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در این شماره

 شکست تفکر انتقادی:رازمیک کیوچیان

در این مقاله  رازمیک کیوچیان به بررسی شکست چ55پ و تفک55ر انتق55ادی در دهه ه55ای اخی55ر می پ55ردازد.

اگرچه وی در این جا عمدتا به بازبینی سیر تح55ول مارکسیس55م غرب55ی  و ع55واقب سیاس55ی  شکس55ت آن

می پردازد، اما  این نوشته درعین حال نکات بسیار اموزنده ای برای طرفداران چپ ایران55ی و نی55ز س55یر

افکارشان در گذشته نزدیک و حال در بر دارد.

 در باره اقتصاد اخلقی و عزت طبقه کارگر:بورلی اسکگز

خ55انم ب55ورلی اس55کگز اس55تاد دانش55گاه جامعه شناس55ی دانش55گاه لن55دن و  اس55تاد افتخ55اری  بس55یاری از

دانشگاه های مختلف انگلیس55ی و اروپ55ایی می باش5د. او مطالع5ات فراوان5ی در م5ورد ش5کل گیری طبق5ه ،

جنسیت و تاریخ و مبارزات  فمینیستی انجام داده است. وی س55ال ها در دانش55گاه اس55تکهلم ب55ه عن55وان

استاد ارشد مطالعات جنسیتی تدریس نموده و نگارنده کتاب های تحقیقاتی فروان55ی در م55ورد مس55ائل

زنان می باشد. اسکگز در حال حاض55ر یک55ی از مس55ئولین نش55ریه نق55د جامعه شناس55ی می باش55د. در اینج55ا

مصاحبه سوفی تورن هیل و کاترینا تولین ب55ا ب55ورلی اس55کگز در م55ورد رابط55ه چ55پ و فمینیس55م، ش5وهای

تلویزیونی، شکل گیری طبقه و جنسیت، و عزت و  احترام  و .. را می توانید مطالعه کنید.

 انا-ورنا نوست هوف:برابری-ازادی
گاه55انه آزادی را قرب55انی براب55ری گاهانه و یا ناآ مدت های مدید چپ  در انتخاب بین آزادی و برابری، آ

نموده است. در طی چند دهه، اتین بالیبار، فیلسوف فرانسوی در پی رازگشایی این معمای سخت بوده

، انا-ورن55ا نوس55ت هوفاین قسمتاست. او راه حل این مشکل را در آزادی توأم با برابری می داند. در 

به جمع بندی افکار بالیبار در این مورد می پردازد.    



 یانیس استاوراکاکیس: پست دموکراسی

پروفسور یانیس استاوراکاکیس یک نظریه پرداز سیاسی یونانی است. او  به خاطر بررس55ی های خ55ود در

مورد اهمیت نظرات روانکاوانه (فروید و لکان) در تجزیه و تحلیل امور سیاسی و فرهنگی معروف گش55ته

 مقاله، به طور خلصه به نقد و بررسی پست دموکراسی  می پردازد.ایناست. وی  د ر

گفت و گو با الن بدیو: شادی خطری است که ما باید قبول کنیم

شادی از دید فلسفی چیست؟ چه فرقی شادی با  رضایت دارد؟ آیا ش55ادی مق55وله ای سیاس55ی اس55ت؟ آی55ا

ناخشنودی خطر تزلزلت سیاسی را افزایش می دهد؟   در مصاحبه زیر، الن بدیو بر خلف درک معم55ول،

استدلل می کند که شادی -در معنای بدیویی ان-  خطر واقعی محسوب می شود.

ویلیام دیویس: فساد شادی
ویلیام دیویس، مدرس ارشد گلداس55میتس  دانش55گاه لن55دن و م55دیر مرک55ز تحقیق55ات اقتص55اد سیاس55ی

می باشد. در مقاله زیر او ضمن بررسی کوتاه پایه های مدیریت ش55ادی، ن55تیجه می گی55رد ک55ه  مس55ئولین

جامعه و سیاستمداران  باید  ضمن گوش دادن به احس55اس خش55م و بی ع55دالتی م55ردم، در پ55ی ی55افتن

راه های مقابله با آن باشند. خشم و بی عدالتی باید شنیده ش55وند و ن55ه درم55ان. ناخرس55ندی می توان55د

سلمت بخش باشد.  یکی از آخرین آثار دیویس، کتاب «صنعت شادی: چگونه دولت و مؤسسات بزرگ

به ما تندرستی را فروختند» است.

دنی دورلینگ:مقدمه ای بر نابرابری

دنی دورلینگ استاد جغرافیای انسانی در دانشگاه اکسفورد است. او نویس55نده کتاب ه55ای متع55ددی از

% » و  «بی عدالتی، چرا نابرابری  اجتماعی همچنان پا برجاست» می باشد. در زی55ر، او۱جمله« نابرابری و 

در مقدمه ای بر این کتاب رئوس مهم آن را تشریح می کند و به بررسی پن55ج تص55ور رای55ج غل55ط در م55ورد

نابرابری می پردازد.

:رابطه نابرابری و تحصیلتکروگ من، یسپر روین پل 
در بین کشورهای توسعه یافته، بازدهی تحصیلت در دو  کشور سوئد و ای55الت متح55ده اختلف فاحش55ی



دارد. از این رو در اینجا در طی دو مقاله کوتاه، نگاهی به رابط55ه تحص55یلت و اختلف در آم55د در دو کش55ور

 میلدی ب5ه« خ55اطر۲۰۰۸یاد شده می ان5دازیم. مق5اله اول مرب55وط ب5ه پ5ل کروگم55ن اس55ت. وی در س5ال 

تلش هایش در زمینه تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر مقیاس های اقتصادی بر الگوهای تجاری» مفتخر به

دریافت جایزه نوبل در اقتصاد گردید. مقاله دوم، گزیده هایی از نوش55ته یس55پر روی55ن اس55تاد اقتص55اد در

مدرسه بازرگانی استکهلم می باشد.

نابرابری تقصیر فن آوری نو نیست:ساندرو اسکوکو
در ادامه بحث رابطه اختلف درامدها و سطح تحصیلت، در مقاله زیر، ساندرو اسکوکو به ارائه نظریات خ55ود

در این مورد می پردازد. وی یک اقتصاددان سوئدی اس55ت ک5ه در گذش55ته مش55اور اقتص5ادی تع5دادی از

وزرای سوسیال دمکرات در دوره های مختلف ب55وده اس55ت. ا س55کوکو در ح55ال حاض55ر، اقتص55اددان  ارش55د

اندیشگاه« آرنا ایده» می باشد.
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در مقاله زیر رازمیک کیوچیان به بررسی شکست چپ و تفکر انتقادی در دهه های اخی55ر می پ55ردازد.

اگرچه وی در این جا عمدتا به بازبینی سیر تحول مارکسیسم غربی  و عواقب سیاسی  شکست آن

می پردازد، اما  این نوشته درعین حال نکات بسیار اموزنده ای برای طرفداران چ55پ ایران55ی و نی55ز

سیر  افکارشان در گذشته نزدیک و حال در بر دارد.

رازمیک کوچیان، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس است. متن زی55ر بخش55ی از کت55اب

وی به نام قلمرو چپ است که ما قبل  نیز بخش هایی از آن را منتشر کرده ایم.
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)۱۹۷۷–۱۹۹۳شکست تفکر انتقادی (
کیوچیاننوشته: رازمیگ 

برگردان: رضا جاسکی

۱۲۵۳۹تعداد کلمات: 

تقسیم بندی
در آغاز شکست بود. هر کسی که در آرزوی درک ماهیت تفکر انتق55ادی معاص55ر اس55ت، بای55د از ای55ن

واقعیت شروع کند. 

  زاده شد-و خود وارث جنبش ه55ای۱۹۵۰، جنبش اعتراضی که در اواخر دهه ۱۹۷۰از نیمه دوم دهه 

 و عقبگرد «م55وج۱۹۷۳بسیار قدیمی تر بود، زوال یافت. دلیل مختلف آن عبارتند از: شوک نفتی 

طولنی» سی سال طلیی [ دوره س55ی س55اله ش55کوفایی غ55رب پ55س از جن55گ دوم جه55انی ]؛ ته55اجم

 ؛ چرخ55ش۱۹۸۰  و ۱۹۷۹نئولی55برالی ب55ا انتخ55اب مارگ55ارت ت55اچر و رونال55د ریگ55ان در س55ال های 

کاپیتالیستی در چین تحت رهبری دنگ شیائوپنگ؛ کاهش اشکال قدیمی همبستگی طبقه ک55ارگر؛

 ، و همراه با  ان، چشم انداز  وزارت،  چپ های رادیکالی۱۹۸۱صعود چپ به قدرت در فرانسه در سال 

   مشهورشده بودند،  را تشویق به تغییر کیش می نمود؛ از دست رفتن قطع55ی۱۹۶۸که در  ماه مه 

اعتبار اتحاد شوروی و چین؛ و غیره و غیره. احتمال   انقلب ساندینیس55تی در نیک55اراگوئه در اواخ55ر

، آخرین رویدادی بود که ویژگی های یک انقلب در معنای سنتی آن را به نمایش گذاش55ت.۱۹۷۹

 غی55ر
 
در همان سال، انقلب اسلمی ایران، اولین موضوع از یک س55ری موض55وعات سیاس55ی  تقریب55ا

قابل تشخیص بود،  که دهه های بعدی را پر نمود.

این فرایند زوال، روشن ترین بیان خود-و شاید نقطه اوج خود- را در س55قوط دی55وار برلی55ن ی55افت.

  به نقطه پایان رسیده بود. مش55کل، فه55م ای55ن اس55ت ک55ه چ55ه۱۹۸۹بدیهی است که چیزی در حدود 

چیزی و نیز لحظه آغاز  آنچه که پایان یافته بود، را شناسایی کرد.
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اگر ما سعی در تقسیم بندی  زمانی نمائیم، چند تقسیم بندی امکان پذیر است. اول، ممک55ن اس55ت

استدلل نمود  ما به پایان یک چرخه سیاسی کوتاه رسیده بودیم که شروع آن به نیم55ه دوم ده55ه

  می رسید. این چرخه «چپ نو» بود. این اصطلح  ب5ه س5ازمان های «چپ گ5را»-بط5ور مش5خص،۱۹۵۰

مائوئیست، تروتسکیس55ت و انارشیس55ت- و ه55م چنی55ن  «جنبش ه55ای اجتم55اعی جدی55د» سیاس55ی

، سال بحران کانال سوئز و در۱۹۵۶فمینیستی و محیط زیستی، اشاره دارد. چپ نو در حوالی سال 

هم شکستن قیام بوداپست توسط تانک های شوروی، و البته سال «سخنرانی مخفی» خروشچف در

مورد استالین در بیست و دومین کنگره  حزب کمونیست اتحاد شوروی، پدیدار گشت. در فرانسه،

در آن سال نمایندگان پارلمان (از جمله کمونیست ها) به اختی55ارات وی55ژه دول55ت گ55ی م55ول ب55رای

«ارام ساختن» الجزایر رأی دادند. 

   با تثبیت دو اردوگ55اه تحمی55ل ش55د،۱۹۵۶تعلق به چپ نو به معنی رد  الترناتیوی بود که در سال 

در عین حالی که آن به انتقاد  رادیکال از سرمایه داری ادامه می داد. به عبارت دیگر، آن شامل هم

محکوم نمودن سیاست انگلیس و فرانسه در مصر- و بطور کلی امپریالیسم- و م55داخله ش5وروی در

 (جنب55ش اتون55ومی ایتالی55ا) ب55ود.۱۹۷۷ تا ۱۹۶۸بوداپست می شد. اوج چپ نو در حوالی سال های 

، و «کوردوب55ازو» ارژان55تین (۱۹۶۹ فرانسه و مکزیک، ماه مه «ط55ولنی» ایتالی55ا و «پ55اییز گ55رم» ۱۹۶۸

، و بهار پراگ – همه این ها بخشی از یک روند بین الملل55ی هس55تند. بن55ابراین  اولی55ن گزین55ه١)۱۹۶۹

 پایان یافت، دوره ای ب55ود۱۹۸۹برای تقسیم بندی مبتنی بر  این استدلل است، آنچه که در سال 

 توسط بحران های مصر و مجارستان آغاز شد و واکن55ش متع55اقب چ55پ رادیک55ال را۱۹۵۶که در سال 

) و جنگ ویتنام حوادث دیگری هستند ک55ه کم55ک ب55ه پیش55روی ای55ن۱۹۵۹برانگیخت. انقلب کوبا (

٢چرخه نمودند.

 روس55یه  ی55ا۱۹۱۷ خاتمه ی55افت را ب55ه انقلب ۱۹۸۹گزینه دوم، پایان  دوره سیاسی که در حدود سال 

 به عقب باز می گرداند. این آن چیزی است که اریک هابس55بام  تاریخ نگ55ار، «ق55رن کوت55اه۱۹۱۴جنگ 

 در شهر صنعتی کوردوب�ا در ارژان�تین ش�کل گرف�ت، پ�ایه۱۹۶۹  این جنبش اعتراضی ارژانتینی، که در ماه مه ١
سقوط دیکتاتوری خوان کارلوس ارگانیا گشت.

 : تاریحچه کوتاه با اسناد و مدارک.۱۹۵۰–۱۹۷۵  در مورد چپ جدید نگاه کنید مثل  به، وان گوسه، جنبش چپ نو، ٢
) ، است.۱۹۷۷یادگار سینمایی عالی کریس مارکر  در مورد این دوره،« پایگاه هوایی قرمز است» (
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 می نامد. جنگ اول جهانی، و  انقلب بلشویکی که یک شرط ممکن [مفهوم فلسفی کانتی٣بیستم»

که در مقابل مفهوم علت و معلول به کار گرفته می شود.م]  محسوب می گشت، به عنوان «زهدان»

قرن بیستم در نظر گرفته می شوند. بربریتی که در این دوره خصوصا در طی جنگ دوم جه55انی ب55ه

چشم می خورد، به عنوان پیامدهای تغییرات ماهوی و شدت خشونت جمعی معرفی می ش55ود ک55ه

در طی جنگ اول جهانی رخ داد. جنبه های دیگر این قرن  به این تحولت مرتبط می ش55وند. مثل، در

 ب55ه۱۹۱۷  به عنوان ناقوس مرگ در نظر گرفته می شود، در حالی که ۱۹۸۹باره نقش «ایدئولوژی »،  

. در ای55ن فرض55یه دوم، چ55پ ن55و ب55ه٤عنوان یک تجاوز «توتالیتاریستی» در تاریخ معرف55ی می گ55ردد

   آغ55از۱۹۱۷  ی55ا ۱۹۱۴عنوان  یک دوره فرعی و تابع دوره بزرگ تری محسوب می شود که در س55ال 

گشت.

 پای55ان بخش  دوره ای ب55ود ک55ه ب55ا انقلب۱۹۸۹احتمال سوم شامل این  اعتقاد  می گردد ک55ه س55ال 

  آغ55از ش5د. ای55ن ی55ک فرض55یه ب5ا مح55دوده ط5ولنی تر ک5ه دارای پیام5دهای۱۷۸۹فرانس55ه در س5ال 

سنگین تر سیاسی و نظری است. آن گاهی اوقات، با اشاره ب55ه آث55ار ژان فرانس55وا لیوت55ار، مارش55ال

.٥برم55ن و بط55ور مش55خص  فردری55ک جیس55مون، ب55ه عن55وان «پس55ت م55درن» توص55یف می گ55ردد

پست مدرنیسم بر اساس این ایده قرار دارد که انقلب فرانسه آغاز مدرنیته سیاسی اس55ت. از ای55ن

منظر ، انقلب های بعدی-مثل، روسیه و چین- دنباله رو آن حادثه محسوب می شوند. با این ح55ال

رژیم های کمونیستی در تحقق بخشیدن پروژه مدرنی که با انقلب فرانسه افتت55اح گش55ت، شکس55ت

خورد و کل پروژه به مثابه مصالحه در نظر گرفته می شود. این سومین فرضیه، دلل55ت ب55ر ای55ن دارد

که مقولت فکری -منطق، علم، زمان، فضا- مق55ولت سیاس55ی -ح55اکمیت، ش55هروندی، قلم55رو- ک55ه

مختص سیاست مدرن هستند، بایستی به نفع مقولت جدید کنار گذاشته شوند. اش55کال س55ازمانی

«شبکه» ، اهمیتی که به «هویت های» اقلیت نسبت داده می شود، یا فرض فق55دان ح55اکمیت توس55ط

  اریک هابسبام، «عصر نهایت ها»٣
) اثر ژان باشلر۱۹۱۴–۱۹۹۱  نگاه کنید به  پرانتز بزرگ (٤
  نگاه کنید به ژان فرانسوا لیوتار، شرط پست مدرن: گزارشی در مورد اگاهی. ؛ مارشال برمن، تمام آن جامدی٥

است که در هوا ذوب می شود: تجربه مدرنیته؛ فردریک جیمسون، پست مدرنیسم، یا منطق فرهنگی سرمایه داری
متاخر.
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دولت های ملی در پرتو جهانی شدن، بخشی از این فرضیه هستند.  

؛ تقس55یمات مختل55ف امکان پ55ذیر هس55تند و۱۹۸۹-و یک پایان: ۱۹۵۶، ۱۹۱۴–۱۹۱۷، ۱۷۸۹سه شروع – 

می توانند بر این ها استوار شوند. مطالعات پسااستعماری بر حوادث عمده تاریخ مدرن اس55تعماری

 در الجزایر) تأکی55د می کنن55د. انقلب۱۹۴۵ یا کشتار ستیف در ۱۸۰۴( مثل، پایان انقلب هائیتی در 

 بپایان رسید، مورد۱۹۸۹ و کمون پاریس نیز گاهی اوقات به مثابه مبدأ دوره سیاسی که در ۱۹۴۸

استناد واقع می شود. اهمیت نسبی وقایع  مورد توافق نیز، بنا به منطقه  جهانی مورد نظر،  متفاوت

۱۹۱۰است. در امریکای لتین، آغاز استقلل حاکمیت های ملی در نیم55ه اول ق55رن ن55وزدهم، انقلب 

  کوبا درارای اهمیت مرکزی هس55تند. در اروپ55ا، پای55ان جن55گ دوم جه55انی و۱۹۵۹مکزیک، و انقلب 

دوره سی ساله می توانند به عن55وان ی5ک نقط55ه مرج55ع  در نظ5ر گرفت55ه ش55وند، و ب5ه همی55ن گ5ونه در

اسیااعلم جمهوری خلق چین اهمیت دارد. 

