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چکیده
مفهوم «هژمونی» دارای بنیانهای فلسفی ـ نظری و ساحات معنایی متفاوتی است .این مفهوم را صرفاً و
لزوماً نباید به شیوهای ادراک نمود که در راه ادراک آن به شیوههایی دیگر انسداد حاصل آید .در ادراک
این مفهوم نباید در مغاک فروبستگیِ متافیزیکی فروغلطید و «یک» شیوۀ ادراک را بر سایر شیوهها
غالب دانست .فلذا ،پژوهش حاضر درصدد واسازی این گرایش به «امر واحد» است تا بر راه ادراک مفهوم
هژمونی به «یکی از شیوههای ممکن» پرتو افکند .این چنین ،تمرکز این پژوهش بر اندیشۀ ارنستو الکالو
قرار دارد تا بدینطریق بنیانهای فلسفی مفهوم مذکور در فلسفۀ ژاک دریدا مورد واکاوی قرار گیرند و
دالهای برسازندۀ مفصلبندی این مفهوم ـ در مقام ساحات معنایی آن ـ مکشوف گردند .همانگونه که
خواهیم دید ،دالهای مذکور حول دالّ برتر یا نقطۀ گرهگاهی «امکانیبودن» مفصلبندی میگردند و
مفاهیم دریدایی «امر تصمیمناپذیر» و «امر لمسناپذیر» بهعنوان بنیانهای فلسفی آنها قلمداد
میشوند .امّا ،این امکانیبودن بهمعنای عدمقطعیّت یا بیثباتی یا عدمبرخورداری از یک بنیان
هستیشناختی نیست .لذا ،امکانناپذیربودن ،تصمیمناپذیربودن و لمسناپذیربودنِ هژمونی را باید
بهمعنای عدمبرخورداری آن از «بنیاد غایی» ـ و نه «بنیاد» ـ قلمداد نمود و توجّه را بر سرشت آپوریایی
و حضور در عین غیاب و غیاب در عین حضور آن متمرکز نمود.

واژههای کلیدی :امر اجتماعی ،دال شناور ،دال برتر ،هژمونی ،الکالو ،دریدا.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدّمه
عرصۀ نظریهپردازی در سالهای اخیر شاه ِد ظهور و برو ِز اندیشمندان و نظریهپردازان
برجستهای نظیرِ آلن بدیو ( ،)Alain Badiouژاک رانسیر(،)Jacques Rancière
ژانـلوک نانسی ( ،)Jean-Luc Nancyجورجو آگامبن ( ،)Agamben Giorgioآنتونیو
نگری ( ،)Antonio Negriمایکل هارت ( ،)Michael Hardtاسالوی ژیژک ( Slavoj
 ،)Zizekارنستو الکالو ( ،)Ernesto Laclauشانتال موف ( )Mouffe Chantalو
دیگرانی بوده است که هر یک به سهم خود کوشیدهاند تا به آراء و نظریاتِ فالسفه و
نظریهپردازانِ نسل(های) پیش از خود صبغهای اجتماعی ببخشند .برای مثال ،بدیو ـ که
در ابتدا متأثر از لویی آلتوسر ( )Louis Althusserو یکی از میراثبرانِ وی محسوب می
ی
گشت ـ در سالهای اخیر در فلسفۀ اجتماعی خویش بهمیزانزیادی از نظریۀ روانکاو ِ
ژاک لکان( ،)Jacques Lacanفلسفۀ مارتین هایدگر ( ،)Heidegger Martinژاک دریدا
( ،)Jacques Derridaو ژیل دولوز ( )Gilles Deleuzeبهره جسته است .رانسیر نیز که
ب درس
مانند بدیو در ابتدا از میراثبران آلتوسر محسوب میگشت ،با نوشتنِ کتا ِ
آلتوسر پیوند خویش را از این سنّت گسست ،به صف هوادارانِ فلسفۀ واسازانۀ دریدا
پیوست .نانسی نیز که بهحق یکی از فالسفۀ برجستۀ معاصر فرانسوی به شمار میرود،
در فلسفۀ خویش بهمیزانیزیاد از آراء و اندیشههای فلسفی هایدگر و دریدا و ،تا
حدودی ،دولوز بهره جسته است .اهمیّت فلسفۀ نانسی تا آنجاست که دریدا یکی از آثار
خویش را به نانسی تقدیم کرده است و اثری دیگر را در مورد او به رشتۀ تحریر درآورده
است .آگامبن نیز بهمیزانیزیاد متأثر از فلسفۀ والتر بنیامین( )Walter Benjaminو
کارل اشمیت ( )Carl Schmittاست .وی ،همچنین ،یکی از شاگردانِ مستقیمِ هایدگر
محسوب میگردد .نگری و هارت نیز در سال های اخیر کوشیده اند فلسفۀ دولوز را هر
چه بیشتر به حوزههای اجتماعی وارد سازند .ژیژک نیز یکی از شارحان دولوز و میراثبر
نظریۀ روانکاوی لکانی بهشمار میرود .در حقیقت ،وی نظریۀ لکان را واردِ حوزههای
اجتماع و سیاست نموده است .الکالو و موف نیز با استفاده از نظریۀ روانکاوی لکانی و
آراء فالسفهای نظی ِر هایدگر ،دریدا ،آلتوسر ،فوکو ،اشمیت ،و ویتگنشتاین ،و آراء
ی بحثهای خویش پیرامون
گرامشی( )Gramsciکوشیدهاند تا چارچوبهای نظر ِ
موضوعاتی نظیرِ هژمونی( )hegemonyو گفتمان را هرچهبیشتر مستحکم سازند.
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 .2صورتبندیهای مفهومی ،ساحات فلسفۀ اجتماعی
فلذا ،براساس آنچه که دربارۀ الکالو بیان شد باید گفت که وی اندیشمندی است که
خاستگاه فکریاش سنّت قارّهای و بنیانهای فلسفی اندیشههایش مفاهیم بسطیافته در
این سنّت است .وی از جمله معدود اندیشمندانی است که قادر به طرحافکندن و
برساختن یک نظام فلسفی شده است .باید توجّه داشت آنچه برخورداری یک اندیشمند
از یک «نظام» فلسفی (یا اندیشهگانی) را مشخّص میسازد اوّ ًال ابتناء وی بر میراث
فکری پیشینیان و ،ثانیاً ،توانایی وی برای صورتبندی یک سنّت یا جریان فکری است.
اینچنین ،الکالو از مفاهیم اساسی موجود در فلسفۀ قارّهای بهره میجوید و با
مبتنیساختن اندیشۀ اجتماعی خود بر سنّت بهجایمانده از فالسفۀ پیشین و بسط
مفاهیمی جدید ـ امری که در ادامه بدان خواهیم پرداخت ـ سنّت یا جریان
اندیشهگانیای را برمیسازد که دارای عناصر چهارگانۀ هستیشناختی ،معرفتشناختی،
انسانشناختی و روششناختی مختص به خود است.
