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  ملت  ـ  یی از دولتزدا اسطورهنشانگانی براي  مواجهه با زلزلۀ کرمانشاه

  

  2نی قره گلهادي سلیما 1،قربانعلی سبکتکین ریزي

  

  )15/12/98تاریخ پذیرش  ،15/03/98 دریافت(تاریخ 

  

  چکیده

ها و پویایی  اي از منازعه منزلۀ نشانه رو مواجهه با زلزلۀ کرمانشاه را به مقالۀ پیش

ملت واکاوي -بازسازي تصویر دولتاجتماعی و سیاسی ایران معاصر در برساخت یا 

مواجهه با زلزلۀ کرمانشاه در قالب » رویداد جمعی«دهد که  کند. متن نشان می می

تنها به تقویت و بازسازي  ابه قبلی، نه، برخالف رویدادهاي مش»رویدادي نمایشی«

اعتمادي شهروندان به نهادهاي  ملت نینجامیده است، بلکه در ظرف بی-تصویر دولت

رسانی یا اعتماد به بخشی  رسان، از طریق مداخلۀ مستقیم آنها در کمک کمک عمومی

شده اي براي تضعیف تصویر دولت کارآمد در ایران مبدل  از نخبگان داوطلب، به عرصه

هاي مفهومی ادعاشده با واقعیت  است. در این مقاله تالش شده است که مواجهۀ ایده

آوري  ها در جمع مشارکت سلبریتی«ي انضمامی در قالب تحلیل گفتمانِ انتقاد

طرح دهکدة «و » زده حضور مستقل شهروندان در مناطق زلزله«، »هاي مردمی کمک

تحلیل شود. نوشتار حاضر ناکامی دولت براي تقویت و بازسازي تصویر » امید

ملت در حوادث پس از زلزلۀ کرمانشاه و مشارکت مستقل بخش بزرگی از ـ  دولت

از دولت و مسئلۀ » زدایی اسطوره«مدادرسانی، جزئی از منطق فراگیر شهروندان را در ا

  کند.  هاي اخیر قلمداد می نفوذ و کارآمدي آن طی سال

  

  زدایی، انبوه خلق، سلبریتی. ملت، اسطورهـ  زلزلۀ کرمانشاه، دولت واژگان کلیدي:
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  مسئله طرح و مقدمه

ایدئولوژي مسلط مدرنیته، یعنی سو با  بندي اجتماعی ایران، هم طی سدة گذشته، صورت

در ایران، در کنار اعمال و  2یابی به دولت قوي بوده است. دست 1سازي گرایی، درگیر ملّت ملی

کاري در  قدرت در درون بوروکراسی مدرن، غالباً از طریق دستهاي ناظر بر نهادمندي  رویه

دستگاه دیوانی، اگر کالبد جامعه و بازسازي آن در قالب ملت/ مردم دنبال شده است. تعینِ 

کند.  سازي مبناي مشروعیت آن را تقویت می  سازد، سازوکار ملت مادي و صوري دولت را می

ها در جهان و ایران، از حیث عملیاتی،  ایدئولوژي دولتهاي هنجاري درباب نوع  فارغ از تفاوت

مدد سازوکارهاي  به 3هاي ملی از ساکنان سرزمین هاي مدرن خواهان تولید سوژه همۀ دولت

سازي در ایران فراز و فرودهاي مختلفی داشته  ). برنامۀ ملت20: 1396خاص هستند (مالشویچ، 

شود. در همین زمینه، برخی از  در جریان شناخته میاي ناتمام و  منزلۀ برنامه است و همچنان به

ازوکار برنامۀ دادهاي جمعی ظرفیت مناسب و درخور اعتنایی براي درك و فهم انتقادي س روي

هاي  توان در تقویم دادها را می مزبور در ایران مدرن و میزان توفیق آن دارند. برخی از این روي

رسمی در قالب روزهاي ملی پیدا کرد که معموالً مناسک و آیین نیز دارند. در مقابل، برخی 

و  4»استیضاح«توانند محملی براي ظهور سازوکارهاي  دادهاي غیرمترقبۀ طبیعی نیز می روي

هاي درخور توجهی دارد و  ها و آسیب فراخواندن ملی باشند. زلزله و حوادث طبیعی که خسارت

است. در این مقاله، آنچه در کانون توجه داده شود، از جملۀ این روي به بسیج ملی منتهی می

رسد در  ینظر م سازي در ایران است. به با برنامۀ ملت 1396است، نسبت زلزلۀ کرمانشاه در دي 

هاي ژئوفیزیکی این سرزمین به حرکت درآمده است، بلکه  تنها گسل زلزلۀ کرمانشاه، نه

، فروملیاند. پیش از این، امر ملی، اگر توسط نیروهاي  هاي مویرگی ملی نیز به تکاپو افتاده گسل

شد،  خواهان قومی یا معارضان مذهبی زیر سؤال برده می هاي سیاسی، جدایی چون گروهک

دهد که در حال حاضر این نقش را بازیگران جدید  اجهه با رویداد زلزلۀ کرمانشاه نشان میمو

  عرصۀ نمایشی یا اجتماعی برعهده دارند.

اعتمادي  هاي میدانی مؤید بی تحلیل روزهاي بعد از زلزلۀ کرمانشاه مبتنی بر اخبار و گزارش

و مداخلۀ مستقیم خود آنان در  هاي اجتماعی و شهروندان به نهادهاي عمومی بخشی از گروه

_______________________________________________________ 
١. Nation-Building 
٢. Strong State 
٣. Territory 
٤. Interpellation 

کار رفته است و ناظر بر تولید سوژه در درون یک ایدئولوژي  این مفهوم به معناي آلتوسري آن در متن حاضر به

 ی) از طریق فراخواندن و مورد خطاب قرار دادن است.گرای خاص (در اینجا ملّی
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هاست.  آوري و توزیع کمک ها، یا اعتماد به بخشی از نخبگان داوطلب براي جمع تحویل کمک

هاي بعد  در اینجا، قصد نداریم این ادعا را اثبات کنیم. هرچند برخی آمار و نیز روزنگاري هفته

هاي اعطایی  حاب رسانه، کمکوگو با اص دار کرمانشاه در گفت از زلزله مؤید آن است. استان

میلیارد ریال اعالم  670زدگان استان کرمانشاه را  مردم به نهادهاي عمومی جهت کمک به زلزله

 20میلیارد ریال، بنیاد مسکن انقالب اسالمی  630از این رقم   احمر هاللکرده است که سهم 

دار کرمانشاه در  استان 1ده است.میلیارد ریال بو 20میلیارد ریال و کمیتۀ امداد امام خمینی نیز 

میلیارد ریال  85میلیارد ریال، علی دایی  32کند که صادق زیباکالم  وگو اظهار می همین گفت

ها  اند. اگر مجموع این کمک آوري کرده هاي مردمی را جمع میلیارد ریال کمک 52و نرگس کلباسی 

زده و نیز واریز  ردم به مناطق زلزلهشده از سوي م هاي مادي مستقیم ارسال نظر از کمک را (صرف

آید  میلیارد ریال گرد می 839ها) در نظر بگیریم، برابر با 2 هاي متعدد بقیۀ سلبریتی پول به حساب

درصدي متعلق به سه فرد حقیقی مزبور است. فارغ از  20سهم درخور توجه که از این رقم 

اي بعد از زلزله براي خودداري افراد از هاي مجازي در روزه هاي بسیار گسترده در شبکه فضاسازي

ها، حاکی از  ها به افراد حقیقی، صرف همین داده اعتماد به نهادهاي عمومی و هدایت کمک

  داد مواجهه با زلزله در ایران است. گیري نیروها و منطق جدیدي حول روي شکل

در ایران در  3»دولت ملی«فرض براي مقالۀ حاضر وجود دارد که قدرت حاکمیتیِ  این پیش

سرزمینی است و بر همین مبنا، آنچه هدف متن  ها و مسائل جدي در حوزة درون معرض تنش

ز کنش اجتماعی در ظرف سرزمین حول رو است، مواجهۀ تحلیلی و مفهومی با منطق جدیدي ا پیش

  د:هاي ذیل پاسخ ده کوشد تا به پرسش داد زلزلۀ کرمانشاه است. مقالۀ حاضر می مواجهه با روي

 4داد زلزلۀ کرمانشاه چه نسبتی با بازسازي و تقویت اسطورة از حیث مفهومی، روي -

 ملت دارد؟ـ  دولت

داد زلزلۀ کرمانشاه تا چه حد توانسته است تصویر حاکمیت  لحاظ انضمامی، روي به -

 ملی در ایران را تقویت کند؟

 زدایی از دولت در زلزلۀ کرمانشاه به چه معناست؟ اسطوره -

دادهاست. در اینجا، دولت  کردن روي5مند ضر نوعی متنِ تحلیلی مبتنی بر مسئلهمقالۀ حا

پویا، فراز و  گرا و گیریم که در منطقی تحول وبري در نظر می» فرد تاریخی«مدرن را نوعی 

_______________________________________________________ 
 ٨٢٩٠٨٢٨٢/http://www.irna.ir/fa/News . خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران به آدرس اینترنتی:1

٢. Celebrity 
 است. (nation-state) ملت- دولت ملّی ترجمۀ دیگري براي دولت .3

٤. Myth 
٥. Problematic 
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ملت با ـ  هاي مختلفی را از سر گذرانده است. آنچه در مرکز بحث است، مواجهۀ ایدة دولت نشیب

مانشاه است. مقاله ادعاهایی دارد که براي طرح و بسط آنها به تحلیل ساختاري داد زلزلۀ کر رخ

با هم مواجهیم:  مرتبط 1داد زلزلۀ کرمانشاه با سه نشانۀ پردازد؛ درباب روي ها می داده تک

ها، حضور مستقیم و میدانی گستردة مردم و نهادمندي مشارکت مردم و  کنشگري سلبریتی

دیگر، در فرآیند امدادرسانی و بازسازي مناطق   عبارت ة امید. بهها در طرح دهکد سلبریتی

هاي  ، که یکی از نخبگان واسط جهت تجمیع کمک»دهکدة امید«دیده، برنامۀ ساخت  آسیب

هاي نظري و مفهومی  اي براي مواجهۀ ایده کند، داللتمندي برجسته گیري می مردمی آن را پی

د که بخشی از کار به واکاوي انتقادي آن اختصاص متن حاضر با واقعیت انضمامی وجود دار

  خواهد داشت.