اشکال جدید تفکر انتقادی دچار وسواس پیام55دهای تقس55یم بندی ش55ده اند.  در درج55ه اول، آن ه55ا

دغدغه جایگاه تاریخی خود در دوره های مبارزات سیاسی و توس55عه تئوریک55ی را دارن55د. هرگ55ز ی55ک

مجموعه از تئوری های انتقادی چنین اهمیتی برای ای5ن مش55کل  اختص55اص ن5داده اس5ت. ب55دیهی

است که مارکسیسم همیشه مسأله رابطه خود با تاریخ بطور کلی و تاریخ روشنفکری بط55ور مش55خص را

مطرح نموده است. این معنی  بحث های بی شمار در مورد ارتب55اط بی55ن م55ارکس و هگ55ل، م55ارکس و

اقتصاددانان کلسیک، و یا مارکس و سوسیالیست های تخیلی است. این  معنی بحث ه55ای مرب55وط

  و کم55ون پ55اریس۱۸۴۸به ارتباط ظهور مارکسیسم و انقلبات زمان مارکس: بخص55وص انقلب ه55ای 

نیز می باشد. اما زمانی که آن در رابطه با جملت شکسپیر، که ژاک دریدا انقدر شیفته آن ب55ود، ب55ه

کار بسته می شود، مشکل به گونه حادتری مطرح می گردد؛ زمان به نظر می رسد، آن گونه ک55ه ام55روز

 گشته است. این حقیقت دارد که این یا آن تقسیم بندی از چرخه ها که ما مطرح٦است «دچار بلبشو»

کردی55م، پیام55دهای متف55اوتی خواهن55د داش55ت. تئوری ه55ای پس55ت مدرن، آن ط55ور ک55ه اش55اره ش55د،

پیامدهای عمیقی در بر خواهد داشت، آنجا که آن فرض می کند که ش5کل م5درن سیاس5ت از بی55ن

رفته است. با این که دو الترناتیو دیگر چنین تفسیر رادیکالی ارائه نمی دهند، با این ح5ال انه55ا ب55ه

یک ارزیابی مجدد از دکترین ها و استراتژی های چپ، بعد از اوایل قرن بیستم  منجر خواهند شد.

  این موضوع بویژه در اثر دریدا، اشباح مارکس، توسعه یافته است.٦
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ما به سئوال تقسیم بندی و جواب هایی که توسط تفک55ر انتق55ادی جدی55د ارائه می کن55د، ب55از خ55واهیم

گشت.  مسأله مهم در حال حاضر  این است که اهمیت خاصی به این واقعیت داده شود که  نظریه ها

ی یاد شده در زمانی بحرانی  شکست مرام و نیت« چپ» در تحولت اجتماعی، تکوین یافته اس55ت.

  آغ55از ش55د،۱۹۵۰این شکست به دوره ای ک55ه ب5ا انقلب فرانس55ه، انقلب روس55یه، ی5ا نیم55ه دوم ده55ه 

بر می گردد. اما در هر رخدادی، آن به خوبی تصدیق می شود و هدف آن عمی55ق اس55ت. آن ب55رای

درک اشکال جدید انتقادی  قطعی است. آن  رنگ و بوی خاصی به «سبک» آن ها می دهد.

به سوی یک جغرافیای تفکر انتقادی
پری اندرسون در اثر خود، ملحظ55اتی در ب55اره مارکسیس55م غرب55ی،  نش55ان داده اس55ت ک55ه  شکس55ت

.٧ منجر به جهش و دگرگونی قابل توجهی در مارکسیسم شد۱۹۱۸–۱۹۲۳انقلب آلمان در سال های 

مارکسیست های نس55ل کلس55یک دارای دو ویژگ55ی اص55لی بودن55د. اول،  آن ه55ا م55ورخ، اقتص55اددان،

جامعه شناس– بطور خلصه، به علوم تجربی علقه داشتند. نشریات آن ها عمدتا پیرام55ون واقعی55ات

سیاسی لحظه ای متمرکز بود. ثانیا، آن ها رهبران حزبی بودند-یعن555ی استراتژیس55ت هایی ک55ه ب55ا

مشکلت سیاسی واقعی دست و پنجه نرم می کردند. زمانی ک55ارل اش55میت ادع55ا ک55رد ک55ه یک55ی از

مهم55ترین رخ55دادهای دوران م55درن، خ55وانش لنی55ن از کلوس ویت55س [ک55ارل ف55ون کلوزویت55س،

  ایده اصلی ای55ن اس55ت ک55ه ی55ک روش55ن فکر مارکسیس55ت ب55ودن در٨اندیشمند نظامی پروس] بود.

اوایل قرن بیستم به معنی یافتن فرد در راس سازمان های طبقه کارگر ی55ک کش55ور ب55ود. در واق55ع،

خود مفهوم «روشنفکر مارکسیست» معنی زیادی نمی داد، اسم «مارکسیست» به خودی خود ک55افی

بود.

این دو ویژگی از نزدیک به هم مربوط می شوند. از انجا که آن ها استراتژیست های سیاسی بودند،

ان متفکران برای تصمیم گیری به دانش نیاز داشتند. لنین به این جمله معروف «تحلیل مشخص

از شرایط مشخص» اشاره می کند. در مقابل، نقش آن ها به مثابه استراتژیست،  تاملت اش55ان را ب55ا

  نگاه کنید به پری اندرسون، ملحظاتی در مارکسیسم غربی٧
  کارل اشمیت، تئوری پارتیزانی. در مورد رابطه مارکسیست ها با کلوزویتس نگاه کنید به مقاله اذر گت،٨

۲، شماره ۲۷«کلوزویتس و مارکسیست ها: یک نگاهی دیگر» در مجله تاریخ معاصر دوره 
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  در م55وخره خ55ود ب55ر۱۹۱۷دانش تجربی دست اول تغذیه می نمود. همان طور که لنی55ن در نوام55بر 

«دولت و انقلب» نوشت، «لذت بخش تر و مفیدتر این است که «تجربه انقلب» را از س5ر گذران5د ت5ا

. در این مرحله از تاریخ مارکسیسم، «تجربه» و «نوشتن» در ب55اره انقلب٩اینکه در مورد آن نوشت»

بطور جدایی ناپذیری به هم مرتبط بودند.

» دوره پس از آن، زمانی متولد شد که دیگ55ر  رابط55ه بی55ن روش555نفکران/رهبران مارکسیسم «غربی 

سازمان های کارگری که در مارکسیسم کلسیک وجود داشت، محو و ناپدید گشته بود. در نیمه ده55ه

  الم55ان، ک55ه۱۹۲۳، س55ازمان های ک55ارگری در هم55ه ج55ا مغل55وب گش55ته بودن55د. شکس55ت انقلب ۱۹۲۰

نتیجه اش برای آینده طبقه کارگر بسیار مهم تلقی می شد، امید سرنگونی فوری سرمایه داری را ب55ه

یأس تبدیل نمود. این سقوط بدان منجر شد که نوع جدیدی از رابطه بی55ن روش555نفکران/رهبران و

رش و لوک55اچ اولی55ن نماین55دگان ای55ن ص55ورت بندی سازمان های طبقه کارگر بوجود اید. گرامشی، کر

  همچنین  ادورنو، سارتر، التوسر، دل ولپ، مارکوزه و دیگران،  مارکسیس55ت هایی ک55ه١٠جدید بودند.

 سلطه داشتند، دارای خصوصیات معکوسی نسبت به دوره قبل55ی بودن55د.۱۹۲۴–۱۹۶۸بین سال های 

ابتدا، آن ها دیگر پیوند ارگانیکی با طبقه کارگر و بط55ور مش55خص، اح55زاب کمونیس55تی نداش55تند. در

مواردی هم که آن ها عضو حزب کمونیست بودند (التوسر، لوک5اچ، دل ول55پ)،  رواب5ط پیچی5ده ای ب5ا

حزب داشتند. اشکالی از «هم سفری» (کسانی  که  عقاید حزب و گ55روه را  قب55ول دارن55د ول55ی عض55و

حزب و یا سازمان نیستند )، مثل سارتر در فرانسه، دیده می شد. اما یک فاصله غی55ر قاب55ل تقلی55ل

بین روشنفکران و حزب باقی ماند. این لزوما ب55ه خ5ود روش55نفکران مرب5وط نب5ود : ره5بران ح5زب

 بدگمان بودند.
 
١١کمونیست اغلب نسبت به آن ها عمیقا

گسست بین روشنفکران و طبقه کارگر که مشخصه سازمان های کارگری مارکسیسم غربی بود، علل و

۱۹۲۰پیامدهای قابل توجهی در بر داشت. علت، ساخت  یک مارکسیسم ارتدوکس ب55ود ک55ه از ده55ه 

۲۵  و.ای. لنین، مجموعه آثار جلد ٩
  نگاه کنید به اندرسون، ملحظاتی در مورد مارکسیسم غربی، بخش دو. برای تحلیل متفاوت دیگری از١٠

مارکسیسم غربی، نگاه کنید به ژاکوبی راسل،« دیالکتیک شکست: خطوط مارکسیسم غربی»، و همچنین، مارتین
جی،« مارکسیسم و تمامیت طلبی: ماجراهای یک مفهوم از لوکاچ تا هابرماس»

  نگاه کنید به فردریش ماتونتی، روشنفکران کمونیست. مقاله اطاعت سیاسی در نقد نو.١١
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دکترین رسمی  اتحاد شوروی و احزاب برادر را نمایندگی می ک55رد. در دوره کلس55یک مارکسیس55م،

بطور مشخص، بحث های شدیدی حول، کاراکتر امپریالیسم، مسأله ملی، رابطه بین ام55ر اجتم55اعی و

 ، مارکسیسم فسیل ش55د. ای55ن ام55ر۱۹۲۰امر سیاسی، و سرمایه مالی وجود داشت. از نیمه دوم دهه 

روشنفکران را از نظر ساختاری در موقعیت مشکلی قرار داد، چرا که از آن به بعد،  هر گونه ن55وآوری

در حوزه روشنفکری طرد گشت. این یکی از دلیل عمده ج55دایی ب55ود ک55ه آن ه55ا را از اح55زاب طبق55ه

کارگر دور می نمود. آن ها بر سر دو راهی حفظ وفاداری و یا حفظ فاص55له ب55ا ح55زب ق55رار داده ش55دند.

با گذشت زمان بخاطر  عوامل دیگر، مانند افزایش حرفه گرایی و اکادمیک شدن فع55الیت فک55ری ک55ه

باعث فاصله روشنفکران از سیاست گشت،  جدایی حزب و روشنفکران  رشد بیشتری نمود.

یکی از پیامدهای این وضعیت جدید این بود که مارکسیست های غربی، ب55رخلف  مارکسیس55ت های
 
گ55اهی رش55د نمودن55د. در اک55ثر م55وارد آن ه55ا فیلس55وف و اک55ثرا دوره قبل55ی، در  اش55کال ان55تزاعی  آ

زیبایی شناس یا معرفت شناس بودند. درست هم5ان طور ک5ه دان5ش تجرب5ی ب5ا ای5ن واقعی55ت ک5ه

مارکسیست های دوره کلسیک نقش رهبری سازمان های کارگری را داشتند، پیوند داشت به همان

ترتیب جدایی از چنین نقشی، باعث «پرواز به تجرید و ان55تزاع» گش55ت. مارکسیس55ت ها، هم اکن55ون

دانشی ج55ادویی تولی5د می کردن5د ک5ه خ5ارج از دس55ترس ک5ارگران ع5ادی ب55ود، و هیچگ55ونه ارتب55اط

مستقیمی با استراتژی سیاسی نداشت. از این نظر، مارکسیسم غربی غیر -«کلوزویتسی» بود.

مورد مارکسیسم غربی نشان دهنده روشی است که تحولت تاریخی می توان55د محت55وای تفک55ری را

که آرزوی ساخت تاریخ را دارند، تحت تأثیر قرار ده55د. دقیق ت55ر، آن نش55ان دهنده راه55ی اس55ت ک55ه

نوعی از تحول، یعنی یک شکست سیاسی مسیر تئوری  که از آن (شکست) رنج می ب55رد، را تغیی55ر

.  اندرسون استدلل می کند که شکست انقلب الم55ان، منج55ر ب55ه گسس55ت پای55دار اح55زاب١٢می دهد

کمونیست و روشنفکران انقلبی گشت. ای55ن گسس55ت،  در ن55تیجه ج55دایی دوم55ی (روش55نفکران) از

اتخاذ تصمیمات سیاسی، آن ها را به ایجاد تحلیل هایی رهنمون کرد که بسیار مجرد بوده و ه55ر چ55ه

کمتر قابل استفاده بود. مسأله جالب در رابطه با استدلل اندرسون این است که آن بط55ور متقاع55د

کننده ای یک ویژگی از محتوی دکترین (انتزاع) را با ویژگی شرایط اجتماعی تولی55د ان (شکس55ت)،

  برای رابطه شکست و تئوری نگاه کنید به رازمیگ کیوچیان، «شکست را ببینید. در باره عواقب نظری  شکست١٢
 .۳سیاسی»،  کنترتمپس، شماره 
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توضیح می دهد.

با شروع از این نکته، مسأله عبارت است از تعیین ارتباط بین شکستی ک55ه از جنبش ه55ای سیاس55ی

  از آن رنج بردند و تئوری های فعلی انتقادی می باشد. به سخنی دیگر، آن۱۹۷۰در نیمه دوم دهه 

  در ارتب55اط ب55ا۱۹۷۰ و ۱۹۶۰شامل  بررسی راه  و روش ه55ایی اس55ت ک55ه دک55ترین انتق55ادی دهه ه55ای 

 گشتند. آی55ا۱۹۹۰شکست «جهش یافتند»، تا نقطه ای که باعث ظهور تئوری های انتقادی در طی دهه 

  متحم55ل۱۹۲۰، می تواند با رنج55ی ک5ه جنب5ش ک5ارگری در اوای5ل ده55ه ۱۹۷۰شکست نیمه دوم دهه 

شدند، مقایسه شود؟ آیا اثرات آن بر  اموزه های انقلبی شبیه آن های است که مارکسیس55م بع55د از

 تجربه کرد و بطور مشخص، باعث «پرواز به تجرید» به مثابه ویژگی آن گشت؟۱۹۲۰اوایل دهه 

از یک یخبندان به دیگری
تئوری های انتقادی امروز وارث مارکسیسم غرب55ی هس55تند. طبیعت55ا، ای55ن تئوری ه55ا انحص55ارا از آن

تأثیر نگرفته اند، زیرا  آن ها محصول پیوندهای مختلف- که بعض55ی از آن55ان ب55ا مارکسیس55م بیگ55انه

هستند- می باشد. نمونه آن نیچه گرایی فرانسوی، بخصوص آثار فوک55و و دل55وز اس55ت. ام55ا یک55ی از

ریشه های تئوری های جدید انتقادی در مارکسیسم غربی ی55افت می ش55ود ک55ه تاری55خ آن پیوس55تگی

نزدیکی با چپ نو دارد. 

تجزی55ه و تحلی55ل اندرس55ون نش55ان می ده55د، فاص55له قاب55ل ت55وجهی ک55ه روش55نفکران انتق55ادی را از

سازمان های طبقه کارگر جدا می کند ت55أثیر تعیین کنن55ده ای ب55ر ن55وع تئوری ه55ایی ک55ه آن55ان ایج55اد

می کنند، دارد. وقتی این روشنفکران اعضای سازمان های مورد بحث هستند،  و بیشتر،  وقتی ک55ه

جزء رهبران ان ها محسوب می شوند، محدودیت های فعالیت سیاسی بط55ور ک55امل  اش55کاری در آث55ار

آنان به چشم می خورد. در نمونه مارکسیسم غربی، وقتی این پیون55د ض55عیف می ش55ود، از می55زان

این محدودیت ها به طرز قابل توجهی کاسته می شود. برای مثال، عض55و ح55زب سوس55یال دمک55رات

کارگری روسیه در ابتدای قرن بیستم  بودن،  محدودیت های متفاوتی نسبت به عض55ویت  (ام55روز)

. در رابطه با اتک می توانید به نوشته برنارد کاس55ن، «در ب55اره١٣در کمیته علمی اتک ایجاب می کرد

۲۰۰۳، ژانویه-فوریه ۱۹  برنارد کاسن، «در باره اتاک»، نیولفت ریویو، شماره ١٣
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، مراجع55ه کنی55د. در م55ورد دوم،۲۰۰۳ ، ژان55ویه–ف55وریه ۱۹ات55اک»، در نش55ریه نی55ولفت ریوی55و ش55ماره 

روشنفکران مقدار زیادی از وقت خود  را صرف شغل دانشگاهی  ک55ه ج55دا از تعه55دات سیاسی اش55ان

می باشد، می نمایند-چیزی که با عضویت در سازمان طبقه کارگر در اوایل قرن بیستم در روس55یه و

جاهای دیگر ناسازگار ب55ود. ب55دیهی اس55ت ک55ه خ55ود دانش55گاه تغیی55ر  قاب55ل ت55وجهی  بع55د از دوران

مارکسیس55م کلس55یک نم55وده اس555ت-دقیق تر  همگ55انی ش55د-؛ و ای55ن موض55وع  ب55ر مس55یر ب55القوه

روشنفکران انتقادی تأثیر دارد. دانشگاهیان یک طبقه اجتماعی محدودی در اواخر ق55رن ن55وزدهم و

اوایل قرن بیستم اروپا بودند. امروز، آن ها بسیار گسترده تر گشته اند، و  اشکارا بر مسیر اجتماعی

و روش55نفکری  تولیدکنن55دگان  تئوری ت55أثیر دارن55د. ب55رای درک تئوری ه55ای جدی55د انتق55ادی،  فه55م 

ویژگی پیوند بین روشنفکران، که این تئوری ها را  با زحمت ایجاد می کنند و سازمان های موج55ود،

از  اهمیت جدی برخوردار است. در بخش سوم این کتاب، ما به نوع شناسی روش55نفکران انتق55ادی

معاصر می پردازیم که هدفش رسیدگی به این موضوع است.
 
باید در نظر گرفت که  یک  نوع جغرافیای تفکر -در این مورد تفک55ر  انتق55ادی- وج55ود دارد. اساس55ا

مارکسیسم کلسیک توسط اندیشمندان اروپای مرکزی و ش55رقی ایج55اد گش55ت. اس55تالین گرایی  آن

بخش از قاره، توسعه بعدی را در آنجا تعطیل کرد و  مرکز جاذبه مارکسیسم را بسوی روپای غرب55ی

تغییر داد. این فضای  اجتماعی است که  تولید  فکری انتقادی در طی نیم قرن  در آن مستقر ب55ود.

، در ن55تیجه رک5ود  انتق55اد سیاس5ی و نظ5ری در ق5اره، و نی5ز بخ5اطر فع5الیت۱۹۸۰در ط5ول س5ال های 

قطب های روشنفکری پویا مانند نش55ریات نی55ولفت ریوی55و، سمیوتکس55ت، تل55وس، نق55د ن55و الم55انی،

تئوری و جامعه، و تحقیقات موش55کافانه، سرچش55مه انتق55اد بتدری55ج ب55ه جه55ان انگلیس555ی-امریکایی

، ب55ه نیرومن55دترین ب55دل١٤منتقل شد. در نتیجه نظریه های انتقادی در جایی که قبل  حضور نداش55ت

گشت. در حالی که مناطق قدیم  تولید، به تولید و صدور نویسندگان مهم ادامه داد-کافی اس5ت ب5ه

الن بدیو، ژاک رانسیر، تونی نگری یا جورجیو اگامبن فکر ک55رد- در ط55ی س55ی س55ال گذش55ته ی55ک

  اندرسون، در مسیر ماتریالیسم تاریخی. قابل  توجه  این است که فلسفه تحلیلی همین مسیر بسوی غرب را١٤
دنبال نمود. اگر چه ریشه های آن به آلمان (فرگه)، اتریش (محفل وین، ویتگنستاین) و انگلیس (راسل، مور) بر

می گردد، اما مرکز جاذبه آن در نیمه دوم قرن بیستم بسوی ایالت متحده منقل گشت (کواین، پاتنم، کریپکه،
دیویدسون، راولز).
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تغییر بنیادی رخ داده است که گرایش به نقل مکان  تولید نظریات انتقادی به مناطق جدید دارد. 