در باب آنچه «بسط مفاهیم جدید» نامیدیم باید بگوییم که پژوهش در آثـار الکـالو
نشان میدهد که وی از سه طریق بدین امر مبادرت ورزیده است .امّـا ،پـیش از آن ،الزم
است که عناصر درونی و برسازندۀ یک «مفهوم»( )conceptرا مورد واگشایی قرار دهیم.
با ابتناء بر بینش دوسوسوری( )de Saussurianالکالو باید خاطرنشانسازیم که یک
مفهوم برساختهای متشکّل از یک «دال»( )signifierو یک «مدلول»( )signifiedاست.
بهعبارتدیگر ،یک «تِرم»( )termیا «اصطالح» بهعنوان دال و «معنـای»()meaning
آن اصطالح بهعنوان مدلولِ دال دو عنصر برسازندۀ یک مفهوم هستند .اینچنـین اسـت
که الکالو یا از طریق برساختن معانی جدید برای دالهـای ازپیشموجـود ،یـا از طریـق
ابداع دالهای جدید و جایگزینساختن آنان با دالهای ازپیشموجودی که دارای معانی
مشترکی با دالهای جدید هستند ،یا از طریـق برسـاختن دالهـای جدیـدی کـه دارای
معانی جدیدی هستند مفـاهیم فلسـفۀ اجتمـاعی خـویش را صـورتبندی مینمایـد .در
شکل شمارۀ  1این شیوههای سهگانه همراه با نمونههای مفهـومی هـر یـک از آنهـا بـه
نمایش درآمده است (همانگونـه کـه مشـخّص اسـت ،در فلسـفۀ الکـالو بـا مفهـوم یـا
مفاهیمی که از دال(ها) و مدلول(های) ازپیشموجود تشکّل یافته باشند مواجه نیستیم).
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همانگونه که مشاهده میگردد« ،هژمونی» یکی از مفاهیمی است کـه الکـالو آن را
براساس بر یک دال ازپیشموجـود و برسـاختن معنـایی جدیـد صـورتبندی مینمایـد.
اینچنین است که در پژوهش حاضر ،مفهوم هژمونی با ابتناء بر ساحت گستردهتر فلسفۀ
اجتماعی الکالو مورد واکاوی قرار میگیرد و این امـر مشـخّص میگـردد کـه برسـاخت
مدلول جدید توسط وی بر بنیانهایی استوار اسـت کـه آنهـا را بایـد در فلسـفۀ دریـدا
جستوجو نمود .بنابراین ،پژوهشِ پیشِ رو بنیانهای دریـدایی مفهـوم هژمـونی در نـزد
الکالو را با دو هدف مورد مدّاقه قرار میدهد .هـدف نخسـت ،بهصـورت اخـص ،متوجّـه
واساختن مدلول هژمونی و بهعبارتدیگر ،آشناییزدایی از ریشههای فکری و معانی رایـ
آن از یکسو ،و مبتنیساختن آن بر بنیانها و معانی جدید از سوی دیگـر اسـت .هـدف
دوم ،نشاندادن پیوند ناگسستنی میان علوم اجتماعی و فلسفه با توجّه بـه موسّ گشـتن
بیشازپیش پندار ناهمپیوندبودن آنان در اجتماعات علمی این رشتهها است .فلذا ،هـدف
برجسته و پررنگساختن این امر است که بنیانهای نظریات علوم اجتمـاعی را اساسـاً و
ضرورتاً باید در فلسفه جستوجو نمود.
برای محقّقگشتن این اهداف مفهوم «امر اجتماعی» در نزد الکالو از رهگذر نقـد وی
به پندارۀ ساختارگرایانه دربارۀ جامعه مورد واکاوی قرار میگیرد و پس از کسب شـناخت
از جزئیبودن ثبات معنا در نزد وی و بر این اساس ،ساحات سهگانۀ مفهوم هژمونی مورد
مدّاقه قرار میگیرند .همچنانکه نشان خواهیم داد ،مفهوم هژمونی در فلسـفۀ الکـالو بـا
ابتنــاء بــر ایــن ســاحات ســهگانه و حــول محــور یــک نقطــۀ گرهگــاهی()nodal point
صورتبندی میشود .پس از ارائۀ «صورتبندی مفهومیِ» هژمونی ،به مضامینی پرداخته
میشود که بنیانهای فلسفی آناند.
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 .3امر اجتماعی ،بیبنیادیِ بنیادِ غایی
بهزعم الکالو ،مفهوم «کلیّت اجتماعی» دچار بحران و در حال افول اسـت .از ایـن دیـد،
رویکردهای کلّیگرایانه ـ همچون ساختارگرایی ـ یا مدلهایی نظیر مدل زیربنا ـ روبنـا
دارای تناقض هستند :در این رویکردهـا یـا مـدلها درحـالی ادعـای «رابطـهایبودن» (
 )relationalهویّت هر یک از اجزاء مطرح میشـود کـه یـک مرکزیّـت در آنهـا دارای
وجهی غالب است .ازآنجاکه کلیّتِ ساختاری ابژهای اسـت کـه دارای ایبـابیّتی از خـود
است ــ و ،بدینطریق ،بهعنوان اصل «بنیادین» نظام اجتماعی عمـل مینمایـد ـ فلـذا،
این کلیّت «ذاتِ» نظام اجتماعی است .الکالو در سراسر زندگی حرفـهای خـود ـ از آن
هنگام که نگارش آثار سترگ فلسفی خویش را آغازیـد ،تـا آن هنگـام کـه رد در نقـاب
خاک کشید ـ موضعی ضدّ ذاتباورانه داشت .اینچنین است که وی در برابر رویکردهای
کلّیگرایِ ذاتباور ،مفهوم «ناکرانمندبودگیِ امر اجتماعی»() 1را مطرح ساخته است :هر
نظام ساختاری دارای محدودیّت است ،زیرا همواره بهوسـیلۀ «مـازادی از معنـا» احاطـه
گشته است که نمیتواند بر آن تفوّق یابد .فلذا ،جامعه ــ بـهعنوان ابـژهای همبسـته کـه
خودْ فراشُدها یا فرایندهای خویش را بنیادمند میسازد و خود« ،بنیـادِ» خـویش است ـ
یـک «ناامکانیّـت» میباشـد ( .)Laclau, 1990: 90الکـالو سـاختارگرایی را بـه سـبب
محدودساختن خصلت رابطهای هر هویّت اجتماعی در فروبستگیِ نظام مورد انتقـاد قـرار
میدهد .وی ،در مقابل این رویکرد ذاتباور ،بر خصلت رابطهای هویّت هـر یـک از اجـزاء
نظام تأکید میکند و ،توأمان ،ثباتِ «کامل» (ثباتمندی) این هویّتهـا در نظـام را نفـی
مینماید .اینچنـین اسـت کـه مفـاهیم «امـر اجتمـاعی» و «گفتمـان» واجـد اهمیّـت
میشوند .الکالو با بهکارگیری مفهوم امر اجتماعی بر جریانِ ناکرانمنـدِ تفاوتهـا تأکیـد
میورزد و در بطن تحلیل خود از گفتمان ،جزئیبودن یـا ناکامـلبودن ثبـات هویّتهـای
اجتماعی را مطمحنظر قرار میدهد.