ها مشخص است، هدف این متن اثبات ادعا و کندوکاو در توصیف  گونه که در پرسش همان

بندي  کنیم از نسبت این نشانگان با صورت ها نیست. در مقابل، تالش می این نشانه و مصادیق

داد زلزلۀ  عی است که نشانگان حول رويسیاسی و اجتماعی رمزگشایی کنیم. مقاله مد

زدایی  اسطوره«کرمانشاه در جهت نمودارشدن امر جدیدي در مناسبات جامعه و دولت در قالب 

خصوص در کاهش  کند. برخی از محققان به پیامدهاي سیاسی زلزله، به عمل می» از دولت

ها غالباً  ، آنچه در این پژوهشحال این ). با1385؛ 1391اند (افضلی،  اقتدار و مشروعیت، پرداخته

(پایتخت) و محل تمرکز هستۀ » مادرشهر«دیدن جغرافیاي  در کانون توجه بوده است، آسیب

، یکی 1999کند که زلزلۀ استانبول در  ) اشاره می230: 1385قدرت است؛ براي مثال، افضلی (

هاي بعد بوده  در دههاز دالیل اصلی سقوط کابینۀ سکوالرها در ترکیه و تضعیف موقعیت آنها 

است. البته، در برخی آثار اشاراتی به پیامدهاي سیاسی زلزله یا حوادث طبیعی در مناطق 

اي پس از جنگ در ایران را  هاي سیاسی توده پیرامونی شده است. بشیریه یکی از اولین بحران

 1369زدگان شمال کشور در  رسانی به زلزله هاي عمومی درخصوص نحوة کمک نارضایتی

). به همین سیاق، امري که در اینجا محل بحث است، 122: 1380دانسته است (بشیریه، 

اي  در مناطق حاشیه» مردم«و » امر ملی«اي چون  هاي سیاسی برجسته متأثرشدن مؤلفه

اگرچه مصائب جمعی طبیعی و «ملت تمرکزگرا، فراتر از پدیدة طبیعی زلزله است. ـ  دولت

سبب آثار  شناسی قرار ندارند، لیکن پس از وقوع، به احث جامعهساخت، در حیطۀ مب انسان

). 15: 1382(پیران، » شوند شناختی بدل می اجتماعی فراگیر و گوناگون به موضوعی جامعه

شود که در اینجا، نه خود پدیدة زلزله و سطح و گسترة خسارت آن، بلکه نحوة  تأکید می

انون پژوهش حاضر قرار دارد. در اینجا مواجهۀ اجتماعی و پیامدهاي سیاسی آن در ک

_______________________________________________________ 
١. Simptom 
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 3و آنتونیو نگري، 2مایکل هارت 1هاي نظري افرادي چون جوئل میگدال، مدد ایده کوشیم، به می

-دولت«داد زلزلۀ کرمانشاه را براي مقوالتی چون  ی، پیامدهاي رخدر سطحی نظري و تحلیل

  نشان دهیم.» مردم ملت«و » حاکمیت ملی«، »ملت

  

  یممفهو چارچوب

  نظریۀ دولت میگدال) 1

به فهمی مرتبط با  4جوئل میگدال در نظریۀ دولت خود سعی دارد تا از طریق نقد ماکس وبر

آمیز)  ي موفقیتا گونه بهت یک اجتماع انسانی است که (دول«جامعه از دولت برسد. از نظر وبر: 

(میگدال، » دارد ادعاي انحصار استفادة مشروع از زور فیزیکی درون یک سرزمین مفروض را

یابی به نوعی آرمانی از دولت به طرح این  ). میگدال تأکید دارد که وبر با هدف دست25: 1396

ي بعدي، این تعریف امر عادي از دولت ها پژوهش، در اغلب حال بااینتعریف پرداخته است؛ 

ع تفاوت در شکل، هر نو مثابۀ چیزي ثابت و یک تلقی شده است و با درنظرگرفتن ایدة دولت به

دیگر،  عبارت  هاي واقعی با این نمونه در قالب انحراف از نمونۀ استاندارد بیان شده است. به دولت

پردازد یا باید بپردازد یا ابزار خشونت را در  پذیرش این فرض که تنها دولت به وضع قواعد می

» هایی تعامالت و مقاومتمذاکرات غنی، «توجهی به  انحصار دارد یا باید داشته باشد، منجر به بی

در این برداشت، چنین فرض «هاي قواعد وجود دارد.  شود که در هر جامعۀ بشري میان نظام می

اي و عملیاتی  شود در جامعۀ بشري، یک سازمان بسیار منسجم و پیچیده سلطۀ اندیشه می

د. چنین کن هاي اجتماعی دیگر در آن سرزمین اعمال می بندي اي بر همۀ صورت العاده فوق

هاي رقابت میان مجموعۀ قواعد رقیب،  پردازي در مورد عرصه برداشتی از دولت راهی براي نظریه

» گذارد دولتی باقی نمی مثابۀ گواهی بر شکست و ضعف دولت و حتی بی جز از زاویۀ منفی و به

دولت «ظر او، دهد. از ن دست می ). ذیل این انتقاد، میگدال تعریف متفاوتی از دولت به27همان، (

شود و  استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت مشخص میۀ وسیل یک میدان قدرت است که به

 ةدر یک سرزمین که نمایند کننده منسجم و کنترل یتصور سازمان .1گیرد:  با دو عامل شکل می

 .)28(همان، » ها و اجزاي مختلفش اقدامات عملی بخش .2 ؛مردم ساکن در آن سرزمین است

رو  ما با دو عنصر تصویر ذهنی و اقدامات عملی روبه هاي واقعی دولتبر طبق این تعریف، در 

  کنندة هم باشند. توانند پوشاننده یا تخریب هستیم که می

_______________________________________________________ 
١. Joel S. Migdal 
٢. Michael Hardt 
٣. Antonio Negri 
٤. Max Weber 
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مثابۀ  در تعریف میگدال، تصویر ذهنی دولت همان فهم هنجار یا آرمانی وبر از دولت است به

قواعد را در  ۀدر سرزمین مفروض که ایجاد همپارچه و مستقل  یک موجودیت مسلط یک«

خواه مستقیم از طریق نهادهاي خودش و خواه غیرمستقیم از طریق منع دیگر  ،کنترل دارد

ها و نظایر اینها) از وضع برخی قواعد  اقتدار (مؤسسات اقتصادي خانواده هاي صاحب سازمان

ذهنی با تصویر اصلی، دولت ذیل  نبودنِ تصویر با وجود منطبق .)29(همان، » معارض با دولت

پارچه و منسجم از خود را به مردم بقبوالند.  کند تا تصویر ذات یک سازوکارهاي خاصی تالش می

هاي اصلی تصویر ذهنی دولت با مفهوم مرز و فاصله ارتباط دارد. ذیل این ایده،  یکی از ویژگی

ها و مرزهاي  ینی میان دولتدولت موجودیتی است که داراي دو نوع مرز است: مرزهاي سرزم

حال، عنصر  اجتماعی میان حاکمان و محکومان یا مرز میان نهادها و افراد و شهروندان. درعین

  ).30مثابۀ تجسم آن است (همان،  نمایندگی پیونددهندة مردم درون سرزمین و دولت به

اي دولتی و نیز ه از سوي دیگر، ما در اقدامات عملی، با عملکرد روزمرة بازیگران و مؤسسه

توانند تصویر ذهنی از آن را تقویت یا تضعیف  اقدامات بازیگران بیرون از دولت مواجهیم که می

حال، اقدامات عملی دولت ممکن است سبب تفکیک اجتماعی میان دولت و دیگر  کنند. درعین

ت هاي اجتماعی (تفکیک عمومی از خصوصی) شود. آنچه در بحث میگدال از دول بندي صورت

خطوط نظري جدیدي فراهم کرده است، تأکید بر اقدامات عملی است که تصویر ذهنی اولیۀ 

تواند تمام عناصر  ). این اقدامات می32- 31کند (همان،  ناظر بر انسجام و کنترل را اصالح می

الشعاع قرار  اي دولت را در خصوص انحصار، مشروعیت، زور و سرزمین تحت ذهنی و اسطوره

کند:  چنین خالصه می م آن را مخدوش کند. میگدال فهم خود از دولت را ایندهد و انسجا

کند. بنابراین، براي درك سلطه  دولت یک موجودیت متعارض است که علیه خودش عمل می«

دیگر  عبارت  پارچۀ دولت، یا به به دو سطح تحلیل نیاز است: یک سطح که بعد متحد و یک

شناسد، و سطح تحلیلی که این  یافته به رسمیت می ش تجلیا کلیت دولت را که در تصویر ذهنی

آمیز اجزاي  کننده و تعارض گذارد تا بتواند اقدامات و اتحادهاي تقویت کلیت را کنار می

  ).37(همان، » اش را بررسی کند پراکنده

  

