد ـ عامل تغيير در پيش مي» غالب«مؤثرترين سطوح اجتماعي ـ كه آلتوسر سطح 

زعم آلتوسر، هميشه يكي از سطوح از بقيه مؤثرتر است، و اين كه اين سطح كدام است به شرايط 

است كه همان ساختار » ساختاري تحت سلطه«همواره در حال برساختن  جامعه. تاريخي بستگي دارد

مقصود . سطوح فعاليت و تأثير متقابل است، و در اين بين، يكي از سطوح تأثيرگذارتر از ديگران است

. شود بندي مي اي را دارد كه تحت سلطه مفصل ي يك جامعه، وحدت جامعه او از كليت پيچيده

  ) 65و  64: 1387فرتر،(

با اين كار آلتوسر لزوم بازانديشي نظري دقيق را در مورد روابط زيربنا ـ روبنا، در تئوري ماركسيستي، 

انديشيِ ماركسيستي در  ست، آغازگر باز مهمي» آغازگر«چون ماركس،  او خود نيز، هم. كند مطرح مي

  .وجوه روبنايي، به ويژه، وجه ايدئولوژيك

  علم و ايدئولوژي

ست و نه  شناختي اين تمايز داراي وجه معرفت. شود ايدئولوژي تمايز قايل مي آلتوسر بين علم و

آلتوسر علم را به . ناپذيراند ديگر قياس شناختي؛ در نگاه آلتوسري علم و ايدئولوژي از بنياد با هم جامعه

ان برخالف برداشت معمول ما از علم، علم به زعم آلتوسر در جه. كند ي فضايي بسته مطرح مي مثابه
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گفت  اگر خود آلتوسر بود مي[كه صرفاً از درون يك فرايند ناب ـ  گردد، بل بيرون به دنبال شواهد نمي

  )137: 1380هارلند، . (گيرد ـ انديشيدن شكل مي ]نه كامالً ناب

دهد، آشكارا، بر كليات نظري به بهاي از دست رفتن  الگويي كه ماركس از روش علمي ارائه مي

، 1كليات : الگوي آلتوسر از روش علمي نيز بر كليات نظري تأكيد دارد. كند د ميجزئيات عيني تأكي

ي خام؛ تفسيرهاي ايدئولوژيكي موجود  كند، ماده شروع مي 1مند از كليات  دانش. 3، كليات 2كليات 

چه كه در الگوي  كند، يعني از آن او از موارد خاص عينيِ مستقيماً مشاهده شده شروع نمي. از جهان

  : به باور آلتوسر. شود مندان تلقي مي عزيمت دانش گرايانه نقطه جربهت

گاه متكي به  گرايي، علم هيچ گرايي يا حس هاي ايدئولوژيكي مربوط به تجربه برخالف توهم

ـ نبوده  "افراد"يا  "حواس"و منفرد است ـ ) واسطه بي(وجودي كه ذاتش حضور بالفصل 

اين ويژگيِ . اش هميشه مبتني بر مفاهيم موجود است يگير ي شكل يك علم در لحظه... است

وراي ضرورت  "منافعي"كه تحت حاكميت ... به خصوصِ هر مفهومِ ايدئولوژيكي است 

  )139و 140: 1380آلتوسر، به نقل از هارلند، . (خود دانش قرار دارد

  شناختي صحيح ، يعني با اعمال چارچوب روش2مند با كاربست كليات  در الگوي آلتوسر، دانش

ي  فرآورده( 3را به دانشِ علمي ـ كليات ) ي خام ماده( 1، تفسيرهاي ايدئولوژيك كليات )ابزار علم(

هاي  رده، يا همان فرآو3كليات . گيرد شكل مي "در ذهن"كل اين فرآيند . كند ـ تبديل مي) علمي

اند كه به درستي بنيان نهاده شده  علمي، صرفاً به اين خاطر معتبرند كه بر مبناي علمي توليد شده

  :است
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 بيروني ي هرگاه علوم بر مبناي صحيحي شكل بگيرند و توسعه يابند نيازي ندارند كه تجربه

معيارهاي  اين گونه علوم، خودشان... ها را تصديق كنند  هاي علمي آن فرآورده "حقيقت"

  )140: آلتوسر به نقل از همان. (كنند هاي حاصلْ را تأمين مي اعتبارِ دانش

) ي ابژه(موضوع «او اصرار دارد كه . پذيرد ها و چيزها نمي آلتوسر حقيقت را به معناي تناظر بين ايده

به جاي  آلتوسر» .متمايز است و با آن متفاوت ي واقعي ابژهدانش، به خودي خود، به طور مطلق از 

29مفهوم عيني"از  "واقعيت عيني"
شود، نه به  توليد مي 3مفهوم عيني در كليات . سخن مي گويد "

البته، مفهوم عيني، . كه در حكم عينيت خود نتايج ي عينيتي كه نتايج نظري به آن ارجاع كنند، بل مثابه

  ).149و  148: همان. (ترديد، با واقعيت عيني ارتباط دارد بي

تر از تصورات معمول ماست و فهم آن  ن تمايز آلتوسري بينِ علم و ايدئولوژي پيچيدهبدين سا

  .نزد آلتوسر است "ايدئولوژي  "و  "علم"مستلزم درك معناي صحيح هر دو مفهوم 

كه لزوماً به . ي عاطفي برگرداند ي شناختي ايدئولوژي به نظريه كوشد توجه ما را از نظريه آلتوسر مي

ها حاوي نوعي  ايدئولوژي. ست نيست كه ايدئولوژي حاوي عناصر معين شناختيمعناي رد اين 

دهد،  البته شناختي هم كه ايدئولوژي ارائه مي. ي اول شناختي نيستند هستند، اما در وهله 30شناخت

تر شناخت  كه بيش بل -كه معتبرترين نوع شناخت از نظر آلتوسر است -شناخت تئوريك نيست

 49، 46:1381ايگلتون، (شود  اش در جامعه رهنمون مي به سوي وظايف عملي ست كه سوژه را عملي

» .شان ي تخيلي افراد با شرايط واقعي هستي است از رابطه "تصوري"ايدئولوژي : از نظر او) 50و 

  )6: ي اول ، شماره1358آلتوسر، (
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كاذب باشند سخن  هاي جهان چنان كه صادق يا ها يا بازنمايي توان از توصيف در نظر آلتوسر مي

ها نيست، و از  اي مربوط به چنين توصيف گفت؛ اما ايدئولوژي، در نظر او، اساساً، به هيچ رو، مسئله

در نظر آلتوسر ايدئولوژي در واقع باز . هاي صدق و كذب عمدتاً ربطي به آن ندارد اين رو مالك

ام را با  به مدد آن روابط "من"كه  كند طريقي است كند ـ اما آن چه ايدئولوژي بازنمايي مي نمايي مي

در . اي مربوط به صدق و كذب است توان گفت مسئله ، كه نمي"برم به سر مي"جامعه به طور كلي 

ها را به  گر است كه كارش اين است كه انسان اي از كردارهاي داللت نظر او، ايدئولوژي سازمان ويژه

ها به مدد  آورد كه اين سوژه اي پديد مي بط زندههاي اجتماعي متشكل كند، و اين كه روا صورت سوژه

ي جهات سياسي متعدد  اصطالح ايدئولوژي همه. يابند آن با روابط مسلط توليد در جامعه ارتباط مي

. گيرد چنين روابطي را، از يكسان پنداري با قدرت حاكم گرفته تا موضع مخالف آن، در بر مي

  )45و  44: 1381ايگلتون، (

شان  شان و جهان واقعي كنند شرايط واقعي هستي ها در ايدئولوژي براي خود تصور مي سانچه كه ان آن

شان است كه در ايدئولوژي تصوير  آنان با اين شرايط هستي رابطهنيست، بلكه پيش از هر چيز، 

هم اين رابطه است كه در مركز تصور ايدئولوژيك و در نتيجه هر تصور تخيلي از جهان . شود مي

براي مسخ تخيلي تصور ايدئولوژيك جهان » علتي«توان  در اين رابطه است كه مي. جاي داردواقعي 

توان اين تز را   تر مطلب و پرهيز از زبان علت و معلولي، مي و براي اداي صحيح. واقعي پيدا كرد

قابل مشاهده به شرط آن كه اين  –مطرح كرد كه مسخ تخيلي قابل مشاهده در هر ايدئولوژي 

پس در حقيقت، . تماماً بر ماهيت تخيلي اين رابطه متكي است - ولوژي را حقيقت نپنداريمايدئ

هاي عاملين توليد، استثمار، سركوبي، القاء ايدئولوژي و  تصوري كه افراد مشغول به كار در پست

عاملين پراتيك علمي از شرايط هستي خود دارند، در وجه نهايي منبعث از روابط توليد و روابط 
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هر ايدئولوژي، در مسخ ضرورتاً تخليلي خود، نه روابط توليد موجود : تق از روابط توليد است پسمش

افراد با روابط توليد و روابط مشتق از ) تخيلي(ي  بلكه قبل از هر چيز رابطه) و روابط مشتق از آنها(

حاكم بر هستي افراد شود، سيستم واقعي   پس در ايدئولوژي، آنچه تصوير مي. سازد  آنها را تصوير مي

، 1358آلتوسر، . (باشد  شان مي نيست بلكه رابطه تخيلي اين افراد با روابط واقعي حاكم بر زندگي

  )8و  7: ي دوم شماره

هايي اشاره دارد  ي ما با جهان اشاره دارد، به شيوه ايدئولوژي عمدتاً به روابط عاطفي و ناخودآگاهانه

مسئله بر سر اين است كه . وابسته به واقعيت اجتماعي هستيم 31ديشانهـ بازان  كه در آن ما به نحو پيش

، مسئله بر سر "دهد تكان مي"ي به ظاهر خودانگيخته  آن واقعيت، چگونه ما را در قالب تجربه

اند، و در روابط خود با زندگي  خوش خطر آن وقفه دست هاي انساني بي هايي است كه سوژه راه

گذاري  ها باشد سرمايه چه قرار است از آنِ خود آن سازِ آن س و سرنوشتاجتماعي به عنوان جزء حسا

اي، اميدي يا غم غربتي را بيان  اراده"ايدئولوژي به جاي آن كه واقعيت را وصف كند . كنند مي

  )46و  45: 1381ايگلتون، ( ".كند مي

توانيم از امر  ، ما ميشود ناخودآگاه انجام مي 32ي تفكر در چارچوب يك پروبلماتيك از نظر او، همه

ها سخن بگوييم؛ و انجام دادن چنين كاري  اي از ايدئولوژي پروبلماتيك ايدئولوژي خاص يا مجموعه

اند كه امكان مفاهيم  هاست كه چنان سازمان يافته به معناي سخن گفتن از ساختاري بنيادي از مقوله

هاي آوايي فصيح را زير و  ها و حذف كوتامر پروبلماتيك ايدئولوژيك برخي س. معيني را طرد كنند
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بخش تمام چيزهايي است كه  گر و تعين در نظر آلتوسر، نظام واحدي از تفكر، وحدتي دروني دارد كه هدايت.  
نامد، و آن را چنين تعريف  آن ايدئولوژي مي» پروبلماتيك«او اين وحدت دروني را . رود در آن نظام باشند گمان مي

  )50: 1387فرتر، . (»كند موجود را تعيين مي دئولوژيكي اي عرصهي تفكري مؤثر كه قلمرو  وحدت برسازنده«: كند مي
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هايي كه در چارچوب آن قابل طرح است، پيشاپيش،  كند؛ و چنان ساخته شده است كه پرسش زبر مي

وار و  بدين سان ساختار بنيادي آن فروبسته، دايره. گيرد فرض مي انواع معيني از پاسخ را پيش

  )213و  212: همان. (گر است خودتصديق

كه بيانگر مواضع (هاي خاص  و ايدئولوژي» ايدئولوژي به معناي عام« ايزگذاري بينبا تم آلتوسر

اگر چه اين تاريخ را  ـ دارندرا خود  خاصِ تاريخِ ي خاصاه گويد كه ايدئولوژي ، مي)طبقاتي هستند

اين نه به  و تاريخ ندارد، "ايدئولوژي به معني عام" اما. كند طبقاتي تعيين مي  ي هدر وجه نهايي مبارز

اين معني  .اي مطلقاً مثبت است بلكه به معني ،)»تاريخ ايدئولوژي خارج از آن است«( اي منفي گونه

كردي داشته باشد كه از ايدئولوژي  مثبت است، چرا كه خاصيت ايدئولوژي آن است كه ساخت و عمل

كرد  اين ساخت و عمل و مراد آن است كه .بسازدواقعيتي غير تاريخي، يعني همه جا حاضر در تاريخ 

اگر ابدي را  .نامندش حاضر است  چه كه كل تاريخ مي ايدئولوژي به شكلي واحد و تغييرناپذير در آن

در نتيجه به معناي چيزي كه به شكل خاص خود  و به معناي حاضر در هر زمان و در سراسر تاريخ،

چون ضمير  هم ايدئولوژي :گويد  آلتوسر مي در نظر گيريم،، تاريخ موجود است  ي هپهن   در تمامي

5: ي دوم ، شماره1358آلتوسر، ( .ست ابدي ناخودآگاه(  

. اين وجود مادي است. هاي اين دستگاه وجود دارد هر ايدئولوژي همواره در يك دستگاه و پراتيك

ه آجر هاي اين دستگاه كيفيتي عين كيفيت پار البته وجود ماديِ ايدئولوژي در يك دستگاه و در پراتيك

هاي مختلفي موجود  و يا به عبارت ديگر، ماده تحت كيفيت» ماده چند معني دارد«يا تفنگ ندارد؛ ولي 

ي واحد  ما با در نظر گرفتن يك سوژه. ريشه دارند» فيزيكي«ي  است كه همگي در وجه نهايي در ماده

دين معني كه عقايد او، گوييم كه، عقايد مورد اعتقاد او داراي وجود مادي است، ب  مي) فالن كس(

هاي  ي آيين اند، كه خود به وسيله  هاي مادي درج گرديده همان اعمال مادي او هستند كه در پراتيك
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گردند، كه عقايد   ي خود توسط دستگاه ايدئولوژيك مادي تعريف مي اند، كه به نوبه مادي تنظيم گرديده

مستتر در عبارت ما كيفيتي » مادي«صفتطبيعتاً بر هر يك از چهار . اين شخص منبعث از آن است

  )9-7: همان. (گيرد  خاص تعلق مي

  :آلتوسر تأكيد دارد كه

  .هر پراتيك تنها توسط و تحت يك ايدئولوژي وجود دارد •

 .ها وجود دارد ايدئولوژي تنها توسط و براي سوژه •

ي هر  ولي سوژه به اين دليل سازنده. ي هر ايدئولوژي است ي سوژه سازنده به نظر آلتوسر، مقوله

كاركرد هر ايدئولوژي در . كرد هر ايدئولوژي تبديل افراد عيني به سوژه است ست كه عمل ايدئولوژي

از . بخشد  ت ميايدئولوژي با فراخواندن افراد به آنان شخصي. دهندگي است اين رابطه متقابل تشكيل

آنجا كه ايدئولوژي ابدي است بايد شكل زماني بيان كاركرد ايدئولوژي را از تصور خود محو كنيم و 

ايدئولوژي هميشه از پيش با استيضاح افراد به آنان شخصيت بخشيده است، و اين بيان دقيق : بگوييم

و باز . اند ن سوژه فراخوانده شدهاين مطلب است كه افراد  هميشه از پيش از جانب ايدئولوژي به عنوا

  ) 16-12: همان. (افراد هميشه از پيش سوژه هستند: شود كه  از اين نظر ضرورتاً چنين ناشي مي

، واحد و مطلق، فرا 33ي اعلي ساخت هر ايدئولوژي، كه افراد را به عنوان سوژه و به نامِ يك سوژه

، هر ايدئولوژي داراي يك مركز است  انند هر آينهم. گونِ مضاعف است گونْ و حتا آينه خواند، آينه مي

گون مضاعف ايدئولوژي  اين ساخت آينه. ي اعلي در اين مكانِ واحد مركزي مستقر شده است و سوژه

  :كند  زمان با هم تأمين مي چهار چيز را هم

  از طريق فراخواني،» افراد«شخصيت بخشيدن به  .1
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 ي اعلي، اطاعت آنان از سوژه .2

ها، و باالخره بازشناسي  ي اعلي و ميان خود سوژه ها و سوژه ابل ميان سوژهبازشناسي متق .3

 . سوژه از خود

دارد و اين كه   تضمين مطلق اين امر كه همه چيز همان گونه است كه ايدئولوژي عرضه مي .4

و متناسب با آن رفتار كنند همه چيز به ) بازشناسند(ها آن چه را كه هستند بپذيرند  اگر سوژه

 )20و  19: ي دوم ، شماره1358آلتوسر، . (پيش خواهد رفتخوبي 

ي اعلي قرار دهد  شود كه آزادانه خود را تحت فرمان سوژه  فراخوانده مي) ي آزاد(فرد به عنوان سوژه 

حركات و اعمال انقياد  "ي به تنهايي از عهده"انقياد خود را قبول كند، و در نتيجه ) آزادانه(و پس 

كه  آن بي(ايدئولوژي در اين است كه بديهيات را به عنوان بديهيات تحميل كند  خاصيت. خود برآيد

من «گويد   ايدئولوژي هرگز نمي). در ميان است» بديهيات«كند ـ زيرا پاي  بنظر آيد كه چنين مي

من در «: ، بايد خارج از ايدئولوژي، يعني در شناخت علمي بود تا بتوان گفت»ايدئولوژيك هستم

از (خارج  ندارد، در عين حال ) از نظر خودش(و اين بدان معناست كه ايدئولوژي . »هستم ايدئولوژي

  )20 -13: همان. (چيزي جز خارج نيست) نظر علم و واقعيت

بايد چنين باشد تا بازتوليد روابط توليد، حتي تا درون روند توليد و گردش كاالها، هر روزه در 

  . شود  ها ـ تأمين  يعني در رفتار افراد ـ سوژه» شعور«

  هاي اجتماعي بازتوليد فرماسيون

ي  هسته. اجتماعي است  فرماسيون بازتوليدعزيمت آلتوسر براي انديشيدن به ايدئولوژي تأمل در  نفطه

موجوديت بنابراين تداومِ . شود تشكيل مي توليد مسلط  ي هيك شيواز هر فرماسيون اجتماعي بنياديِ 
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ي توليد براي تداوم  مسلط است، و هر شيوه» ي توليد شيوه«وط به بازتوليد من هر فرماسيون اجتماعي

  :بايدخود، 

  نيروهاي توليد موجود؛ .1

 روابط توليد موجود؛ .2

 .نيروي كار است اما بازتوليد نيروهاي توليد خود مستلزم بازتوليد وسايل توليد و. را بازتوليد كند

گزيني چيزهايي بود كه مصرف يا مستهلك  جاي ه فكردر جريان توليد همواره بايد بترديدي نيست كه 

بازتوليد اما  .. ..و) ماشين آالت( ابزار توليد ،)ها ساختمان( تأسيسات غيرمنقول مواد اوليه، :خواهند شد

  )10و  9: ي اول ، شماره1358آلتوسر، . (شود تري ممكن مي با فرآيند پيچدهنيروي كار 

كه براي بازتوليد نيروي  مقدار مزد، .پذيرد  با پرداخت مزد صورت مي ي اقتصادي، ، از جنبهاين بازتوليد

 حداقل  ي همشخص نشده بلكه به وسيل» بيولوژيك«نيازهاي  كار ضروري است تنها توسط يك حداقلِ

مبارزات طبقاتي به كرسي  ي نيازهاي تاريخي به وسيله حداقل اين .گردد  تاريخي تعيين مي نيازهاي

 براي بازتوليد نيروي كار تأمين شرايط مادي بازتوليد آن كافي نيست، با اين وجود، .شوند مينشانده 

نوع وحدت  تكامل نيروهاي توليدي و .باشد »34يآيكار«بازتوليد شده بايد داراي  كه اين نيروي كارِ بل

به نحوي ( كند كه نيروي كار  معين ايجاب مي  ي هنيروهاي توليدي در هر لحظ  ي هدهند تاريخي سازمان

 -ضروريات تقسيم اجتماعي اين تنوع ناشي از. و به شكل اين يا آن تخصص بازتوليد شود ،)متنوع

 هاي متنوع نيروي كار، داري گرايش به اين دارد كه بازتوليد تخصص سرمايه نظام .باشد فني كار مي

صورت ـ  ديگر اين رژيمنهادهاي  داري و از طريق سيستم آموزشي سرمايهـ  توليد  ي هحوز درخارج از

   .گيردب
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  :داري هست ولي به هر حال هاي دامنه در نظام آموزشي امكان آموزش

حساب كردن يا به طورخالصه اصولي از  محل آموزش خواندن، نوشتن، ]و دانشگاه[ مدرسه .1

پس مدرسه محل : آيند  هاي توليد مي كه مستقيماً به كار پستاست » ادبي«يا » فرهنگ علمي«

 .هاست»كارداني«آموزش 

مقررات نظم  فني كار و در نهايت، ـ موزش مقررات مربوط به تقسيم اجتماعيآمدرسه محل  .2

 )12-10: همان( .طبقاتي است  ي همستقر سلط

ن از آتبعيت  ن نيازمند بازتوليدآزمان با  بلكه هم بازتوليد نيروي كار نه تنها مستلزم توليد تخصص آن،

در مورد ـ يعني بازتوليد تبعيت نيروي كار از ايدئولوژي مسلط : باشد مقررات نظم مستقر نيز مي

پس . سركوب و اين ايدئولوژي در مورد عاملين استثمار و بازتوليد قابليت به كار بستنِـ  كارگران

 گردد شكال اطاعت ايدئولوژيك تأمين ميتحت اَ شكال ودر اَ بازتوليد تخصص نيروي كار اصوالً

گذر  از ره» شكال اطاعت ايدئولوژيكاَ«از نظر آلتوسر اين بازتوليد ). 12: ي اول ، شماره1358آلتوسر، (

  .پذيرد هاي ايدئولوژيك دولت صورت مي دستگاه

  تئوري دولت 

مبارزات . يابد  تنها در رابطه با قدرت دولت معني مي) و موجوديت آن در دستگاه دولت( دولت

اي خاص  توسط طبقه يگردد، يعني بر گرد احراز و حفظ قدرت دولت  دولت ميسياسي طبقات بر گرد 

  :مسنظران كالسيك ماركسي بر اساس نظر صاحب .هايي از طبقات يا اتحادي از طبقات و يا فراكسيون

 دولت همان دستگاه سركوب دولت است •

 بايد ميان قدرت دولت و دستگاه دولت فرق قائل شد  مي •

 شود  به قدرت دولت مربوط مي يطبقات  ي ههدف مبارز •
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دستگاه كامالً متفاوتي از دولت ايجاد  ابتدا دست بگيرد، تاه پرولتاريا بايد قدرت دولت را ب •

: همان( .را از ميان برداردقدرت دولتي و هر شكلي از دستگاه دولت   در نهايت ونمايد ، 

14-17( 

واقعيتي كه به . ر استتدر آن مست خود اي آلتوسر،يد، بنا بر ادعافزا  به تئوري فوق ميآلتوسر چه كه  آن

اين واقعيت را به كمك مفهوم آن  اوباشد،   است، ولي از آن متمايز مي مربوط دستگاه سركوبي دولت

  :دده  نمايش مي

  هاي ايدئولوژيك دولت دستگاه

بالواسطه به شكل نهادهاي متمايز و  ي هاست كه در ديد بيننده ها شامل برخي واقعيت اين دستگاه 

سياسي  سيستم(  سياسي، حقوقي، خانواده، آموزشي، مثل نهادهاي مذهبي،. گردد  تخصصي نمايان مي

  ...فرهنگي و ، خبري،)و از جمله احزاب

 اند، ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه برخي از دستگاه هاي مذكور در باال كه نهاد خصوصي

: دهد كه  آلتوسر توضيح مي شود؟  هاي ايدئولوژيك دولت در نظر گرفته مي دستگاهچگونه به عنوان 

هاي تابع آن،  است و تنها در حوزه بورژوايي و خصوصي، يك تمايز دروني حقوق   تمايز ميان عمومي

زيرا اين  گنجد،  دولت در حقوق نمي ي حوزه .معتبر است كند،  كه اين حقوق در آنها اعمال قدرت مي

كه  است نه خصوصي بل  نه عمومي ي مسلط است، طبقه كه دولت دولت. است» حقوق ما فوقِ«زه حو

و خصوصي است   شرط هر گونه تمايزي ميان عمومي خود.  

  :هاي ايدئولوژيك است و ما بايد توجه كنيم كه پس دولت شامل دستگاه سركوبگر و دستگاه

هاي ايدئولوژيك دولت  دستگاه دارد،گر دولت وجود  كه يك دستگاه سركوب درحالي •

 .متعددند
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هاي  قسمت اعظم دستگاه تعلق دارد،  كالً به بخش عمومي كه دستگاه سركوبي دولت، درحالي •

 . شود  ايدئولوژيك دولت به بخش خصوصي مربوط مي

ن آدر  و كند  مي با اتكاء به سركوب عمل ،به طريق اولي ،كه دستگاه سركوبي دولت در حالي •

به  ءبا اتكا ،طريق اوليه ب ،هاي ايدئولوژيك دستگاه كرد ثانوي دارد؛ لوژي عملايدئو

  .كرد ثانوي دارد عمل آنها سركوب در كنند و  مي ايدئولوژي عمل

كه  نآ بي دست داشته باشد، در قدرت دولت را اي پايدار تواند به گونه ياي نم هيچ طبقه •

ها  در درون اين دستگاه ايدئولوژيك دولت و هاي ن هژموني خود را بر دستگاهآزمان با  هم

 )21-18: ي اول ، شماره1358آلتوسر، ( .اعمال نمايد

كه مكان اين مبارزه نيز  طبقاتي بل ي توانند نه فقط موضوع مبارزه  هاي ايدئولوژيك دولت مي دستگاه

  .باشند

ولي نبايد  شود، مي بازتوليدروند گردش  و توسط ماديت روند توليد هر چيز روابط توليد قبل از

  :پس .باشند  مي اين روندها حاضر كه روابط ايدئولوژيك بالواسطه در خود فراموش كرد

آن بازتوليد روابط  و اند، واحدي سهيم ي هاي ايدئولوژيك دولت در تحقق نتيجه تمام دستگاه .1

 .داري است يعني باز توليد روابط استثمار سرمايه توليد،

 .اند واحد سهيم ي خاص در تحقق اين نتيجه يها به نحو دستگاه هر كدام از اين .2

را  نآ ريتمِخيزد كه گاه نواهاي تضادداري،   سرايان نواي واحدي بر مي از سازهاي اين هم .3

يا ناشي از حضور بقاياي طبقات مسلط سابق در اين  اين نواهاي متضاد .زند برهم مي

 بورژوازي دارد و طبقاتي مستمر بين پرولتاريا و ي يا ريشه در فرايند مبارزه هاست و دستگاه
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به اين دليل اين نوا خصوصاً به دليل حضور خرده  بازتابي از اين فرايند مبارزه است؛

 .و اكونوميسم را در خود دارد  اخالقيات هايي از اومانيسم، ناسيوناليسم، بورژوازي مايه

آلتوسر، ( .نقش مسلط را دارد نوازد،  رام ميآكه  با آن ]و دانشگاه[سرايي، مدرسه در اين هم .4

 )27-22: ي اول ، شماره1358

گرِ شكلِ تحققِ ضروري  هاي ايدئولوژيك دولت نمايش دهد كه هرچند دستگاه آلتوسر هشدار مي

ي تحت سلطه  ي مسلط و نيز شكلِ ظرف درگيري و قياس ضروري ايدئولوژي طبقه ايدئولوژي طبقه

، بلكه از طبقات »شوند  زائيده نمي«هاي ايدئولوژيك دولت  ها در دستگاه لوژيمعذالك ايدئو. باشد  مي

ها، از  هاي آن يعني از شرايط وجود آنها، از پراتيك: شوند  ي طبقاتي ناشي مي اجتماعي درگيرِ مبارزه

  )23: ي دوم ، شماره1358آلتوسر، . (ها و غيره تجربيات مبارزاتي آن
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  زبان و باز توليد اجتماعي : بورديو .5

، يعني  نخست ريختار را داريم. ي علت و معلولي هستند هاي گفتاري نتيجه ي كنش ، همه از نظر بورديو

هايي خاص و قوانين  ي آمادگي و گرايش فرهنگي براي گفتن چيز ريختار زباني كه در بر گيرنده

انايي اجتماعي براي استفاده درست و درخور از و تو) توانايي درست سخن گفتن(شناختي خاص  زبان

چه را كه  آيد و آن مي ها در  ها و سانسور دوم بازار زباني را داريم كه به شكل مجازات. آن توانش است

شناختي  به باور بورديو، روابط زبان. كند مي ، تعريف توان گفت مي چه را كه  ، و نيز آنگفت توان نمي

ها را  توان آن شناختي نمي هاي تحليل صرفاً زبان و در نتيجه در محدوده هميشه روابط قدرت هستند

ي پيچيده و پر شاخ و برگي از روابط  شناختي نيز شبكه ي زبان ترين مبادله توضيح داد و حتي ساده

گو، كه از اقتدار اجتماعي معين برخوردار است و  كند كه ميان سخن مي قدرت تاريخ را وارد صحنه 

يك به آن  هايي كه هر  چنين ميان گروه شناسد و هم مي اين اقتدار را به درجات متفاوت باز مخاطب كه 

  . تعلق دارند برقرار است 

گو از پذيرش و  بيني سخن در اين تالقي ميان ريختار زباني و بازار محصوالت آن، انتظار و پيش

شود و چگونگي گفتن آن تأثير  ميچه گفته  بر آن) قيمت آن(استقبالي كه از گفتار او خواهد شد 

گران نسبت به احتماالت گوناگون اين وضعيت موجب  هاي ذهني كنش داشت بنابراين چشم. گذارد مي

هاي نابرابري توانش زباني است كه ويژگي ارتباطات  شود و اين يكي از ريشه مي خود سانسوري 

  ).234- 233: 1385جنكينز، (انساني است 

ي  هاي زباني كامالً در چنبره بنابراين بازار. هاي اجتماعي هستند ترجمان تفاوت هاي زباني باز تفاوت

زبان مشروع حاكم سرمايه ممتازي است كه در گفتار، حس تشخص . هاي خاصي قرار دارند ميدان

همين تشخيص همراه با صحت و درستي مشروع . كند مي گوينده را، كه سود اين سرمايه است ايجاد 



۶۳ 

 

رابطه ميان گفتمان حاكم و گفتمان زير سلطه از . دهد و برتري در زبان را تشكيل مي گفتار، فضيلت

توزيع . گيرد آميزي است كه در مورد ساير محصوالت فرهنگي  نيز در مي ي رقابت جنس همان مبارزه

سازد،  مي هاي آن و چارچوب آن را فراهم  افزار نابرابر سرمايه زباني كه موضوع اين مبارزه، جنگ

جز در موارد (اظهارات . ميانجي آن است ست كه آموزش و پرورش رسمي  اي از نظام طبقاتي جنبه

هاي ثروت هستند كه به  چنين نشانه كه هم هايي براي درك و تفسير نيستند بل فقط نشانه) استثنايي

زبان  هاي اقتدارند كه به منظور باور شدن و اطاعت شدن به منظور ارزيابي و تحسين شدنِ نشانه

  ) 234: 1385جنكينز،. (آيند مي 

هاي عملي در زندگي اجتماعي هستند كه آثار و  هاي گفتمان، مداخله بنابراين گفتار و ساير شكل

هاي  اين شكل. كنند مي آورند و به بنا شدن و شكل گرفتن زندگي اجتماعي كمك  مي نتايجي به بار 

ي نمادين هم وسيله و هم هدف به شمار  هاي سلطه هاي خشونت نمادين و ساختار گفتماني در فرايند

هاست، اگر نخواهيم  ي آن ها تابعي از اقتدار و شايستگي گوينده ها براي انجام كار قدرت واژه. رود مي 

ها در جريان پذيرش و  قدرت واژه. ذكري از مناسبت و شايستگي مخاطب و زمينه به ميان بياوريم

اما اصل مطلب اين است كه . شود مي ها به صورت اجتماعي برساخته  نيافتن آ  ها و اعتبار دريافت آن

بندي و در واقع زبان به طور كلي  هاي مقوله به اين ترتيب ناميدن و فرايند. ها داراي قدرت هستند واژه

بندي داراي نقش محوري در نظم  طبقه. كنند در برساخت اجتماعي واقعيت ايفا مي ـ نقش مهمي 

اي در  بندي خاص اهميت ويژه طبقه. هايي است كه روال جاري در اين نظم هستند زهاجتماعي و مبار

  )235- 234: همان. (ها دارد بر ساخت اجتماعي گروه

ست كه تعيين  هاي اجتماعي گويد، از نطر او ماهيت و ساختار ميدان مي بورديو از سانسور هم سخن 

ي  ها سانسور از طريق ضمانت. ان سخن گفتتو توان و از چه چيزي نمي كند از چه چيزي مي مي 
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هر قدر اين سانسور مؤثرتر باشد . يابد ي اجتماعي مورد نظر تحقق مي عرصه) هاي ها و پاداش كيفر(

"جهانِ ظن و گمان"چون روال طبيعي و بديهي جهان كه  تر هم تر آشكار و عيان است و بيش كم
35 

  )136: همان. (است به نظر خواهد رسيد

او اعتقاد دارد كه در ميدان دانشگاهي، . بورديو به زبان دانشگاهي هم تأمل برانگيز استي  اشاره

ها هم نقدينگي و هم  هاي مبارزه است، در بازار دانشگاهي واژه ترين شيوه يكي از مهم استفاده از زبان 

ي  اولْ مسئله. هاي دانشگاهي ظاهراً بر سر دو چيز مرتبط با هم است مبارزه. روند مي كاال به شمار 

دوم چيزي است كه . مشروعيت و تشخص فرهنگي در بطن كسب و كار جمعي دانشگاهي است

يعني مغايرت عمل با  ترين بيان، دژ ايمان  به ساده. نامد مي» 36دژ ايمان«بورديو با پيروي از سارتر 

  . ها ها و انديشه گفته

رد «نخست، . كند مي دژ ايمان را بر مال  ي زندگي دانشگاهي دست كم دو نوع مطالعه بورديو درباره

نوع دوم دژ ايمان . »ناپذير است انتخاب چيزي كه اجتناب«يا  ، »كردن چيزي كه دسترسي ناپذير است

يا نظام است، و مخصوصاً در همين جاست كه تشخيص غلط اهميت پيدا  تر جزو خواص ميدان  بيش

هاي  بندي ها و طبقه ا ترجمان سيستماتيك قضاوتي  ي برگردان در اين جا بورديو باشيوه. كند مي

يا فكري سر و كار دارد و به اين ترتيب، امكان حصول مشروعيت  هاي دانشگاهي  اجتماعي به قضاوت

ساالري  بازتوليد اجتماعي به غلط شايسته. آيد مي ميدان دانشگاهي و فرايندها و محصوالت آن فراهم 

جا شدن  يا جابه يافتن  بسط. شود مي ي دژ ايمان بنا  كل نظام بر پايهاز اين جهت، . شود مي تشخيص داده 

هايي را در ميدان اشغال  كرد ميدان به عمل عامالن فردي كه موقعيت اين نوع دوم دژ ايمان از عمل
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باشد و آن را در تالش علمي ) شهرت و تشخص(كنند، شايد پوششي براي تعقيب سرمايه نمادين  مي 

  )241-238: 1385جنكينز، . (رفانه و غير انتفاعي جلوه دهدط و فكريِ  بي 
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  مانوئل كاستلز .6

شناسي تضاد و ديدگاه سـاختارگرايي   شناختي و رويكرد نظري به جامعه كاستلز از لحاظ بينش جامعه

سـاختار آنهـا را   انـد كـه    اي سازمان يافته جوامع، پيرامون فرايندهاي انساني: گويد او مي. نزديك است

و  a ،1385 :41كاسـتلز (انـد   كند كه به نحو تاريخي تعين يافته روابط توليد، تجربه و قدرت تعيين مي

اي  هاي هـويتي  و بر آن بنياد، و در پرتو منافع متنوع و بعضاً متضاد، در بستر روابط قدرت، گروه). 42

جتمـاعي حـولِ سـاختارهاي توليـدي،     ي هر سـامان ا  پس بنيادهاي عمده. شوند مي  مختلف برساخته

  . تجربه و قدرت بنا خواهد شد

دهـد تـا در آن تصـرف كنـد و بـا       انجـام مـي  ) طبيعـت (، فعاليتي است كه انسان بر روي مـاده  توليد

يابي به يك محصول، آن را به چيزي مفيد براي خود تبديل كند، بخشي از آن را مصرف كنـد و   دست

توليـد در روابـط طبقـاتي سـامان     . گذاري كنـد  لف اجتماعي سرمايهمازاد آن را بر حسب اهداف مخت

گاه خود در  ها بر مبناي جاي ي آن شماري از انسان كند كه به واسطه يابد كه فرايندي را تعريف مي مي

گيـري   گـذاري تصـميم   ي تقسيم و استفاده از محصول بـراي مصـرف يـا سـرمايه     فرايند توليد درباره

  ).a ،1385 :42كاستلز(كنند مي

هـاي   ي تعامـل ميـان هويـت    ديگر اسـت كـه بـه واسـطه     هاي انساني بر روي يك ، كنش فاعلتجربه

تجربـه بـر   . شـود  شناختي و فرهنگي، و در ارتباط با محيط اجتماعي و طبيعي آنها تعيـين مـي   زيست

مبنـاي  سـاختار تجربـه بـر    . پايان براي ارضاي نيازها و اميال انساني استوار است محور جستجوي بي

شكل گرفته است، از نظر تاريخي پيرامون خانواده سازمان يافته است و تـا   37روابط جنسيتي ـ جنسي 

                                         
37

 gender/sexual relationship 



۶۷ 

 

روابـط خـانوادگي و جنسـيت، سـاختار     . ي مردان بر زنـان وجـه غالـب آن بـوده اسـت      امروز سلطه

  ). 42: همان(كند  شخصيت افراد و چارچوب روابط متقابل نمادين را تعيين مي

ي بـالقوه يـا    هاي انساني است كه بر مبناي توليد و تجربه، و از طريق استفاده ميان فاعل، رابطه قدرت

نهادهـاي  . كنـد  ها را بر ديگران تحميـل مـي   ي برخي انسان واقعي از خشونت فيزيكي يا نمادين، اراده

ز جملـه  هاي تاريخي وجـود دارد، ا  ي دوره اند كه در همه جامعه براي اعمال روابط قدرتي ايجاد شده

ي مبارزه براي كسب قدرت  ها و قراردادهاي اجتماعي نام برد كه ثمره ها، محدوديت توان از كنترل مي

  ي خشونت در دستان دولت استوار است اگر چـه آن  قدرت بر مبناي دولت و انحصار نهادينه. هستند

، در سرتاسر جامعـه،  ها تجسم يافته است نامد و در نهادها و سازمان چه فوكو ميكروفيزيك قدرت مي

ي وظايف رسـمي و   يابد و افراد را در چارچوب فشرده ها انتشار مي هاي كاري تا بيمارستان از محيط

  ).a ،1385  :42كاستلز(سازد  سركوب غيررسمي محصور مي

 ي استفاده از ابزار توليد براي عمل روي رابطه ميان نيروي كار و ماده در فرايند انجام كار در برگيرنده

  .ي اين ارتباط است تكنولوژي صورت ويژه. مواد با تكيه بر انرژي، دانش و اطالعات است

  .مصرف و مازاد: گيرد محصولِ فرايند توليد به دو صورت در اجتماع مورد استفاده قرار مي

 ساختارهاي اجتماعي با تعيين قوانينِ تصاحب، توزيع و استفاده از اين مازاد، با فراينـدهاي توليـد در  

هـاي توليـد روابـط اجتمـاعي توليـد را       سازند و شـيوه  هاي توليد را مي اين قوانينْ شيوه. تعامل است

كرد تاريخي خود به چنين  و بدين وسيله وجود طبقات اجتماعي را كه از طريق عمل. كنند تعريف مي

احب و كنتـرل  اصل ساختاري كه مازاد توليد بر اسـاس آن تصـ  . كنند اند تعيين مي طبقاتي تبديل شده

ي اصلي توليد زندگي  در قرن بيستم عمدتاً با دو شيوه. كند را تعيين مي ي توليد شيوهشود ويژگي  مي

   .ساالري داري و دولت سرمايه: ايم كرده
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، جدايي ميان توليدكنندگان و ابزار توليد، كاال شدن نيروي كار و مالكيـت خصوصـي   داري سرمايهدر 

اصـل بنيـادين تصـاحب و    ) مازاد توليدي كه به كاال تبـديل شـده  (كنترل سرمايه ابزار توليد بر مبناي 

داري به سمت به حداكثر رساندن سود،  سرمايه. كرد داران را تعيين مي توزيع مازاد توليد توسط سرمايه

يعني افزايش ميزان توليد مازادي كه بر مبناي كنترل خصوصـي ابـزار توليـد و توزيـع بدسـت آمـده       

  .ردگرايش دا

يعني در دسـتان صـاحبان   : ي اقتصاد قرار دارد  ، كنترل مازاد توليد در خارج از حوزهساالري دولتدر 