باید گفته شود ک55ه ج5و روش5نفکری در اروپ5ای غرب55ی، خصوص5ا در فرانس5ه و ایتالی55ا-سرزمین های

 ،  به طرز قابل توجهی برای چپ رادیک55ال رو ب55ه۱۹۷۰برگزیده مارکسیسم غربی- از نیمه دوم دهه 

وخامت گذاشت. همان طور که اشاره شد،  وقتی که یخبندان اس55تالینی، ش55رق و مرک55ز اروپ55ا را ف55را

گرفت،  ،مارکسیسم غربی ادام55ه دهن55ده مارکسیس55م کلس55یک گش55ت. ب55ا وج55ود اختلف در جه55ات

مختلف،  بین اثرات این یخبندان و آنچه که مایکل اسکات کریستوفرسون  تاریخ نگار، «لحظ55ه ض55د-

، می توان ی55ک همانن55دی را ق55ائل ش55د. از نیم55ه دوم س55ال های١٥توتالیتر» در فرانسه نامیده است

 ، فرانسه ش55اهد ی55ک حمل55ه وس55یع ای55دئولوژیکی و فرهنگ55ی ب55ود- و  ای55ن ش55امل کش55ورهای۱۹۷۰

همسایه، بویژه آن جایی که جنبش کارگری قوی بود نیز  می گ555ردد-که در قلمروه5ای مختل55ف ب55ا

ظه55ور نئولیبرالیس55م و انتخ55اب ت55اچر و ریگ55ان و نی55ز فرانس55وا می55تران، ک55ه ب55ا وج55ود ش55جره نامه

«سوسیالیستی» اش نسخه های نئولیبرالی را بدون ندامت اجرا نمود، هم55راه گش55ت. جنبش ه55ای

 ، خ55بر از ش55رایط دش5وار۱۹۷۳  راکد گشتند. شوک  اولی55ه نف55تی  ۱۹۵۰ایجاد شده،  در نیمه دوم دهه 

اقتصادی و اجتماعی، همراه با افزایش قابل توجه میزان بیکاری داد. برنامه مش55ترک چ55پ، ک55ه در

  نوشته شد و احزاب کمونیست و سوس55یال دمک55رات را متح55د می نم55ود، ورود چ55پ ب55ه۱۹۷۲سال 

قدرت را قابل تصور نمود، اما  چپ در فراین55د ه55دایت فع55الیت خ55ود ب55ه س55وی نهاده55ا، قس55متی از

زنده دلی و انرژی اولیه خود را از دست داد.

 ب55ه زب55ان فرانس5وی منتش55ر ش5د. نئش55گی۱۹۷۴در جبهه انتشارات، مجمع الجزایر گ55ولگ در س5ال 

رسانه ها حول سولژنیستین و دیگر مخالفان شرق اروپا قابل توجه بود. از  آن ه55ا فق55ط  روش55نفکران

 ، پذیرایی به افتخ55ار مخالف55ان اتح55اد ش55وروی۱۹۷۷محافظه کار دفاع نمی کردند. در فرانسه در سال 

ترتیب داده شد که سارتر، فوکو و دلوز را گرد ه55م اورد. دیگ55ر روش55نفکران  منتق55د  مع55روف، مانن55د

کورنلیوس کاستوریادیس و کلود لوفور، اولی سرود «ضد-توت55الیتر» ن55واخت و دوم55ی  کت55ابی ب55ا

۱۹۵۰. این واقعیت دارد ک55ه از س55ال های ١٦عنوان «یک مرد زیادی» را به سولژنیتسین تقدیم نمود

«سوسیالیسم یا بربریت» یکی از اولین مجلتی ب5ود ک5ه ی5ک نق5د سیس5تماتیک از استالینیس55م را

۱۹۷۰  مایکل اسکات کریستوفرسون،  روشنفکران فرانسوی علیه چپ: لحظه انتی توتالیتاریسم دهه١٥
  کلود لفورت، یک مرد زیادی. مقاله ای در مجمع الجزایر گولگ١٦
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 ح55اکم ب55ود،  از۱۹۷۰. «اجم55اع ض555د-توتالیتری» ک55ه در فرانس55ه از نیم55ه دوم ده55ه ١٧توس55عه داد

کاستوریادیس، و از طریق تل کوئل و موریس کلول، به ریمون55د ارون تعمی55م داده ش55د (ب55دیهی

است که با تفاوت های  ظریف  قابل توجه). از طرف دیگ5ر ص55حنه، «ش5رکت کنندگان» ج5وان در ح5وزه

۱۹۷۷روشنفکری زمان-«فلسفه نو»- «انتی توتالیتاریسم» را به ابزار کار خود بدل ساختند. سال  

-شاهد   تقدیس انان توسط١٨- نقطه آغاز  دوره تاریخی که ما در این بخش  کتاب بدان می پردازیم

رس55انه ها هس55تیم. در آن س55ال، ان55دره گلوکس55من و برن555ارد-هنری ل55وی  ب55ه ترتی55ب «اس55تادان

. ١٩اندیشمندان» و «بربریت با چهره انسانی» را منتشر نمودند

«توتالیتاریسم»-به معنی رژیم هایی مبتنی بر قتل عام انبوه است ک55ه در ان حک55ومت  ک55ل  ب55دن 

ج55امعه را  مطی55ع می س55ازد. اته55ام «توتالیتاریس55م» فق55ط مت55وجه اتح55اد جم55اهیر ش55وروی س55ابق  و

کشورهای «سوسیالیسم واقعی» نبود، بلکه کل جنبش کارگری را در ب55ر می گرف555ت.سرمایه گذاری

«تجدیدنظر طلبانه» فرانسوا فورت در تاریخ نگاری انقلب فرانسه، و تجزی55ه و تحلی55ل متع55اقب وی از

۱۹۷۰«شور و شوق کمونیستی» در قرن بیستم، بر پایه یک ایده مشابه قرار دارد. در طی سال های 

، بخشی از «فلسفه نو» - که بسیاری از ان ها از سازمان مائوئیستی مشابهی خ55ارج ش55ده بودن55د -

چ55پ پرولتاری55ا، ی55ک ن55وع  رادیکالیس55م سیاس55ی مش55خص را حف55ظ نم55ود. گلوکس55من در« اس55تاد

اندیشمندان» توده مردم را با طرز قرائت  ازادیخواهانه ای که توسط حامیان فعل55ی «انب5وهه م5ردم»

رد نخواهد شد، در مقابل حکومت (توتالیتر) قرار می دهد، که  از برخی  جهات می توان5د پش5تیبانی

.  اما  این اندیشمندان با گ55ذر س55ال ها، به تدری55ج ب55ه س55مت٢٠فوکو از او را  در آن زمان توضیح دهد

دفاع از «حقوق بشر»، مداخله بشردوستانه، لیبرالیسم و اقتصاد بازار تغییر موضع دادند. 

در  قلب «فلسفه نو» مبحث تئوری قرار داشت. آن از تفکر س55نتی اروپ55ایی، ب55ویژه ادمون55د ب55روک

مأخوذ شده بود. گلوکسمن آن را در یک قاعده خلصه کرده بود: «تئوری پردازی مانند ترور کردن

  فیلیپ گوتراکس، سوسیالیسم یا بربریت،مشارکت سیاسی و فکری در فرانسه پس از جنگ١٧
  یک احتمال دیگر برای اتخاذ نقطه پایان ما می توانست ظهور کریستیان جامبت و گی لردراو لنژ باشد. کتاب١٨

هستی شناسی انقلب، منادی تحول بسیاری از رهبران چپ پرولتاریا بود.   
 اندره کلوکسمن، استادان اندیشمندان.١٩
۱۹۷۹  سال ۸  پیتر دیوس، «فلسفه نو  و  فوکو»، اقتصاد و جامعه ، دفتر٢٠
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است». بروک ع55واقب فاجعه ب55ار انقلب فرانس55ه (ت55رور) را ب55ه «روح گم55ان پردازانه» فلس55فه نس55بت

می داد که به اندازه کافی به پیچیدگی های واقعیت و عدم کمال طبیعت انسانی توجه نمی کردند.

بنا بر بروک، انقلبات محصول تمایل روشنفکرانه، در پر اهمیت تر  نشان دادن  ای55ده ها نس55بت ب55ه

 را از س55ر گذارانده ان55د، می باش555د.به همی55ن من55وال، گلوکس55من و٢١واقعی55اتی ک55ه «ازم55ون زم55انه»

همکارانش  از این گرایش در تاری5خ تفک5ر غرب55ی ک5ه م55دعی درک واقعی5ت ب5ه ش5کل  «کم5ال» آن

هستند و بر همین اساس، در پی تغییر آنند-گرایشی که به افلطون، و نی55ز  توس55ط لیب نیت55س و

هگل، موضوعات مربوط به مارکس و مارکسیسم بازمی گردد، انتقاد نمودند. جالب است توجه ش55ود

 تزهای مشابهی، بویژه در اث55ر خ55ود «ج55امعه ب55از و دش55منان ان»،  بس55ط۱۹۴۰که کارل پوپر در دهه 

. همان طور که معروف است، پوپر یکی از قدیسان حامی نئولیبرالیسم است و استدلل وی در٢٢داد

مجموعه اموزشی اش تا به امروز جای ویژه ای دارد. تشبیه «نظریه پردازی» به«ترور» بر پایه قی55اس

منطقی زی55ر اس55ت: درک واقعی55ت در ش55کل ت55ام و تم55ام آن ب55ه تمای55ل  انقی55اد آن می رس55د؛ ای55ن

جاه طلبی به ناچار به گولگ ختم می شود. ما با این شرایط می توانیم ب55بینیم ک5ه چ5را تئوری ه5ای

انتقادی  در جستجوی آب و هوای مطلوب تر، قاره    منشاء و مبدأ  خود را ترک کرده اند.

موفقیت «فیلسوفان نو» ممکن است به مثابه علیم بیماری در نظر گرفته شود. گفته های زی55ادی در

مورد تغییراتی که  حوزه سیاسی و روشنفکری  زمان دستخوش آن گردید، بیان می شود. از جمله

 ، «پای55ان ای55دئولوژی» و ج55ایگزینی روش55نفکران۱۹۶۸این ها، سال های کناره گیری از رادیکالیس55م 

  -توسط الن مینک، فورت،۱۹۸۲. ایجاد بنیاد سن سیمون در سال ٢٣توسط «کارشناسان» می باشد

پیر رزاوالون و دیگران-( بنا به گفته پیر نورا)، «افرادی که صاحب ایده  و افرادی که صاحب سرمایه

 ع5اری از ای5دئولوژی
 
گ5اهی از دنی5ای اجتم55اعی  ظ5اهرا هستند» را گرد هم اورد؛ ان نمادی از ظهور  آ

۱۹۶۰. «پایان ایدئولوژی» اثر دانیل بل، جامعه شناس آمریک55ایی، ک55ه تاری55خ انتش55ارش ب55ه ٢٤است

  خواننده برای این و دیگر  استدلل های محافظه کارانه رجوع داده می شوند به «کنسرواتیسم» اثر تد هوندریش.٢١
  کارل پوپر، جامعه باز و دشمنان ان٢٢
۱۹۸۰  فرانسوا کوست، دهه، بزرگترین کابوس سال ٢٣
در مورد تاریخ «کارشناسی»، نگاه کنیدبه کریستین روس، «اتومبیل های سریع، بدن های پاک: مبارزه با استعمار٢٤

و  مرتب نمودن دوباره فرهنگ فرانسوی
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 بود که این الگو به فرانسه رسید و بیان خود را در تمام حوزه ه55ای۱۹۸۰باز می گردد، اما فقط در دهه 

حیات اجتماعی در بر گرفت. در فضای فرهنگی، جک لنگ و ژان-فرانسوا بیزوت-بنیانگذار خبر و

  را به عنوان انقلب شکست خورده اما یک جشنواره موفق معرفی می کند.۱۹۶۸رادیو نوا- ماه مه 

در حوزه اقتصادی، برنارد تاپی، وزیر آینده تحت ریاست می55تران، مؤسس55ه بازرگ5انی را ب55ه عن55وان

 خلقیت حساب می نم55ود. در ح55وزه روش55نفکری، مجل55ه بح55ث تح55ت ویراس55تاری ن55ورا و
 
محل انواع

 منتش55ر نم55ود؛  ن55ورا در مق55اله ای ب55ا عن55وان۱۹۸۰مارسل گاوشت، اولی55ن ش55ماره خ55ود را در س5ال 

«روشنفکران چه می کنند؟» به روشنفکران پیشنهاد می ده55د ک55ه از ای55ن پ55س خ55ود را در چ55ارچوب

٢٥حوزه صلحیت و کارشناسی خود محدود نموده و از دخالت در سیاست بپرهیزند.

 بایستی مربوط به تغییرات «ساختاری» باشد که جوامع صنعتی را بع5د از پای55ان۱۹۸۰جو سال های 

جنگ دوم جهانی در بر گرفت. یکی از مهمترین تغیی55رات مف55روض، اهمی55ت  رس55انه ها در زن55دگی

فکری می باشد. «فلسفه نو» اولین جریان فلسفی تلویزیونی بودند. البت55ه، س55ارتر و فوک55و نی55ز در

آن زمان در مصاحبه های فیلم برداری شده ظاهر می ش55دند، ام55ا آن ه55ا، و نی55ز آث55ار انه55ا، در غی55اب

تلویزیون نیز  می توانستند وجود داشته باشند. ولی  این امر در م55ورد ل55وی و گلوکس55من ص55ادق

نیست. از بسیاری از جهات، «فلسفه نو» محصولت رسانه ها بودند، آث55ار ان55ان- و همچنی55ن علی55م

قاب55ل تشخیص55ی چ55ون پیراهن ه55ای س55فید،  زل55ف پریش55ان، پ55ز «ناراض55ی» - ب55ا مح55ذوریت های

. نفوذ رسانه ها در ح55وزه تفک55ر بط55ور ناگه55انی٢٦تلویزیونی که در خاطره ها باقی است، درک می شود

شرایط تولید  تئوری های انتقادی را دگرگون کرد. این یک عنصر اض5افی در توض5یح ج5و خص5مانه ای

  در فرانسه تکوین یافت. از این رو، یکی از کش55ورهایی ک55ه تئوری ه55ای۱۹۷۰است که در اواخر دهه 

انتقادی بیشترین رونق را در دوره قبل داشت – بویژه با اثاری از التوسر، لوفور، فوکو، دلوز، بارت

و لیوتار-  شاهد پژمردگی سنت روشنفکری اش بود. بعضی از این نویسندگان همچن55ان ب55ه خل55ق

 ، «تف55اوت» لیوت55ار در۱۹۸۰  ادامه دادند. «هزار فلت» دلوز و  گتاری در سال ۱۹۸۰آثار مهم در دهه 

 منتشر شدند. اما تفکر انتقادی فرانس55وی ظرفی55ت۱۹۸۴ و «کاربرد لذت» فوکو در سال ۱۹۸۳سال 

  نگاه کنید به پر اندرشون، جهان جدید-قدیم٢٥
 دلوز «در باره فلسفه نو و مشکلی عمومی تر» در اثر «دو رژیم دیوانه و آثار دیگر» چنین۱۹۷۷  در همان اوایل  ٢٦

چیزی را تشخیص داد.
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نوآوری که زمانی شفیته اش بود، را از دست داد. یک یخبندان فکری شکل گرفت که از جه55اتی م55ا

هنوز شاهد آن هستیم.

 مخصوص فرانسه اس55ت، ب55ویژه بخ55اطر آنک55ه مشخص55ات جامعه ش55اختی
 
پدیده «فیلسوفان نو» واقعا

پیش کسوتان آن با سیستم فرانسوی بازتولید نخبگان مربوط می شود. ام55ا گرای55ش عم55ومی ره55ا

  قاب55ل ملحظ55ه اس55ت،  در س55طح بین الملل55ی جل55ب۱۹۷۰، که از نیمه دوم دهه ۱۹۶۸کردن ایده های 

توجه می کند، هر چند که اشکال متفاوتی در هر کشور به خود می گیرد. یک مورد ج55الب، ک55ه هن55وز

هم نیازمند مطالعه عمیق تری است، مربوط ب55ه لوچ55و کول55تی ایتالی55ایی می باش55د. کول55تی یک55ی از

 می باش55د. او ک5ه عض5و ح5زب کمونیس5ت۱۹۷۰ و ۱۹۶۰نواورترین فیلس55وفان مارکسیس5ت دهه ه5ای 

  گرفت- و (همان۱۹۵۶ بود، تصمیم به ترک حزب در زمان اشغال بوداپست در سال ۱۹۵۰ایتالیا از 

طور که ما دیدیم)  برای عدهای از روشنفکران دیگر نیز موردی برای جدایی از جنبش کمونیس55تی

 از حزب جدا نشد). او بی55ش از بی55ش منتق55د استالینیس55م ۱۹۶۴گشت- (البته کولتی عمل تا سال 

شد. مانند التوسر در فرانسه (که با او مکاتبه می نمود و احترام بالیی برایش ق55ائل ب55ود)، و تح55ت

تأثیر استاد خود گالوانو دل ولپ، کولتی مدافع این ایده ب55ود ک55ه گسس55ت  م55ارکس از هگ55ل بس55یار

حادتر از عقیده رایج بود. این تز، بویژه در یکی از بهترین آث55ار مش55هور وی، «مارکسیس55م و هگ55ل»

.  از جمله آثار پر نفوذ و قدرت وی، «از روسو تا لنین» اس55ت، ک55ه گ55واه ب55ر اهمی55ت٢٨بسط داده شد

ماتریالیسم لنین در افکار  وی بود.

  کولتی  انتقاد فزاینده ای از مارکسیسم و خصوصا مارکسیسم غربی،  ک55ه او خ55ود۱۹۷۰از اواسط دهه 

یکی از نمایندگان و نظریه پردازان ارشدش بود، مطرح کرد. در مصاحبه ای که در آن هنگ55ام منتش55ر

ن بدبینانه که منادی دگرگونی بعدی وی بود، اظهار داشت: شد، ضمن  صحبت در یک تر

تنها راهی که مارکسیسم می تواند تجدید حیات یابد این است که کتاب هایی مانن55د «مارکسیس55م و

هگ55ل» منتش55ر نش55وند، بلک55ه در ع55وض اث55اری مانن55د «س55رمایه ام55ور م55الی و انباش55ت س55رمایه

لوکزامبورگ» اثر هیلفردینگ- و یا حتی امپریالیسم لنین، که زمانی یک بروشور پر طرفدار ب55ود-

 ن55دارم- ک55ه در آن
 
یک بار دیگر نوشته شوند. خلصه، یا مارکسیسم این ظرفیت را دارد -م55ن قطع55ا

  لوچو کولتی، مارکسیسم و هگل٢٨
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سطح تولید شود، یا آن بیشتر به عنوان تیغه  شمشیر چند پروفسور  دانشگاهی زن55ده خواه55د مان55د.