 1ملت و مردم در برابر انبوه خلق-اسطورة دولت )2

ملت و ـ  اند تا تصویري بحرانی از دولت کوشیدهراتوري امپمایکل هارت و آنتونیو نگري در کتاب 

تري از دولت براي بازتأسیس نظم و  خصوص ملت ارائه دهند. از نظر آنها، ملت سازوکار کامل به

_______________________________________________________ 
طلبی در عصر امپراتوري: نقد و بررسی  اصالح«روزة  هاي این بخش و برخی دیگر، تحت تأثیر کارگاه یک ایده .1

 در دانشگاه علم و فرهنگ، تدوین شده است. 1397,06,10، ابراهیم توفیق، مورخ »کتاب هارت و نگري
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هاي مدرن نتیجۀ دگرگونی تدریجی الگوي مطلقه و  ملتـ  سلطه است. در نگاه آنها، دولت

راث سرزمینی، که به پیکر پادشاه تعلق دارد، به است که در آن شالودة الهی می 1پاتریمونیال

شود که به همان اندازه استعالیی است.  شالودة جدیدي در قالب هویت معنوي ملت تبدیل می

شوند.  ملت تصور می» بسط ذات استعالیی«مثابۀ  دید، سرزمین و جمعیت بهدر این شالودة ج

ونالیسم، از طریق برساخت هویتی منسجم بندي ملت ذیل ایدئولوژي ناسی به این اعتبار، شالوده

شود که بر تداوم روابط خونی، تداوم فضایی سرزمین و اشتراك زبانی  پذیر می و فرهنگی امکان

  ).110-109: 1384مبتنی بود (نگري، 

پیوندهاي برخاسته از آن  رايبیشتري ب برتريدادن به مفهوم ملت،  با اصالت گرایی، ملی

که شامل اشتراکات تاریخی، فرهنگی،  ،شود. این پیوندهاقائل میها  هقعل دیگرنسبت به 

رود (کاتم، شمار می هر ملتی به» ةدهند رکن اتصال«و » مالط« است،اقتصادي، زبانی، نژادي و... 

کجاي دنیا، ملت بدون دولت تصورپذیر نیست و این اجتماع  در هیچ. از سوي دیگر، )5: 1373

، بندیکت آندرسنتعبیر  ملت برساخته است. بهـ  دو است. دولت یننمادین برآمده از همراهی ا

 پذیرند و باید از طریق هستند که بسیار شکننده و آسیب» هاي تصوري جماعت«ها  ملتـ  دولت

یادآوري مداوم و در قالب مناسک گوناگونی چون پرچم ملی، سرود ملی، روزهاي ملی، زبان 

  ).1393بازتولید شوند (آندرسن، ها و تاریخ مشترك و...  ملی، اسطوره

پذیري خود در برابر نیروهاي  از نظر نگري و هارت، حاکمیت مدرن براي غلبه بر آسیب

دولت «و » ملت«ترین آنها تکیه بر مفاهیم  دیگر، نیازمند سازوکارهاي خاصی است که مهم

ء تبدیل  به شی ناپذیري، شیوة بسیار جامد و انعطاف این مفاهیم حاکمیت را، به«است. » ملی

کردن آن) و بنابراین،  با طبیعی غالباًکنند ( کنند؛ مناسبات حاکمیت را تبدیل به یک چیز می می

ایدئولوژیک است که  بر انیمکنند. ملت نوعی راه  تمام بقایاي کشمکش اجتماعی را دفع می

کند  ریف میرا از کشمکش و بحرانی که آنها را تع مدرنیتهکند مفاهیم حاکمیت و  تالش می

انبوه «ي در برابر 2اي هابز شیوه نگري و هارت مفهوم مردم را به). 111: 1384(نگري، » برهاند

اي  ها و مجموعه یک چندگانگی، گسترة یگانگیدهند. در این نگاه، انبوه خلق  قرار می» خلق

سمت  سان نیست. در مقابل، مردم به گون و هم گشوده از روابط است که در درون خود هم

که انبوه  درحالی«با بیرون از خود گرایش دارند:  از اختالطگونی درونی و ممانعت  سانی و هم هم

ختمند است که براي حاکمیت مهیا خلق یک رابطۀ سازندة غیرقطعی است، مردم یک سنتز سا

هاي متعدد  و کنش ها ارادهآورد که با  وجود می گردیده است. مردم اراده و کنش واحدي را به

_______________________________________________________ 
١. Patrimonial 
٢. Thomas Hobbes 
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انبوه خلق تفاوت دارد و غالباً با آن در تضاد است. هر ملت باید انبوه خلق را به یک مردم تبدیل 

تنها گزینۀ موجود براي عمل سیاسی با هدف  خلق). از نظر آنها، انبوه 117(همان، » کند

  ي است.آزادسازدگرگونی و 

) نیز براي 1386( يانبوه خلق؛ جنگ و دموکراسی در عصر امپراتورنگري و هارت در کتاب 

مردم یکی است. جمعیت از «اند:  توضیح مفهوم انبوه خلق آن را با مفهوم مردم مقایسه کرده

ي اجتماعی را به هویتی واحد ها تفاوتشمار تشکیل شده است، اما مردم این  افراد طبقات بی

چندگانه  پارچه نیست، بلکه متکثر و دهد. برعکس، انبوه خلق یک کند و تنزل می تبدیل می

  ).135: 1386(نگري و هارت، » ماند یمباقی 

کنند که مردم، برخالف انبوه خلق،  شده، نگري و هارت تأکید می اعتبار این تمایز طرح به

توانند همچون  پارچه هستند، می ذیل سنت غالب در فلسفۀ سیاسی، از این حیث که واحد و یک

ها تشکیل شده است، و در  اي از یگانگی جموعهانبوه خلق از م«روایی کنند.  قدرت حاکم فرمان

سانی فروکاست  توان به هم ها، سوژة اجتماعی است که تفاوتش را نمی منظور ما از یگانگی نجایا

دهندة مردم در اتحادي که  ماند. اجزاي تشکیل صورت تفاوت باقی می و این تفاوت همچنان به

هاي خود به  د و با نفی یا کنارگذاشتن تفاوتدهن آورند، خاصیت خود را از دست می وجود می به

ناپذیر مردم  هاي متکثر انبوه خلق با وحدت تفکیک یگانگیشوند. بنابراین،  سانی بدل می هم

ضاح مفهوم انبوه خلق، به مقایسۀ آن با مفاهیم ان). ایشان براي تنقیح و ای(هم» تضاد دارد

بادرت کردند که اجتماعات گوناگونی را م 3و عامۀ مردم 2،ها توده 1دیگر، همچون جماعت،

هاي مختلفی که جماعت، توده یا عامه را تشکیل  کنند. در این مقایسه، افراد و گروه ترسیم می

شدت  اند و عنصر مشترکی را باور ندارند و با اینکه در درون خود به مدهند، فاقد انسجا می

دهد. یکی دیگر  هاي فاقد تفاوت جلوه می انبوههاي فاقد اثر، عمالً آنها را  اند، این تفاوت متفاوت

هاي متمایز این مفاهیم با انبوه خلق این است که برخالف انبوه خلق، آنها اساساً  از ویژگی

شود که  تنهایی عمل کنند و باید رهبري شوند. این امر سبب می توانند به اند و نمی منفعل

از بیرون داشته باشند. در مقابل، ما در انبوه شدن  گرفته بازي استعداد و ظرفیت زیادي براي به

ها و تمایزات درونی، بر طبق  هاي اجتماعی فعالی مواجهیم که در عین یگانگی خلق با سوژه

انبوه خلق سوژة اجتماعی است که از نظر داخلی متفاوت و چندگانه «کنند:  مشترکات عمل می

_______________________________________________________ 
1. Crowd 

2. Masses 

3. Mob 
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سد به فقدان تفاوت)، بلکه بر آنچه سانی یا وحدت (چه ر است و سامان و عمل آن نه بر هم

  ).136(همان، » صورت مشترك دارد، مبتنی است به

چنین فهمی از انبوه خلق، کل سنت حاکمیت را، که مبتنی بر فرض حکومت یکی است، 

وار به حکومت  کند. در این سنت، با نوعی نگاه اندام پادشاه، حزب و مردم، با معضل مواجه می

هاي اجتماعی چندگانه و غیرمنسجم در قالب اجزاي بدن نیازمند  همواجهید که در آن سوژ

ها اطاعت و پشتیبانی از حاکم  سري هستند که باید بر آنها حکومت کند. وظیفۀ بقیۀ اندام

برد. در تعریف انبوه خلق،  شدت زیر سؤال می رانی را به است. انبوه خلق این نوع نگاه به حکم

تواند در قالب سوژة  لحاظ درونی متفاوت است، می چندگانه و بهاشاره شد که هرچند انبوه خلق 

رانی کند. این تصویر  صورت مشترك عمل کند و به همین اعتبار قادر است بر خود حکم فعال به

است. در » استعارة بدن«از انبوه خلق در برابر تصویر کالسیک هابز از حاکمیت مدرن در قالب 

 1»يا زندهتن «راند بلکه  یک بدن که در آن تنها سر فرمان می نگاه هارت و نگري انبوه خلق نه

الً، رانی، عم برقراري این نوع ارتباط بین انبوه خلق و حکم .کند رانی می است که بر خود حکم

اي است  انبوه خلق تنها سوژة اجتماعی«کند. بر این مبنا،  ایدة دموکراسی را با مشکل مواجه می

العاده باال  ها فوق عبارتی، سهم سی، یعنی حکومت همه بر همه، است. بهکه قادر به تحقق دموکرا

 ).136-137(همان، » هستند

  

