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 ی اتحاد و راست افراطیمسأله 1

 مسئلهی ما دشمن به مثابهی گشتالت است.1
تئودور دابلر، سرودی برای ایتالیا-  

 

کند که و تالش می« اتحاد»ی است در باب مسئلهملی أتاین یادداشت  چکیده:
گرا( در در ابتدا مفهوم پوپولیسم، علل خیزش راست افراطی )عمدتاً پوپولیسم راست

سطح جهانی و تاثیرپذیری سیاست ایران از این پدیده را واکاوی کند. در بررسی این 
تصاددانان اتونومیست پرداز سیاسی بلژیکی و برخی از اقامر از آرای شانتال موف نظریه

گیری گرایانه شکلذات-شود تا از منظری ضدشود. سپس تالش میبهره جسته می
های جمعی بررسی و با رویکردی سیاسی به این پرسش پاسخ داده شود که چرا هویت

تواند در اتحاد با راست افراطی ایرانی شود دیگر نمینیرویی که دموکراتیک خوانده می
این لبی( به سر برد، بلکه برای این نیرو مرزکشی سفت و سخت با ط)جریان سلطنت

 دموکراتیک الزامی است.-نیروی ضد

داری سرمایه-ی گفتمانی، زیست: وضعیت پوپولیستی، نظریههاکلیدواژه

 یابی.شناختی، بیرون سازنده، هویت

 مقدمه
چه که اپوزیسیون راست افراطی با آن« اتحاد»این روزها سخن از 

ی خود شود، موافقان و مخالفان ادلهشود زیاد شنیده میطلبان( خوانده میطنت)سل

رسد. در اند و گاه ندای اتحاد از جانب نیروهای مترقی نیز به گوش میرا اقامه کرده

ی الکالئو و موف به گرایانهذات-کنم که با رویکرد ضداین یادداشت تالش می

با کمک رویکرد هژمونیک نشان دهم که چرا چنین های سیاسی و همی هویتمسئله

برد جز به دموکراسی. برای این اتحاد با این نیروها اشتباه است و راه به هرجا می

ای مستقل از مناسبات روشن شدن این مسئله ابتدا نیاز است ایران به سان جزیره

ان اقتصادی جاری در بستر جهانی در نظر گرفته نشود و تمرکز را از ایر-سیاسی

                                                      

 1 Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. 
کند.میی پارتیزان نقل قولی است که اشمیت از دابلر در نظریه  
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بررسی   ی جدیدهزاره برداشته و به صورت جهانی خیزش راست افراطی از اوایل 

گرفت و بعد از  شتاب 8002شود، خیزشی که پس از بحران الگوی نولیبرالی در سال 

های این نیروها نیز این پیروزی دونالد ترامپ به اوج خود رسید و دومینوی پیروزی

از راست افراطی موفق به پیروزی در ایتالیا و روزها شدت بیشتری یافته و ائتالفی 

سوئد شده است، آرای لوپن نیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه نیز زنگ 

دهد دموکراتیک به صدا درآورده است، آرایی که نشان می یخطری را برای نیروها

جدای  ی ملی فرانسه است. سیاست ایرانی نیزوزن جمعیت جوان به نفع لوپن و جبهه

این تحوالت قرار دارد. بیش از ورود به بحث باید ثیر أتاز این تحوالت نیست و تحت 

علل ظهور و خیزش راست افراطی در سطح جهانی بررسی شده و پیروزی هژمونیک 

 این نیروها مورد واکاوی قرار گیرد. 

 

بستر مساعد رشد و نمو راست افراطی  2«وضعیت پوپولیستی»

 ا[:گر]پوپولیسم راست
پیش از ورود به بحث ابتدا نیاز است مفهوم پوپولیسم روشن شود. مفهوم 

پوپولیسم غالباً در متون آکادمیک با پرسش کشیدن کارآمدی و دوپهلویی آن آغاز 

اعتباری های جریان اصلی نیز برای تحقیر و بیشود. در فضای عمومی و رسانهمی

اضر به پذیرا شدن این برچسب مداران حرود، سیاسترقبای سیاسی به کار می

ارنستو مالت أتاند که آن را بر پیکر رقیب بزنند. اما نیستند، و بالعکس مشتاقانه مایل

تواند کمک زیادی به روشن شدن این می 4در باب عقل پوپولیستیدر کتاب  3الکالئو

 کند تا مفهوم صوری پوپولیسم را بسطمفهوم بکند. در این کتاب الکالئو تالش می

                                                      

8 populist situation 

3 Ernesto Laclao 

4 Ernesto Laclao, On Populist Reason, first edition, London and New 

York, 8002. 

ی مراد فرهادپور و جواد گنجی توسط نشر مرکز با ترجمه« در باب عقل پوپولیستی»این اثر با عنوان 

 به فارسی منتشر شده است.
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داند که ارتباطی با ی برساختن امر سیاسی میدهد، الکالئو پوپولیسم را شیوه

ی محتوای ایدئولوژیک یا کردارهای یک گروه مشخص ندارد. در واقع پوپولیسم شیوه

تواند های بسیاری میارزانه است که شکلبندی مطالبات گوناگون با منطقی هممفصل

کند که شود. الکالئو اشاره میمی 2قسمی مردمبه خود گیرد. این امر منجر به خلق 

یک جبهه وجود دارد که تجلی  یهای مردمی نیاز به برقراربرای وجود هویت

عنوان یک بهتوان پوپولیسم را بیشتر بندی امر اجتماعی است. در نتیجه میتقسیم

های تواند جهتی برساختن هویت که میشکل فهمید تا محتوا، نوعی شیوه

ی چاوز رییس جمهور اسبق وژیک بسیار متفاوتی به خود گیرد. شاید این جملهایدئول

ی ارزانهی پوپولیستی و منطق همورزی به شیوهونزوئال بتواند به درک سرشت سیاست

 «. ی شما هستممن یک ذره از همه»آن کمک کند: 

ی چیست؟ و رشد احزاب پوپولیستی جناح راست زاده« وضعیت پوپولیستی»اما 

این وضعیت را ناشی از بحران  6در دفاع از پوپولیسم چپموف در فصل اول کتاب 

داند. مقصود وی از نولیبرالیسم نیز روشن است، وی فرماسیون هژمونیک نولیبرالی می

ن تحمیل حاکمیت بازار شاه هدفای اشاره دارد کسیاسی-به کردارهای اقتصادی

نامد را نیز در ایجاد این بحران می 7«سیاست-پسا»است. از سوی دیگر وضعیتی که 

است، اجماعی میان احزاب راست و  2«اجماعی در میانه»ی داند، که زادهدخیل می

های نهادی شده است، و احزاب خارج از این رو که منجر به انسداد کانالچپ میانه

شوند. نمود این گری به شدت طرد میبا برچسب پوپولیست بودن و افراطی اجماع

توان در حزب کارگر تونی بلر یافت، تونی بلری که ادعا سیاسی را می-اجماع پسا

                                                      

2 people 

6  Chantal Mouffe, For a Left Populism, first edition, London and New 

York,  Verso Book, 8002.  