الکالو ثبات معنا را امکانناپذیر میداند ،امّا بااینوجود ،امر اجتماعی را صـرفاً جریـان
ناکرانمند تفاوتها نمیداند؛ بهزعم وی ،امـر اجتمـاعی عـالوه بـر ایـن کـه ناکرانمنـدی
تفاوتها است ،توأمـان محـدودیّتِ جریـانِ مـذکور ،تفـوّق بـر ناکرانمنـدی ،و نمایاننـدۀ
کوششی در جهت قراردادن جریان ناکرانمند تفاوتها در بطن کرانمندی یک نظام اسـت
(همان) .امّا ،باید دانست که در اندیشۀ الکالو ،نظام یا ساختار بههیچوجه امری بنیادمنـد،
1. infinitude of the social
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متعیّن و دارای ذات نیست .نظام یا سـاختار امـری فاقـد ثبـات اسـت کـه فراسـوی امـر
اجتماعی عمل مینماید .فلذا ،الکالو ،در فلسفۀ اجتماعی خویش ،وجود «بنیـاد» را نفـی
نمینماید ،بلکه «بنیادِ بنیاد» را نفی میکند و بنیـاد را بیبنیـاد میدانـد و بـر ایـن امـر
تأکید میکند که نظام ،ساختار و جامعه فاقدِ بنیادِ «غایی» هستند .همسان با ایـن امـر،
باید توجّه نماییم که الکالو ثباتِ فینفسۀ معنا را نفی نمینماید ،بلکه بـر امکانناپـذیری
ثبات «کاملِ» معنا تأکید میکند و معنا را دارای ثبات «ناکامـل» یـا «جزئـی» میدانـد
( .)Laclau and Mouffe, 2001: 112بنابراین ،با طرحبندی جدیدی از کلیّت اجتماعی
مواجه هستیم :این «کلیّت» امر اجتماعی را به ابژهای متعیّن (یعنـی« ،جامعـه») مبـدّل
نمیسازد و محدودیّتی بر آن اعمال نمینماید .امر اجتماعی همواره از نیروهای جبریای
که برای ساخت «جامعه» بهکارگرفتهمیشوند پیشی میگیرد .امّا ،نباید گمـان کـرد کـه
«کلیّت» مذکور ناپدید میگردد :هرچند فضای همبستهای که کلیّت در پـی تحمیـل آن
است در تحلیل نهایی یک ناامکانیّت میباشد ،امّا دستیابی به ثباتِ جزئیِ امر اجتمـاعی
از طریق نقـا گرهگـاهی امکانپـذیر اسـت ( .)Laclau, 1990: 91عالوهبـر کلیّتهـای
اجتماعی ،بحث مشابهای را میتوان دربارۀ کلیّتهـای گفتمـانی بهپیشکشـید :هرچنـد
کلیّتهای گفتمانی برای متوقّفساختن جریـان تفاوتهـا برسـاخته میشـوند ،امّـا ایـن
جریان هیچگاه متوقّف نمیشود .هرچند تفاوتها دارای جریانی ناکرانمندند ،امّا اگر هیچ
گونهای از محدودیّت وجود نداشته باشد ،این تفاوتها از وجهی غالب در کلیّت گفتمـانی
برخوردار نمیگردند.
 .4صورتبندی هژمونی :ساحات مفهومی ،نقطۀ گرهگاهی
با ابتناء بر بحث اخیر است که میتوان به ساحات برسازندۀ مفهوم هژمونی در نزد الکالو
پرداخت .وی سه ساحت را برای نظریهپردازی دربارۀ مفهوم «هژمونی» در نظـر دارد کـه
متضمّنِ ساحات متفاوت رابطۀ میان «ضرورت» و «امکان» (در معـانی الکـالوی آنهـا)
نیز هستند ( .)Ibid: 28ساحت نخست ،ساحت مفصـلبندی دالهـای شـناور( floating
 )signifiersاست .الکالو برای بیان مقصود خویش دالّ «دموکراسی» را بـهعنوان نمونـه
ذکر میکند .این دال اساساً چندوجهی است ،زیـرا کـه در حـوزۀ فلسـفۀ سیاسـی دارای
کاربردهایی موسّ است :یکی از کاربردهای ممکـن آن هنگـامی ادراک میگـردد کـه بـا
معنای «ضدّ فاشیسم» مفصلبندی میشود .کاربرد دیگر آن ـ کاربرد کامالً متفاوت آن ـ
با معنای «ضدّ کمونیسم» مفصلبندی میشده است .فلذا« ،هژمونیزهشدنِ» یکی از ایـن
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کاربردها بهمنزلۀ تثبیتشدن معنای آن حول یک نقطۀ گرهگاهی است .اینچنین اسـت
که الکالو «میدانِ امرِ اجتمـاعی» را جنگـی نافرجـام میدانـد کـه جریانهـای سیاسـی
مختلف در آن میکوشند تا شـمار هرچـهبیشتری از دالهـای اجتمـاعی را حـول خـود
مفصلبندی نمایند (همان) .در این تفکّر ،گشودگیِ امر اجتماعی ناشـی از امکانناپـذیری
دســتیابی بــه ثبــات کامــل اســت :از یــک ســو ،خصــلت «ضــروری» امــر اجتمــاعی و
«ابژکتیو»بودن آن وابسـته بـه ایبـاد یـک هژمـونی ثباتمنـد اسـت و ،از سـوی دیگـر،
دورههایی از «بحران ارگانیک» وجود دارند کـه مفصـلبندیهای هژمونیـکِ بنیـادین در