اما در این حالت، آن بطور کامل و واقعی مرده است، و استادان دانشگاه می توانن55د ن55ام جدی55دی

٢٩برای طبقه تحصیل کرده خودشان بیابند.

بنا بر کولتی، یا مارکسیسم موفق به آشتی تئوری و عم55ل می گش55ت، و در ن55تیجه شکس55ت انقلب

آلمان که ما بدان اشاره نمودیم را ترمیم می کند، یا اینکه دیگر به عنوان مارکسیسم باقی نخواه55د

۱۹۸۰ماند. بنا بر این،  از نظر وی، «مارکسیسم غربی» یک محال منطقی بود. کول55تی در س55ال های 

به سوی حزب سوسیالیست ایتالیا، که در آن زمان تحت رهبری بنیتو کراکسی بود و درج55ه فس55اد

، در ی55ک چرخ55ش  نه55ایی ۱۹۹۰ان در طی سال ها  سر به آسمان زده ب5ود،  کش55یده ش55د. او در ده55ه 

 س55ناتور ح55زب۱۹۹۶غم انگیز به راست، طرفدار فورزا ایتالیا، حزب نوپای برلسکونی شد. و در س55ال 

،  پس از مرگ کولتی ض55من ادای اح55ترام ب55ه او، ش55هامتش را ب55ه۲۰۰۱گشت.  برلوسکونی در سال 

خاطر رد ایدئولوژی کمونیستی ستود و از نقش وی در فعالیت های فورزا ایتالیا یاد نمود.

در سوی دیگر جهان، چنین تکاملی مشخصه «گرامشی های ارژانتینی» بود. عقاید گرامش55ی، بخ55اطر

نزدیکی فرهنکی ارژانتین و ایتالیا،  بسیار زود در انجا به گردش در امد، و نیز  مفاهیم آن  ب55ویژه

در توضیح پدیده سیاسی کامل  مخصوص و اصیل پرونیسم  ارژان55تین م55ورد اس55تفاده واق55ع گش55ت

. گروهی از روشنفکران جوان که از ح55زب کمونیس55ت ارژان55تین٣٠(مثل، مفهوم «انقلب غیر فعال»)

خارج شده بودند، تحت رهبری خوزه اریکو و خوان کارلوس پورتانتیرو، مجله «گذشته و حال» را در

 بنا نهادند ، که نام مجله به یک سری از قطعات «یادداشت های زندان»با همین عن55وان،۱۹۶۳سال 

)، مجله ای با همان ن55ام، «گذش55ته و ح55ال» در۱۹۵۲. جالب توجه است، ده سال زودتر(٣١اشاره  دارد

انگلستان توسط تاریخ نگاران مارکسیست، اریک هابس بام، کریستوفر هیل و رودنی هیلتون ایج55اد

شد.گرامشی های ارژانتینی،  درست همانند بقیه انقلبیون امریکای لتین در این دوره تحت تأثیر

۱۹۷۴ سال  ۸۶  لوچو کولتی، «یک گفتگوی سیاسی و فلسفی»، نیولفت ریویو، شماره ٢٩
اسوالدو فرناندز دیاز، «در امریکای لتین» از مجموعه گرامشی در اروپا و امریکا، با ویراستاری هابس بام و٣٠

سانتوچی  
نگاه کنید به  « گرامشی های ارژانتینی» اثر رائول بورگوس٣١
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)؛ پیوند آث55ار گرامش55ی و آن روی55داد ب55اعث بس55ط نظ55ری و ب55اوروی۱۹۵۹انقلب کوبا قرار داشتند (

بزرگی گردید.  همزمان، مجله همچنین از طریق ترجمه یا انتش55ار آث5ار نویس55ندگانی چ55ون ف55انون،

بتل هایم، مائو، گوارا، سارتر و نمایندگان مکتب فرانکفورت  به عنوان ی55ک راب55ط بی55ن ارژان55تین و

جهان عمل می کرد.

، وقتی که  مبارزه طبقاتی  در ارژانتین بیش از پیش  خشن شد، اریک55و و گ55روه۱۹۷۰در اوایل دهه 

او بسمت  انقلبیون پرونیست چپ ، بویژه چریک های مونته نروس که ترکیبی از پرون و چه گ55وارا

بودند، رفتند. مجله تلش نمود که طنین انداز مسائل اس55تراتژیکی باش55د ک55ه جنب55ش انقلب55ی در

رابطه با شرایط مبارزه مسلحانه، امپریالیسم، و ویژگ55ی طبق55ات ح5اکم ارژان55تین ب5ا آن م55واجه ب5ود.

۱۹۷۶اریکو، مانند بسیاری از مارکسیست های نسل خود در امریک55ای لتی55ن،  در رابط55ه ب55ا کودت55ای 

مجبور به تبعید به مکزیک گشت. پس از آن، موضع او مانن55د بس55یاری از همک55ارانش در بردارن55ده

یک تغییر تدریجی به سوی میانه سیاسی بود. در اغاز، آن ها حمایت خود را از تهاجم ارژان55تین در

  اعلم نمودند. برخی از ان55ان، از جمل55ه امیلی55و دو ایپ55ول فیلس55وف،۱۹۸۲جنگ ملویناس در سال 

بعدها،  نگاه تند انتقادی به این گذشته خواهد انداخت. حامیان سرسخت فیلیپه گونزالس و حزب

، ب55ه پش55تیبانی از اولی55ن رئی55س جمه55ور انتخ55ابی۱۹۸۰ک55ارگران سوسیالیس55ت اس55پانیا  در ده55ه 

ارژانتین، پس از دیکتاتوری آرژانتین  رائول الفونسین رادیکال  (راست-میانه)  پرداختند. آن ها

بعدتر بخشی از گروه مشاورین ویژه را تشکیل دادند؛ گروهی که به نام «گروه اس55مرلدا» مع55روف

گشت و ایده «پیمان دموکراتی5ک» را تئوری5زه نمودن5د. پش55تیبانی آن ه5ا از الفونس5ین ب5ه اتخ5اذ

مواضع  گاهی اوقات مبهمی مانند «قوانین اطاعت و نقط55ه پای55ان»  عف55و جنای55ات دیکت55اتوری بس55ط

. ٣٢ آن ها را  لغو نمود ۲۰۰۰یافت  که پرزیدنت نستور کیرشنر در اولین دهه سده 

نمونه های گذار به راست  روشنفکران بسیار زیاد است. چرخش نئولیبرالی چین که از س55وی دن55گ

  پیش برده شد، تأثیر قابل توجهی بر تفکر انتقادی چین گذاش55ت،۱۹۸۰شیائوپینگ در اواخر دهه 

و منجر به جذب (یا بازجذب)  سنت لیبرال غربی توسط بخش قابل توجهی از روشنفکران گشت، و

. ی55ک نم55ونه مش55ابه دیگ55ر،٣٣عادی شدن بحث پیرامون تئوری  عدالت جان راولز  را در پی داشت

 نگاه کنید به نستور کوهان،  «خوزه اریکو، گذشته و حال، و گرامشی های ارژانتینی»٣٢
نگاه کنید به چن لی چوان، «بحث بین لیبرالیسم و جهت گیری چپ جدید قرن»٣٣
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این است که  بسیاری از محافظه کاران ای55الت متح55ده-از جمل55ه ایروین55گ کریس55تول ک55ه اغل55ب ب55ه

عنوان «پدرخوانده نئوکنسرواتیسم» معرفی می شود-کسانی هستند ک55ه از نئواستالینیس55ت های

چپ جدا شدند. سند آموزنده در این مورد، «خاطرات یک تروتسکیست» است که توسط کریس55تول

.٣٤در نیویورک تایمز منتشر گشت

یک بار دیگر باید گفته شود هرگز  ادعا نمی شود که این نویس55ندگان و جریان5ات همس5ان هس5تند.

فلسفه نو، کولتی، و گرامشی های ارژانتینی، روشنفکرانی با کالیبرهای متفاوتند؛ بدیهی است ک55ه

مارکسیست های نوآوری چون کولتی یا اریکو را نمی توان در سطح فریبکاری مانن55د ل55وی ق55رار داد.

مسیر تفکر آن ها بطور کلی توسط زمینه های ملی  ظهور انان توض55یح داده می ش55ود. در عی55ن ح55ال،

آن ها بیانگر چرخش به راست روشنفکران  انقلبی گذشته هس55تند ک55ه می ت55وان ای55ن پدی5ده را در

سطح بین المللی شناسایی کرد.

 ، دوره۱۹۸۰  و ده55ه ۱۹۷۰نتیجه گیری ک55ه از ای55ن ام55ر می ت55وان گرف55ت ای55ن اس55ت ک55ه  نیم55ه دوم 

تغییرات ناگهانی در جغرافیای تفکر انتقادی است. بعد از آن بود ک55ه مختص55ات سیاس55ی و فک55ری

یک دوره جدید به تدریج تثبیت شد.

جهانی شدن تفکر انتقادی
همزمان با «خاتمه امکانات» در قاره اروپ55ا، جریان5ات قدرتمن55دی از اندیش55ه انتق55ادی در قلمروه55ای

جنبی عرصه روشنفکری بین المللی پدید امدند. این بدان معنی نیست که تفکر انتقادی پی55ش از

این محدود به دنیای غرب شده بود. مورد خوزه کارلوس ماری55اتگویی، مارکسیس55ت پروی55ی ک5ه در

 رخت از جهان فروبست، نمایانگر این است که از مدت ها قبل اش55کال ن55واورانه انتق55ادی۱۹۳۰سال 

در خارج از اروپا ایجاد می شد.. نکته جالب در م55ورد ماری55اتگویی ای55ن اس55ت ک55ه وی  تئوری  ک55ه در

اروپای قرن نوزدهم توسعه داده شده بود، را در امریکای لتین و بطور مشخص در جهان پیرام55ون

. همین موض55وع در موردس55ی.ال.ار. جیم55ز در٣٥رشته کوه  آند در اوایل قرن بیستم منطبق نمود

۱۹۷۷ ژانویه ۲۳ نگاه کنید به «خاطرات یک تروتسکیست»، مجله نیویورک تایمز، ٣٤
 تا امروز۱۹۰۹ نگاه کنید به مایکل لووی، مارکسیسم در امریکای لتن از ٣٥
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) در ب55اره۱۹۳۸هند غربی از ترینیداد تا توباگو نیز ص55ادق اس55ت، ک55ه اث55ر «ژاک55وبین س55یاه» وی (

) از نظ55ر لط55افت و۱۹۲۸انقلب هائیتی، با هفت مقاله تفسیری ماری55اتگویی در م55ورد واقعی55ت پ55رو (

) یک55ی از۱۹۶۱باریک بینی رقابت می کرد.یا فرانتس ف55انون، ک55ه اث55رش «نفرین ش55دگان زمینی » (

تاثیرگذارترین آثار در نیمه دوم قرن بیستم و یکی از من55ابع اله55ام بخش مطالع55ات پسااس55تعماری

است.

 ت5ا آخری5ن ثل5ث س5ده بیس55تم،
 
ب5ا ای55ن ح5ال م5واردی از ای5ن ن5وع، نس5بتا ن5ادر هس5تند. تقریب5ا

نظریه پردازان انتقادی متعلق به حاشیه،  در سطح جهانی  تعداد زی55ادی را ش55امل نمی ش55دند. ام55ا،

برخی از متفکران انتقادی معاصر ریش55ه در حاش55یه های «سیس55تم جه55انی» دارن55د. در می55ان آن ه55ا

) اس55لوی ژی55ژک  اس55لوونیایی، ارنس55تو لکلئو۲۰۰۳می ت55وان از ادوارد س55عید فلس55طینی (م55رگ، 

)، سیل بن حبیب  ترکی، بولیوار اچوریا  اک55وادوری، روبرت55و مانگابری55ا  اونگ55ر ۲۰۱۴ارژانتینی (مرگ، 

برزیلی، نستور گارسیا کانکلینی  مکزیکی، ک55وجین کارات55انی  ژاپن55ی، ه5ومی بهابه55ا هن55دی، اچیل55ه

مبمبه کنیایی، وانگ هویی یا پرویان انیبال کیجانو چینی نام ب5رد. هی55چ ش55کی نیس55ت ک55ه ق55اره

 مرسوم بود، دیگر تولید کننده اصلی تئوری های انتقادی نبود.۱۹۷۰اروپا، آن گونه که تا سال های 

این گونه به نظر می رسد که به تدریج این مرکز بطور کلی از جهان غرب دور می شود.

ما چگونه می توانیم ت55أثیر جه55انی ش55دن کن55ونی  را ب55ر تفک55رات انتق55ادی توض55یح دهی55م؟ چنی55ن

تئوری هایی مشمول نظام عام گردش بین المللی ایده ها هستند. اگر (به قول پاسکال کازانوا) یک

«جمهوری جهانی ادبیات» وجود داشته باشد، آنگاه یک «جمهوری جهانی از نظریات انتقادی» نی55ز

. این جمهوری همگ55ن نیس55ت. آن،  همچن55ان ب55ه ش55کل «توس55عه ن5امتوازن»٣٦وجود خواهد داشت

هدایت می شود، بدین مفهوم که همه حوزه ها سهم برابری در تولید فکری ندارن55د.  بط55ور مش55خص

عوامل  تعیین کننده  تولی5د تئوریک55ی در ی55ک منطق55ه، عبارتن5د از:  م55اهیت سیس55تم دانش55گاهی ،

توسعه اقتصادی ، و نیروی جنبش های اجتماعی آن. اما ب55ا وج55ود نابرابری ه55ای آش55کار منطقه ای،

.٣٧امروز  موضوع شرایط تولید و گردش تفکر انتقادی در سطح جهانی مطرح است

  تغییر مسیر داد، در جهان انگلیسی-امریک55ایی۱۹۸۰اگر مرکز ثقل تئوری های انتقادی در طی دهه 

پاسکال کازانوا، جمهوری جهانی ادبیات٣٦
 پیرامون جهانی شدن اندیشه علمی نگاه کنید یه تری شین، ملی زدایی علم: زمینه های شیوه علمی بین المللی٣٧
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این پدیده بی ربط به تنوع خاستگاه ملی نویسندگان نب5ود. ب5ر خلف دانش5گاه های فرانس5وی ک55ه

٣٨ویژگی خود-محصوری آن رسوای عالم است، دانشگاه های ایالت متحده برای جهان ب55از اس55ت.

این باز بودن در درجه اول با این واقعیت توضیح داده می شود که ایالت متحده کشور مهاجرین و

بطور مشخص مهاجرین  روشن فکر است. فقط در مورد دانش55مندان و محققی55ن معروف55ی ک55ه در ط55ی

جنگ دوم جه55انی مه55اجرت کردن5د، فک5ر کنی5د. لئو اش55تراوس، الف55رد ش55وتز، ه5انس رایش5ن باخ،

رودولف کارناپ، اریش ائورباخ (که استاد سعید و جیمسون بود)، تئودور ادورنو و هربرت م5ارکوزه

 دانش55گاه های ای55الت متح55ده  ویژگ55ی٣٩ در ایالت متح55ده س55اکن ش55دند.۱۹۴۰ و ۱۹۳۰در دهه های 

برونگرایی خود را حفظ نمودند که بدون شک پس از آن دوره نیز،  باعث افزایش جلب عده زیادی

از نظریه پردازان انتقادی برای خدمات منظم یا  اقامت دائم  گشته است. در این می55ان می ت55وان از

لکلئو، والتر میگنولو، یان م555ولیر-بوتانگ، جی5ووانی ارریگ55ی، س55عید، روبی55ن بلک ب55رن، دیوی5د

هاروی، اونگر، بواون ت5ورا دو سوس5ا س5انتوس، بهابه55ا، اس5پیواک، اچیل55ه مبمب55ه، ب55ادیو، جورجی5و

اگامبن و غیره نام برد. این لیست می تواند به طور نامحدودی درازت55ر ش55ود. برخ55ی از ای55ن اف55راد

 در آنجا سکونت
 
تمام دوران کار حرفه ای خود را  در آمریکا تعقیب نموده، در حالی که عده ای اخیرا

گزیده اند. بعضی از انان در دانشگاه های دیگ55ر کش55ورها مش55غول ت55دریس هس555تند-برای مث55ال،

کشورهای زادگاه خود. برخی دیگر منحصرا در ایالت متحده مش55غول ت5دریس هس55تند. ام5ا در ه5ر

حال، آن ها مورد قبول عامه در امریکای شمالی و برخی از انان، در سطح جهان مشهور هستند.

اما چرا ایالت متحده برای نظریه پردازان انتقادی معاصر جذاب است؟ و بالعکس، چرا  دانشگاه های

ایالت متحده، که دولت های اخیر آن  بطور مشخص با  ویژگی «مترقی» متمایز نمی شوند، م55وجب

چنین علقه ای  در این نظریه پردازان می شود؟ امروز بیش از هر زمان دیگ55ری، متفکری55ن انتق55ادی

دانشگاهی هستند. اتحادیه های کارگری، فعالن اجتماعی، روزنامه نگاران یا چریک ها، گ55اهی اوق55ات

تئوری های انتقادی تولید می کنند اما در اغلب موارد، این  تئوری ها نیز توسط اساتید و یا مشخصا،

استادان علوم انس5انی بس55ط می یابن55د. از ای55ن رو می ت55وان چنی55ن اس55تنباط ک5رد ک55ه بح55ث بی55ن

سازمان های سیاسی و روشنفکران انتقادی که توسط اندرسون در کتاب «مارکسیسم غرب55ی» مط55رح

نگاه کنید به جان هیل بورن و دیگران، علوم اجتماعی بین المللی: درس هایی برای تاریخ فراملیتی٣٨
 لوئیس کوسر، محققان پناهنده در امریکا: تأثیر و تجربیات انها٣٩
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 افزای55ش ی55افته اس55ت. لنین ، تروتس55کی و لوکزامبورگ ه55ای۱۹۷۰ و ۱۹۶۰می شود، بعد از سال های 

معاصر، دانشگاهیانی هستند ک55ه اغل55ب در موسس5اتی مش55غول ب5ه کارن5د ک55ه بط5ور ع55الی در ب5ازار

بین المللی ارزیابی می شوند. این امر به این نتیجه ختم می شود که آن ها در واقع شباهت کمی با

شخصیت های کلسیک مارکسیستی دارند و همان گونه که قبل ملحظه شد، هیچک55دام از آن ه55ا مق55ام

دانشگاهی نداشتند. این بدان معنی نیست که روشنفکران انتق55ادی ام55روز دارای تعه55د سیاس55ی

نیستند، یا اینکه کمتر از مارکسیست های کلسیک رادیکال هستند. اما خارج از تعهدات خود، آن ه55ا

 بر تئوری های زاده و پرورده انان تأثیر دارد. ما در بخش س55وم
 
دانشگاهی هستند-چیزی که لزوما

کتاب خواهیم دید که در میان بسیاری از این روشنفکران، بندرت کسانی یافت می شوند که عض55و

تمام عیار سازمان های سیاسی یا  اجتماعی باشند.

هنگامی که نظریه پردازان انتقادی به طور عمده به محیط دانشگاهی منتقل می شوند، آن ها مشمول

  یکی از این قوانین جای شک ندارد: سلطه دانشگاه های امریک55ای٤٠قوانین حاکم بر آن می گردند.