ی حسین رحمتی توسط نشر اختران به فارسی با ترجمه« در دفاع از پوپولیسم چپ»این اثر با عنوان 

 منتشر شده است.

7 post-politics 

2  consensus at the center 
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اما این «. ی ما طبقه متوسط هستیمحال هیچ تفاوتی وجود ندارد، و همه»کرد می

-پسا»یک شده است که آن را مسئله منجر به وضعیتی در جوامع لیبرال دموکرات

ی ها مبنی بر دیدن دولت به مثابهخوانند. برخالف ادعای نولیبرالمی« دموکراسی

ها همراه با شکلی از ای که عامل سلطه است، اجرای این سیاستسطحی یکپارچه

های بسیاری را نمونه .اش تقویت شده استگرانهی سرکوبدولت بوده، که سویه

های نولیبرالی توسط  برد سیاستمسئله مورد اشاره قرار داد: پیشتوان از این می

چیان در بریتانیا توسط مارگارت دیکتاتوری آگوستو پینوشه در شیلی، سرکوب معدن

چه که های بخش عمومی توسط ریگان در آمریکا. برخالف آنتاچر، و سرکوب اتحادیه

وچک شدن دولت، که بارگزاری ، مسئله نه کدنکنمیپردازان نولیبرال ادعا نظریه

پایان »مجدد آن و تغییر تمرکز دولت است. این تغییر تمرکز دولت نه منجر به 

معزول ساختن »که منجر به آن چیزی شد که هایک  ،فوکویاما« تاریخ

 نامد.می9«سیاست

فرسون با تکیه بر آرای مک 00تناقض دموکراتیکگر سو، موف در کتاب یداز  

بندی ی مفصلدموکراسی نتیجه-دهد که رژیم لیبرالفیلسوف کانادایی نشان می

حادث تاریخی دو سنت دموکراتیک و لیبرالیسم است: سنت دموکراتیک با تکیه بر 

برابری و حاکمیت مردمی، و سنت لیبرالیسم با تکیه بر آزادی فردی، حاکمیت قانون 

بندی رخ داد دموکراتیزه شدن لیبرالیسم فصلچه که از خالل این مو حقوق بشر. آن

گرا در قرن که در تقابل با نیروهای مطلقیندی افرو لیبرالیزه شده دموکراسی بود، 

رخ داد. این فرآیند قسمی فرآیند صیقلی نبود بلکه حاصل مبارزاتی تلخ  09و  02

ت در بود، و باید تصدیق کرد که همانند ادعای اشمیت منطق این دو سنت متفاو

دهد به ادعای چه در گذار به نولیبرالیسم رخ مییگر ناسازگار است. اما آننهایت با یکد

ی دموکراتیک آن است، ی لیبرالی این رژیم بر جنبهی جنبهموف در واقع غلبه

مردمی در جوامع لیبرال ی أرای که حاکمیت مردمی را به یغما برده است، مسئله

                                                      

9 dethrone politics 

00  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, London and New 

York: Verso, 8002. 
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شود، گویی های بازار نمینه نیز منجر به تغییر سیاستدموکراتیک به احزاب چپ میا

در برابر رژیم فعلی وجود ندارد و خود را به جای ی بدیلاند که این احزاب نیز پذیرفته

های کمی بندی روابط قدرت، محدود به سیاستنبرد برای ایجاد تغییر در پیکره

اثر وولفگانگ  Buying Time اند. در این بین کتابتر بازتوزیعی کردهعادالنه

کند، نیز از بسیاری جهات علل بحران فعلی را مشابه با موف تفسیر می 00استریک

داند که بر می 08داری دموکراتیکبحرانی که وی ناشی از تضاد اصلی درونی سرمایه

 03های نولیبرال تشدید شده است: تضاد میان عدالت بازاراثر ظهور و اعمال سیاست

های نولیبرال با توسل دهد که چگونه حکومتوی توضیح می 04و عدالت اجتماعی.

گرانه جهت تحمیل مصوبات ریاضتی پس از بحران مالی جستن به اقدامات سرکوب

. ندها در اشکال گوناگون شدمنجر به ظهور مقاومت در برابر این سیاست 8002سال 

رالیسم دیگر که نولیبدر حالی 8002کند که پس از بحران سال استریک اظهار می

توان اعمال مصوبات از طریق هژمونی را نداشت، راه دیگری را پیش گرفت )راهی که 

هرچند از ابتدای وجودش در پی گرفته بود(. در چنین مواقعی که مشروعیت 

های نولیبرالی نابوده شده است، ظهور اشکال گوناگون آنتاگونیسم بدیهی سیاست

حول اشکال دموکراتیک نیز نباشد، امکان ظهور یابی است و هنگامی که امکان هویت

گرا شود و بستر برای احزاب پوپولیستی راستیابی نیز میسر میاشکال ارتجاعی هویت

وجود آمدن این وضعیت پوپولیستی عوامل دیگری در به با این همه،شود. فراهم می

گذارند، نمیاز نظر  دفاع از پوپولیسم چپها را در کتاب در اند که موف آندخیل

 محدود« اجماع در میانه»های سیاسی بر اثر گویی موف خود را تنها به انسداد کانال

و فروپاشی هژمونیک  8002ساخته است، وضعیتی که بعد از بحران مالی سال 

چه که موف از قلم انداخته است و بدان توجه نولیبرالیسم تشدید شده است. اما آن

                                                      

00 Wolfgang Streeck 
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داری شناختی داری صنعتی به سرمایهگذار از سرمایه در کارکند، تغییر سرشت نمی

 است، که منجر به خلق اشکال جدید انقیاد شده است.

