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با قدرت گرفتن احزاب ناسیونالیست افراطی در اروپا )که بسیاریشان ریشه در جریانات
فاشیییسییتی دارند( و با انتخاب ترامپ در ایاالت متحده و بولسییونارو در برزیل ،توضییی
برآمدن دوبارهی نیروهای افراطی راسیییت ،بار دیگر در دسیییتورکار پشوهشیییگران علوم
اجتماعی قرار گرفته است.
سیا پی

انتشیارات دانشیگاه شیی اگو کتابی با عنوان «اقتدارگرایی ،سیه جستار در
1

تئوری انتقادی» منتشیر کرد که در آن سیه پشوهشگر دانشگاهی ماالیی دربارهی تفسیر
م تب فران فورت از دالیل رشید و برآمدن فاشییسن نوشتهاند .نقاه عزیمت نویسندگان
کتاب ،تئوریهای م تب فران فورت و اندیشییههای مارح شییده در کتاب «شییخ یییت
اقتدارطلب» اسیت .موضو کتاب توضی قدرتگیری دوبارهی راست افراطی در جهان
امروز با استفاده از اندیشههای آدورنو و هورکهایمر است .کتاب «شخ یت اقتدارطلب»
را تیئیودور آدورنیو  )Theodor W. Adornoو مییاکیو هییورکهییایمر Max
 )Horkheimerبیا هم یاری تایدادی از هم یاران امری یایی خود هفتیاد سیییا پی
نوشتند.
سییلا نویسییندگان کتاب «اقتدارگرایی» این اسییت که آیا جریانات امروزین راس یت
افراطی ،فاشیست هستند ،یا پوپولیست ،اولتراناسیونالیست ،اقتدارگرا ،و یا چیزی دیگر؟
شیاهت آنها با فاشیسن دههی  1391چیست؟
اهمیت کتاب «شیییخ ییییت اقتدارطلب» و تئوریهای م تب فران فورت به گفتهی
نویسییینیدگیان کتیاب در آن اسیییت کییه اوالً تقریییاً همیهی اعضیییای این گروه علمی،

Brown، W.، Gordon، P. E.، & Pensky، M. (8112). Authoritarianism: Three

1

Inquiries in Critical Theory. University of Chicago Press.
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یهودی تیارانی بودند که با ظهور نازیسییین در اروپا مریور به مهاجرت از آلمان شیییدند،
موقایتکاریشییان را از دسییت دادند و م ییایب سییختی را تحمل کردند .ل ا ماالاهی
فاشیسن و نشادپرستی در ارتیاط مستقین با زندگی شخ ی آنان بود .دوم آن که در تألیف
کتاب «شیخ یت اقتدارطلب» از جاماهشناسی ،فلسفه ،و روانشناسی اجتماعی )که باور
به ایدئولوژی سیاسی را با تحلیل روانی افراد توضی میدهد( برای توضی مسئله استفاده
کردند.
در نهایت آن که در نگارش «شیخ یت اقتدارطلب» از ترربه نزدیک امپریک کمّی
و کیفی و سرمایهی تئوریک ارزشمندی برای توضی فاشیسن استفاده شده است.
پی تر در روزنییامییه ی اعتمییاد هن خالصییییه ای از مالییب پیتر گوردون Peter
 - )Gordonاسیتاد تاریخ در دانشیگاه هاروارد  -و ی ی از نویسندگان کتاب ترجمه و
1

منتشییر شییده اسییت .آنچه در ادامه میخوانید ،نخسییت شییرح دیدگاه من دربارهی این
کتاب و اندیشیههای آدورنو در باب توضی فاشیسن است .در ادامه ،قدرتگیری راست
افراطی در جهیان امروز و راه های میارزه با آن را از منظر تفسییییر دوم انتقادی بر رسیییی
میکنین.

1
پی فرض بسییییاری از پشوه های مااصیییر روانشیییناسیییانه در مورد رأیدهندگان به
جریانات راسییت افراطی این اسییت که ف ییل مشییترر این افراد نه پایگاه طیقاتی ،میزان
تح ییل و یا نشاد و جنو آنها اسیت ،بل ه این آدمها در داشتن شخ یت «اقتدارطلب»
اشترار دارند .برای تشخیص و تمیز این گروه ،سلا هایی از افراد مختلف برای مثا در