آنها تضعیف میگردند و شمار زیادی از عناصر اجتمـاعیْ نقـش دالهـای شـناور را بـر
عهــده میگیرنــد .هرچنــد ایــن ســاحت توصــیفگر بخشــی از فراینــد برساختهشــدن
هژمونیک ـگفتمانیِ امــر اجتمــاعی میباشــد ،امّــا الکــالو از محــدودیّتهای آن غفلــت
نمیورزد:
«[این محدودیّتها] از امری ناشی میشوند که میتوان آن را ”شفّافیّتِ جریان“ نامید . ...در
واق  ،مطابق با آنچه در این ساحت توصیف گردیـد ،وجـود یـک کلیّـتِ فروبسـته امکانناپـذیر
میباشد .زیرا که از لحاظ تبربی امکان ندارد که یک نیروی اجتماعی تفـوّقِ هژمونیـکِ خـود را
بهطورکامل اِعمال نماید .امّا ،اگر اینگونه فرض شود که اینچنین تفوّقی اعمـال میگـردد ،امـر
اجتماعی به یک فروبستگیِ خودـ تنظیمگر و خودــ هستسـاز تبـدیل میشـود .هرچنـد ،ایـن
نتیبهگیری را تنها در یک صورت میتوان پذیرفت :اگر این امر نیز همزمان مورد پـذیرش قـرار
گیرد که جریان نیروی هژمونیک کامالً خودـ شفّافگر است یـا اینکـه جریـان ،بـهخودیخود،
دچار ابهامات ساختار نمیشود .همانگونه که مالحظـه میشـود ،پـذیرش ایـن امـور بـه اتّخـاذ
رویکردی میانبامد که در مورد تبانس و خودـ آگاهیِ کنشگران اجتماعی تلقّـی سـادهبینانهای
دارد» (.)Ibid

ساحت دوم برای فائقآمـدن بـر محـدودیّتهای سـاحت پیشـین مطـرح میگـردد،
بدینطریقکه الکالو ابهاماتِ ساختار را به جریان هژمونیک تعمیم میدهد .فلذا ،سرشت
«ناکامل» و «امکانیِ» ( )contingentکلیّت صرفاً از این واقعیّـت منبعـث نمیشـود کـه
تفوّق هیچ نظام هژمونیکی بهطورکامل اِعمال و تحمیل نمیگردد ،بلکه سرشـت مـذکور،
همچنین ،از ابهاماتِ درونبودی و ذاتیِ خودِ جریان هژمونیک ناشی میشود .این جریـان
برون از ساختارها نیست ،بلکه از آنها حاصل میشود و این هدف را تعقیب مینماید که
یک مفصلبندی و ثبات را ایباد کند .البته ،این ثبات ،از دید الکالو ،میتواند صرفاً یـک
ثبات ناکامل یا جزئـی باشـد ( .)Ibid: 29الکـالو سـاحت دوم را نیـز دارای محـدودیّتی
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بنیادین میداند :ابهامات دالهای اجتماعی بهوسیلۀ امری محدود میشوند که در فلسفۀ
ارســطو «همنــامی» ( )homonymy/equivocityنامیــده میشــود .ارســطو در کتــاب
متافیزیک («کتاب گاما» ،بخش دوم) با استفاده از یک مثـال بـه شـرح مقصـود خـویش
پرداخته است:
«هنگامی که از هر آنچه که «سالم» است سـخن بـه میـان مـیآوریم ،آن را بـا توجّـه بـه
«سالمتی» مطمحنظر قرار میدهیم .فلذا ،یک موجودیّت به این دلیل سالم دانسته میشـود کـه
حافظ سالمتی است ،موجودیّتی دیگر به این دلیل به این نام خوانده میشود که بهوجودآورنـدۀ
سالمتی است ،موجودیّتی دیگر به این دلیل که نشانۀ سالمتی یا معیاری بـرای سـالمتی اسـت
سالم نامیده میشود ،موجودیّتی دیگر به این دلیل که برخوردار از سالمتی است سـالم دانسـته
میشود ... .اینچنین ،علیرغم اینکه از هر آنچه که وجود دارد به طرق مختلف سخن به میان
میآید ،امّا ،بااینحال ،همواره با توجّه به یک اصل واحـد مـدّنظر قـرار میگیـرد» ( Aristotle,
.)1998: 81

بنابراین ،این امر امکانپذیر است که یک ترم یا اصطالح در دو یا چند بستر مختلـف
مورد استفاده قرار گیرد و معانیاش در تمام این بسترها واضح و بدون ابهام باشـد .حـال،
این پرسش را باید مطرح ساخت که قصد الکـالو از توسّلجسـتن بـه مفهـوم ارسـطویی
«همنامی» در این ساحت از ساحات سهگانهای کـه بـرای نظریـهپردازی در بـاب مفهـوم
هژمونی مطرح گشتهاند چه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که این امر امکانپـذیر اسـت
که یک دالّ اجتماعی در ساختار اجتمـاعی ،در مفصـلبندیِ گفتمـانیِ هژمونیـک یـا در
جریان هژمونیک دارای مدلولهای مختلفی باشد و تمـام ایـن مـدلولها عـاری از ابهـام
باشند .امّا ،در عین حال ،الکالو بر این باور است که ابهام همواره در سـاختار یـا جریـان
وجود دارد ،زیرا امری است که درونبودی یا ذاتی آنهاست.