  روش

ي فرکالف براي تحلیل گفتمان انتقادي، به بعد سهاز حیث روش، مقالۀ حاضر، مطابق الگوي 

 .داد خواهد پرداخت هاي خود با روي داد ارتباطی جهت انطباق ایده انتخاب واکاوي چند رخ

منزلۀ چارچوب تحلیلی طراحی کرده است که هر تحلیل گفتمان  بعدي به فرکالف الگویی سه

  دادهاي ارتباطی باید هر سه بعد را پوشش دهد: رخ

  )؛اینهایک متن (گفتار، نوشتار، تصویر بصري یا ترکیبی از  •

  ؛گیرد دربرمیگفتمانی که تولید و مصرف متن را  2پرکتیس •

  پرکتیس اجتماعی. •

اعتناي این سه بعد در سه سطح مختلف، آنچه را که از قبلِ متن در حال  لیل گفتمان، بهتح

. سطح توصیف با تمرکز بر متن ناظر بر تحلیل ساختار زبانی، قواعد کند میدادن است برمال  رخ

هایی که در تولید و مصرف متن کاربست  گرامري و... است. سطح تفسیر به بررسی گفتمان

_______________________________________________________ 
1. Living Flesh 

٢. Practice 
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کند، و در نهایت، سطح تبیین ذیل پرکتیس اجتماعی به بررسی بافت  رت میدارند مباد

گیري متن و تأثیر آن بر بازتولید یا ساختاربندي مجدد نظم گفتمانی  اجتماعی ناظر بر شکل

  پردازد. مستقر می

با توجه به اینکه در روش تحلیل گفتمان انتقادي، زمان زیادي صرف واکاوي جزئیات متن 

صورت راهبردي انتخاب شوند.  اي به شود، باید متون محدود ویژه دادي ارتباطی می مثابۀ رخ به

اي است که بتواند راهنماي شناسایی متون خاص  یابی به فهم گفتمانی اولیه الزمۀ این امر دست

  ).238: 1389شود (یورگنسن و فیلیپس، 

ید یا تضعیف امر ملی در گونه که اشاره شد، مقاله مترصد واکاوي و فهم میزان بازتول همان

ملت، مردم ملی، ـ  هاي مفهومی ناظر بر دولت ارتباط با زلزلۀ کرمانشاه است. در این مقاله، ایده

اي جهت واکاوي  جمعی، امکانی براي تشخیص متون نشانه داد اسطوره و روي 1انبوه خلق،

عامالن حاضر در میدان  ها و ها، پرکتیس کند. در مقالۀ حاضر، بنابر گفتمان انتقادي فراهم می

» پیام تسلیت رهبر جمهوري اسالمی ایران«اند:  منازعه، چهار متن مجزا انتخاب و تحلیل شده

ها در  هایی از مشارکت سلبریتی اخبار و داده«ملت و مردم ملی، ـ  منزلۀ نمایانندة اسطورة دولت به

حضور مردم «طوره، خبر کنندة اس در قالب منطق سیاست نمایشی تضعیف» رسانی فرآیند کمک

منزلۀ نشانگانی از تولد انبوه خلق، و در نهایت،  به» ذهاب هاي منتهی به سرپل و ترافیک در جاده

» وطن دربارة حمایت از برنامۀ دهکدة امید نظران و فعاالن کُرد هم بیانیۀ جمعی از صاحب«

  .لتمـ  هایی از نهادمندي و تعین عبور از اسطورة دولت مثابۀ نشانه به

  

 زلزله، حاکمیت ملی و بازسازي جامعه

بودن مصیبت، انسجام  دیدن روح و روان بازماندگان، جمعی در حوادث طبیعی، با وجود آسیب

کند  دهد و نوع جدیدي از وفاق اجتماعی متأثر از حادثه را پدیدار می اجتماعی را افزایش می

مثابۀ ظرف  دادهاي مشابه، به روي داد زلزلۀ کرمانشاه نیز، همچون ). رخ15: 1382(پیران، 

مناسبی براي تقویت وفاق اجتماعی و بازسازي مفهومی ایدة دولت ملی در ایران ظاهر شده 

هاي رسمی، در کنار اظهارنظرهاي مقامات  ملی و رسانه ونیزیتلوو  ویرادهاي  است. مرور برنامه

براي مواجهه با سازوکار  دادهاي ارتباطی ترین رخ کشور، مؤید این امر است. یکی از مهم

هاي رسمی مقامات سیاسی در  ها و اطالعیه بازسازي جامعه از قبل حادثه، مراجعه به بیانیه

ایران است. در ادامه، ضمن بازنشر پیام تسلیت مقام معظم رهبري در خصوص زلزلۀ کرمانشاه 

 پردازیم. حاضر می مندي نوشتار )، به واکاوي و تحلیل آن با توجه به مسئله1396اي،  (خامنه

_______________________________________________________ 
١. Multitude 
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 اهللا الرحمن الرحیم بسم

میهنان  باختن جمعی از هم که به جان ،لرزه در غرب کشور را با تأسف و اندوه فراوان خبر زمین

شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاري پدید آورده است، دریافت کردم.  عزیز و زخمی

به یاري  ،همت و توان ۀا همب ،مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات ۀوظیف

امکانات موجود،  ۀگیري سریع از هم زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهرهر ویژه د هدیدگان ب آسیب

و انتقال  يبه آواربردار ،از افزایش تلفات جلوگیري کنند. ارتش و سپاه و بسیج، با نظم و سرعت

توان خود را براي  ۀهم یرنظامیدولتی چه نظامی و چه غ يها مجروحان کمک کنند و دستگاه

تلخ و  ۀهاي آنان به صحنه آورند. اینجانب از اعماق دل، این حادث و خانواده ها دهید بییاري آس

هاي  ویژه به خانواده هخصوص به مردم عزیز استان کرمانشاه و ب هب ،بار را به ملت ایران تمصیب

خواهم که این محنت و رنج  عال میکنم و متضرعانه از خداوند مت تسلیت عرض می ،زده مصیبت

جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداري و مقاومت ملت عزیزمان بیفزاید.  ۀرا مای

کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند  نحوي در سبک توانند به که می کسانی ۀاز هم

  دیدگان بشتابند. کنم که به یاري آسیب درخواست می

  م و رحمۀ اهللاوالسالم علیک

  اي سید علی خامنه

  1396آبان  22

برشمرد:  نیچن نیاتوان مقوالت معنادار تجربی و بیانی آن را  در سطح توصیف این متن، می

» محنت و رنج«، »بار بتیمصحادثۀ تلخ و «،»خسارات بسیار«، »و اندوه فراوان تأسف«عبارات 

کند و تالش دارد تا  حادثه را گوشزد میبودن و شدیدبودن  معنایی، برجسته در یک منطق هم

نیز » مردم عزیز«، و »ملت ایران«، »عزیز هنانیم هم«. عبارات زدیبرانگدلی مخاطب را با آن  هم

. این دو مجموعه در یک شمول و اند رفتهکار  ي بها مانهیصمصورت  در یک حوزة معنایی واحد به

، را به کل »غرب کشور«طقۀ جغرافیایی، در یک من داده رخپیوستگی معنایی درد و ناراحتی 

  دهد. مخاطبان پیوند می

نظم و «، »ارتش، سپاه و بسیج«، »همۀ امکانات موجود«، »وظیفۀ مسئوالن«تعابیر 

هاي  ، نیز در همان سطح ارزش»هاي دولتی چه نظامی و چه غیرنظامی دستگاه«، »سرعت

توانند در  اند و می ی قرار داده شدهصورت مثبت توصیفی در یک مجموعۀ معنایی واحد به-تجربی

مردم باشند. متن، با وجود آغاز با مقوالت ناظر بر درد و -ارتباط با مجموعۀ معنایی ملت
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و » صبر، پایداري و مقاومت ملت عزیزمان«، »رحمت و فضل«هاي امیدوارکنندة  ناراحتی، با ایده

  یابد. پایان می» دیدگان یاري آسیب«

شود که با چهار گروه فاعلی/ مفعولی مواجهیم: نویسنده که  هده میاز منظر دستوري، مشا

شخص مفرد است؛ دولت؛ مردم؛ و گروه مجهول آخر، که از آنها درخواست کمک  راوي اول

را هدف خطاب و آرزوي » مردم«دهد، گروه  دستور می» دولت«شود. متن در قبال گروه  می

  ک دارد.دهد و از گروه آخر درخواست کم تسلی قرار می

ها پاسخ داده شود: ماجرا  در سطح بعدي، که ناظر بر تبیین است، باید به این پرسش

 خصوص این در زبان نقش و چیست؟ آنها میان چیست؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ روابط

  ).222: 1379چیست؟ (فرکالف، 

و متن تالش  ة شدیدي رخ داده استکنند ناراحتداد ارتباطی، حادثۀ  با استناد به این رخ

هاي مختلف با آن را نشان دهد. در این  کند در قالب تسکین بازماندگان نسبت و رابطۀ گروه می

متن، دو گروه مشخص دولت و مردم درگیرند. درگیري گروه اول بیشتر از نوع عینی و انضمامی 

و و عملیاتی است و درگیري گروه دوم ذهنی، عاطفی و هیجانی ناظر بر دردکشیدن جمعی 

تالش براي تسالست. به همین سیاق، گروه اول وظیفۀ امدادرسانی را برعهده دارد و گروه دوم 

  گیرند. جویی قرار می دیدگان جمعی مخاطب دل ذیل عنوان آسیب

با توجه به متن، نسبت گروه دولت به مردم نوعی نمایندگی است که در آن دولت، با توجه 

د خطر و آسیب جمعی ایجادشده را مرتفع کند. به این اعتبار، به امکاناتی که در اختیار دارد، بای