وجود آمدن اشکال جدید انقیاد وجود آمدن این وضعیت، بهیکی دیگر از علل به

سیاسی به خود گرفته است. -ناشی از پارادایم جدید تولیدی است، که اشکال زیست

آ هرچه بهتر این مسئله نظریات اقتصاددان اتونومیست ایتالیایی آندرهبرای باز کردن 

مورد بررسی قرار خواهد  02داری شناختیپردازان سرمایهفوماگالی و سایر نظریه

ی تولید فعلی را نه به صورت سلبی اند که شیوهپردازان در تالشگرفت. این نظریه

ی شناختی[ تعریف کنند. اما دارفوردیسم[ که به صورت ایجابی ]سرمایه-اپس]

تمایزات حائز اهمیتی در میان آنان نیز وجود دارد، و از آلن جی اسکات که پارادایم 

آ فوماگالی که این خواند تا آندرهمی 06شناختی-داری فرهنگیفعلی تولید را سرمایه

ه گیرد. ادعای نگارندخواند را در برمیمی 07داری شناختیسرمایه-پارادایم را زیست

سیاسی تولید فعلی است که اشکال -نیز این است که به سبب همین خصلت زیست

بندی فوماگالی از پارادایم جدید وجود آمده است، پس در نتیجه صورتجدید انقیاد به

ی ما )اشکال جدید انقیاد( کارآمدتر است و بدین تولید در پاسخ دادن به مسئله

-زیست اصطالحخواهد شد. ابتدا الزم است که ترتیب در ادامه از آرای وی بهره برده 

ی دهندهتشکیلهای لفهؤمهر کدام از  کنیمداری شناختی را واکاوی و اشاره سرمایه

هایی من جمله نقش داری به ثابتی سرمایهآن به چه چیز اشاره دارند: مولفه

ه کار ب 02افزاییی سود، نظام مزدی و اشکال گوناگون کار که جهت ارزشبرندهپیش

ی کار ]و نه شدهاند اشاره دارد. متغییر شناختی نیز به سرشت دگرگونگرفته شده

جا توجه داشت که صفت شناختی نه بر سرمایه[ اشاره دارد، پس باید در این

ی کار و مرکزی شدن کار شناختی شدهداری بلکه بر سرشت دگرگونسرمایه

 bioی شدن واژهما برای فهم چرایی اضافه)فرهنگی، عاطفی، زبانی و...( داللت دارد. ا
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 subsumptionی داری شناختی الزم است که انگارهبه ترکیب سرمایه

 lifeمارکس را واکاوی و نشان دهیم که چرا فوماگالی این مقطع را با  09]انحالل[

subsumption سیاسی شده قسمی -کند تولید زیستکند و ادعا میمشخص می

از »ی به همراه آورده است. برای بسط این مفهوم از دو مقاله نیی جدید حکمراشیوه
داری انحالل صوری تا عقل عام: عناصری برای خوانش مارکسیستی سرمایه

مفهوم انحالل کار در سرمایه: به سوی انحالل زندگی »و کارلو ورچلونه  80«شناختی

کنم. سطور پیش رو آ فوماگالی استفاده میآندره 80«داری شناختیسرمایه-در زیست

برگرفته از این دو مقاله است و به صورت خالصه شرحی از مراحل مختلف 

دهد. در واقع مارکس با داری و سطوح مختلف انحالل متناظر با آن را ارائه میسرمایه

داری و دو به دو سطح از سرمایه 83و انحالل واقعی 88ی انحالل صوریدو انگاره

زش مطلق و نسبی( اشاره دارد. دوران انحالل صوریِ کار ارزش متفاوت )به ترتیب ار

استثمار کار بر طبق یند افرصنعتی است که در آن -ی پیشادر سرمایه متناظر با دوره

گرفت، در این مرحله ارزش اضافی مطلق را داریم صورت می« از پیش موجودیند افر»

 یامطلق را ارزش اضافه یاضافه من ارزش»کند: که مارکس آن را چنین تعریف می

                                                      

کنند، سازی برای این عبارت استفاده میبسیاری از مترجمین آثار کارل مارکس از برابر فارسی تابع 09

ی آن است نه تنها به تابعیت درآمدن و زیرنهشت چه در واقع مارکس در حال تالش به اشارهاما آن

به زعم نگارنده معادل سازی شدن کار که بر تغییر کیفی کار نیز داللت دارد، لذا معادل تابع سرمایه

شدن محتوای کار در ام که دگرگونی کیفی کار و انتزاعیخوبی نیست و از معادل انحالل بهره برده

 داری صنعتی را نیز نشان بدهم.ی سرمایهدوره

80 Carlo Vercellone,  From Formal Subsumption to General Intellect: 
Elements   for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive 

Capitalism, Historical Materialism, March 8007.   

80  Andrea Fumagalli, The Concept of Subsumption of Labour to 
Capital: Towards Life Subsumption in Bio-Cognitive Capitalism, cited 

in: Reconsidering Value and Labour in the Digital Age, January 8002. 

88 formal subsumption 

83  real subsumption 
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در این مرحله  84«.شودیم یدتول یکردن روز کار یطوالن یقکه از طر ناممیم