سومین ساحتِ مربو به امکانیبودنِ ذاتیِ هر مفصلبندی هژمونیک را تنهـا زمـانی
میتوان ادراک نمود که سرشت ناکامل ساختار و ابهامات آن را بهعنوان پیامـدی از ایـن
امر تلقّـی ننمـاییم کـه محقّقگشـتن ثبـات و انسـبام کامـل سـاختار در عـالم تبربـی
امکانناپذیر است ،بلکه آن را نتیبۀ عملکرد عاملی بدانیم کـه از آغـازِ پیـدایشِ سـاختار
درونبودِ آن است .اجازه دهید پیش از پرداختن به این عامـل و عملکـرد آن ،بـه مثـالی
اشاره کنیم که الکالو با الهام از ویتگنشتاین پیشِ روی مینهد:
«اگر من شمارش اعداد متوالیِ  3 ،2 ،1و  ۴را آغاز نمایم و از شخصی دیگر بخواهم که ایـن
شمارش را ادامه دهد ،قریبترین پاسخی که به ذهن وی میآید  7 ،6 ،۵و هکذا خواهد بود .امّا،
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من میتوانم این دلیل را برای اشتباهبودن پاسخ این شخص اقامه نمایم که ترتیب اعـدادی کـه
من در ذهن داشتهام [منطبق بر یک الگو ،و] اینچنین بوده است۴ ،3 ،2 ،1 :؛ 12 ،11 ،10 ،9؛
 .20 ،19 ،1۸ ،17امّا ،اگر طرف مقابل من این اعتقاد را پیدا کند که به این قاعده [یا الگـو] پـی
برده است و با ابتناء بر آن بخواهد شمارش [اعداد] را به شیوۀ معیّن ادامـه دهـد ،مـن میتـوانم
مبدّداً این دلیل را برای اشتباهبودن پاسخ وی اقامه کنم که اعدادی را کـه پیشتـر برشـمردهام
صرفاً بخشی از مبموعهای بوده است که [براساس الگوی ذهنیام] مدّنظر داشتهام؛ مبموعـهای
که میتواند برای مثال دربردارندۀ اعداد  1تا  ۴0 ،20تا  ۸0 ،60تا  100و هکذا باشد .اینچنـین
آشکار است که من میتوانم اعداد را مداوماً به انحاء مختلف شمارش نمایم و بـدینطریق قاعـده
را همواره تغییر دهم» (.)Laclau, 1990: 29

بنــابراین ،بایــد گفــت کــه «تصــمیمناپذیری»( )undecidabilityعــاملی اســت کــه
درونبودِ ساختار و درونبودِ مفصلبندیِ گفتمانیِ هژمونیک است .الکالو بدون ذکـرِ نـامِ
دریدا مفهـوم تصـمیمناپذیری را از وی اخـذ مینمایـد .دریـدا میگویـد بـرای ایـن کـه
تصمیمگیری امکانپذیر باشد ،سرشت تصمیم ــ یعنی ،آنچه تصمیم را به ابژۀ شـناخت
موضوعی یا به ابژۀ گفتمان نظـری مبـدّل میسـازد ـــ بایـد تصـمیمناپذیر بـاقی بمانـد
( .)Derrida, 1993: 56-57تصـــمیمناپذیری ،در یـــک کـــالم ،بدینمعناســـت کـــه
تصمیمگیری بر قواعد از ـ پـیش ـ تعیینشـده مبتنـی نیسـت (.)Derrida, 1995: 17
اهمیّت تصمیمناپذیری تا بدانجا است که نهتنها امکانپذیریِ تصمیم ،بلکه امکانپذیریِ
نوید( )promiseنیز منـو و مشـرو بـه آن اسـت« :نویـد و تصـمیم ـــ و بـهعبارتی،
مسئولیتپذیریــ امکانیّت خودشان را مدیون آزمـون دشـوار تصـمیمناپذیری هسـتند؛
[آزمونی] که همواره شر ِ وجودیِ آنها باقی خواهد ماند» ( .)Derrida, 2006: 94فلذا،
تصمیمناپذیری شر تصمیمگیری مسئولیتپذیرانه است (.)Ibid: 232
« ...امر تصمیمناپذیر عرصۀ تصمیمگیری و تصمیمناپذیری را میگشاید[ .امر تصـمیمناپذیر]
اخــذ تصــمیم براســاس مســئولیّتپذیری اخالقــی ـ سیاســی اســت .حتــی بایــد گفــت [امــر
تصمیم ناپذیر] شر الزم برای اخذ تصمیم است .یک فرد صرفاً در موقعیّتی که فراسوی طرح یا
برنامۀ محاسبهپذیر است امکان اتخاذ تصـمیم دارد؛ [طـرح یـا برنامـهای] کـه بـا مبدّلسـاختن
مسئولیّتپذیری به پیآمدِ قابلبرنامهریزیِ عللِ تعیّنبخش ،آن را از معنا تهی میسازد.
مسئولیّتپذیری اخالقی ـ سیاسی بدون آزمون امر تصمیمناپذیر و بـدون سـیریکردن ایـن
آزمون امکانیّتِ وجود ندارد» (.)Derrida, 1988: 116

در اندیشــۀ دریــدا ،تصــمیمناپذیری امــری جــدلیالطرفین اســت کــه بــدون آن نــه
تصمیمگیری امکانپذیر خواهد بود و نه تقبّلِ مسئولیّت ممکن خواهد بود ،نه رخداد ،در
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معنای دریدایی کلمه ،وجود خواهـد داشـت و نـه اخـالق معنـایی خواهـد داشـت و نـه
سخنگفتن از سیاست ممکن خواهد بود .ایـن امـر کـه تصـمیمناپذیری شـر ِ وجـودیِ
تصمیم ،مسئولیت ،رخداد ،اخالق و سیاست است را تنها میتوان بهگونهای سـلبی بیـان
کرد (اگر  Xوجود نداشته باشد Y ،هم وجود نخواهد داشت) .بهزعم دریدا ،بیان ایـن امـر
در قالبی ایبابی (اگر  Xوجود داشته باشد Y ،هم وجود خواهد داشت) گمراهکننده است
( .)Derrida, 1992: 80-81بر این اساس بایـد گفـت در صـورتبندیای کـه الکـالو در
ساحت سوم ارائه میدهد ،ساختار ،گفتمانِ هژمونیک یا جریانِ هژمونیـک بـدون وجـود
تصمیمناپذیری غیرقابلتصورند .در صورتبندی مذکور ،تصـمیمناپذیری شـر وجـودی
ساختار و گفتمان است.