ساالري به سوي به حداكثر رساندن قدرت، يعني افزايش توانايي نظـامي و   دولت. قدرت دولت است

ترش اين نفـوذ  تري از افراد و گس ايدئولوژيك دستگاه سياسي براي تحميل اهداف خود بر تعداد بيش

  .ها گرايش دارد به اعماق آگاهي آن

ي تصاحب و استفاده از مازاد توليد را تعيين  ي توليد، شيوه روابط اجتماعي توليد، و بدين لحاظ شيوه

  .كند مي

اند از تمهيدات تكنولوژيك كه نيروي كار، به منظور توليد محصول، از طريق  عبارت هاي توسعه شيوه

ي توسـعه   هر شيوه. سازد كند، و در نهايت، سطح و كيفيت مازاد را معين مي مي آن بر روي مواد عمل

، aكاسـتلز (وري در فرايند توليد نقش بنياديني دارد  شود كه در افزايش بهره توسط عنصري تعريف مي

  ).44و  43: 1385

داري و  مايهي توليـدي سـر   هر دو شـيوه  1970ي  هاي اقتصادي دهه كاستلز ادعا دارد كه بعد از بحران

بخشـي كـه مسـتلزم اسـتفاده از      ايـن بازسـامان  . بخشي خود شـدند  ساالري، مجبور به بازسامان دولت

  :ي عمده به بار آورد تكنولوژي اطالعات بود، سه نتيجه

 ي اطالعاتي؛ ي توسعه رواج پارادايم شيوه .1
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 ي اطالعاتي؛  سعهي تو گيري از شيوه ساالري به دليل ناتواني ساختاري در بهره فروپاشي دولت .2

 .داري و جهاني شدن آن تجديد ساختار سرمايه .3

هـاي   نيز در سـال  قدرتو  تجربههاي  اند، عرصه توليدي  گر دگرگوني در حوزه اگر اين فرايندها بيان

گويـد   كاستلز مي قدرتي  در عرصه. اند دچار تحوالت بنيادين و غيرقابل برگشت شده 1960پس از 

، سـامان دادن كـنش و سياسـت اجتمـاعي پيرامـون      1990عي و سياسي دهـه  ويژگي بارز اجتما: كه 

اند و ريشه در تاريخ و جغرافيا دارند، يـا بـه تـازگي و در     اي است كه داراي پيشينه هاي اصلي هويت

هـاي تـاريخي جوامـع     بـه نظـر او نخسـتين گـام    . اند ي معنا و معنويت ايجاد شده جستجوي مشتاقانه

. دهنده را به وجه بارز اين جوامع بـدل سـاخته اسـت    به عنوان اصل سازمان اطالعاتي، اهميت هويت

ي آن خـود را   گـر بـه وسـيله    ، فرايندي اسـت كـه يـك كـنش    هويتمنظور من از «گويد،  كاستلز مي

اي از خصايص فرهنگي، و بدون اشاره به سـاير   شناسد و عمدتاً بر مبناي يك خصيصه يا مجموعه مي

  ).b،1385 :18كاستلز. (»سازد عنا و جهان معنايي خود را ميهاي اجتماعي، م ساختار

هم كه او اعتقـاد دارد، از نظـر تـاريخي پيرامـون خـانواده سـازمان يافتـه اسـت،          تجربهي  در حوزه 

ايم كه بسته  در ربع آخر قرن شاهد خيزش انبوه زنان عليه ظلم و ستم در سراسر جهان بوده: گويد مي

در كشورهاي صنعتي، اكثريت وسيعي از زنـان  . ه شدت متفاوتي داشته استبه فرهنگ هر كشور، البت

دانند و خود را سزاوار حقوق خويش و كنترل بر جسـم و زنـدگي خـويش     خود را با مردان برابر مي

ترين انقالب است زيرا  و اين مهم. يابد اين آگاهي به سرعت در سراسر جهان گسترش مي. انگارند مي

كـه  ) و نخواهد بـود (اين انقالب انقالبي نيست . رود و تا قلب كيستي ما، پيش مي هاي جامعه تا ريشه

اي  شـان، منظـره   ي انساني آزادي زنان و دفاع مـردان از امتيـازات   منظره. به نرمي و ماليمت پيش رود
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هـاي   ي انقـالب  ي همه شده است، و اين همان چيزي است كه در باره هاي تباه آلوده به اجساد زندگي

  )177و  176: همان. (قيقي صادق استح

ي عوامل فوق ـ يعني دگرگوني در ساختارهاي توليد، تجربه و قدرت ـ منجر به    به طور خالصه همه

  .اند ، شدهاي ي شبكه جامعهي جديدي از سامان اجتماعي،  ظهور شيوه

. ها دارد تبيين آناي، منطق و ديناميسم خاص خود را دارد كه كاستلز سعي در تحليل و  ي شبكه جامعه

اكنون در  تأكيد بر اين نكته است كه ما هم» ي عصر اطالعات گانه سه«نقطه عزيمت كاستلز در كتاب 

اي نوين است؛ اين  اش پديده كنيم كه به لحاظ بسياري از خصوصيات ساختاري جهاني زندگي مي

تري هم است، اما  ي ناب رنهدا اش در واقع منطق سرمايه مدرن نيست، و منطق ي پست جامعه يك جامعه

اين جهان در حدود «. كند داري صنعتي متمايز مي خصوصياتي دارد كه آن را به لحاظ كيفي از سرمايه

انقالب : ، بر اثر تقارن تاريخي سه فرايند مستقل پديدارشد1970ي  ي دهه و نيمه 1960ي  اواخر دهه

ساالري، و تجديد ساختار متعاقب آنها؛  دولت داري و هاي اقتصادي سرمايه تكنولوژي اطالعات؛ بحران

خواهي، حقوق بشر، فمنيسم و طرفداري از  هاي اجتماعي فرهنگي، همچون آزادي و شكوفايي جنبش

هايي كه به آن دامن زدند، يك ساختار نوين اجتماعي  تعامل ميان اين فرايندها و واكنش. زيست محيط

وين، يعني اقتصاد اطالعاتي؛ و يك فر هنگ نوين، يعني اي؛ يك اقتصاد ن ي شبكه مسلط، يعني جامعه

منطق نهفته در اين اقتصاد، اين جامعه و اين فرهنگ، . ي وجود آورد فرهنگ مجاز واقعي را به عرصه

ما ) c،1385 :417كاستلز(».پيوسته است زيربناي كنش و نهادهاي اجتماعي در سرتاسر جهاني به هم

اي، اقتصاد  ي شبكه ختار نوين اجتماعي مسلط، يعني جامعهسعي خواهيم كرد خصوصيات اين سا

  .اطالعاتي و فرهنگ مجاز واقعي را باز شناسانيم

  



۷۱ 

 

  

  اي  ي شبكه جامعه

اي است كه  ي اتصال يا گره نقطه نقطه. هم پيوسته است هاي به اي از نقاط اتصال يا گره شبكه مجموعه

ي اتصال چه چيزي است مشخصاً به نوع  نقطهاين كه . كند در آن يك منحني خود را قطع مي

ي جريان مالي جهاني از نقاط اتصال بازارهاي بورس و مراكز  شبكه. هاي مورد نظر بستگي دارد شبكه

كنند اين  ها تعريف مي اي كه شبكه توپولوژي... . ها تشكيل شده است و  ي آن خدمات جانبي پيشرفته

ي اتصال به يك شبكه تعلق داشته باشند در آن صورت  سازد كه اگر دو نقطه نكته را مشخص مي

يا (تر  كوتاه) گاه اجتماعي يا جاي(بين آن دو نقطه ) يا شدت و فراواني تعامل(ي اتصال  فاصله

از سوي ديگر، . از زماني است كه اين دو نقطه به يك شبكه تعلق نداشته باشند) تر، يا شديدتر فراوان

ها وجود ندارد و يا فاصله بين نقاط اتصال يكسان  اي ميان جريان ي خاص فاصله در درون يك شبكه

گاه از صفر  يك نقطه يا جاي) فيزكي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي(ي  بنابراين، فاصله. است

حضور در . متغير است) ي خارج از شبكه براي هر نقطه(نهايت  تا بي) هاي شبكه براي هر يك از گره(

هاي اطالعات كه با سرعت  ها كه توسط تكنولوژي ن، و معماري روابط بين شبكهشبكه يا حذف از آ

گيرد، پيكربندي فرايندها و كاركردهاي مسلط جوامع ما را تعيين  كنند انجام مي نور عمل مي

  )a ،1385 :544كاستلز.(كنند مي

نقاط شاخص توانند بدون هيچ محدوديتي گسترش يابند و  ها ساختارهاي باز هستند كه مي شبكه

جديدي را در درون خود پذيرا شوند تا زماني كه اين نقاط توانايي ارتباط در شبكه را داشته باشند 

يك ساختار اجتماعي مبتني بر شبكه، سيستم . كنند يعني مادام كه از كدهاي ارتباطي مشترك استفاده 

ها  شبكه. وانايي نوآوري داردباز و پويايي است كه، بدون اين كه توازن آن با تهديدي روبرو شود، ت
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داري، براي كار، كارگران،  براي اقتصاد سرمايه: هاي مختلف هستند ابزار مناسبي براي فعاليت

اند، كدها و  ها چندگانه جا كه شبكه از آن. هاي اجتماعي ها، و براي سازمان ها، براي حكومت وشركت

دهي، هدايت، و گمراه ساختن جوامع  شكلكنند به منابع اصلي  ها عمل مي كليدهايي كه بين شبكه

هاي اطالعات، در سرتاسر ساختار اجتماعي  گرايي تكامل اجتماعي و تكنولوژي هم. شوند تبديل مي

ها جاي  ي مادي، كه در درون شبكه اين شالوده. اند ها ايجاد كرده ي مادي جديدي براي فعاليت شالوده

كند و بدين ترتيب، ساختار اجتماعي را شكل  دارد، فرايندهاي اجتماعي مسلط را مشخص مي

  )     545و  544: همان. (دهد مي

اي تغييرات  دهند، و گسترش منطق شبكه ها ريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي شبكه

در حالي كه . كند هاي توليد، تجربه، قدرت و فرهنگ ايجاد مي گيري در عمليات و نتايج فرايند چشم

ها نيز وجود داشته است، پارادايم نوين  ها و مكان ازمان اجتماعي در ديگر زماناي س شكل شبكه

اين . كند تكنولوژي اطالعات بنيان مادي گسترش فراگير آن را در سرتاسر ساختار اجتماعي ايجاد مي

ي آن از سطح منافع اجتماعي به خصوصي كه از  كند كه مرتبه اي عزمي اجتماعي ايجاد مي منطق شبكه

غيبت يا . گيرد هاي قدرت پيشي مي ها از جريان قدرت جريان: اند فراتر است ها بيان شده ق شبكهطري

ي ما  ها، منابع حياتي سلطه و تغيير در جامعه حضور در شبكه و پويايي هر شبكه در برابر ديگر شبكه

كه ويژگي آن  اي ناميد ي شبكه توان آن را به درستي جامعه اي كه به اين ترتيب مي جامعه: هستند

  )a ،1385 :544كاستلز. (برتري ريخت اجتماعي بر كنش اجتماعي است
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  اقتصاد اطالعاتي

ي  بست شيوه به لحاظ اقتصاد سياسي سيمپتوم بن 1980و  1970ي ها هاي اقتصادي دهه بحران

ي  ي توسعه ي توليد متكي بر شيوه ها هر دو شيوه در واكنش به اين بحران 38.ي صنعتي بود توسعه

داري ـ، به تجديد ساختارهاي خود  ي توليد سرمايه ساالري و شيوه ي توليد دولت صنعتي ـ يعني شيوه

پاشد  ساالري  به كلي از هم فرو مي ي توليد دولت در اين فرايند تجديد ساختار، شيوه. نمايند اقدام مي

ـ ويژگي .آيد  ي اطالعاتي كنار مي ي توسعه داري با موفقيت با پارادايم شيوه ي توليد سرمايه ما شيوها

در . وري است ي متكي به اطالعات، كار دانش بر روي دانش به عنوان منبع اصلي بهره ي توسعه شيوه

داد  اي هر واحد درونداد به از حالي كه معموالً سطوح باالتر دانش ممكن است به افزايش ميزان برون

گرايي اين جستجوي دانش و اطالعات است كه ويژگي كاركرد توليد  منجر شود، در اطالعات

  ) 45و  a ،1385 :44كاستلز. (شود تكنولوژي محسوب مي

ها ـ كه بحران  ، در پاسخ به اين بحران1980و  1970ي  ها ي دهه زده داري بحران جوامع سرمايه

اي از اصالحات را شروع كردند كه معطوف به چهار هدف عمده  د ـ مجموعهرفاه كينزي هم بو دولت

  :بود

 داري كسب سود در روابط كار و سرمايه تعميق منطق سرمايه .1

 وري نيروي كار و سرمايه افزايش بهره .2

ها در بهترين شرايط كسب منفعت  جهاني شدن توليد، توزيع و بازارها و استفاده از فرصت .3

 .باشددر هر جاي دنيا كه 

                                         
38

گيرد،  ، كه اين مطالب براي نگارش اين نوشتار مورد استفاده قرار مي2009جالب است كه در اين روزها، مارس .  
هاي بنيادين اقتصاد اطالعاتي، يعني از  اين بحرانْ كه از شريان. كند ران جديدي را تجربه ميداري بح اقتصاد سرمايه

  ! داري هم منعكس شده است هاي اقتصاد سرمايه سيستم مالي، شروع شد، به سرعت، در ديگر بخش
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وري و قدرت رقابت اقتصادهاي ملي كه غالباً به  هدايت حمايت دولت به سمت افزايش بهره .4

 .شود قيمت از ميان رفتن قوانين حمايت اجتماعي و منافع عمومي تمام مي

براي تضمين سرعت و كارآيي تجديد ساختار، نوآوري تكنولوژيك و دگرگوني سازماني كه بر  

داري مؤثرترين  تأكيد داشت كامالً حياتي بود؛ يعني تجديد ساختار سرمايهپذيري و سازگاري  انعطاف

عامل تاريخي بود كه پارادايم تكنولوژي اطالعات را شتاب بخشيد و باعث پيدايش نظام اقتصاد 

  )46و  a ،1385 :45كاستلز. (اطالعاتي شد

قعيتي است جديد و متمايز از لحاظ تاريخي وا اقتصاد جهاني. اقتصاد اطالعاتي، اقتصاد جهاني است

هاي فرناند براودل و امانوئل والرشتاين اقتصاد جهان، يعني اقتصادي  ، بر اساس آموزهاقتصاد جهاناز 

گيرد، دست كم از قرن شانزدهم در غرب  كه در آن انباشت سرمايه در سراسر جهان صورت مي

كه قابليت آن را دارد به عنوان اقتصادي : اي است متفاوت اقتصاد جهاني پديده. وجود داشته است

ي  در حالي كه ويژگي شيوه. ي زمين كار كند ي كره يك واحد در زمان واقعي و در مقياسي به پهنه

ي زمان و مكان فائق  ي آن است و همواره سعي دارد بر محدوده وقفه ي بي داري، توسعه توليد سرمايه

توانست بر اساس زيرساخت جديدي كه  آيد، تنها در اواخر قرن بيستم بود كه اقتصاد جهان

اين جهاني شدن به روندها . حقيقتاً جهاني شود  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي فراهم كرده بود، تكنولوژي

  )a ،1385 :127كاستلز. (شود و عناصر اصلي نظام اقتصادي مربوط مي

هاي مالي سازمان  جريان اي از ويژگي ديگر اين نظام اقتصادي آن است كه تا حد زيادي پيرامون شبكه

ي مالي تحقق  ي گردش، يعني به عنوان سرمايه سرمايه در سراسر جهان عمدتاً در حوزه. يافته است

هاي  ي مالي يكي از بخش در حالي كه در گذشته سرمايه. گردد گذاري شده، و انباشته مي يافته، سرمايه

سازي  انباشت سرمايه، و ارزش: ي هستيمي متفاوت اصلي سرمايه بوده است، اكنون شاهد ظهور پديده
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هاي اطالعات در فضاي  گيرد كه شبكه اي در بازارهاي مالي جهاني انجام مي ه آن به نحو فزايند

ي  ها، سرمايه در سطحي جهاني در همه از اين شبكه. كنند ها را اداره مي هاي مالي آن زمان جريان بي

  )546: همان.(شود ميگذاري  هاي اقتصادي سرمايه هاي فعاليت بخش

كرد واقعي اقتصادها، جهاني و در عين حال هر  هاي سرمايه در قياس با عمل اما در حالي كه جريان

بازارهاي كار واقعاً جهاني نيستند، به استثناي بخش كوچك اما در حال رشد   شوند؛ تر مي روز مستقل

  :منبع جهاني استاما نيروي كار دست كم از سه جهت، يك . متخصصان و دانشمندان

ها و خواه  ها براي تأمين نيروي كار مورد نياز خود، خواه به لحاظ مهارت و هزينه شركت .1

 .كنترل اجتماعي، ممكن است بخواهند در مناطق مختلفي از جهان مستقر شوند

توانند با پرداخت حقوق مكفي و ارائه شرايط كاري مناسب نيروي  ها مي در همه جا شركت .2

 اي به خود فرا خوانند ماهر را از هر نقطهكار بسيار 

شوند يا به اميد شرايط بهتر براي  ها به دليل فقر و جنگ از خانه رانده مي هنگامي كه انسان .3

اي به ابتكار خود  شوند، نيروي كار از هر نقطه كودكان خود به سمت زندگي جديد كشيده مي

 )129: همان. (وارد بازار كار خواهد شد

چه كه در اقتصاد اطالعاتي كنوني محوري است، اين است كه سرمايه در اصل  ، آنبا اين وجود

اش، دقيقاً با  گرايي به لحاظ واقعيت تاريخي اطالعات. القاعده محلي است جهاني و نيروي كار علي

در اين شرايط اما . انجامد ها به تمركز و جهاني شدن سرمايه مي زدايِ شبكه استفاده از قدرت تمركز

پاره، از نظر وجودي متنوع، و از نظر كنش  روي كار، از نظر كاركرد پراكنده، از نظر سازماني چندني

  )a ،1385 :549كاستلز. (دستگي شده است جمعي دچار چند
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گرايي به  داري و انتقال از صنعت كه در تجديد ساختار سرمايه ترين دگرديسي سازماني مهم

به » فورديسم«پذير يا از  د انبوه به توليد انعطافگذار از توليگرايي رخ داد؛  اطالعات

جويي  وري استوار بود كه از طريق صرفه مدل توليد انبوه بر اساس افزايش بهره. است» پسافورديسم«

ي  ي توليد در مقياس كالن و بر مبناي فرايند توليد مكانيزه با استفاده از زنجيره ها به واسطه در هزينه

دارد در شرايط كنترل بازار بزرگ توسط يك شكل سازماني خاص به دست توليد يك محصول استان

ي اصول يكپارچه شدن  اين شكل سازماني خاص عبارت است از شركت بزرگي كه بر پايه: آمد مي

هاي  اين اصول در روش. دهي شده است ي اجتماعي و فني سازمان كار نهادينه عمودي و تقسيم

مندرج است كه به عنوان دستورالعمل  »دهي علمي كار سازمان«و  »تيلوريسم«مديريتي موسوم به 

  )198و  197: همان. (توسط هنري فورد انتخاب شده بود

تر  بيني شد، هنگامي كه بازارها در سراسر جهان متنوع هنگامي كه كميت وكيفيت تقاضا غيرقابل پيش

منظوره را از  يزات توليد تكها دشوار شد و هنگامي كه آهنگ تحول تكنولوژيك، تجه و لذا مهار آن

هاي اقتصاد  تر شد كه ديگر با ويژگي ناپذيرتر و پرهزينه دور خارج كرد، نظام توليد انبوه چنان انعطاف

  :پذير بود غلبه بر اين بحران مستلزم گذار به نظام توليد انعطاف) 198: همان. (نوين سازگار نبود

معموالً به وضعيت رشد تقاضا براي يك محصول خاص پذير در حجم باال كه  هاي توليد انعطاف نظام

ي  توليد در حجم باال كه به واسطه: كنند شوند، دو روش توليد را با يكديگر تركيب مي مربوط مي

ريزي  هاي توليد سفارشي و قابل برنامه شود، و نظام ها مي توليد در مقياس كالن باعث كاهش هزينه

هاي جديد تبديل خط  تكنولوژي. آورد ل رقابت را پديد ميمجدد، كه از حيث تنوع، محصوالت قاب

توان به راحتي آنها را  به واحدهاي توليدي كه مي) هاي بزرگ است كه ويژگي شركت(توليد را 

و تغييرات تكنولوژيك ) پذيري محصول انعطاف(ريزي كرد و ممكن است به تغييرات بازار  برنامه
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شكل سازماني نويني كه در تطابق با . سازد پذير مي شند، امكانحساس با) پذيري فرايند توليد انعطاف(

و  199و  a ،1385 :198كاستلز. (نامد مي »اي بنگاه شبكه«شود را كاستلز  پذير پديدار مي توليد انعطاف

215(  

دستگاهي «: اي ارجاع به تعريف او از سازمان ضروري است براي درك منظور كاستلز از بنگاه شبكه 

او بنا بر اين ) 215: همان. (»يابي به اهداف معين ساخته شده است كه بر محور دست از ابزارها

  :شود تعريف بين دو نوع سازمان تفاوت قائل مي

ترين هدف  شان مهم هايي كه بازتوليد سيستم ابزار براي سازمان: ساالرانه هاي ديوان سازمانالف ـ 

  .سازماني شده است

ها اهداف و تغيير اهداف، ساختار ابزار را شكل داده و مستمراً  هايي كه در آن سازمان: بنگاهب ـ 

  . دهند شكل آن را تغيير مي

آن شكل خاص بنگاه فعاليت : اي عبارت است از بر اساس اين تمايزهاي مفهومي بنگاه شبكه

ي اهداف  كننده عيينهاي مستقلِ ت هاي سيستم اقتصادي كه سيستم ابزارهاي آن با فصل مشترك بخش

بنابراين، اجزاي شبكه نسبت به شبكه هم مستقل هستند و هم وابسته، و ممكن است . شود ساخته مي

بنابراين . هاي ابزار معطوف به ديگر اهداف باشند هاي ديگر و لذا بخشي از سيستم بخشي از شبكه

  :شتي معين به دو ويژگي بنيادين شبكه بستگي خواهد دا كرد يك شبكه عمل

 .دردسر بين اجزاء مرتبط بودن آن، يعني توانايي ساختاري آن براي تسهيل ارتباط بي .1

هاي اجزاي آن اشتراك منافع  هاي شبكه و هدف اي كه در آن بين هدف سازگاري آن، يعني گستره .2

 )216و  215: همان. (وجود دارد
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شده  و رفتار آن از تعامل كنترل) مليتي  و نه فراـ(شود  المللي مي اي بين اي به طور فزاينده بنگاه شبكه

  .ايِ اجزاي آن ناشي خواهد شد منطقهـ  جهاني شبكه و منافع ملي  بين استراتژي

ها  به دليل استمرار ملت. زده است بايد تأكيد كرد كه اقتصاد اطالعاتي جهاني اقتصادي بسيار سياست 

به عنوان ابزار استراتژي سياسي، مرزها و ها در استفاده از رقابت اقتصادي  ي نقش دولت و با واسطه

ي اقتصادي احتماالً براي مدتي طوالني پابرجا خواهد بود و اين امر  ها بين مناطق عمده شكاف

  )134و a ،1385 :125كاستلز. (اي در اقتصاد جهاني به وجود خواهد آورد تمايزي منطقه

  :شود ي نفوذ خاص خود تقسيم مي هي اصلي، هر يك با حوز اقتصاد جهاني در درون به سه منطقه

 )شامل كانادا و مكزيك، پس از پيمان نفتا(امريكاي شمالي  •

 ي اروپا اتحاديه •

 ـ اقيانوس آرام به مركزيت ژاپن  ي آسيا منطقه •

هاي محل استقرار  شناسي رقابت ميان كارگزاران اقتصادي و بين مكان ساختار اقتصاد جهاني را پويه

چنين رقابتي بر اساس عواملي . كند تعيين مي) هاي اقتصادي ها، مناطق و حوزه كشور(اين كارگزاران 

اي مبتني  گيرد كه خاص اقتصاد جديد اطالعاتي در نظام جهاني است كه تجلي آن شبكه صورت مي

  :كند ي رقابت را تعيين مي چهار فرايند اصلي شكل و نتيجه. هاي اطالعاتي است بر تكنولوژي

 .ند ظرفيت تكنولوژيك استنخستين فراي .1

گذار بر توان رقابت، دسترسي به بازار بزرگ، منسجم و ثروتمند،  ي تأثير دومين عامل عمده .2

ي تجاري اياالت متحده ـ امريكاي شمالي يا در سطحي  ي اروپا، منطقه مانند اتحاديه

 .تر، ژاپن است كوچك



۷۹ 

 

هاي توليد  دهد تفاوت بين هزينه يكرد رقابتي در بازار جهاني را توضيح م عامل سوم كه عمل .3

 .ها در بازار مقصد است در محل توليد و قيمت

سرانجام اين كه توان رقابت در اقتصاد جديد جهاني، وابستگي زيادي به توان سياسي  .4

ها  ملي براي هدايت راهبرد رشد كشورها و يا مناطق تحت حاكميت آنـ  نهادهاي ملي و فرا

 )140و  139و  138و  137و  a ،1385 :134كاستلز. (دارد

شود، وابستگي  ي اقتصاد جهاني كه از دل توليد مبتني بر اطالعات و رقابت پديدار مي  وجه مشخصه

بندي و در  گزيني، تقسيم اي شدن، تنوع فزاينده درون هر منطقه، شمول تقارن، منطقه متقابل، عدم

ن است كه جغرافياي تاريخي، اقتصادي را العاده متغير آ ي اين خصوصيات، هندسه فوق ي همه نتيجه

ي خود بسيار پويا، بسيار انحصارگرا و بسيار  زمان در محدوده اين اقتصاد جديد هم. برد از بين مي

اند،  هم پيوسته هاي ملي در شبكه جهاني به هاي مسلط تمامي اقتصاد در حالي كه قسمت. ناپايدار است

اقتصادي و جوامع محلي از روندهاي انباشت و مصرف هاي  هايي از كشورها، مناطق، بخش قسمت

بنابراين، پارادايم رقابتي جديد كه در عين . جهاني است منفك هستندـ  ي اقتصاد اطالعاتي كه مشخصه

ايجاد وابستگي متقابل در اقتصاد جديد جهاني به ظرفيت تكنولوژيك متكي است، وابستگي در 

ي ناشي از  اي كه به طور كلي الگوهاي سلطه است، رابطهاي نامتقارن را نيز تقويت كرده  رابطه

  )143و  141و 140و  137: همان. (هاي پيشين وابستگي در سراسر تاريخ را تقويت كرده است شكل

  اي ي شبكه هويت در جامعه

او اعتقاد دارد كه همراه با انقـالب  . گيرد اي صورت مي ي شبكه بحث كاستلز از هويت در متن جامعه

ساالري در ربـع پايـاني قـرن، شـاهد خيـزش       داري و سقوط دولت ژيك و تغيير شكل سرمايهتكنولو

ايم كه در دفاع از يگانگي فرهنگي و كنترل مردم بر زنـدگي   هاي جمعي بوده تظاهرات نيرومند هويت
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اين تظاهرات بـه  . اند وطني شدن را به مبارزه طلبيده شمولي و جهان هاي جهان و محيط زيست، فرايند

گيري هـر هويـت جمعـي، بسـيار      هاي تاريخي شكل هاي مختلف و ريشه لحاظ خطوط كلي فرهنگ

چـون فمنيسـم و جنـبش     رويـي هـم   هـاي پـيش   تـوان جنـبش   ها مـي  در بين آن. اند گوناگون و متنوع

امـا  . تـرين سـطوح آن هسـتند    زيست را ديد كه در پي تغيير شكل مناسبات انسـاني در بنيـادي   محيط

چـون   گيرند كه مفـاهيمي هـم   هاي ارتجاعي را در بر مي ها طيف وسيعي از حركت لوهچنين اين ج هم

، bكاسـتلز . (انـد  خدا، ملت، قوم، خانواده، يا سرزمين مادري را به سنگر مقاومت و مبارزه تبديل كرده

 ي اجتمـاعي  پردازد كه هويت نه يك امر ذاتي بلكه يك برسـاخته  او ابتدا به اين مسئله مي) 18: 1385

  .است

گران اجتماعي باشـد،   برداشت من از اصطالح هويت، در صورتي كه سخن از كنش«گويد كه  وي مي

اي از  هـم پيوسـته   عبارت است از فرايند معناسازي بر اساس يك ويژگـي فرهنگـي يـا مجموعـه بـه     

حـوري  ي م اما نكتـه ) 22: همان(» .شود هاي فرهنگي كه بر منابع معنايي ديگر اولويت داده مي ويژگي

هـا چگونـه، از چـه     كـه ايـن هويـت    تر اين است و مهم "ها برساخته شدن هويت "در انديشه كاستلز 

كه چه كسي و بـه چـه    به طور كلي اين. شوند چيزي، توسط چه كسي، و به چه منظوري برساخته مي

ر و ي محتواي نمادين هويت مـورد نظـ   كننده منظوري هويت جمعي را برسازد، تا حدود زيادي تعيين

از . كننـد  دانند يا خـود را بيـرون آن تصـور مـي     معناي آن براي كساني است كه خود را با آن يكي مي

پـذيرد، او بـين سـه صـورت و      جا كه برساختن اجتماعي هويت در بستر روابط قدرت صورت مي آن

  :شود منشأ برساختن هويت تمايز قائل مي

ي آنها را  شود تا سلطه الب جامعه ايجاد مياين نوع هويت توسط نهادهاي غ :بخش هويت مشروعيت

  .گران اجتماعي گسترش دهد و عقالني كند بر كنش
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شود كه در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار  گراني ايجاد مي اين هويت به دست كنش :هويت مقاومت

  .شود شود و يا داغ ننگ بر آن زده مي ارزش دانسته مي دارند كه از طرف منطق سلطه بي

گران اجتماعي با استفاده از هر گونه مواد و مصالح فرهنگـي قابـل    هنگامي كه كنش :دار برنامههويت 

كنـد و بـه ايـن     سازند كه موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف مـي  دسترسي هويت جديدي بر مي

ـ . يابد آيند، اين نوع هويت تحقق مي ترتيب در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي بر مي ن مصداق اي

نوع هويت مثالً وقتي است كه فمينيسم از سنگرهاي مقاومت و دفاع از هويت و حقوق زنان خـارج  

  )27و  26و  25و  24و  b ،1385 :23كاستلز. (شود تا پدرساالري را به چالش بخواند مي

يي ها گيرند، ممكن است مبلِّغ برنامه ي هويت مقاومت شكل مي هايي كه در آغاز به منزله طبعاً، هويت

شوند يا ممكن است در طول تاريخ در ميان نهادهاي جامعه، به نهاد مسلط بدل شوند، و بدين ترتيب 

  .بخش تبديل شوند هاي مشروعيت ي خود به هويت به منظور عقالني كردن سلطه

اي از  انجامد؛ يعني مجموعه ي متفاوتي در ايجاد جامعه مي سازي، به نتيجه هاي هويت هر يك از فرايند

ايـن  . يافتـه وسـاختارمند   گـران اجتمـاعي سـازمان    اي از كنش ها و نهادها و همچنين مجموعه زمانسا

مـدني ، البتـه گـاهي بـه       ي ساختاري را در جامعـه  كند كه منابع سلطه مجموعه هويتي را بازتوليد مي

ود كـه  شـ  همان معنـايي مسـتفاد مـي    "جامعه مدني"در اينجا از . سازد ي پر تعارض، عقالني مي شيوه

  .مدنظر گرامشي بود

، يــا بــه تعبييــر اتزيــوني اجتماعــات ) communes(هويــت مقاومــت، منجــر بــه ايجــاد جماعتهــا 

)comunitis (ايـن هويـت   . ي ما همين باشـد  ترين شكل هويت سازي در جامعه شايد مهم. شود مي

ناپذير  كند كه در غير اين صورت تحمل هايي از مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ايجاد مي شكل

ي تـاريخ، جغرافيـا،    شـود كـه آشـكارا بـه وسـيله      هايي سـاخته مـي   بودند، و معموالً بر مبناي هويت
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تـر   هـاي اساسـي و ذاتـي آسـان     اند و تبديل مرزهاي مقاومت را بـه جنبـه   سي تعريف شدهشنا زيست

  .كنند مي

شـوند   ي افراد ساخته مـي  ها با آنكه به وسيله سوژه. انجامد مي) فاعل(دار به ايجاد سوژه  هويت برنامه

هاي خود  تجربهگر اجتماعي جمعي هستند كه افراد به كمك آنها در  ها كنش سوژه. همان افراد نيستند

اي براي زندگي متفاوت  در اينجا، ساختن هويت ، پروژه يا برنامه. يابند به معنايي همه جانبه دست مي

است كه هر چند ممكن است مبتني بر يك هويت تحت ستم باشد، اما در جهت دگرگوني جامعه بـه  

  ) 26و  b ،1385: 25كاستلز. (ي اين هويت گسترش يافته است ي استمرار برنامه منزله

ها چگونـه و بـه دسـت چـه كسـي سـاخته        كند، اين پرسش كه انواع مختلف هويت كاستلز تأكيد مي

تواند به صورت كلي و انتزاعي مورد بحث قرار گيرد بلكه امري  شوند و چه پيامدهايي دارند، نمي مي

  .استاي  ي شبكه ي مورد بحث او جامعه  زمينه. ي اجتماعي است مربوط به متن و زمينه

گسلند زيرا ديگر پيوستگي و استمراري  روند و از هم مي اي جوامع مدني تحليل مي ي شبكه در جامعه

هاي خاص  ي جهاني و منطق ارتباط و بازنمود در جوامع و فرهنگ ميان منطق اعمال ِ قدرت در شبكه

اجتماع اشتراكي  هاي دفاعي حولِ اصول بنابراين جستجوي معنا فقط در بازسازي هويت. وجود ندارد

هاي منزوي  هاي ناشناخته و هويت هاي اجتماعي بر مبناي تضاد ميان جريان اكثر كنش. شود مقدور مي

دهـد يـا    دار ، بايد گفت اين امر هنوز هـم رخ مـي   هاي برنامه در مورد پيدايش هويت. يابد سازمان مي

كشـد كـه شـكل     ضيه را پيش مـي اما كاستلز اين فر. ممكن است بسته به نوع جوامع باز هم رخ دهد

ها، در قلب فرايند اجتماعي، مسيري را در پيش خواهـد گرفـت كـه بـا آنچـه  مـا طـي         گرفتن سوژه

ها، اگر و آنگاه كه برساخته شوند، ديگـر بـر    سوژه: ايم تفاوت دارد ي متأخر شناخته مدرنيته و مدرنيته

بلكـه بـه مثابـه اسـتمرار مقاومـت       .شـوند  اساس جوامع مدني كه در حال فروپاشي هسـتند بنـا نمـي   
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ي  دار از بطـن جامعـه   ي مدرنيته هويت برنامـه  در حالي كه طي دوره. شوند گرايانه ساخته مي جماعت

اي،  ي شـبكه  ، در جامعه)ي نهضت كارگران پديدار شد مثل سوسياليسم كه بر پايه(خاست  مدني برمي

ايـن مطلـب معنـاي    . آيـد  گرايانه بيرون مـي  تدار اگر هم پديد آيد از دل مقاومت جماع هويت برنامه

ها و شرايط و  ها فرايند تحليل فرايند. اي است ي شبكه واقعي اولويت نوين خط مشي هويت در جامعه

ي تغييـر   سـاز، قلمـرو اصـلي نظريـه     هاي دگرگـون  گرايانه به سوژه پيامدهاي تبديل مقاومت جماعت

  ) b ،1385 :28كاستلز. (اجتماعي در عصر اطالعات است

شوند،  ي جمعي نگهداري مي گذر حافظه گذر كنش جمعي برساخته و از ره اجتماعات محلي كه از ره

هاي تدافعي عليه تحمـيالت   ها، در اكثر موارد، واكنش اما اين هويت. منابع خاصي براي هويت هستند

  .آيند ناپذير به شمار مي نظمي جهاني و تغييرات پرشتاب و كنترل بي

هـاي جهـاني    گران اجتماعي كه از فردي شدن هويت ناشي از زندگي در شبكه  ته از كنشبراي آن دس

گزين برساختن معنـا در   ترين جاي كنند، اصلي اند يا در برابر آن مقاومت مي قدرت و ثروت طرد شده

 هاي اين جماعت. اي هستند هاي فرهنگي استوار بر بنيادهاي ديني، ملي يا منطقه ي ما، جماعت جامعه

  :شوند ي عمده مشخص مي فرهنگي با سه خصيصه

آيند كه به خاطر منابع مسـتقل   هايي به روندهاي اجتماعي رايج پديد مي ها به مثابه واكنش آن •

 .كنند معنايي در برابر اين روندها مقاومت مي

گـاه و   هاي تدافعي هستند كه كاركردشان ايجـاد انسـجام و تـأمين پنـاه     ها در آغاز، هويت آن •

 .ي بيروني است حمايت در برابر دنياي خصمانه

 )88و  87و  86: همان. (اند هاي مذكور به طور فرهنگي بناسازي شده جماعت •
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هـاي تـدافعي    اي، روي هـم رفتـه، واكـنش    هاي منطقه گرايي فرهنگي و جماعت بنيادگرايي ديني، ملي

ها  ، در تمامي جوامع اكثر ابناء بشر آنهايي در برابر سه تهديد بنيادي كه در پايان هزاره واكنش. هستند

  :كنند را حس مي

هاي ارتبـاطي موجـود در    ها و نظام واكنش عليه جهاني شدن كه خودمختاري نهادها، سازمان .1

 .سازد محل زندگي مردم را مضمحل مي

كند،  پذيري كه مرزهاي عضويت و شمول را تيره و تار مي بندي و انعطاف واكنش عليه شبكه .2

ثبـاتي سـاختاري كـار، مكـان و زمـان       كند، و موجب بـي  ماعي توليد را فردي ميروابط اجت

 .شود مي

هـاي   هاي تغيير شـكل مكانيسـم   گير ريشه ي پدرساالري كه دامن واكنش عليه بحران خانواده .3

 .هاي شخصيتي شده است ايجاد امنيت، اجتماعي شدن، جنسيت و بنابراين، نظام

. ها محصور بماند ل است كه مقاومت فرهنگي در مرزهاي جماعتبسيار محتم: شود كاستلز متذكر مي

اش را به  ي بنيادگرايي پنهان گرايي حلقه اگر چنين باشد، يا هر جا و هر وقت چنين شود، جماعت

هاي  هاي خود خواهد بست و بدين سان موجد فرايندي خواهد شد كه شايد بهشت روي مؤلفه

اما اين تمامي ماجرا ) 89و  b ،1385 :88كاستلز. (سا تبديل كندآ هاي بهشت گرايانه را به دوزخ جماعت

اند و  كند كه عليه نظم نوين جهاني شكل گرفته اي بحث مي هاي اجتماعي نيست، كاستلز از جنبش

به » ها زاپاتيست«پروانند؛ گذشته از شرح شورانگيزي كه از جنبش  سوداي دنيايِ بهتري را در سر مي

  .نيسم و جنبش سبزها اميدوارتر استدهد، او به فم دست مي

  

  



۸۵ 

 

  اجتماعات تصوري يا تصاوير اجتماعي : گرايي در عصر جهاني شدن  ملت و ملت

توان هم در مبـارزه   گرايان نيز هست، اين واقعيت را مي ي ملي عصر جهاني شدن عصر خيزش دوباره

مشاهده كرد كه همـواره در  ي مليت  هاي ملي مستقر و هم در بازسازي فراگير هويت بر پايه با دولت

  .شود برابر يك اجنبي از آن دفاع مي

  : گرايي اعالن شده بود ي ملي پيش از اين مرگ سه جانبه

  المللي شدن نهاد هاي سياسي؛ مرگ در اثر جهاني شدن اقتصاد و بين •

هاي الكترونيـك، آمـوزش و پـرورش،     كه از طريق رسانه شمولي فرهنگ مرگ در اثر جهان •

  يابد؛  كتابت، شهري شدن و نوسازي انتشار مي

گرايي  ي ضد ملت ، كه در شكل معتدل نظريهمرگ در اثر يورش علمي به خود مفهوم ملت •

» ي تاريخي مصنوعات خودسرانه«، و در برخي موارد »اجتماعات تصوري«ها با عنوان  از ملت

شود كـه بـه    اي برساخته مي گرايانه هاي ملي توسط جنبش» ملت«ها  در اين نظريه. ودش ياد مي

: b ،1385كاسـتلز . (شـوند  دست نخبگان و براي استقرار دولت ملي مدرن به راه انداخته مـي 

45( 

: گويـد  كننـد مـي   گرايي را در چـارچوب دولـت تحليـل مـي     هايي كه ملت و ملي كاستلز با رد تئوري

البتـه  ايـن   . هاسـت  ها حياتي مختص به خود دارند كه مسـتقل از موقعيـت دولـت    ملتگرايي و  ملي