1 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/199131
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مورد پروش کودکان میکنند و میپرسند که تربیت ایدهآ برای شما چیست ،آیا به نظر
شما کودکی که خوب تربیتشده :ملدب است یا مستقل؟ مایع والدین است یامت ی به
خود؟ باتربیت اسیت یا بامالحظه و دلسیوز؟ خوشرفتار است ،یا کنر او؟ بر اساس این
پشوه ها ،آنانی که گزینههای نخست را انتخاب میکنند ،دارای شخ یت «اقتدارطلب»
هستند .پیشینهی این پشوه ها ،کتاب «شخ یت اقتدارطلب» است که تئودور آدورنو و
ماکو هورکهایمر در نگارش آن مشارکت داشتند .پی فرض این نو تحقیقات هن آن
اسیت که شیخ ییت برخی انسیانها ویشگیهایی دارد که در شرایط خاصی به جریانات
راسییت افراطی تمایل پیدا میکنند .یادآوری کنین که در سییا های دههی  ،1391اریک
فروم کیه با م تب فران فورتیها هم اری میکرد ،با بهرهجسیییتن از تئوریهای فروید،
دربارهی شخ یتهای سادیستی  -مازوخیستیِ متمایل به فاشیسن ،نوشته بود .نشر کتاب
«شیییخ یییییت اقتدارطلب» در سیییا های دههی 13۹1موج بزرگی از تحقیقات ترربی
امپریک) را برای دقت بخشیدن به ویشگیهای افرادی که به اقتدارطلیی گرای
به حرکت درآورد .بر اساس این تحقیقات ،من

دارند،

یک شخ یت فاشیستی« ،قدرتطلیی»

اسیت به این مانا که خود را به افراد صاحبقدرت مت ل و از آنها تقلید میکند ،و در
مقابل ،افرادی را که ضایف میپندارد تحقیر میکند .شخ یت اقتدارطلب بسیار خشن و
دارای تف ری کلیشیهای اسیت و همننین به ش ل وسواسگونهای در پی شایاهپراکنی،
بیاخالقی و توطئهچینی برای دیگران است.
امیا پیتر گوردون ن یات تیازهای دربیارهی این کتیاب و دییدگیاههای هورکهایمر و
آدورنو مینویسد که بسیار جالب است.
آدورنو در ف ییل نهن کتاب ،باد از توضییی گونههای مختلف شییخ یییت ،ن تهی
مهمی را یادآور میشییود« :به یاد آورین که بخ
"فردبودن" خوی

بزرگی از انسییانها در دنیای ا مروز ما

را از دسیت دادهاند .دنیای مااصییر ما به جای افراد ،تیپهای مختلف
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آدمها را تولید کرده است .شاید هن انسانها هیچ وقت با مانای سنتی فلسفهی لییرا قرن
نوزده فردیت نداشتهاند».
اختالف نظر بین روانشیییناسیییانی را که در تألیف کتاب «شیییخ ییییت اقتدارطلب»
مشارکت داشتند با هورکهایمر و آدورنو ،میتوان در نامهای که هورکهایمر برای هربرت
مارکوزه نوشت ،مشاهده کرد:
«الزم به توضیی برای تو نیسیت که من به روانشیناسیی بهمثابه روشیی برای توضی
فاشیییسیین اعتقادی ندارم ،و این نظرم دربارهی روانشییناسییی حتا رهای هن تغییر ن رده
اسییت» .به این ترتیب میتوان فهمید که م تب فران فورتیها بههیچروی با پوزیتیویسیین
هم یاران روانشییینیاس امری یاییشیییان ،موافقیت نداشیییت .این را همننین در مقالهی
چاپنشییدهای از آدورنو که قرار بود بخشییی از کتاب باشیید) بهخوبی میتوان مشییاهده
کرد« :در این کتاب ]شییخ یییت اقتدارطلب[ ما شییرایط عینی اجتماعی اقت ییادیای که
تا یب ،کوتهف ری ،پی داوری و عدم تحمل عقاید مخالف را باعث میشیود ،بررسی
ن ردهاین ،میا حتیا تیأثیر عوامیل کوتیاهمیدتی مثیل تیلیغیات را هن در این تحلییلها وارد
ن ردهاین .ما ع والامل آدمها و نه آنچه را که برانگیزانندهی این اعما بوده بررسییی
کردهاین ».در این متن آدورنو تأکید دارد که پی داوری و تا یییات آدمها پی

از آن

که ریشه در روان آن ها داشته باشد ،در شرایط اجتمایی است که در ان زندگی میکنند.
بر اسییاس این مقاله ،شییخ یییتهای اقتدارگرا و متمایل به فاشیییسیین،پی