استادکارهاست، در واقع استادکارها در این « دانش فنی»کماکان تولید متکی بر 

شوند و از این مرحله نه نسبت به کار خود بلکه نسبت به ارزش مبادله بیگانه می

 نامد.را انحالل صوری کار در سرمایه میروست که این مرحله 

کاری یند افردار کردن ی نسبی است با شدتسطح دوم که متناظر با ارزش اضافه

وجود کار جدیدی بهشود. کار در محتوای خود انتزاعی شده و تقسیممشخص می

کاری و از خودبیگانگی کارگر نه تنها نسبت یند افرآید که منجر به چندپاره شدن می

شود؛ به بیانی محتوای کار بیش از پیش ه ارزش مبادله بلکه به خود کار نیز میب

دهد جایی که دانش مرده کار رخ مییند افرشود. اما این انحالل از خالل انتزاعی می

کند. در این مرحله اجبار ی متغیر( غلبه میی ثابت( بر دانش زنده )سرمایه)سرمایه

شود، به عبارتی این ول بلکه مرتبط با تکنولوژی نیز میکار مزدی نه تنها مرتبط با پ

شود که ای فروکاسته میجاست که کارگر به قطعهشود، در اینسازی میدرونییند افر

شود. واقعی خواندن انحالل کار ها به وی دیکته میحتی شدت کارش توسط ماشین

شود و ایه حل میتمامی در سرمبهدر سرمایه در این مقطع از این روست که کار 

 شود.کیفیتش نیز دچار دگرگونی می

پوشانی و کند که ما شاهد هماما در پارادایم جدید تولید فوماگالی ادعا می

مفهوم انحالل »ی ی متقابل انحالل صوری و انحالل واقعی هستیم. وی در مقالهتغذیه

این گذار  82«ختیداری شناسرمایه-کار در سرمایه: به سوی انحالل زندگی در زیست

کند که در فاز فعلی شاهد بازگشت انحالل دهد. فوماگالی ادعا میخوبی شرح میبهرا 

های آموزشی دوران فوردیسم نیروی ی سیاستصوری هستیم؛ به عبارتی در نتیجه

                                                      

 یدایشپ یک؛و  یفصل س یه،بخش هستم: انباشت اول یک،جلد  یه،کارل مارکس، سرما 84

 ی.صنعت دارییهسرما

82 Andrea Fumagalli, The Concept of Subsumption of Labour to 
Capital: Towards Life Subsumption in Bio-Cognitive Capitalism, cited 

in: Reconsidering Value and Labour in the Digital Age, January 8002. 
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 86«آموختگی شایعدانش»ی تر شده و شاهد پدیدهکار به مرور زمان خودآیین

داری موفق شد که این خودآیینی را با سازوکارهای کنترلی و هستیم. اما سرمایه

ی شدهشود مهار کند. در واقع سرشت دگرگوننامیده می 87بودگیثباتچه که بیآن

های دوران کاری که با مهارت و دانش سر و کار دارد و از میان رفتن دوگانه

توان پارادایم فعلی تولید شده است، می فوردیستی منجر به بازگشت انحالل صوری در

هایی سر و کار دارد که گفت که انحالل صوری در این پارادایم با مولد کردن حوزه

 شدند.سابقاً در پارادایم فوردیستی غیرمولد خوانده می

کند که انحالل واقعی با نسبت کار زنده/کار حال در این مقطع فوماگالی ادعا می

اما مقصود از این جمله چیست. در واقع با گذار از کار یدی و  مرده سروکار دارد،

ی فوردیستی تبدیل به های ثابت دورهارتباطی، آن فناوری-تکراری به کار زبانی

کنند. شوند که کار یدی و فکری را با یکدیگر ترکیب میهای پویایی میفناوری

هارتی هستند که در های کامپیوتری جدید در واقع خود نیازمند دانش و مسیستم

ی ثابت توان گفت که حال مرز میان سرمایهمغز نیروی کار قرار دارد؛ به بیانی می

 گذارد.ی متغیر )دانش زنده( رو به محو شدن می)دانش مرده( و سرمایه

باید توجه داشت که در این پارادایم بر طبق ادعای فوماگالی انحالل صوری و 

رلو ورچلونه به این وضعیت تحت عنوان انحالل عقل اند، کاواقعی دو روی یک سکه

کند و در تالش است توضیح دهد که چگونه به سان فرآیند اشاره می 82عام

دچار  به لطف حقوق مالکیت معنوی در این مقطع 89حصارکشی اولیه، عقل عام

                                                      

86 diffuse intellectuality  پردازان ام که نظریهآموختگی بهره بردهاز این رو از معادل دانش

ی فوردیستی برقرار هدانند که در دورای میداری شناختی این پدیده را ناشی از آموزش تودهسرمایه

 بود.

87  precaity 

82   general intellect subsumption 

89 general intellect :ظاهر  یسهدر گروندر «هاینماش» یبار در قطعه یکانگاره تنها  ینا

قطعه در مجموعه آثار مارکس و  یناثر مارکس است. ا ترینیضد مارکس یکه به نوع یاقطعه شود،یم

 یهاعبارت در فصل یناست. ا« مولد جامعه یروهاین یثابت و توسعه ییهسرما»انگلس تحت عنوان 
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یابد و حصارکشی و سلب مالکیت شده است، اما فوماگالی این عبارت را نابسنده می

افزایی کند که این کل ساحت زندگی است که حال تبدیل به منبع ارزشمی کیدأت

شده است و صرفاً قلمروی دانش نیست که به تابعیت سرمایه درآمده است، از این 

سیاسی است. در این -ای زیستی تولید فعلی شیوهکند شیوهروست که اظهار می

زندگی، تولید/مصرف )بازتولید(  هایی به مانند محل کار/محلپارادایم است که دوگانه

ی ثابت )دانش مرده( و ریزد، و شاهد اغتشاش مرزهای میان سرمایهو... فرو می

ی زنده )دانش زنده( هستیم و حال این موجود زنده است که عملگرهای هم سرمایه

ی کند. اما این شیوهی زنده را در درون خود حمل میی ثابت و هم سرمایهسرمایه

با گذار از جوامع انضباطی به جوامع کنترلی بوده، مان أتوسیاسی که -یستتولید ز

سیاست -منجر به خلق اشکال جدید انقیاد شده است، که برخی تحت عنوان زیست

رود. ثباتی به پیش میکنند که همگام با دو رکن اساسی بدهی و بیبدان اشاره می

فوماگالی آن را حکمرانی این مسئله نیازمند شکل جدیدی از حکمرانی است که 

ها ی حکمرانی است که دولتطی این شیوه واقعخواند، در می 30انحالل زندگی

ی تغییر سرشت کند. گویی موف این مقولهتری از قبل پیدا میماهیت اقتدارگرایانه

کار که منجر به اشکال جدید انقیاد شده است را در ایجاد وضعیت پوپولیستی از قلم 

 Agonisticsهرچند باید اشاره کرد که موف در فصل چهارم کتاب  انداخته است.