کنشگر انضمامی دولت است و مردم صرفاً از حیث ایجاد حس مشترك در خصوص آسیب زلزله 

گیرند و به یک اعتبار، انتظاري براي اقدام و عمل از  جمعی مخاطب قرار می-لحاظ روانی به

را مخاطب قرار » همۀ کسان«که گروه مجهول سوي آنها مترتب نیست. هرچند گزارة پایانی 

  داد خواهان است. دهد، به نوعی یک حرکت جمعی براي دولت و مردم در برابر رخ می

، نقش زبان و نوع رویکرد آن در متن دو وجهی است که استگونه که در متن مشخص  همان

منزلۀ جمعی  ردم را بهدر آن با لحنی دستوري دولت را مخاطب قرار داده و از سوي دیگر، گروه م

  دهد. قرار می(به معناي آلتوسري آن) مورد استیضاح داد  از رخ متأثریکسان  پارچه و به یک

طور که در مقدمه اشاره شد، در سطح تبیین، باید بین متن و بافتار اجتماعی و  همان

دادهاي  رويزدن نظم سیاسی و  سیاسی بیرون از آن ارتباط برقرار شود. زلزله از طریق برهم

ي روابط موجود بین کار دستجمعی اجتماعی موجود، ظرفیت عظیمی براي بازتنظیم یا 

هاي مدنیت اجتماع به نقطۀ  دهد. گویی، در پس زلزله، عقربه برساختۀ دولت و ملت نشان می

زیرا، پس از حادثه، «جاي خود برگردند؛  شوند و باید با تالشی دوباره به صفر خود نزدیک می
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شوند و نظام کنترل اجتماعی، حداقل براي  هاي اجتماعی و فردي بدون نقاب ظاهر می هپدید

دیده فرآیند ساختمندشدن مجدد را تجربه کند و نوع  افتد تا اجتماع حادثه مدتی از کار می

گونه  ). همان15: 1382(پیران، » جدیدي از کنترل اجتماعی مجال ظهور یابد و مؤثر واقع شود

خصوص ارتش، هرچند  نمودار است، حضور برجسته و پررنگ نیروهاي نظامی، به که در متن هم

ود به زمینِ دیدگان همراه است، تالش دولت براي بازگرداندن خ با تصویر زیباي کمک به حادثه

  شود. لرزیده، از طریق نمایش تنها عنصر انحصاري خود، یعنی قوة قهریه، قلمداد می

ی عظیم مانند زلزله، سیل، جنگ، تحریم و...، در اکثر اوقات، با وقوع حوادث طبیعی یا غیرطبیع

کند  دردسترس قراردادن دشمن یا هدف واحد، شکاف و فاصلۀ موجود بین دولت و ملت را ترمیم می

ها فراز و فرود در سرزمین ما نشان داده  دهد. تجربۀ دهه بستگی ملی را افزایش می و انسجام و هم

چنینی ظرفیت بازسازي انسجام و قدرت ملی را دارند. لحظۀ زلزله  دادهاي این است که روي

سرعت از  ی است. به این اعتبار که نظم پیشین بهشناخت جامعهي ا لحظهکننده و بعد از آن،  تخریب

داد ارتباطی باال هم  گونه که در رخ ي خاصی اعاده شود. همانها هیرومدد  هم پاشیده است و باید به

از طریق حضور ترکیبی از  مشخصاًاعادة نظم عمدتاً برعهدة دولت است و  تصریح شد، وظیفۀ

نحوي شکننده است  حال، این نظم در حال استقرار به شود. بااین نیروهاي نظامی و امدادي محقق می

، کشورهاي الملل نیبکند. در عرف  که امکان حضور و کنشگري نیروهاي دیگري را نیز فراهم می

انه نیروهایی را براي امداد و مبالغی را براي جبران خسارت دوست انسانـ  باشناختیدیگر در تصویري زی

این نوع  رسد یمنظر  نظر از این تصویر اخالقی، به دهند. صرف زده اختصاص می به منطقۀ زلزله

  منظور کمک به بقاي واحد سرزمینی مشابه است. به ها يهمکار

درد، آسیب عمومی و رنج به همراه دارند،  در واقعۀ زلزله یا حوادث طبیعی بزرگ، که

رسانی و مواجهه با حادثه به بازسازي مفاهیم ناظر بر  کنند تا در ظرف کمک ها تالش می دولت

است. دستگاه رسمی » مردم ملی«ترین این مفاهیم  حاکمیت ملی بپردازند. یکی از مهم

دادي جمعی  آن را به روي ي، از طریق پوشش گسترده و مستقیم حادثه،ا رسانهتبلیغاتی و 

ي پراکنده در کل سرزمین هویت واحدي ببخشد. زمینِ ها تیجمعو  ها تودهکند تا به  تبدیل می

 ها تیجمعة حاکمیت سرزمینی، عامل پیونددهندة دید بیآسلرزیده، در قالب بازنمایی بخش 

و تسکین مخاطب و متون تسلیت، آنکه براي تسلی  ها هیاعالمشود. در اکثر  حول امر ملی می

مردم/ملت ایران. در اکثر مواقع، حجم  مثالًاست؛ » مردم ملی«و » دولت«گیرد  قرار می

شدة دولتی تکافوي جبران  بینی نحوي است که منابع دردسترس و پیش به ها بیآسو  ها خسارت

با یافته از سوي دولت  کند و اساساً ارقام تخصیص دیده را می خسارت و بازسازي مناطق آسیب
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حال، در همۀ موارد، شاهد اعالن عمومی براي  بااین 1پذیر نیست؛ هاي مردمی مقایسه کمک

دهاي عمومی هستیم. در ایران، واسطۀ نها زده در قالب نقدي یا غیرنقدي به کمک به مردم زلزله

خمینی و بنیاد مسکن است. از جملۀ  ، کمیتۀ امداد اماماحمر هاللاین کار برعهدة سازمان 

ها، بازسازي و نوشدن  ها و نیز استقبال و همراهی توده ها و پیامدهاي این نوع فراخوان داللت

ود مردم ملی، همچون یک کل ران و نمایندة مردم، و نیز خ منزلۀ حکم مفاهیم حاکمیت ملی، به

یی هستند که حاکی از ها نشانگانحال، روندها و  یافته، منسجم و یکسان است. بااین تعین

اند.  دستگاه ایدئولوژیک دولتی براي استیضاح (فراخواندن) افراد در قالب مردم ناکارآمدي

داد  دهد که این رخ دیگر، مرور فضاي افکار عمومی درباب زلزلۀ کرمانشاه نشان می عبارت  به

  اي براي ایجاد شکاف میان دولت و ملت شده است. عرصه

  

  ملت-زدایی از دولت اسطوره

  داد شدن روي اي سیاست نمایشی و توده) 1

آمیز از نحوة توزیع  اعتمادي به نهادهاي دولتی و عمومی و نارضایتی اغراق زمینۀ بی در پس

هاي  حساب هاي جناحی براي تسویه امکانات و مدیریت بحران زلزلۀ کرمانشاه، و نیز رقابت

، »زيهاي هنري، سیاسی و اجتماعی برآمده از فضاي مجا سلبریتی«سیاسی، کنشگري برخی از 

است.  ملیدر حادثۀ زلزلۀ کرمانشاه حاکی از پدیدآمدن بازیگران جدیدي در عرصۀ سیاست فرو

هاي اجتماعی در روزهاي بعد از زلزله، اشکال مختلفی از کنشگري  مرور فضاي عمومی شبکه

هاي  آوري اقالم و کمک دهد؛ مانند فراخوان براي جمع داد نشان می ها را در میدان روي سلبریتی

زده. مرور  هاي شخصی، و در نهایت حضور میدانی در منطقۀ زلزله حساب ردمی، اعالن شمارهم

داد زلزلۀ کرمانشاه، بخشی از منازعات پیرامون  انتقادي کردارهاي این نیروي جدید حول روي

از این، بهترین  گرایانه، پیش  کند. دولت که طبق تقاریر ملی حاکمیت ملی را برجسته می

) در درون منطق 1383اسمیت،  دي عه و برآمده از فضائل و اقتدار ملت بود (آنتونیخویشتن جام

دهد  هایی می کم در فضاي نمایشی، به سلبریتی بخشی از اقتدار خود را، دست، بحرانِ مشروعیت

کنند، به ارزیابی  هاي امدادي را مشخص می که دعوي نمایندگی بالواسطۀ ملت را دارند؛ اولویت

هاي توزیع  شوند و تاکتیک هاي جغرافیایی روستاها را یادآور می پردازند، نقشه میفنی خسارت 

_______________________________________________________ 
ریال براي زلزلۀ کرمانشاه میلیارد  250هزار و  53 1397به نقل از استانداري کرمانشاه دولت تا اردیبهشت  .1

در حالی است که سهم  ). این1397اردیبهشت  18تأمین اعتبار کرده است (خبرگزاري ایرنا، منتشر شده در 

 میلیارد ریال است. 1000ي مردمی به نهادهاي عمومی یا افراد حقیقی چیزي در حدود ها کمک



 1398تابستان ، 2 ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

94  

معی، مثالً در قالب صورت نهادي و ج این نمایندگی ملت هم نه به 1کنند. اقالم را تعیین می

گیرد و به همین  نهاد، که غالباً در قالبی کامالً شخصی صورت می هاي مردم ها یا سازمان خیریه

هاي شخصی و فردي  سوي قالب زدگان به هاي نهادي و مدنی کمک به زلزله مسیر حرکتاعتبار، 

ویژه تحت تأثیر  برداشت عمومی به«شوند.  یابد و بسیاري از مردم نیز با آنها همراه می سوق می