گيـرد، و مسـلم اسـت كـه      هاي سياسي شـكل مـي   هاي فرهنگي و برنامه زندگي خاص در قالب سازه

گرايـي كفايـت    گـذاري ملـي   ها و نطفه نفسه براي ساختن ملت قوميت، مذهب، زبان، آب و خاك، في

ي تحليلـي الزم بـراي    او به چهار نكتـه . ي مشترك بدين منظور كافي است جربهاما داشتن ت. كند نمي

  :كند گرايي معاصر اشاره مي پرداختن به ملي
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گرايي معاصر ممكن است معطوف به برساختن حاكميت دولت ملي مستقل باشـد و ممكـن    اول، ملي

  .هايي مستقل از دولت هستندها، به لحاظ تاريخي و تحليلي، هستار است چنين نباشد، و بنابراين ملت

 200هاي ملي، محدود به دولت ملي مدرن نيستند كه پس از انقالب فرانسه طي  ها و دولت ، ملتدوم

  .سال اخير در اروپا تأسيس شده است

گرايي امروز غالبا  اي نيست كه ضرورتا ً مربوط به نخبگان باشد و در واقع ملي گرايي پديده ، مليسوم

  .يه نخبگان جهانيً واكنشي است عل

تر بـه فرهنگـي بـودن     تر واكنشي است تا خودجوش، بيش گرايي معاصر بيش از آنجا كه ملي چهارم،

گرايش دارد تا به سياسي بودن، و بنابراين بيشتر متوجه دفاع از فرهنگي است كـه پيشـاپيش نهادينـه    

  )48-47: همان. (شده نه متوجه ايجاد يا دفاع از يك دولت است

تـر شـبيه    هاي قـوي بـيش   گرايي ها و برآمدن ملي گيري ملت شكل: نويسد به نقل از اسميت ميكاستلز 

است تـا يـك ايـدئولوژي سياسـي، و از همـين رو بسـيار پايـدارتر و        » گزين دين جاي«نهادي شدن 

وي با ارجاع به روبر دو ونتوس، ظهور هويت ملي . ايم ي پذيرش آن تر از چيزي است كه آماده پرتوان

  :بيند ي تعامل تاريخي چهار دسته از عوامل مي از دريچه را

 مثل قوميت، خطه، زبان، دين و غيره؛  عوامل نخستين •

 هاي پادشاهي متمركز؛ هاي مدرن و حكومت مثل ظهور ارتش عوامل تكويني، •

         سـاالري، و                   مثل تـدوين زبـان در قالـب دسـتور زبـان رسـمي، رشـد ديـوان         عوامل القايي، •

  اسقرار نظام آموزش ملي؛
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شـده از سـوي    هاي تحت ستم و منافع به انقياد كشـيده  يعني دفاع از هويتعوامل واكنشي،  •

گزين  هاي جاي گروه اجتماعي حاكم يا دستگاه نهادي حاكم، كه محرك جستجو براي هويت

 )b ،1385 :49كاستلز. (ي جمعي مردم است در حافظه

هـاي   گرايي، و هر ملـت بسـتگي بـه مـتن و زمينـه      گيري هر ملي در شكل نقش هر يك از اين عوامل

هـاي متعـارض    ي جمعي و تعامل بين اسـتراتژي  تاريخي و مواد و مصالح قابل دسترسي براي حافظه

  .قدرت دارد

شود، اما چيزي كه به واقع اهميـت   گرايي حقيقتا ً به طور فرهنگي و سياسي بر ساخته مي بنابراين ملي

ها چگونه،  م به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي، اين است كه هويت ملي همانند تمام هويتدارد، ه

  .شود از چه چيزي، توسط چه كسي و براي چه چيزي برساخته مي

هـاي چنـدمليتي را    هـا دولـت   هـا، كـه برخـي از آن    گرايـي  هاي پايان قـرن، فـوران ملـي    در اين سال

هاي مدرن  گيري دولت سازند، ربطي به شكل ند مليتي برميهاي چ كنند و بقيه دولت ساختارشكني مي

  .ها دولت اي است در پي تأسيس شبه گرايي ظاهرا ً نيروي عمده كه ملي بل. ندارد

مـورد  ( "ملـت بـدون دولـت   "ي  ها در اتحاد شوروي، و مسـئله  كاستلز پس از اين كه فروپاشي ملت

  .پردازد مي "هاي عصر اطالعات ملت"دهد، به  را مورد بررسي موردي قرار مي) كاتالونيا

  هاي عصر اطالعات  ملت

سياسي  هاي هاي فرهنگي كه با تاريخ و برنامه جماعت«: كند ها را اين گونه تعريف مي كاستلز ملت

اين كه به چه ميزان بايـد تـاريخ    ».شود ها برساخته مي ي جمعي آن مشترك در ذهن مردم و خاطره

هـا و   مشترك براي يك جمع وجود داشته باشد تا آن جمع تبديل به يك ملت شـود بسـته بـه زمينـه    
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گيـري چنـين    سـاز شـكل   چنـين اجـزاء و عناصـري كـه زمينـه      هـم . كنـد  هاي مختلف تغيير مي دوره

  .هايي هستند نيز متغير است جماعت

، )مثل كاتالونيا، ايالت باسك، اسكاتلند يـا كبـك كانـادا   (دون دولت هاي ب توان از ملت گويد مي او مي

هايي كه در چنـد   ، و ملت)كره(، چند دولت با يك ملت )مثل سنگاپور، تايوان(هاي بدون ملت  دولت

اما دو . صحبت كرد) ها در ايرلند و بريتانيا ها در سوئد و فنالند، ايرلندي سوئدي(دولت شركت دارند 

مليتي اسـت   نخست، فروپاشي دولتهاي چند: ي تحول تاريخي فعلي هستند بارز دورهپديده ويژگي 

مثـل   .هاي ملي خود را نفي كننـد  كوشند حاكميت كامل خود را حفظ كنند يا تكثر مؤلفه كه مي

 ـ    گيـري شـبه   نتيجه و محصول اين فروپاشـي، شـكل  ... . شوروي، يوگسالوي، اتيوپي، چكسلواكي و

هاي حاكميت مسـتقل را بـر اسـاس هويـت      ها دولت هستند زيرا خواص و ويژگي آن. ها است دولت

دولـت ملـي هسـتند     "شبه"ها  اما آن). مثل اوكراين(كنند  ملي شكل گرفته در جريان تاريخ كسب مي

كنـد كـه    هـا را وادار مـي   زيرا مجموعه روابط پر قيد و بندي كه با همسايگان تاريخي خود دارنـد آن 

  .تري را در حاكميت خود سهيم كنند يا مجمع وسيعدولت پيشين خود 

 ي تبديل به دولـت متوقـف   دومين پديده اين است كه ما شاهد ايجاد مللي هستيم كه در آستانه

كننـد، مثـل    اما دولت سلف خود را وادار به سـازش و واگـذاري بخشـي از حاكميـت مـي      اند؛ مانده

: b ،1385كاسـتلز . (نامـد  مـي  "شبه دولـت "موارد را هم كاستلز اين ... . كاتالونيا، كردستان، كشمير و 

71-72(  

اند، اگرچه در  كنند متفاوت ي تاريخي هويت ملي را تقويت مي هايي كه در اين دوره به نظر او ويژگي

اي دارد؛ او  گـاه ويـژه   اما در ديدگاه او زبانْ جاي. فرض اشتراك تاريخي وجود دارد تمامي موارد پيش

هـاي بنيـادين    يافتـه، يكـي از ويژگـي    بان و به خصوص يـك زبـان كـامالً پـرورش    كند كه ز ادعا مي
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بخـواهي اسـت و    خودشناسي و استقرار مرزهاي نامرئي ملي است كه كمتر از سـرحدات ارضـي، دل  

ي خصوصي و عمـومي، و   زيرا زبان موجد پيوندي است ميان حوزه. كمتر از قوميت، انحصاري است

  )72: همان. (گذشته و حال

آورد، زيـرا قوميـت بهشـتي     هاي جمعي فـراهم نمـي   اي مبنايي براي بهشت ي شبكه قوميت در جامعه

ي تاريخي خود باشـد، بـه    اي است كه به خصوص هنگامي كه بريده از زمينه هاي اوليه مبتني بر پيوند

اسناد مجـدد   ها، و براي تركيب تصاوير و ها و جريان اي براي بازسازي معنا در دنياي شبكه عنوان پايه

مواد و مصالح قومي در اجتماعات فرهنگي نيرومندتري ادغـام  . دهد معنا، اهميت خود را از دست مي

گرايـي فرهنگـي كـه بيـاني از خودمختـاري       تر از قوميت هستند؛ مثل دين يـا ملـي   شوند كه وسيع مي

  . فرهنگي در جهاني از نمادها هستند

ي براي ايجاد دژهاي دفاعي شود كه سـپس در اجتماعـات   يك امكان ديگر اين است كه قوميت بنياد

. اي پيـدا كنـد   كننـد ويژگـي منطقـه    هاي جنايتكاران كه از قلمرو خود دفـاع مـي   محلي، يا حتي دسته

هـا را   هـاي قـرق گـروه    هاي فرهنگي و واحدهايي كه منطقـه  هاي قومي، در طيف ميان جماعت ريشه

گردند، و بـه انحـاء    شوند، تركيب مي شوند، بازپرورده مي پيچند، تقسيم مي دهد، در هم مي تشكيل مي

اي از جهـاني شـدن ـ اطالعـاتي      ها بر اساس منطق تازه ي اين شوند، و همه متفاوت بدنام يا تقدير مي

هـاي مـبهم    هاي نهادي را از دل هويـت  شود كه تركيب و تأليف ها و اقتصادها انجام مي شدن فرهنگ

  )b ،1385 :80-81كاستلز. (سازد دارد اما ديگر معنايي بر نمينژاد اهميت . كشد بيرون مي
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  چارچوب نظري

ي تاريخ، و يا در اصطالح آلتوسري با علم تاريخ ـ  مباني نظري اين تحقيق را با نوعي فلسفه

هاي معينِ  ها در دوره ي زندگي انسان روشن ساختيم كه شيوه. ماترياليسم تاريخي ـ شروع كرديم

ترين  كليدي» ي توليد شيوه«ست و  عزيمت ما براي تأمل در زندگي اجتماعي تاريخي ـ اجتماعي نقطه

هاي اجتماعي  هاي تاريخي و نيز شناساييِ تفاوت فرماسيون ست كه بايد در شناخت گسست مفهومي

به عنوان يك ذات ثابت و پايدار در طول تاريخ براي » انسان«گفتيم كه . مختلف مورد توجه قرار گيرد

شد در جريان مبارزات با» انسانِ انتزاعي«كه محصول تالش اين  ست، و تاريخْ به جاي آن معني ما بي

ي  چه تشكيل دهنده شود، آن افراد تشكيل نمي "جمع"يا  "تركيب"جامعه از . شود طبقاتي برساخته مي

باشد عبارت است از نظامِ روابط اجتماعي آن جامعه كه افراد در آن زيسته، كار و مبارزه  جامعه مي

ست، بنابراين،  ي داراي خصلت آنتاگونيستيي جوامع طبقات و چون نظام روابط اجتماعيِ همه. نمايند مي

  . نيز در ديدگاه ما جايي ندارد "يك كليت ارگانيك"جامعه به عنوانِ 

: شود هاي بعدي به اين مسئله پرداختيم كه فرماسيون اجتماعي از سه وجه بنيادي تشكيل مي در بخش

كرديم كه دو وجه روبنايي  اشاره. ي اقتصادي، روبناي سياسي ـ حقوقي و وجه ايدئولوژيك پايه

گر نبوده و توسط  تعيين ي نهايي خود جامعه، يعني وجه سياسي و وجه ايدئولوژيك، اگر چه در وهله

ي تاريخي مشخص، نسبت به وجه اقتصادي از استقالل  يابند اما در يك لحظه بنيان اقتصادي تعين مي

با ارجاع به  تنهاتوان  وجوه روبنايي را نمي ي مشخص يعني، در يك زمان و جامعه. نسبي برخوردارند

ي تكوينِ هر كدام از اين وجوه، روابط متقابل هر يك  كه بايد تاريخِ ويژه بنيان اقتصادي توضيح داد، بل

به همين ترتيب، هر كدام از اين دو وجه . ديگر و نيز با بنيان اقتصادي را در نظر داشت ها با هم از آن
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. اند كه ساختار و تاريخِ تكوينِ خاصِ خود را دارند متنوعي تشكيل شدهروبنايي هم از سطوح 

  . هاي اجتماعي است فرماسيونبازتوليد عزيمت پرداختن به وجوه روبنايي توجه به  نقطه

سعي كرديم . هاي گوناگون دولت و ايدئولوژي پرداختيم بر اين مبنا به تجزيه و تحليل ساختار و مؤلفه

ها را در بازتوليد فرماسيون  و ماهيت دولت و ايدئولوژي، چگونگي مشاركت آنبا تشريح ساختار 

هاي ايدئولوژيك دولت متوجه شديم كه  با مباحث مربوط به هژموني و دستگاه. اجتماعي توضيح دهيم

ي آرايش  به باور ما، نحوه. آيد ي حاكم در نمي ي ايدئولوژيك هرگز تماماً به تسخير طبقه عرصه

هاي طبقاتي موقت هميشه ـ اگر چه  نشيني و شكست طبقاتي، شدت نبردهاي طبقاتي، عقب نيروهاي

طبقات درگير مبارزه، به صورت . كنند ي تئوري بازتاب پيدا مي واسطه و مستقيم ـ در حوزه نه بي

شان در فرآيندهاي تاريخي، سعي در ابداع و بازتعريف  گاه مترقي يا ارتجاعي مداوم، بسته به جاي

ترين موضوعات نبردهاي  يكي از مهم. ها و مفاهيم ايدئولوژيك ـ تئوريك گوناگون دارند فتمانگ

ي اين  كننده تئوريك به تعريف و هژمونيزاسيونِ معتبرترين نوع شناخت، و محل و دستگاه ارائه

ما در مباني نظري سعي كرديم تلقي و تعريف مورد نظرمان را از علم و . شود شناخت مربوط مي

  . روشن سازيم» ايدئولوژي«

ي تئوريك ما  چون هابيتوس و خشونت نمادين، پايه ي بورديو، هم از نظر ما، نه فقط مفاهيم برساخته

زبان و بازتوليد «كند، عالوه بر آن، بحث او در مورد  ي ايدئولوژي غني و تكميل مي را درباره

دهد يكي از  به دست مي» زبان«ه او از معنايي ك. مستقيماً در تحقيق ما وارد خواهد شد» اجتماعي

سو با بورديو بر اين باوريم كه  ما نيز هم. باشد مي» زبان«ترين معناهاي نظري مورد نظر ما از  مهم

شناختي  هاي تحليل صرفاً زبان شناختي هميشه روابط قدرت هستند و در نتيجه در محدوده روابط زبان

  . هاي اجتماعي هستند ي زباني بازترجمان تفاوتها ها را توضيح داد؛ تفاوت توان آن نمي
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تنها به اين دليل نبود كه اين نظريه » ها حق تعيين سرنوشت ملت«ي لنين در مورد  توجه ما به نظريه

ي لنين، عالوه  ما با طرحِ نظريه. رود ترين متون كالسيك چپ انقالبي به شمار مي چنان يكي از مهم هم

خواستيم نشان دهيم كه  داديم، مي مان از ماركس به دست مي خوانش يِ بر اين كه شاهدي بر درستي

» ستم ملي«ي  به مسئله» گفتمان ناسيوناليستي«توان از منظر ماركسيسم ـ لنينيسم و خارج از  چگونه مي

ي معين ـ ستم ملي و شوينسيم اجتماعي ـ به ما  لنين با تحليل مشخصِ يك مسئله. توجه كرد

ي ملي از منظر  ها، به تحليل مسئله تر از ناسيوناليست توان، به شكل راديكال ه ميگون آموزد كه چه مي

تمايز او بين دو . ايم را در مركز گفتمان خود جاي نداده» ملت«ماركسيستي پرداخت، در حالي كه 

  .براي تحقيق ما اهميت بسيار بنيادي دارد» ستم ملي«و » ناسيوناليسم«مفهوم 

از يك طرف، شرح او از . ستلز از جهات گوناگوني براي ما ضرورت پيدا كردهاي كا توجه به نظريه

محسوب شده   شناختي در اين حوزه هاي جامعه ترين توصيف ي توليد رايجِ جهاني يكي از دقيق شيوه

از طرف ديگر، بحث او در مورد . كند داري كنوني آشنا مي هاي توليد سرمايه و ما را با بسياري از مؤلفه

هاي او در اين مورد موافق باشيم يا نه ـ مفاهيم  توجه به اين كه با قضاوت گرايي ـ بي و مليملت 

تمايز كاستلز بين سه نوعِ هويت ـ هويت . گذارد هاي ناسيوناليستي را در اختيار ما مي اصليِ گفتمان

سيوناليستي هاي نا دار ـ و تأكيدي كه او بر نقش زبان در جنبش بخش، مقاومت و برنامه مشروعيت

  .دارد نقش مهمي را در تحليل ما ايفا خواهد كرد

را در مركز » ملت«در اين تحقيق، منظور ما از گفتمانِ ناسيوناليستي گفتماني ايدئولوژيك است كه 

ي اول، با شناخت  ست كه، در وهله ايدئولوژيك بودن گفتمانْ به اين معني. دهد گفتمان خود قرار مي

ست و با فرايندهاي سياسي و  كه معطوف به يك نوع عمل اجتماعي ، بلعلمي سر و كار ندارد

از سوي ديگر، گفتمانِ ناسيوناليستي، به عنوان يك سطح خاص . نبردهاي جاري طبقاتي مرتبط است
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هاي طبقاتي  اي با گفتمان ي پيچيده ي خود را داشته و رابطه از وجوه روبنايي، تاريخِ تكوين ويژه

   .كننده دارد تعيين

اين كه ملت چيست و با ارجاع به كدام دسته از عوامل . كنيم پرهيز مي» ملت«ما آگاهانه از تعريف 

شود، در شرايط تاريخي مختلف، بسته به توازن نيروهاي طبقاتي و گفتماني كه از اين واژه  تعريف مي

  .كند متفاوت است استفاده مي
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  :سوم فصل

 شناسي روش
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  شناسي نظري روش

اي معطوف به، و يا حتي تشريحِ  توان مقدمه اي از مباني نظري اين تحقيق را مي بخش عمده

تر از بيان مفهوميِ  شناسي ما چيزي بيش ي اصليِ روش هسته. شناسي تحقيق تلقي كرد روش

شناختي ما در اين تحقيق بسط و  در واقع هدف روش. مان نيست شناسي مستتر در مباني نظري روش

ماركس به كار برده است ـ نوعي از خوانش كه » خوانش«ست كه آلتوسر در مورد  شيكاربست رو

كرد  كرد خوانش بيرون از روي روي. ، بيرون كشيده شده استسرمايهخود از آثار ماركس، به ويژه از 

شده و هاي متفاوتي از علوم اجتماعي به كار گرفته  آلتوسر ـ اگر چه متأثر از او ـ در مسيرها و حوزه

هاي  ما از تحليل گفتمان براي تكميل حفره. به خود گرفته است» تحليل گفتمان«ي  عنوانِ پر طنطنه

  .شناختي بهره خواهيم گرفت تر به عنوان يك تكنيك روش شناسي خود، يعني بيش روش

  خوانش گفتمان

هاي زندگي  فعاليت ترين ترين دستاوردهاي قرن بيستم كشف معناي ساده به باور آلتوسر، يكي از مهم

دهنده را مديونِ افرادي  ما اين شناخت تكان. است... چون ديدن، شنيدن، صحبت كردن، خواندن و  هم

كاوي ـ گفتمان ناخودآگاه ـ  گذاري گفتمان روان فرويد با پايه. چون ماركس، نيچه و فرويد هستيم

تأمل در مورد معناي خوانش با ماركس. دارد صحبت كردن و گوش دادن بر مي 39پرده از معصوميت ،

  ). 16و  15: 2002آلتوسر، (شود  و بنابراين نوشتن، دست كم در تئوري، شروع مي

خوانشِ اولي كه مدنظر : كند آلتوسر از وجود دو نوع خوانشِ گفتمانْ در كارهاي ماركس صحبت مي

كه بر اساس آن  اي نامد، اسطوره مي» ي ديني خوانش اسطوره«اوست همان چيزي است كه خود او 

ي معرفت، نگريستن  بنا به اين نظريه. گويد جهان يك لوح مقدس است، متني است كه با ما سخن مي

                                         
39

 innocence 
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در اين . جوهر آن، و در نتيجه دست يافتن به دركي دقيق از آن است» خواندن«به هر چيز به معناي 

هاي تحليل او از  واند، ابژهخ اش را از طريق گفتمانِ خود مي نوع خوانش محقق گفتمانِ مورد بررسي

او خواهد گفت كه گفتمانِ مورد . در جهان قرار دارند» جايي آن بيرون«اند و در  پيش داده شده

ماركس در نخستين نوع . اش دور مانده است ها از چشم ها را ديده و كدام ابژه اش كدام ابژه بحث

خواند كه از كار خود به دست آورده  مي خوانش، گفتمان اقتصاددانان پيش از خود را در پرتو نتايجي

دهد كه اسميت در عالم اقتصاد چه به دست آورده،  به اين ترتيب، ماركس، براي مثال، نشان مي. است

شناختي  اما به باور آلتوسر، پس از گسست معرفت. و چه چيزهايي از چشم او دور مانده است

ي  ي نظريه ي تاريخي بود كه قابليت ارائه هنظري«آغازد كه بنيان آن  خوانش نويني با ماركس مي

ي تاريخ را، به طور  ما اين نظريه). 74و  73: 1386فرتر، (» خوانش جديدي را در خود داشت

  . ايم مان تشريح كرده خالصه، در مباني نظري

در اين نوع خوانش، مسأله ديگر خواندن . نامد مي» خوانش سمپتوماتيك«خوانش نوع دوم را آلتوسر 

چه را كه در  اين خوانش آن«هاي خواننده نيست،  تمان مورد تحليل و قياس آن با چارچوب ايدهگف

سازد، متني  مرتبط مي متني متفاوتكند، و در همان حال آن را به  متن پنهان نگاه داشته شده افشا مي

ماركس وقتي كه، براي ). 80: آلتوسر، به نقل از همان(» ي غيابي ضروري است كه حضورش به منزله

شود كه اقتصادانان سياسي پيش از او ارزشِ خاص  پردازد متوجه مي مي» نيروي كار«مثال، به تحليل 

  :نويسد او مي. اند اشتباه گرفته »ارزش نيروي كار«را با » ارزش كار«و   اين عامل را درك نكرده

هاي تصادفي نيروي كار  اقتصاد سياسي كالسيك بر اين باور بود كه توانسته است از پرداخت

ـ يعني ارزش كار [پس از اين بود كه اين ارزش . فراتر رود و ارزرش واقعي كار را بشناسد

. نمود ارگر ضروري ميرا ارزش كاالهاي حداقلي تعيين كرد كه براي حفظ و بازتوليد ك] ـ
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، جاهالنه و از سر »ارزش نيروي كار«با » ارزشِ كار«گزين ساختن  بنابراين، اين حوزه با جاي

كار كه تنها در شخصيت خود كارگر وجود دارد به كل از   نيروي. غفلت دگرگون شده بود

ي به كار  نحوهي تفاوت ماشين با  كاركرد آن يعني خود كار متفاوت است، تفاوت آن به اندازه

آيد اين است كه، آن چه رخ  اي كه از اين تحليل به دست مي بنابراين، نتيجه. بردن آن است

كه تغييري كامل در خود  اش بل نه وضوح بخشيدن به مسأله به همان شكل آغازينداد 

  )76: 1386ماركس، به نقل از فرتر، . (بود مسأله

داند كه ماركس در سرمايه مطرح كرده  ي خوانشي مي شيوهچه آلتوسر دومين  اي است از آن اين نمونه

هاي اقتصاديِ داده  در خوانش نوع اول، ماركس اقتصاددان پيشين را متهم كرده است كه فاكت. است

چه  ها را به اين دليل به نقد كشيده است كه آن كه در اين نوع دوم خوانش آن اند، حال آن شده را نديده

  :گويد آلتوسر مي. اند دهاند، درك نكر را ديده

مان است، نظارت ديگر به ابژه كاري  بنابراين، نظارت ديدن آن چيزي نيست كه مقابل چشم

در : شود نظارت آن نظارتي است كه بر تصور اعمال مي. اش نفس ديدن است ندارد، هدف

اي  نتيجه، ناتصور هميشه در دل تصور است، هميشه شكلي از تصور است، و بنابراين رابطه

  )77: آلتوسر، به نقل از همان. (ضروري با تصور دارد

و به اين » ارزش كار چيست؟«اند كه  مشغول اين پرسش بوده واره دل اقتصاددانان پيش از ماركس هم

  :اند كه پرسش جواب داده

اي كه براي بقا و بازتوليد كارگر ضروري  برابر است با با ارزش كاالهاي اوليه() ارزش كار 

  ()است
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اش به كار نگرفت، در عوض، نشان داد كه متن در  هر چند ماركس اين پرانتزهاي خالي را در متون

چه  مفهومي ندارد، آن» ارزش كار چيست؟«خود پرسش . اين نقاط، به سكوت خود اشاره دارد

ماركس مد نظر دارد اين است كه پاسخ اقتصادانان به اين پرسش، آن هم به اين شيوه كه حاكي از 

دهد كه بايد  اش هستند، نشان مي ست در معنا بخشيدن به آن چيزي است كه در پي توضيحشك

شود  زماني كه اين مفهوم تكميل شد، مشخص مي. اصطالح مكملي به آن افزوده شود تا معنا پيدا كند

» ارزش نيروي كار چيست؟«: اند آيد كه اقتصادانان طرح نكرده كه پاسخي براي پرسشي به دست مي

ي كه خود پيش  جاست كه ماركس معتقد است اقتصادانان به جاي وضوح بخشيدن به مسأله اين

نشده را  تواند پرسشي بيان ماركس مي«ي آلتوسر،  به گفته. اند كشيده بودند، صورت مسأله را تغيير داده

 وجود دارد، و در اين جوابنشده در آن فضاي تهي كه در  طرح كند، از طريق طرح مفهومي بيان

. »بودگي كل يك عرصه آشكار سازد ي تهي قدر است كه اين فضاي تهي را به منزله پاسخ اين فضا آن

  )79-77: 1386فرتر، (

ي اصلي آثار متأخر  گيرد، و مشخصه به كار مي سرمايهاين دومين نوع خوانش است كه ماركس در 

هايي در  ها و تناقض گزيند كه شكاف در اين نوع از خوانش است كه او متني را بر مي. اوست

اين نوع . شود، و نياز به مفاهيمي دارد تا بتوان معنايي دقيق از آن به دست آورد اش ديده مي معناي

ي  دهد، و يك متن را در نقطه فرض قرار مي متن را پيش وجود دو«خوانش نيز مثل خوانش نوع اول، 

كند اين است كه در  چه اين خوانش جديد را از خوانش قديم مجزا مي اما آن. گذارد مقابل ديگري مي

به عبارت » .شود بندي مي هاي متن اول است كه صورت از طريق شكاف متن دومخوانش جديد، 

گر خواندن متن مورد تحليل و قياس آن با چارچوب ديگر، در خوانش سمپتوماتيك، مسأله دي

ها است كه از دل اين  مسأله، انداختن پرتوي از نور بر آن مجموعه از ايده. هاي خواننده نيست ايده
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ي بعد، خواندن متن با توجه  آورند، و در مرحله ها و خطااهاي درون متن سر بر مي ها، تناقض شكاف

ي آلتوسر، خوانش سمپتوماتيك تفكرِ ناخودآگاه متن را  كاوانه ي روان تعارهبنا به اس. ها است به اين ايده

  :ي آلتوسر به بيان استادانه) 80و  79: همان. (كند ي اين تفكر تفسير مي سازد، و آن را بر پايه از نو مي

يي نداريم جز اين كه در پس كالمِ مطرح  چاره... شناسانه و انتقادي  در يك خوانش شناخت

كند بشنويم، و سپيدي زودگذر و شديداً معلق يك برق آني را در  تي را كه نهان ميسكو

يي نداريم جز اين كه در پس اين سخني كه به نظر  به همين سان، چاره: ظلمات متن ببينيم

گر آن را قطع  ي يك سخن سركوب كننده رسد استمرار دارد اما در واقع تهاجم تهديد مي

يي نداريم جز اين  شود، صداي ساكت سخن واقعي را بشنويم، چاره كند و بر آن حاكم مي مي

آلتوسر، . (كه متن آن سخن را، به منظور احياي استمرار عميق آن، به وضع نخست بازگردانيم

  )137-136: 1382به نقل از پين، 

الكتيك زيرا دي. نيز تلقي كرد» ديالكتيك ماترياليستي«توان كاربست و توضيح  اين نوع خوانش را مي

ي نيروها و  مجموعه(» ناديدني«هاي گوناگوني است كه نيروي عليتي  ي شيوه ماترياليستي نظريه

ي اجتماعي، سياسي، يا  ديدني در حوزه(» ديدني«تواند آثاري  ها مي از راه آن) مناسبات توليدي

اين خوانش  در واقع،. ايجاد كند) ايدئولوژيكي به معناي وسيع كلمه، شامل علم، فلسفه و مذهب

محتواي آشكار يك گفتمان، تا كشف معناي نهاني آن ممكن » پسِ پشت«ست براي توجه به  دعوتي

  )     427و  419: 1382دوالكامپاني، . (شود

بر طبق خوانش . كند شود، تغيير مي نتايج خوانش سمپتوماتيك، بسته به ماهيت متني كه خوانده مي

اي از ابزارها،  هر عملي از طريق مجموعه. ي فرايند توليد استآلتوسر از ماركس، در جامعه هر عمل

اين حقيقت هرگونه عملي است كه . شود اي مواد خام مي منجر به توليد محصولي معين از مجموعه
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اي از  معرفت از دل مجموعه. معرفتي از آن به دست آيد ـ علوم، چه علوم طبيعي و چه علوم انساني

ابزار توليد . اند ه، از نظر آلتوسر، كمابيش مفاهيم يا تفاسيري ساده از جهانشود ك مواد خام توليد مي

فرتر، . (محصولْ معرفت است. كنند مندان در درون آن فكر مي معرفت پروبلماتيكي است كه دانش

1386 :82(  

  انداز فوكو چشم: گفتمان و تحليل گفتمان

پنـداري بـه   ... «: نويسد خود او مي. نشده است به دست داده» گفتمان«در آثار فوكو معناي واحدي از 

ام، گاه آن را به معناي قلمرو  ي گفتمان بر ابهام آن افزوده تر كردن معناي بسيار مبهمِ كلمه           جاي شفاف

ي فرديـت پـذيري از گـزاره و گـاه نيـز بـه معنـاي عمـل          ها، گاه به عنوان مجموعه كلي تمامي گزاره

گفتمان در هر سه مورد چيزي شبيه به . اي معطوف است هاي ويژه ام كه به گزاره همندي به كار برد نظام

  )12: 1379تاجيك، . (»ها تشكيل شده است چارچوب است و از گزاره

ها  اي از نشانه هاي تأمل در باب گفتمان اين است كه آن را نه به مثابه مجموعه يكي از مفيدترين شيوه

هايي  يا ايده موضوعات ) سيستماتيك(مند  اي نظام يي بدانيم كه به گونه»40ها رويه«اي متن، بلكه  يا قطعه 

به اين اعتبار، گفتمان چيزي است كه چيز ديگري . دهند گويند، شكل مي ِشان سخن مي ي  را كه درباره

بـه  كند، و نه چيـزي كـه در خـود و بـراي خـود وجـود دارد و        را توليد مي) گفتار، مفهوم، تأثير پاره(

منـدي آرا، نظـرات،    ي نظام يك ساختار گفتماني را به واسطه . اش كرد توان تحليل صورتي جداگانه مي

ي تـأثيرات   اند و به واسطه هاي تفكر و رفتاري كه در بطن يك بافت خاص شكل گرفته مفاهيم، شيوه

تصويري كه فوكـو  ) 27: 1382ميلز، . (توان شناسايي كرد هاي تفكر و رفتار مي آن شيوه) هاي يا جلوه(

از اين منظر، گفتمان در توليـد، تغييـر و بازتوليـد    . دهد تصويري تأسيسي است از گفتمان به دست مي
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ي فعال  يك رابطه اين معنا خود مستلزم آن است كه گفتمان در . هاي زندگي اجتماعي سهيم است ابژه

هـايي كـه    ي كه به طور مـنظم موضـوع  هاي كنش«با واقعيت، و نيز به مثابه ) پرداز بخش و هويت معني(

يك گفتمان چيزي اسـت   با اين بيان، . ، نگريسته شود»دهند شود را شكل مي ي آنان صحبت مي درباره

يافتـه و   وجـود  » بـراي خـود  «و » ازخـود «، »درخـود «كند، و نه چيزي كـه    كه چيز ديگر را توليد مي

يـك سـاخت گفتمـاني     . ورد تحليـل واقـع شـود   اي منفك و بريده از مقوالت ديگر م تواند به گونه مي

يـك بسـتر    هاي انديشيدن و رفتار كردن كه در  ها، عقايد، مفاهيم، راه پذيري ايده تواند به سبب نظام مي

. هاي انديشيدن در بروز رفتار شناسـايي شـود   گيرند، و نيز به علت تأثيرات اين راه مشخص شكل مي

    )11-10: 1379تاجيك، (

شـناخت ماهيـت   .     ي گفتمان است ي بارز گفتمان فوكويي درباره خصيصه و شاخصه» بودنمند  تاريخ«

. »ي شناخت عناصر بيروني و بسـتر و شـرايط تـاريخي آن    مگر در سايه«گردد  يك گفتمان ممكن نمي 

  )11: همان. (كند و بالعكس رهنمون مي 42خارج و به زمينه 41فوكو به طور مستمر محقق را از متن

ص تلقي گفتمان به مثابه چيزي واجد تأثير، مهم اين اسـت كـه عوامـل حقيقـت، قـدرت و      در خصو

بـه بـاور   . چون به دليل همين عناصر است كه گفتمان واجد تأثير اسـت . دانش را در نظر داشته باشيم

 هـا  آلـي اشـاره دارد كـه انسـان     گفتار است و نه به كيفيت انتزاعي ايده يك پاره  فوكو، حقيقت نه ذاتي

 43يـا ايـن جهـاني و سـالب     اش را در سر داشته باشند؛ او حقيقت را چيزي كامالً مادي  سوداي وصال

اش گيـر   كنم دريابم كه چگونه اين گزينه از حقيقت كه ما درون من تالش مي«: گويد فوكو مي. داند مي

كه چگونه تكـرار،   ايناش هستيم، ساخته شد ـ در عين حال   نوار كردن ـ  وقفه در كار نو ايم اما بي كرده
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بدين ترتيب فوكو در بند اين نيست كه كدام گفتمان بازنمايي حقيقي . »شود گزين مي نوار، و جاي ـ  نو

  )29: همان. (است» واقعيت«يا درست  

يعني قدرت در كنار محدود كردن   از نظر فوكو قدرت در سرتاسر زندگي اجتماعي پخش شده است،

كنـد   تأكيد مي اين الگو از قدرت كه بر مولد بودن آن . كند تار را توليد ميهاي ممكن رف رفتارها، شكل

هاي انديشيدن در بـاب گفتمـان    پردازان بسيار، بسي كارساز است، به ويژه وقتي كه شيوه از ديد نظريه

 ) 30: همان. (مدنظر باشد

ي آن دانشـي كـه مـا     مـه تأكيد دارد، تا جايي كه از ديد او ه فوكو بر درون پيوستگي قدرت و دانش  

هـا   ، آن چـه در مـدارس و دانشـگاه       بـه عنـوان مثـال   . هاي قـدرت اسـت   آمد جنگ يا پي داريم نتيجه 

دهنـد،   ي مبارزه بر سر اين است كه از بين كساني كه روايتي از رويدادها به دست مي آموزيم نتيجه مي

يـا    هاي شناسايي اسـت،  ها يا موضوع دانش، اغلب  محصول انقياد ابژه. چه كسي موثق است 44روايت

هـاي   يا موضوعات به صورت سـوژه   ها شايد بتوان آن را فرايندي به شمار آورد كه از طريق آن سوژه

/ قـدرت «فوكو پيوند بين توليد دانش و مناسـبات قـدرت را در قالـب    . شوند منقاد و مطيع ساخته مي

اند كه مناسـبات قـدرت افـراد را     بر اين باور بودهپردازان قدرت  تر نظريه بيش. دهد توضيح مي» دانش

فرد را «او اعتقاد دارد . داند هاي مناسبات قدرت مي يا نمونه ها  ها را جلوه كند، اما فوكو آن سركوب مي

در واقـع، ايـن   ....     شود كه قدرت، روي آن پياده مي» ي اوليه بدانيم ياخته يا  نبايد به عنوان نوعي هسته 

هـاي معـين،    يـا ژسـت   ، حركـات      هـاي معـين   هاي اصلي قدرت است كه بدن يكي از جلوه پيشاپيش 

  )33: همان. (شوند يابند و ساخته مي ، اميال معين در قالب افراد هويت مي   هاي معين گفتمان

  :كند ، فوكو سه سطح از روابط را ترسيم مي    گيري موضوعات گفتمان ي شكل در بحث درباره
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  » ...    هاي اجتماعي و ، صورت    ، متون    نهادها«، مثالً بين     مستقل از هر گفتماني» يواقع«روابط  .1

ي  توان درباره ، مثل آن چه مي    شوند بندي مي كه در متن گفتمان صورت» انعكاسي«روابط  .2

 .گفت» روابط بين خانواده و بزهكاري«

 .كند ميكه موضوعات گفتمان را ممكن و حفظ » گفتماني«روابط  .3

خصوصيت اين روابط گفتماني و «، آشكارساختن     دانست ي توجه مي اي كه فوكو  آن را شايسته مسئله

در » آشـكار سـاختن خصوصـيت و روابـط گفتمـاني     «، »ي ديگـر اسـت   ها با دو نوع رابطـه  تعامل آن

  )52: 1385اسمارت، . (شود شناسي معرفت پي گرفته مي باستان

يـا گفتمـان    هـاي تفكـر    ي نظام شناسي راهي براي انجام تحليل تاريخي درباره باستان:  شناسي باستان    

شناسي در صدد توصيف آرشيو است، اصطالحي كه فوكو براي اشاره به  ، باستان    تر به بيان دقيق.     است

، به     ي خاصي وجود دارد ي معين و در جامعه كه در دوره» ها گيري و دگرگوني سخن نظام كلي شكل«

كنـد؛ بـه    ، رويداد و هم نظم كاركردي آن را تعيين مـي     آرشيو هم نظام قابليت بياني سخن. برد كار مي

) 2(قابليـت بيـان   ) 1(هـاي   نهد كه حد و حدود و شكل قواعدي بنا مي  عبارت ديگر، آرشيو مجموعه

  .كند تصاحب را تعريف مي) 5(سازي  بازفعال) 4(حافظه ) 3(حفاظت 

يـك گفتمـان    يعنـي آن چـه در   ،     شناسي ارائه توصيفي از آرشـيو اسـت   باستان    ين، موضوع تحليل بنابرا

ي  شـوند، مـورد اسـتفاده    ، ناپديد مي    دهند حيات مي  ي هايي ادامه توان از آن سخن گفت؛ چه سخن مي

ـ    يا سانسور مي شوند؛ چه شرايطي معتبر، مشـكوك  گيرند، سركوب  مجدد قرار مي امعتبر دانسـته  يـا ن

هـاي فرهنـگ    يا بين گفتمان و گذشته وجود دارد، » هاي كنوني نظام سخن«شوند؛ چه روابطي بين  مي

هـدف نهـايي   . يا طبقاتي به انواع خاصي از گفتمان دسترسي دارند ها  ، گروه    بومي و بيگانه؛ و چه افراد

يا اين كه خاستگاه  ژرفي را عيان سازد، يا حقيقت  چنين تحليلي از گفتمان اين نيست كه معناي پنهان 
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گذار جستجو كند، بلكه در پـي ثبـت كـردن     ي بنيان يا سوژه يك ذهن خاص  ي گفتمان را در  و ريشه

  ) 61و  60: 1385اسمارت، . (ي عملي كاربست آن است شرايط وجود گفتمان و عرصه

» ديرينـه شناسـي  «شـود كـه    ز مياز بسياري جهات، تبارشناسي فوكو از همان جايي آغا:  تبارشناسي

ِ حملـه بـه علـم و اومانيسـم         هاي جديد گفتمان يابد، و به حوزه جا خاتمه مي او در آن] شناسي باستان    [

تبارشناسي نـوعي از تـاريخ اسـت كـه     «، و     »دقيقاً ضد علم است...     تبارشناسي«بنابراين .     يابد دست مي

هـا و غيـره را بـدون ارجـاع بـه سـوژه شـرح         ، قلمروهاي ابژه    ها گفتمان ،    هاي دانش گيري حوزه شكل

  )229: 1380هارلند، . (»دهد مي

تأكيد بـر   » تبارشناسي«آن است كه در » تبارشناسي«و » ديرينه شناسي«ي تفاوت بين  ترين جنبه روشن