پردازان اتونومیست به علت غفلت آنان کند و نقد وی به نظریهاین گذار را بررسی می

وجود آدمدن ی هژمونیک این گذار است، اما این اشکال جدید انقیاد در بهاز سویه

                                                                                                                

جلد اول  «هاینماش»در فصل  ینو همچن 0263 یال 0260 یهانوشتهدست یهاینمرتبط با ماش

مند دانش نظام یشو گرا ینسب یاضافهارزش  یانم یاما مارکس بر ارتباط ذات شود،ینم یدهد  یهسرما

است، گرچه  عقل عام یمفهوم انگاره ین. اکندیم یدتاک یشتربه بر عهده گرفتن نقشِ ب یعلم-یفن

در حالت  یهسرما»آثار به کار گرفته نشده است. درست به مانند عبارت  یندر ا «عقل عام» رتخود عبا

 یدهد یز[ نعقل عاممفهوم ] ینا شود،یدر آثار مارکس مشاهده نم یسهکه پس از گروندر«  عام

و در آثار  کند،یم یفاا یهمارکس در سرما یدر چهارچوب نظر یاساس یاما کماکان نقش شود،ینم

 .شودیکنار گذاشته نم یزمارکس ن دیبع

30   governance of life subsumption 
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این  30را از قلم انداخته است.گرا بستر مساعد رشد و نمو احزاب پوپولیست راست

است.  های نهادی شدهیغما رفتن حاکمیت مردمی و انسداد کانالبه به موارد منجر

اند و ما وارد ها از بین نرفتههای جریان موج سوم آنتاگونیسمبرخالف ادعای تئوریسین

کهنه  های فرضاًایم، و سیاست با آنتاگونیسمی ثانی )یا بازتابی( نشدهفاز مدرنیته

ی حقوق بشر و مسائل های اخالقی دربارهاش کماکان وجود دارد، و با نگرانیشده

یابی حال زندگی جایگزین نشده است. به دلیل عدم امکان اشکال دموکراتیک هویت

اند، و ظهور احزاب یابی است که دست باال را پیدا کردهی هویتگرایانهاین اشکال ذات

های سندی بر این ادعا است. هنگامی که امکان ترسیم جبههگرا نیز پوپولیست راست

ها کیفیتی اخالقی )خیر در برابر شر( به خود سیاسی وجود ندارد، این جبهه

گرا ادعای احیای حاکمیت مردمی را دارد، حاکمیتی که بر گیرند. پوپولیسم راستمی

ی را به شیوه از دست رفته است، هرچند که آن« دموکراتیک-پسا»اثر این وضعیت 

 کند. تفسیر می 38ناسیونالیسم طردکننده

تری پیدا کرد، گرا با پیروزی ترامپ قوت بیشاما موضع نیروهای پوپولیسم راست

طلبی به تن کرده نیز در پی این نیروی راست افراطی در ایران که لباس سلطنت

 الخصوص کشورهای لیبرالگرایش به راست افراطی در سطح جهانی و علی

های دموکراتیک غربی نیرو پیدا کرده است، و با تکیه بر منابع وسیع مالی و رسانه

تلویزیونی و اینترنتی گسترده، و همچنین به مدد گفتمان راست افراطی کشورهای 

ی معمول غربی کارزار هژمونیک عظیمی را برپا کرده است. اگر به دولت نه به شیوه

سان بهبیند، بلکه ورز میی سلطهطح یکپارچهفهم مارکسیستی که آن را چنان یک س

در پیروزی این ثر ؤمکنند بنگریم، و عوامل بستری که نیروها بر روی آن رقابت می

افراطی شویم که این نیروی راستنیروها در تاریخ ایران را به خاطر آوریم متوجه می

یت و گفتمان ای دموکراتیک است. هژمون شدن روحانخطری بسیار جدی برای آینده

                                                      

 هژمونیک به نولیبرالیسم رجوع کنید به: گذار ی بیشتر در باب سویهبرای مطالعه 30
Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, 

London and New York: Verso, 8002. 

38 exclusive nationalism 
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هژمونیک -شاید به فهم اهمیت کارزار ضد 27های منتهی به در سال اسالم سیاسی

 33علیه نیروهای ارتجاعی کمک کند.

تواند تا طرح علل خیزش راست افراطی در کشورهای لیبرال دموکراتیک می

حدودی امکان برقراری قیاس با خیزش این نیرو در ایران را نیز به دست دهد. انسداد 

های نهادی به مدتی طوالنی )به سبب ساختار قانون اساسی و مسدود بودن کانال

حول اشکال  34یابیهای نهادی( و عدم امکان هویتامکان مداخله از طریق کانال

یابی، عامل مهمی در خیزش این نیرو است. هرچند، نیروی دموکراتیک هویت

کرد. تغییر نهادی بسیج میها بخشی از جمعیت را با وهم امکان طلبی سالاصالح

طلبی که در تالش بود با به دست گرفتن نهادهای شکست قطعی گفتمان اصالح

های غیرانتخابی تنگ کند، و همچنین خالء ناشی ی محاصره را بر نهادانتخابی حلقه

از شکست این نیرو منجر به فراهم شدن فضایی برای نیروی راست افراطی در ایران 

یابی دموکراتیک و سرکوب شدید نیروهای عدم امکان هویت شد. در سوی دیگر

ی گرایانههای گوناگون راه را برای اشکال ذاتدموکراتیک مختلف در ایران طی دهه

ای مستقل گشوده است. اقتصاد ایران نیز چنان جزیره -دینی، قومی، ملی -یابیهویت

سیاسی جاری -ت اقتصادسیاسی جهان نیست، و شالق تغییرا-و خارج از بستر اقتصاد

دهد. ظهور اشکال کنترلی سرکوب در ایران؛ ی آن شکل میدر بستر جهانی به پیکره

ها به کنترلی و اضافه شدن آن 32هایگیری دیسپوزیتیفثباتی قراردادها، شکلبی

الیه مرزهای خود در گونی که در منتهیهای زندانانضباطی و محیط یسازوکارها
                                                      

 برای مطالعه در این خصوص بنگرید به: 33

ترجمه  ی،جهان یختار یک "0970سرخ  یدهه"و  یاسالم یجمهور یران،انقالب ا» ین،کرون یاستفان