تصمیمناپذیری امری جدلیالطرفین اسـت ،امّـا ایـن بـه معنـای دیـالکتیکیبودن آن
نیست؛ دریدا قائل به تمایز میان ایندو است .بهنظر وی ،درحالیکه در رابطۀ دیـالکتیکی
همواره یکی از سویهها بر دیگـری چیرگـی مییابـد ( )Derrida, 1981: 5و درحالیکـه
دیالکتیک باید بر تضاد میان سویهها و بر هرگونه دوگانهانگاری فایق آیـد ( ،)Ibid: 22در
یک موقعیّت تصمیمناپذیر امکان فروکاستن یک سویه به سویۀ دیگر وجود نـدارد .فلـذا،
در این موقعیّت ،تصمیمی اتخاذ میشود که با هیچکدام از سویهها کامالً منطبـق نیسـت
و همزمان هردویِ آنهاست ( .)Ibid: 259بنابراین« ،اشباح»( )ghostsهـر دو سـویه بـر
تصمیم اتخاذشده سایه میافکنند .اینچنـین ،دریـدا از «شـبح امـر تصـمیمناپذیر» نـام
میبرد؛ وی شبح را با تردید و تصمیمناپذیری همپیوند میداند (.)Derrida, 2006: 134
در نزد وی ،شبح دقیقاً در بطن تردید و تصمیمناپذیری اسـت .شـبح در عـین حضـورش
غایب ،و در عین غیاباش حاضر است .این سرشت ماهوی آن است .تصمیمناپذیری نیـز
دارای اینچنین سرشتی است .این شبح ،این سرشتِ شبحگون دارای آنچنـان اهمیّتـی
است که دریدا از هانتولوژی( )hauntologyیا شبحشناسی نام میبـرد و آن را در مقابـل
انتولوژی قرار میدهد .هانتولوژی «به انتولوژی تعلّق ندارد ،به گفتمانِ هستیِ هستندگان
تعلّق ندارد ،به ذات حیات یا مرگ تعلّق ندارد» ( .)Ibid: 63فلذا ،امر تصمیمناپذیر ــ که
سومین ساحت الکالویی قائم به آن است ــ ساختار یا مفصلبندی گفتمانی هژمونیک را
از حیطۀ مرجعیّت گفتمان انتولوژیک خارج میسـازد .بـهعبارتدیگر ،امـر تصـمیمناپذیر
تقابل دوگانۀ وجود /ناوجود را از میان برمـیدارد و ،بـدینطریق ،مـرز میـان «حضـور» و
«غیابِ» ساختار یا گفتمان هژمونیک را نامشخّص و مملوء از ابهـام میسـازد .بـدیننحو،
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استیالی ساختار یا گفتمانِ هژمونیک هم حاضر است و هم غایب ،نه حاضـر اسـت و نـه
غایب ،و اینچنین ،بهسان امرِ حاضرِ غایـب ،همـواره یـک شـبح اسـت .ایـن بـه معنـای
گریزانبودنِ ساختار یا گفتمان هژمونیک از مرجعیّتِ حقیقت است :ساختار یـا گفتمـان
هژمونیکْ حقیقت را برنمیاندازد ،بلکه آن را به یکی از کارکردها یا اجزای بـازیِ حضـور/
غیابِ خویش مبدّل میسازد .ساختار یا گفتمان در بازی خـویش بـا حقیقـت ،قـانونی را
برمیسازد که بالذّاته شبحگون است .این قانون از آنچنان استیالی شبحگونی برخـوردار
میشود که همواره لمسناپذیر باقی میماند:
«گویا که قانون همیشه قانونِ لمسیّت( )tactاست .این "قانونِ قانون" خـود را در آنجـا ـ
پیش از هر چیزی ـ مکشوف میکند .این قانون وجود دارد ،و این خودِ قانون است؛ [این] قانونِ
قانون [است] .کسی نمیتواند تصوّر نماید که قانون ،بهطورکلّی ،بدونِ وجودِ چیـزی هماننـد بـا
لمسیّت چه خواهد بود :باید بدونِ لمسکردن لمس کـرد .در لمسکـردن ،لمسکـردن ممنـوع
شده است :خودِ چیز را لمس نکن ،یا به آن دست نزن .آنچه را که برای لمسکردن است لمس
نکن .آنچه را که برای لمسشدن موجود است لمس نکن .و اوّل از همه ،خودِ قـانون [را لمـس
نکن؛ قانون] که امری لمسناپذیر است و پیش از همۀ ممنوعیّتها یا محـدودیّتهای آیینـیای
که این یا آن دین یا فرهنگْ بر لمسکردن اِعمال میکنند [موجود میباشـد] ... .ایـن [مسـئله]
توجّه ما را به [موضوعِ] احترام جلب میکند[ .منظورم] ،بیش از همه ،احترام در معنـایِ کـانتیِ
آن است .باید بگویم که این [احترام] ،در درجۀ اوّل ،احترام به قانون است؛ احترام به آن چیـزی
که دقیقاً علّت احترام است .بهعبارتدیگر ،آنچه در درجۀ اوّل اهمیّت قرار میگیرد احتـرام بـه
قانون است که بر [احترام به] فرد ارجحیّت مییابد ... .احترامْ ما را مببـور میکنـد کـه فاصـلۀ
خود را حفظ کنیم؛ [ما را مببور میکند] که نه قانون ــ که امری قابلاحترام است ــ را لمـس
کنیم و نه به آن دست بزنیم .بنابراین[ ،ما را مببور میکند] که امر لمسناپذیر را [لمس نکنیم
و به آن دست نزنیم] .اینچنین است که امر لمسناپذیر به دور از دیدگان ما نگه داشته میشود
 ...و از لمسشدن ،متأثّرشدن و مضمحلشدن در امان میماند  . ...کسی نمیتواند و نباید قانونی
را لمس نماید که او را مببور کرده است که لمس ننماید ... .باید گفت که لمسیّت امـری اسـت
که مختص به سرمنشأ ،خاسـتگاه و ذاتِ قـانون میباشـد ... .لمسـیّت را نبایـد در معنـای رایـ
المسیّت یا المسهگی( )tactileادراک نمود؛ [لمسیّت] به معنای دانستنِ چگـونگیِ لمسکـردن
بـدونِ لمسکـردن اسـت؛ [بـهعبارتدیگـر ،بـه معنـای دانسـتنِ چگـونگیِ لمسکـردنْ] بـدونِ
لمسکردنِ بیش از حد و اندازه در جایی است که لمسکردنْ بیش از حد و بیش از اندازه است.
لمسیّت سرمنشأ و خاستگاهِ قانون را متأثّر میسازد[ .این تأثیر و تأثّری] عیـان و آشـکار اسـت.