شمالی در آموزش و تحقیقات ع55الی  ب55ازار جه55انی در رابط55ه ب55ا ام55ور م55الی، انتش55ارات و امکان55ات 

زیربنایی. جاذبه ای که نظریه پردازان انتقادی به این دانشگاه ها نشان می دهن55د ی55ک م55ورد خ55اص

است و این امر بطور کل55ی ش55امل هم55ه روش55نفکران، ص55رف نظ55ر از جهت گیری ه55ای سیاس55ی ان55ان

می باشد.  عموما جهت گیری  نظریه پ5ردازان انتق5ادی آمریک55ایی  توس5ط  جهت گی5ری  نظریه پ5ردازان

آمریکا توضیح داده می شود. با توجه ب55ه اینک55ه متفکری55ن انتق55ادی معاص55ر در سیس55تم دانش55گاهی

ادغام شده اند، به هیچ وجه شکل یک «ضد-جامعه» روشنفکری،  مانند مدرسه سوسیال دموکراسی

برای کادرها در اوایل قرن بیستم یا بعدتر، حزب کمونیست فرانسه را به خ55ود نمی گی55رد. ام55روزه

. همچنی55ن ممک55ن اس55ت فک55ر٤١احتمال مؤسسات موازی این چنینی،  در اشکال جنینی وجود دارند

.  ب55ا ای55ن٤٢شود که بعضی از سایت های اینترنتی نقش «ضد-جامعه» روشنفکری را بازی می کنن55د

حال، بطور کلی روشنفکران منتقد معاصر در «ب55رج ع55اج» نشس55ته اند. و ای55ن گرفت55اری در ت55ابعیت

برای جامعه شناسی دانشگاهیان معاصر نگاه کنید به کریستین موسلین، دانشگاهیان ٤٠
 نمونه های ان، کمیته علمی اتک، «دانشگاه های محبوب»، که در حال تجربه یک علقه دوباره هستند، یا «دانشگاه٤١

کوچ گران» که توسط نشریه انبوه (نزدیک به نگری) سازمان دهی می شود، هستند.
www.znrt.orgبرای نمونه نگاه کنید به نوام چامسکی، ٤٢



27   )۱۹۷۷–۱۹۹۳(شکست تفکر انتقادی 

انان،  به قوانین و منابعی که ای55ن ح55وزه اجتم55اعی را ه55دایت می کنن55د، می باش55د ک55ه مؤسس55ات

دانشگاهی ایالت متحده را غیر قابل مقاومت می سازد.

اما، یک عامل مشخص تر دیگری برای مهمان نوازی از نظریه پردازان انتقادی جدید در دانشگاه های

 ، ایالت متحده کشور نابی ب55رای سیاس55ت ه55ویت ب55وده۱۹۶۰شمال آمریکا وجود دارد. بعد از دهه 

است. این جمله شامل سیاست های -دولتی یا  غیر دولتی- می شود که هدفشان ترویج علقه،  ی55ا

مبارزه با انگ زدن به گروههای خاصی از مردم می گردد.سیاست هویت قصدش بازسازی «ه55ویت»

گروه های اجتماعی است که تاکنون به حساب درک منفی از انان،  م55ورد تبعی55ض واق55ع ش55ده اند.

. اول اینک55ه آن ش55امل اقلیت ه55ایی می ش55ود ک55ه٤٣سیاس55ت ه55ویت دارای دو ویژگ55ی مه55م اس55ت

خودشان را این چنین (اقلیت) احساس می کنند-یعنی اینکه ماموریت  تبدیل شدن ب55ه اک55ثریت

را برای خود قائل نیستند. در این راستا، آن ها مخالف موجودیت ه55ایی مانن55د «م55ردم» ی55ا «طبق55ه

کارگر»، که نقش تاریخی اش، در مدت کم و بیش طولنی، با خود جامعه به عنوان یک کل منطب55ق

 قص55دش
 
می گ55ردد، هس55تند. مثل  مب55ارزه ب55رای  برس55میت ش55ناختن ه55ویت همجنس55گرایی، لزوم55ا

عمومی کردن این هویت نیست. ه55دف آن نقط55ه پای55ان گذاش55تن ب5ر ان55گ زدن ب55ه اف5راد ذیرب55ط

می باش55د. در ن55تیجه،  دومی55ن مشخص55ه  ک55ه از «ه55ویت» درک می ش55ود، ی55ک وض55ع (منحص55ربفرد)

اقتصادی نیست. آن شامل یک بعد فرهنگی است.

رابطه بین سیاست هویت و جهت گیری تئوری های انتقادی ایالت متح55ده چیس55ت؟ هم55ان طور ک55ه

فرانسوا کوست نشان داده است، نویسندگانی چون دری5دا، دل5وز و فوک5و بخ5اطر پذیرش اش5ان در

 به بحث های دانشگاهی و سیاسی  سیاست ه55ویت س55وخت رس55انی۱۹۷۰ایالت متحده از سال های 

. بدیهی است که در سرتاسر اقیانوس اطلس سنت های روشنفکری وجود دارند که مخت55ص٤٤کردند

) درایج55اد۱۸۶۸–۱۹۶۳اقلیت های تحت ستم می باشند. مثل  می توان به اهمیت ا.ب55ی. دو بی55وس (

یک مجموعه انتقادی پیرامون شرایط سیاهان یا سنت قوی فمینیستی که همچنان در ح55ال بس55ط و

نگاه کنید به  فیلیپگلیسون، «تعیین هویت:یک  تاریخ معنایی،  مجله تاریخ امریکا٤٣
فرانسوا کوست، تئوری فرانسوی: چگونه فوکو، دریدا، دلوز زندگی روشنفکری در ایالت متحده را دگرگون٤٤

کردند.
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. از  ای55ن رو، ی55ک پیون55د بی55ن (پس555ت)ساختارگرایی فرانس55وی و٤٥توس55عه اس55ت،  اش55اره ک55رد

«هویت گرایی» که دغدغه عده ای از روشنفکران و جنبش های اجتماعی و روشنفکری ایالت متحده

بود، بوجود امد. آن پیوند  از این واقعیت ناشی می شد ک55ه  (پس555ت)ساختارگرایی ای55ن امک55ان را

بوجود می آورد تا تصور پتانسیل  ازادی  گروه های به اصطلح « اقلیت - تحت سلطه»  ایج55اد ش55ود، و

در عین حال مبتنی بر این واقعیت نیز بود  که برخی از نحله های آن (هر چن55د کوچ55ک) انتق55اد از

«تمایت گرایی» را به نفع فلسفه سیاسی مبتنی بر «اختلف»، فرم55وله می نماین55د. در فرانس55ه  ای55ن

احتمال وجود دارد، «جمهوری خواهی»  که از انقلب فرانسه مش55تق ش55ده اس55ت، از انج55ا ک55ه  ح55زب

کمونیست برای طبقه کارگر صنعتی و به هزینه دسته های دیگر   تحت ستم  نقش مرکزی قائل ش55د،

تشدید گشته، و از ظهور جنش های مشابه اجتماعی جلوگیری به عمل اورد. ما به پایه ه55ای سیاس55ت

هویت و اهمیت انان در ظهور تئوری های انتقادی جدید باز خ55واهیم گش55ت. م55ا همچنی55ن خ55واهیم

  بوج55ود آم55ده۱۹۶۰دید که امروز  مفهوم «هویت» در زمینه بحران «سوژه رهایی» که بعد  از س55ال 

 ، یک «تغییر ک5د» در دنی55ای اجتم55اعی۱۹۸۰است، اولویت  پیدا کرده است. بطور کلی، بعد از دهه 

٤٦در رابطه با «هویت ها» قابل توجه است.

گسترش منابع
یک ویژگی مهم تئوری های  انتقادی نو، ازدست رفتن سلطه مارکسیس55م در می55ان آن ه55ا ب55ود. ب55ر

خلف عقیده رایج، امروز مارکسیسم یک پارادایم کامل  زنده است. تعدادی از تئوری ه55ای انتق55ادی

معاصر، از جمله مهیج ترین انان، خ55ود را ب55ا ای55ن س55نت شناس55ایی می کنن55د. ان ن55ه فق55ط در ح55وزه

تئوری های انتقادی، بلکه علوم اجتماعی فعال باقی مانده است. از میان بسیاری از اندیش55مندان،

ک55ار راب55رت برن55ر اقتص55اددان؛ دیوی55د ه55اروی جغ55رافی دان؛ مای55ک دی55ویس جامعه ش55ناس؛ پ55ری

لی55ن رای55ت
ر
اندرسون تاریخ نگار و ب55رادرش؛ بن55دیک اندرس55ون محق55ق عل55وم سیاس55ی؛ ی55ا اری55ک ا

جامعه شناس،  گواهی این مدعا هستند. در عین حال، این کامل  واضح اس55ت ک55ه دیگ5ر مارکسیس55م

 دو بیوس، ارواح مردم سیاه و نیز کریس بیسلی، فمینیسم چیست؟ مقدمه ای بر تئوری فمینیستی٤٥
روجرز بروباکار، «فرار از هویت» نشریه علوم  تحقیقات اجتماعی عملی٤٦
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نمی تواند مدعی مرکزیتی باشد که زمانی از آن برخوردار بود. بی55ش از ی55ک س55ده،  از نیم55ه دوم

، مارکسیسم قدرتمندترین تئوری انتقادی بود. نف55وذ آن ح55تی در۱۹۷۰قرن نوزدهم تا اوایل دهه 

قلمروهایی که تئوری های انتقادی رقیب، همچون انارشیسم، کامل  پایدار و محکم جا گرفته بودن55د،

بی کم و کاست بود. در جناح چپ، تنها دکترینی که می تواند با مارکسیسم در رابطه با گس55ترش و

تأثیر سیاسی اش مقایسه شود، کینزیسم است. (لزم به تذکر است که کینزیس55م ب55ه ی55ک مجم55وعه

سیاست اقتصادی منسوب می شود و نه یک جهان بینی جامع مانند مارکسیس5م). در جن5اح راس55ت،

این مدل نئوکلسیک و تعمیم های آن به تمام حوزه های اجتماعی توس55ط فردری55ش ف55ون های55ک،

میلتون فریدمن و گاری بکر است که قابل مقایسه با نفوذ مارکسیسم می باشد.

موفقیت مارکسیسم را می توان به این واقعیت نسبت داد که آن شامل یک پارادایم جامع اس55ت و

هی55چ جنبه ای از موج55ودیت اجتم55اعی-و ب55ه ی55ک معن55ا فیزیک55ی- راه گری55ز ن55دارد. ی55ک دی55دگاه

مارکسیستی در تمام رشته های عل55وم انس55انی: اقتص55اد، جغراف55ی، جامعه شناس55ی، عل55وم سیاس55ی،

فلسفه، زبانشناسی و غی55ره وج55ود دارد. گ55اهی اوق55ات ح55تی چن55د دی55دگاه وج55ود دارد. مثل، ی55ک

جامعه شناس می تواند نقطه نظر مارکسیسم «تحلیلی» -به عنوان نمونه، تحلیل الین رایت-یا ی55ک

رویکرد که از مکتب فرانکفورت و سارتر الهام می گیرد-مانند جیمس55ون را  اتخ55اذ کن55د. ی55ک دلی55ل

دیگر برای موفقیت مارکسیسم در سده گذشته، امیزه دقی55ق ع5الم عین55ی و هنجارمن5دی اس5ت ک5ه

مشخصه آن می باشد. مارکسیسم هم تجزیه و تحلیل از جهان اجتماعی و ه55م ی55ک پ55روژه سیاس55ی

ارائه می دهد که تصور خطوط  یک جهان  ممکن  دیگ55ر را میس55ر می س55ازد. ای55ن ابه55ام بی55ن واقع55ی و

هنجارین که بهترین نمایندگان  سنت می دانس55تند  چگ55ونه آن را بک55ار گیرن55د، هژم55ونی اش را در

تاریخ مدرن تئوری های انتقادی توضیح می دهد. 

 از ای55ن منظ55ر۱۹۷۰وضعیت در آخرین سه یک قرن بیستم بطرز قابل توجهی دگرگون گشت، و دهه 

نقطه عطفی محسوب می شود، که با شکوفایی ساختارگرایی همزمان شد ؛ ساختارگرایی مکتبی است

که  شاید تنها نمونه  بعد از مارکسیسم باشد که بطور ماهرانه ام55ر عین55ی و هنج55اری، ام55ر سیاس55ی و

علمی را ترکیب می کند، و نیز تنها موردی است که یک نقطه نظر  «کامل» پیرامون جهان ط55بیعی و

اجتماعی ارائه می دهد. با ظهور ساختارگرایی، مارکسیسم برای اولین بار در تاری55خ خ55ود ب55ا رقی55بی

شایسته  نام  رقیب مواجه شد، و هژمونی تئوریکی که آن تا آن زمان در جناح چپ در اختیار داشت
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. از همان ابتدا، اشکال ترکیبی مارکسیسم و ساختارگرایی ظهور کردند؛ اثار التوس55ر٤٧را از دست داد

شاهد بسنده این امر است. در نتیجه،  ارائه این دو جریان به عنوان رقیب در هم55ه م55وارد،  اغ55راق

است؛ در برخی موارد آن ها دست در دست هم توسعه یافتند. با این حال، ما با دو پارادایم روب55رو

هستیم که بر پایه دو فرضیه متفاوت قرار دارند. امروز، تعدادی از تئوریسین های انتقادی خود را با

فرمی از ساختارگرایی یا پست ساختارگرایی، با  اعتقاد ب55ه اینک55ه الترن55اتیوی در مقاب55ل مارکسیس55م

هستند،  شناسایی می کنند. 

مارکسیسم و ساختارگرایی تنها سنت های روشنفکری نیستند که توسط تئوری ه5ای انتق5ادی جدی5د

بسیج گشته اند. ابدا. ما در زمان تک55ثیر متن55وع ترین من55ابع و مراج55ع بس55ر می بری55م، در ح55الی ک55ه

  بیشتر استاندارد بودند. دقیق ت55ر، در دهه ه55ای۱۹۷۰ و ۱۹۶۰بدون شک «معیار» انتقادی دهه های 

  یک « حکم و معیار» وجود داشت و وقتی ک55ه آن ب55ا تک55ثر مراج55ع  همراه55ی می ش55د،۱۹۷۰  و ۱۹۶۰

آن ها در حاشیه قرار می گرفتند، درست نقطه مقابل امروز. این التقاط می تواند به عنوان یک پیامد

 از آن رن55ج می ب55رد. اغل55ب۱۹۷۰اضافی از شکستی تفسیر شود که چپ رادیک55ال از نیم55ه دوم ده55ه 

طرفداران یک تئوری شکست خورده  به آثار متفکرانی که بیرون از آن قرار دارند به عنوان منابعی

که بتوان آن را تجهیز دوب55اره نم55ود، نگ55اه می کنن55د. اندرس55ون نش55ان می ده55د ک55ه ای55ن یک55ی از

. تأثیر وبر بر لوک55اچ،٤٨اقدام های تئوریکی اصلی است که بواسطه ان مارکسیسم غربی توسعه یافت

کروچه بر گرامشی، هایدگر بر سارتر، اسپینوزا بر التوس55ر، ی55ا یلم س55لو ب5ر دل ول55پ، نمونه ه55ای آن

هستند. مارکس و مارکسیسم کلس55یک خودش55ان ب55دون در نظ55ر گرفت55ن روابطش55ان ب55ا س55نت های

بیرونی غیر قابل تصور هستند: هگل و اقتصاد سیاسی کلسیک در م55ورد م55ارکس، کلوزه ویت55س،

هوبسون و ارنست ماخ در مورد لنین. این منابع خارجی با این واقعیت توضیح داده می شوند ک55ه

آن ها یک موضع مرکزی در دوران مذکور داشتند. هر روشنفکری، اعم از مارکسیس55ت ی55ا غی55ره، ک55ه

عقیده ای حول آثار کروچ55ه در دوران قب55ل از جن55گ ایتالی55ا نداش55ت، خ55ود را از مهم55ترین مب55احث

دوران خود مجزا می ساخت. همین امر در مورد هر متفکر فرانسوی و فنومنولوژی (پدیدارشناسی)

  صادق است.از طری55ق ای55ن من55ابع خ55ارجی،  نویس55ندگان یادش55ده تلش۱۹۵۰  و ۱۹۴۰در دهه های 

نگاه کنید به اندرسون، بدنبال ماتریالیسم تاریخی٤٧
اندرسون، ملحظاتی در مورد مارکسیسم غربی٤٨
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 ب55ه حس55اب
 
داشتند که انگیزه های جدید را  نصیب تئوری هایی کنند که در موقعیت سختی- دقیق55ا

شکستی که آن ها  متحمل شده بودند- قرار داشتند.

تئوری های انتقادی نو چگونه هستند؟ شکست بر تنوع رهنمون ها حداقل از دو جهت ت55أثیر داش55ته

است. اول، آن به نوسازی مفاهیم قدیم منجر گشت. در می55ان آن ه55ا  مثل  می ت55وان ، «اوت55وپی»،

«حاکمیت» و «ش55هروندی»  را ی55افت. هم5ان طور ک55ه دانی55ل لین5دل برگ اش55اره می کن55د، متفک55ران

  مس55خره۱۹۷۰  و ۱۹۶۰انتقادی-به وی55ژه مارکسیس55ت ها-  اس55تفاده از ای55ن مف55اهیم را در دهه ه55ای 

. مثل  «شهروندی» و «حاکمیت» که ما در عبارت بسیار شیک «حاکمیت م55واد غ55ذایی»٤٩می نمودند

می یابیم، می توانست به مثابه اصطلحی  متعلق به واژگان دموکراسی «ب55ورژوایی» در نظ55ر گرفت55ه

شود. به نوبه خود «اوتوپی» می توانست به حساب  معنی بی خود و بی مورد  «ایده الیست» م55ردود

 به کار گرفته می شوند. یکی از پر مب55احثه ترین مف55اهیم
 
شمرده شود. اما، امروزه  این مفاعیم غالبا

 وج55ود۱۹۷۰  و ۱۹۶۰در تئوری های انتقادی حاضر،  مفهومی بود که در  مجم55وعه مفه55ومی دهه ه55ای 

نداشت. و  ان مفهوم  «انبوه خلق» است که توسط نگری، پائولو ویرنو و آل55وارو گارس55یا لین55را بس55ط

داده شد. 