از آن که یک

پاتولوژی اجتماعی باشیند ،حاصیل یک هنرار اجتماعی و شیرایط ماین فرهنگی هستند.
مهنتر آن که بهگمان آدورنو ،شییخ یییت اقتدارگرا ،نه اسییتثنا ،بل ه قاعده و گرای

در

حا گسییترش جهان مدرن اسییت .اینها مح ییو شییرایط فرهنگی حاکن ،مشییخ ییهی
شرایط تاریخی جاماهی مدرن و سرمایهداری مااصراند.
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جاماهی مدرن امروز ،آنگونه که آدورنو ت یویر میکند ،انسییانها را از شییخ یت
مسیییتقل و متف ر دور و آمادهی بحمایت از رهیران پوپولیسیییت اقتدارگرا کرده اسیییت.
انسیییانهای قرن بیسیییتن ،بهمثابهی مح یییوالت «فرهنگ تودهای و همگونکننده» ،قدت
تف ر انتقادی و مقاومت را که ویشگی تاریف قدیمی فرد بود) از دسیییت دادهاند .آنها
قدرت نقد شرایط اجتماعی را از دست دادهاند و تنها به «آریگویان» تیدیل شدهاند .ل ا،
به جای آن که این شخ یتهای اقتدارگرا را منشاء فاشیسن بدانین ،باید شرایط اجتماعی
که این شیخ یتها را به وجود میآورد ،ماالاه کنین .در کتاب «شخ یت اقتدارطلب»
یک فرضییهی مهن لییرالیسین به چال

کشییده میشود و آن هن اینکه قوت فاشیسن را

نیاید در انسیییان های پیرامونی دنیای مدرن بل ه در قلب ترربهی مدرنیته جسیییترو کرد.
فاشییسین امری اسرارآمیز ،رازآلود ،و نادر نیست بل ه از عالین پاتولوژیک جهان مدرن
امروزی است و به طرز حیرتانگیزی این جاماه را از درون تهدید میکند.
با استفاده از نظریات آدورنو ،پیتر گوردن ماتقد است که ،برای تحلیل ترامپیسن ،باید
فراتر از تحلییل شیییخص ترامیپ رفیت .بخ

اعظن رأیدهنیدگان ترامپ -آن طور که

گوردون مینویسید  -نه کارگران امری ایی ،بل ه طیقهی متوسیط سفیدپوست امری ایی
بودند یانی کسانی که سا های سا به جمهوریخواهان رأی دادهاند .اینها بی

از آن

که این یا آن طیقهی اجتماعی و یا یک تیپ ماین شیخ یتی باشند ،مح والت فرهنگ
بیمار جاماهی امری ا هسیتند .اینها ماترضیین به وضیع موجود نیسیتند ،بل ه وجدانهای
اشییییا شیییده از تیلیغات رسیییانههای گروهی اند ،اینها آینهی فرهنگ جاماه امری ای
امروزاند یانی جاماهای که ژورنالیسییین پشوهشیییی ،جای

را به توییتهای کوتاه داده

اسیت و ماالب جدی که خواننده را به ف ر کردن وادارد ،جای

را به ماالب مسخره و

یا اخیار جنرالی داده اسییت .در این جاماه ،بحث سیییاسییی عمید تیدیل به نمای
شده است.

تئاتری
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آیا ماالیی که در توضییی قدرتگیری فاشیییسیین و راسییت افراطی در جهان امروز
می خوانین چه در کتاب آدورنور و چه در تالش گوردن برای انایاق بر شییرایط امروز)
تازه است؟ برای اینکه بتوان در مقابل قدرت گیری راست افراطی ایستاد و میارزه کرد،
از این اندیشهها چه نتیرهای میتوان گرفت؟
1

تورق کتاب «انسییان تکسییاحتی» که هربرت مارکوزه ،از دوسییتان نزدیک آدورنو
در سییا  13۹۱در امری ا نوشییت ،نشییان میدهد که این حرفها خیلی هن تازه نیسییت،
چراکه ،در دهههای  13۹1 ،13۹1و اکنون ت رار میشیییود .مارکوزه مینویسییید :انسیییان
میدرن و م یییرفی امری یای امروز خودش را با کاالهایی که میخرد بازمیشیییناسییید،
هویتاش با اتومییل ،دستگاه صوتی و لوازم آشپزخانهاش تاریف میشود.
مارکوزه هن مثل آدورنو و گوردون از انسییان مااصییر و جاماهی مدرن ناامید اسییت،
زیرا که ،به عقیدهی او ،آنها انسیانهای این جوامع ،بردگان احسیاسییات و شییهواتشان
هستند ،با فرهنگ م رفی فریب خورده و ازخودبیگانهاند ،آسای