كنـد كـه    ن موضع مطرح مـي به اين ترتيب فوكو در اي.     ، بر عمل است و نه زبان   قدرت است نه دانش

. گيـرد  ، بلكه جنگ و درگيري بايد مرجـع قـرار       ها باشد و نشانه) النگ(مرجع نبايد الگوي كالن زبان 

  )230: همان(

، و در زير لواي وحـدت سـاختگي نـه        »يگانگي رويدادها را ثبت كند «هدف تبارشناسي اين است كه 

بنـابراين، تحليـل   . جـويي را بـرمال كنـد    ، اخـتالف و سـلطه      ي، پراكنـدگ     يك منشاء واحد بلكه تفاوت 

ي  يـا شـالوده    ناپذير بر تفسيرگري است، زيرا هـيچ معنـاي پنهـان    ي پايان تبارشناختي به معناي وظيفه

هاي ديگري از تفسير وجود دارد كه بـه   كه فقط اليه پنهاني در زير رويدادها و چيزها وجود ندارد، بل

ي تبارشناسـي   انـد و ايـن وظيفـه    اري به شكل حقيقت، بداهت و ضرورت درآمدهگذ ي رسوب واسطه

، آدميـان      به عبارتي ديگر، موضوع اصلي تحليل اين است كـه .     هاي سخت را بشكافد است كه اين اليه

هـا   هـايي كـه درآن   يعني استقرار حـوزه  ...    (كنند  چگونه با توليد حقيقت برخود و ديگران حكومت مي
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تواند نظم و ترتيـب و مناسـبت    ، و حق و باطل در آنِ واحد مي    ي درست و غلط مل قضاوت دربارهع

شمول تعارض  ي حقايق ابدي و جهان تبارشناسي نه فقط با جستجوي منشاء واحد و با ايده). پيدا كند

، به جاي     تبارشناسي.     ي بشريت نيز در تعارض است وقفه هاي پيشرفت و ترقي بي كه با پنداره ، بل    دارد

، و قلمروهاي خشونت، به انقياد كشـيدن و سـتيز و       ها جويي ، فعل و انفعال ابدي سلطه    چنين پيشرفتي

  )76و 75: 1385اسمارت، . (كند كشمكش را برمال مي

،     شمولي اي است كه در آن هيچ امر عام و جهان سنخ برداشت و تحليل تاريخي در تبارشناسي به گونه

مفهـوم   ايـن تحليـل  .     ، وجود ندارد تا بنيان مستحكمي براي درك و فهم فراهم سازد    و هيچ چيز ثابتي

،     در واقـع .     كنـد  ي زندگي و طبيعـت مـي   هاي بديهي انگاشته شده ناپيوستگي و گسست را وارد حوزه

، اسـتراحت و      هـاي كـار   آهنگ ضرب«آيد، بدني كه  خوش تاريخ به شمار مي حتي بدن آدمي نيز دست

يا قوانين  هاي خوردن  ، از طريق عادت   ها و غذاها و ارزش...     تعطيالت آن را خسته و رنجور كرده اند ؛

هـاي   ها و نمود دوم اين كه، تبارشناسي متوجه رويدادها و ويژگي.      »، آن را مسموم ساخته اند    اخالقي

يـا خواسـت و    كننـده   يا ساز و كارهاي تنظـيم   به عنوان محصول تقدير ها است، البته نه مختص به آن

هـا و خطاهـاي    ، تصـادف    هـا  كه به عنوان نتيجه و معلول آشفته بازارِ تضاد ، بل    يك فاعلِ خالق ي  اراده

ف ، بـرخال    ، موضـوع تحليـل تبارشـناختي       سوم اين كه.     ها ي آن روابط قدرت و پيامدهاي منظور نشده

،     نيست» ها ترين فرديت ها و ناب ترين انديشه هاي متعال، انتزاعي ، شكل    هاي طاليي دوره«،     تاريخ سنتي

) ، امور جنسـي     مثل بدن(ترِ وجود و معرفت  يا عمومي » تر پايين دست«ي  هاي فراموش شده كه شكل بل

اي از تحليل تاريخي است  ي شيوه دهنده سي ارائه، تبارشنا    و سرانجام.     موضوع تحليل تبارشناسي است

گذارد، و اين برداشتي است كه قبالً نيز به طـور ضـمني در    اندازي بودن معرفت صحه مي كه بر چشم

  )77و  76: همان. (    شناختي از سوي فوكو وجود داشت هاي تحليل باستان تصديق محدوديت



۱۰۶ 

 

  رويكرد گفتماني الكالو و موفه 

اند كه به طور مشـخص بـا    ي مفهومي از گفتمان همت گماشته و و شانتال موفه به توسعهارنستو الكال

اند تا با اسـتفاده از   هاي گوناگون خود تالش نموده ها در نوشته آن.     فرايندهاي سياسي سر و كار دارند

  .شندتري ببخ ، به مفهوم ايدئولوژي در ماركسيسم عمق بيش    ي پست مدرنيستي نظريه و فلسفه

بـه  .     هسـتند  45و رفتارهـا ) ها ابژه(بودن تمام موضوعات ) استداللي(، معتقد به گفتماني    الكالو و موفه

.     يك گفتمان عملي باشـند  ، بايد جزئي از     دار باشند ها معني ، براي اين كه اشياء و فعاليت    عبارتي ديگر

كه بدين معناست كه اشياء براي اين كـه   ، بل    است اين بدين معنا نيست كه همه چيز گفتماني و زباني

بنـابراين  . تر معاني وجود داشته باشند يك چهارچوب گسترده  ، بايد به عنوان جزئي از    قابل فهم باشند

معنـاي اجتمـاعي   .     نمايـد  هويـت را تأييـد مـي    46، ويژگي ربطي    سازي الكالو و موفه از گفتمان مفهوم

،     هـا جزئـي از آن هسـتند    اي كه آن ي كلي ها و نمادها همگي در ارتباط با زمينه ، كنش    ها ، كالم    كلمات

يـك   اي كه درحال وقوع است و هر رفتار در ارتباط بـا   هر معنا در ارتباط با رفتار كلي.     شود درك مي

  )140-135: 1379هوارت، . (شود گفتمان خاص فهميده مي

ها صـرفاً   ، بدين معناست كه گفتمان    يافته كه توسط الكالو و موفه گسترش  ي و تحليل گفتماني نظريه

هاي جامعه مانند اقتصاد در حال اتفـاق افتـادن    ي فرايندهايي نيستند كه در ديگر بخش منعكس كننده

ين امـر  ا.     هاي جامعه دارند ها در درون خود عناصر و رفتارهايي از تمام بخش كه گفتمان ، بل    باشند مي

در ايـن جـا آنهـا مفهـوم     .     شـوند  هـا سـاخته مـي    سازد كه طي آن گفتمـان  ما را متوجه فرايندهايي مي

اي را ميـان عناصـر    اين مفهوم به هر كنشي كه رابطـه ) 140: همان. (    نمايند را معرفي مي 47بندي مفصل
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: 1383تاجيك، (     ، اشاره دارد    نداي كه هويت آنان در اثر اين كنش تغيير ك گوناگون ايجاد كند، به گونه

  : در نزد آنان). 20

كه ايـن دو خـود اجـزاي     ، بل   گردد اطالق نمي»  نوشتار«و » گفتار«گفتمان صرفاً به تركيبي از  •

دار  اي معني مجموعه«، گفتمان     به بيان ديگر.     شوند گفتماني فرض مي) كليت(دروني جامعيت 

  شود شناختي تعريف مي شناختي و فرازبان زبان هاي از عالئم و نشانه

بندي اجتمـاعي داراي   كه هر صورت» واقعيت«تأكيدي است بر اين   ،    در اين مفهوم» گفتمان« •

  .    معني است

نشسته و آن را به مثابـه  » اجتماع«كه جاي  بل» ايدئولوژي«در اين بيان نه تنها جاي » گفتمان« •

هاي نمادين روابـط اجتمـاعي    تأكيد بر ويژگي ساختاري مبتني بر قواعد گفتمان كه (يك متن  

  .     كند تصوير  و تحليل مي) دارد

لـذا از ايـن   .     شود ، گفتمان هرگز به مثابه سيستمي بسته از تمايزات فهم نمي   برخالف سوسور •

  .     ها قادر به اتمام و انسداد مفاهيم نيستند ، گفتمان    منظر

ي  يا نقطـه  ي تالقي  نقطه«،     »بندي مفصل«،     »ضديت«،     »هژموني«، با مفاهيمي نظيرِ     كرد اين روي •

بـه  » امـر سياسـي  «، و مركزيت دادن به     »ي هم ارزي زنجيره«و » ي تمايزها زنجيره«،    »شعابان

  . نشيند اجتماعي مي -هاي سياسي ي پديده تعمق و مداقه درباره

ها فرض شده و بدين وسـيله   هاي اجتماعي و سياسي محصول گفتمان ، هويت    در اين نگرش •

: همـان . (    شود رئاليسم معبري گشوده مي/ آليسم يت و ايدهواقع/ در تقاطع بين مرزهاي انديشه

  )22و  21



۱۰۸ 

 

،     هـا  الكالو و موفه همان طور كه اشاره شد با تأييـد اولويـت رفتارهـاي سياسـي در تشـكيل هويـت      

اسـت كـه   » دشـمنان «و » دوسـتان «هـا ميـان    گويند كه از طريق ايجاد مرزهاي سياسـي و ضـديت   مي

  .    آورند به دست مي ها هويت خويش را گفتمان

هاي اجتماعي امري محوري براي نظريه گفتمـان در سـه جنبـه     ي ضديت ايجاد و تجربه: 48ها ضديت

» ديگـري «يـا   » دشـمن «يـك   ي خصمانه كه اغلب منجر به توليد  يك رابطه كه ايجاد  اول اين: باشد مي

گيـري روابـط خصـمانه و     كه شكل ندوم اي.     ، براي تأسيس مرزهاي سياسي امري حياتي است   شود مي

هـاي گفتمـاني و كـارگزاران     تثبيت مرزهاي سياسي امري محوري براي تثبيت بخشـي از فرماسـيون  

.     دهـد  اي است كه حدوثي بودنِ هويت را نشان مـي  سوم اين كه تجربه ضديت نمونه.     اجتماعي است

، ضـديت      چيست ؟ مطابق نظريـه گفتمـان  اما معناي دقيق ضديت در رويكرد گفتماني الكالو و موفه 

هـا امـري    افتد كه كسب يك نوع هويت كامل و مثبت توسط كارگزاران و گـروه  بدين علت اتفاق مي

ي خصمانه از كسـب هويـت    يك رابطه در» دشمن«اين بدين علت است كه حضور .     غير ممكن است

ها در معـرض فراينـدي از    ضديت آورد و بدين گونه است كه جلوگيري به عمل مي» دوست«توسط 

  )144و  143: 1379هوارت، . (ساخته شدن و خراب شدن قرار دارند

هـا بـه شـكل     هـاي سـوژه   الكالو و موفه ديدگاه آلتوسر در مورد اين كه هويـت : فرديت و عامليت 

.     نماينـد  ار مـي را انكـ » دترمينيسم«، اما داللت ضمني ديدگاه او بر     پذيرند اند را مي گفتماني ساخته شده

.     يابـد  تقليل مـي ] در نهايت[، سوژه به ساختارهاي زيرين اجتماعي و اقتصادي     ي آلتوسر مطابق نظريه

.     هسـتند » 50فرديـت سياسـي  «و » 49هـاي سـوژه   موقعيـت «، قائل به تمايز ميان     الكالو و موفه در مقابل
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اين بدين معناست كـه افـراد   .     گوناگون اشاره داردهاي  يابي سوژها در گفتمان مفهوم اولي به موقعيت

الزم نيست كه اين امر بـر نـوعي پراكنـدگي    .     هاي سوژه باشند توانند داراي تعداد متعددي موقعيت مي

هاي فراگيري چون  توانند در گفتمان هاي متعدد مي ، زيرا هويت    هاي سوژه داللت نمايد كامل موقعيت

  )145: همان. (و غيره پيوند بخورند» فاشيسم«، »كاري محافظه«،     »سوسياليسم«،     »ناسيوناليسم«

اگر مفهوم واقعيت سوژه مربوط به اشكال متعددي است كه توسط آنهـا كـارگزاران خودشـان را بـه     

اي است كه درون آن  ، مفهوم فرديت سياسي مربوط به شيوه    دهند گران اجتماعي شكل مي عنوان كنش

  .پردازند يا به اتخاذ تصميم مي نمايند هاي بديع عمل مي اجتماعي به شكل گران كنش

،    ي آلتوسر كه قائل به اولويت ساختار بر كارگـذار اسـت   ي گفتمان براي اينكه از شيوه رويكرد نظريه

ها خودشان  هايي كه آن ها به خاطر مشروط بودن آن هويت هاي سوژه ، معتقد است كه كنش    فراتر رود

ها  هاي سوژه ، زماني كه مشروط و حدوثي بودن هويت    بنابراين.     گردد ، ممكن مي    شناسند ها مي ا با آنر

افتـد كـه آشـوب     ايـن زمـاني اتفـاق مـي    .     نماينـد  هاي مختلف كنش مي ها به شيوه ، آن    شود آشكار مي

هـا   شـوند تـا سـوژه    وجـب مـي  هايي م يا چنين آشوب شود  يا اقتصادي فراگيري حاصل مي اجتماعي 

بنـدي و   نمايند تا از طريق مفصـل  ها تالش مي در چنين شرايطي، سوژه.     احساس بحران هويت نمايند

و  145: همان. (، هويت و معاني اجتماعي خود را بازسازي نمايند    هاي آلترناتيو تعيين هويت با گفتمان

146(  

اي از  يافتـه  گردد اما اين مفهوم در كـانونِ صـورت بسـط    منشاء مفهوم هژموني به لنين برمي: هژموني

: 1379فـركالف،  (برد انقالبي در اروپاي غربـي قـرار دارد    داري غربي و راه تحليل گرامشي از سرمايه

رويداد وفق دارد و هم به خاطر اين كـه  / اين مفهوم هم با برداشت ديالكتيكي از ساختار). 100-101
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آورد كه هـم از اقتصـادباوري و    گفتمان فراهم مي/ و تحليل ايدئولوژي  پردازي چارچوبي براي نظريه

هژمـوني هـم   .     ، مفهوم مناسبي در رويكرد تحليل گفتمان انتقادي اسـت     باوري به دور است هم از ايده

هاسـت و در عـين حـال در     ي آن ، سياست و ايدئولوژي است و هم دربرگيرنـده     چيزي سواي اقتصاد

، و نيز بر روابط ديالكتيكي ميـان طبقـات و اجـزاء        أكيدي همه جانبه بر سياست و قدرتت چارچوب 

  )101: همان. (شود ها قائل مي يك از آن گاهي اصيل براي هر طبقه جاي

يـك   هـاي مسـلط رفتـار و معنـا در      ي شكل هژموني در اين باره است كه كدام نيروي سياسي درباره

چند جنبه در مورد هژموني وجـود دارد كـه بايـد بـه     .     خواهد گرفتي خاص اجتماعي تصميم  زمينه

بنـدي   اي از رفتار مفصل هاي هژمونيك نوع ويژه براي شروع بايد گفت كه رفتار.     بررسي آنها بپردازيم

هـا و   هـاي گفتمـان   ي قواعـد مسـلطي هسـتند كـه هويـت      هـا تعيـين كننـده    هستند، بدين معنا كه آن

سياسـي دو شـرط ديگـر را مفـروض      51ايـن نمونـه از رفتـار   .     سـازند  اعي را مـي هاي اجتم فرماسيون

، بايـد      به عبارت ديگر.     ي رفتارهاي هژمونيك ترسيم مرزهاي سياسي است كه الزمه اول اين.     پندارد مي

كشمكش ميان نيروهاي مخالف و جداسازي برخي از احتماالت در تأسـيس هژمـوني وجـود داشـته     

ي  يـك پـروژه   ، زيـرا طـي آن       از اين رو رفتار هژمونيك اغلب شامل به كارگيري قدرت اسـت .     باشد

ي رفتارهـاي   كـه الزمـه   دوم ايـن .     ي خـود را بـر ديگـران تحميـل نمايـد      كوشد تا خواسته سياسي مي

هـاي موجـود تثبيـت     هاي شناور اسـت كـه توسـط گفتمـان     هژمونيك در دسترس بودن داللت كننده

بندي  ، هدف رفتارهاي هژمونيك مفصل    به سبب در دسترس بودن عناصر حدوثي و مشروط. اند هنشد

هـوارت،  . (ها اسـت  ي سياسي در حال توسعه و در نتيجه معنا بخشيدن به آن يك پروژه آن عناصر در

1379 :146-147 (  
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  شناسي عملي روش

شـناختي مـا در ايـن تحقيـق      روش شناسي نظري ما قابل استنتاج است، هـدف  همان طور كه از روش

ايـن روش، بـا   . ي اجتماعي مورد نظرمـان اسـت   كاربست يك روش تحقيق كيفي براي تحليل مسئله

كـرد گفتمـاني    گيري از تحليل گفتمـان فوكـويي و روي   و بهره» خوانشِ آلتوسري«كرد  محوريت روي

ايم كه  ود به اين نتيجه رسيدهشناسي نظري خ بندي روش ما با جمع. الكالو و موفه به دست آمده است

  .خوانش و تحليل گفتمان علمي مستلزم توجه به نكات محوري زيرين است

 بررسي تاريخي و توجه به بسترهاي تاريخي پيدايش و تكوين هر گفتمان  .1

ايم كه هـر وجهـي از فرماسـيون اجتمـاعي و نيـز هـر        ما تحقيق خود را با اين باور آلتوسري آغازيده

بر ايـن  . اجتماعي، و از جمله هر گفتمان مشخصي تاريخ تكوين خاص خود را دارد سطحي از وجوه

هـاي   اساس، خوانش ما از گفتمان ناسيوناليستي در آذربايجان ايـران بـا بررسـي آن دسـته از گفتمـان     

ممكـن اسـت در   . 52هـا بـوده اسـت    هاي اصلي آن مشغولي از دل» ستم ملي«شود كه  معاصر شروع مي

ي  هاي متفاوتي به موضوع واحدي پرداخته باشند اما، در هر دوره ، گفتمان53ي مختلفهاي تاريخ دوره

پـژوهش مـا در   . شـود  تاريخي مشخص تنها گفتمان خاصي در رابطه با موضوع معيني هژمونيك مـي 
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اند، گفتمان ناسيوناليستي، در معناي مورد نظر  هايي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته برخي از گفتمان.  
ي ملي را در زمان خود بازتاب  گاه هژمونيك به مسئلهها ن اند اما، چون از يك طرف، اين گفتمان اين تحقيق نبوده

هاي ناسيوناليستي امروز آذربايجان ايران خودشان را به عنوان وارثان  دهند، و از طرف ديگر، اغلب خرد ـ گفتمان مي
ي  مان فرقهدليل پرداختن به گفت. ها در دستور كار ما قرار گرفته است كنند، بررسي اين گفتمان ها معرفي مي اين گفتمان

  . دموكرات آذربايجان و گفتمان خلق مسلمان از همين جنبه ضروري تشخيص داده شده است
53

مرداد  28. 2، 1332مرداد  28تا  1320شهريور . 1: ي تاريخي مختلف مورد نظر اين پژوهش عبارتند از سه دوره.  
  .  تا به امروز 1360خرداد . 3 1360تا خرداد  1332
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ي  مربوطه محدود شده است، اما، چـون در دوره  54هاي هژمونيك هاي تاريخي گذشته به گفتمان دوره

هـاي ناسيوناليسـتي، سـرانجام،     مشخص كـردنِ ايـن كـه كـدام يـك از ُخـرد ـ گفتمـان         زماني كنوني

پـذير نيسـت، مـا تمـام خـرد ـ        ي ملي در آذربايجان ايران خواهد شد امكـان  گوي غالب مسئله سخن

هاي  البته ممكن است، در نهايت و در بزنگاه. هاي ناسيوناليستي موجود را بررسي خواهيم كرد گفتمان

ي ملـي شـوند؛    ي مسـئله  دهنـده  ناسيوناليسـتي بازتـاب    هاي ديگري غيـر از گفتمـان   فتمانتاريخي، گ

هـاي   مشغولي از دل» ستم ملي«شوند، ولي  هايي كه اگر چه گفتمان ناسيوناليستي محسوب نمي گفتمان

اط هاي هژمونيك در ارتب هاي تاريخي پيشينْ گفتمان كما اين كه در دوره. رود ها به شمار مي اصلي آن

  .اند ي ملي هيچ كدام ناسيوناليستي نبوده با مسئله

اي كـه گفتمـان مـورد تحليـل در مـتن آن       توجه به ساختارهاي كـالن فرماسـيون اجتمـاعي    .2

 بندي شده صورت

ي فرماسـيون   گانـه  مان، اگر چه بر استقالل نسبي هـر يـك از وجـوه سـه     ي چارچوب نظري ما بر پايه

ديگـر معتقـديم، امـا     سياسي ـ حقوقي و وجه ايدئولوژيك ـ از هم  اجتماعي ـ زيربناي اقتصادي، وجه 

ي  زير بناي اقتصادي تأكيد داريم و هم رابطـه » كنندگي در نهايت تعيين«چنين بر آن اساس، هم بر  هم

هـاي مهـم و تأثيرگـذار     بنـابراين، بررسـي مشخصـه   . داريـم  متقابل ايـن سـطوح را از نظـر دور نمـي    
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كنيم، گفتماني را در نظر داريم كه  اني هژمونيك در ارتباط با موضوع مشخصي صحبت ميوقتي از گفتم.  
هاي سياسي ـ ايدئولوژيك است و از  ي زماني خاصي در عرصه ي مورد اشاره در دوره گوي غالبِ مسئله سخن
. برخوردار است ، شعارها و نمادهاي خود»پرچم«ترين توان بسيج مردمي، در ارتباط با آن موضوع، در زير  بيش

هژمونيك شدن يك گفتمان ارتباط مستقيمي به درستيِ يا نادرستي علمي آن گفتمان ندارد؛ هژمونيك شدن هر 
شود، از بسياري از شرايط بيروني ـ عوامل  گفتماني، عالوه بر آن كه به منطق و نظام دروني آن گفتمان مربوط مي

  .  برخوردار است» تعين چندجانبه«ني، در اصطالح آلتوسري، از پذيرد، يع المللي ـ نيز تأثير مي داخلي و بين
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مان در  ي تاريخي خاص، كه گفتمان مورد بحث و ايدئولوژيك هر دوره ساختارهاي اقتصادي، سياسي

  .هاي ناگريز اين پژوهش خواهد بود شود از مؤلفه آن متن مطرح مي

 هاي معنايي آن مفاهيم مفاهيم اصلي هر گفتمان و هاله بررسي .3

عنايي خاصي كـه  هاي م شود، هاله بندي مي ها صورت ترين مفاهيمي كه هر گفتمان با استفاده از آن مهم

اي  شوند به منطق ويژه ها به هم ارتباط داده مي اي كه آن شود و شيوه به هر كدام از اين مفاهيم داده مي

منطق دروني هر گفتماني عالوه بر اين كه . 55توان آن را منطق دروني آن گفتمان ناميد انجامد كه مي مي

هـا و   كنـد افـق   سيون اجتمـاعي مشـخص مـي   موضع بنيادين گفتمان را در ارتباط با وجوه اصلي فرما

هـاي حـامالن و    تراشي ها و دشمن يابي اي محدود كرده و دوست اهداف گفتمان را در چارچوب ويژه

روشن «گيرهاي  تواند به اهداف و جهت اين منطق دروني مي. كند هواداران آن گفتمان را نيز تعيين مي

ي معنايي ليبرالـي   مثال، گفتماني كه آزادي را، با هالهبراي . منتهي شود» مبهم ـ متناقض «يا » ـ منسجم

هـاي حاصـل از سـاختارهاي اقتصـادي تعريـف       در وجه سياسي ـ حقوقي بدون توجه به محـدويت  

از مفاهيم » گرايي ترك«يا اگر . كند دارانه هم دفاع مي كند، ضرورتاً از ابقاي ساختار اقتصادي سرمايه مي

داران  شود، حامالن يا طـرف  منطقي كه با اين مفهوم به آن گفتمان داده مي بنيادين گفتماني باشد، بنا بر

زمان هم به ستارخان افتخار نمايند و هـم بـه محمـدعلي شـاه قاجـار، بـدون آن كـه         توانند هم آن مي

حـق  «ي معنـايي   بـا هالـه  » حق تعيين سرنوشت ملي«چنين، اگر  هم. شان حس نمايند تناقضي در ذهن
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» زبان«شناسي معاصر،  منظور ما از منطق دروني، ارتباط نزديكي دارد با آن چه كه، در بخش مهمي از ادبيات جامعه.  
  .  شود ناميده مي) langue= النگ (
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ر مفاهيم بنيادين اين گفتمان باشد، بنا بر منطقي كه از كنار هـم قـرار گـرفتن ايـن دو     از ديگ» استقالل

 .56باشند» طالب ائتالف با كردها«و » كُردستيز«زمان  توانند هم شود، حامالن آن مي مفهوم حاصل مي

 هاي اصلي جامعه كرد گفتمان نسبت به كليت و شكاف سازي روي روشن .4

دهد از يك كليت ارگانيك گرفته تـا نفـي هـر نـوع      ي از جامعه ارائه مياي كه هر گفتمان تصوير ويژه

فهـم چگـونگي تصويرسـازي يـك     . هاي آنتاگونيستي متفاوت اسـت  كليت منسجم و تأكيد بر شكاف

ست كه ما را بـه   سازي مفاهيم بنيادين آن گفتمان، دومين گام ضروري گفتمان از جامعه، بعد از روشن

 .      رساند ان ميي بعدي خوانش گفتم مرحله

بندي نيروهاي سياسي جامعه توسط گفتمـان يـا خـرد ـ گفتمـان مـورد        ي جبهه بررسي نحوه .5

 . بحث و مشخص كردن دشمن اصلي آن

هـا و   بندي هاي سياسي گوناگونْ جبهه ها و تضادهاي اصلي جامعه، گفتمان بر اساس تشخيص شكاف

هاي سياسي ديگر  ي خود را مشخص كرده و دوري يا نزديكي خود را با گفتمان هاي مهم جامعه تقابل

 ي بنيـادين  در هر صورت، تقابل با يك دشمن مركـزي ـ ديگـري بـزرگ ـ از مؤلفـه      . كنند تعريف مي

بـر ايـن اسـاس    . شود داران هر گفتمان سياسي محسوب مي گيري هويت جمعيِ حامالن و طرف شكل

 .   شود هاي اساسيِ خوانش آن گفتمان محسوب مي هر گفتماني، از مؤلفه» ديگري بزرگ«تشخيص 

 ي گفتمان هاي عمده بررسي سكوت يا سكوت .6
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براي مثال، دگرستيزي، و به . هاي ايراني نيز دارد هاي ناسيوناليستي ديگر ملت اين مثالْ بديل خود را در گفتمان.  
ها بر آن تأكيد  ايرانيست از جمله مقوالتي هستند كه پان» حفظ تماميت ارضي ايران«چنين  ستيزي و هم ويژه، ترك

هاي آذربايجان خود را ايراني  كنند، دوست دارند ترك دشان تلقي ميها را دشمن خو زمان با آن كه ترك دارند، يعني هم
  ! دانسته و بر آن افتخار نمايند
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ي شرايط بيروني در مورد  ا توجه به مجموعههاي منطق دروني خويش، يا ب هر گفتماني، بنا بر استلزام

. كنـد  هـا اجتنـاب مـي    ي آن برخي از مسائل بنيادي جامعه سكوت كرده يا از اظهارنظرِ روشن در باره

هـا   ي آن پردازد كه آن گفتمان دربـاره  خوانش هر گفتماني عالوه بر آن كه الزاماً به بررسي مواردي مي

هـا   موارد مهمي است كـه گفتمـان مـورد بحـث در مـورد آن     ، ناگزير از بررسي »صحبت كرده است«

شـود كـه بـه     پـذير مـي   بعضاً، فهم ماهيت اصلي يك گفتمان تنهـا زمـاني امكـان   . سكوت كرده است

 .ها صحبت نكرده است چيزهايي توجه كنيم كه آن گفتمان در مور آن

 هاي پيشين بندي مؤلفه گيري طبقاتي گفتمان، با جمع سازيِ جهت روشن .7

ايـن  . هاي طبقاتي گفتمان مورد بحث پايان خواهد يافـت  گير بندي جهت خوانش گفتماني با جمعهر 

هاي قبلي پژوهش به دست آمده و نيـز بـا بررسـي اهـداف      بندي با توجه به نتايجي كه از بخش جمع

  .ي گفتمان ممكن خواهد شد بنيادين اعالم شده و اعالم نشده

  شناختي پژوهش هاي روش محدويت

هاي متعـدد ديگـري ـ بـراي      هاي نوشتاري، مؤلفه اي عالوه بر مؤلفه ست كه هر گفتمان سياسي بديهي

اي  بايد تحليـل   ي هر گفتمان سياسي جانبه خوانش همه. گيرد هاي هنري ـ را هم در بر مي  مثال، مؤلفه

تهـيج و بسـيج   هـا در فرآينـد    هاي هنري آن گفتمان را نيز در بر داشته باشد، چرا كه اين مؤلفـه  مؤلفه

متأسفانه، به دليل دانش محدود نگارنده در مـورد ايـن   . كنند ايدئولوژيك نقش بسيار بنياديني بازي مي

هاي موجود در دسترسي به اين نوع منابع و با توجه به موانـع زمـاني و مـالي ايـن      ها، محدويت مؤلفه

  .ها اجتناب شده است پژوهش، از پرداختن به اين جنبه
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  هاي تحقيق يافته
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  ي دموكرات آذربايجان  ظهور فرقه: آذربايجان و نخستين واكنش جدي به ستم ملي

  هاي ظهور  زمينه

هاي  اي كه فدائيان آذربايجان به رهبري ستارخان آخرين اميدهاي آزادي را در پس كوچه از لحظه

اي كه  هاي خود را به سوي قلب ارتجاع در تهران نشانه گرفتند، تا لحظه تبريز زنده نگه داشته و سالح

ن و آذربايجان ي خلق آذربايجان را در تبريز افتتاح كرد، ايرا خان، برادر ستارخان، گنگره عظيم

سقوط سلطنت قاجار و روي كار آمدنِ رضاخان . رويدادهاي تلخ گوناگوني را از سر گذرانده بودند

داري در  هاي مناسبات فئودالي سبب رشد نيروهاي سرمايه زمان با تثبيت بسياري از جنبه اگر چه هم

ي  ايرانيستي موازنه پانهاي  ايران گشت، اما توجه بيش از حد او به تمركز و تأكيدش بر سياست

گرا و مركزگريز را در چارچوب مرزهاي ايران، به نفع مركز بر هم  ديالكتيكيِ سنتي بينِ نيروهاي مركز

ها از جمله تهران،  آذربايجان ايران از نظر اقتصادي نسبت به ديگر استان«به هنگام سقوط رضاشاه، . زد

كه در گذشته، يعني در قرن نوزدهم و اوايل قرن  ال آنح. تر بود افتاده مازندران، اصفهان و غيره عقب

جهت نبود  بي. رفت هاي ايران به شمار مي ترين استان ترين و پرحاصل بيستم، آذربايجان يكي از غني

كه در دوران سلطنت قاجاريه، وليعهد هميشه حاكم آذربايجان بود و مركز اين استان، يعني تبريز، 

ي سياست غلط اقتصادي، آذربايجان ايران به رغمِ  در نتيجه. شد دومين پايتخت كشور محسوب مي

ي جنوب ايران قرار  افتاده هاي فراوان طبيعي در رديف استان كرمان و ساير نواحي عقب داشتن ثروت

تبديل امپراتوري «ايرانيستي رضاه شاه كه با هدف  هاي پان سياست) 107: تا ايوانف، بي(» .گرفت

» احد با مردمي واحد و يك قوم، يك زبان، يك فرهنگ و يك قدرت سياسيچندقومي به دولتي و

. پديد آورد] ملي[هاي مذهبي و زباني  اي را در ميان اقليت هاي گسترده شد، نارضايتي اجرا مي

بار  بسيار زيان] ها آذربايجاني[ها  ها، به ويژه آذري ها براي اقليت سياسست بستنِ مدارس و انتشاراتي«
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تر شهرنشين  ها، بيش ها و تركمن كه نسبت به كردها، اعراب، بلوچ] هايي آذربايجاني[هايي  يبود؛ آذر

ايوانف وضعيت ) 201و  200، 177: 1377آبراهاميان، . (»فكرانِ بومي خود را داشتند شده و روشن

  :كند سياسي ـ فرهنگي آذربايجانِ دوران رضاشاه را اين گونه توصيف مي

راه با ستمِ  توري و قلدري حكام، ژاندارمري و يوغ فئوداليسم همدر اين ايالت ديكتا

شوند، ملتي  مردم ساكنِ آذربايجان كه به نامِ آذربايجاني ناميده مي. كرد ملي بيداد مي

گويند و داراي  ها هستند و به زبانِ خاصِ خود يعني آذربايجاني سخن مي غير از فارس

ي زيادي از نمايندگان و  عده. باشند خصوصيات ملي و آداب و رسوم خاص خود مي

. ي ايران حتي زبان موجود آذربايجاني را قبول نداشتند فرستادگان محافل حاكمه

كردند كه گويا به اصطالح  ها به به رغمِ واقعيت موجود، دائماً تأكيد مي اي از آن عده

 كردند كه زبان آذربايجاني گويشي از زبان فارسي است و بعضي ديگر طلب مي

در . ي تسلط بيگانگان بوده، فراموش كنند ها زبان خود را، كه گويا ثمره آذربايجاني

كه كودكان آذربايجاني  با آن. هاي دولتي، زبان فارسي اجباري بود تمام دستگاه

هاي  هاي درسي و برنامه توانستند به زبان فارسي صحبت كنند، با اين همه كتاب نمي

به اين ترتيب مردم آذربايجان از . شد ي منتشر ميدرسي براي مدارس به زبان فارس

: تا ايوانف، بي( 57.ترين حقوق خود، يعني استفاده از زبان مادري محروم بودند ابتدائي

106 -107(  
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هر كس در مدارس به زبان آذربايجاني حرف بزند افسار االغ به «: محسني رئيس فرهنگ وقت آذربايجان گفته بود.  
  )485: 1382اي،  مراغهعلمي، به نقل از مرادي . (»سر او بزنيد و او را آخور ببنديد
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. گر دولتي ايران شد به ايران سببِ تضعيف دستگاه سركوب 1320ورود نيروهاي متفقين در شهريور  

باره تضادهاي اجتماعي سر باز كرده و احزاب و گروهاي سياسي گوناگوني بر اساس  به يك

تر ظاهر  در اين ميان، دو شكاف اجتماعي بسيار بنيادي. هاي اجتماعي موجود شكل گرفتند شكاف

  .شكاف طبقاتي و شكاف ملي: دشدن

ي توليد  ي توليد فئودالي و شيوه زيستيِ دو شيوه ي بيست ايران از هم فرماسيون اجتماعي دهه

اي از روابط فئودالي و  بنابراين، مناسبات اجتماعي ايران تركيب پيچيده. شد داري تشكيل مي سرمايه

داران ـ كارگران اگر چه تضادهاي  نان و  سرمايهداران ـ دهقا تضاد بين زمين. دارنه بود روابط سرمايه

ي  ي متوسط سنتي و طبقه شد، اما حضور طبقه ي ايران در آن دوره محسوب مي طبقاتي اصلي جامعه

اي  هاي سياسي ترين گروه مهم. ي سياسي ـ اجتماعي بسيار محسوس بود متوسط جديد نيز در عرصه

حزب توده، با . ي ملي عبارت بودند از حزب توده و جبههكه براي دفاع از منافع طبقاتي شكل گرفتند 

هاي خود قرار  ي برنامه زمين را در سرلوحه كرد سوسياليستي، دفاع از منافع كارگران و دهقانان بي روي

. ي متوسط جديد نيز فعاالنه در ساختارهاي حزبي حضور داشتند داده بود، اگر چه افرادي از طبقه

. كرد داران دفاع مي ناسيوناليسم ايراني، عمدتاً از منافع بورژوازي و زمين كرد ي ملي، با روي جبهه

بندي شده و در مناطقي كه ارتش سرخ  هاي طبقاتي صورت ي ايران كه بر مبناي شكاف حزب توده

  . يافت، به زودي با شكاف ملي برخورد كرد حضور داشت، به شدت گسترش مي
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ي ايران كه به سرعت گسترش يافته بود، به زودي در ارتباط با  ي ايالت آذربايجانِ حزب توده شعبه

ي اول و  ها در كنگره اين اختالف. 58ي ملي با شوراي مركزي حزب در تهران اختالف پيدا كرد مسئله

ها در  ي دوم با تأكيد بر اين كه از آزادي كامل اقليت دوم حزب خود را نشان داد و حزب در كنگره

اين در حالي بود كه . كند، از برخورد روشن با مسئله اجتناب كرد هنگ دفاع ميارتباط با مذهب و فر

ي آذربايجان حزب، به وضوح، برپاييِ مجالس ايالتيِ وعده داده شده در قانون اساسي و استفاده  شعبه

 رهبران. ي خود گنجانده بود هاي محلي را در برنامه از زبان آذربايجاني در مدارس، ادارات و دادگاه

اين همان . »تر عمل كند تر سخن بگويد و بيش حزب بايد كم«ايالتي حزب بر اين باور بودند كه 

نگاه كنيد به . (مشغول آن بودند هاي نسلِ اول آذربايجان هم دل چيزي بود كه بسياري از كمونيست

  ) 336- 323: 1382اي،  مراغه و نيز مرادي 491- 479، 1377: آبراهاميان

او كه در جستجوي كار از خلخال به . هاي بلشويك ايران بود نسل اولِ كمونيست وري از جعفر پيشه

باكو مهاجرت كرده بود، در دوران انقالب اكتبر، نقش مهمي را در سقوط رژيمِ منشويكيِ 

زاده ـ كه مورد حمايت دولت وقت تركيه و انگليس بود ـ و  به رهبري محمدامين رسول 59ها مساواتي

وري كه از رهبران حزب كمونيست ايران بود،  پيشه. در آذربايجان شمالي ايفا كرد ها پيروزي بلشويك
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هاي وابسته به حزب توده موضع يكساني را در ارتباط با  هاي حزبي و سازمان الزم به ذكر است كه زيرمجموعه.  
ترين سازمان كارگري آن  ي كارگري، به رهبري رضا روستا، كه بزرگ مثالً شوراي متحده. ي ملي نداشتند فرقه و مسئله

  )498: 1377نگاه كنيد به آبراهاميان، . (كرد ها دفاع مي ز حق تعيين سرنوشت آذربايجانيرفت، ا روز ايران به شمار مي
59

. هاي آذربايجان و تركيه برخوردار بود ها در آذربايجان شمالي از حمايت شديد ناسيوناليست حكومت مساواتي.  
ها و تشكيل دولت  در سقوط مساواتيي دموكرات آذربايجان  وري و برخي ديگر از رهبران فرقه ي پيشه شركت فعاالنه

ها  آن. هاي آذربايجان شمالي قرار گيرد ي شديد ناسيوناليست واره مورد حمله شورايي بلشويكي باعث شده كه فرقه هم
هاي فرقه را متوقف نمودند  پس از سقوط شوروي، سعي كردند دفتر فرقه را در باكو تصرف نمايند و عمالً فعاليت

هايي را، به اصطالح با استناد به  چنان كتاب ها هم آن). 46ي  ي پنجم، شماره ، دوره»آذربايجان«ي  هنامهنگاه كنيد به ما(
  . كنند هاي شوروي، بر عليه فرقه منتشر مي بايگاني
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هاي رضاخان به سر برده  فعاالنه در جنبش جنگل شركت كرده و يازده سال از عمر خود را در زندان

فع او نيز بر اين اعتقاد بود كه حزب توده از قاطعيت الزم برخوردار نيست، تواناييِ نمايندگي منا. بود

دوازدهم شهريور . واقعي آذربايجان را ندارد و بايد جاي خود را به يك سازمان كارآمدتر بسپارد

ي دموكرات آذربايجان با  فرقه 60وري، علي شبستري و صادق پادگان هاي جعفر پيشه ، با تالش1324

مداران  سياستفكران و  نفر از روشن 48اي به دو زبان تركي و فارسي ـ كه به امضاي  انتشار بيانيه

بالفاصله پس از اعالم موجوديت فرقه، . مشهورِ آذربايجاني رسيده بود ـ اعالم موجوديت كرد

خواه ديگر، از  هاي كوچك آزادي ي ايران و بسياري از سازمان ي ايالت آذربايجان حزب توده شاخه

در نخستين روزهاي ي دموكرات،  به اين ترتيب فرقه. ، به فرقه پيوستند»جمعيت آذربايجان«جمله 

متنِ . ترين سازمانِ سياسي نظامي تاريخ معاصر آذربايجان تبديل شد اش به بزرگ اعالم موجوديت

ي خلق  ي پاياني كنگره ي دموكرات آذربايجان، قطعنامه ي فرقه نامه شهريور، مرام 12ي  بيانيه