 .0400زمستان  یکال،راد یدموکراس ی،ناصر یمجتب

34  identification  

32 dispositif :یاصطالح آپاراتوس است، امر ینا یذکر شده برا یترجمه ترینیکنزد 

 یدهشکل یو ماد یبرون گفتمان هاییهپوشش دادن سو ی. فوکو برایستمهنسبت به اپ تریرندهدربرگ

 داندیم یاز انضباط بخش یدجد یا. و دلوز آن را مرحلهکندیقدرت و دانش از آن استفاده م یبه رابطه

سامانه را به  یواژه یزمترجمان ن ی. برخداندیو کارکرد آن را کنترل جامعه و حفظ اعمال قدرت م

 .امیافتهکه نامناسب  برندیآن به کار م یجا
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کنند. باید متوجه تمایزات میان این تاثیرپذیری را بازنمایی می حال فعالیت هستند،

راست افراطی ایران با راست افراطی موجود در کشورهای لیبرال دموکراتیک بود، 

ایران نه ادعای احیای حاکمیت  در اپوزیسیون موجود راست افراطیبخش بزرگی از 

را دارد، به عنوان  ی احیای سلطنت و واگذاری حاکمیت مردمیمردمی که داعیه

ی ملی فرانسه و مارین ها بسیار متفاوت از ناسیونالیسم جبههمثال، ناسیونالیسم آن

ای دارند. اما تناظراتی در تعریف گرایانهلوپن است که حتی رتوریک اقتصادی چپ

 رقیب میان آنان وجود دارد، که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ی دول خارجی در رقابت بر سر ارزات هژمونیک و مداخلهبررسی تاریخی مب

ی این یادداشت خارج است، ای دیگر است که از حوصلهدولت در ایران نیازمند مطالعه

هژمونیک با این نیروها -ای ضدچه که مهم است، تصور مبارزه از منظر مبارزهاما آن

و « ن، زندگی، آزادیز»است  که همین حاال نیز در حال تالش برای تغییر شعار 

ی نیروهای بندی دقیق و قاطعانهحتی حذف آن هستند و همچنین لزوم مرز

دموکراتیک. اساساً نیرویی که در ائتالف با این نیروها به -دموکراتیک با نیروهای ضد

توان دیگر نیرویی دموکراتیک گرایانه نمیذات-سر ببرد را بر طبق رویکردی ضد

ی بندی، اهمیت مبارزهخواهم کرد که ادعاهای خود )لزوم مرزخواند. در ادامه تالش 

ی که در ائتالف با راست افراطی به سر یهژمونیک و غیردموکراتیک بودن نیرو-ضد

تن را اهم کرد تا برخی مفاهیم دریدا و هنری استیبرد( را ثابت کنم: ابتدا تالش خومی

را در بستر سیاست به کمک ها در سطح آنتولوژیکال مرور کرده و سپس کاربست آن

 آرای موف و اشمیت بررسی کنم.

 

 دموکراتیک-ی اتحاد با نیروی ضدیابی سیاسی و مسئلههویت
ساختارگرا معتقد بود که امکان وجود خاستگاه در -دریدا فیلسوف پسا ژاک

بندی و از طریق ساز و کارش در حصار طبقه»نسبتی مستقل از نظام وجود ندارد و 
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 37او چنین مفهومی را دیفرانس 36یابد،موجودیت می« هادرون نظام تفاوتبنابراین 

ی دیفرانس دهد. ساخت خود کلمهقرار می 32فکنیخواند و آن را پایه و اساس بنمی

که بر ناهمانندی، عدم تمایز یا به عبارتی عدم برابری  differerی از ترکیب دو کلمه

چه در زمان به معنای موکول کردن آن to deferی یا ناهمسانی داللت دارد و کلمه

حال محقق نشده به آینده است. بر این اساس باید توجه کرد که معنا به طور برابر به 

شود. موجودیت امر درونی در چه درون و بیرون آن قرار دارد معین میی آنوسیله

دن معنای شده وابسته است، و معنای طبیعی با بیرون رانواقع به امر بیرون رانده

کند، در صورتی که چیزی رقیب است که خود را به عنوان معنای طبیعی تثبیت می

 به عنوان معنای طبیعی وجود ندارد.

ی مفهوم دیفرانس دریدا با توسعه ویتگنشتاین و دریدادر کتاب  هنری استیتن

تن از این عبارت این است که ود استیکند. مقصرا ضرب می39«بیرون سازنده»عبارت 

یک تفاوت داللت دارد. در واقع هر ابژکتیویته و  یهر شکلی از ابژکتیویته بر برقرار

« بیرون»متعاقب آن هر هویت از خالل اظهار یک تفاوت، تعیین یک دیگری در مقام 

شود. اما این مفاهیم در سطوح آن و کشیدن مرزی میان داخل و خارج برساخته می

شناسانه را پی اس بحث موجود در سطح هستیاند، ولی اسبسیار انتزاعی طرح شده

 Agonisticsهای جمعی در فصل سوم کتاب ریزند. موف در بخش هویتمی

کند با های جمعی بررسی و تالش میکاربست این مفاهیم را برای آفرینش هویت

های سیاسی بپردازد. در نتیجه وی اظهار گرایانه به مفهوم هویتذات-نگرشی ضد

بندی شدن یک آنان است که تنها از طریق صورت« ما»ینش یک کند که آفرمی

                                                      

36 Grammatology, O., 0997. Corrected edition. Trans. Gayatri 

Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins UP, p. 009. 