و رفاهی که به دست

آوردهاند آنها را تکبُادی و کنتر شییده بار آورده اسییت .به گمان مارکوزه ،ما به این
ترتیب ،شیاهد مر

روح بشیریت هستین ،که نتیرهی مر

«فرهنگ واالی نخیگان» و

تسلط کامل «فرهنگ عامیانهی مردم عادی» است.
اندیشییههای طرح شییده در «انسییان تکسییاحتی» که در نقد جاماهی مدرن مااصییر
نزدی ی غرییی بیه «بنییادگرایی می هیی» و «کومنیتیاریسییین محیافظیهکار» دارد ،از ابراز
نارضایتی مردم عادی و حضور اعتراضی آنها در سا های آغازین باد از جنگ دوم در

1 Marcuse، Herbert (13۹۱). One-dimensional man: studies in the ideology of
advanced industrial society، London: Routledge; 1331.
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صحنهی سیاست روزمره ناامید و سر خورده شده بود و آنها را به دلیل م رفزدگی و
ازخودبیگانگی شان به باد انتقاد میگرفت.
در سا های اخیر بخشی از این مردم ،اعتراض شان را به سیاستمداران حاکن به ش ل
طرفداری از راستهای افراطی و ناسیونالیستها نشان میدهند« .تف ر انتقادی» اکنون به
جای آن که ریشههای این اعتراض را جستوجو کند ،مردم عادی و فرهنگ عامیانهشان
را به باد انتقاد میگیرد.آن ها را شیییخ ییییتهای اقتدارطلیی مارفی میکند که توسیییط
رسیییانیه ها و فرهنگ غالب بر دنیای مدرن شییی ل گرفتهاند .برای مثا وقتی آنها برای
اعتراض به منع و تضیییقات علیه موسییقی و به مناسیت مر

خوانندهی جوانی که براثر

سیرطان درگ شیته به خیابانها میآیند ،از برج عاج آنها را بیشاورهای مغزشوییشده
مینامند.
تف ر انتقادی و رادی ا در سییا های باد از  12۱2دو تفسیییر متفاوت داشییته ،که هر
دو را هن در نوشتههای مارکو میتوان پیدا کرد.
اولین تفسیر ،که آدورنو و مارکوزه نمایندگان آن هستند ،بر آن است که روشنف ران
و فلسییفهی انتقادی «کله و مغز» ،و مردم عادی «بدن»های تحوالت اجتماعیاند .انتقادات
منفی تف ر رادی ا  ،باید شورش و طغیان مردمان عادی را ش ل دهد .لنین یک گام هن
جلوتر میرود و میگوید که خود این «کله و مغز" هن باید با حزب پیشیییاهنگ تناور و
مرهز شود تا در وظیفهی ش ل دادن تودهها موفد شود .این تفسیر ناامید و بدبین است و
با من

نخیهگرایاش از باال به مردم عادی نگاه میکند.
تفسییییر دوم ،مردم را عامالن و نه وسیییایل) تحو اجتماعی میبیند و به نوشیییتهی

مارکو و انگلو در مانیفست رجو میدهد که مینویسند :سرمایهداری به زحمت شان،
که آن را ترربه میکنند ،میآموزد که منتقدین اجتماعی و عاملین تحو جاماه باشیییند.
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کار روشیینف ران رادی ا  ،دقت بی تر بخشیییدن و بسییط ترارب آنها اسییت .وظیفهی
روشنف ر رادی ا در این تفسیر دوم ،آموزش ،مشاوره دادن ،چال

کردن و اعتراض از

درون است.
انتقاد این دسیته از روشینف ران رادی ا  ،کم ی و در عین حا مسیتقل است ،آنها
فقط به انتقاد بسیینده نمیکنند ،بل ه مشییاوره میدهند ،موضییع میگیرند ،و در لحظههای
خایر انتخاب سییاسیی میکنند .متف ران انتقادی دسیتهی دوم ،واقف به ش ست هستند،
در لحظههای دشیوار بهای سنگین هن میدهند ،اما هیچگاه آماده برای دعوت به بدبینی،
منفال شدن و در خانه نشستن نیستند.
در بخ

دوم این مالیب ،قیدرتگیری راسیییت افراطی در جهیان امروز و راههای

میارزه با آن را از منظر تفسیر دوم انتقادی بررسی میکنین.