ر مورد زبان مبناي اصليِ آذربايجان، برنامه حكومت ملي آذربايجان، مصوبه دولت ملي آذربايجان د

  .ي دموكرات آذربايجان است خوانش ما از گفتمان فرقه

هاي ظهور خود به  ترين زمينه المللي را يكي از مهم ي دموكرات آذربايجان، شرايط مناسب بين فرقه

  :ي فرقه با اين جمالت شروع شده است نامه مرام. آورد شمار مي
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د نگاه كني(وري، جاويد و كاويان نسبت داده است  ي اعالم موجوديت فرقه را به پيشه ي متنِ بيانيه آبراهاميان، تهيه.  
وري، علي شبستري و صادق پادگان  ي اين متن را به پيشه ، اما برخي ديگر از منابع تهيه)491: 1377آبراهاميان، : به

وري در خاطرات خود اشاره  پيشه). »دوازده شهريور«و كتابِ  318: 1382اي،  مراغه مرادي: نگاه كنيد به(اند  نسبت داده
  .ي خود او بوده است بيانيه به عهدهدارد كه انشاي هر دو متن تركي و فارسي 
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مولي كه در عصر معاصر به وقوع پيوست نشان ش تحوالت بزرگ سياسي و اجتماعي جهان

اي كه بدون در اسارت نگه داشتن  ي اضمحالل اوضاع اجتماعي پوسيده و كهنه داد كه دوره

  .ها قادر به ادامه حيات نيست، فرا رسيده است ملل جهان و سوءاستفاده از زحمت آن

خواهند،  پاره نموده و مي امروز ملل دنيا به طور آشكار زنجيرهاي ظلم و جور را براي هميشه

هاي بزرگ به دست آورده  هايي را كه بشريت به بهاي قرباني به هر قيمتي كه شده، آزادي

ها بين طرفداران دموكراسي و  به همين خاطر نيز در تمامي زمينه. است حفظ و نگه دارند

واستار هايي كه خ اي ظالم كه سعي بر حفظ حاكميت خود دارند و خلق ارتجاع و بين عده

پيروزي متفقين و . [...] اي شديد در حال اوج گرفتن است باشند روز به روز مبارزه آزادي مي

المللي  نيروهاي دموكراتيك بر آلمان فاشيست كه در فكر تسخير جهان و كانون ارتجاع بين

كه نويدبخشِ  روِ اروپا را از وحشت و اضطراب خالص نمود، بل هاي پيش بود نه تنها خلق

جمله كشورهاي ضعيف،  هاي دموكراتيك و آزاد در كل ممالك دنيا من اد دولتايج

  .ي شرق گشت مانده غيرصنعتي و عقب

هايي كه هر كدام تاريخ، فرهنگ و  متشكل از ملت. در گفتمانِ فرقه، ايران كشوري است كثيرالملله

ها را در كنار هم، به  تي آنزيس ها اشتراكاتي دارند كه هم زبان خاصِ خود را دارند، هر چند اين ملت

ي  به اعتقاد فرقه، ظهور سلسله. كند پذير مي هاي برابر و داراي حقِ تعيين سرنوشت، امكان عنوان ملت

ي بنيادگذاريِ ستمِ ملي و بروزِ شكاف ملي در ايران تلقي  پهلوي و حكومت رضاخان را بايد لحظه

اخان شكاف ملي را در ايران به شدت تشديد هاي فاشيستيِ رض بنا به نظر اين جنبش، سياست. كرد

  :نمود
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مان، ظلم و  ها و اهداف فاشيستي هيتلر در وطن و ترويج ايده   استبداد رضاخان با رسوخ

امكان خواندن، نوشتن و نشر كتاب و روزنامه و ايجاد آثار . اسارت را در آن تشديد نمود

هاي قضايي محلي را  هنري و تئاتر به زبان مادري و استفاده از زبان مادري در ادارات و ارگان

ي  در نتيجه. هاي قومي ساكن ايران ممنوع ساخت ر اقليتها، كردها و ساي براي آذربايجاني

ي  نامه ي مرام بخشي از مقدمه. (هاي ايران نفاق بزرگي به وجود آورد اين اقدامات بين خلق

  ) ي دموكرات آذربايجان فرقه

رات، ي دموك هاي فرقه ، مصوبات و اطالعيه نامه ها، مرام  نگاهي كوتاه به ترتيب تاريخي و محتوايِ بيانيه

ي  را به عنوان برنامه» دوازده شهريور«ي  دهد كه ما بايد بيانه مجلس و دولت ملي آذربايجان نشان مي

هاي آن معتقد  دهد كه تئوريسين ي دقيق اسناد جنبش نشان مي مطالعه. حداقليِ اين جنبش تلقي كنيم

بايست از سر  ن روز ميترين تحولي كه ايران آ بودند كه به لحاظ شرايط و وضعيت تاريخي، نزديك

ي اقتصادي ـ  بگذراند، تحولِ بورژوا ـ دموكراتيك است، يعني تشكيل دولت ملي مدرن و توسعه

  .ي سوسياليستي ؛ جامعهدموكراسيِ حقيقيگامي ضروري براي رسيدن به 

ملتي كه نتواند زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را به اقتضاي زمانه بنا نهد و در 

تواند استقالل و آزادي خود را براي  اسير مانده باشد، نمي اوضاع اجتماعي پوسيدهي  منگنه

قوانين اين از . رهايي يابد امپرياليستمدت طوالني نگه داشته و از اسارت دول 

رشد و ي دموكرات آذربايجان،  به همين سبب فرقه .است اجتماع و طبيعت ناپذير اجتناب

ايجاد حكومت هاي ضروري  آذربايجان را يكي از شرط توسعه صنعتي، بازرگاني و علمي
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ي  نامه ي مرام بخشي از مقدمه. (61داند و توفيق اصول ملي و دموكراتيك مي حقيقي ملي

  )ي دموكرات آذربايجان فرقه

  اهداف اصلي فرقه

رو،  ي نيروهاي پيش توانست براي همه هايي كه فرقه به دنبال تأمين آن بود مي ي هدف تقريباً همه

تنها وجه تمايز فرقه از ديگر . اي تلقي شود هاي ساكن ايران اهداف مترقيانه خواه و انقالبي ملت تحول

ي پراهميت ملي  نيروهاي سياسي مترقيِ ايرانِ آن روز، مثل حزب توده، اين بود كه فرقه به مسئله

يت ارضي ايران را ي اقتصادي و حفظ تمام توجه كافي داشت و از منظر لنينيستي، پيشرفت و توسعه

ملت «هاي ايراني، از جمله  براي تمام ملت» حق تعيين سرنوشت ملي«تنها با به رسميت شناخته شدنِ 

از ). ي دموكرت آذربايجان ي فرقه مرامنامه 46و  45نگاه كنيد به بند . (دانست ممكن مي» آذربايجان

  : نظر فرقه

باشد،  است آذربايجانيان نيز ميهاي ايران كه خو عالوه بر مطالبات عمومي همه خلق

و   اين خصوصيات در افكار . باشد آذربايجان داراي خصوصيات خاص و ويژه محلي مي

ما بايد با تمامي . شود مان به وضوح مشاهده مي زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خلق

نيرويي كه در توان داريم هستي ملي خود را ثابت نموده و سرنوشت و مقدرات وطنمان را 

فرصتي كه اوضاع و شرايط فعلي دنيا فراهم بايد از ي خودمان تعيين نمائيم،  با نيرو و اراده
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  .تأكيدها از نگارنده است.  
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ي خودمان يعني طبق  زندگي خود را مطابق ميل و خواسته ،هره برداري نمودهآورده است ب

  )همان. (اصول حقيقي دموكراسي و بر اساس زندگي آزاد بنا نهيم

ي  فرقه، با آن كه بر وجه اقتصادي نابرابري ملي توجه كافي دارد، اما ستم ملي را محدود به جنبه

  :و فرهنگي اين مسئله هم توجه دارد اقتصادي ندانسته و بر وجوه سياسي، اجتماعي

هاي گذشته سياست در اســارت نگه داشتن  كاران داخلي و خـارجي كه طي سده جنايت

ها آذربايجاني كه  اند، به غارت و چپاول ثروت مادي و معنوي ميليون مان را دنبال نموده خلق

و سرفراز، فرهنگ  اند بسنده نكرده، تاريخ بزرگ با عرق جبين و خون خود به دست آورده

كهن، زبان موزون و در يك كالم هستي ملي آن را منكر شده و سعي در اسارت نگه داشتن 

اي از زمان در مقابل دشمن سر فرود نياورده و با  مان در هيچ برهه ولي خلق. اند آن داشته

ظ مبارزه خود موفق به دفاع از شرافت خاك خود شده و تاريخ و زبان و فرهنگ خود را حف

هاي بزرگي چون ستارخان و شيخ محمد خياباني در مبارزات خود در  شخصيت .نموده است

هاي بزرگي از خود نشان داده و ملل دنيا را به حيرت وا  راه رهايي ملت آذربايجان فداكاري

  )همان. (اند داشته

تقالل آذربايجان كند كه هدف جنبش اعالم اس اش مكرراً تأكيد مي فرقه دموكرات در اكثر اسناد رسمي

، بند اولِ »دوازده شهريور«ي  ي اولِ بيانيه نگاه كنيد به ماده(و يا الحاق آن به كشور ديگر نيست 

ي  برنامه«ي خلق آذربايجان و بند اولِ  ي كنگره قطعنامه«، بندهاي دو، سه، چهار و پنجِ   نامه مرام

رپاييِ نطام دموكراتيك واقعي در سراسر فرقه، كسبِ آزادي و استقالل و ب). »حكومت ملي آذربايجان

  :كند ايران را به عنوانِ هدف نهايي خود اعالم مي
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وطنان خود در مبارزه بر عليه استبداد و ارتجاع هميشه ياري  ملت آذربايجان به تمامي هم

رسانده و اكنون نيز كسب آزادي و استقالل و ايجاد اصول نظام دموكراسي واقعي در ايران 

خواهي،  هاي آزادي روان جنبش ملت آذربايجان از پيش. باشد خلق آذربايجان مي هدف عالي

كنند، محسوب  هاي قومي ساكن ايران نظير كردها نيز در راه آن تالش مي كه ساير اقليت

. شود، و اين نيز آرزو و هدفي است كه همه ايرانيان را متحد و دوست نموده است مي

  )همان(

ي  ي دومِ روزنامه در شماره» حرف آخر ما بر سر دو راهي«كه با عنوان اي   وري در مقاله پيشه

آرزو و هدف «كند كه فراموشي اين  ي دموكرات، درج كرده، تأكيد مي آذربايجان، ارگان رسمي فرقه

هاي ساكن  ي پيوند ميان ملت ـ يعني ايجاد نظام دموكراتيك واقعي در سراسر ايران ـ حلقه» مشترك

  :م خواهد گسيختايران را از ه

اي هم  اگر هيتلر تازه. ايم ما با تمام توان خود براي حفظ دموكراسي و آزادي، سوگند خورده

ها به فكر رضاخان شدن  هايي هم كه به تازگي آن. پيدا شود، به آذربايجان راه نخواهد يافت

بايجان توان آذر. اند، آرزوي دست يافتن به حكومت آذربايجان را به گور خواهند برد افتاده

بازان تهران با الهام گرفتن از لندن به فكر محو  اگر حقه. اداره كردن كارهاي خود را دارد

مان با آنان  كردنِ آزادي باشند، ما يك قدم پيش گذاشته و مجبور به قطع كردنِ روابط

ود حكومت تهران بايد بفهمد كه بر سر دو راهي قرار گرفته و آذربايجان راه خ. خواهيم بود

. ها وفادار خواهد ماند آذربايجان به آزادي و دموكراسي و اصول آن. را انتخاب كرده است

تواند به تنهايي و بدون آذربايجان به  كند، مي اگر ارتجاع تهران راه ديگري را انتخاب مي
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، »62دوازده شهريور«وري، به نقل از كتابِ  پيشه. (راهش ادامه دهد، اين است حرف آخر ما

  )3ص 

  :ي فرقه را در پنج مورد بنيادي خالصه كرد توان اهداف صريحاً اعالم شده به طور كلي مي

 .برپاييِ نطام دموكراتيك واقعي در سراسر ايران .1

 .براي آذربايجان» حق تعيين سرنوشت ملي«كسبِ  .2

 .ي اقتصادي، فرهنگي و سياسي آذربايجان جانبه ي همه توسعه .3

 .فئودالينظام » اصالح«تالش در جهت  .4

 .تدوين قانون كارِ جامع و مبارزه با بيكاري .5

هاي درخشاني دست  ي امور آذربايجان را در دست داشت به موفقيت فرقه در طول يك سالي كه اداره

بند بوده و  ي خود پاي ها كامالً به اهداف اعالم شده ي فرقه نشان داد كه آن كرد يك ساله عمل. يافت

  :ي آبراهاميان بنا بر نوشته. هاي خود پرداختند عملي كردنِ بسياري از وعده هاي خود به در اولين گام

نخستين . اي را انجام داد فرقه هنگامي كه بر سر قدرت بود اصالحات اجتماعي گسترده

هاي دولتي در ميان دهقانان تقسيم شد،  اصالحات ارضي كشور را فرقه اجرا كرد، زمين

هاي ديگر، شش هفتم از  صادره شد، و در مورد زمينداران مخالف م امالك خصوصي زمين

ي اقدامات فرقه، براي نخستين بار در تاريخ  در نتيجه. داران تخصيص يافت محصول به نسق

ايران زنان از حق رأي برخوردار شدند، تنبيه بدني ممنوع شد و در سطح محلي، شوراهايي 
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گشت  ـ را كه اولين بار به مناسبت اولين سال» اون ايكي شهريور«ي فارسي كتاب  ـ ترجمه» دوازده شهريور«كتاب .  
  .  اشتباه گرفت» هريوردوازده ش«ي  ي دموكرات توسط مركز تبليغات فرقه منتشر شده است، نبايد با بيانيه تشكيلِ فرقه



۱۲۸ 

 

چنين، يك قانون جامعِ  فرقه، هم. شددارن و ادارات دولتي انتخاب  براي نظارت بر كار بخش

هاي مواد غذايي را  هاي دولتي قيمت كار به تصويب رساند؛ كوشيد تا با گشودنِ فروشگاه

تثبيت كند؛ و ماليات بر مواد غذايي و ديگر كاالهاي ضروري را به ماليات بر سودهاي 

. بديل كردتجاري، ثروت حاصل از زمين، درآمدهاي صاحبان حرَف و كاالهاي لوكس ت

هاي سوادآموزي؛ تأسيس  ها و كالس گاه ها، گشودن درمان چنين، با آسفالت كردن خيابان هم

ها به ستارخان، باقرخان و  دانشگاه، يك ايستگاه راديويي و يك انتشاراتي؛ و تغيير نام خيابان

به  حتي مخالفان فرقه هم. ي تبريز را دگرگون كرد ديگر قهرمانان انقالب مشروطه، چهره

ي  تر از دوران بيست ساله ناچار پذيرفتند كه در عرض اين يك سال خدمات و كارهايي بيش

  )504- 503: 1377آبراهاميان، . (رضا شاه انجام گرفته است

فرقه هدف فوري خود را برقراري مناسبات اجتماعي عادالنه، نظام سياسي دموكراتيك و تقويت 

كند، اگر چه كنترلِ اين فرآيند را در دستان خود  اعالم مي فرايند رشد اقتصاد صنعتي در آذربايجان

  . دهند را مورد خطاب قرار مي» ملت آذربايجان«شان  برد اهداف ها براي پيش آن. دارد نگه مي

  گاه مفهوم ملت در گفتمان فرقه جاي

لت ـ تعريف كالسيك استالين از م. ترين مفاهيم گفتمان فرقه است يكي از مركزي» ملت«مفهوم 

ها  آن. باشد مردماني با زبان، فرهنگ، سرزمين و اقتصاد مشترك ـ همان تعريف ملت از نظر فرقه مي

شمار . كنند اشاره مي» تاريخ پر افتخار، فرهنگ كهن و زبان موزنِ سرزمين آذربايجان«مكرراً به 

ن فرقه در اين مورد هايي كه رهبرا در نشريات فرقه چاپ شده و سخنراني» زبان«مقاالتي كه در مورد 

بسياري از . ي هستي ملي در گفتمان فرقه بوده است ترين مؤلفه مهم» زبان«دهد  اند، نشان مي ايراد كرده
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ي ملي شروع  هاي ايالتي حزب توده و شوراي مركزي حزب در مورد مسئله هايي كه بين شاخه تنش

كه از طرف شوراي مركزي حزب به مثالً هنگامي كه خليل ملكي، . آغازيد» زبان«ي  شد، از مسئله

آذربايجان اعزام شده بود، از سخنراني به زبانِ تركي آذربايجاني خودداري كرد، از سوي رهبران ايالتي 

يكي از اولين مصوبات دولت ملي آذربايجان ). 484: 1377ابراهاميان، : نگاه كنيد به«حزب طرد شد 

اي با عنوان  در مقاله 1324وري در چهارده شهريور  پيشه. شد آذربايجان مربوط مي» زبانِ ملي«به 

  :شود كه ي آذربايجان يادآور مي در روزنامه» زبان ما«

هايي كه  آن. ايم مان فرا گرفته بخشِ ميهن ما زبان مادري خود را با شير مادر و هواي روح

منان كنند و مدعي هستند كه اين زبان بر ما تحميل شده است، دش به زبان ما توهين مي

اند تا  تر دشمنان آذربايجان كوشيده هاي گذشته، بيش در سده. ي ما هستند خورده قسم

ها شكست خورده و زبان  ي آن خوشبختانه، همه. زبان زيباي ما را خفه و خاموش سازند

ي  فكران تهران بايد درك كنند كه تركي آذربايجاني، يك لهجه روشن. ما زنده مانده است

اين زبان افزون بر . هاي عميق مردمي است زباني خالص با ريشه كه بل. گذرا نيست

ها و اشعار مردمي، آثار ادبيِ شعرا و نويسندگان بااستعدادي را نيز در  ها، حماسه داستان

ي ما اين است كه آن را پرورش دهيم، نوسازي كنيم،  وظيفه. گيرد بر مي

كنيم،  ما آن را پاك مي. ن بزدائيمهايش را آشكار سازيم و غبار غفلت را از آ گري افسون

: 1377وري، به نقل از آبراهاميان،  پيشه. (گردانيم سازيم و به مردم خود باز مي خالص مي

502(  
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هاي پرافتخار  تر به تاريخ معاصر و شخصيت ي تاريخيِ ملت آذربايجان، بيش فرقه در مورد مؤلفه

، و جنبش ...اُغلي، علي مسيو و  انقالب مشروطيت، بزرگاني چون ستارخان، باقرخان، حيدر عم

ـ آن گونه اي  اي به تاريخ اسطوره نويسندگان فرقه عالقه. كند خياباني و قهرمانان اين جنبش اشاره مي

فريدون ابراهيمي، دادستان حكومت . كنند ـ ندارند سازي مي ها براي پارسيان تاريخ ايرانيست كه پان

ملي آذربايجان، كه در يورش ارتش ايران به آذربايجان به دار آويخته شد، از معدود نويسندگاني است 

اي با عنوان  و در مقالها. هاي كهن ملت آذربايجان پرداخته است كه در گفتمان فرقه به ريشه

  :كند تصريح مي »چند ورق درخشان از تاريخ پر افتخار ما: كند آذربايجان صحبت مي«

كوشند تاريخ تحميلي و  هاي سياست قلدري رضاخاني مي دهنده هنوز مدافعين و ادامه... 

اي  با هيچ قوه اند از اين كه تاريخ ملتي را ها غافل اين. ... ساختگي خود را بر ملت ما بقبوالنند

ها پوشانيد و از انظار مخفي نگه  اي از موهومات و افسانه توان دگرگون جلوه داد، با پرده نمي

توان سلب كرد، زيرا يك ملت اليق و زنده  افتخارات تاريخي يك ملت را نمي. داشت

هاي هرزي را كه در  دهد و دير يا زود علف سرانجام ماهيت حقيقي خود را نشان مي

ي آذربايجان،  ابراهيمي، به نقل از ماهنامه. (كند اند از خود دور مي اش سبز شده مونپيرا

  )2: 1387، آبان 50ي  ي پنجم، شماره دوره

شناسي، تمدنِ آذربايجان را داراي قدمت چهارهزار ساله  هاي باستان او در اين مقاله، با استناد به نظريه

  )11- 3: همان. (كند ها معرفي مي يجانيدانسته و مادها را به عنوان نياكان آذربا

ي دموكرات است كه در ارتباط  يكي ديگر از مفاهيم بنيادين گفتمان فرقه» حق تعيين سرنوشت ملي«

، با استناد به منشور آتالنتيك و »ملت«ي  فرقه با پيش كشيدنِ مقوله. نزديك با مفهوم ملت قرار دارد
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قانون اساسي مشروطه خواستار به رسميت شناخته شدنِ  هاي ايالتي و واليتيِ اصل مربوط به انجمن

ي دوازدهم شهريور خواستار  ها در بيانيه آن. شود براي ملت آذربايجان مي» حق تعيين سرنوشت ملي«

براي مردم آذربايجان بودند، » خودمختاري مدني«هاي ايالتي و كسبِ آزادي داخلي و  تشكيل انجمن

دارد كه انجمن ايالتي را گسترش داده  ي پاياني خود اعالم مي قطعنامه ي خلق آذربايجان در اما كنگره

  :  كنگره در بند هفتمِ قطعنامه تأكيد دارد كه). بند پنجم(دهد  مي» مجلس ملي«و به آن نامِ 

شود كه براي اداره كردن  پذير مي اش امكان براي هر ملتي زماني حاكميت داشتن بر مقدارت

ما خوب متوجه هستيم . كند، قوانين اساسي مدوني داشته باشد ميكشوري كه در آن زندگي 

ها براي تحميل  كه با تمركز مرتجعانه در تهران از چنين اختياري برخوردار نخواهيم شد، آن

ي خود به ما از هر گونه مانع تراشي و به وجود آوردنِ مشكل براي مقابله با ما  ي خائنانه اراده

مان اقدام  ي بزرگ ملي براي نيل به آرزو و خواست ملت رو كنگره از اين. دريغ نخواهند كرد

چنين براي تحكيم و  هم. دارد جدي به عمل آورده، خود را مؤسسان مجلس ملي اعالم مي

ي پاياني  قطعنامهبند هفتمِ . ( دهد هاي خودمختاري ملي، مجلس ملي تشكيل مي استواري پايه

  )ي خلق آذربايجان كنگره

شود، و در  ي دوازده شهريور از انجمن ايالتي و خودمختاري مدني صحبت مي ر بيانيهدر حالي كه د

ي خلق، تشكيلِ مجلس و دولت ملي  كنگره. آيد مورد نيروهاي نظامي هيچ سخني به ميان نمي

هاي احتماليِ  كند كه دولت ملي براي مقابله با خيانت آذربايجان را از تصويب گذرانده و مقرر مي

ي پاياني  بند چهاردهمِ قطعنامه: نگاه كنيد به(انديشي كند  ظامي وابسته به مركز چارهنيروهاي ن

رساند،  اي كه براي دولت ملي آذربايجان به تصويب مي اما فرقه در برنامه). ي خلق آذربايجان كنگره
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نگاه ( سازيِ ژاندارمري و شهرباني از مخالفان فرقه يك گام جلوتر گذاشته و عالوه بر خواست پاك

، بر تمركز اداره و فرماندهيِ نيروهاي فدائيِ فرقه و )ي دولت ملي آذربايجان بند پنجمِ برنامه: كنيد به

كند  تأكيد مي» خودمختاري ملي«تشكيل ارتش ملي و تجهيز و مدرنيزاسيون اين ارتش براي دفاع از 

ي دولت ملي آذربايجان  د برنامهآخرين بن). ي دولت ملي آذربايجان بند هفتمِ برنامه: نگاه كنيد به(

  :ميزان وفاداري به حكومت مركزي را اين گونه تعيين كرده است

 قوانيني را كهحكومت ملي آذربايجان ضمن به رسميت شناختن حكومت مركزي ايران، 

مخالف خودمختاري ملي آذربايجان نباشد و توسط حكومت مركزي تصويب شود و 

هاي مجلس موسسان و مجلس ملي آذربايجان نباشد،  نيهبرعليه حقوق ملي مندرج در بيا

  )ي دولت ملي آذربايجان امِ برنامه بند بيست. (63به مورد اجرا خواهد گذاشت

هاي حداكثري فرقه،  هاي حداقلي به سوي برنامه كامالً مشخص است كه در فرآيند حركت از برنامه

حقِ تشكيل دولت ملي «از خودمختاري مدني و نظام فدراتيو فراتر رفته به » حق تعيين سرنوشت ملي«

ق و راغب به المللي، خود را مشتا فرقه، در شرايط آن روز بين. شود تبديل مي» مدرن در آذربايجان

تر از  بيش«ها، كه  بيند، اما آن هاي ايران نمي ي كامل از اين حق، يعني جدايي از ساير ايالت استفاده

هاي الزم براي استفاده از حدود  دهند كه زمينه ، عمالً نشان مي»كنند كه حرف بزنند، عمل مي آن

كار فرقه آموخته بود  هاي كهنه بلشويكلنين به . بينند شان را، در صورت الزم، تدارك مي حداكثريِ حق

دارد؛ استفاده از آن جز در شرايطي كه هر » حقِ طالق«شباهت بسياري با » حق تعيين سرنوشت«: كه

هدف نهايي فرقه اين بود كه . رود، موضوعيت ندارد آميز از دست مي زيستيِ مسالمت گونه امكانِ هم
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  .تأكيدها از نگارنده است.  
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ديگر  ديگر مرتبط بودند با هم اي شوروي با همه هاي ايران، به همان نحوي كه جمهوري جمهوري

  .ارتباط داشته باشند و اين يك احترام مشروط به تماميت ارضي ايران بود

  ي دموكرات آذربايجان ماهيت طبقاتي فرقه

حق تعيين «و دعوت براي تحصيل حقوق ملي و » ملت«رسد كه مفهوم  ي اول به نظر مي در وهله

  :ي دموكرات آذربايجان قرار گرفته است گفتمان فرقهدر مركزِ » سرنوشت ملي

ما بايد با تمامي نيرويي كه در توان داريم هستي ملي خود را ثابت نموده و سرنوشت و 

ي خودمان تعيين نمائيم، بايد از فرصتي كه اوضاع و  مان را با نيرو و اراده مقدرات وطن

ده، زندگي خود را مطابق ميل و برداري نمو شرايط فعلي دنيا فراهم آورده است بهره

خواسته خودمان يعني طبق اصول حقيقي دموكراسي و بر اساس زندگي آزاد بنا نهيم و 

در اين راه . 64براي استفاده از اين فرصت بايد تضاد طبقاتي و صنفي را كنار بگذاريم

ي  ي فرقه نامه ي مرام بخشي از مقدمه. (خواه ضروري است كوشش هر آذربايجاني آزادي

  )دموكرات آذربايجان

اما نگاهي . شود ي فرقه، آشكارا، از تعليقِ مبارزات طبقاتي صحبت مي نامه ي مرام در اين فراز از مقدمه

ي   ي فرقه، مصوبات مجلس ملي و برنامه نامه ي دوازده شهريور، مرام ي بيانيه مختصر به اصول عمده

ي  همه«هاي فرقه، آرمانِ  سازد كه نه آرمان قانع مي ، ما را»چه كه عمالً اتفاق افتاد آن«دولت ملي و 

قبالً يادآور . بود و نه در طول حكومت فرقه، از مبارزات طبقاتي خبري نبود» آحاد ملت آذربايجان
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ست كه  دانست و بنابراين بديهي متعهد مي» مناسبات اجتماعي پوسيده«شديم كه فرقه خود را به الغاي 

قوانين و «ها،  ـ يا به تعبير آن» مناسبات اجتماعي پوسيده«د را در تداومِ اين تمامِ طبقاتي كه بقاي خو

ي دوازده  اصل هفتم بيانيه. ديدند از مخالفان كامالً فعال فرقه باشند ـ مي» هاي مقدس الهي سنت

  :كند ها با لحني حماسي دفاع مي شهريور از جنبش دهقانان و منافع طبقاتي آن

دانند كه نيروي مولد ثروت و قدرت  وكرات آذربايجان به خوبي ميگذاران فرقه دم بنيان

تواند جنبشي را كه در  لذا اين فـرقـه نمي. اقتصادي كشور، بازوان تواناي دهقانان است

ميان دهقانان به وجود آمده، ناديده بگيرد و به همين خاطر فرقه سعي خواهد كرد كه 

مخصوصاً تعيين حدود . سي انجام دهدبراي تأمين احتياجات دهقانان اقدامات اسا

هاي غير قانوني كه توسط برخي  مشخص روابط بين اربابان و دهقانان و جلوگيري از ماليات

فرقه سعي خواهد كرد . شود يكي از وظايف فوري فرقه دموكرات است از اربابان گرفته مي

آينده خود اطمينان  اين مسئله به شكلي حل شود كه هم دهقانان راضي شوند و هم مالكين به

هاي  زمين. پيدا كرده و با عالقه و رغبت در آباد ساختن ده و كشور خود كوشش نمايند

اند و محصول  هاي متعلق به ارباباني كه آذربايجان را ترك و فرار كرده خالصه و زمين

چه به زودي  كنند، چنان دسترنج مردم آذربايجان را در تهران و ساير شهرها مصرف مي

ي دموكرات بايد بدون قيد و شرط در اختيار دهقانان قرار  جعت ننمايند، به نظر فرقهمرا

برند،  ما كساني را كه به خاطر عيش و نوش خود ثروت آذربايجان را به خارج مي. گيرد

ها از بازگشت به آذربايجان خودداري نمايند، ما براي  چه آن چنان .65دانيم آذربايجاني نمي
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عالوه بر اين فرقه خواهد كوشيد كه به طور سهل و . ان حقي قائل نيستيمها در آذربايج آن

ي دوازده  بند هفتم بيانيه. (آسان، اكثريت دهقانان را از نظر وسايل كشت و زرع تأمين نمايد

  )شهريور

» اصول فئوداليِ حاكم بر روستاها«ي خود، صريحاً، دليل فقر روستائيان آذربايجان را  نامه فرقه، در مرام

اش به تأمين زندگي بهتر براي روستائيان و از بين بردن اين  نامه مرام 25تا  18دانسته و در بندهاي 

ي حكومت ملي هم در جهت منافع  برنامه 12و  11چنين بندهاي  هم. شود اصول فئودالي متعهد مي

  .طبقاتي دهقانان تهيه شده است

و  15، 14، 12ي حكومت ملي و اصولِ  برنامه 14و  13ي دوازده شهريور، بندهاي  اصلِ هشتم بيانيه

  :دارد نامه مقرر مي اصل پانزدهم مرام. اند ي كارگر تنظيم شده نامه مستقيماً در جهت منافع طبقه مرام 14

ي صنايع و بهبود وضعيت كارگران مواد ذيل بايد به صورت  جهت تسريع رشد و توسعه

  قانون در آيد؛

ساعت تعيين گردد و متناسب با اضافه كار  8روزانه  در سراسر كشور بايد مدت كار •

  .انجام شده مزد اضافي پرداخت شود

ي اجتماعي وضع و به مرحله اجرا  بايد براي كارگران، متخصصان و خادمين، قانون بيمه •

  .گذاشته شود

  .هاي كارگري قوانين ويژه بايد وضع گردد ها و تمامي سازمان در مورد اتحاديه •



۱۳۶ 

 

اند، ممنوع شده و مدت كار  كودكاني كه به سن چهارده سالگي نرسيدهبايد كار كردن  •

تر از شش ساعت  ي نوجواناني كه بين چهارده تا هجده سال سن دارند، بيش روزانه

  .نباشد

به خاطر اجراي اين (بايد براي جلوگيري از آواره شدن احتمالي كودكان يتيم و محتاج  •

د شده و جهت ادامه تحصيل كودكان فقرا بايد به خانه ايجا ، به حساب دولت يتيم)قوانين

  .ها تغذيه و لباس رايگان داده شود آن

هاي فني ويژه ايجاد شده و در آنجا  ساله هنرستان 18تا  14بايد براي نوجوانان  •

آموزان با چهار ساعت كار در روز، فنون مختلف را ياد گرفته و چهار ساعت نيز  دانش

  0درس بخوانند

  .ي بايد قانون كار وضع شوددر مدت كوتاه •

بايد با در نظر گرفتن حقوق، به تمامي كارگران و خادمين يك روز در هفته روز  •

  .يك ماه مرخصي در سال داده شود  ملي و ديني و   استراحت، تعطيلي در روزهاي 

ها  هفته پس از آن بايد به آن 6هفته مانده به وضع حمل زنان آبستن مشغول بكار تا  6از  •

  )ي دموكرات آذربايجان ي فرقه نامه مرام 15اصل . (با حقوق داده شود مرخصي

كه براي  ي كارگرِ نوپاي آن روز ايران و آذربايجان، بل اين نوع مطالبات كارگري، نه تنها براي طبقه

به . تواند به مثابه مطالبات اقتصادي حداكثري جلوه كند ي كارگر امروز ايران و آذربايجان هم مي طبقه

ويژه اگر فراموش نكنيم، فرقه، در مدت كوتاهي كه بر سر قدرت بود، با تمام توان خود براي عملي 

  .ها تالش كرد نمودن اين خواسته
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و ) نامه مرام 12نگاه كنيد به اصل (بورژوازي سنتي ـ  پا ـ خرده البته، فرقه وضعيت كسبه و تجار خرده

نگاه كنيد (دارد  فكران را از نظر دور نمي مان و روشنبورژوازي جديد، نظير هنرمندان، معل حتي خرده

  ). ي دموكرات آذربايجان ي فرقه نامه مرام 44و  43، 40، 39، 38هاي  به اصل

 حكومت ملي آذربايجان، مالكيت خصوصي «: كند كه ي حكومت ملي تصريح مي برنامه 17اگر چه بند

م خصوصي كه به رشد اقتصادي مردمي و شناسد و به هر اقدا را در سراسر مملكت به رسميت مي

هاي  ، اما رفتار عمليِ فرقه و اتحاديه»مملكت و تأمين رفاه مردم منجر شود، كمك خواهد نمود

داري هيچ جايگاهي  دهد كه در گفتمان فرقه، نظام مناسبات سرمايه كارگري وابسته به آن نشان مي

در قياس با شعارهاي كارگران تبريز هاي روسيه را  كنسول انگليس شعارهاي بلشويك. ندارد

را در » خلق«فرقه رهبريِ ). 483-481: 1377آبراهاميان، : نگاه كنيد به(كند  ارزيابي مي» تر ماليم«

  . ي كمونيستي به عهده گرفته بود ، صنعتي شدن و رسيدن به جامعه»فئوداليسم«براندازي 

 56: ار نفر به عضويت فرقه در آمده بودندهز 75هاي اعالم موجوديت فرقه، بيش از  در نخستين ماه

هزار نفر  2هزار نفر بازرگان،  2كار،  ور و كاسب هزار نفر پيشه 3هزار نفر كارگر،  6هزار نفر دهقان، 

اين ارقام گوياي تركيبِ طبقاتي ) 108: تا ايوانف، بي. (نفر روحاني 100نفر مالك و  500فكر،  روشن

  . فرقه است

ي دموكرات را  فكرانْ كادرهاي اصلي رهبري فرقه كارگران صنعتي و روشن هيچ ترديدي نيست كه

وري و برخي ديگر از رهبران فرقه مانند  اگرچه به خاطر نقشِ محوري شخصِ پيشه. دادند تشكيل مي

. تر بوده است ي فرقه كليدي توان گفت كه نقش كارگران صنعتي در اداره يحيي دانشيان مي غالم

  :دهد مورد رهبران فرقه اين گونه گزارش ميكنسول انگليس در 



۱۳۸ 

 

متوجه شدم كه اين حكومت محلي هوشيارتر، كارآمدتر ] به آذربايجان[با يك سفر كوتاه به 

چنين، فرصت يافتم تا با برخي از  هم. ها ظاهر شده است تر از حكومت پيشين فارس و قوي

ي كارگر  ز قشر ماهر طبقهآنان ارشد كه  به نظر مي. ي دموكرات آشنا شوم مقامات فرقه

به طور كلي گر چه مقامات حزب دموكرات جذابيت برخي از مقامات ...  66صنعتي هستند

ها به امور محلي  آور است، آن ها شگفت ي عملي آن پيشين فارس را ندارند، زيركي و تجربه

شدند، بسيار  مندند و شك ندارم كه از مديران شهري كه قبالً از تهران فرستاده مي خود عالقه

هاي تبليغاتي و شعارهاي آنان، وجود اشتياق و  پردازي تدر پشت عبار... تواناترند 

  )504:  1377به نقل از آبراهاميان، . (كنم پرستي محلي راستين را احساس مي ميهن

» ملت آذربايجان«هاي از طبقات  ها و فراكسيون شايد اگر توجه دقيقي به مجموع طبقات، كاتاگوري

مائو به » خلق«اختيار مفهومِ  بندي شده بود، بي صورت ها داشته باشيم كه فرقه در جهت منافع آن

هاي او  هاي فرقه آشناييِ چنداني با مائو و انديشه شك رهبران و تئورسين بي. 67مان متبادر شود ذهن

  .رسد جالب و قابل تأمل به نظر مي» شرق«گراي  نداشتند، اما اين شباهت در گفتمان دو جنبشِ چپ

  ها رويارويي خلق و فئودال: شمن فرقهترين د ي فئودال مهم طبقه

ي توليد مسلط در فرماسيون  ، شيوه»ي توليد فئودالي شيوه«طور كه قبالً گفتيم از نظر فرقه،  همان

كنند،  صحبت مي» ارتجاع«و » اوضاع اجتماعي پوسيده«ها وقتي از  آن. اجتماعي ايرانِ آن روز است

                                         
66

  .تأكيدها از نگارنده است.  
67

شوند،  بنا به درك مائو، كساني كه جزو خلق محسوب مي. ترين اقشار هرم اجتماعي است خلق متشكل از پايين.  
: 1384ليدمان، . (گردند ديگر متحد مي در توليد، به خاطر يك رشته منافع مشترك با يك شان گاه نظر از جاي صرف
323(  
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اگر نگاه . ساختارهاي سياسي متناسب با آن اشاره دارنددقيقاً به نظام مناسبات اجتماعي فئودالي و 

آذربايجان، قبل از » جنبش دهقاني«ي فرقه را به منافع دهقانان در نظر گرفته و فراموش نكنيم كه  ويژه

، 1320ي دموكرات، فعاالنه ـ اگر چه پراكنده و بدون رهبري متمركز و البته پس از  شروع جنبش فرقه

گاه رويايي خلق و  ـ با فئوداليسم به مبارزه برخاسته بود، آن 68ايت حزب تودهاغلب با رهبري يا حم

 1325بهزادي، كه در سالِ . كند ها در خوانش گفتمان و تاريخ فرقه اهميت مضاعف پيدا مي فئودال

  :گويد بود در اين باره مي 69جويانِ دانشگاه آذربايجان ي دانش دبير اتحاديه

ها  ها به كوه ها براي مبارزه با ستم فئودال ان يا گروهي از آناز ديرباز دهقانان آذربايج

ها شهرت  »قاچاق«ها به  اين دسته. زدند رفتند و به جنگ و گريز پارتيزاني دست مي مي

قهرمانانِ آذربايجاني به نام كوراُغلي، قاچاق نبي ] ايِ و اسطوره[هاي حماسي  داستان. داشتند

» قاچاق«هاي مسلح  به بعد نيز دسته 1320از سال . دان استشرحِ مبارزات اين دليرمر... و 

در اطراف ميانه، سراب، مراغه، اروميه و مناطق گوناگون ديگر، به حمايت از دهقانان تشكيل 

  )88: تا بهزادي، بي. (ها بود يكي از افراد اين گروه 70صفر قهرمانيان. شده بود

هاي تعيين  ، در رويارويي با فئوداليسم از چارچوبزمان با حكومت فرقه جنبش دهقاني آذربايجان، هم

  :ي ايوانف به نوشته. شده توسط فرقه فراتر رفت
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  .490- 489: 1377آبراهاميان، : نگاه كنيد به 1324تا  1320هاي  ي جنبش دهقاني آذربايجان در سال در باره.  
69

شگاهي بود كه در بيرون از تهران و در زمانِ شود، اولين دان دانشگاه آذربايجان، كه اكنون دانشگاه تبريز ناميده مي.  
  .تأسيس يافت  حكومت فرقه

70
او پس از سقوط فرقه، ابتدا به اعدام و سپس به . ي دموكرات آذربايجان بود صفر قهرمانيان از افسران فدائيِ فرقه.  