37 différance 

32 deconstruction 

39 constitutive outside برخی مترجمین برای :constitutive  بخش بهره قواماز برابر

سس ؤمهای سازنده/شود لذا معادلختارگرایانه این عبارت طرح میبرند، اما چون از دیدگاهی پساسامی

 کنند.مفهوم را بهتر متبادر می
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ی ترسیم مرزی میان آنان های جمعی دربردارندهیابد و هر شکلی از هویتتحقق می

متعلق به ما و آنانی بیرون از این تعلق است. بدیهی است که بر طبق رویکرد گفتمانی 

ای ان گفت هیچ هویت ذاتیتوموف این مرز نیز از پیش موجود نیست، و در واقع می

اما تنها زمانی که بفهمیم  40یابی است که وجود دارد.وجود ندارد و تنها اشکال هویت

یابی است که وجود دارد، هویتیند افرچیزی به نام هویت در واقع وجود ندارد و صرفاً 

های جمعی متعارض سر و توانیم بفهمیم که چرا سیاست همواره با آفرینش هویتمی

ی دیگری وام گرفته شده است، شناسانهر دارد. صفت متعارض نیز از اصل هستیکا

ناشدنی شناسانه بر حذففرض هستیشود. این پیشخوانده می 40که نفی رادیکال

چه که موف به پیروی از کارل بودن آنتاگونیسم در روابط اجتماعی داللت دارد. آن

[. در واقع feind] دوست و دشمن خواند: ساحت تمایز میاناشمیت امر سیاسی می

سان بهساختارگرا -پردازان پسای ارائه شده توسط نظریهگرایانهذات-رویکرد ضد

از امر ثر أمتکنند. سیاست نیز شرطی برای فهم امر سیاسی اشمیت عمل میپیش

ای از کردارها و نهادها سیاسی است، مقصود از سیاست نیز به پیروی از موف مجموعه

از امر سیاسی )آنتاگونیسم ذاتی موجود ثر أمتزیستی انسانی را در بستر هم است که

 48دهد.در روابط انسانی( سامان می

ی شرط نگرش سیاسی به مسئلهپیششناسانه پذیرش این اصول هستی

شود های سیاسی و به تبع آن اتحاد است، که منجر به درک آن میگیری هویتشکل

ر تمایز گذاشتن با رقیب )گاهی دشمن( است که معین جمعی سیاسی د که هر هویت

-تواند خود را دموکراتیک بخواند، که در بیرون خود نیروهای ضدشود، نیرویی میمی

-غیر« آنان»ی دموکراتیک با یک «ما»دموکراتیک را داشته باشد، تمایزِ میان یک 

                                                      

40 Chantal Mouffe, Agonistics, London and New York: verso, 8008. 

40 radical negativity 

سیاست  عنوان مثال آلن بدیو نیز میانبهتعاریف دیگری از امر سیاسی و سیاست نیز موجود است.  48

(La Politique( و امر سیاسی )Le Politiqueتمایز برقرار می ) کند، وی از امر سیاسی برای

 کند.ی سیاسی سنتی و از سیاست برای طرح مواضع خودش استفاده میارجاع به فلسفه
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رد ائتالف با وا« ما»سازد، زمانی که را دموکراتیک می« ما»دموکراتیک است که 

 توان آن را دموکراتیک خواند.دموکراتیک شود، دیگر نمی-نیروی ضد

ی سیاسی جمعی را نیز طلبی، اگر این سوژهاما برگردیم به سراغ هویت سلطنت

دارند که « ایبیرون سازنده»یابی جمعی بدانیم و نه یک هویت، آنان هم یک هویت

به تبع سلف جهانی خود یعنی راست افراطی کند. این نیرو نیز شان را معین میدرون

فقیرسازی، سرکوب و...  فرایندچه که حقیقتاً موجب از طریق تمایزگذاری نه با آن

کنند، عامل خوانند خود را تعریف میچه که چپ جهانی میاست بلکه در تمایز با آن

ادسازی سازی و آززدایی و خصوصیزدایی، مقرراتتنظیمیندهای افرفالکت مردم نه 

ی حاکم بر ایران است، اما مسئله]![ های به زعم آنان کمونیستی ها که سیاستقیمت

چه ی نیروهای حقیقتاً کمونیست که هر آنکمونیست بودن برای آنان نه دربرگیرنده

زند )شاید ی زنان، دموکراسی و حاکمیت مردمی میاست که دم از برابری، مسئله

طلب نیست در دیدگاه آنان چه سلطنتیباً هر آنباشد، اما تقرنزآمیز طکمی 

است(. این نیرو از بسیاری جهات شبیه به برلوسکونی و حزب فورزا ایتالیا  یکمونیست

ها دانست و خود را ناجی ایتالیاییکند که عامل فالکت ایتالیا را کمونیسم میعمل می

یرو و بسیاری از احزاب گرایی. شباهت دیگر میان این دو ناز چنگال کمونیسم و دولت

ای دیگری دانست که نوربرتو بوبیو حزب توان مقولهگرا را میپوپولیست راست

گیرند و آن فیگور نیز نامد، احزابی که حول یک فیگور رهبری شکل میمی43شخصی

کند. در کشورهای لیبرال چنان چسبی برای کنار هم نگه داشتن این نیرو عمل می

ی وبری گانهتوان بر طبق شمای سهای رهبری که عموماً میدموکراتیک حول فیگوره

جا فریب دانست، اما در اینها را رهبران کاریزماتیک عواماز رهبران کاریزماتیک آن

ی اشرافی گرد هم آمده است. این مسئله خود گویای خطری این نیرو حول یک چهره

خطری که نویسندگان دیگری است که این نیرو برای دموکراسی به همراه دارد، 

گرایی. عمدتاً دانستند: خطر فرقهسیاسی کالسیک آن را یکی از آفات جمهوری می

هایی از مردمان وفادار به یک رهبر است که هدف گرایی گروهتعریف کالسیک از فرقه

شان کسب مزیت و برتری است. این خطر در همین تعقیب منافع و وفاداری اصلی

                                                      

43  personal party 
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گرایی را حال در احزاب ی فرقهاست، که بوبیو این مسئلهاعضا به رهبری نهفته 

 44بیند.شخصی می

کند، فهم جمعی به ما اعطا می ی هویتچه که این نگرش سیاسی به مسئلهآن

دموکراتیک است، و اگر اتحادی شکل -لزوم و اضطرار مرزکشی دقیق با نیروهای ضد

های دیگر نیروهای دموکراتیک باشد. هر چند، بهتر است که گیرد نیز باید با طیفمی

دریدا درک  Hostipitalityک نیز از منظر خود این اتحاد با سایر نیروهای دموکراتی

ی این دهد، معنای دوسویهنوازی ارائه میکه در باب مهمانمالتی أتشود. دریدا در 

 Hospisهای مشابه است: دهد که برگرفته از دو کلمه با ریشهعبارت را نشان می

 اصطالحدریدا برای نشان دادن این دوسوگرایی  42)دشمن(. Hostis)میزبان( و 

Hostipitality ی اتحاد مستلزم کند. سیاسی نگریستن به مسئلهرا ضرب می

 Hostipitalityنگریستن به مسئله اتحاد )حتی با نیروهای دموکراتیک(  از منظر 

 دریدا است.