علوه بر بازسازی مفاهیم ق55دیمی، شکس55ت ب55اعث ظه55ور سرمش55ق های جدی55د، مثب55ت و منف55ی، در

ت و جان رالز می گ55ردد. تئوری های انتقادی گشت. این بویژه شامل شخصیت هایی مانند هانا آرن 

بدون شک تجزیه و تحلیل پیشین از توتالیتاریسم و تئوری پسین ع55دالت از موض55وعاتی هس55تند

 ایجاد کرده است. بر ای55ن زمین55ه، ک55امل  قاب55ل۱۹۹۰  و ۱۹۸۰که بیشترین مباحث را در طی دهه های 

فهم است که این ها در نوشته های متفکرین انتق55ادی برجس55ته ش55وند. دانی55ل بن س55عید، ج55ودیت

باتلر، اگامبن و زیگموند باومن تحلیل هایی در مورد هانا آرنت ارائه داده ان55د، در ح55الی ک55ه الک55س

لین رایت  به رال5ز  ت55وجه کرده ان55د. علوه
ر
کالینیکوس، فیلیپ فان پاریس، بن حبیب، اندرسون و ا

بر این، ما در تئوری های انتقادی نو ارجاع ب55ه ی55ک س55ری از شخص55یت های مرب55وط ب55ه جنبش ه55ای

دمکراتیک و ازادی بخش ملی را می یابیم. نوشته های توم55اس جفرس55ون، موض55وع ی55ک ویرای55ش

. هارت و نگری در «انبوه خلق»  از یکی دیگ55ر از٥٠جدید است که توسط مایکل هارت ارائه شده است

دانیل لیندبرگ، مارکسیسم در قرن بیستم٤٩
توماس جفرسون، اعلمیه استقلل با مقدمه مایکل هارت٥٠
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. بالیبار،  به نوبه خود ب55ا احض55ار٥١«پدران بنیانگذار» ایالت متحده، جیمز مدیسون، الهام می گیرند

گاندی، ادعا می کند که مهمترین «برخورد از دست رفت55ه» ق55رن بیس55تم، مرب55وط ب55ه وی(گان55دی) و

. سخنرانی های روبسپیر با مقدمه ژی55ژک، و نی5ز آث5ار کام55ل س55نت ژوس5ت ب5ا معرف55ی٥٢لنین بود

» بی ح55د٥٣میگوئل ابن سور تجدید چاپ شده اند .  و این بدون در نظر گرفتن «بازگشت به مارکس 

و حصر به منظور بازیابی روح نویس55نده م55ارکس «در ورای» مارکسیس55م اس55ت. همچنی55ن،  مقی55اس 

شکست با کمیت متفکرانی که افراد مجبور به «بازگش55ت» ب55دانان هس55تند، نی55ز قاب55ل ان55دازه گیری

است.

یکی از نویسندگانی که به خاطر شایستگی اش،  نظریه پردازان انتقادی توجه وی55ژه ای دارن55د، ک55ارل

اشمیت است. این حقوقدان محافظه کار با پیشینه نازی، تأثیر بزرگی بر اندیشمندان چ55پ رادیک55ال

دارد. رجوع به آثار وی را می توان در اگامبن، بن سعید، نگری و بویژه بالیبار یافت. اشمیت چنان

در میان اندیشمندان رادیکال محبوبیت یافته اس55ت، ک55ه یک55ی از متخصص55ین آث55ار وی، ژان کل55ود

مون55ود، ج55ای قاب55ل ت55وجهی را ب55ه آنچ55ه ک55ه وی «نئو اش55میتی های چپگ55را» می نام555د-یعنی،

نویس55ندگانی ک55ه از اش55میت در تلشش55ان ب55رای بازی55ابی انتق55اد تئوریک55ی و سیاس55ی اس55تفاده

. ضمنا رجوع به مف5اهیم وی در «اوپرایس5مو» (ک5ارگرگرایی) ایتالی5ا٥٤می کنند-اختصاص داده است

 مقاله ای با عن55وان «در۱۹۷۷دیده می شود. یکی از پایه گذاران آن جریان، ماریو ترونتی، در سال 

باره استقلل سیاسی» منتشر کرد که در آن او به آثار اشمیت مراجعه کرده اس55ت. هم55انطور ک55ه از

عنوان کتاب بر می اید، آن به وی در مورد معضل « خودمختاری امر سیاس55ی» در ی55ک چه55ارچوب

مارکسیستی کمک نمود، جایی که سیاست در کل به مثابه تابع اقتصاد در نظر گرفته می شد. و قبل

از کارگرگرایان، والتر بنجامین تأثیر اشمیت را احساس نمود. ارجاع های متع55ددی در کت55اب «درام

) ب55ه اش55میت وج55ود دارد. ی55ک ارتب55اط نظ55ری بی55ن اش55میت و۱۹۲۵غم انگی55ز خاس55تگاه الم55انی» (

اندیشمندان مکتب فرانکفورت نیز  وجود دارد. آن،  از تشابه تجربه تاریخی انان، ک55ه ش55روعش در

مایکل هارت و انتونیو نگری، «انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری»٥١
اتین بالیبار، «لنین و گاندی: برخورد از دست رفته؟»٥٢
نگاه کنید به  ماکسیمیلیان روبسپیر، «فضیلت و ترور»  و نیز سنت ژوست،« مجموعه کامل ا ثار»٥٣
ژان کلود مونود، تفکر دشمن٥٤
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جمهوری وایمار بود، منتج می شود.

ما  جاذبه اشمیت برای اندیشمندان چپ رادیکال را نخواهیم فهمید  اگر  این را درک نکنی55م ک55ه او

خود، تأثیر  روشنفکران و رهبران جنب55ش ک55ارگری را تجرب55ه ک55رده ب55ود. اش55میت در آث55ار خ55ود ب55ه

  تح55ت
 
مارکس، لنین، تروتسکی و مائو رجوع می کند؛ و برای مثال، تئوری پارتیزان وی مس55تقیما

 عب55ارت از تعیی55ن
 
تأثیر  آن ها  قرار داشت. همان طور که معروف است، برای اشمیت سیاست ذات55ا

مرز بی5ن «دوس5ت» و «دش5من» می باش5د. علق55ه اش5میت ب5ه مارکسیس5م از ای5ن واقعی55ت نش5أت

می گرفت که بنا بر گفته وی، آن ها یک ن55وع جدی55دی از «دش55من» -یعن55ی ،« دش55من طبق55اتی» را

اختراع کردند. در نزدیک شدن به اشمیت،  تئوریسین های رادیکال امروزی در واقع موض55وعاتی را

که در اصل از مارکسیسم مشتق شده بودند را دوباره کشف می کنند. ارجاع ب55ه ژرژ س5ورل نی5ز ب55ه

هم5ان ان5دازه ج5الب اس55ت. آن در برخ55ی از اندیش5مندان معاص5ر رادیک5ال از جمل55ه لکلئو دی5ده

می شود. اشمیت به صراحت   به وی، که بنا بر اشمیت ماکی55اولی ق55رن بیس55تم محس55وب می ش55ود،

 ن55وعی مارکسیس55م از تب55ار س55ورل وج55ود دارد، ک55ه از جمل55ه
 
استناد می کند. در ح55ال حاض55ر، ظ55اهرا

گرامشی و ماریاتگویی، دو نویسنده ای که تأثیر قابل ملحظه ای بر تئوری های ن55و دارن55د، در ش55مار

.  از این رو تأثیر اشمیت بر این تئوری ها نه فق55ط مس55تقیم، بلک55ه نی55ز «ب55ه٥٥نمایندگان آن هستند

واسطه» نفوذی که وی بر اندیشمندانی ک55ه آن ه55ا نی55ز ب55ه ن55وبه خ55ود ب55ر یک55دیگر  ت55أثیر داش55تند،

می باشد. 

ما در نظریه های انتقادی جدید نیز شاهد ارجاع ه55ای متن55ابهی ب55ه اث55ار م55ذهبی هس55تیم. متفک55ران

مختلف رادیکال معاصر آنالیز  خود را بر اموزه ها یا شخص55یت های م55ذهبی متک55ی می کنن55د. ج55الب

اینکه این پدیده ای نو محسوب نمی شود. فقط کافی اس5ت ب5ه ت5أثیر پاس5کال ب5ر لوس55ین گل55دمن،

،٥٦کسی که مدعی بود کشش به مارکسیسم بر پایه نوعی ایمان، شبیه به ایمان مذهبی قرار داشت

)  و مه5دویت انقلب5ی ک5ه۱۹۲۱یا بررسی ارنست بلوخ در م5ورد توم55اس مونتس5ر: الهی5ات انقلب (

جنبش های انقلبی قرن شانزدهم را مشخص می کرد، فکر کنیم. به نوبه خود ماریاتگویی متن55ی را

در باره سورل نگاه کنید به ژاک ژولیارد و شلومو ساند، «ژرژ سورل در زمان خود»٥٥
۱۹۹۵مایکل لوی، «لوسین گلدمن، و یا شرط بندی جامعه»، نشریه تحقیقات اجتماعی، سپتامبر ٥٦
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. ام55ا  در مقایس55ه رج55وع  تئوری ه55ای انتق55ادی ب55ه٥٧ به ژان55دارک  اختص55اص داد۱۹۲۹حتی در سال 

الهیات  در اوایل قرن بیستم  اندک بود. ارجاع به آن توس55ط نویس55ندگانی ص55ورت می گرف55ت ک55ه

کامل  قابل اغماض بودند و جایگاهی مرکزی در «اثار» چپ انقلبی نداشتند. علوه بر ای55ن،  آن ه55ا

در مارکسیسم غربی بیش از مارکسیسم کلسیک وجود داشتند.

همه چیز کامل  امروز فرق می کند. نویسندگانی که در آثار خود به اموزه های دینی استناد می کنند

در زمره اندیشمندان اصلی انتقادی معاصر قرار دارند. از همین رو، بدیو اثر مهمی در م55ورد س55نت

.  او در آن کتاب در آزمایش پل این ایده را قرار می دهد که «س55وژه» عب55ارت از٥٨پل نوشته است

وفاداری به «رخداد»، که می تواند سیاسی، علمی، هنری، و یا حتی عشق ب55ه همن5وع باش5د، اس5ت.

رابطه بین سوژه و رخداد بطور سیسماتیک تری در «بودن  و رخ55داد»  و« منط55ق جه55ان»، ک55ه در ان

رجوع به اندیشه مذهبی (به ویژه پل) نیز  به چشم می خورد، باز می شود. اگامبن نی55ز م55وعظه ای را

به سنت پل، در قالب تفسیری بر« نامه پ55ل ب55ه رومی55ان»  تح55ت عن55وان «زم55ان ب55اقی» اختص55اص

می دهد. فضل و دانش مذهبی اگامبن در میان اندیشمندان کنونی انتق55ادی بی نظی55ر اس55ت. در

آثار وی ارجاعات مکرری به قانون دینی روم (در انس55ان مق55دس)، س55نت یهودی55ان، ی55ا جنبه ه55ای

خاص55ی از معادشناس55ی مس55یحی، می گ55ردد. از س55وی دیگ55ر،  در «امپرات55وری» نگ55ری و ه55ارت  از

«پوورلو» سنت فرانسیس اسیسی پشتیبانی می شود. علوه بر این نگری اثری تحت عنوان «ک55ار

ایوب» را به «کتاب ایوب»، (از مجموعه عهد ع55تیق) اختص55اص داده اس55ت. تع55دادی از نوش55ته های

ژیژک ب5ه مس5ائل دین5ی اش5اره دارد-مانن5د،  «مطل55ق ش5کننده» ب5ا عن55وان فرع55ی، «چ5را می5راث

مسیحیت ارزش مبارزه دارد؟»، و «عروسک و کوتوله»، عنوان فرعی «هسته منح55رف مس55یحیت» را

. در آثار ژیژک نیایش دین رویکردی است که  سرچشمه  بزرگی برای بازسازی پروژه ره55ایی٥٩دارد

محسوب نمی شود (مانند بادیو و نگری) ،  بلکه بیشتر  دفاع از مسیحیت، تا آنجا که جزیی از تاری55خ

رهایی است،  بخاطر خودش می باشد. سنت پاسکال در تئوری های انتقادی جاری، برای مث55ال، در

«شرط بندی مالیخولیایی» بن سعید، زن55ده مان55ده اس55ت. بن س55عید در آن، گون55اگونی مارکسیس55م

در مورد رابطه بین مارکسیم و دین نگاه کنید به روللند بوئر، انتقاد از بهشت: در مورد مارکسیسم و الهیات٥٧
الن بدیو، بنیاد کلی گرایی٥٨
اسلوی ژیژک،  «مطلق شکننده» و« عروسک و کوتوله»٥٩
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سل را به عنوان «مارکسیسم پاسکالی» مشخص می کند، تعه55د انقلب55ی  مش55ابه ش55رط بندی اندره تر

معروف معرفی می شود. («شرط بندی پاسکال» اشاره به این استدلل پاسکال دارد: اگرچ55ه وج55ود

خدا اثبات نشده است، اما عاقلنه تر این است که برای رسیدن به نتایج بهتر   به وجود خدا  معتقد

شویم. در اینجا صلح شرط بند عاقل، شرط بستن ب55ر س55ر وج55ود خداس55ت و ن55ه ب55ر ع55دم وج55ود ان.

م.  )  . بن سعید همچنین در پی احیا ماریاتگویی کتابی در مورد  ژاندارک، «جین خسته از جن55گ»

نگاشته است. انریک دوسل، فیلسوف ارژانتینی تباری که در مکزیک زندگی می کن55د، پ55ایه فک55ری

خود را بر روی تفسیرهای بنیانی «الهیات رهایی بخش» امریکای لتین قرار می دهد. دوسل، یک55ی

از با نفوذترین اندیشمندان آن قاره، نویسنده کتاب «اخلق ازادی بیاد ماندنی» است ک55ه وی در

.رابطه بین دین و٦٠آن شهود خود را  بخصوص با آثار کارل-اوتو اپل و چارلز تیلور مقایسه می کند

سیاست در امریکای لتین با این رابطه در آمریکا و اروپ55ا متف55اوت اس55ت؛ و در ای55ن م55ورد  تحلی55ل

ویژه ای برای این قاره لزم است.

ما چگونه می توانیم  وجود الهیات درست در قلب تئوری های انتق55ادی ن5و را توض55یح دهی55م؟ رابط55ه

 اتف55اقی نیس55ت. بط55ور مش55خص،  آن ت5أثیر تعیین کنن55ده ای ب5ر
 
بی5ن تفک5ر انتق55ادی و دی55ن اب5دا

اتحادهایی که در آینده توسط جنبش های مترقی یا انقلبی با جریانات مذهبی، در دنیای غرب ی55ا

ه55ر ج55ای دیگ55ر ایج55اد خواه55د ش55د-و ی55ا نخواه55د ش55د-، دارد. آن مارکسیس555می-بطور دقی55ق، ان

مارکسیسم س5اخت نمایی- ک5ه دی5ن را ( در عب5ارت معروف5ی)  ب5ه عن5وان «افی5ون م5ردم» در نظ5ر

می گرفت، نه تنها بر تئوری بلکه  بر استراتژی هایی که توسط جنبش کارگری دنبال می ش55د، ت55أثیر

  بسط یافت را در نظر بگیریم، ای55ن۲۰۱۰داشت. اگر ما مورد انقلباتی که در جهان عرب بعد از اواخر 

امر اشکاری است که چیز مهمی در قالب رواب55ط بی55ن دی55ن و آزادی نق55ش خ55ود را بپای55ان رس55اند.

جریانات اسلمگرا، که بسیار متنوع هس55تند، بس5رعت دچ5ار تناقض5ات گش55تند. بعض55ی کنس55رواتیو

هستند؛ بعضی دیگر برای دموکراتی55ک نم55ودن دی55ن حاض55ر ب55ه اتح55اد ب55ا   جنبش ه55ای «م55ترقی»

هستند.  طریقی که جری5ان  دوم55ی خ5ودش را نش55ان خواه5د داد، م55وافقت ب5ا  اتح55اد ب5ا جریان5ات

اسلم گرا یا عدم موافقت با ان؛ تا حد زی55ادی ن55تیجه آن انقلب55ات را تعیی55ن خواه55د ک55رد. خلص55ه،

انریکه دوسل، «اخلق آزادی در عصر جهانی شدن و خروج». برای الهیات آزادی نگاه کنید به مایل لوی «جنگ٦٠
خدایان: مذهب و سیاست در امریکای لتین»
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روشی که اشکال  تفکر انتقادی امر دینی را تئوریزه می کند، ی55ک مس55أله بس55یار مه55م اس55تراتژیک

محسوب می شود. 

ما باید خودمان را به دو جنبه مسأله محدود کنیم. اول اینکه، اکثر قریب به اتفاق ارجاع ب55ه م55ذهب

در تفکر انتقادی جاری مربوط به یک مشکل ویژه است: باور. این مرب55وط ب55ه رج5وع ب55ه س55نت پ55ل،

ایوب و پاسکال است. این شخصیت های مذهبی این سئوال را بر می انگیزند که چگونه ممکن است

به باور و امید ادامه داد، وقتی که همه چیز به نظر می رسد ب5ر خلف ب5اور پی5ش می رود، وق55تی ک5ه

 خصمانه است. این امری طبیعی است که اندیشمندان انتقادی نیاز  ب55ه
 
شرایط نسبت به آن اساسا

ارائه جوابی به این موضوع  داشته باشند. همه تجربی55ات ایج55اد ی55ک ج55امعه سوسیالیس55تی پای55ان

غم انگیزی داشتند. چارچوب مفهومی و سازمانی مارکسیس55تی ک5ه بی5ش از ی5ک ق5رن ب5ر جنب5ش

کارگری سلطه داشت فرو ریخته است. در چنین ش55رایطی، چگ55ونه یک55ی می توان55د ب55ه امکان پ55ذیری

سوسیالیسم ادامه دهد، در حالی که حقایق به طرز بی رحمانه  و مکرر بطالت  این ایده را نش55ان داده

است؟ الهیات منابع سرشاری برای تأمل و تفکر پیرامون این مسأله ارائه می دهد-باور به آنچه ک55ه

وجود ندارد، تخصص  آن (الهیات) است-و از این منظر، ای55ن ام55ر ک55ه اندیش55مندان انتق55ادی آن را

قاپیده  اند، قابل درک است.

جنبه دوم مسأله جامعه شناختی است. خیزش جاری دی55ن ب55ه ط55ور انحص55اری مرب55وط ب55ه متفک55ران

انتقادی نیست. این امر توسط جهانی که آن ها در آن بسر می برند بر ان55ان تحمی55ل ک55رده اس55ت.

فرضیه های جایگزین در مورد «بازگشت مذهب» یا برعکس، «سرخوردگی از جهان» موضوع مب55احث

شدیدی در میان کارشناسان است. بنظر می رسد که در اعمال روزمره، نقصان سکولریسم اروپایی

ادامه دارد، و  بازگشت قوی مذهب  در حوزه سیاست، مثل جریانات  اسلم رادیکال و بنی55ادگرایی

امریکایی، خود را نشان می دهد. در این رابطه، س55تیز ب55ا پدی55ده م55ذهبی بنی55ادگرا،  اثب55ات وج55ود

اشکال مترقی و حتی انقلبی مذهبی، یک استراتژی هوشمندانه اس55ت. ای55ن ب55ه منزل55ه مق55ابله ب55ا

حریف در زمین خودش است. نمونه بارز  آن در این زمینه مقدمه جدیدی است که ت55ری ایگلت55ون

در مورد «گسپل»، چهار کتاب اول انجیل عهد عتیق، ب55ا عن55وان «ت55ری ایگلت55ون عیس55ی مس55یح را

٦١معرفی می کند»  منتشر کرده است.