راي آشنايي با تشكيلِ ب. هاي رژيم پهلوي سپري كرد سال از عمر خود را در زندان 32صفرخان . حبس ابد محكوم شد
  . 50-45: » خاطرات صفرخان«هاي پارتيزاني دهقانان آذربايجان رجوع كنيد به  يكي از گروه
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به ويژه جنبش دهقاني چنان وسعتي به خود گرفت و به چنان نيروي جنبش دموكراتيك و 

هاي آذربايجان وضع كرده بودند پا  عظيمي مبدل شد كه دهقانان از قوانيني كه دموكرات

آنان خواستار تغييرات اساسي . بيني شده پيشي گرفتند ه و از قوانين ارضي پيشفراتر نهاد

دهقانان با وجود تصميمات . هاي مالكين بودند در مناسبات ارضي و تقسيم كاملِ زمين

دولت خودمختار آذربايجان ايران، در بسياري از نقاط پس از برداشت محصولْ سهم مالكين 

هايي را بين خود تقسيم كردند كه طبق قوانين  اطق نيز زمينرا ندادند و در بسياري از من

جنبش دموكراتيك به طور كلي، . بايست تقسيم شود حكومت خودمختار آذربايجان نمي

و  71هاي مرتجع وارد ساخت اي بر پيكر اقتصادي فئودال آذربايجان ضربات خردكننده

  )110: تا ايوانف، بي. (بهبودي قابل توجهي در وضع زندگي دهقانان آذربايجان به وجود آورد

- 62: 1384قهرمانيان، : نگاه كنيد به(اي در مقابلِ جنبش نشان دادند  گسترده  ها هم مقاومت فئودال

. ها از خلق بود الي تپيك انتقام فئود ها در زنجان، نمونه كشتار و غارت مردم به دست ذولفقاري). 75

ي رفتار  ها از آذربايجان ديدن كرده است در باره ويليام داگالس، قاضي آمريكايي، كه در آن سال

  :ها، پس از شكست فرقه، اين گونه شهادت داده است فئودال

ي همان سال اكتفا  ي مالكانه ها به دريافت بهره آن. به دنبال ارتش، مالكين فراري بازگشتند

ها  چنان روستايي ي سال قبل را نيز از دهقانان پس گرفتند و آن ي مالكانه كه بهره لنكردند، ب

ي غذايي خود را از دست داده و گرفتار گرسنگي شدند  ها ذخيره را غارت كردند كه آن

  )93: تا س، به نقل از بهزادي، بيداگال(
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  .تأكيدها از نگارنده است.  
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  سكوت بزرگ گفتمان فرقه: مذهب

تنها . شود مورد مذهب و روحانيت اظهار نظري صريح ديده نمي در هيچ يك از اسناد رسمي فرقه، در

نامه را بتوان، به طور غيرمستقيم، با مذهب و روحانيت مرتبط  هاي سوم و پنجم مرام شايد اصل

هاي  هاي فردي را يكي از پايه ي دموكرات آذربايجان تأمين آزادي فرقه«بر اساس اصل سوم، . دانست

بايد به «و بر اساس اصل پنجم، . »كند شمرده و در اين راه مبارزه ميمقدس حقوق بشر و شهروندي 

مستبدين و . مردم آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي تجمع و تشكيالت داده شود

حتي اگر روحانيت . »ي تفكرات فاشيستي را بايد از اين امكانات محروم نمود كننده مرتجعين تبليغ

هاي فردي  آورد، نه آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي به حساب نمي» مرتجعين« خود را از مصاديقِ

حقوق «توانست از نظرِ مذهب و روحانيت مطلوب تلقي شود و نه تقدس دادن به  مورد نظر فرقه مي

  . شمرده شود» ممدوح«توانست از نظر آنان امري  مي» بشر و حقوق شهروندي

كند، روحانيت، حامالنِ گفتمان مذهبي، در قبال  سكوت اختيار مي اگر گفتمان فرقه در مورد مذهب

 هر چند رهبران «اي اعتقاد دارد كه  مراغه مرادي. »جهاد«دهد و فرمانِ  سر مي» وا مصيبتا«فرقه فرياد

ي مجدد از چادر، كه از زمان رضاشاه ممنوع  فرقه به آزادي مذهبي تأكيد داشتند و به زنان حق استفاده

داراي ] ي دموكرات آذربايجان با فرقه[مخالفت علما و رهبران مذهبي «، اما »ود داده شدشده ب

ي دموكرات و  عالوه بر اين كه با شروع اصالحات فرقه. هاي عميق ايدئولوژيكي و اقتصادي بود ريشه

بي لطماتي هاي آن به تهران فرار كرده بودند به پايگاه اقتصادي رهبران مذه هاي كه فئودال تقسيم زمين

نگريستند  اندركاران آن را به عنوان كساني مي ي دموكرات و دست وارد آمد، از سوي ديگر، علما، فرقه

اكثرِ رهبران مهمِ مذهبي آن روز ). 442: 1382اي،  مراغه مرادي(» كه كمونيست و اهل كفر هستند
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االسالم معتقد به قلع و  قهجمعه و ث سيد محمد امام آذربايجان، افرادي چون سيدمحمد بهبهاني، حاج

  :كرد ها را بازگو مي اي حرف دل آن آقا مجتهد مراغه ميرزا حبيب حاج. ها بودند قمع فرقوي

گيرند  ي دموكرات از پشت كوه قاف دستور مي اين اشخاصِ كثيف ديوسيرت كه به نام فرقه

و كالش و اوباش  كشانِ رذل گران و آدم كنند غارت و اكنون بر آذربايجان عزيز حكومت مي

ديني هستند كه منكر وجود خداوند بزرگ و عزوجل هستند و دين  سر و پا و بي و قالش بي

تمام علماي بزرگ شيعه و مراجع تقليد، فرمان جهاد عليه . فهمند شناسند و ناموس نمي نمي

ما ، ش)ص(اين فرمان خداوند بزرگ است جهاد است و جانشينان پيغمبر اكرم . اند آنان داده

ديني و كفر نجات دهيد  دهد كه وطن خود را از بي مند مسلمان را بدان امر مي مردم شرافت

كند به او در حضور اهالي مراغه  ي دخول در فرقه مي گويند وقتي رعيتي، از او اجازه... 

. كرده باشي] زنا... [گويد كه اگر وارد فرقه شوي مثل اين است كه با دختر خود در كعبه  مي

  )443-442: نقل از همانبه (

روحانيت، به هنگام يورش ارتش ايران به آذربايجان فرصتي به دست آورد تا فتواهاي خود را عملي 

از خدا «، فدائي و قزلباشِ  هزاران فرقوي  در نخستين روزهاي اشغال ميانه، عالوه بر اعدام. سازد

  ،»خبر بي

اش بيرون كشيده و به  عزيزه نام بانوي محترمي را، كه عضو سازمان زنان فرقه بود، از خانه

ها  ي شهرباني آخوندي فتوا داد كه جان و مال و ناموسِ دموكرات در اداره. شهرباني بردند

هاي ارتشِ ايران، جلوِ شهرباني براي تجاوز به  لذا اراذل و اوباش در پناه سرنيزه. حالل است
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تبريز در «ي  به نقل از مقاله... (ني اسير صف كشيدند تا به نوبت داخل و خارج شوند ز

  ) 80-79: 1381، آذر »يول«ي دانشجويي  نشريه 10ي  ي شماره مندرج در ضميمه »اشغال

اين سزايِ سكوت گفتمان . گرفت در اين روزها مذهب، به دست سلطنت، انتقام دردناكي از فرقه مي

  . فرقه در مقابل مذهب و روحانيت بود

  گفتمان فرقه و ستم جنسي

اصل هفتم . شود ي فرقه به حقوق زنان مربوط مي نامه از ميان اسناد رسمي فرقه، دو بند از مرام

  : كند رات آذربايجان مقرر ميي دموك ي فرقه نامه مرام

اند حق انتخاب  بدون استثناء بايد به تمامي مردان و زناني كه به سن بيست سالگي رسيده

اصل هفتم (سالگي عالوه بر آن حق انتخاب شدن نيز داده شود  80تا 27كردن، و از سن 

  )نامه مرام

ي زنان كارگر را از نظر  حقوقِ ويژهنامه هم، كه به حقوق كارگران اختصاص يافته،  بند پانزدهم مرام

  :دور نداشته است

ها  هفته پس از آن بايد به آن 6هفته مانده به وضع حمل زنان آبستن مشغول به كار تا  6از 

  )نامه مرام 15بخشي از اصل ( .مرخصي با حقوق داده شود
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. كند ي دموكرات آذربايجان در مذاكرات خود با دولت مركزي ايران نيز زنان را فراموش نمي فرقه

ي دولت مركزي ايران و دولت ملي آذربايجان مؤيد حساسيت فرقه نسبت به  نامه ي نهمِ موافقت ماده

  : ستم جنسي است

خابات را كه روي اصل ي قانوني انت كند كه با افتتاح مجلس پانزدهم، اليحه دولت موافقت مي

كه شامل آزادي و دموكراسي يعني با تأمين رأي عمومي مخفي ـ مستقيم متناسب و متساوي 

ي نهمِ  بخشي از ماده... (تنظيم و قبول آن را به قيد فوريت خواستار شود نسوان هم باشد

  ) ي دولت مركزي ايران و دولت ملي آذربايجان نامه موافقت

» حق رأي دادن«ابات مجلس ملي آذربايجان اولين انتخاباتي بود كه زنان در آن از در تاريخ ايران، انتخ

ي مجلس ملي آذربايجان زن بودند  نماينده 80دو نفر از . برخوردار شدند» حق انتخاب شدن«و 

» دولت ملي آذربايجان«هاي حكومتي  توانستند در تمام رده زنان مي). تركي و شمسي بدري  عفيفه(

انقالب «ي چهل با  با سركوب جنبش دموكراتيك آذربايجان، زنان ايران در دهه. ه باشندحضور داشت

ي امروز ايران با  ي حقوق قانوني زنان در جامعه مقايسه. از حق رأي برخوردار شدند» سفيد شاه

به هر حال . ي دموكرات آذربايجان آموزنده خواهد بود ها در زمان حكومت فرقه حقوق قانوني آن

عطفي مهم در جنبشِ زنان ايران تلقي  توان نقطه هايي عملي فرقه در مبارزه با ستم جنسي را مي گام

  .   كرد
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  هاي تحت ستمِ ايران گفتمان فرقه و ديگر ملت

بر . شناسد هاي ايراني را به رسميت مي ديگر ملت» حق تعيين سرنوشت«ي دموكرات آذربايجانْ  فرقه

  : ي دموكرات آذربايجان ي فرقه نامه مرام 46و  45اساس اصول 

هاي ايالتي و واليتي  كنند، بايد توسط انجمن هايي كه در كشور ايران زندگي مي براي ملت

ي دموكرات  ي فرقه نامه مرام 45اصل . (خودمختاري داخلي و حق تعيين سرنوشت داده شود

  )آذربايجان

دم آذربايجان هستند بايد در هاي ساكن ايران كه داراي خصوصيات مشابه با مر ي ملت كليه

هاي اجتماعي و ادارات دولتي از زبان مادري خود استفاده نموده و  ها و سازمان ارگان

ي  ي فرقه نامه مرام 46اصل . (هاي ملي در اين ادارت بايد آزادانه به كار برده شود زبان

  )دموكرات آذربايجان

  شمارد ساكن در آذربايجان را محترم ميهاي ملي  چنين، حكومت ملي آذربايجان حقوق اقليت هم

وطناني را كه در آذربايجان زندگي  ي هم ها همه راه آذربايجاني حكومت ملي آذربايجان، هم

بند (داند  ها و غيره را در برابر قانون متساوي الحقوق مي كنند، به خصوص كردها، آشوري مي

  ).ي حكومت ملي آذربايجان برنامه 19

توانند به زبان مادري خود مكالمه و  كنند، مي آذربايجان زندگي مي هاي ديگر كه در ملت

هاي رسمي خود را به دو زبان ـ در كنار زبان  ها نيز بايد آگهي مكاتبه كنند، با اين حال آن

ي هشتم  ماده(مادري، به زبان آذربايجاني ـ به عنوان زبان رسمي و دولتي منتشر كنند 
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هاي ملي مقيم يا تابع  اقليت چنين، هم). ر مورد زباني دولت ملي آذربايجان د مصوبه

اند زبان آذربايجاني را  آذربايجان ضمن تدريس زبان ملي خود در مدارس اختصاصي، موظف

  ).ي دولت ملي آذربايجان در مورد زبان ي نهم مصوبه ماده(هم به عنوان زبان رسمي بياموزند 

هاي ايراني شتاب  خواهيِ ديگر ملت هاي آزادي حركتپيروزي جنبش دموكراتيك آذربايجان، به 

، حزب دموكرات كردستان تأسيس گرديد كه رهبران عشايرِ كرد، 1949در اواخر سال «. بخشيد

قاضي محمد كه . گرفت خواه كرد را در بر مي فكران مترقي و روحانيون آزادي بازگانان، مالكين، روشن

ل كرد برخوردار بود و يكي از روحانيون و رهبران كرد به از محبوبيت و شهرت وسيعي در ميان قباي

پس از تشكيل ). 113: تا ايوانف، بي(» رفت، رهبري و سازماندهي آن را به عهده گرفت شمار مي

اين حكومت، اگر چه . دولت ملي آذربايجان، به زودي حكومت خودمختار كردستان نيز تشكيل شد

ي امورات كردستان به كردها، اجباري كردن  ، اما با سپردن اداره72كارتر از دولت آذربايجان بود محافظه

تدريس به زبان كردي و انتشار روزنامه به زبان كردي گام مهمي در جهت تحصيل حقوق ملي كردها 

  )114: همان. (اي برقرار شد هاي كردستان و آذربايجان مناسبات دوستانه بين دموكرات. برداشت

هاي  اي بين دولت ملي آذربايجان و دموكرات ماده 7پيمان دوستيِ 1325در سوم ارديبهشت ماه سال 

هاي كردستان را  اين پيمان، به صورت متقابل، حقوق كردهاي آذربايجان و ترك. كردستان بسته شد
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گونه اقدامي انجام ندادند و در مناسبات بين دهقانان و مالكين  ي مناسبات ارضي هيچ كردهاي دموكرات در زمينه«.  
  )114: تا ايوانف، بي(» .داده نشد تغيير شايان توجهي
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ها را  كرد و آن پذير مي هاي كرد و ترك را امكان كاري نيروهاي مسلح دموكرات كرد، هم تضمين مي

  . 73آهنگ باشند شان با تهران هم در مذاكراتكرد كه  متعهد مي

  سقوط دولت ملي آذربايجان و گفتمان فرقه

دانستند كه سرنوشت تاريخ تنها در ميدان نبرد  ي دموكرات مي ي فرقه هاي نبردآزموده بلشويك

شان، برپايي يك ارتش ملي مدرن و  ها براي دفاع از دستاوردهاي براي همين، آن. شود مشخص مي

راني خود به مناسبت تشكيل ارتش ملي آذربايجان  وري در سخن پيشه. دانستند ضروري مي مجهز را

  :دارد اظهار مي

نهضت ما اينك تأثير به سزايي در سراسر ايران بر جاي گذاشته است، ولي ممكن است اين 

 در هر شرايطي، مردم، به. توانيم به اين تأثيرها دل خوش كنيم ما نمي. تأثير زودگذر باشد

ملت ما آزادي . گاه مطمئن عبارت است از ارتش ملي اين تكيه. گاه مطمئني احتياج دارد تكيه

به دست آورده را به هر شكل ممكن، بايد توسط ارتش ملي خود، كه تبلور توان ملي است، 

  )13: وري، به نقل از كتاب دوازده شهريور، قسمت دوم پيشه. (داري كند نگه

  :دهد ي نظامي به آذربايجان هشدار مي هاو به تهران در مورد حمل
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خان سيف قاضي  بر اين اساس بود كه در ميان هيئت اعزامي آذربايجان براي مذاكره با تهران، محمدحسين.  
  ). 402: 1382اي،  مراغه نگاه كنيد به مرادي(هم حضور داشت ) ي محمد قاضي برادرزاده(
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گرايِ تهران بخواهد آزادي آذربايجان را خفه كند، مردم آذربايجان  اگر حكومت واپس

حكومت تهران را منكوب خواهد كرد و در تهران حكومتي به وجود خواهد آورد كه بصيرت 

  )13: همان. (شناسايي آزادي و خودمختاري آذربايجان را داشته باشد

  :وري تأكيد دارد كه هپسش

تواند  ي گلوله و توپ مي يك ملت به وسيله. آيد حقيقت هميشه از دهان توپ بيرون مي

  )  14: همان. (كند حقوق خود را مشخص كند، هيچ كس به آه و ناله اعتنايي نمي

اع تهران ي قدرت نظامي كامالً به نفع ارتج موازنه. شود ارتش ايران وارد آذربايجان مي 1325آذر ماه 

هاي سنگين مجهز  ها و سالح ها، تانك ها ارتش شاهنشاهي را به كاميون در حالي كه آمريكايي«. بود

تر از  چيزي بيش] ها سالح بفروشد ـ ـ تنها دولتي كه حاضر بود به دموكرات[ها  كرده بودند، روس

پس ). 507: 1377يان، آبراهام(» هاي دستي و سبك به حكومت تبريز ندادند هاي معمولي، سالح تفنگ

حرف «اي با عنوان  در مقاله 1325آذر  12وري در  ي نظامي به آذربايجان، پيشه از قطعي شدنِ حمله

  :نويسد مي» آخر

باره، تمام  مان را يك اين بار ما حساب... حكومت تهران سرانجام ماهيت خود را آشكار كرد

هاي  ساليان دراز مانعِ آزادي خلق مان را با كساني كه خواهيم كرد و براي هميشه، حساب

ي غاصب كه خون خلق را آشاميده، با  بگذار هيئت حاكمه. اند تصفيه خواهيم كرد ايران بوده

ي آزادي ملت آذربايجان مطرح نيست  اين بار تنها مسئله. هاي خود قبر خود را بَِكند دست

ما همه : زنيم خود را ميما يك بار ديگر حرف آخر ... كه، آزادي كل ايران هدف ماست  بل
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وري، به  پيشه. (مرگ هست بازگشت نيست... مان را از دست نخواهيم داد  ميريم اما آزادي مي

  ) 449: 1382اي،  مراغه نقل از مرادي

آذر  20وقتي كه نيروهاي ارتش ايران، . ها بود اما حرف آخر همه نبود اين حرف، حرف آخر بلشويك

گروه اول به : ي دموكرات به دو دسته تقسيم شده بود كادر رهبري فرقه از شهرِ ميانه گذشتند، 1325

وري و پادگان خواستار مقاومت مسلحانه، و جنگ چريكي طوالني و فرسايشي عليه  رهبري پيشه

دولت مركزي بودند، و گروه دوم به رهبري جاويد و شبستري طرفدار عدم مقاومت در برابر نيروهاي 

وري  هاي فرقه از زبان پيشه بلشويك). 455و  454: 1382اي،  مراغه يد به مرادينگاه كن(دولتي بودند 

  : يادآور شدند

پشت كردن به ! بنابراين، مرگ، آري. ايم كه مبارزه را تا آخر ادامه دهيم ما سوگند ياد كرده

  !آرمان هرگز

وري تشكيل  شهي دموكرات، كه در غياب پي ي مركزي فرقه ها در آخرين نشست كميته اما بلشويك

ي دموكرات انتخاب،  ريا از طرفدارانِ عدم مقاومت به صدر فرقه محمد بي. شد، در اقليت قرار گرفتند

  .ي فدائيان ادامه پيدا كرد هاي پرآكنده با اين همه، مقاومت. و فرمانِ ترك مقاومت صادر شد

تبريز با پايان يافتن  آخرين مقاومت فدائيان در ارك. ارتش ايران وارد تبريز شد 1325آذر  21

هاي خود، براي آن كه زنده  ها پس از تمام شدن گلوله آن. ها خاموش گشت كننده هاي مقاومت گلوله

ي  به آه و ناله«فاتحانِ آذربايجان . به دست دشمن نيفتند، خويشتن را از باالي ارك به پايين انداختند

منابع مختلف، تعداد . در آذربايجان شروع شدغارت، تجاوز و كشتار وحشيانه : »كسي اعتنايي نكردند
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ويليام داگالس، قاضي آمريكايي كه از نزديك شاهد . اند هزار نفر ذكر كرده 25كشته شدگان را تا 

تر از اَعمال  را بسيار برازنده» گر روس سربازان اشغال«فجايعِ ارتش ايران در آذربايجان بود، رفتار 

هاي ارتش و مأموران دولت  جنايت. كند ارزيابي مي» تش ايرانبخشِ ار سربازان نجات«ي  وحشيانه

چنان ادامه داشت  ها پس از آن، هم كه ماه مركزي، محدود به نخستين روزهاي شكست فرقه نشد بل

  ). 460- 456: 1382اي،  مراغه مرادي: نگاه كنيد به(

شيده شد و تابلوهاي ي دفاتر فرقه در تبريز و شهرهاي ديگر به آتش ك پس از شكست فرقه، كليه

كتاب «هايي كه داراي اسامي تركي بود كنده شدند و در مراسم  ها و اسامي محالت و خيابان مغازه

ي  مجسمه. هايي كه به زبان تركي نوشته شده بودند به آتش سپرده شد ي كتاب نيز، كليه» سوزان

باغ گلستان نصب شده بود ي رضاشاه در  ها، به جاي مجسمه ستارخان كه به هنگام حكومت دموكرات

  )473: همان. (ي مخالفان تخريب شد و در تهران نيز سنگ قبر او را كنده و دور انداختند به وسيله
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  ي دموكرات آذربايجان بندي گفتمان فرقه جمع

گفتماني : ي دموكرات آذربايجان، در حقيقت يك گفتمان طبقاتي بود ما نشان داديم كه گفتمان فرقه 

دست هرم اجتماعي آن روز  كه در جهت دفاع از منافع دهقانان، كارگران و ديگر اقشار پايين

ي دشمن واقعي اين جنبش، نظام مناسبات فئودالي و نظام سياس. بندي شده بود آذربايجان صورت

» ديگري«را به عنوان » ارتجاع تهران«اش عمدتاً  متناسب با آن بود، اگر چه در گفتارهاي ايدئولوژيك

ستم «بود و » چپ انقالبي«گرفت زبانِ  اي كه اين گفتمان به كار مي زبانِ مفهومي. گرفت نشانه مي

ي ملي در ايران،  اي مسئلهحلي كه اين گفتمان بر راه. داد را هم از اين منظر مورد كنكاش قرار مي» ملي

حق ملل در تعيين سرنوشت «ي لنين در مورد  كرد تنها از نظريه به ويژه در آذربايجان، ارائه مي

  . تواند بيرون كشيده شود مي» خويش

هاي طبقاتي خود  آذربايجان را در جهت آرمان» خلقِ«ي ملي توانست  اين گفتمان، با اتكا به مسئله

» كمونيسم انقالبي«ناسيوناليستي آذربايجان را بر بنياد گفتمان » بنياد ـ  نا خود«بسيج كرده و گفتمانِ 

ي زبان، تاريخ و  اين گفتمان با اتكا به تعريف استالين از ملت، ملت را با سه مؤلفه. استوار سازد

خي ي تاري در مؤلفه. را در مركز تعريف خود از ملت گنجاند» زبان«سرزمين مشترك تعريف كرده و 

هاي  هاي مورد احترام چپ انقالبي را به عنوان شخصيت عمدتاً با اتكا به تاريخ معاصر، شخصيت

ي دموكرات  سكوت در مورد مذهب، سكوت بزرگ گفتمان فرقه. بزرگ آذربايجان مطرح كرد

هاي  اين گفتمان، ستم ملي را به ستم طبقاتي و ستم جنسي گره زده و با ديگر ملت. آذربايجان بود

  .حت ستم ايران، به ويژه با ملت كرد همبستگي نظري و عملي برقرار ساختت
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در استيفاي » قهر«المللي غافل بود و نه از نقش  ي دموكرات آذربايجان نه از شرايط بين گفتمان فرقه 

» تعين چندجانبه«اش از  به هر حال ظهور و هژمونيك شدن اين گفتمان، همانند سقوط. هر نوع حقي

. المللي هم در ظهور و هم در سقوط اين گفتمان نقش خاصي ايفا كرد شرايط بين. بود برخوردار

ترين عواملي بودند  پيروزي متفقين در جنگ دوم جهاني و حضور ارتش سرخ در آذربايجان از مهم

تضادهاي طبقاتي و ملي آن روز ايران از . ي الزم براي شكوفايي اين گفتمان را فراهم كردند كه زمينه

ضرباتي كه شوروي ـ . شود هاي داخلي ظهور و پيروزي اين گفتمان محسوب مي ترين پايه مدهع

باعث شد ... يابي دولت امريكا به بمب اتمي و  اش ـ در طي جنگ تحمل كرد، دست رغمِ پيروزي علي

الي اين در ح. هاي الزم برنيايد ي اعطاي كمك كه شوروي، به عنوان تنها حامي خارجي فرقه، از عهده

بود كه حاميان خارجي مخالفان فرقه ـ به ويژه دولت آمريكا و دولت انگليس ـ در شرايط بهتري 

وري بر اين باور بود  پيشه. هاي نظامي الزم را در اختيار دولت مركزي ايران قرار دادند بودند و كمك

ي قهر به ضرر  موازنه. »تواند حقوق خود را مشخص كند ي گلوله و توپ مي يك ملت به وسيله«كه 

  . ي دموكرات آذربايجان سقوط كرد تمام شد و فرقه» خلق آذربايجان«
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  »57رخداد «ي ايران، از سقوط فرقه تا  هاي سياسي عمده ستم ملي و گفتمان

ي دموكرات آذربايجان، پس از سقوط تبريز، به عنوان يك حزب ـ گاه مستقل و گاه  اگر چه فرقه

» لحظه«دهد، اما هژموني اين گفتمان از اين  ايران ـ به حيات خود ادامه ميي  وابسته به حزب توده

هاي نظري  ي ايران ترديدها و ابهام كه حزب توده چند سال پس از سقوط فرقه با آن. پذيرد پايان مي

گذارد و خواستار خودمختاري ملي براي آذربايجان و كردستان  خود را در مورد ستم ملي كنار مي

، اما تغيير ساختارهاي سياسي، اجتماعي و )511- 509: 1377نگاه كنيد به آبراهاميان، ( 74شود مي

باعث   المللي شود ـ و تحوالت بين اقتصادي ايران ـ كه منجر به غيرقانوني شدن حزب توده مي

اش، به هر دليلي،  حزب توده كه در روزهاي اوج قدرت. شود رنگ شدنِ گفتمان حزب توده مي كم

هاي جوان انقالبي طرد  ه سوي كسب قدرت سياسي خيز بردارد، به زودي از سوي چپنتوانست ب

هاي مبارزاتيِ  هاي مائويستي و تاكتيك پس از پيروزي انقالب چين و انقالب كوبا و رواج انديشه. شد

ي دموكرات وابسته به آن ـ حاملِ گفتمان چپ انقالبي  گوارا، ديگر حزب توده ـ و فرقه ارنستو چه

. هاي فدائي خلق، گفتمانِ هژمونيك چپ انقالبي آن دوره بود گفتمان چريك. شد وب نميمحس

هاي فدائي خلق  دليل نيست كه نام صمد بهرنگي، نويسنده و مبارز مشهور آذربايجان با چريك بي

  . خورد مي پيوند 

پيشنهاد ي تبريز  هاي فدائي خلق ايران در واقع نامي است كه اعضاي شاخه نام سازمان چريك

آنان از تركيب كلمات مأنوس آن روزگار، چون چريك و خلق، و افزودن فدائي به . كنند مي

                                         
74

كه در عمل از چنين اصلي پشتيباني كند  ن سرنوشت را بدون آنحزب توده اصل حق تعيي«: نويسد آبرآهاميان مي.  
  ). 561: 1377آبرآهاميان، (» پذيرفت
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ي دموكرات در ذهن مردم منطقه بر جاي گذاشته بودند،  ي نيكي كه فدائيان فرقه داشت خاطره پاس

ي خلق، هاي فدائ سازمان چريك) 46: 1385پالسچي، . (شود آفرينند كه پذيرفته مي اين نام را مي

 30ي  و شهدايي كه در دهه 1320ي  ي كارگر در دهه دهي طبقه هرچند حزب توده را به دليل سازمان

ستود، آن حزب را به دليل پيروي كوركورانه از اتحاد  به جنبش كمونيستي ايران تقديم كرد مي

ويژه در ، به »ي ملي مسئله«توجهي به  زده در مورد استالين و كم شوروي، داوري منفيِ شتاب

از  1320ي  فدائيان بر اين باور بودند كه حزب توده در دهه. كرد آذربايجان و كردستان، محكوم مي

هاي فدائي خلق به  گفتمان چريك) 600: 1377آبراهاميان، (» .جنبش دهقاني جلوگيري كرد] عروج[

. بي و بلشويكي بودسال سكوت در مورد ستم ملي پايان داد؛ اگرچه با زباني كه آشكارا چپ، انقال 25

ها حق ملل در تعيين  آن: هاي فدائي خلق در مورد ستم ملي موضع كامالً روشني داشتند چريك

اما رفع ستم . شناختند هاي مستقل به رسميت مي سرنوشت خود را تا سر حد جدائي و تشكيل دولت

ر مركز اين گفتمان هاي فدائي خلق بود، هرگز د ملي، اگر چه يكي از مفاهيم كليدي گفتمان چريك

  . جنگيدند ي كمونيستي مي ي اول، براي برپاييِ جامعه هاي فدائي، در وهله چريك. گرفت جاي نمي

، هم زماني كه با مصدق »راست غير مذهبي«هاي سياسي وابسته به  ي ملي و ساير گروه گفتمان جبهه

به . كردند در مورد آن سكوت ميي ملي بودند يا  بر سر قدرت بودند و هم بعد از آن يا منكر مسئله

  .نمودند راهي مي ي ملي با حكومت پهلوي هم ها عمالً، در ارتباط با مسئله هر حال آن

  

  



۱۵۵ 

 

  ي ملي بورژوازي و مسئله فورانِ تضادهاي اجتماعي ـ خرده: 57رخداد 

   57ماهيت طبقاتي رخداد 

ايران دچار اختالل ساختاري  گر دولتي بار ديگر دستگاه سركوب 1360تا خرداد  1356از تابستان 

، به اين دليل كه نظام سياسي 57بهمن  22ابتدا، يعني تا . ماند اش باز مي شده و از ايفاي كاركردهاي

، به اين خاطر كه نظام سياسي 1360ي سقوط قرار گرفته است و بعد، يعني تا خرداد  حاكم در آستانه

بررسي داليل شكست نظام . ست نياورده استهاي سركوب را به د نوپا كنترل كامل تمام دستگاه

اي كه به مخالفت و مبارزه با  ها و كاتاگورهاي اجتماعي سياسي سلطنتي در ايران و طبقات، فراكسيون

» 57رخداد «شك  اما بي. باشد ي اين پژوهش مي نظام سياسي شاهنشاهي برخاستند خارج از حيطه

  . محصول تضادهاي طبقاتي بود

آغازِ رويدادهاي منتهي به » ي لحظه«ي شروع انقالب مشروطه تا  ي ايران از لحظهفرماسيون اجتماع

با انقالب مشروطه نظام مناسبات فئودالي . اي را از سر گذراند تحوالت ساختاري متنوعي» 57رخداد «

ر هر د. در ايران متزلزل شد، اما از هم نپاشيد ـ به ويژه كه نظام مناسبات ارضي بدون تغيير باقي ماند

هاي عميقي در وجوه سياسي و ايدئولوژيك فرماسيون اجتماعي  صورت، با انقالب مشروطه دگرگوني

ي توليد فئودالي حالت  در طول سلطنت رضاخان، اگر چه، در وجه اقتصادي، شيوه. ايران آغاز شد

. كند پيدا مي اي داري، به تدريج، اهميت فزاينده ي توليد سرمايه كند اما، شيوه مسلط خود را حفظ مي

او . كاهد ها را بر فضاي سياسي ايران به كنترل فردي خود فرو مي رضا شاه، كنترل طبقاتي فئودال

هاي  ها و كاتاگوري هاي ايدئولوژيك دولت را از دست فراكسيون چنين، كنترل برخي دستگاه هم
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به عنوان دستگاه » مسجد«را به جاي » مدرسه«كوشيد  رضاخان كه مي. كند اجتماعي خاص خارج مي

ي قضايي و آموزش و پروش  گزين كند، دست روحانيون را از حوزه ايدئولوژيك دولتيِ مسلط جاي

گاه اقتصادي روحانيت ـ نظام مالكيت فئودالي ـ را دست نخورده باقي  ترين تكيه اما عمده. كوتاه كرد

ي پر  دوم، پس از دهه ي حكومت پهلوي در دوره. گذاشت، اين مهم با اصالحات ارضي دگرگون شد

از اين لحظه، . ، با اصالحات ارضي، نظام مناسبات فئودالي براي هميشه به خاك سپرده شد1320تنشِ 

اصالحات . ي توليد مسلط فرماسيون اجتماعي ايران تبديل شد داري به شيوه ي توليد سرمايه شيوه

  . شود عاصر محسوب ميترين تحول ساختاريِ نظام مناسبات اقتصادي ايران م ارضي مهم

اش،  گاه اصلي اقتصادي گاه اجتماعي ـ ايدئولوژيك خود و تكيه رواحانيت با از دست دادن جاي

كم افراد مذهبي و روحاني هم به جمع زندانيان  ي چهل، كم از دهه. آغازد اش مي نبردي را براي بقاي

گاه اقتصادي  ترين تكيه سم مهمي متوسط سنتي كه پس از سقوط فئودالي طبقه. شود سياسي اضافه مي

ي  به گفته. هاي پاياني حكومت پهلوي مورد هجوم گسترده قرار گرفت روحانيت بود، در سال

  :آبراهاميان

ي بازاري، مستقيماً از اجراي  كم يكي از اعضاي هر خانواده ، دست1354در اواخر سال 

ك خبرنگار فرانسوي داري به ي مغازه. زيان ديده بود» مبارزه با سودجويي«سياست 

تشكيل حزب . [...] شود كم شبيه يك انقالب سرخ مي گويد كه گويا انقالب سفيد كم مي

ها  ي فاحشي به آن رستاخيز توهين آشكاري به بازاريان، و مبارزه با سودجويي نيز حمله

ا، بنابراين، بازاريان، در جستجوي ياور و پشتيبان، بار ديگر به متحد سنتي خود، علم. بود

  )615: 1377آبراهاميان، . (روي آوردند
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شود  بورژوازي سنتي به مقابله با نظام سياسي حاكم بر خاسته و موفق مي روحانيت در اتحاد با خرده

گيري ساختار اجتماعي ايران را  چنين جهت و هم» 57رخداد «سرنوشت نهايي حوادث معطوف به 

هاي مشهور ايراني،  دان د نعماني، از اقتصاد سياسيسهراب بهداد و فرها. رقم زند» لحظه«پس از اين 

، تأليف »57رخداد «هاي پس از  ي ايران، در سال در كتابي كه براي تحليل تحوالت طبقاتي جامعه

  :نويسند اند، در اين باره مي كرده

نهاد آنان، در اتحاد با . بانفوذ بودند» انقالب«ي پس از  و دوره» جنبش انقالبي«ها در  بازاري

بسيج كردند و سازمان » ي انقالبي مبارزه«روحانيت، جنبش اسالمي را براي كسب رهبري 

بندي تشكيالتي جمهوري اسالمي  ، آنان استخوان1357در » انقالب«به مجرد پيروزي . دادند

شان نخستين كساني بودند كه در سطوح مختلف دستگاه  آنان و پسران. را سازمان دادند

هاي دولتي  ي دفتري و نگهبان زندان گرفته، تا مديران شركت كارمند ساده دولت اسالمي، از

از . و بنيادهاي اسالمي، سران سپاه پاسداران، وزيران و اعضاي مجلس اسالمي، جاي گرفتند

دار تاجر  بورژوازي يا سرمايه ي خرده دسترسي افراد داراي پيشينه» انقالب«آمدهاي مهم  پي

قطعاً مقام اين طبقه را در » انقالب«. منابع اقتصادي آن بوده استكوچك به قدرت اسالمي و 

گيري سياست  هاي دولت ارتقا داده است، به نحوي كه در سمت زني بر سر سياست چانه

. اهللا خميني، بازتاب يافته است ي آيت فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي، به ويژه در دهه

  )299: 1387بهداد و نعماني، (

با حمايت  30و  20ي  آغاز كرده بود و در دهه 20ي  گري كه مبارزات خود را از دههجنبش كار

رفت، پس از اصالحات ارضي و ورود  مندترين اپوزسيون نظام شاهنشاهي به شمار مي دهقانان قدرت
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گاه  ، جاي1350ي  ي دهه ي نبردهاي سياسي، سرانجام در نيمه به عرصه» بورژوازي روحانيت ـ خرده«

ي  نيك خود را در بين نيروهاي اپوزسيون از دست داده و در برخي موارد، اگر چه نه در همههژمو

جناح بلشويك نيروهاي كارگري، يعني آن بخش . بورژوايي تبديل شد روِ جنبش خرده موارد، به دنباله

» زيبورژوا روحانيت ـ خرده«، كه رهبري )اقليت(هاي فدايي خلق  از نيروهاي كارگري، چون چريك

پاي فشردند در » بورژوازي روحانيت ـ خرده«را در مبارزات طبقاتي رد كرده و بر ماهيت ارتجاعيِ 

ِ سوسيال رفرميست، يعني آن  اما جناح. شكست خوردند 60تا خرداد  57طي نبردهاي نظامي بهمن 

، كه رهبري )اكثريت(هاي فدايي خلق  بخش از نيروهاي كارگري، چون حزب توده و چريك

ي  كُميك از صحنهـ  ها به شكل تراژي را پذيرفته بودند در طي همين سال» بورژوازي وحانيت ـ خردهر«

ي  برنده» بورژوازي روحانيت ـ خرده«به طور خالصه، از منظر طبقاتي، . سياسي اجتماعي حذف شدند

  .شد» 57رخداد «نهاييِ 
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  ي ملي ـ ظهور جنبش خلق مسلمان بورژاوزي و مسئله خرده

را » 57رخداد «اي بود كه سرنوشت نهاييِ  ترين تضاد اجتماعي هاي طبقاتي، اگر چه مهم رويارويي

تضادهاي جنسي و ملي از ديگر . ها نبود تعيين كرد، اما تضاد طبقاتي، تنها تضاد اجتماعي اين سال

و سرانجام، ها سر باز كردند، در نبردها وارد شدند  اي بودند كه در اين سال تضادهايي اجتماعي

ها  ي ظهور شكاف ملي در اين سال ترين منطقه مهم. رقم زدند» 57رخداد «شان را فاتحانِ  سرنوشت

هاي ملي را تجربه  وبيش، رويارويي ها، كم هاي تحت ستم نيز در اين سال اما ديگر ملت. كردستان بود

  . كردند

هاي  در حالي كه كميته«در تهران،  »بورژوازي روحانيت ـ خرده«، با مسلم شدنِ پيروزي 57در بهمن 

كردند، وضعيت  اهللا خميني اداره مي را روحانيون طرفدار آيت] نشين فارس[مستقر در شهرهاي مركزي 

شد كه  ي روحانيوني اداره مي ها به وسيله ترِ كميته در آذربايجان، بيش. تر بود هاي ديگر پيچيده استان

در . كردند شريعتمداري پشتيباني مي] اهللا آيت[بودند، در واقع از  اهللا خميني دارِ آيت هرچند ظاهراً طرف

، [فكران حزب دموكرات كردستان كردستان، قدرت محلي در دست شوراهاي شهر بود كه از روشن

و روحانيون پيرو شيخ عزالدين حسيني، شخصيت مذهبي سرشناس مهاباد، ] هاي كومله چريك

فكران انجمن فرهنگي سياسي خلق  انيون سني و روشندر مناطق تركمن، روح. شدند تشكيل مي

هاي  تركمن ـ كه نوپا بود ـ نهادهاي محلي تشكيل دادند و دهقانان را به مصادره و تصرف زمين

ي  كرده نشين نيز روحانيون سني و دبيرانِ تحصيل در نواحي بلوچ. ي سلطنتي تشويق كردند خانواده

در نواحي . كردند ها را اداره مي كرده بودند، كميته دانشگاه كه حزب وحدت اسالمي را ايجاد

اي خلق عرب و روحانيون  نشين خوزستان هم قدرت به دست سازمان فرهنگي، سياسي و قبيله عرب
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اهللا شبير خاقاني را پيشوا و راهنماي  تر آيت اين روحانيون هرچند اغلب شيعه بودند، بيش. محلي افتاد

نه ] ملي[هاي قومي  تر اين سازمان تر اين كه، بيش مهم. اهللا خميني را تدانستند تا آي ديني خودشان مي

ي گرفتن  خواستند و در انديشه كه جمهوري دموكراتيك اسالمي مي جمهوري اسالمي صرف بل

: 1377آبراهاميان، (» .بودند] ملي[هاي زباني  ها، جمعيت غير شيعه و اقليت هايي براي استان تضمين

650 -651(  

ي  شاخه. در آذربايجان مورد توجه دو گفتمان كامالً متفاوت قرار گرفت» ستم ملي«، 57من پس از به

ها  آن. شد هاي فدائي خلق، عمدتاً، توسط دوستان و شاگردان صمد بهرنگي رهبري مي تبريزِ چريك

خلق « ست كه در قبال ستمي كه بر دانستند و كامالً بديهي مي» راه سرخِ صمد«ي  خود را ادامه دهنده

، »75يولداش«ي تركي زبان  فدآئيان آذربايجان با انتشار نشريه. شد سكوت نكنند اعمال مي» آذربايجان

ها را نيز مورد توجه قرار  ي كارگر، ستم ملي وارد بر آذربايجاني سو با تالش در جهت رهايي طبقه هم

  :كند كه قرار ميي نئوليبرال در اين باره ا مدار و نويسنده سياست 76برندا شفر. دادند

گرا بود در تبريز انتشار يافت و از محبوبيت زيادي  اي چپ كه نشريه» يولداش«در اين زمان 

نمودند،  كه مكرراً اين نشريه را در مراحل اوليه توقيف مي» انقالب«پاسداران . برخوردار بود

  )6: 1385شفر، . (سرانجام نشر آن را متوقف كردند

هاي فدائي خلق، با در پيش گرفتن موضعِ اپورتونيستي و نزديكي به  چريك زماني كه اكثريت سازمان

 يولداشگرايانه پرداخت، اگرچه  حزب توده، در اتحاد با جمهوري اسالمي به انتقاد از مطالبات ملي
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  رفيق.  
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 . Brenda Shaffer 
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به رهبري اشرف » 77هاي فدائي خلق چريك«ي تبريز يا با  تر اعضاي شاخه توقيف شده بود، بيش

اقليت، . راه شدند جدا شده بودند و يا با جناحِ انقالبي سازمان، موسوم به اقليت، هم دهقاني از سازمان

  . دانست ي انقالبي مي ها تا مرز جدايي را وظيفه دفاع از حق تعيين سرنوشت ملت

ي ملي يكي  ها اين فقط گفتمان چپ انقالبي نبود كه به ستم ملي توجه داشت، مسئله اما در اين سال

پيروز نيز » بورژوازيِ روحانيت ـ خرده«سازي بود كه، سرانجام، در درون گفتمانِ  مسئلهاز محورهاي 

در نخستين روزهاي اسقرار حاكميت جمهوري اسالمي، استفاده از زبان تركي . شكاف ايجاد كرد

تفاهم عميق در خلق آذربايجان نسبت به  آذربايجاني توسط روحانيون حاكم موجب بروزِ يك سوء

  : گويد چنان كه شفر مي اما هم. ي زباني ـ ملي حكومت جديد شدها سياست

استفاده از زبان مادري توسط روحانيون آذربايجاني به علت ظهورِ هويت آذربايجاني در 

ها در تكلم به زبان فارسي مشكل  كه به اين خاطر بود كه برخي از آن ها نبود، بل صنف آن

دانستند، ارتباط  ي مردم، كه زبان فارسي نمي ا تودهخواستند ب ها مي داشتند و به عالوه، آن

ها در به كارگيري زبان آذربايجاني در مجامع عمومي بر  با اين حال، تصميم آن. برقرار نمايند

  )5: 1385شفر، . (شان تأثير گذاشت ي آشكار مردم آذربايجان از زبان مادري استفاده

اهللا خميني، با رهبران مهم مذهبي آذربايجان، به ويژه  ها، آيت هنگامي كه اختالفات رهبر مذهبي فارس

در مسائل سياسي ـ مذهبي به اوج خود رسيد، مسائل ملي نيز در مناقشات  78مداري اهللا شريعت آيت
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هاي فدائي خلق هوادار او، از همان روزهاي اول تغيير حاكميت در ايران، بر اين باور  اشرف دهقاني و چريك.  
باقي مانده و مثل گذشته » فاشيستي«و » داري وابسته سرمايه«چنان  يم شاه همي ايران پس از سقوط رژ بودند كه جامعه

چنان بايد در دستور روز  ، هم»ي مسلحانه، هم استراتژي و هم تاكتيك اصل مبارزه«و در نتيجه، . است» ضد خلقي«
  ).490- 487: 1385پارسا بناب، : نگاه كنيد به(هاي فدائي خلق باقي بماند  چريك
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مداري با اصل واليت فقيه و  اهللا شريعت آيت. حاكم وارد شد» بورژوازيِ روحانيت ـ خرده«قدرت 

مداري، در مقابل تأسيس حزب  داران شريعت طرف. الف بودتمركز قدرت در دست يك روحاني مخ

  .را تشكيل دادند» جمهوري خلق مسلمان«جمهوري اسالمي توسط هواداران خميني، حزب 

اما اعضاي . نمود هاي قومي در ايران را به عضويت تشويق مي ي گروه اين حزب گرچه همه

. دادند آذربايجانيِ مقيم تهران تشكيل ميهاي آذربايجان و بازاريان  آن را، اكثراً، مردم استان

هاي قومي  حزب جمهوري خلق مسلمان تقاضا كرد در داخل كشور متحد ايران به اقليت

آنان اين ايده را مطرح كردند كه بايد هر ايالت مجلس خود را داشته . خودمختاري اعطا شود

به زبان فارسي  ي رسمي حزب جمهوري خلق مسلمان ، روزنامهخلق مسلمان. [...] باشد

. كرد شد اما، به صورتي نامتناسب، موضوعات مربوط به آذربايجان را مطرح مي منتشر مي

- 6: همان. (جمهوري خلق مسلمان در تمام شهرها و روستاهاي آذربايجان شعبه داشت[...]