2
چنانکه خواندین با قدرت گرفتن احزاب ناسییونالیست افراطی در اروپا که بسیاریشان
ریشیه در جریانات فاشییستی دارند) و با انتخاب ترامپ در ایاالت متحده و بولسونارو در
برزییل ،توضیییی برآمدن دوبارهی نیروهای افراطی راسیییت ،بار دیگر در دسیییتور کار
پشوهشگران علوم اجتماعی قرار گرفته است.
ما امروز شییاهد بحران سییاختار نولییرالی هسییتین که در چهل سییا گ شییته در جهان
غرب تسلط کامل داشته است .برآمد این بحران ساختاری در این برهه ،تغییر و دگرگونی
را میطلید .اما این که نتیرهی این تغییر چه میشود ،داستانی جداگانه است .روشن است

«شخصیت اقتدارطلب» آدورنو یا «لحظهی پوپولیستی» الکالئو

1
که این بحران« ،لحظهی پوپولیستی» را بهوجود آورده است .حا بیینین مانای «لحظهی
پوپولیستی» چیست .ولی قیل از آن الزم است بر مانای پوپولیسن چپ تأمل کنین.
ارنسیتو الکالئو ،پوپولیسن را یک استراتشی گفتمانی تاریف میکند که جاماه را به
8

دو اردوی متفاوت «مردم» و «حاکمان» تقسییین میکند .در این تاریف  ،پوپولیسیین یک
ایدولوژی ماین نیسییت بل ه یک روش کار سیییاسییی اسییت که در زمانها و م انهای
گوناگون میتواند اش ا و ایدههای گوناگون ایدئولوژیک به خود بگیرد .این روش در
آن لحظیاتی مارح و مم ن میشیییود کیه نیروی حیاکن دیگر قیادر به حفا وفاداری و
اطاعت پایینیها نیست چرا که نمیتواند به خواستهای آنها پاسخ بدهد .اینجاست که
«لحظهی پوپولیستی» به وجود میآید.
در لحظهی پوپولیسییتی ،وقتی سیییسییتن حاکن دچار بحران میشییود و قادر به پاسییخ
گویی به نارضییایتیهای اجتماعی و ماالیات سیییاسییی نیسییت ،آنگاه نیاز های پراکندهی
گروه های متفاوت اجتماعی با هن جمع میشیییوند و جیههی «مردم» در برابر «نخیگان» ،
«تودهها» در برابر «الیگارشی» قدرت ش ل میگیرد.
این جیههی مشیییترر میتواند با رهیری جریانات راسیییت و محافظهکار) شیییامل
کارگران و کارمندان ،باز نشستگان و م هییون سنتگرا ماموالً مرد و سفیدپوست) علیه
نخیگان حاکن باشد که به لییرالیسن و فساد متهن هستند .در عین حا میتواند با رهیری
جریانات چپ) شامل همهی مزدبگیران و زحمت شان  ،زنان  ،اقلیتهای قومی و م هیی،
دگر باشییان جنسییی و طرفداران محیط زیسییت در اعتراض به فاصییلهی طیقاتی و فسییاد
حاکمان باشد .ازاینرو ،برای مثا در فرانسه این جیههی مشترر را هن جریانات راست
1 Mouffe، Chantal (8112). For a left populism. London: Verso
8 Laclau، E. (811۹). On populist reason. Verso.
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افراطی مثل « ، Front Nationalجیههی ملی» به رهیری مارین لوپن Marine Le
 )Penمیتواند سازمان دهد و هن میتواندحاصل تالش چپ ها مثل «جیههی چپ» در
فرانسه به رهیری ژان لور مالنشون  )Jean-Luc Mélenchonباشد .حا بیینین این
بحران و متااقب آن ،لحظهی پوپولیستی چهگونه ظاهر شد و خود را نشان داد؟
بحران مالی سییا  8112نقاهی شییرو این بحران و ظهور «فرصییت پوپولیسییتی» را
بهخوبی نشیان داد .مانای این فرصیت – همانطور که در باال اشیاره شید  -آن است که
حاال می توان در برابر نخیگان سیاسی که همگی از نظن موجود نولییرا دفا میکنند و
برای حفا آن میکوشند) مردم را بسیج کرد.
آن چه در چهل سیییا گ شیییته پی

رفته این بوده که در تمام این سیییا ها نخیگان

سییاسی قدرت را بین خود تقسین میکردند .این گروه قدرت مداران هن شامل نیروهای
راسیییتگرای محافظهکار از ریگان تا مارگارت تاچر) و هن سیییوسییییا دموکراتهای
اصیالحطلیی مثل تونی بلر میشیود که بهجای به چال