نمایی و  دارند، با بزرگ شده ترسیم می هاي جمعی از مصیبت واقع تصویري که رسانه

ها، که عمدتاً نقشی هنري  ). سلبریتی23: 1382(پیران، » ت همراه استکردن مصیب دراماتیزه

نمایی  توانند منطق بزرگ هاي اجتماعی جدید می کنند، از طریق رسانه در جامعه ایفا می

داد زلزلۀ کرمانشاه، برخی عناصر دراماتیک ظرفیت  شدة زلزله را تشدید کنند. در رخ دراماتیزه

گونه که عنصري  کند؛ قومیت، همان ها فراهم می بریتیآفرینی بیشتري براي سل نقش

هاي  زمان در ایجاد تمایز و فرادستی گروه دهی به هویت ملی است، هم بخش براي شکل حیات

میدان  ).1380؛ برتون، 2006کند (روگینسکی،  اي ایفا می نیز نقش برجسته ملیمسلط فرو

، روستا، فولکلور، »نژاد باستانی«دي، هاي فرهنگی چون زبان کر زلزلۀ کرمانشاه، با مؤلفه

اعتناي  سازد که به متمایزي را می» دیگري«هاي مذهبی،  کوهستان، مرزنشینی و بعضاً تفاوت

نشینِ جغرافیایی و فرهنگی را پرورش  ها و اشخاص مرکز توان فرادستی گروه می ˚بودن آن غریب

نشین  زده و فرادستی مرکز ستی زلزلهزمان فرود سلبریتی، هم» اخالق اکرام و بخششِ«داد. ذیل 

شود. این در حالی است که مداخلۀ دولت و نهادهاي عمومی در این عرصه، نه از  تثبیت می

دوستی، بلکه مطابق قرائت رسمی، از منظر تهدید امنیت ملی و  بخشی و انسان حیث حاتم

شدن  ی از سهیم) است و بر همین مبنا، نمایشی جمع1395(دونزلو، » بودن خطر اجتماعی«

داد  دهد. به این معنا، حضور دولت در روي ملت در رفع و مقابله با آن را نشان میـ  همۀ دولت

افزاید، بلکه در سطح گفتمانی، آنها را به  دیدگان نمی تنها بر فرودستی مصیبت زلزله، نه

ریق ایجاد تواند از ط دهد و در سطح عینی می هاي ناب ملت در قالب شهروند ارتقا می سوژه

پذیري آنها را تعدیل کند. یکی از  هاي توسعه، بازسازي و ادغام در کلِ ملی، آسیب سازوکار

ها در میدان زلزلۀ کرمانشاه، انتقادات مختلف  هاي مهم براي فهم منازعۀ دولت و سلبریتی داده

ی به حساب ها و دعوت از آنها براي انتقال اعتبارات دریافت مسئوالن محلی و ملی از سلبریتی

هاي حاکمیتی و دولتی علیه  توان در رسانه نهادهاي عمومی است. چنین خط انتقادي را هم می

اي در یک  هاي توده ست که تبلور کمکتوجه به این نکته ضروري ا 2ها مشاهده کرد. سلبریتی

_______________________________________________________ 
توان در  هاي مشهور در زلزلۀ کرمانشاه را می هاي ناظر بر حضور هنرمندان، ورزشکاران و برخی شخصیت گزارش .1

بر این، صفحات مجازي شخصی این  مشاهده کرد. عالوه  در روزهاي بعد از زلزله فارسو  ایرناهایی چون  خبرگزاري

 رسانی است. هاي آنها در خصوص زلزله و کمک ها، یادداشت و پیام افراد در روزهاي بعد از حادثه نیز مملو از عکس

  بنگرید به: .2
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شخص، سلبریتی، از حیث ساختاري، مشابه همان نوع نمایندگی مبتنی بر یک فرد در 

). بر همین اساس، واکنش منطقی براي این 135: 1386لی است (نگري و هارت، حاکمیت م

داد زلزله،  صورت عام است. پرکتیس سلبریتی در روي پوشانی، اعتراض و مقاومت دولت به هم

زمان که شکلی از مرکززدایی ناظر بر تضعیف اقتدار میدانی/نمایشی دولت است، در سطح  هم

  کند.  ی جدیدي را در قالب رژیم سلطۀ فرادست/فرودست تولید میدیگر، توده یا سوژة گفتمان

  

 زدایی از دولت انبوه خلق در زلزلۀ کرمانشاه؛ روایتی بدیل از کنشگري در دوران اسطوره )2

در میدان » مردم«و » انبوه خلق«در بخش چارچوب مفهومی، به تنش و تنازع دو مفهوم رقیب 

شود از طریق تحلیل گفتمان انتقادي یک  مه، تالش میایدة حاکمیت ملی اشاره شد. در ادا

  داد زلزلۀ کرمانشاه ارائه شود. داد ارتباطی، درکی انضمامی از تنازع مزبور در روي روي

 ها روي خودروها نوشته دردي در دست هاي منتهی به سرپل ذهاب/ابراز هم حضور مردم و ترافیک در جاده

ذهاب باعث ترافیک و کندي  سرپل ۀهاي مردمی در منطق ل کمکخودروهاي شخصی حام -ایرنا -کرمانشاه

 ت.زدگان شده اس امدادرسانی به زلزله

ذهاب در غرب کشور، خودروهاي شخصی  سرپل ةزد زلزله ۀخبرنگار اعزامی ایرنا به منطق ۀبه گزارش روز جمع

که موجب ایجاد ترافیک اي است  گونه ذهاب به سرپل ةزد و ضروري به مناطق زلزله ازیحامل اقالم موردن

  ست.منتهی به این منطقه شده ا ةسنگین در جاد

ذهاب و در ایستگاه ایست بازرسی که  پاطاق سرپل ۀدر منطق ،در چندین کیلومتر جلوتر ،بر اساس این گزارش

توسط پلیس راهور براي جلوگیري از ورود خودروهاي شخصی ایجاد شده، موجب ایجاد کیلومترها ترافیک در 

 ست.ذهاب شده ا کیلومتري شهرستان سرپل 20 حدود

به کندي  هعملیات امدادرسانی توسط خودروهاي امدادي و اعزامی به منطق ،دلیل همین ترافیک سنگین هب

  .صورت گرفته و در برخی نقاط نیز با توقف کامل مواجه شده است

 ،ذهاب حضور دارد سرپل ۀمنطقکه در  ،احمر جمهوري اسالمی ایران از امدادگران هالل ،محمدرضا سلحشور

موجب  ،وگو با خبرنگار ایرنا، از مسئوالن پلیس راهور درخواست کرد، با تدبیر و مدیریت مناسب در گفت

  .بازگشایی راه براي تردد خودروهاي امدادي که با جان و سالمت مردم ارتباط دارند شوند

  

  

                                                                                                                                               
 18شاهده شده در ، (مisna.ir، به آدرس اینترنتی کرمانشاه ۀها در زلزل انتقاد به عملکرد سلبریتی) 1397نام ( بی

  .)1397مهر 

هاي شاخص جز یک نفر، کسی براي  در بین چهره ا:وگو با ایلن معاون وزیر کشور در گفت) 1397نام ( بی

  ).1397شهریور  27(مشاهده شده در  ،ilna.ir، به آدرس اینترنتی دزدگان کرمانشاه کاري نکر زلزله
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  هاي سیاه روي خودروها  هاي کُردي و پرچم نوشته دست

 ۀسمت منطق هاي مردمی در حال حرکت به اساس گزارش خبرنگار ایرنا، بسیاري از خودروهاي حامل کمکبر 

خود با  ۀنقلی طیوسا ۀعقب و بدن ۀذهاب با نوشتن جمالتی به زبان کُردي روي شیش سرپل ةزد زلزله

  د.دردي کردن دیدگان ابراز هم آسیب

سرپل «و  »سازمت ذهاب می سرپل«، »رد تنها نیستکُ«، »کرمانشاه تسلیت«ها که شامل  نوشته ین دستا

بسیاري از  ،همچنین. زدگان است هاي حمایتی مردم از زلزله نوشته باشد از جمله دست می »کنیم حمایتت می

شخصی نیز که باربند، صندوق و صندلی عقب خودروي خود را مملو از کاالهاي اهدایی  خودروهاي پالك

دیدگان  تر و بر روي کاغذهاي معمولی و نگارش برخی مطالب از حادثه وچکاند در ابعادي ک ضروري کرده

غرب ۀ هاي سیاه با بازماندگان زلزل اي از دارندگان خودروها نیز با نصب پرچم عده ،در این میان. حمایت کردند

  .کنند دردي می کشور ابراز هم

  

منتشر  ري اسالمی ایرانخبرگزاري رسمی جمهونقل از  )، که به1396(سلطانیان،   خبر باال

داد زلزلۀ کرمانشاه درخصوص نسبت مردم/انبوه خلق  ترین نشانگان رخ شده است، یکی از جدي

براي » مردم«ملت استیضاح جمعیت در قالب ـ  ترین راهبرد دولت با حاکمیت ملی است. مهم

ریز وجه یا داد زلزله و مشارکت در خطر اجتماعی ایجادشده از طریق وا بستگی ملی با رخ هم

در این خبر هویداست، با انبوه  که چنان حال، اعطاي کمک به نمایندگان مردم/دولت است. بااین

  اند! خلقی مواجهیم که با وجود تالش متن باال، به مردم تبدیل نشده

ها در  تمایزهاي اصلی این گروه حاضر در میدان را با افرادي که از طریق سلبریتی

توان در قالب تفاوت دو مفهوم انبوه  اند، می دیده مشارکت کرده یبرسانی به مناطق آس کمک