7(  

د مداري، در روزهاي تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي به اوج خو اختالفات خميني و شريعت

مداري خواستار تحريم انتخابات مجلس خبرگان رهبري بود، حزب جمهوري  اگر چه شريعت. رسيد

اي از نمايندگان منتخب حزب در مجلس  خلق مسلمان در انتخابات شركت كرد و مقدم مراغه

  :داشت كه اين طرح بيان مي. ي طرحي خواستار ايجاد مجالس ايالتي شد خبرگان با ارائه
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ها  ي دموكرات آذربايجان بر سر زبان مداري در روزهاي سقوط فرقه آهللا سيد كاظم شريعت بار نام آيت نخستين.  
هرار آذربايجاني روزي كه شاه مثل يك فاتح وارد تبريز  25ي دموكرات و  كشته شدنِ  بعد از شكست فرقه«. افتاد
بال كند و از آن پس همواره مورد حمايت شد، از روحانيون صاحب نام فقط شريعتمداري حاضر شد از وي استق مي

  )20: 2000رزمي، (» .شاه و دربار بود
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ايالتي و مجلس ملي خلق ايران از تمركز قدرت در دست يك قدرت مركزي ايجاد مجالس 

استقرار . هاي مركزي را كاهش خواهد داد جلوگيري خواهد نمود و قدرت تصميم ايالت

مقدم . (يابي به تساوي واقعي ياري خواهد رساند چنين مجلسي به خلق ايران در دست

  )7: 1385اي، به نقل از شفر،  مراغه

، »خميني ـ حزب جمهوري اسالمي«و » مداري ـ حزب جمهوري خلق مسلمان شريعت«ن اختالف بي

ي  پس از حمله. از سطح گفتاري به برخوردهاي سياسي خياباني تبديل شد 1358در تابستان 

مداري در قم، و كشته شدن يكي از محافظان او، هواداران  ي شريعت داران خميني به خانه طرف

. اي را در تبريز برگزار كردند تظاهرات گسترده» هوري خلق مسلمانمداري ـ حزب جم شريعت«

نيروهاي نظامي مستقر در آذربايجان از رويارويي با تظاهرات كنندگان، كه از حمايت نيروي هوايي 

ها كنترل فرودگاه و راديوي شهر تبريز را در اختيار  واحد تبريز برخوردار بودند، اجتناب كردند و آن

مداري، مخالفان راديو و ادارات دولتي را تخليه  اهللا شريعت ي بعد، با فراخوان آيت فتهيك ه. گرفتند

اما نيروهاي حكومت پس از در دست گرفتن . ها را به هواداران خميني بازگرداندند كرده و كنترل آن

ن كنترل مؤسسات دولتي، با اعزام نيروهاي نظامي كمكي به تبريز، دفاتر حزب جمهوري خلق مسلما

نفري  700000نفر از اعضاي حزب جمهوري خلق مسلمان تظاهرات  11با اعدام . را به آتش كشيدند

در تبريز برگزار شده و ايستگاه راديويي تبريز و ديگر مؤسسات دولتي، ابتدا در تبريز و سپس در 

» مداري ـ حزب جمهوري خلق مسلمان شريعت«ديگر شهرهاي آذربايجان، به تصرف هواداران 

و پارسا  10-8: 1385نگاه كنيد به شفر، . (ها بود كنترل تبريز بيش از پنج هفته در دست آن. آمددر

گفتمان هواداران آذربايجانيِ حزب جمهوري خلق مسلمان بر سه موضوع ) 55-50: 1385بناب، 

  :تأكيد داشت
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 .ها هاي ارتباطي توسط خود آذربايجاني كنترل مؤسسات اداري و رسانه .1

 .زبان تركي آذربايجانياستفاده از  .2

 .خروج نيرهاي نظامي غير آذربايجاني از آذربايجان .3

دار  هاي آذربايجان سرانجام با اعزام قواي كمكي از بيرون آذربايجان و پيروزي نيروهاي طرف ناآرامي

 1362مداري كه پس از خروج نيروهاي عراقي از ايران در سال  اهللا شريعت آيت. مركزْ پايان يافت

پس از آن او خلعِ . 79دستي با عوامل كودتاي نوژه متهم شد ي جنگ با عراق بود، به هم ادامهمخالف 

بورژوازي آذربايجان هم كه  خرده. لباس شده و تا پايان عمرش در حبس خانگي قرار گرفت

بود، به زودي به اردوگاه » مداري ـ حزب جمهوري خلق مسلمان شريعت«دار  ي طرف ترين طبقه اصلي

ي تثبيت جمهوري اسالمي و  ها در مراحل بعدي آن. روي آورد» ـ حزب جمهوري اسالمي خميني«

بخشي به نبردهاي كردستان و  به ويژه در جنگ هشت ساله با عراق، سركوب نيروهاي چپ، پايان

» حماسه«دامن زدن به شكاف شيعه و سني ـ و از اين طريق، ايجاد شكاف بين آذربايجاني و كرد ـ 

  . آفريدند

گر دولت كامل  وقتي كه حكومت جديد، پس از نبردهاي سهمگين، كنترل خود را بر دستگاه سركوب

هاي ايدئولوژيك دولت را در دستور كار خود قرار داد، و به  ي تمام دستگاه جانبه كرد و كنترل همه

وضع  هاي سياسي مخالف و حتي منتقد تمام گفتمان 67ويژه پس از كشتار زندانيان سياسي در سال 

  . موجود خاموش شده و دوباره به زير خاكستر رفتند
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  ).484- 425و  333: 1381مداري نگاه كنيد به گلپورچمركوهي،  اهللا شريعت هاي وارده به آيت ي اتهام درباره.  



۱۶۵ 

 

  ي ملي در آذربايجان امروز مسئله

  ي گدشته  ترين تحوالت فرماسيون اجتماعي جهاني در سه دهه مهم

اوالً با . سال گذشته تحوالت مهمي را پشت سر گذاشته است 30فرماسيون اجتماعي جهاني در 

شناس هندي،  در چين ـ كه به تعبير اعجاز احمد، جامعه ها فروپاشي شوروي و سقوط مائوئيست

ي توليد  شدند ـ شيوه داري جهاني محسوب مي هاي مقاومت در برابر اقتصاد سرمايه منطقه

ي توليد  ثانياً خود شيوه. ي توليد كامالً مسلط جهاني استقرار يافته است داري به عنوان شيوه سرمايه

ترين تغييرات  يكي از مهم 80.ي را از سر گذرانده است كننده ي تعيينداري هم تحوالت ساختار سرمايه

تا سال «جا كه،  تا آن. داري جهاني، توجه به فناوري اطالعاتي بوده است ساختاري در اقتصاد سرمايه

هاروي، (» ها را به خود جذب كرد گذاري درصد از تمام سرمايه 45فناوري اطالعاتي حدود  2000

اي و اينترنت را در پي  افزونِ ارتباطات ماهواره به فناوري اطالعاتي، گسترش روز توجه). 221: 1386

ها از سوي  ناپذيريِ كنترل كامل آن هاي خاص اين نوع ارتباطات، براي مثال، امكان داشته، و ويژگي

هاي ارتباطي در تحوالت سياسي ـ ايدئولوژيك شده  مراجع دولتي، سبب اهميت يافتن اين كانال

  .اند هاي سياسي بر عهده گرفته اكنون نقش مهمي را در ترويج گفتمان اينترنت و ماهواره هم .است

از ديگر تحوالت مهم مربوط به تغيير در وجه ايدئولوژيك فرماسيون اجتماعي جهاني، اگر چه با 

به » ستيزي كمونيسم«توان از رشد و ترويج  سال و قريب به يك قرن، مي 30تر از  قدمتي خيلي بيش
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هاي اين تحوالت ساختاري در  ترين مؤلفه هاي مانوئل كاستلز، مهم ما در مباني نظري اين تحقيق، با ارجاع به نظريه.  
  .  ايم اقتصاد جهاني را بررسي كرده



۱۶۶ 

 

ترين و  ستيزي مهم ، كمونيسم1930ي  از دهه«به باور هانت، . داري نام برد عنوان ايدئولوژي سرمايه

  :ي هانت بنا بر نوشته). 388: 1381هانت، (» داري بوده است ترين ايدئولوژي سرمايه شايع

ها داري، اين روز ـ كه به دليل بحران عظيم اقتصاد جهاني سرمايه[ 1930ي  ركود عظيم دهه

در . ، مشقت، نامطمئني اقتصادي و نگراني وسيعي به بار آورد]شود ـ خيلي به ياد آورده مي

زمان با  هم. همان زمان اتحاد جماهير شوروي شروع به اشتراكي كردن مزارع كشاورزي كرد

اجرائي شدن سياست اشتراكي كردن مزارع، شوروي مواجه با قحطي بزرگي شد و مقاومت 

در اثر قحطي توأم ها زارع  مليون. 81بيه به جنگ داخلي به وجود آوردزارعان وضعيتي ش

هزاران نفر از رقيبان سياسي واقعي يا در اين هنگام، ژوزف استالين . با جنگ مردند

تمام تأكيدها از ( .82اش را در محاكمات مسكو به زندان يا دام مرگ انداخت خيالي

  )نگارنده است

آنان در تعداد تعلفات . داري برو بيايي يافتند ي كشورهاي سرمايه كار در همه مبلغان محافظه

كردند كه قحطي و جنگ داخلي از عواقب  گيرانه تبليغ مي كردند و پي در شوروي اغراق مي

كشند، از  دليل آدم مي ها آن موجودات خطرناكي هستند كه بي كمونيست. كمونيسم است

ها  ده. ي و هر چيز ديگري كه در جوامع متمدن جديد ارزش دارد بيزارندآزادي، دموكراس
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ها در حال وقوع بود و برخي از زارعان ـ اغلب  در حين تحوالت اجتماعي ـ اقتصادي عظيمي كه در اين سال.  
ي نظامي  داري اگرچه در حمله هاي سرمايه كردند، اتحاد مقدس دولت ات مخالفان ـ با آن مخالفت ميتحت تأثير تبليغ

نگاه كنيد به (دادند  براي شكست انقالب اكتبر شكست خورده بودند، اما فعاالنه به خصومت خود با شوروي ادامه مي
   ).392: 1381هانت، 

82
چون تروتسكي، بوخارين  هاي معروف روسيه، افرادي هم كمونيست ـ بلشويكبسياري از اين مخالفان استالين از .  

  .بودند.. زينوويف و 



۱۶۷ 

 

اند در راديو گفته  ها در شوروي كرده هزار داستان راجع به كارهاي وحشتناكي كه كمونيست

  )390: همان. (83ها نوشته شده است ها، مجالت و روزنامه شده و در كتاب

مي استفاده كرد و صدها هزار نفر از مردم غيرنظامي را كه آمريكا اولين كشوري بود كه از بمب ات با آن

داري بودند كه  ها، اين مبلغان سرمايه يابي شوروي به اين سالح به كام مرگ فرستاد، اما، با دست

ي  هاي اتمي، در تقريباً همه آوري، با ارجاع به قدرت تخريبي سالح توانستند، به شكل كامالً اعجاب

اما ترس از يك كشور يا . ت عميقي نسبت به كمونيسم به وجود آورندداري وحش كشورهاي سرمايه

داري  تواند به صورت ايدئولوژي سرمايه حتي وحشت از يك نظام اجتماعي ـ اقتصادي به تنهايي نمي

هانت، ( .براي اين كار مبلغان سياسي بايد جامعه را بر آن دارند كه غيرمنطقي بينديشند. درآيد

1381 :390 -391(  

در آمريكا و انجام كودتاهاي خونين در  84كارتيسم ستيزي براي توجيه مك چه از كمونيسماگر 

كاري شعور و نظام  آمد ديگرِ دست اما پي. كشورهاي مختلف جهان، براي مثال در شيلي، استفاده شد

هاي ناسيوناليستي ارتجاعي در سراسر  هاي ديني بنيادگرا و جنبش منطقي ذهن مردم عروج جنبش
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اش و  داري بعداً همين پروژه را در ارتباط با انقالب چين، به ويژه انقالب فرهنگي هاي ايدئولوژيك سرمايه دستگاه.  
  .شخص مائو پياده كردند

84
هاي حساس حكومت و  ها در قسمت تي مدعي شد كه كمونيستكار سناتور جوزف مك 1950ي  اوايل دهه.  

ها و محاكمات  اين ادعا به بازرسي. اند و او فهرست اسامي اين افراد را در اختيار دارد ي اياالت متحد رخنه كرده جامعه
ريچارد . ادندداري آمريكا كار و زندگي خود را از دست د ها هزار نفر از منتقدان نظام سرمايه زيادي منتهي شد و ده

بعداً معلوم شد كه تمام ادعاهاي . كارتي بود ياران اصلي مك نيكسون، فردي كه بعداً رئيس جمهور آمريكا شد از دست
و توضيحات  394: 1381نگاه كنيد به هانت، (پايه و اساس بوده است  هاي دولتي حامي او بي كارتي و دستگاه مك

    ). مترجم همان اثر در پانوشت همان صفحه



۱۶۸ 

 

هاي بنيادگراي ديني و  ترين وجه مشترك جنبش ستيزانه، شايد مهم تفكر غيرمنطقي و عقل. 85بود جهان

  .قومي در سراسر دنياي امروز است

  هاي حاكميت جمهوري اسالمي وضعيت كلي فرماسيون اجتماعي ايران در سال

هاي دروني خود،  ديناميسمبه عنوان تابعي از تحوالت فرماسيون اجتماعي جهاني و البته در انطباق با 

. تغييرات مهمي را از سر گذرانده است» 57رخداد «هاي پس از  فرماسيون اجتماعي ايران نيز در سال

ناكجاآباد پوپوليستي ـ اسالميِ «حكومت جديد در پي استقرار  1368ي اقتصادي، تا سال  در عرصه

زمان بر موج  كرد، اما هم اع ميدولت اسالمي، اگر چه از اصل مالكيت خصوصي دف. بود 86»دولتي

نمود ـ مشروعيت  ها تأكيد مي ، به عنوان ابزاري براي بسيج توده»نامشروع«ي اموال خصوصي  مصادره

تكاثر و تمركز «گرا با تقبيح  حاكمان اسالم. شد هاي كامالً مبهم تعيين مي اموال خصوصي با مالك

. پذيرفتند هاي دولتي و تعاوني مي مل بخش، بخش خصوصي را تنها به عنوان مك»ثروت و سودجويي

كرد  ي اقتصادي، روي البته رد ليبراليسم اقتصادي به معناي اين نبود كه حكومت جديد، در حوزه

طبقه كردن مردم حيوان  بي«كه  آهللا خميني با تأكيد بر اين آيت. سوسياليستي در پيش گرفته است
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توان از نهضت اسالمي ايران، نهضت طالبان افغانستان و پاكستان نام  هاي ديني بنيادگرا مي به عنوان مثالي از جنبش.  
ي هوتسي و  توان از مورد روندا ـ درگيري دو قبيله هاي ناسيوناليستي بنيادگراي قومي مي به عنوان مثالي از جنبش. برد

ها ـ و يوگسالوي ـ درگيري بين صرب، كروات، بوسنيايي و كوزويايي ـ ياد  ريتوتسي و ژنوسايد متعاقب اين درگي
  . كرد
86

  ).73: 1387(اين اصطالح از بهداد و نعماني وام گرفته شده است .  



۱۶۹ 

 

مشخص ساخته بود كه اقتصاد اسالمي ) 23: 1387ني، به نقل از بهداد و نعما(» هاست ساختن از آدم

  ) 76-73: 1387بهداد و نعماني، ( 87.هيچ مشابهتي با اقتصاد سوسياليستي ندارد

ركود در بازار نفت در . بست رسيد طرح پوپوليستي و اتوپي اسالمي كردن اقتصاد به بن 1367تا سال «

ق دولت اسالمي را زير بار مالي سنگين قرار هاي سنگين جنگ با عرا و هزينه 1360ي  ي دهه ميانه

يافت، و مابقي حق  ياب عمدتاً به امور دفاعي و ساير مقاصد دولتي اختصاص مي ارز خارجي كم. داد

هاي كنترل بازار توسط دولت نيز  و حساب اعوان و انصار دولت سياسي بود، كه از بسياري از طرح

ها،  اقتصاد جنگي فرآيند انباشت را در بعضي از فعاليتپروري و  فساد مالي و حامي. بردند سود مي

اهللا خميني بسياري از تابوهاي  مرگ آيت. [...] 88رغم بحران پايدار در اقتصاد، تشديد كرده بود علي

برد سياست ليبراليسم  ، پيش1372در سال . سياسي را شكست، و گفتمان ليبراليسم اقتصادي پا گرفت

مخالفت . هاي اقتصادي پديدار شد و تأثير آن به زودي در تمامي عرصهاقتصادي صريحاً آغاز شد، 

هاي بعد دولت استراتژي ليبراليستي متزلزلي در  در سال. نشيني كرد عمومي باال گرفت و دولت عقب

هاي طبقاتي تعميق يافته و بيكاري  ي اجتماعي كه شكاف در اين زمينه). 288: همان(» پيش گرفت

فعال ـ  هاي ملي نيز، به عنوان تابعي از عوامل جهاني و داخلي، باز است، شكافتري گرفته  اوج بيش

  .شده است
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هاي فاشيستي اروپا نيز بر  جنبش. زمان با ليبراليسم و ماركسيسم منحصر به نهضت اسالمي نيست مخالفت هم.  

). 292-286: 1384نگاه كنيد به ليدمان، (كردند  تأكيد مي» ي جهاني سرمايه«و » ماركسيسم«د با زمان خو مخالفت هم
ها خودمحوري رقابتي و  چه به ادعاي آن بيابند كه هم از آن» راه سومي«اميد داشتند كه به تعبير خودشان «ها  فاشيست

ي  روح و تخاصم طبقاتي زاييده گرايي بي كه ماده چه داري ليبرالي بود بركنار بماند و هم از آن بدون ترحم سرمايه
چيزي جز «ها  البته سياست عملي آن). 48: 1380وايس، (» .رفت، اجتناب شود سوسياليسم ماركسيستي به شمار مي

  )  146: همان. (»مزد كم، سود فراوان، استبداد، افزايش توان تسليحاتي و امپرياليسم نبود ي دست اتخاذ سياستي بر پايه
88

ي توليد ناخالص  درصد، و سرانه 58ي ملي واقعي  ، درآمد سرانه1368تا  1358ي  بنا بر آمارهاي رسمي، در فاصله.  
  ).85: 1387بهداد و نعماني، (درصد كاهش يافت  32واقعي غير نفتي 



۱۷۰ 

 

تر شدن شكاف ملي در ايران جمهوري  گانِ جدي نشان: گرا در آذربايجان ايران ناسوناليسم قانون

  اسالمي

 ترين ي پنجم مجلس شوراي اسالمي مهم پس از تثبيت حكومت جمهوري اسالمي، انتخابات دوره

. ي سياسي ايدئولوژيك آذربايجان ايران بود هاي ناسيوناليستي به عرصه گرِ ورود گفتمان ي نشان  لحظه

گاني كانديداي نمايندگي از حوزه انتخابي تبريز، اسكو و  در اين دوره از انتخابات، محمودعلي چهر

ت آراي قابل توجهي ي اول انتخابا ها توانست در مرحله آذرشهر، با طرح مطالبات ملي آذربايجاني

ي دوم او كه، به ويژه در خود شهر تبريز و ديگر  در مرحله. ي دوم راه يابد كسب كرده و به مرحله

اي به دست آورده بود، با فشار مقامات  ي انتخابي خود محبوبيت فزاينده شهرهاي بزرگ حوزه

اين ايام بر اجراي اصول  گاني در چهر. ي زندان شد حكومتي از كانديداتوري انصراف داده و روانه

هاي قومي زباني ـ اصل پانزده و نوزده قانون اساسي ـ  ي قانون اساسي در مورد حقوق اقليت معوقه

اگر چه شخص چهرگاني و حاميان او، بعداً اين نوع مطالبات قانوني را براي تأمين . كرد تأكيد مي

ت سياسي جديدي اقدام نمودند كه ها ناكافي دانسته و به تأسيس تشكيال حقوق ملي آذربايجاني

ي حقوق ملي در  رود اما، مطالبه اش از نظام قانوني جمهوري اسالمي ايران فراتر مي مطالبات

چنان،  چارچوب جمهوري اسالمي و خواست اجرايي شدن اصول پانزده و نوزده قانون اساسي، هم

  .ان ايران استناسيوناليستي در آذربايج«  گفتمانـ  خُرد«ي اصلي نوعي  مشخصه

  

  



۱۷۱ 

 

  خواه در آذربايجان ايران ـ جنبش فدرال دموكرات آذربايجان  خّرد ـ گفتمان ناسيوناليستي فدرال

  ترين مفاهيم گفتمان جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان مهم

. ست كه بر فدرآليسم تأكيد دارد گفتمانيـ  ناسيوناليستي ديگر در آذربايجان ايران خُرد«  گفتمانـ  خُرد«

را   گفتمانـ  تپيكي است كه اين نوع خُرد  سياسي  تشكل» جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«

هاي اصلي جنبش،  ينهاي رسمي جنبش و نوشتارهاي تئورس پالتفرم، اسناد و بيانيه. كند نمايندگي مي

به ويژه نوشتارهاي هدايت سلطانزاده، عضو شوراي مركزي اين تشكيالت سياسي، مبناي خوانش ما 

ترين مفاهيم اين گفتمان بوده و مفهوم  ملت، دموكراسي و فدرآليسم از بنيادي. از اين گفتمان است

  . شود ترين مفهوم آن محسوب مي مركزي» ملت«

ي  يك مفهوم برساخته» ملت«جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان  هاي بنا بر نظر تئورسين

ي سياسي ـ تاريخي است كه تصوير معيني از  ه ملت، يك واژ«به باور هدايت سلطانزاده، . ست تاريخي

ي  در مرحله 89ي جغرافياي اعمال اقتدار و صالحيت قضايي گاه قدرت سياسي، حوزه جامعه، جاي

مفهوم ملت، ابداع عصر «گويد كه  او مي). 16: تا ، بيaسلطانزاده(» دهد معيني از تاريخ را ارائه مي

هاي از قوميت و زبان مشترك و زندگي در  اي بود كه رشته روشنگري در ترسيم ذهني يك جامعه

 وي). b ،1384 :11سلطانزاده(» كرد محيطي واحد و گاهاً مذهبي مشترك آنان را از ديگران متمايز مي

سنت : داند هوم ملت را حاصل پيوند دو برداشت تاريخي مختلف از اين مفهوم ميمعناي امروزي مف

در سنت فرانسوي، مفهوم ملت اساساً در يك . سيسم در آلمان روشنگري در فرانسه و رمانتي

   شد و چهارچوب سرزميني و نهاد دولت فهميده مي
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مردم و حق  دعوي اساسي در روشنگري فرانسه از عنوان كردن مفهوم ملت، اولويت

ي آن توسط مردمِ تجسم  در نتيجه، دموكراتيزه كردن ساختار دولت و اداره. حاكميت او بود

  )11: همان. (رفت ي ملت به شمار مي ترين عنصر در ايده يافته در ملت، كليدي

سيسم آلمان داشت  هاي خود را در نهضت رمانتي ها اساساً ريشه تئوري مليت در بين آلماني

ي ايجاد  ها كه دولت را وسيله برخالف فرانسوي. شناختي ـ فرهنگي بود زيبايي كه يك جنبش

كرد كه به  ي تاريخي تلقي مي دانستند، سنت آلماني، ملت را به عنوان يك پديده ملت مي

ي  ترين مؤلفه تكوين يافته و زبان اساسي» 90قوميت ـ فر هنگ«ي  صورت تدريجي، و بر پايه

راين، درك آلماني از مليت، ملت را يك واقعيت قومي، زباني، بناب. رود آن به شمار مي

گيري  يافت و شكل در مي 91ها، ارگانيك، و واقعيتي  تدريجي تاريخي و متفاوت از ديگر ملت

ي آلماني مليت، ملت قبل  از اين رو، در ايده. دانست ملت را بر آن اساس، مقدم بر دولت مي

سلطانزاده، . (كند د و دولت نيست كه آن را ايجاد مياز به وجود آمدن دولت، خود وجود دار

  ) 13- 12: تا بي

اصل . آورد ي تعريف ملت به شمار مي ترين مؤلفه اين گفتمان، به پيروي از سنت آلماني، زبان را مهم

  :دوم پالتفرم جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان تصريح دارد كه

سنگ بناي هويت ملي تركان ايران را تشكيل ي اصلي و  هسته) تركي آذربايجاني(زبان تركي 

  .هويت ملي ما با زبان ما سرشته است. دهد مي

                                         
90

 . Ethno- cultural 
91

. Evolutionary 



۱۷۳ 

 

هويت، يعني توانايي ذهني انسان در متمايز كردن خود از ديگران، نخستين محركه «در اين گفتمان، 

 »هاي انساني از هم بوده است اي در اين تمايز گروه ي انسان بوده و زبان عامل عمده در توسعه

كه ابزار قدرت و  ، يك ابزار ارتباطي صرف نيست، بل»زبان«ها،  به باور آن). b ،1384 :10سلطانزاده(

  :ارزش نمادين در جامعه نيز هست

اعالم اين كه، يك زبان، زبان رسمي و زبان ارتباطي كل جامعه است، به معناي اعالم ارزش «

وه جمعيتي و يا ملي است كه زبان سمبوليك برتر نه فقط آن زبان، بلكه هويت برتر آن گر

ي تبعيض و تمايز  از اين رو، زبان به صورت واسطه. آن، زبان رسمي كشور بيان شده است

تصادفي . كند و گوئي مرز تشخيص خود از بيگانه است ها عمل مي خود از ديگر مليت

ل در بين هاي متداو ي زبان شود، بقيه نيست كه وقتي يك زبان، زبان رسمي كشور اعالم مي

  )b ،1384 :10سلطانزاده(» .شوند هاي ديگر در همان كشور نيز، زبان بيگانه شمرده مي ملت

» حق تعيين سرنوشت ملي«ها به توضيح برداشت خود از  با اين تلقي از مفهوم ملت و زبان، آن

تعيين سرنوشت حق «در اين گفتمان، . زنند پرداخته و آن را با مفهوم دموكراسي و فدرآليسم پيوند مي

بنابراين، ممكن است ملتي . »حق دموكراتيك ملت بر كنترل نهاد سياسي دولت داللت دارد«، بر »ملي

با داشتن دولت مستقل براي خود، از حق تعيين سرنوشت ملي برخوردار نباشد، زيرا كنترل 

يران حتي ملت فارس كنند كه در ا ها استدالل مي بر همين اساس، آن. دموكراتيكي بر نهاد دولت ندارد

و نيز  17و  16: تا نگاه كنيد به سلطانزاده، بي. (از حق تعيين سرنوشت ملي برخوردار نبوده است

هاي اين جنبش  ، تئوريسين»حق تعيين سرنوشت«با اين برداشت ويژه از ) a ،1384 :2سلطانزاده

  :ق جدايي نيستلزوماً و در هر شرايطي به معناي ح» حق تعيين سرنوشت ملي«معتقدند كه 
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دفاع از حق تعيين سرنوشت، به عنوان يك پرنسيب، دفاع از يك حق دموكراتيك و دفاع از 

از . هاي بزرگ انساني به نام ملت، و دفاع از دموكراسي است حقوق مشروع و انساني گروه

ليكن هويت ملي و ملت . توان مخالف تشكيل دولتي مستقل براي ملتي بود نظر اصولي نمي

اين درك هگلي از . دهد ضرورتاً خود را در تشكيل دولت مستقل خود نشان نمي بودن،

در نتيجه، حق . بيند مفهوم مليت است كه تبلور مليت را صرفاً در تشكيل دولتي مستقل مي

حق تعيين سرنوشت . ملي و حق تعيين سرنوشت، مشروط به داشتن دولتي مستقل نيست

موجود نيست و در هر جائي كه به چنان سياستي  هاي چند مليتيِ معادل جدائي از دولت

آرائي بزرگ جهاني در جهت سياست معين  تر محصول يك صف ميدان داده شده است، بيش

  )a ،1384 :7سلطانزاده. (ي بزرگ در جهان بوده است و به منظور بر هم زدن يك معادله

هايي كه  براي مثال در وضعيتاي،  تنها در شرايط ويژه» حق تعيين سرنوشت ملي«در اين گفتمان، 

تواند به معني استقالل ملي باشد، اگرچه حتي در  دهد، مي روي مي» جنايت عليه بشريت«كشي و  نسل

  . 92آمدهاي متعاقب اين امر مدنظر قرار گيرد ها نيز بايد پي اين حالت
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رژيم پهلوي و هم حكومت جمهوري اسالمي در حق ملت آذربايجان سلطانزاده معتقد است كه هرچند هم .  
حق «اند تا در آذربايجان  هاي نظري و حقوقي الزمه را فراهم آورده شرط اند، و پيش شده» جنايت عليه بشريت«مرتكب 

ايران «: رااي را پيش كشد زي حق استقالل  تعبير شود اما، ملت آذربايجان نبايد چنين مطالبه»  تعيين سرنوشت ملي
هاي  هاي دروني و باز كردن زخم نفسه آبستن درگيري نظر از اين كه في هاي كوچك، صرف قطعه قطعه شده به دولت

آن هم در دنيايي كه به . ناپذير است، فاقد وزن و اهميت اقتصادي و سياسي الزم در منطقه و جهان خواهد بود ترميم
  )19و  18: تا ، بيeسلطانزاده(» .كند ت ميتر حرك هاي اقتصادي و سياسي بيش طرف ادغام
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بش فدرال ـ اين مفهوم، در گفتمان جن. باشد از ديگر مفاهيم مركزي اين گفتمان مي» دموكراسي«

ي معنايي ليبراليستي به كار گرفته شده و منظور از آن، نظام حقوقي برابر  دموكرات آذربايجان با هاله

  .ي شهروندان و ساختارهاي سياسي پارلمانتاريستي است براي همه

سوي ديگر،  معني حاكميت مردم است، و ازه سو ب عنوان يك ايده، از يكه دموكراسي ب

كند كه در صورت  هاي مختلف اجتماعي را بيان مي سياسي افراد و گروهبرابري حقوقي و 

حاكميت  دموكراسي در سطح  ساختار سياسي، يعني دولت،. كند تحقق خود معني پيدا مي

توان در وجود  صورت مشخص ميه را ب بازتاب آن .كند مردم در قدرت سياسي را بيان مي

، نظير پارلمان و رياست جمهوري و غيره هاي سياسي جامعه نهادهاي انتخابي در ارگان

معني برابري حقوقي افراد، مستقل از ه دموكراسي ب چنين از نظر حقوقي، هم .مشاهده كرد

   )2و 1: 1387، سلطانزاده(. است آنانمذهب، مليت و جنسيت  نژاد، زبان،

. كند نگاه نمياين گفتمان، حداقل در سطح نظري، به مردم و جامعه به عنوان يك كليت ارگانيك 

  :كند كه اين كليت را از هم گسيخته است هاي بنياديني اشاره مي گفتمان جنبش به شكاف

كند، بايد گفت كه شكل مشخص مردم، خود  مردم يك كليت انتزاعي را بيان مي ي واژهچون 

اشكال . دهد ديگر همگوني دارند، نشان مي هاي متفاوت واقعي كه با هم را در افراد و گروه

جامعه، . مليت، طبقه، جنسيت، مذهب و غيره باشد ي متفاوت همگوني ممكن است بر پايه

حاصل جمع عددي شهروندان منفرد خود نيست كه تصور شود با برقراري حق شهروندي 

دموكراسي را توان  مي، شود تصوير ميي فردي أحق ر ي در چهره فردي كه غالباً سياسي برابرِ

مطرح گرديده  "مردم" در تاريخ جديد، هرجا كه حقوق سياسي. ساختدر يك كشور مستقر 
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طبقه و جنسيت خود  مليت،اند، بالفاصله با پرچم  است، هر جا كه مردم به حركت در آمده

  )2: همان( .اند هاي اجتماعي نشان داده صورت بلوكه اند و خود را ب رژه رفته

بلوك طبقاتي : كند ان شناسايي ميي اير ي اجتماعي را در جامعه اين گفتمان سه بلوك عمده

ها را براي  هاي كامالً متفاوت ملي و بلوك جنسي و آن ، بلوك)ي بزرگ كارگران و دهقانان مجموعه(

اين هدف دموكراتيك جنبش در شعار . كند خود دعوت به ائتالف مي» دموكراتيك«رسيدن به هدف 

ضرورت عدالت اجتماعي براي اكثريت افراد ها، برابري حقوقي زنان با مردان و  برابري حقوقي مليت«

ترسيم شده و با برپايي يك نظام حكومتي فدراتيو، سكوالر، كه حقوق برابر زن و مرد را  »جامعه

ي عمل خواهد پوشيد  سازد، جامه ي بيكاري را مستقر مي ي اجتماعي و بيمه تضمين كرده و نظام بيمه

  ). و نيز پالتفرم جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان 1387، سلطانزادهنگاه كنيد به (

همان طور كه قبالً اشاره شد، نظام دموكراتيك مورد نظر جنبش تنها در ساختار سياسي فدراتيو قابل 

متمركز است كه از  به باور سلطانزاده، ساختار سياسي فدراتيو نوعي نظامِ حكومتي غير. تحقق است

او فدرآليسم را اين گونه . ها ارجحيت دارد خودمختار متمايز بوده و بر آن هاي كنفدراتيو و حكومت

  :    كند تعريف مي

ها، و  ي مركز و ايالت فدراليسم، شكلي از سازمان سياسي دولت است كه بر حاكميت دوگانه

چه به شكل جغرافيايي يا (يا به عبارتي ديگر، بر سطوح متفاوتي از توزيع عمودي قدرت 

استوار ) چه بر اساس خطوط ملي ـ قومي و يا بر تركيبي از جغرافيايي و ملي ـ قومياستاني، 

است كه در آن هر يك از دو سطح حاكميت، حدود و اختيارات مشخص خود را داشته و در 
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هاي صالحيت خود حق اعمال اقتدار مستقل خود را دارند و هيچ يك از آن دو حق  حوزه

  ) d ،1384سلطانزاده. (هاي ديگري را ندارد ي حقوق و صالحيت تعرض به حيطه

  هاي ايراني و ديگر ملت »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«

بندي شده است كه تدوام و رشد آن به  گفتمان جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان به نحوي صورت

ست، به اين دليل كه  هاي ايراني ناپذيري مستلزم روابط نزديك و دوستانه با ديگر ملت صورت اجتناب

پذير  امكان  هاي مختلف ايراني ي ملت برقراري سيستم حكومتي فدراتيو ضرورتاً با همكاري داوطلبانه

ها را با مشكل مواجه  ها، كه همكاري آن بروز هر گونه تنش و ضديت ميان اين ملت. خواهد بود

  . نمايد، در وجود و تداوم اين گفتمان اشكال جدي توليد خواهد كرد

هاي ملل تحت  با سازمانرا دموكرات آذربايجان، تالش دارد كه روابط خود ـ جنبش فدرال 

ريزي يك مكانيزم دموكراتيك براي ايران فدرال با  تر ساخته و براي پي ردهستم در ايران گست

آ در مورد .د.ف.ي تحليلي ج بيانيه( تري داشته باشد ها اشتراك مساعي و همكاري نزديك آن

  ).اوضاع سياسي ايران

ه را ب» تاريخي آذربايجاناراضي «ها  البته اين همكاري و تشريك مساعي مشروط به آن است كه آن

  .رسميت بشناسند

شناسند و سياست الحاق  جرياناتي كه اراضي تاريخي آذربايجان را به رسميت نمي با ما

ي شوراي مركزي  بند دوم مصوبه( .ميتوانيم همكاري كن كنند نمي دنبال مي اي را طلبانه

  ) هاي ائتالفي جنبش آ در مورد سياست.د.ف.ج

هاي سياسي سرتاسري در  سياسي ملت مركز و گروهچنين جنبش همكاري خود را با نيروهاي  هم

 ها و حق تعيين سرنوشت ملت كثيرالمله بودن كشور ايران را بپذيرند و«داند كه  پذير مي صورتي امكان



۱۷۸ 

 

اگرچه نسبت به اين همكاري ). بند سوم همان مصوبه(» برابري حقوقي آنان را قبول داشته باشند