 

 گیرینتیجه
درپی آنان های پیدر سطح جهانی و پیروزی راست افراطیبا بررسی علل خیزش 

نگ بودن این خطر را حس کرد، خطری که شاید حال شود پرردر جهان غرب، می

راست افراطی  رنگ به نظر برسد، اما به دلیل بستر مساعد جهانی، روابطکم

سرعت بهتواند مند میای قدرتبا دوَل خارجی و داشتن منابع رسانه اپوزیسیون ایران

 ی تاریخیچه که تجربهپررنگ شود، و به سرعت این نیرو را هژمونیک سازد، چنان

های منتهی به انقالب هژمون شدن سریع روحانیت به دلیل فراهم بودن بستر در سال

                                                      

44  Norberto Bobbio, A Political Life, trans. Allan Cameron 

(Cambridge: Polity, 8008) pp. 027-2. 

42 Jacques Derrida, ‘Hostipitality’ in Acts of Religion, London and 

New York: Routledge, 8008, 326-480. 



 عرفان آقایی 18 

طلبی به همراه یکی دیگر از خطرات بزرگی که جریان سلطنت 46دهد.را نشان می

است.  47جا شدن آن با امر اخالقیدارد، در رفتگی امر سیاسی در دیدگاه آنان و جابه

زعم خود بهریان راست افراطی به نیروهای دموکراتیک )این امر منجر شده است که ج

خوانند( نه به چشم یک رقیب ها میچه که گلوبالیستها و آنها، فمینیستکمونیست

سیاسی که به چشم رقیبی اخالقی بنگرد، ازاین رو، آنان نه به شکلی سیاسی که به 

توان وارد شکلی اخالقی وارد کارزار با این نیروها خواهند شد. با رقیب سیاسی می

رقیبی اخالقی خیر؛ رقیب اخالقی شر مطلق است و محکوم  نبردی سیاسی شد، اما با

 به نابودی. 

اندازی کارزار چه برای نیروی دموکراتیک در این مقطع حیاتی است، راهاما آن

مند علیه این نیرو است، نه اتحاد با آن. در شرایطی که هژمونیک دموکراتیک قدرت

ه است که مطالبات گشود  42ای را در شعور مشترکخیزشِ در جریان چرخه

تر مورد پذیرش واقع های بازتوزیعی منصفانهدموکراتیک، مسائل زنان، سیاست

اند، فرصت بسیار مناسبی برای این نیروها فراهم شده است تا با فراهم کردن شده

یابی حول اشکال هویتیند افرنمادها، فیگورها، شعارها و... پیشرو امکان فراهم کردن 

بندی فعلی مفصل 49ای را با عقل سلیمهم سازند و گفتمان مترقیدموکراتیک را فرا

کنند تا در این کارزار هژمونیک موفق شوند. به عنوان نمونه، یکی از اشتباهات 

ی الخصوص چپ رادیکال( دست کشیدن از واژهمتداول نیروهای دموکراتیک )علی

نجر به در معرض است، که مبوده وطن و تقدیم دو دستی آن به نیروهای ارتجاعی 

ها نیز از دو اتهام خیانت به وطن قرار گرفتن شده است. باید توجه داشت که رومی

                                                      

ی بیشتر رجوع کنید است، برای مطالعهارج خی این مطالعه در این نقطه بررسی این ادعا از حوصله 46

 .82ی به پانویس شماره
 

47 lthe ethica جا عامدانه از عبارت : در اینthe ethical  به جایthe moral  بهره بردم، زیر

 هدف اشاره به دشمنی مبتنی اخالق جمعی است، دشمنی  که باید در تمامیت حیات آن نفی شود.

42 common sense 

49  good sense 
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بردند، که اولی دال برای اشاره به سرزمین مادری بهره می Natioو  Patriaعبارت 

بر جمهوری و مسائل مرتبط با فرهنگ بود و عاری از داللت جغرافیایی و دومی 

. در کارزار هژمونیک جدال بر سر معنا و واژگان بسیار مقصودی جغرافیایی داشت

و عاری   20دوستیهای وطن و وطنگیری عبارتحائز اهمیت است، و لزوم بازپس

های ناسیونالیستی نیز از این روست، و حقیقتاً چه نیرویی ها از داللتکردن آن

حترام گذاشته، تر از نیرویی که به تکثر فرهنگی موجود در این جغرافیا ادوستوطن

ورزد و خواستار توزیع ثروت در دستان تولیدکنندگان حقیقی میکید أتبر حفظ آن 

گرفت، گاه در متن صورت میگاه و بیکه  27ی ثروت است. مقصود از ارجاع به تجربه

ی کم گرفتن مبارزهدستبستر بلکه از این روست که ن شتانگانیز نه به جهت یکسان 

روهای ارتجاعی که بستری مساعد )چه از منظر شرایط هژمونیک علیه نی-ضد

المللی و چه داخلی( برای چیرگی دارند، و همچنین عدم نگرش سیاسی به بین

تواند چه عواقب ناگواری را در پی داشته باشد. گویچیاردینی که ی اتحاد میمسئله

 نویسد:ای به ماکیاولی میدانست در نامهکمی از سیاست می

کند، چیزهای پوش بیرونی آنان تغییر میی مردان و رنگ تنچهره در حالی که

بینیم که در شوند، و ما هرگز هیچ رویدادی را نمیمشابه دوباره و دوباره تکرار می

چیزها به این معناست که  پوشزمانی دیگر رخ نداده باشد. اما این تغییر اسامی و تن

دهند. بدین علت است که تاریخ یها را تشخیص متنها دوراندیشان بازگشت آن

شناسید دهد که شما نمیمند و مفید است، زیرا شما را در برابر چیزی قرار میارزش

 20سازد.تان تشخیص چنین رویدادهایی را ممکن میاید، و برایو ندیده

  

                                                      

20  patriotism 

 . ذکر شده در:0280 هم 02 یخدر تار یاولیماک یکولوبه ن یاردینینامه فرانچسکو گوچ 20
Norberto Bobbio, Maurizio viroli, The Idea of the Republic, trans: 
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