خلق و توده، که در باال بدان اشاره کردیم، نشان داد. جمعیت یا عامۀ مردمی که در فقدان 

لحاظ شکلی در همان  کند، همچنان به اعتماد به نهاد دولت به گروه مرجع جدیدي اتکا می

بدون عنصر نمایندگی قادر به کنشگري نیست. در مقابل  مناسبات دولت و مردم قرار دارد و

هاي  داد حضور دارند، سوژه هاي شخصی در روي انبوه خلقی بیست کیلومتري، که با اتومبیل

هاي طبقاتی، قومیتی یا جنسیتی، حول مواجهۀ  اجتماعی فعالی هستند که با وجود تفاوت

هاي عمومی این انبوه  ز ترکیب ویژگیکنند. ا واسطه با زلزله در قالب مشترکی عمل می بی

شود که موضع  گفته نیز مشاهده می حال، در همین خبر پیش اطالعاتی در دسترس نیست؛ بااین

نهادهاي عمومی در قبال این کنش جمعی لحنی منفی دارد و عمالً آن را به اظهارات دیگر آنها 

زند. خبر  ان پیوند میدرخصوص ضرورت کنشگري انحصاري دولت و نهادهاي عمومی در مید

شده در باال از حیث گفتمانی تالش دارد تا ضمن انعکاس نگرانی مسئوالن از ایجاد  تنظیم

گرایانۀ مرسوم پیوند دهد و آن  رسانی، واقعه را به گفتمان ملی اختالل در فرآیند عمومی کمک
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خودروهاي «ی خبر، بستگی ملی حول زلزلۀ کرمانشاه قلمداد کند. جملۀ ابتدای را مصداقی از هم

ذهاب باعث ترافیک و کندي امدادرسانی به  سرپل ۀهاي مردمی در منطق شخصی حامل کمک

، آشکارا، ضمن پیوند امر و کنش شخصی با یک واقعیت مردمی، آن را »زدگان شده است زلزله

 کند که مانع از پرکتیس جدي حاکمیت ملی براي اي کور و سیال تصویرسازي می مثابۀ توده به

هاي موجود در متن، ایجاد ایستگاه  ترین گزاره شود. یکی از صریح امدادرسانی واقعی می

براي ممانعت از ورود خودروهاي شخصی به منطقه است. از منظر امنیتی، این سیاست  راه سیپل

گیرد؛ ولی،  براي حفاظت از مناطق و جلوگیري از هجوم افراد سودجو به منطقه صورت می

زده به  کنندة انحصار مداخله و حضور حاکمیت ملی در مناطق زلزله ی، تصریحلحاظ گفتمان به

  نمایندگی از مردم است.

صورت مستقیم در متن حاضر نیست و ما با دو گروه از  از حیث گفتمانی، ایدة ملت به

که به نوعی مقابل هم هستند: خودروهاي شخصی و نیروهاي امدادي  مییرو هروبکنشگران 

ی خودروهاي نینش همدهند؛  گروه خود را به خیر عمومی و جمعی نسبت می عمومی. هر دو

، »کُرد تنها نیست«، »کرمانشاه تسلیت«و دعاوي  سو کازی» جان و سالمت مردم«امدادي با 

از سوي دیگر. درخصوص نمایندگی » کنیم سرپل حمایتت می«و  »سازمت یذهاب م سرپل«

ي فرد منحصربهصورت  ریم. در مقابل، آنچه در اینجا بهاندازة کافی اطالع دا دولت از مردم به

متمایز و بدیع است، ایدة بازسازي سرزمین از سوي کنشگران منفرد و شخصی است که حول 

تري به  صورت انضمامی و متعین» طرح دهکدة امید«. این دعوي در اند آمده گردداد  یک روي

  گیرد. خود می

  

 از اسطوره دهکدة امید؛ نهادمندي و تعین پس)3

ملت در زلزلۀ ـ  هاي برجسته براي شناسایی کنشگران رقیب و بدیل براي دولت یکی از نشانه

نمودار است. صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی » دهکدة امید«کرمانشاه، در طرحی با عنوان 

ها به فراخوان جذب و تجمیع  دانشگاه تهران، که در زمان زلزله همچون دیگر سلبریتی

هاي مردمی از طریق انتشار شمارة حساب شخصی خود در فضاي مجازي اقدام کرده بود،  ککم

در نهایت، دهکدة امید را محلی براي صرف اعتبارات مردم معرفی کرد. این طرح از جملۀ 

دیده است و عمالً خود به محلی  ترین اقدامات غیردولتی براي بازسازي مناطق آسیب متعین

ی حول امر ملی، حاکمیت و نمایندگی تبدیل شده است. مخالفت براي منازعات گفتمان

ذهاب با اجراي طرح، واکنش غالباً منفی نهادهاي عمومی و دولتی، از جمله  دار سرپل فرمان

ي جوسازرئیس سازمان بحران براي ترجیح تجمیع منابع در نهادهاي عمومی،  اظهارنظر
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کرد آن و در نهایت احضار،  خصوص ابهامات هزینهها و اخبار مختلف در اي و انتشار گزارش رسانه

مسدودکردن و در ادامه رفع توقیف حساب شخصی مجري طرح، عمالً چگالی و وزن کیفی 

داد زلزلۀ کرمانشاه  باالیی براي این پدیده جهت توصیف، تفسیر و تبیین فضاي حاکم بر رخ

  فراهم کرده است.

سانی کرده و گزارش عملکرد ارائه داده است و ر مجري طرح بارها دربارة دهکدة امید اطالع

است. مراجعه به  فتهرگهاي مختلفی شکل  ها و واکنش وحوش آن نیز اظهارنظرها، بیانیه در حول

رو  هاي مقالۀ پیش و منازعات مفهومی ارزشمندي را دربارة ایده ها يریدرگتواند  این گفتارها می

اینجا صرفاً به یکی از متون خواهیم پرداخت. از  ي کار، درها تیمحدودروشن کند. با توجه به 

نظران و فعاالن کُرد  صاحب«دادهاي ارتباطی مهم در همین زمینه، بیانیۀ جمعی از  جمله رخ

هاي نقدي مردمی واریزشده به حساب  وطن دربارة تعیین تکلیف نهایی چگونگی صرف کمک هم

اهیت جمعی آن است که به امضاي است. یکی از دالیل اهمیت این متن م» صادق زیباکالم

اعتبار، فراتر از یک کنشگر منفرد، با ایدة گروهی از کنشگران درباب  نفر رسیده است و به 152

 امضاکنندگانبودن نویسندگان و  حال، دعوي محلی و بومی رو هستیم. درعین دهکدة امید روبه

  دهد.  ي آن را افزایش میو داللتمند دیافزا یمبیانیه بر مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن 

  

 تعالی بسمه

  
 جناب آقاي دکتر صادق زیباکالم، استاد مردمی و برجسته

 نییتع ةوطن دربار نظران و فعاالن کُرد هم عالی از صاحب با سالم؛ احتراماً با توجه به نظرخواهی حضرت

جانبان  این شده به حساب اعالمی شما، هاي نقدي مردمی واریز نهایی چگونگی صرف کمک فیتکل

ن، فعالین مدنی و نمایندگان ادوار مجلس وکه شامل استادان دانشگاه، روحانی ،امضاکنندگان این بیانیه

هاي  رسانیم: ضمن سپاس و تقدیر از تالش باشیم، به استحضار می شوراي اسالمی غرب کشور می

گونه  استان کرمانشاه، بدین ةزد رسانی به مردم مناطق زلزله عالی در راستاي کمک ناپذیر حضرت خستگی

در » امید ةدهکد«هاي دقیق علمی  نگرانه و توأم با مطالعه و بررسی حمایت کامل خود از طرح آینده

با استفاده از فکر و توان » پایدار ۀتوسع«المللی  مبتنی بر اصول بین» روستاي نمونه«جهت ساخت یک 

خالقانه و  ةامید است که این اید .داریم م میاستادان، مهندسان و کارگران بومی این مناطق را اعال

  دیده از زلزله شود. علمی، الگویی براي بازسازي دیگر مناطق آسیب

  1با سپاس و آرزوي توفیق 

  

_______________________________________________________ 
 .4، صفحۀ 3075)، روزنامۀ شرق، شماره 1396بهمن  11، (مباکالیزي کُرد به صادق ها نامۀ گروهی از شخصیت .1
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توان برخی مقوالت معنادار تجربی و بیانی براي  در سطح توصیف و تفسیر این متن نیز، می

نظران و فعاالن کُرد  صاحب«، »جستهاستاد مردمی و بر«آن شناسایی کرد: همۀ تعابیر 

» فعاالن مدنی«، »روحانیون«، »استادان دانشگاه«، »هاي نقدي مردمی کمک«، »وطن هم

صورت  که به» رسانی به مردم کمک«، »نمایندگان ادوار مجلس شوراي اسالمی غرب کشور«

متمایز از » ردمم«اند در یک پیوند معنایی جدیدي قرار دارند که از نوعی  مثبت استفاده شده

، با وجود فقدان تعابیر ناظر بر دولت یا امر ملی، به »مردم«کند. این  صحبت می» مردم ملی«

نشینی آن  شود و قدرت و قوت خود را از جانشینی و مقابل فضاي اجتماعی رقیب آن اطالق می

ثبت با دولت و نگري، که از ایدة مردم در ارتباط م هارت ةدیاگیرد. به این معنی، برخالف  می

)، شاهد تولد مفهومی رقیب و شاید خصم براي آن 1386و  1384کنند (نگري و هارت،  یاد می

دست واحد  نیز در خوانشی وارونه امر یک» بومی«و » وطن کُرد هم«در اینجا هستیم. واژگان 