کشیدن نظام حاکن لییرالی) ،بر

آن گردن گ اشتند و تنها خواستار اصالحات کوچ ی در آن بودند ،بی آنکه به ترکیب
اصلی ضربهای بخورد.
احزاب سیییوسیییییا دموکرات  -در سیییازش بیا احزاب محیافظیهکیار  -به ی هتازی
سییرمایهداری مالی تن دادند و مداخالت دولت و سیییاسییتهای بازتوزیای آن را به نفع
بازار آزاد محدود کردند .مینای اندیشهای این چرخ

سوسیا دموکراسی این ت ور بود

که ساختار نولییرالی تقدیر تغییرناپ یری است که تنها باید بر آن گردن نهاد و خود را بر
آن مناید ساخت .برای مثا تونی بلر میگفت« ،انتخاب ما نه بین سیاست اقت ادی چپ
یا سییاسیت اقت یادی راسیت ،بل ه بین سییاسیت اقت ادی خوب و سیاست اقت ادی بد
اسیت ».وقتی از مارگارت تاچر پرسییدند بزر ترین پیروزی شیما کدام بود ،پاسخ داد:
«تونی بلر ،وقتی که تو بزر ترین رقیب سییییاسییییات را وادار کردهای که همان حرف
های تو را بزند ،این بزر ترین پیروزی است».
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بیه این ترتییب ،نق

مرلو و نهیادهیایی کیه بیه شیییهرونیدان اجیازه میدهند تا بر

ت یییمیمات سییییاسیییی تأثیر بگ ارند  ،بهشیییدت کاه

یافت .ل ا اکنون انتخابات دیگر

فرصییتی برای شییهروندان نیسییت که ت ییمین بگیرند کدام سیییاسییتها از طرید این یا آن
حزب سیاسی باید پی

برود ،ت مینها در جای دیگری اتخا میشود .برای مردم فرقی

نمیکند که کدام جریان سیییاسییی در انتخابات پیروز میشییود .هر حزبی که بیاید ،همان
سییاسیت مسلط را پی

میبرد .تنها اتفاقی که با انتخابات میافتد آن است که کدام آدم

ها بر مسیند قدرت بنشیینند و از رانت سیاسی برای منافع خودشان بهره بیرند .از این نمد،
کالهی برای رأی دهنده عادی بافته نمیشیید .مانای «سیییاسییت» در این وضییع ،مدیریت
شرایط مسلط موجود است و نه چیز دیگر .جایی برای رقابت واقای سیاستهای متفاوت
نمیماند .این ها در شییرایط زندگی مردم زحمت

 ،روزبهروز بدتر میشییود .در مقابل

عدهی کمی پولدارتر میشیوند .در این سیا ها ،اختالف طیقاتی به ش ل غرییی افزای
یافته است.

1

در چهل سیالی که گ شت ،این دو جناح قدرت و موقایت را در ردههای مختلف با
هن تقسیییین کردهانید ،بیا هر انتخیابات ،ی ی از آنها قدرت را به کف آورده بی آن که
چیزی اسییاسییی تغییر کند .برای مثا میتوان از دو حزب محافظهکار دسییت راسییتی و
سوسیا دموکراتهای اتری

نام برد که مقامات را از باال تا پایین با هن تقسین میکردند.

هیچ موقایتی در جاماه بدون وابستگی به این دو جریان ،به دست کسی نمیآمد .مردم از
روز به روز بدتر شیدن اوضیا مایشیتیشیان و چنین فسیادهایی خسته شدند .درست این
زمان است که «لحظهی پوپولیستی» ظهور میکند.

1 Piketty، T. (811۱). Capital in the twenty-first century. Cambridge،
Mass.: Belknap Press of Harvard University Press
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برای نخسیتین بار در اروپا ،در اتری