«گسپل: تری ایگلتون عیسی مسیح را معرفی می کند»، در مورد چرخش مذهبی» در تفکر انتقادی معاصر نگاه٦١
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  دگرگ55ون۱۹۷۰  و ۱۹۶۰یکی از پیامدهای شکست آن است که معبد نویسندگان انتقادی دهه ه55ای 

شده است. بعضی از نویسندگان که در بالی سلسله مراتب تعالیم قرار داشتند، به پایین کش55یده

 ناپدید گشته اند، در حالی که دیگرانی که در پایین قرار داشتند ب55ه ب55ال منتق55ل
 
شده اند و یا اساسا

 بنج55امین ی55ک نویس55نده برجس55ته در س55نت مارکسیس55تی۱۹۷۰ و ۱۹۶۰گشته اند. در ط5ی دهه ه5ای 

محسوب نمی گشت. اولین مقاله ای که به وی در نشریه نیو لفت ریویو تخصیص داده شد-ش55اخص

  می باشد. ام55ا در مقایس55ه ب55ا شخص55یت هایی۱۹۶۸خوبی برای روندهای تئوریکی- مربوط به سال 

 و۱۹۶۰چون مائو، مارکوزه، لنین یا ویلهم رایش، بنجامین درجه دو محسوب می گشت. در دهه های 

 ، برجس55تگی سیاس55ی و اهمی55ت ی55ک نویس55نده  من55وط ب55ه اس55تفاده اس55تراتژیکی ک55ه از او۱۹۷۰

می توانست صورت بگیرد، ب55ود. هنگ55امی ک55ه ض55د-انقلب نگولیبرالیس55تی ب55ه اج55را گذاش55ته ش55د،

«امتیاز» بنجامین ب55ه تدری55ج افزای55ش ی55افت. در مارکسیس55م نویس55نده «تزه55ایی در م55ورد مفه55وم

تاریخ»، کسی است که به تمام معنی امکان تفکر در مور شکست را ممکن می سازد. ملحظات وی در

مورد«سنت مغلوب»-نجات و انتقال ح55افظه مب5ارزاتی-از آن زم55ان ت55اکنون ب5ه ک5ار گرفت55ه ش5ده

.٦٢است

.٦٣اندیشمند دیگری که اهمیت آن همچنان در صی سال ها در حال رشد است، گرامش55ی می باش55د

نویسنده «یادداشت های زندان» همیشه جای ویژه ای در معبد متفک55ران انتق55ادی ق55رن، ب55ویژه-و

بطور بدیهی-در ایتالیا، را به خود اختصاص داده است. با وجود این، تأثیر وی در طی دو یا سه دهه

اخیر اشکارا افزایش یافته است. دلیل این امر این است که، در درجه اول، گرامشی متفکر «روبن55ا»

است. به عبارت دیگر، او نویسنده ای در سنت مارکسیستی است که امکان طرح مش55کل فرهنگ55ی را

با صراحت بیشتری ممکن می سازد. بنابراین، گرامشی به عنوان نقطه-مرجع جریانات روش55نفکری

متعددی محسوب می گردد، از جمله مطالعات فرهنگی، که شخصیت های اص55لی آن ش55امل ریمون55د

ویلیامز و استوارت هال می شود، که تخصص آن مطالعه «فرهن55گ مردم55ی» اس55ت. علوه ب55ر ای55ن،

گرامشی  با مفهوم «هژمونی» خود، امکان درک ویژگی های اشکال سلطه که در زمینه های سیاس55ی

کنید به یوران تربورن، «از مارکسیسم  به پست-مارکسیسم؟»
نگاه کنید به دانیل بن سعید،«والتر بنجامین»، تری ایگلتون، «بسوی نقد انقلب»، مایکل لوی، «زنگ خطر»٦٢
نگاه کنید به میشل فلیپینی، «راهنمای عملی تفاسیر گرامشی در جهان»٦٣
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خاصی رایج است، را فراهم می سازد. در نتیجه، روشنفکران انتقادی- مثل  گرامشی های ارژان55تینی

.٦٤و هندی های «مطالعات فرودست»-  رابطه خاصی با آثار وی برقرار کرده اند

 «اشباح مارکس» دریدا به چاپ رسید. آن اولین اثری محس55وب می ش55د ک55ه علم55ت۱۹۹۳در سال 

نوعی از  رقابت انتقاد تئوریکی در فرانسه بود و محرک مباحث مهم بین المللی گش55ت. آن س55ال،

تاریخ چاپ «بدبختی جهان» بوردیو بود که یک موفقیت فروش پیش بینی نشده ای برای یک اث55ر

علمی که بیش از یک هزار صحفه بود ، را به همراه داشت. احیای تفکر انتقادی در یکی از کش55ورها –

  ایج5اد ک5رده ب5ود -  ب5ا۱۹۷۰  و ۱۹۶۰اگر چه نه آن  کش5وری ک55ه بیش5تر افک5ار  آن را  در دهه ه55ای 

گونه های  مختلف مارکسیسم انتقادی و (پست)ساختارگرایی دنبال شد. این آثار (و  آثار دیگ55ر) در

پیوند با مباحث در حال  پیشرفت در کشورهای دیگر، جایی ک55ه تفک55ر انتق55ادی در آن دوران زن55ده

باقی مانده بود، بخصوص در کشورهای انگلیسی زبان،  پیوند داشت. جای هیچ شکی وجود ن55دارد

.(ه55ر٦٥که: «اشباح مارکس» بیشتر در ایالت متحده مورد بحث قرار گرفت تا خ55ود  کش55ور نویس55نده

چند که بوردیو در فرانسه در آن زمان تأثیر داشت.) جای هیچ شکی در این مورد نیز وج55ود ن55دارد

اگر گفته شود که ادغام دریدا در اکادمی آمریکا یک« شرط ممکن» [کانت]  آن اثر بود. 

احیای نظریات انتقادی در حال پیشرفت جاری به معنی آن نیس5ت ک55ه م55ا  شکس5ت  را پش5ت س5ر

گذاشته ایم. چپ رادیکال اشکارا در موضع دفاعی باقی مانده است. وجه تفاوت شکست های سیاسی

با شکست های نظامی و ورزشی در این است که آن ها بطور ب55القوه پای55ان ناپ55ذیر هس55تند. در ی55ک

رویارویی نظامی، موازنه نیروها به نفع یکی ار طرفین متخاص55م در نقطه ای تغیی55ر می کن55د، و جن55گ

متوقف می شود. در ورزش درج5ه شکس5ت همیش5ه توس5ط خس5تگی زم5ان  تخص5یص داده ش5ده ب5ه

مسابقه،  محدود می گردد. در حوزه سیاست، بر عک55س، شکس55ت می توان5د بط55ور نامح5دودی ادام55ه

یابد؛ و می توان این را گفت ، دستاوردهای جنبش کارگری- حقوق دموکراتیک و اجتم555اعی-بطرز

بی حد و حصری قابل تخریب هستند. ممکن است هر چیزی در مورد احیای تفکر انتقادی گفت، اما

درست تر این است که در مورد این پارامتر غفلت نکنیم. تئوری های انتقادی جدید ت55ا ح55د زی55ادی

منوط به ان هستند. 

نگاه کنید به بورگوس، «گرامشی های ارژانتینی»٦٤
نگاه کنید به مایکل اسپرینکر، علیم شبح وار»٦٥
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خانم بورلی اسکگز اس55تاد دانش55گاه جامعه شناس55ی دانش55گاه لن55دن و  اس55تاد افتخ55اری  بس55یاری از

دانشگاه های مختلف انگلیسی و اروپایی می باشد. او مطالعات فراوانی در مورد ش55کل گیری طبق55ه ،

جنسیت و تاریخ و مب55ارزات  فمینیس55تی انج55ام داده اس55ت. وی س55ال ها در دانش55گاه اس55تکهلم ب55ه

عنوان استاد ارشد مطالعات جنسیتی تدریس نم55وده و نگارن55ده کتاب ه55ای تحقیق55اتی فروان55ی در

مورد مسائل زنان می باشد. اس55کگز در ح55ال حاض55ر یک55ی از مس55ئولین نش55ریه نق55د جامعه شناس55ی

می باشد. 

او از جمله در مورد شوهای تلویزیونی پر طرفدار معاصر مانند ایکس فاکتور، ایدول و غیره نظرات55ی

را مطرح کرده است که منجر به بحث های زیادی ش55ده اس55ت. مثل  وی معتق55د اس55ت ک55ه تلویزی55ون

Realityواقع نما (  TVدر بنیان و اساس خود مربوط به ارتباط انسانی است. «من فک55ر می کن55م (

احساس  وابستگی مشترک گروهی بخشی از جذبه این گونه شوها می باشد...این بیان  ی55ک ش55کل

از ارزش اجتماعی است-مردم به عده دیگری که همان ارزش ها را دارند، که به هم5ان ش5یوه رفت5ار

می کنند، وصل می شوند. ما در آن گیر می افتیم و می خواهیم از یک طرف حمایت کنیم، خواه55ان

انیم که آن ها موفق شوند. به همین خ5اطر تولی55د کنن5دگان (برنامه ه55ای تلویزی5ونی) می خواهن55د

« قصه کار سخت به خوشبختی می انجامد» را بدوشند...زیرا همه این چیزهای میان متنی م55ا را شیر 

قادر می سازند که احساس کنیم ما دارای چنین ارتباطی هستیم» محب55وب ترین مس55ابقات همیش55ه

دارای یک داستان پیروزی  شخصی بر سختی و مشقت است که م55ا را ب55ه ای55ن احس55اس می رس55اند

آن ها برای موفقیت به کمک ما نیاز دارند. ما به ان ها ی55ک فرص55ت می دهی55م ح55تی اگ55ر هیچ ک55س

دیگری مایل به انجام چنین کمکی نباشد. «این خیالت در مورد یک زندگی متف55اوت در کش55وری

است که دیگر تحرک اجتماعی وجود ندارد» پیروزی کس55انی ک55ه فق55ط ب55ه کم55ک م55ا «می توانن55د ب55ر

مشکلت غلبه کنند و آراء ما  باعث می شود چنین بنظر رسد ک55ه شایسته س55الری واقع55ا امکان پ55ذیر

است». از نظر وی طبقات مختلف به گونه متفاوتی به این شوها می نگرند. از نظر طبقه کارگر « وقتی

که تمام راه های دیگر بسته شده است، این به مثابه ی55ک فرص55ت در نظ55ر گرفت55ه می شود.ای555ن راه

دیگری است که  در زندگی آن ها  امکان  ساختن چیزی را فراهم می سازد.»

در زیر مصاحبه سوفی تورن هیل و کاترینا تولین با بورلی اسکگز در مورد رابط55ه چ55پ و فمینیس55م،

شوهای تلویزیونی، شکل گیری طبقه و جنسیت، و عزت و  احترام  و .. را می توانی5د مط5العه کنی5د.
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 در نشریه فرونسیس برای اولین بار به چاپ رسید.۲۰۰۸این مصاحبه قدیمی، در سال 
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در باره اقتصاد اخلقی و عزت طبقه کارگر
 مصاحبه با بورلی اسکگز

برگردان: رضا جاسکی

۶۸۱۶تعداد کلمات: 

در این شماره از نشریه فرونس55یس م55ا ب55ه بررس55ی   چ55پ و فمینیس55م  می پردازی55م. ش55ما چ55ه

موضعی در رابطه با این «چیزها» دارید؟

 چپ. اما مشکل اینجاست که ما احزاب  چپ  سیاسی را در انگلستان  از دس55ت
 
 فمینیستی، قطعا

 
قطعا

داده ایم و همچنین هیچ نوع چپ رسمی در فرهنگ عمومی وجود ندارد. بن55ابراین ب55ا وج55ود آنک55ه

  ی55ک
 
تمام کسانی که من می شناسم خود را همچنان در جناح چپ معرفی می کنند، اما این تقریبا

موقعیت بی خانمانی و دربدری است. و این امر مرا نگران می سازد زی55را اگ55ر ش55ما همیش55ه انتق55اد

کنید، هیچ وقت چیز خیلی زیادی ایجاد نمی شود. چرخش  در چپ  خیلی بزرگ بوده است. پس از

سی سال سیاست نئولیبرالی که توسط تونی بلر، یا تونی بلچ55ر (ترکی55ب بل555ر-تاچر   م.) تش55دید

گشت، چپ هیچ مکان مطمئنی ندارد.

شما می توانید به فصل های مورد اختلف و مشترک بین فمینیسم و چپ اشاره کنید؟

دوره فوق العاده ای وجود داشت، زمانی که فمینیس55ت ها در م55ورد چگ55ونگی بازس55ازی دول55ت رف55اه

نوشتند. اما من فکر می کنم که چیزهای زیادی در مورد طبقه و جنس55یت ب55ر پایه ه55ای نادرس55تی از

هم جدا گشته اند. من خودم فکر نمی کنم که بتوانم به فمینیسم بدون سوسیالیس55م بپ55ردازم؛ آن

 در خون من است. شما چگونه می توانید چیزی را بدون تحلیل س55رمایه داری آن55الیز کنی55د؟
 
تقریبا

آن همه چیز را می سازد، حتی مایی که الن  اینجا هستیم. من نمی توانم طبقه، جنسیت، و ن55ژاد را
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بدان شکل از هم جدا کنم. گاهی فکر می کنم خیلی غم انگیز است که فمینیست ها حوزه خ55ود را در

دانشگاه ها ایجاد کردند-حوزه های فوق العاده ای ک55ه ب5رای م55دتی از نظ55ر سیاس55ی لزم بودن5د ام55ا

 به تنهایی جنگیدم تا طبقه را در دستور کار ق55رار
 
خیلی مجزا گشتند. من به آن فضاها رفتم و تقریبا

دهم. اگر من یک مسیر غیر-فمینیستی در پیش می گرفتم و در جامعه شناس55ی ب55اقی می مان55دم،

همه چیز اسان تر می گشت. من فکر می کن55م از نظ55ر ت55اریخی لزم ب55ود؛ ام55ا آن فض55اها ب55ه س55ادگی

محدود گشته و حال هم شروع به بسته شدن کرده اند. این بدان معنی نیست که فمینیسم در آنجا

وجود ندارد، بلکه بیش55تر اینک55ه فمینیس55ت ها در ح5ال بازگش55ت ب55ه رش55ته های س55نتی تر ک55ه تغیی55ر

کرده اند، هستند. از این رو برای من، وقتی که به جامعه شناسی برگشتم، فک55ر ک55ردم م55ن ب55الخره

مجبور نخواهم بود دیگر بخاطر طبقه بجنگم. اما در عوض شروع به مبارزه برای جنس55یت و تم55ایلت

جنسی نمودم! همه این ها به خاطر سازمان دهی عجی5ب و غری5ب دانش55گاهی می باش5د ک5ه ب5ر پ5ایه

علیق مختلف بنا گشته است.

کتاب ها و مقالت شما حول جنسیت  و طبقه می باشد. آی55ا درک ش55ما از ای55ن دس55ته بندی ها در

؟١طول مسیر تغییر کرده است

بله، از این نظر که از  یک موضع ساختارگرایانه، مارکسیسم سنتی تر، به ی55ک موض55ع بیش55تر پس55ت-

ساختاری تغییر کرده است. من معتقد به مارکسیسم ساختارگرایانه بودم و هنوز هم ب55اور دارم ک55ه
سازمان اساسی جامعه ب5ر اس55اس ک5ار، س5ازمان طبق55اتی، و س55رمایه ق5رار دارد. بن55ابراین، احتم55ال 

چرخش زمانی  صورت گرفت که من شروع به احساس نارض5ایتی در رابط55ه ب5ا مارکسیس55م نم55ودم.

احتمال  هر فمینیستی در جناح چپ می تواند با این مواف55ق باش55د ک55ه: مارکسیس55م هرگ55ز واقع55ا ب55ه

جنسیت  نپرداخت. و  جالب اینکه حال پاندول در راه بازگشت است وقتی که ک55ار  م55ن ب55ا مس55ائل

Realityعاطفی  کار می باشد. وقتی که ما به تلویزیون واقع نما (  TVنگاه می کنیم، آنچه ک55ه م55ا (

شاهدش هستیم اهانت و تحقیر  زنان کارگر به خاطر ع55دم توانایی اش55ان در انج55ام بعض55ی از کاره55ا

می باشد. آن ها به عنوان افراد نامحترم و یا ناشایست نشان داده می شوند، و ای55ن ب55ه ط55رز قاب55ل

مثل  نگاه کنید به « شکل گیری طبقه و جنسیت»، «طبقه، خود، فرهنگ»١
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توجهی شبیه تحمیل ایدئولوژی خانگی طبقه متوسط بر زنان طبقه ک55ارگر در ش55روع انقلب ص55نعتی

 جنبش بنیادگرای  ایدئولوژیک، دینی ویکتوریایی را منعکس می کند.
 
می باشد. این تقریبا

تف55اوت  دیگ55ر ای55ن اس55ت ک55ه م55ن ب55ا مفه55وم ق55وی  ای55دئولوژی ش55روع ک55رده و س55پس از طری55ق

پساساختارگرایی آن را به گفتمان تبدیل کردم. اما ح55ال، م55ن فک55ر می کن55م، در ح55ال بازگش55ت ب55ه

ایدئولوژی هس5تم. ح5وادث چن5ان بط5رز عمیق55ی تک5رار می ش55وند، و ی5ک الگ5وی مش55ابه را دنب5ال

 توس55ط
 
 شبیه یک ایدئولوژی بنظر می رسد. اینطور نیس55ت ک55ه انه55ا مس55تقیما

 
می کنند که آن،  واقعا

دولت تحمیل شوند اما خود  تکرار و الگو چنان همه جانبه است که م55ن فک5ر نمی کن5م  گفتم55ان، ب5ه

عنوان یک مفهوم،  برای آنچه که از نظر اخلقی اتفاق می افتد، به اندازه کافی قوی باشد. من فک55ر

می کنم که چرخش فرهنگی تلشی بود تا  برای آنچه که بی معنی ب55ه نظ55ر می رس55ید، ارزش ق55ائل

شود، و برخی از چیزها را از حاشیه،  وارد مباحث نماید. اما من گاهی اوق55ات احس55اس می کن55م ک55ه

چرخش فرهنگی بیش از حد پیش رفته و ما چیزهای زیادی پیرامون اقتصاد و س55رمایه را از دس55ت

داه ایم. من کامل  علقه مند به بعضی از مباحث حول کار  عاطفی و یا  کار فکری هستم. آن ها اغل55ب

از طرف چپ  مردانه مثل  هارت و نگری و جنبش مارکسیستی مستقل  ایتالی55ا مط55رح می ش55وند، ام55ا

ان ها در واقع بر پایه تجزیه و تحلیل ک5ار زن55ان، ک5ار ع55اطفی، ن55وعی از ک5ار ک5ه زن55ان همیش55ه انج55ام

داده اند، استوار است. اکنون مهم این است که مارکسیسم و فمینیسم در کنار هم باقی بمانن55د ت55ا

اینکه بررسی شود  چگونه کار   دوباره   به شکل قدرتمند  آن اخلقی می گردد. بنابراین، م55ن   ب55ه

یک معنا تغییر  جهت داده ام، طوری که من به چیزهای خیلی  مشابهی  برگشته ام. ح55تی اگ55ر م55ن

فکر می کنم که من دیگر در باره طبقه نخواهم نوشت و پیرامون چیز دیگری کار خ55واهم ک55رد، طبق55ه

همیشه باز می گردد. کتاب «طبقه، خود، فرهنگ» قرار بود «طبقه بندی قابل مشاهده» نامیده شود و

فرایندهای متفاوتی را از طریق بصری طبقه بن55دی کن55د. ام55ا آن ب55ه کت55ابی در م55ورد طبق55ه متوس55ط

بریتانیا بدل گشت.