[این تأثیر و تأثّری] به سوی فروبستگی است .دوام و پایایی اینچنین فروبستگیای ــ بـا توجّـه
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به ذات ،سـاختار ،و وضـعیّت آن ـــ منـو بـه لمسکـردنِ سـرحدّاتِ ایـن فروبسـتگی بـدونِ
لمسکردنِ [آنان] است» (.)Derrida, 2005: 66-67

در قطعۀ فوق ،دریدا آنجا که از لمسناپذیریِ قانون سخن میراند مفهـوم κοινός
 κόσμοςرا در نظر دارد؛ ترکیبِ واژگانیِ یونانیای کـه در زبـان فارسـی میتـوان آن را
«جهان مشترک» ترجمه کرد .براساس این مفهوم ،درحالیکه هر شـخص دارای جهـانی
مخصوص به خود است که صرفاً برای خود او جهان محسوب میشود ،هیچکـدام از ایـن
جهانهای شخصی «جهان» نیستند .یگانه جهان« ،جهان مشـترک» اسـت؛ جهـانی کـه
برای انسان غیرقابلادراک باقی میماند .به سبب ایـن ادراکناپـذیری اسـت کـه جهـانِ
مشترک «لمسناپذیر» میباشـد .قـانونی کـه بهوسـیلۀ سـاختار یـا گفتمـان هژمونیـک
موسـ ِ
برساخته میشود با «جهان مشترک» دارای قرابتهایی اسـت .نخسـت ،سـاحتِ ّ
آنها است .دوم ،سرشت شبحگون آنهاست :همسـان بـا جهـان مشـترک کـه در عـین
ادراکناپذیریاش دارای موجودیّت میباشد ،قانونِ برآمده از ساختار یا گفتمان نیز بدونِ
لمسشدن لمس میگردد .این سویۀ دوم است که در توصیف الکالو از سـومین سـاحت
واجد اهمیّتی اساسی است .لمسکردن بدونِ لمسکردن نمودارکنندۀ امـر تصـمیمناپذیر
است .اگر ساختار و گفتمانِ هژمونیک ــ و تبعاً ،قانون برآمده از آنهـا ـــ لمسناپـذیر و
تصمیمناپذیر نباشند ،امکانیّت وجود نخواهند داشـت .سـاختار ،گفتمـان و قـانون بـدون
لمسناپذیری و بدون تصمیمناپذیری غیرقابلتصـورند .لمسناپـذیری و تصـمیمناپذیری
درونبودِ قانونِ برآمده از ساختار یا گفتماناند .لمسناپـذیری و تصـمیمناپذیری هسـتند
که قانون مذکور را به امری دارای ابهام مبدّل میسازند .اینچنین اسـت کـه مـرز میـان
«حضور» و «غیابِ» قانونْ مملوء از ابهام و شبحگون میشـود؛ فلـذا ،قـانون «آپورتیـک»
( )aporeticاست .قانون شبحِ خود را بر تمـام سـاحات حیـات مسـتولی میسـازد .ایـن
استیال شریر است:
« ...اینچنین قانونی همواره چه شرارتی را از خود نشان میدهد و به چـه حیلـه و ترفنـدی
توسّل میجوید و چه دسیسه و چه طرح مخرّبی را به کار میبندد؟ [قانون] ،در عمل ،میـان دو
فرمانِ الزامآور ــ بله[ ،این فرامین] تا زمانی که حُکمِ فـرامینِ صادرشـدهای را دارنـد الزامآورنـد
(لمس کن ،امّا بههیچوجه لمس نکن؛ بدون اینکه لمس کنی ،لمس کن؛ لمس کن ،امّـا مراقـب
باش و از هر تماسی اجتناب کن) ــ ارتبا برقرار میکند؛ ارتباطی که توأمان پیوسته و گسسته
است .بدتر از این ،قانون دو فرمانِ متضاد (انبام بده و انبام نده) را در تمـاس بـا یکـدیگر قـرار
میدهد و ،از این طریق ،موجب میشود که آنـان در معـرض آغشـتگی( )contaminationیـا
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سرایت( )contagionقرار گیرند .امّا[ ،قـانون] ـــ در درجـۀ اوّل و پـیش از هـر چیـز ـــ امـر
تماسپذیر و امر تماسناپذیر را در تماس با یکدیگر یا در قرابتِ تاموتمامِ یکدیگر قرار میدهد .و
[قانون لمسیّت] ـ این تماسِ بدونِ تماس ،این لمسکردن بدون لمسکردنِ بیش از حد و اندازه
ــ به هیچ چیز دیگری شبیه نیست ،زیرا که بهواسطۀ اینچنین [قانونی] ،تنها «دیگری» اسـت
که لمس میشود» (.)Ibid: 67-68

اجازه دهید که این قطعه از دریدا را نیز بهگونهای مورد خوانش قرار دهیم تـا اینکـه
بتوانیم راه را برای درک مقصود الکالو هموار سازیم .دریدا در قطعۀ فوقالذّکر بـه پیونـد
نزدیک میان امر لمسپذیر و امر لمسناپذیر اشاره دارد .براساس این بینش نظـری ،امـر
لمسناپذیر نهتنها در تقابل با امر لمسپذیر قرار ندارد ،بلکه گوهرِ درونیِ امـر لمسپـذیر
است .امر لمسناپذیر در برونیّت یا در فراسوی امر لمسپذیر قرار ندارد ،بلکـه سـاحتی از
امر لمسپذیر است .فلذا ،این بینش نظری بر سازگاریِ امـورِ ناسـازگار و همسـازیِ امـورِ
ناهمساز داللت دارد .بدینترتیب ،میان امر لمسپذیر و امـر لمسناپـذیر قرابتـی درونـی
وجود دارد؛ قرابتی که مراد از آن ،درـ همـ حاضربودگیِ امر لمسپذیر و امر لمسناپـذیر
است .این قرابت در مورد گفتمـان ،سـاختار و قـانون سـرآغازِ شـبحوارگیِ آنهـا اسـت:
گفتمـــان ،ســـاختار و قـــانون در عـــینِ لمسپذیریشـــان لمسناپـــذیر ،و در عـــینِ
لمسناپذیریشانْ لمسپذیرند .دریدا در قطعـۀ فوقالـذّکر و الکـالو در سـومین سـاحتِ
تحلیل هژمونی این امر را مورد مدّاقـه قـرار دادهانـد .ایـن لمسـیّت ،لمـسکـردن بـدون
لمسکردن ،است که بهسانِ 1extimacyـــ «برونیّـتِ درونـی» در ترمینولـوژیِ لکـانی
()Lacan, 1997: 139ــ و بهسانِ «امرِ حاضرِ غایب» ،استیالیِ توتالیتریِ قـانونِ برآمـده
از گفتمان و ساختار را سبب میشود.
باید توجّه داشت که الکالو در سومین ساحت به یک رویکرد «همـه یـا هـیچ» قائـل
نیست؛ تعیّنِ «کامل» در اندیشۀ او جایگاهی ندارد ،همچنانکه به تعیّنناپذیریِ «کامل»
باور ندارد .برخالف سوءبرداشتها و سوءخوانشهایی که از کار الکـالو ـ بـهعنوان یـک
فیلسوف پساسـاختارگرا ـ صـورت میپذیرنـد ،آنچـه بـرای وی متقنتـرین امـر اسـت
عدمتعیّن فینفسه نیست؛ آنچه در کانون توجّه وی قرار دارد ایقـانیترین تعـیّنِ ممکـنِ
مفاهیمی همچون «تصمیمناپذیری» و «بازی» است که شرو ِ گفتمان ،ساختار و قـانونِ
تعیّنبخش هسـتند .فیالواقـ بایـد گفـت کـه الکـالو هیچگـاه از تعیّنناپـذیری سـخن
ن پیشون ِد  exاز واژۀ ( exteriorبرونیّت) به واژۀ intimacy
ح  extimacyرا با افزود ِ
 . 1لکان اصطال ِ
(درونیّت یا قرابتِ درونی) ابداع نموده است.
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نمیگوید .این درست است که وی در سومین سـاحت تحلیـل بحـث تصـمیمناپذیری را
پــیش میکشــد ،امّــا تصــمیمناپذیری را امــری متفــاوت از تعیّنناپــذیری میدانــد.