بود که جریان دسیتراستی پوپولیست «حزب

آزادی» به رهیری یورگن هایدر توانسیت «مردم» را علیه اتحاد فاسد «نخیگان» بسیج کند
و در قدرت سیاسی شریک شود.
تاکنون در بسییییج مردمی که نخیگان نادیده گرفته بودند در زیر پرچن خود و ایراد
«ما» علیه «آنها» ،پوپولیسیین راسیییتگرا موفدتر عمل کرده اسییت .پوپولیسیین راسیییت
میگویید کیه میا میخواهین قدرت را از نخیگان فاسییید بگیرین و آن را دوباره به مردم
بازگردانین .اما در گفتمان آنها در وهلهی نخست ،جای آزادی برای همه خالیست ،فقط
خودیها مردان سییفید) حد دارند و غیرخودیها زنان ،اقلیت های نشادی و مهاجران و
دگرباشان جنسی) در زمرهی «ما» نمیگنرند .دوم آن که برابری اقت ادی و توزیع ثروت
و بیازسیییازی جاماهی رفاه در این گفتمان جایی ندارد .دونالد ترامپ در واقع نمایندهی
نولییرالیسن اقتدارگرایانه است.
پوپولیسیین راسییت جهانیشییدن اقت ییاد و مهاجرت از کشییورهای فقیر به غرب را
اصیییلیترین دلییل رنج «میا» مردم نیادیده گرفتهشیییده) مارفی میکند .راه چارهی این
مشییی الت از نگاه آنان چیسیییت؟ از اقت یییاد کشیییورمان حمایت کنین ،آن را در برابر
کاالهای ارزان آسیییایی بیندین ،و مهاجرت از کشییور های جهان سییوم را متوقف کنین.
دفا از روح و سییینن ملی راه دیگر نرات «ما» مردم عادی در برابر ی هتازی لییرا های
جهانوطن و فاسد است که م هب و فرهنگ ملی ما را تهدید ،همرنوگرایی و فمینیسن
را تیلیغ میکنند و طرفدار تنو فرهنگی هستند.
سلا این است که پوپولیسن چپ در این شرایط چه میتواند ب ند؟
برای خروج از بنبسیت موجود باید در مقابل قدرت مسلط حاکن ایستاد .این چیزی
است که اصالحطلیی آب ی برخی از احزاب سوسیا دموکرات در اروپا برنمیتابد.
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چیپ نوگرا کیه میلغ پوپولیسییین چیپ در این برههی زمانی اسیییت ،بر خالف چپ
رادی ا و افراطی ،شیاار براندازی نظام سیرمایهداری) را نمیدهد .این نیرو بر آن است
که در نظام های دموکراتیک ،تا جایی که ام ان شیییرکت در انتخابات ،تأثیرگ اری بر
اف ار عمومی و بسیج نیروی مردم است ،نیاید دنیا «آنتاگونیسن» بهمانای ح ف نیروی
رقیب و طرف مقابل) باشییین .اسییتراتشی ما «اگونیسیین» ،یانی مسییابقه با طرف مقابل برای
کسب بی تر نیرو و رأی مردم است.
اما به یک تفاوت دیگر هن توجه کنید .چپ رادی ا و لنینیسیییت همواره در صیییدد
سیییرنگونی دولیت ح ن و تسیییخیر آن اسیییت .چپ نو «تونی بلر» هن دولت را مرکز
آشیتیدادن و تفاهم

روه های اجتما ی مخت ف میداند .چپ نوگرا در صدد

رفرم رادی ا دولت پو از بردن انتخابات هن اسیییت و خیا نمیکند که تا انتخابات را
برنده شد ،همه چیز بر وفد مراد خواهد بود.
در بسییاری از کشیورهای امری ای جنوبی ،وقتی که نیروی چپ به قدرت میرسد،
میبیند که برای مثا  ،قوهی قضیاییه که بهطور سیینتی در دسییت محافظهکار ها بوده) در
مقابل آنهاسیت و رفرمهای آنها را وتو میکند .آنچه در این شییرایط باید کرد ،بسیج
مداوم نیروی سییاسیی و سیازمانهای جاماهی مدنی در راستای پیشیرد رفرمهای مالوب
است .بهقو گرامشی ،هدف تسخیر دولت نیست بل ه به دولت تیدیل شدن است ،تامید
دموکراسی از طرید پی بردن اصالحات مترقی در درون همان دستگاه حاکمه ای است
1

که با انتخابات ،برای اداره کشور به دست نیروی چپ افتاده است.