  :كهشود  بين نيست و يادآور مي خيلي خوش

 .»اند اغلب اين جريانات سياسي با شوونيسم فارس و ناسيوناليسم افراطي ايراني مسموم شده«

  )همان(

  و ستم طبقاتي »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«

همان طور كه قبالً اشاره كرديم، جنبش فدرال دموكرات آذربايجان جنبش كارگري را يكي از سه 

  : ها و احزاب كارگري است بلوك اجتماعي ـ سياسي مهم ارزيابي كرده و خواهان همكاري با سازمان

هاي اساسي دموكراسي و  جنبش كارگران و زحمتكشان و معلمين، يكي از  ستون

ها در صورت پيوند  جنبش مليت رود، و شمار ميه ر كشور بعدالت اجتماعي د

تواند حركت حق طلبانه خود را در جهتي دموكراتيك پيش ببرد  خوردن با آن مي

اجتماعي خود، از آنان  ي در پايه زيرا اكثريت مردم در درون هر مليتي، ضرورتاً

آ از وضعيت .د.ف.تحليل سياسي شوراي مركزي ج( .تشكيل گرديده است

  )جمهوري اسالمي در شرايط كنوني

ي  ي اجتماعي و بيمه ي تأسيس نظام بيمه و با وعده» عدالت اجتماعي«اين گفتمان، با طرح شعار 

از  8تا  6نگاه كنيد به بندهاي (» سيستم مالياتي تصاعدي بر درآمد، سود، ارث و دارائي«بيكاري و 

ي كارگر آذربايجان را در جهت اهداف خود بسيج  سعي دارد تا طبقه) هداف پالتفرم جنبشبخش ا

  .نمايد

  و ستم جنسي »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«
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در گفتمان جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان، بلوك جنسي، سومين بلوك اجتماعي مهم در 

  :ر سلطانزادهبه نظ. شود ي تحوالت سياسي اجتماعي محسوب مي عرصه

در تمامي جوامع، زنان يك عامل كليدي در بازتوليد ساختار اقتصادي هستند زيرا تمامي 

در عين حال، زنان بعنوان جزئي از . بازتوليد جمعيت نيروي كار، به آنان وابستگي دارد

ه اين طريق، به ب. نمايند ساختار اقتصاد مسلط، روابط طبقاتي و ملي را نيز بازتوليد مي

ساختار اقتصادي و طبقاتي  و ملي مسلط، سطوح مختلف تبعيض جنسي نيز  ي واسطه

توان از بين  ها نمي هاي احزاب و گروه تبعيض جنسي را از طريق اعالميه. شود بازتوليد مي

اين امر مستلزم فراتر از طبقه . در برابر مردان استبه استقالل زنان  نيلِكه نيازمند  بل ،برد

در نتيجه، مستلزم شناختن حركت مستقل  و تبعيض جنسي در جامعه است ي هئلبودن مس

 .طبقاتي و ملي در جامعه است ي هئلناپذير آن با مس سو، و پيوند تفكيك آنان از يك

  )1387سلطانزاده، (

اين جنبش، براي رفع ستم جنسي در پالتفرم خود، عالوه بر آن كه بر برابري حقوقي زنان با مردان در 

  :دارد كه كند، مقرر مي هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي تأكيد مي هتمام عرص

براى امحاء . زنان بايد به نسبت جمعيت خود در تمامى ارگانهاى حكومتى شركت داشته باشند

وضعيت واقعاً موجود نابرابر بين زنان و مردان بايد تدابير الزم از جمله تبعيض مثبت به نفع زنان 

هاى زحمتكش ايجاد گردد و از  ي زنان خانواده سب براى رشد همه جانبهشرايط منا. اعمال شود

  )بند پنجم از بخش اهداف پالتفرم جنبش. (برپايي تشكيالت مستقل زنان حمايت شود

  

  



۱۸۰ 

 

  و مذهب »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«

سكوالريسم بندي شده و بر اين پايه،  آ در جهت نيل به يك دولت ملي مدرن صورت.د.ف.گفتمان ج

  :به اعتقاد سلطانزاده. آورد هاي نظام سياسي مطلوب خود به شمار مي ترين مؤلفه را از بنيادي

 ي عنوان يك نهاد سياسي از سلطهه ي دولت بينخستين تمايز شاخص دولت مدرن، رها

هاي مذهبي، و از طرف  عناصر اوليه فكري آن در عصر  رفورماسيون و جنگ. مذهب بود

با ها عنوان گرديد و در عصر روشنگري به يك انقالب ايدوئولوژيك تبديل شد،  پروتستان

در نظام سياسي دولت در اروپا و  را عمالًسكوالريسم  انقالب فرانسه بود كه اين وجود، اين

از اين نظر، جهان مديون . وارد كرد ديگر  هاي به تبع آن در ديگر كشورهاي جهان در دوره

در آغاز قرن  است و ما كه خود مفرانسه در پايان قرن هيجده عصر روشنگري و انقالب

را  گاه تاريخي آن كنيم، بايد اهميت و جاي بيست و يكم در يك استبداد مذهبي زندگي مي

  )1387سلطانزاده، ( .باز شناسيم

كند  تصريح مي» جدايي كامل دين و ايدئولوژي از دولت«بر اين اساس، پالتفرم جنبش ضمن تأكيد بر 

  :هك

داشتن اعتقادات ديني و يا عدم باور بدان، . دين و مرام و مسلك امر خصوصي افراد است«

اجراي مراسم و آداب ديني براي معتقدين . اعتقاد به يك مرام يا عدم اعتقاد بدان آزاد است

دين و مرام و مسلك بايد كامالً از سيستم تعليم ـ تربيتى و از دولت جدا . آن آزاد است

  )بند چهارم از بخش اهداف پالتفرم جنبش(» .باشد

  

  



۱۸۱ 

 

  و جمهوري اسالمي »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«

  :كند را يك انقالب ارتجاعي ارزيابي مي 57اين گفتمان، رخداد 

توان  را تنها مي ايران و نيز طيف سياسي پيروز در آن ايدوئولوژي سياسي انقالب اسالمي در

ي كه در آن پيروز شد و نيز ايدوئولوژي يماهيت نيرو. مقايسه كردبا ضد انقالبات تاريخ 

اين  .سياسي انقالب اسالمي، انقالبي بود عليه خرد و عليه روشنگري و عليه دموكراتيسم

را  توان آن از نظر مضمون ايدوئولوژيك خود، به ضد انقالبات تاريخ تعلق دارد و ميانقالب، 

هاي شبه فاشيستي در  هاي دموكراتيك و ايدوئولوژي هاي ارتجاعي عليه جنبش با واكنش

  )2008سلطانزاده، . (تاريخ معاصر مقايسه كرد

» توتاليتر«آ جمهوري اسالمي را نوعي ساختار سياسي .د.ف.، گفتمان ج»57رخداد «با اين تفسير از 

  : به باور سلطانزاده. كند ارزيابي مي

بدين معني كه تركيبي است از يك : نهيك دولت توتاليتر، دولتي است با ساختاري دوگا

منظور از دولت عادي، يك دستگاه اداري .  94و دولت اختيارات ويژه 93دولت عادي

ي قوانين قابل  اش، بر پايه هاي گوناگون آن، و از جمله نظام قضايي مدار است كه بخش قانون

دولت «. پردازند ميبيني و با حدود و اختيارات مشخص به ايفاي كاردهاي خود  پيش

گرا اشاره دارد كه توسط  ي خشونت به سيستم حكومتي خودكامه» اختيارات ويژه

ي مركزي هر دولت توتاليتري، ضرورتاً از دولت  هسته. شود هاي قانوني كنترل نمي مكانيسم

اي از آن عمل  اختيارات ويژه تشكيل شده است و بخش دولت عادي، به صورت زائده

  )تا ، بيfانزادهسلط. (كند مي
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۱۸۲ 

 

يك دولت توتاليتر، ضرورتاً . 1: كند ي ديگر دولت توتاليتر هم اشاره مي چنين، به دو مشخصه او، هم

به اين معني كه امكانات اجتماعي، اقتصادي و سياسي را بر اساس . يك دولت ايدئولوژيك است

در ساختار سياسي دولت،  كند و هاي اجتماعي به ايدئولوژي معيني، توزيع مي اعالم وفاداري گروه

ي  يك دولت توتاليتر بر پايه. 2. هايي راه دارند كه به آن ايدئولوژي تعلق داشته باشند فقط آن گروه

گذاري  با نفي استقالل دستگاه اجرائي، قضايي و قانون» رهبر«. استوار است» 95رهبري«يك سبستم 

  )همان. (گيرد ، خود بر فراز قانون قرار مي، عمالً»رهبري«ها به پيروي از  كشور، و با ملزم كردن آن

ترين مانعِ  آ جمهوري اسالمي را عمده.د.ف.با اين ارزيابي از ماهيت نظام جمهوري اسالمي، پالتفرم ج

  : آورد ي ملي در ايران به شمار مي حلِ مسئله

حل . ي سياسي است ي ملي تركان ايران، اصوالً يك مسئله ي ملي، و از جمله مسئله مسئله

ي ملي و امحاء ستم ملى تنها از طريق تأمين حق ملل درتعيين سرنوشت خويش  مسئله

. جمهوري اسالمي ايران مانع اصلي سر راه تحقق اين امر است. ممكن و مقدور است

  )آ.د.ف.سومين پرنسيپ عمومي پالتفرم ج(

  »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«ي گفتمان  هاي عمده ها و تناقض سكوت

هاي آذربايجان ايران را در مركز توجه خود قرار داده و معتقد  ي ملي ترك آ حل مسئله.د.ف.گفتمان ج

هاي ملي  ي اجتماعي فعلي ايران ـ جنبش هاي سه گانه است كه حل اين مسئله تنها با ائتالف بلوك

ك دموكراتيك يابي به هدف مشتر زبان، جنبش زنان و جنبش كارگري ـ براي دست ايرانيان غير فارس

ي اين هدف مشترك دموكراتيك را تالش براي كسب  گانه اين گفتمان، وجوه سه. پذير است امكان

با اين حال، اين موضوع مسكوت . كند اعالم مي» عدالت اجتماعي«برابري ملي، برابري جنسي و 
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الف شركت كنند هاي ملي و جنسي با هدف روشن كسب برابري در اين ائت ماند كه چرا بايد بلوك مي

گذاري نامتوازن  درك منطقي كه پشت اين هدف. »عدالت اجتماعي«اما بلوك كارگري با هدف مبهم 

پذير است كه درك درستي از تحوالت  هاي اجتماعي متفاوت نهفته است تنها زماني فهم براي بلوك

  .ساختاري مورد نطر اين گفتمان داشته باشيم

ي اول به وجه سياسي  مشغول آن است، در وهله اين گفتمان دلاي كه  ترين تحوالت ساختاري مهم

اي كه با وجه  ي دوم به ساختار ايدئولوژيك آن ـ در محدوده شود و در وهله ي ايران مربوط مي جامعه

آ در وجه سياسي، خواستار تبديل ساختار سياسي موجود .د.ف.ج. كند سياسي ارتباط مستقيم پيدا مي

است و در وجه ايدئولوژيك عموماً سكوالر شدن نظام » موكراتيك فدراتيوساختار د«ايران به يك 

اين گفتمان خواستار هيچ نوع تحول ساختاري عمده . كند گيري مي ي سياسي را پي حقوقي و حوزه

داري ـ را  در وجه اقتصادي نيست و حفظ مناسبات توليد حاكم بر ايران ـ نظام مالكيت سرمايه

توان ادعا كرد كه، بدون  اگر مي. ي آن محسوب داشت مِ صريحاً اعالم نشدههاي مه توان از هدف مي

تغيير در ساختار اقتصادي، و تنها با تغيير در وجوه سياسي ـ ايدئولوژيك و نظام حقوقي يك جامعه 

توان ستم ملي و ستم جنسي را برطرف كرد، چنين ادعايي در مورد ستم طبقاتي، كه مستقيماً با  مي

با   .پذير نخواهد بود اقتصادي و نظام مناسبات توليدي مرتبط است، به لحاظ منطقي امكانساختارهاي 

ي  اش ناگزير از بسيج طبقه اين وجود، اين گفتمان، بنا بر ادعاي خود، براي رسيدن به هدف بنيادي

اي بسيج تابد، بنابراين بر باشد و چون منطق دروني اين گفتمان محوِ ستم طبقاتي را برنمي كارگر مي

  . آورد روي مي» عدالت اجتماعي«به شعار مبهم » بلوك اجتماعي كارگري«

هاي واقعي  هاي بنيادين ساختار اقتصادي تنها به ناديده انگاشتنِ ريشه به عالوه، سكوت در مورد مؤلفه

. ه استهاي واقعي براي مبارزه با آن محدود نماند حل ي راه ستم طبقاتي و در نتيجه، ناتواني در ارائه



۱۸۴ 

 

داري با ستم ملي و ستم  ي بنياديِ ساختار اقتصادي سرمايه اين سكوت، به سكوت در مورد رابطه

مسائل اجتماعي «جنسي هم تعميم يافته و استنتاج نظري سلطانزاده از گرامشي را مبني بر اين كه 

 "شود مربوط نميطبقه  به اصالًمسائل اجتماعي "را به دستورالعمل  96»شود در طبقه خالصه نمي صرفاً

   97.تغيير داده است

فرض ليبراليستي كه نظام سياسي  آ با بديهي جلوه دادن اين پيش.د.ف.از سوي ديگر، گفتمان ج

ي طبقات جامعه است، به نفي خصلت طبقاتي دولت ملي  پارلمانتاريستي ابزار اعمال حاكميت همه

  . ي اجتماعي حاكم تصوير كرده است از طبقهگاه دولت را بر فراز و مستقل  مدرن پرداخته و جاي
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اً هيچ موضوع مهمي را از منظر نظر شود ـ تقريب صرف» عدالت اجتماعي«ي مبهم  آ ـ اگر از وعده.د.ف.پالتفرم ج.  
  .    كند طبقاتي مطرح نمي



۱۸۵ 

 

  »جنبش فدرال ـ دموكرات آذربايجان«بندي گفتمان  جمع

هاي آذربايجان ايران  ي ملي ترك ي ملي، به ويژه حل مسئله حل مسئلهدآ در جهت .ف.گفتمان ج

را با » ملت«اين گفتمان، . ترين مفهوم اين گفتمان است بندي شده و مفهوم ملت مركزي صورت

گاه بسيار  جاي» زبان«هاي عيني و ذهني تعريف كرده و در اين بين براي عنصر  برآيندي از مؤلفه

در ارتباط نزديك با مفهوم » حق تعيين سرنوشت ملي«آ از .د.ف.تفسير ج .شود اي قائل مي برجسته

ي معنايي ليبراليستي مشخص  مورد نظر اين گفتمان با هاله» دموكراسيِ«دموكراسي قرار دارد، و 

اين گفتمان، به لحاظ نظري سعي كرده تا از تصوير جامعه به عنوان يك كليت ارگانيك . شود مي

گفتمان . هاي اجتماعي متفاوت دانسته است ين پايه، جامعه را متشكل از بلوكاجتناب نمايد و بر ا

ي امروز ايران را بلوك ملي، بلوك جنسي و بلوك  هاي اجتماعي جامعه ترين بلوك مهمدآ .ف.ج

اين گفتمان . كند دعوت به ائتالف مي» دموكراسي«ها را براي رسيدن به  طبقاتي معرفي كرده و آن

ها را براي مقابله با  گرايي برقرار كرده و آن منافع اين سه بلوك اجتماعي نوعي هم سعي دارد كه بين

دآ با ارزيابي نظام جمهوري .ف.ج. ي واحد قرار دهد حاكميت جمهوري اسالمي ايران در يك جبهه

دموكراسي به » دشمن«ترين  ، آن را مهم»توتاليترِ متمركز«اسالمي به عنوان نوعي ساختارِ سياسيِ 

  .آورد اب ميحس

براي تغيير ساختارهاي سياسي ـ  اين گفتمان با اجتناب از نقد بنياديِ ساختار اقتصادي ايران، تنها

. گذر از فرماسيون اجتماعي فعلي ايران نيست كند و به هيچ وجه در پيِ ايدئولوژيك ايران تالش مي

هاي اجتماعي نيست كه  لوكدآ در جهت منافع آن دسته از ب.ف.بنابراين، سوگيري نهايي گفتمان ج

  .ناپذير است شان از الغاي روابط توليد مسلط فعلي جدايي نفع



۱۸۶ 

 

طلب در آذربايجان ايران ـ حزب استقالل آذربايجان جنوبي  خرد گفتمان ناسيوناليستيِ استقالل

  )گايپ(

  ترين مفاهيم گفتمان گايپ مهم

به دنبال اجراي برخي از اصول قانون گراي آذربايجان ايران  اگر خرد گفتمان ناسوناليستي قانون

ي ملي  خواه حل مسئله اساسي جمهوري اسالمي ايران است و خرد گفتمان ناسيوناليستي فدرال

كند، نوعي ديگري از خرد گفتمان  گيري مي ها را در قالب ساختار سياسي فدراتيو پي آذربايجاني

اين . شود آن حل مي  ايران تنها با استقالل ي ملي آذربايجان ناسيوناليستي بر اين باور است كه مسئله

جمهوري «در كشورهاي متعدد، حداقل در دو كشور ايران و » ملت ترك آذربايجان«باور كه، امروزه 

به اين دليل، در اين . دهد ي مركزي اين خرد گفتمان را تشكيل مي اند هسته پراكنده» آذربايجان شمالي

حزب استقالل آذربايجان جنوبي . شود ناميده مي» بايجان جنوبيآذر«خرد گفتمانْ آذربايجان ايران، 

  . كند سازمان سياسي تپيكي است كه اين خرد گفتمان را نمايندگي مي) 98گايپ(

ي جغرافيا، تاريخ و  است كه با سه مؤلفه» ملت«ترين مفهوم گفتمانِ گايپ مفهوم  ترين و مركزي مهم

در اين گفتمان، در وجه ). ي گايپ نامه ي مرام مقدمه :نگاه كنيد به(شود  زبان مشترك تعريف مي

وارثان طبيعي «هاي ساكن ايران،  ، به عنوان يكي از ملت»ملت آذربايجان«جغرافيايي ـ تاريخي، 

اند كه امروزه ايران  كشوري بوده«ساكن » ها آريائي«تر از  اند كه بسيار قبل قلمداد شده» هاي سومر ترك

  : ي گايپ با اين جمالت شروع شده است امهن مرام. »شود ناميده مي

شود از اعصار قديم محل سكونت و تمدن تركها بوده  كشوري كه امروزه ايران ناميده مي«

غيره در  ها، اورارتوها و ها، قوتي قبل از آمدن آريائي زبانان به اين فالت، سومرها، ايالم. است
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هاي آذربايجان در  كه بخشي از ترك اين با .باشند اينجا ساكن بوده و صاحبين اصلي آن مي

تركهاي  ]ي[اند ولي بخش اصلي و عمده سال اخير به اين مناطق مهاجرت كرده هزار

باشند كه هزاران سال در اين مناطق زندگي  آذربايجان وارثين طبيعي تركهاي سومر مي

  )ي گايپ نامه مرامي  بخشي از مقدمه(» .اند كرده

ن، گايپ با مردود دانستن اين كه تركي زباني است كه بر ملت آذربايجان ي زبا در ارتباط با مؤلفه

در اكثر «ست كه در  »تركي آذربايجاني«تحميل شده است، بر اين باور است كه زبانِ ملت آذربايجانْ 

بند پنجم از اهداف (» .اسناد تاريخي به نام زبان آذربايجاني، تركي آذري و يا آذري مشهور شده است

  )ي گايپ امهن مرام

در » حق تعيين سرنوشت ملي«. است» حق تعيين سرنوشت ملي«دومين مفهوم بنيادي گفتمان گايپ، 

اي كه از  گايپ با روايت تاريخيِ ويژه. معني شده است» حق استقالل«هيچ ابهامي،  اين گفتمان، بي

رسد كه نخستين  دهد، به اين باور مي ي ملت آذربايجان براي كسب حقوق ملي به دست مي مبارزه

  :سال پيش برداشته شده است 200هاي عملي براي استقالل آذربايجان در  گام

بين تركهاي آذربايجان چه بصورت دولتي،  ايدة استقالل از زمانهاي دور همواره در«

سال پيش فدراسيون مستقل آذربايجان با رهبري  200. يت مي شودؤتشكيالتي و يا فردي ر

 سال حاكميت كه براي اولين بار اردوي منظم تشكيل داد از 17محمدقلي خان افشار بعد از 

ضرورت : همان(» .طرف فتحعلي شاه مغلوب گشته و به تابعيت امپراتوري قاجار درآمد

  )استقالل

به » شوونيسم فارس«در اين گفتمان، . باشد مي از ديگر مفاهيم بنيادي گفتمان گايپ» شوونيسم فارس«

  :يك واقعيت ساختاري اشاره دارد و منظور از آن ضديت با زبان فارسي يا ملت فارس نيست
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ملت فارس نيست، بلكه مقصود از شوونيزم فارس ] ضديت با[شوونيزم فارس به معناي «

بنا نهاده ) فارس= ران اي(اساس فارسيت  سياستي هست كه سيستم دولت مركزي ايران را بر

و استقالل ملل غيرفارس را سركوب، هويت و موجوديت ملي آنها را انكار، زبان آنها را 

ممنوع و تاريخشان را جعل كرده، اولويت فارس بودن و زبان فارسي را بر اين ملل تحميل 

كه اين  اشخاص يا نيروهائي. كند نموده، با تطبيق سياست آسيميالسيون آنها را فارسيزه مي

سيستم دولتي را رهبري و اين سياست را اجرا مي كنند حتي اگر غيرفارس هم باشند تغييري 

: همان(» ، زيرا كه ماهيتاً عامل و خدمتگزاران شوونيزم فارس هستندكرددر مسئله نخواهد 

  )بخش تعاريف

  گفتمان گايپ و ستم جنسي و طبقاتي 

دار برابري جنسي و متعقد به موازين دموكراتيك، از  ، طرف»الئيك«گفتمان گايپ، خود را گفتماني 

جمله موازين حقوق بشر معرفي كرده و دموكراسي را در وجود نهادهاي حكومتي انتخابي و تضمين 

  ). نامه از اهداف مرام 21- 16و  8-6بندهاي (كند  آزادي بيان و احزاب سياسي تصوير مي

داري معرفي كرده و بر تضمين  خود را مدافع سرمايه اين گفتمان در ارتباط با ساختارهاي اقتصادي،

  :تأكيد دارد» امنيت سرمايه«

آزاد اداره شده و  ]داري[ جمهوري مستقل آذربايجان جنوبي با سيستم اقتصادي سرمايه«

  )نامه از اهداف مرام 11بند . (»امنيت سرمايه تأمين خواهد شد

ي كارگر آذربايجان را با خود همراه سازند برپايي  ي اقتصادي براي اين كه طبقه ها در اين زمينه آن 

اين دولت رفاه، محو بيكاري، نظام درماني رايگان و . دهند را وعده مي» دولت رفاه«يك نوع 
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نگاه (د داد ي دبيرستان را در دستور كار خود قرار خواه تحصيالت اجباري و رايگان تا پايان دوره

  ).نامه از اهداف مرام 16-9كنيد به بندهاي 

  هاي ايران گفتمان گايپ و ديگر ملت

ي  ها حل مسئله ي ملي آذربايجان جنوبي نيست، آن حل مسئله فقط راه» استقالل«در گفتمان گايپ، 

هيچ نوع ها  بر اين پايه، آن. دانند ها ممكن مي هاي ايران را فقط با استقالل آن ي ملت ملي همه

هاي غير فارس ايران براي  حكومت مركزي را در ايران به رسميت نشناخته و خواستار اتحاد ملت

  :كسب استقالل هستند

ما براي تحقق حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم در زير نام ايران تشكيل دولت مستقل «

تحت ستم بر آنها را تنها راه دانسته و براي رسيدن به اين هدف تشكيل جبهه متحد ملل 

تا با همكاري و همگامي اين ملل شوونيزم فارس را . كنيم عليه شوونيزم فارس را پيشنهاد مي

  )ضرورت استقالل: ي گايپ نامه مرام(» .هاي مستقل خود را ايجاد كنيم شكست داده، دولت

ن جنوبي و ي اول، كسب استقالل آذربايجا ترين هدف خود را، در وهله ها، گايپ بنيادي با اين زمينه

تعيين دقيق « و ي مرزها اين سازمان، در مورد مسئله. كند در نهايت وحدت دو آذربايجان اعالم مي

بند سوم از اهداف (» دباش حل علمي دمكراتيك مي ش طرفدار راها مرزهاي خود با همسايگان

  ). نامه مرام

  ي گفتمان گايپ هاي عمده ها و تناقض سكوت

هاي ناسيوناليستي ديگر، در نهايت، تمام طبقات مختلف ملت  مام گفتمانگفتمان گايپ نيز همانند ت

هاي آنتاگونيستي، كه طبقات مختلف را از  آذربايجان را در يك گروه ملي ادغام كرده و از شكاف

اش، يعني يك مرز  يابي به هدف اصلي ها را در جهت دست نظر كرده و آن كند، صرف ديگر جدا مي هم
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اين گفتمان، با . گيري طبقاتي خود را آشكار كرده باشد انگيزاند، بدون اين كه جهت كشي ديگر، بر مي

داري موجود در كشورهاي پيراموني، هم از فهم  مسكوت گذاشتن تحليل ساختار اقتصادي سرمايه

 ماند و هم از تحليلِ رابطه بين ساختار اقتصادي ي ملي عاجز مي ي توليد با مسئله ارتباط اين نوع شيوه

. رود بورژوا طفره مي ي خرده دست طبقه ي كارگر و قشرهاي پايين داري و وضعيت كنوني طبقه سرمايه

ي كارگر  ي ملي در بين طبقه ي طبقات آذربايجان به مسئله ي تمام مشكالت همه گايپ با تقليل ريشه

آذربايجان جنوبي،  زند كه با استقالل بورژوا به اين توهم دامن مي ي خرده دست طبقه و قشرهاي پايين

ها حل خواهد شد؛ گو اين كه  دارانه، تمام مشكالت آن و بدون تغيير در ساختار اقتصادي سرمايه

آذربايجان شمالي، با مرز كشي و استقالل خود از اتحاد جماهير شوروي به چنين سعادتي دست پيدا 

يت مردم آذربايجان شمالي با ي سطح معيشت كنونيِ اقشار پايين دست، يعني اكثر مقايسه. كرده است

نگارنده بر اين باور . ها در زمان اتحاد شوروي در اين مورد آموزنده خواهد بود سطح معيشت آن

است كه هيچ كارگرِ آذربايجاني، همانند هر كارگر ديگري با مليت متفاوت، بالفاصله پس از آن كه 

اي در كار  فكر به خانه ـ البته اگر خانهاش از كار اخراج شد و بيكار گشت، با اين  توسط كارفرماي

هر : ـ او به دنبال كار است» شدم كار نمي اگر مستقل بوديم، از كار بي«باشد ـ بر نخواهد گشت كه 

  .كجاي دنيا كه باشد
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  فارسي منابع

 محمدي و محمدابراهيم فتاحي، ي احمد گل ، ايران بين دو انقالب، ترجمه)1377(آبراهاميان، يرواند 

  .نشر ني، چاپ دوم: تهران

اميد، . فرخ و س. ي ا ، ترجمه»هاي ايدئولوژيك دولت ايدئولوژي و دستگاه«، )1358(آلتوسر، لويي 

  23 - 3: 2ي  و شماره 28 -  7: 1ي  شماره ي انديشه ماهنامه

ي ماركسيستي و جنبش  ي مسائل حاد فلسفه درباره: ، پاسخ به جان لوييس)1359(آلتوسر، لويي 

  .ي جواد طباطبايي، تبريز، نشر ساواالن كارگري، ترجمه

، »چند ورق درخشان از تاريخ پر افتخار ما: كند آذربايجان صحبت مي«، )1387(ابراهيمي، فريدون 

  .11- 1: 50ي  ي پنجم، شماره ، دورهي آذربايجان ماهنامه

  .، نشر اختران    ، تهران    و حسن چاوشياني ليال جو افشاني  ، ترجمه   ، ميشل فوكو    )1385(، بري     اسمارت

طرح : ي شاپور اعتماد، تهران ، معادالت و تناقضات آنتونيو گرامشي، ترجمه)1383(اندرسون، پري 

  .نو

  .قصيده سرا: ي مجيد شريف، تهران  ها و قدرت، ترجمه ها ، كشمكش ، ايدئولوژي)1381(ير  انسار، پي

 .نشر آگه: ي اكبر معصوم بيگي، تهران  ، ترجمه»ايدئولوژي، درآمدي بر )1381(ايگلتون، تري 

پناه،  ي هوشتگ تيزابي و حسن قائم ، تاريخ نوين ايران، ترجمه)تا بي(ايوانف، ميخائيل سرگه يويچ 

 .انتشارات حزب توده: جا بي

  جا كيوان، بي. ي ب ي ماركس، ترجمه ، فلسفه)بي تا(باليبار، اتين
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نشر : ي محمود متحد، تهران ، طبقه و كار در ايران، ترجمه)1387(رهاد بهداد، سهراب و نعماني، ف

  .آگاه

گفتمان و تحليل ) گردآورنده (در م، تاجيك  درآمدي بر تحليل گفتمان،     )1379(، شعبانعلي     بهرامپور

 .     ، فرهنگ گفتمان    ، تهران    گفتمان

آذر، بازخواني ظهور و سقوط فرقه  21، در بهزادي، مصاحبه با استاد بهزاد )تا بي(بهزادي، بهزاد 

  .96-79: جا ، بيوري دموكرات آذربايجان و پيشه

ي خبري دانشجويانِ ترك  نامه ي دانشجويي يول، هفته نشريه، تبريز در اشغال، )1381(بي نام، 

  .81-78: آذر 21ي پنجاه و هفتمين سالگرد  نامه ، ويژه10ي شماره  ، ضميهدانشگاه تهران

، جلد )1384-1284(هاي سياسي ايران  تاريخ صد ساله احزاب و سازمان، )1385(پارسابناب، يونس 

  . انتشارات راوندي: ، واشنگتن دي سي)1384تا  1357از انقالب بهمن (دوم 

  .نشر آشيان: ي اميرعباس سعيدپور، تهران ، ساختاربندي، ترجمه)1383(پاركر، جان

ي  ، ماهنامهي تبريز روايتي از جنبش چريكي حلقه: وشادوش مرگ، زندگي د)1385(پالسچي، هژير 

  .48-43: 16ي  ، سال سوم، شمارهنقد نو

  .نشر مركز، ويراست دوم: ي پيام يزدانجو، تهران ، بارت، فوكو، آلتوسر، ترجمه)1382(پين، مايكل 

گفتمان و ،     )گردآورنده (م، تاجيك   ، در   ، وانمود و تحليل گفتمان    متن،     )1379(،     ، محمدرضا    تاجيك

 .، فرهنگ گفتمان    ، تهران  تحليل گفتمان

ي  ، موسسه تحقيقات و توسعه    ، پاد گفتمان و سياست، تهران    ، گفتمان    )1383(،     ، محمدرضا    تاجيك

 .     علوم انساني
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موكراتيك آذربايجان، قابل دسترسي جنبش فدرال ـ دموكراتيك آذربايجان، پالتفرم جنبش فدرال ـ د

  .http://www.achiq.org: در

، قابل آ در مورد اوضاع سياسي ايران.د.ف.ي تحليلي ج بيانيهجنبش فدرال ـ دموكراتيك آذربايجان، 

  .http://www.achiq.org: دسترسي در

آ از وضعيت جمهوري .د.ف.تحليل سياسي شوراي مركزي ججنبش فدرال ـ دموكراتيك آذربايجان، 

  .http://www.achiq.org: ، قابل دسترسي دراسالمي در شرايط كنوني

ي ها آ در مورد سياست.د.ف.ي شوراي مركزي ج جنبش فدرال ـ دموكراتيك آذربايجان، مصوبه

  .http://www.achiq.org: ائتالفي جنبش، قابل دسترسي در

  .نشر ني: تهران. ي ليال جوافشاني و حسن چاوشيان ير بورديو، ترجمه ، پي)1385(جنكينز، ريچارد

، قابل دسترسي )گايپ(ي حزب استقالل آذربايجان جنوبي  نامه حزب استقالل آذربايجان جنوبي، مرام

 .http://www.gaip.biz: در

نشر آگه، : ي باقر پرهام، تهران ، تاريخ فلسفه در قرن بيستم، ترجمه)1382(دوالكامپاني، كريستيان  

  .چاپ دوم

ي اقتصاد سياسي، سال  نقد تحليلي سياست هاي تعديل اقتصادي، فصلنامه، )1385(رحيمي، عليرضا 

  .؟-؟: 11ي  چهارم، شماره

نشر : ، استكهلم1358، آذربايجان و جنبش طرفداران شريعتمداري در سال )2000(رزمي، ماشااهللا 

  . /http://www.tribun.com : قابل دسترسي درتريبون، 

قابل دسترسي ، )طرح كلي و ساده يك مسئله(، دموكراسي و مسئله ملي )1387(سلطانزاده، هدايت 

  .http://www.achiq.org: در
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: ، قابل دسترسي در»، خميني و ايدئولوژي انقالب بهمن)2008(سلطانزاده، هدايت 

http://www.achiq.org .  

:  قابل دسترسي در، آيا حق تعيين سرنوشت بمعني جدائي است؟، )1384(، هدايت aسلطانزاده

http://www.achiq.org .  

:  قابل دسترسي در، زبان، ايدئولوژي و هويت ملي، )1384(، هدايت bسلطانزاده

http://www.achiq.org.  

  .http://www.achiq.org: قابل دسترسي در، »، فدرآليسم چيست؟)1384(، هدايت dسلطانزاده

: ل دسترسي درقاب، حق شهروندي، مليت و حق تعيين سرنوشت، )تا بي(، هدايت eسلطانزاده

http://www.achiq.org.  

: قابل دسترسي درهاي تغيير در يك نظام توتاليتر،  ، اصالحات و ظرفيت)تا بي(، هدايت fسلطانزاده

http://www.achiq.org  

: جا ي آيدين رحيمي، بي آذربايجان ايران، ترجمه گيري هويت حمعي در ، شكل)1385(شفر، برندا 

  .دوزگون خبر

  .نشر مركز: آريان، تهران ي امير احمدي ، لويي آلتوسر، ترجمه)1387(فرتر، لوك 

رو  فكران تورك پيش ي جمعيت روشن ، دوازده شهريور، ترجمه)1384(ي دموكرات آذربايجان  فرقه

-http://www.adf: قابل دسترسي در. آذربايجان جنبشِ فدرال ـ دموكرات: ايراني، نشر جديد

mk.org.  

ي دموكرات آذربايجان،  فرقه 22/8/2008ي رسمي  ، اعالميه)2008(ي دموكرات آذربايجان  فرقه

  .2-1: 46ي  ي پنجم، شماره ي آذربايجان، دوره ماهنامه
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  .http://www.achiq.org: شهريور، قابل دسترسي در 12ي  ي دموكرات آذربايجان، بيانيه فرقه

: ي دموكرات آذربايجان، قابل دسترسي در ي فرقه نامه ي دموكرات آذربايجان، مرام فرقه

http://www.adf-mk.org.  

: ي خلق آذربايجان، قابل دسترسي در ي پاياني كنگره ي دموكرات آذربايجان، قطعنامه فرقه

http://www.adf-mk.org.  

-http://www.adf: ي دموكرات آذربايجان، برنامه حكومت ملي آذربايجان، قابل دسترسي در فرقه

mk.org.  

: ي دموكرات آذربايجان، مصوبه دولت ملي آذربايجان در مورد زبان، قابل دسترسي در فرقه

http://www.adf-mk.org.  

، ويراسته     ي فاطمه شاسيته پيران و ديگران مه، ترج   ، تحليل انتقادي گفتمان    )1379(، نورمن     فركالف

، مركز مطالعات و تحقيقات     ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    ، تهران    محمد نبوي و مهران مهاجر

 .ها رسانه

انتشارات هرمس، : ي افشين جهانديده، تهران ، نيچه، فرويد، ماركس، ترجمه)1385(فوكو، ميشل 

  .چاپ دوم

اشرف درويشيان،  صفر قهرمانيان، در گفتگو با علي(، خاطرات صفرخان )1384(صفر قهرمانيان، 

  .نشر چشمه، چاپ پنجم: تهران

، »)اي ، ظهور جامعة شبكه1جلد (اقتصاد، جامعه و فرهنگ : ، عصر اطالعات)1385(، مانوئل aكاستلز

طرح نو، چاپ : تهران. ي علي پايا ي احد عليقليان، افشين خاكباز، حسن چاوشيان؛ ويراسته ترجمه

  .پنجم
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، »)، قدرت  هويت2جلد (اقتصاد، جامعه و فرهنگ : ، عصر اطالعات)1385(، مانوئل bكاستلز

طرح نو، چاپ : تهران. ي علي پايا ي احد عليقليان، افشين خاكباز، حسن چاوشيان؛ ويراسته ترجمه

  .پنجم

ي  ، ترجمه)، پايان هزاره3جلد (رهنگ اقتصاد، جامعه و ف: ، عصر اطالعات)1385(، مانوئل cكاستلز

  .طرح نو، چاپ پنجم: تهران. ي علي پايا احد عليقليان، افشين خاكباز، حسن چاوشيان؛ ويراسته

، »ي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ، شنود اشباح؛ مروري بر كارنامه)1381(گلپورچمركوهي، رضا 

  .انتشارات كليدر: تهران

، در م، تاجيك     ي جوادعلي صدوقي ، ترجمه   ، هژموني    ، عملگرايي    ، واسازي    )1379( ، ارنستو     الكالو

 .، فرهنگ گفتمان    ، تهران    ، گفتمان و تحليل گفتماني    )گردآورنده(

ي محمد  ، سه جلد، ترجمه»]ترجمه شده به فارسي[، مجموعه آثار )1384(لنين، والديمير ايليچ 

  .انتشارات فردوس: ي عزيزاهللا عليزاده، تهران هپورهرمزان، ويراست

ي ابراهيم حقيقي،  ، تاريخ عقايد سياسي از افالطون تا هابرماس، ترجمه)1384(ليدمان، سون اريك 

  .نشر اختران، چاپ دوم: تهران

انتشارات : ي محسن حكيمي، تهران ، ترجمه»ي فرانسه در قرن بيستم ، فلسفه)1378(ماتيوز، اريك 

  .ققنوس

: ي حسن مرتضوي، تهران ، جلد اول، ترجمه»نقدي بر اقتصاد سياسي: ، سرمايه)1386(ماركس، كارل 

 .نشر آگه
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بررسي زندگي و : ، از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات آذربايجان)1382(اي، علي  مرادي مراغه

ات آذربايجان، وري با نگاهي دوباره به ظهور و سقوط فرقه دمكر آراء سيد جعفر جوادزاده پيشه

  .نشر اوحدي: تهران

ي  ، ترجمه   موضع آلتوسري: هاي گفتمان، از ايدئولوژي تا گفتمان ، نظريه    ) 1379(، دايان     مك دانل

 .، فرهنگ گفتمان    ، تهران    ، گفتمان و تحليل گفتماني    )گردآورنده (حسينعلي نوذري در م، تاجيك 

نشر : ي نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران  يال و قدرت، ترجمه، سوژه، است)1384(ميلر، پيتر 

 .ني، چاپ دوم

 .    هزاره سوم:     ، زنجان    ي فتاح محمودي ترجمه» ، گفتمان    )1382(، سارا     ميلز

  .انتشارات هرمس: ي عبدالمحمد طباطبايي يزدي، تهران ، ترجمه»، سنت فاشيسم)1380(وايس، جان 

ي  ترجمه» ، از دستور متن تا گفتمان كاوي انتقادي    ، مطالعاتي در تحليل گفتمان)1382(، تئو     ون دايك

، وزارت فرهنگ و ارشاد     ، تهران    ي مهران مهاجر و محمدنبوي ، ويراسته    پيروز ايزدي و ديگران

 .    ها ، مركز مر مطالعات و تحقيقات رسانه    اسالمي

ي فرزاد  ترجمه» فلسفه ساختارگرايي و پساساختارگرايي: گرايي  ، ابرساخت    ) 1380(  ، ريچارد    هارلند

 .    ي هنري ، حوزه    ، سازمان تبليغات اسالمي    ، تهران    سجودي

ي فرزان  ، ترجمه»فلسفه ساختگرايي و پساساختگرايي: ، ابرساختگرايي)1380(هارلند، ريچارد 

  .ي هنري هنگ و هنر اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي، حوزهپژوهشگاه فر: سجودي، تهران

  .نشر اختران: زاده، تهران ي محمود عبداهللا ، ترجمه»، تاريخ مختصر نئوليبراليسم)1386(هاروي، ديويد 
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ي  ، ترجمه»مالكيت و رسالت: هاي اقتصادي ، تكامل نهادها و ايدئولوژي)1381.(ك. هانت، اي

  .آگهنشر : سهراب بهداد، تهران

، گفتمان و تحليل     )گردآورنده (در م، تاجيك » ، درآمدي بر تحليل گفتمان    ) 1379( ، ديويد     هوارت

  .، فرهنگ گفتمان    ، تهران    گفتماني
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