تصمیمناپذیری نوسانی «متعیّن» مابین امکانیّتها اسـت .خـودِ ایـن امکانیّتهـا نیـز در
موقعیّتهــای دقیقــاً تعریفشــده ،بــهغایت تعیّنیافتــه هســتند .تحلیــل الکــالو از
تصمیمناپذیری صرفاً متوجّه این امور و موقعیّتهای تعریفشـده اسـت و هـیچ پیونـد و
ارتباطی با تعیّنناپذیری ندارد .دلیل تأکید الکالو بر تصمیمناپذیری ،گرایش وی بـه هـر
آنچیزی است که با تصمیمگیری براساس بستر یـا براسـاس شـرایط موجـود همپیونـد
میباشد و ،از این طریق ،سبب تثبیت امور متعیّن در موقعیّتهای تعریفشده میشود.
بهزعم الکالو ،مسئلۀ اساسی در ساحت سوم «این نیست کـه احقـاقِ کامـلِ ثبـات و
انسبامِ قاعده در واقعیّت تبربی امکانناپذیر است ،بلکه این امر است که قاعده فینفسـه
”تصمیمناپذیر“ میباشد و با بروز شرایط جدید میتواند تغییر داده شود .فلـذا ،همـهچیز
به شخصی بستگی دارد که دارای استیال است» ( .)Laclau, 1990: 29الکالو ،در اینجا،
مســئلۀ هژمــونی را در دقیــقترین معنــای آن مطــرح میســازد .ازآنجاکــه الکــالو
تصمیمناپذیری را درونبود ساختار یا مفصلبندی گفتمانی میداند (همان) ،باید گفت که
کــــردار هژمونیــــک نــــهتنها دارای ســــویهای عقالنــــی نیســــت ،بلکــــه یــــک
برساخت( )Constructionرادیکال است (باید توجّه داشت که الکالو تفسیر ،خـوانش یـا
برداشت خاص خویش را از مفهوم «کانستراکشن» یا «برساخت» دارد که از کـاربرد ایـن
مفهوم در نزد جامعهشناسان برساختگرا ــ همچون بوردیو و گیدنزـــ متفـاوت اسـت).
بنابراین ،تصمیمناپذیری همان عاملی است که در سومین ساحت ،ناکاملبودن و ابهامات
ساختار ،مفصلبندی گفتمانی و جریان هژمونیک را سبب میشود.
هماکنون میتوانیم بـه «مفصـلبندی مفهـومی» هژمـونی در نـزد الکـالو بیـردازیم.
همانگونه که مشخّص است ،شکل  2از دو قسمت تشکّل یافتـه اسـت :قسـمت  2-1بـا
الهام از آراء الکالو در باب مفصلبندیهای گفتمانی به نمایش درآمده است و الگـویی را
برای قسمت  2-2فراهم آورده است .در شکل  ،2-1دالهای شناور همـان موقعیّتهـای
وابســته هســتند .بــهعبارتدیگر ،ایــن دالهــا همــان دالهــایی هســتند کــه بهســببِ
چندجانبهبودنِ تعیّنِ معناییشان خصلتی شناور به خود میگیرند .دالّ برتـر هـم همـان
نقطۀ گرهگاهی یا همان نقطۀ برترِ گفتمانی است که در یک زمینۀ گفتمانیِ معیّن ،سببِ
برسازیِ یک مرکز میشود ( )Laclau and Mouffe, 2001: 112و باعـث میگـردد کـه
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موقعیّتهای وابسته تا حدودی خصلتِ شناورِ خویش را از دست بدهند .همانگونـه کـه
در شکل 2-2ـ یعنی ،در مفصلبندی مفهومی الکالو از هژمونیـ مشخّص گردیده اسـت،
«اِعمالنشدن کامل تفوّق جریان هژمونیـک»« ،ابهـام درونبـودی جریـان هژمونیـک» و
«تصمیمناپذیربودن جریان هژمونیک» همان دالهایی هستند که تا پیش از تأثیرگـذاری
دالّ برتر ،دارای خصلت شناورند و پس از تأثیرگذاری دالّ مذکور ،حول آن مفصـلبندی
میشوند و هویّـتِ موقعیّتهـای وابسـته را برمیسـازند .ایـن دالّ برتـر در مفصـلبندی
مفهومی مورد بحث «امکانیبودنِ هژمونی» اسـت کـه هویّـت آن را از طریـقِ برسـاختنِ
دال برتر نمایانگر انسـبام
گرهگاههای معناییِ زنبیرۀ دالها ایباد و حفظ مینماید؛ این ّ
مفصلبندیِ مفهومیِ هژمونی است.

 .5نتیجه
آنچه از بحث الکالو حاصل میشود و پژوهشهای پیشین در باب مفهوم هژمونی را بـه
چالش میگیرد یک ریشهشناسی جدید برای این مفهوم است .الکالو در اینجا در مقـام
یک فیلسوف پساسـاختارگرای دریـدایی ظـاهر میگـردد و مفصـلبندیای را از مفهـوم
هژمونی ارائه میدهد که نقطهثقلاش امکـانیبودن آن اسـت« .امکـانیبودن» در اینجـا
برابرنهــادی بــرای واژۀ  possibilityنیســت ،بلکــه برابرنهــادی بــرای تِــرمِ contingency
محسوب میگـردد کـه بنیانهـای آن را بایـد در فلسـفۀ هایـدگر جسـتوجو نمـود .در
مفصلبندی مورد بحث ،این ترم متضمّن آپوریای وقوع /عدموقوع اسـت :در ایـن آپوریـا،
هیچکدام از این دو سویه بر دیگری فائق نمیآیـد زیـرا کـه ارتبـا میـان آنهـا از نـوع
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» اینچنین است که هژمونی همواره در بینابین و در کشاکش «وقـوع.دیالکتیکی نیست
 ایـن. سرشتِ هژمونی شـبحگون اسـت، فلذا.و «عدموقوع» و در سرگشتگی بهسرمیبرد
ِامری است که اندیشۀ الکالو و مفصلبندی مفهومی وی را در قرابت با تحلیـلِ اشـمیتی
 آنچه آگامبن با الهام از کارل اشـمیت.جورجو آگامبن از وضعیّت استثنایی قرار میدهد
،به توصیف آن میپردازد وضعیّتی است که حاکم با اعالم شرایط اضـطراری و فوقالعـاده
 شـرایط را، اینچنـین،قانونی را که خود وض نموده است به حالت تعلیـق درمـیآورد و
.برای حکمرانی فراقانونی خود برای مدّت زمـانی نامحـدود و نامشـخّص فـراهم میکنـد
 آنچه مدّنظر است حکمرانی و اخذ تصـمیم براسـاس کانتکسـتها (بسـترها) و،بنابراین
 این امر نقطۀ گرهگاهی مفهـوم هژمـونی.شرایطی میباشد که بعضاً یا غالباً ثباتناپذیرند
 مبهمبودن و تصمیمناپذیربودن عناصر ماهوی و برسـازندۀ،است که ناتمام و ناکاملبودن
.آناند
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