1توجیه کنید که چپ نوگرا ،بهطور عام ،دولت را یک واحد همگن ،یکپارچه و بدون اختالف نمیبیند
و بر آن است که در همهی دولتها ،میارزه میان نیروهای مختلف و وزارتخانههای گوناگون وجود دارد.
برای مثا پیر بوردیو ،پلیو و نیروهای امنیتی و دسیییتگاه قضیییایی را «دسیییت راسی یت» دولتها و وزارت
بهزیسیییتی ،بهداشیییت ومددکاران اجتماعی را «دسیییت چپ» مینامد .به این ترتیب ،این نگاه  -برخالف
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اما برای بسیییج مردم ،باید خواسییتههای میرم آنها را دید و به میارزات آنها کمک
کرد .این خواستهها میتواند مسائل صنفی و حقوقی کارگران باشد ،ماالیات جنی

زنان

یا بیکاری جوانها باشید ،خسیتهشیدن مردم از فسیاد ح ومتگران و گسترش فاصلهی
طیقاتی باشیید ،مسییئلهی محیط زیسییت ،و یا حقوق اقلیت های قومی ،نشادی و یا م هیی
باشد.
برای بسیج مردم ،کافی نیست که برنامههای حزبی و اساسنامههای خوب نوشت .باید
در هر لحظه دید که خواسیییت میرم مردم در آن لحظهی ماین کدام اسیییت و حو این
خواستهها ،گروههای مختلف را گرد آورد و سازمان داد.
رینارد رورتی ،فیلسوف پراگماتیست آمری ایی دربارهی نق
و شیور و شیوق در پیوستن افراد به جنی
هیا به یک جنی  ،پی

احساسات ،عواطف

های اجتماعی مینویسد 1.روی آوردن انسان

از آن که مح یییو اسیییتدال های عقالنی و یا ماالاات جدی

فلسفی باشد ،نتیرهی روندی است که فرد هویت خوی

را با آن جنی

نزدیک میبیند

و تاریف میکند ،و در نهایت خود را بخشییی از آن کل تیو میشییناسیید .احسییاسییات
مثیتاش با روایتهای آن گروه ،موسیقی و شار آنها ،رنگهای نمادها و قهرمانان آنان
نزدیک اسیت و خشین و احساسات منفی اش متوجه دشمنان این جنی  .وی برای نمونه
رمان «کلیهی عمو توم» را نام میبرد که به اندازهی هزاران مقالهی فلسفی در بسیج جنی

اندیشیهای که دولت را نمایندهی یکپارچه و همگون یک طیقهی اجتماعی میشناسد  -بر تضادها ،حتی
در درون نهادهای یک دولت واحد ،تأکید دارد .نگاه کنید به
Bourdieu, P. (811۱). On the State: lecture at the collège de France,
1323-1338. Cambridge: Polity
1 Rorty,، R. (1331). Essays on Heidegger and others: philosophical
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«شخصیت اقتدارطلب» آدورنو یا «لحظهی پوپولیستی» الکالئو

ضید بردهداری در ایاالت متحده اثرگ ار بود ،چرا که توانسیت احساسات انسان ها را بر
علیه یک سیستن ظالمانه برانگیزد.
ن ته آن اسییت که در بسیییج گسییتردهی انسییانها برای میارزهی سیییاسییی مترقی مثل
بقیهی جنی ها) اسیتدال و فلسیفهی مررد از شرایط مشخص هر جاماه ،حرف آخر را
نمیزند .بهترین اسیتدال های اخالقی و سییاسی آنهایی هستند که از درون فرهنگ آن
مردمی که باید به این اسیییتدال ها باور کنند ،بیرونآمده و یا در ارتیاط با آن باشییید) و
سییاده شییده باشییند .گفتمان آزادی و عدالت اجتماعی در ارتیاط تنگاتنگ با گفتمانهای
جیاافتیاده در فرهنیگ ملی هر کشیییور و الیته سییینتهای م هیی آن شییی ل میگیرد و
جامی افتد .از یاد نیرین که وقتی از تیلیغ این مفاهین و بسیییج انسییان ها حو این شییاارها
سیخن میگویین ،باید به گروه مشخ ی از انسانها ف ر کنین که تاریخی مشترر دارند
و به هنرارها و ارزش های ماینی باور دارند و نه یک «مردم انتزاعی» و بدون سییینتها،
زبان  ،م هب و تاریخ مشترر .گفتمانی قادر به بسیج مردم است که در ارتیاط تنگاتنگ
با باورهای اخالقی و م هیی این مردم و بر گرفته از ادبیات ،شار و داستانهای آشنا برای
این مردم است.
سیییخن آخر این که ،به گفتهی شیییانتا موف ،کافی نیسیییت که همواره بگویین ما
مح وم میکنین این و آن را ،یا مر

بر اینها و آنها .باید آیندهای ت یویر شود که به

آدمها امید میدهد ،چشناندازی از جاماهای را که برای آن تالش میکنین ترسین کرد و
به آدمها نشان داد.

علیرضا بهتویی ،استاد جامعهشناسی در دانشگاه سودر تورن ،سوئد است
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