ر قومی در رود. اگر در گفتمان رایج ملی در ایران، ام ملی و تمرکزگرایی حاکم بر آن را نشانه می

رود.  کار می اي مثبت به صراحت همچون خصیصه شود، در اینجا به وحدانیت ملی هضم می

اند، تالش دارد آن را از  هاي اجتماعی مختلفی که بیانیه را امضا کرده بر تأکید بر گروه عالوه

ها در امر  دست به تمایزات مشابه انبوه خلقی ارتقا دهد که در کنار تمایزات و تفاوت اي یک توده

اند. مرور عناصر متن حاکی از ظهور تصریحی و تلویحی دو گفتمان و  واحدي گرد هم جمع شده

امر ملی/ «در برابر گفتمان پایدار و دیرینۀ » انبوه خلق«مقابلۀ آنها با هم است. گفتمان نوظهور 

ولی در سطحی کند،  به اقدامات دولت یا نسبت خود با دولت اشاره نمی مطلقاًمتن ». مردم ملی

گذاري  گیري در عرصۀ اطالق و نام تحلیلی در برابر آن موضع گرفته است؛ سطحی از این موضع

است که به برخی از آنها، از جمله مردمی در برابر دولتی، یا کُرد در برابر ایرانی، و بومی در برابر 

یث خلق آینده و مرکزي، اشاره شد. در سطحی دیگر، ژست معارضِ ظاهرشده در این متن از ح

معرفی » نگرانه و توأم با مطالعه طرح آینده«را » دهکدة امید«کیفیت آن است. متن صراحتاً 

اصول «و پیشرفت در سطح » توسعۀ پایدار«اي از امکان  کند که قرار است به نشانه می

فکر و توان «وسیلۀ  تنها توسط مرکزنشینان ستادي، که به تبدیل شود که نه» یالملل نیب

محقق شده است و در نهایت، در قالب یک » استادان، مهندسان و کارگران بومی این مناطق

باشد. به این اعتبار، » دیده الگویی براي بازسازي دیگر مناطق آسیب«تواند  می» روستاي نمونه«

 زده، که با حرکتی نمادین براي ما در اینجا نه با تالشی داوطلبانه براي مشارکت در مناطق زلزله

به  دقیقاًکردن الگوهاي تاکنون رایجِ بازسازي و توسعه در این مناطق مواجهیم و  نقد و مفتضح

اي فربه و پرچگالی است. ذیل همین هماوردخواهی و  همین اعتبار، مورد دهکدة امید، پدیده

مردان و نهادهاي عمومی را تفسیر کرد.  توان واکنش منفی دولت منازعۀ گفتمانی است که می
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بودن در آن، از الزامات و  در منطق کالسیک دولت مدرن، امارت بر سرزمین و بالمعارضاگر 

کند سرزمین فراهم کند که دقیقاً  استلزامات حاکمیت است، خود ایدة دهکدة امید سعی می

ي محقق شده است. تأکید ا دوارکنندهیامصورت مثبت و  خاطر فقدان یا غیبت دولت به به

بندي اجتماعی و  ن این طرح براي معنادارکردن فضاي موجود در صورتشود که قدرت و توا می

ها و اقدامات بازسازي، که موضع آگاهانۀ آن براي  سیاسی ایران، نه در همراهی با برنامه

ورزي و توسعه در ایران است. به دیگر سخن، با جریان یا 1دادن امکان دیگري از سیاست نشان

اعتمادي به دولت در تحقق توسعه، سوداي قدرت و  و بافتار بیروییم که در ظرف  اي روبه پدیده

  حال، درگیر امر اصالح و بهبود است. دسترسی به نهاد قدرت را ندارد، و بااین

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

، نشانگانی آشکار براي »ملیاستیضاح «کردن پرکتیس  زلزلۀ کرمانشاه، از طریق مخدوش

ملت در ایران، در ـ  سازي در ایران است. مقولۀ دولت ملتـ  تبرمالشدن شکنندگی برنامۀ دول

برد. این شکنندگی، نه از حیث سرزمینی یا امنیتی، که ناظر بر  سر می وضعیتی شکننده به

رسد که در  نظر می سو و ارتباط با جامعه از سوي دیگر است. به رانی ازیک یت و قدرت حکمکیف

بخش قادر به ایجاد  اندازة کافی و رضایت ئولوژیک دولتی بهداد زلزلۀ کرمانشاه، دستگاه اید رخ

نفع حاکمیت ملی نبوده است! در مقابل، نوعی جوشش و پویایی در سطح جامعه و  انبوه خلق به

ها و نیروهاي جدیدي براي پرکتیس  امر اجتماعی براي کنشگري موجب شده است که زمینه

، »سیاست سلبریتی«از این کردارها در قالبِ وجود آید. در متن مقاله، سه نوع متفاوت  به

تحت بررسی قرار گرفت. سیاست سلبریتی » گرا روشنفکر آرمان«و » حضور میدانی انبوه خلق«

دهد که فقدان یا ضعف نهادهاي مدنی و سیاسی پایدار، سبب  داد زلزله نشان می در رخ

مده از امر مجازي و نمایشی شود و این سیاست برآ شدن دولت در سیاست داخلی نمی بالمعارض

بردن امر سیاسی حاکمیتی و امر اجتماعی نهادي، توأمان، دولت و  ها، از طریق ازبین سلبریتی

اي است. از سوي دیگر،  زدوده و توده دار یک جامعۀ سیاست هجامعه را نشانه رفته است و طلیع

هاي  تواند داللت زله میداد زل در روي» انبوه خلق«اجتماع کنشگران منفرد و خودآگاه حول 

اي در بر داشته باشد؛ اینکه دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت ملی توان  مفهومی و هنجاري چندگانه

ملت ـ  دهندة توده و دولت است، نهادهاي میانجی و ارتباط سازي ملی خود را از دست داده سوژه

_______________________________________________________ 
گذاري و دومی به قدرت  یمش خطاست، که اولی به  politicsو نه   policyمعناي  سیاست در اینجا به .1

  است. تر کینزد
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ندي این نوع کردارهاي حال فقدان نهادم ها را ندارند و درعین توان کافی براي هدایت کنش

  کند. ناپذیر می بینی شدت مبهم و پیش گیري و روندهاي آتی آن را به جمعی، پایداري، جهت

هایی مانند حاکمیت ملی نیست. این  کاري داخل رژیم شکل و قابل دست انبوه خلق تودة بی

خودآگاه و دهد. در نهایت، تالش  نشده را افزایش می بینی امر احتمال ظهور سناریوهاي پیش

معناي مداخلۀ عریان بخشی از  به» دهکدة امید«شهري تحت عنوان  جمعی براي ساختن آرمان

  ، در برابر یا در واکنش به شکست و ناکامی دولت براي تدبیر آن است.»سرزمین«جامعه در 

ملت، ظاهراً ما در یک لحظۀ ـ  مندکردن مفهوم دولت به این اعتبار، و از حیث مسئله

شدن با واقعیت عریان سیاست مدرن هستیم. اگر  سیاسی قرار داریم و در آستانۀ مواجهـ  تاریخی

صورت  تعریف کالسیک وبر از دولت مدرن را مرور کنیم، دولت مدرن جماعتی سیاسی است که به

شدت لخت و  موفق، مدعی اعمال انحصاري زور مشروع در قلمرو مشخص است. این تعریفی به

اهیت ناظر بر قدرت ناب دولت مدرن، بدون ارجاع به خیر عمومی چون توسعه، است و از م پرده یب

کنندة دولت، مشابه  . در نگاهی وبري، راهبر و هدایتدارد یبرمآزادي یا پیشرفت، پرده 

داري مدرن که هدف آن صرفاً سودآوري است، تنها حفظ قدرت و بازتولید نظام سیاسی  سرمایه

سازي تصویر  طلبی، اعمالی را براي به تصویر لخت و عریان قدرتاست. دولت مدرن براي تزئین 

هایی  ترین کارویژه دهد. ایجاد امنیت و رفاه مهم اش انجام می خود و تقویت مشروعیت نهادي

  بخشد. مدد آنها رابطۀ خود با جامعه و مشروعیت و اقتدارش را بهبود می هستند که دولت به

اعتناي توجه  ، میگدال، بهسازد یمشکلی آرمانی از دولت برگونه که اشاره شد، اگر وبر  همان

شدن تصویر منسجم و  هاي مخدوش به اقدامات عملی دولت یا دیگر بازیگران، به امکان

کند. در موقعیتی که دولت در ایران به دالیل مختلف قادر به بسیج  پارچه از دولت اشاره می یک

زدن اسطورة دولت،  ایت الزم هم براي صیقلمعناي میگدالی نیست و توان و کف عمومی به

مثابۀ بهترین خویشتن جامعه، جهت تحقق دعاوي ناظر بر توسعه و بهبود امور را ندارد، یا این  به

توان رو به ضعف است، در ادامه چه بر جاي خواهد ماند؟ دولتی که درگیر راهبردهاي بقاست و 

سرزمین است و انبوه خلقی که از آگاهی یا  صرفاً خواهان حفظ همان انحصار بر زور مشروع در

هاي مختلف خواهان اصالح بدون  اي، از دولت جدا شده است و در قالب ی اسطورهآگاه شیپ

داد زلزلۀ  فرد و متمایزي که رخ یابی به نهاد قدرت است! این است لحظۀ منحصربه دست

گرایی جدید  ی/عملطلب اصالحین تواند بخشی از آن را براي ما نمودار کند. اینکه ا کرمانشاه می

تواند بدون اسطوره به حیات خود  به چه میزان توان گسترش دارد یا دولت به چه میزان می

  وجه مشخص نیست.  هیچ ادامه دهد، به
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