چه وقت تنش میان فمینیسم و مارکسیسم پربار و چه وقت مخرب است؟

من فکر می کنم آن ها وقتی که تاریخ های متفاوت مبارزاتی بهم پیوند می خورن55د،   خیل55ی پ55ر ب55ار

هستند و هنگامی که ع55دم ارتب55اط و ح55ذف دیگ55ری وج55ود دارد، مخ55رب هس55تند. قس55مت زی55ادی از
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تحصیلت دانشگاهی حول آموزش  داغان کردن دیگران می باشد: در عوض   نگاه کن چه چی55زی را

ما می توانیم استفاده کنیم و نه آنچه که ما می توانیم خراب نم55ائیم! همچنی55ن در زمین55ه سیس55تم

سلسله مراتبی دانشگاهی، آن جایی که بخش های «خوب» دانشگاه های «خوب» بس55یار ب55ورژوایی

هستند، زیرا سرمایه فرهنگی زیادی برای ورود ب55ه آنه55ا  لزم اس55ت. و  وق55تی ش55ما در م55ورد طبق55ه

صحبت می کنید، شما به مثابه  یک دیناسور  که هنوز در مورد طبقه صحبت می کن55د، در نظ55ر گرفت55ه

می شوید. بله، من به فکر کردن در مورد آن ادامه می دهم، زیرا اگر ما به اینکه چگ55ونه طبق55ه ک55ارگر

  قانون مدنی جدی55د در انگلس55تان۵۹  قانون جنایی جدید، ۳۰۰دیواسا می گردد، بنگریم، اگر ما به 

نگاه کنیم، دلیل ادامه آن را  می یابید. ژست  جدلی لزم است اما در برخی موارد قدیمی ب55ه نظ55ر

می رسد، زیرا  مردمی که موضع راحتی را اختیار کرده اند، نمی خواهند که  به آن ها ی55ادآوری ش55ود

 وحشتناک است؛ این  ناتوانی اشان را به انان یادوری می کند. 
 
همه چیز برای مردم دیگر واقعا

امروز، طبقه از طریق جدیدی به عن55وان یک55ی از مفوله ه55ای زی55ادی ک55ه در مع55رض ظل55م و س55تم

هس55تند، ه55م در رابط55ه ب55ا سیاس55ت هوی55تی و ه55م در رابط55ه ب55ا مفه55وم  می55ان بخش55ی - (

intersectionalityمیان برشی , مطالعه اشکال ظلم، سلطه یا تبعیض اس55ت )-م55ورد ت55وجه ق55رار   

گرفته است. این را چطور باید بفهمیم؟

شما درست مرا وارد یک سخنرانی در مورد کمبودهای  میان بخشی نمودید!  اگر ما بر هویت تمرکز

کنیم، آن در مورد  ایج5اد ادع5ا از طری5ق ع5زت و اح55ترام، و اس5تقرار من5ابع خ5ود ب5ه روش خاص55ی

می باشد. همان طور که وندی براون عنوان می کند،  ادعای هویت بر پایه ن5وعی رن5ج و درد، اغل55ب

رنج چشمگیر می باشد. و از نظر من، سیاست  هویتی هیچ گاه موفقیت آمیز نخواهد بود، زی55را کس55ی

که متعلق به طبقه کارگر است  همیشه دچار رنج است ،  و  چیزی که نمی خواه55د نش55ان ده55د هم55ان

درد و رنج است. او می خواهد  توانایی خود در زنده ماندن و تحمل،  مبارزه و غلبه را نش55ان ده55د.

تجلیل صدمه، درد، رنج یا مظلوم نمایی برای طبقه کارگر مؤثر نیست. من فکر می کنم که با تمرکز بر

ه55ویت،  هم55ه چی55ز از بی ع55دالتی ب55ه فردی55ت ب55ه عن55وان ش55کلی از س55رمایه منتق55ل ش55د. م55ن  در

«شکل گیری طبقه و جنسیت» در باره زنانی نوشتم که نمی خواستند با طبقه کارگر همس55ان گردن55د،

زیرا معنی آن معذرت خواستن بود؛ چون  هوس بازان جنسی، مادران بد و غیره انگاش55ته ش55دن
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بود. آن ه5ا  نمی توانس55تند و نمی خواس5تند  از ه5ویت خ5ود اس5تفاده کنن5د. ب5ا سیاس5ت هوی5تی

می بینیم که طبقات متوسط دوباره مدعی تمام منابع برای خ55ود می ش55وند، مثل  ب55ا  ادع55ای اینک55ه

قربانی خشونت هستند،  نیازمند انواع ترتیبات  امنیتی از قبیل مناطق مس55کونی حف55اظت ش55ده،

کاهش مالیات و غیره هستند. مسأله فق55ط مرب55وط ب55ه من55ابع نیس55ت، بلک55ه ش55امل دس55تور کاره55ای

سیاسی هم می شود، این شیوه ای است که طبقه متوسط، وقتی که همه چیز دارد،  ادعای درد و رنج

می کند.

بنابراین، هنگامی که گفته می شود ما احتیاج به تفکر میان برشی شامل نژاد، طبقه، جنسیت و هم55ه

چیزهای دیگر داریم، معمول  منظور این است ک55ه در م55ورد چیزه55ایی فک55ر ک55ن ک55ه درک   ارتب55اط ب55ا

سیستم سرمایه داری را مستثنی می کند. وقتی ک55ه م55ا در ب55اره تم55ایلت جنس55ی تحقی55ق کردی55م،

اهمیت احترام برای تقاضای مطالبه  از طریق تمایل جنسی کامل  روشن بود. اگر  زندگی فرد طوری

است که مورد احترام نباشد، فرد نمی خواهد با تکی55ه ب55ر اح55ترام خ55ود،  ادع55ایی نمائی55د. م55ن فک55ر

نمی کنم که شما به راحتی بتوانید این مقوله ها را کنار هم بگذاری55د: آن ه55ا منط55ق ک55امل  متف55اوتی

دارند. منطق طبقه همانطور که ژیژک عنوان می کند، حذف طبقات متوس55ط، ن55ه م55ردم بلک55ه س55اختار

طبقاتی است. منطق نژاد هم به همین شکل است. اما منطق فمینیسم اینطوری نیس55ت، ب55ه ج55ز در

Scumمانیفست اسکام (  Manifesto(که از ریشه کنی مردان دفاع می ش55د. ای55ن۱۹۷۰  در دهه ٢ ،

ممکن است در مورد تغییر شکل روابط جنسیتی باشد، اما باز عده دیگری استدلل می کنند که آن

بیشتر  مربوط به اختلفات جنسیتی و اختلفات جنسی است. به هر حال، آن ه55ا منط55ق متف55اوت و

رابطه متفاوتی با سرمایه دارند، و توسط سرمایه به اشکال متف55اوتی ش55کل داده ش55ده اند. م55ن فک55ر

می کنم که فقط تلفیق این دو، به معنی جلوگیری از دوباره کاری است که  این مقولت متف55اوت در

حالت عادی نیاز دارند.

در مباحث سوئدی، مسائل مربوط به ن5ژاد، ق55ومیت ب55ه ش55کل گس55ترده ای از طری55ق بحث ه55ای

میان برشی مطرح شدند.

۱۹۶۷   ،  سال  Scum  والری سولناس، مانیفست ٢
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شما تاریخ متفاوتی دارید. لحظات تاریخی متفاوت، لحظات تاریخی ملی متفاوتی وجود دارن55د. م55ن

می فهمم که چگ55ونه ای55ن ام55ر می توان55د  در س55وئد عم55ل کن55د، اگ55ر ش55ما از قب55ل چنی55ن  مب55احثی

نداشته اید. من فکر می کنم، بعد از مبارزات خشونت امیزی که ما در مورد نژاد و طبقه داشته ایم، ما

خیلی بیشتر مراقب همسان کردن مقولت هستیم زیرا ما می دانیم که آن ها به طور یکسانی عم55ل

نمی کنند. اما اگر آن ها در دستور کار قرار ندارند و مباحث می توانند آن ها را مطرح کنند، آن وقت

خیلی هم خوب است.

تا وقتی که آن ها بطور همزمان در مباحث وارد و خارج نشوند؟

 ب55ه۱۹۷۰بله، و من فکر می کنم که اغلب به همین گونه عمل می کند. فمینیست های سیاه در ده55ه 

همین شکل عمل کردند که امروز فمینیست های سوئدی عمل می کنند: آن ها ما را ترغیب به فکر

کردن در مورد نژاد نمودند، که مهم است. اما باز هم سنجش سیر زندگی  این چیزها سخت اس55ت.

نمی توان آن ها را از هم جدا کرد زیرا مردم  ج55دا ش55دنی نیس55تند؛ فق55ط زن ی55ا فق55ط ی55ک م55وقعیت

طبقاتی . اما اگر  ما  آن ها را  از طریق انتزاع تئوریزه کنیم تا اینکه از طریق تجرب55ه عمل55ی، آن گ55اه

فکر کردن در مورد سیستم ها یا منطق های مربوط به این که ما چگ55ونه هم55ه آن ه55ا را یکب55اره عمل55ی

 پیچیده می شود.
 
می کنیم، واقعا

شما در کارتان  چگونه با انواع مختلف مقولت  ارتباط برقرار می کنید؟

من در مورد استفاده از موضوعاتی که می توانن5د هم5ه چی5ز را به55م وص55ل کنن55د ص55حبت ک55رده ام.

 بر حسب اتف55اق ب55ا آن برخ55ورد ک55ردم، وق55تی ک55ه در
 
احترام به این روش عمل می کند. من واقعا

مورد چگونگی توضیح اینکه معنای یک زن سفید کارگر در انگلسنان در  یک زم55ان خ55اص چیس55ت،

 فکر ک55ردم، چگ55ونه
 
فکر می کردم. و فهمیدم که آن از طریق مورد احترام بودن، عمل می کند. بعدا

می توان آن را توضیح داد؟ چرا ایجاد احترام اینقدر مهم یا معنی دار است؟ چرا مورد احترام ب55ودن

همه این شیوه های مختلف   در یک بدن بودن را  در کنار هم قرار می ده55د؟ چ55ه چی55زی تمای55ل ب55ه

احترام را ایجاد می کند؟ م55ن معتق55د ب55ودم-ارزش داش55تن. از ای55ن رو هم55ه  کت55اب «طبق55ه، خ55ود،
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فرهنگ»، در مورد ارزش داشتن، حفظ ارزش و استخراج ارزش است. کتاب مسأله احترام را در سطح

انتزاعی-ساختاری  به بحث می گذارد تا  اینکه به بررسی  چگونگی س55ازماندهی فرهنگ55ی بپ55ردازد

که  در آن ما از طریق «خود» عمل می کنیم.

بنابراین، مفهوم احترام در شما هنگام پژوهش های قوم شناسی رشد کرد؟

بله، در ابتدا، آن اصل  وجود نداشت. در ابتدا من به بررسی واکنش به رسانه ها و اینکه چگونه زنان

دوره های مراقبت و پرستاری را انجام می دهند، پرداختم. م55ن در ب55اره ی55ک انتق55اد فمینیس55تی از

استفاده التوسر از ایدئولوژی کار می کردم و  فک55ر ک55ردم ک55ه آن  زن55ان فق55ط ای55دئولوژی زن55انگی را

کسب نمی کردند، بلکه دارای زندگی بس55یار ج55الب تری بودن55د. زن55انگی بس55یار ج55الب اس55ت، هم55ه

محیط های سمبلیک  ممل5و از از آن اس5ت، ام5ا  آن در عی55ن ح5ال دارای هی5چ ارزش5ی نیس5ت. اگ5ر

آن چنان از نظ5ر س5مبیلک ارزش داش5ت ، آن گ5اه،  بن5ا ب5ه بوردی5و، می بایس5ت ارزش س55رمایه را

می داشت. اما این چنین نیست، مگر در حوزه های مشخصی. با  یک نقطه نظ55ر س55اختاری می ت55وان

توضیح داد که چگونه زنان برای درس خواندن  به این دوره های وحش55تناک مراقب55ت و پرس55تاری

می روند، اما ان چیز زیادی در مورد  اینکه چگونه در چنی55ن ش55رایطی زن55دگی می کنن55د، ب55ه دس55ت

نمی دهد. به همین دلیل ما نه فقط به  قوم شناسی نیاز داش55تیم، بلک55ه احتی55اج ب55ه درک س55اختاری

انتزاعی در مورد اینکه چرا آن ها در زندگی چنین موضعی را اتخاذ می کنند، نیز داشتیم.

من هرگز فکر نمی کردم که احترام در کنارم باقی بماند، زیرا در واق55ع م55ن از اح55ترام متنف55ر ب55ودم.

مادرم چنان در مورد احترام سرمایه گذاری کرده بود که من در تمام زندگی سعی کرده ام که مورد

 با علقه وافر رسانه ها به مهمانی ه55ای
 
احترام نباشم، هر چند که در نهایت تسلیم می شوم. اما بعدا

 
زنانه، احترام در همه جا، در تلویزیون واقع نما، در مقیاس بزرگی، مط55رح ش55د. آنچ55ه ک55ه م55ن اخی55را

انجام داده ام این است که احترام را به شایستکی وصل کنم. احترام می تواند به مثابه نظم ج55امعه

از طریق شایستگی، که یک سازمان حقوقی است و یک بنیان باورنکردنی به اح55ترام می ده55د،  در

نظر گرفته شود. چه کسی می تواند شخص شایسته و مناسب تلقی گ55ردد؟ چ55ه کس55ی می توان55د ب55ه

مثابه موضوع مشروع دولت در نظر گرفته شود؟ احترام فقط مربوط به منزل تمیز نمی شود، بلک55ه ب55ه

معنی واقعی کلمه ، شامل موجودیت به مثابه یک شهروند است. این امر مرا به این مسأله رس55اند
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که چگونه طبقه متوسط بریتانیا به خرید اموال ادامه می دهد، ن5ه فق55ط از طری55ق خری5د املک بلک5ه از

طریق داشتن سرمایه فرهنگی مناسبی که آن ها در آینده بتوانند سرمایه گذاری نموده و خودشان

را در جامعه جلو ببرند؛ در جامعه نفوذ بیشتر، ارتباطات وسیع تر داشته و به خودشان ارزش مب55ادله

به همان صورتی اضافه کنند که سرمایه از طریق استثمار عمل می کند: انباشت. ای55ن همیش55ه ی55ک

پروژه آینده است و  آن چیزی  که من در حال حاضر ب55دان علق55ه دارم مردم55ی اس55ت ک55ه خ55ود را

معطوف آینده ساخته و  ارزش خود را بال می برند-انباشت احترام. اما چه کس55ی می توان55د ارزش

افزایی کند و چگونه آن ها  می توانند آن را انجام دهند؟

کتاب «شکل گیری طبقه و جنسیت» توجه زیادی را به خود جلب کرد. آیا از اینکه ث55ابت ش55د ک55ه

احترام اچنین مفهوم مهمی است، شگفت زده شدید؟

بله. این موضوعی بود که در حین نوشتن تک55وین ی5افت؛  بط55ور غری55زی در پژوه55ش قوم شناس55ی

وجود داشت  و این چیزی است که همیشه در زندگی من وجود داشته است.  وقتی که من با زن55ان

 در
 
بودم و با انان زندگی می کردم،  بیشتر علقه به روش های متضاد آن ها داش55تم. آن ه55ا تقریب55ا

دام سیستم مراقب55ت و نگه55داری افت55اده بودن55د ام55ا خیل55ی خلق بودن55د   سیس55تم را ب55ه گ55ونه ای

اقتدارگر  می انگاشتند. وقتی من شروع به نوشتن در مورد احترام ک55ردم،  در ابت55دا خیل55ی نگ55ران

بودم، زیرا بنظر می رسید آن ها کاره55ایی را  ک55ه از آن ه55ا   انتظ55ار می رف55ت،  انج55ام می دادن55د. ام55ا

این طور نبود. وقتی که من خیلی به دقت در مورد آن فکر ک5ردم و نق55ل قول ه5ا را خوان55دم آنگ5اه

متوجه شدم که آن ها سرگرم نوع متفاوتی از احترام بودند.

برخی عنوان می کنند که «شکل گیری طبقه و جنسیت» در باره زنان  کارگری اس5ت ک5ه می خواهن5د

تبدیل به طبقه متوسط گردند؛ آن ها نکته اصلی را متوجه نشده اند.. آن ها می خواهند ارزش داشته

 نمی خواهند به طبق55ه متوس55ط ب5دل ش5وند و آن ه5ا نمی خواهن5د ب5ه آن چی5زی
 
باشند. آن ها مطلقا

تبدیل گردند که ازشان انتظار می رود،  نمی خواهند اسیب شناس55ی ش55وند، ام55ا آن ه55ا می خواهن55د

ارزش داشته باشند. پروژه تلویزیون واقع نما در همین مورد است. چه کسی می تواند فرد شایسته

و مناسبی باشد؟ کی می تواند ارزش داشته باشد؟ از جهتی این کامل  مارکسیستی اس5ت و اگ5ر ب55ه

 خ55ود
 
مارکس پیر مراجعه کنیم می بینیم که او  در باره فردیت و دارایی صحبت می کند، و  او واقعا
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ای55ن ارتب55اط را برق55رار می کن55د. وی در م55ورد کاله55ایی ک55ه دارای اهمی55ت هس55تند،  آن ه55ایی ک55ه

واگذاردنی و آن هایی که غیر قابل واگذاری هستند، صحبت می کن55د. او در م55ورد ارزش مص55رف و

آنچه که برایش اهمیت دارد و نه فقط آن هایی که قابل معاوض55ه هس55تند، ص55حبت می کن55د. او وارد

موضوع می گردد اما هرگز آن  را بسط نمی دهد. او آن را به شکل ی55ک تئوری فوق الع55اده در م55ورد

سرمایه بسط می دهد. من الن ک55ه در س5وئد زن55دگی ک5رده ام می ت5وانم درک کن5م ک55ه چ5را کت5اب

«شکل گیری طبقه و جنسیت»  اینقدر در سوئد موفقیت داشت. اینجا جامعه مح55ترمی اس55ت، اینج55ا

تنظیم شده ترین مکانی است که من تابحال تجربه کرده ام. خیلی با  انگلستان فرق می کند، جایی

که انحراف ، خشونت، نوآوری و  زیر سئوال بردن اقتدار بورژوایی خیلی آشکار است.

. چ5را٣شما در مقاله ای از نشریه «فرونسیس»،  در مورد اهمیت ارزش مص55رفی بح55ث می کنی55د

آن اهمیت دارد؟

دلیل من برای ارزش مص55رف، آن چی55زی اس55ت ک55ه م55ا ام55روز در جوام55ع انگلی55س و آمریک55ا و  در

تئوری های مربوط به ذهنی5ت می بینی55م، در آث5ار فوک55و،  وق5تی ک5ه او در م5ورد مراقب5ت از «خ5ود»

نوشت، و بطرز جالبی در اثار نیک روز، باومن و بوردیو. اینجا  مخرج مشترک این درک است که ب55ه

خاطر آنکه فرد ارزش داشته باشد،  باید روی خودش سرمایه گذاری کند و یا انطور که فوکو می گوید

از خودش مراقبت نماید. فرد باید روی خ55ودش ک55ار کن55د. ای55ن س55رمایه گذاری  ب55ه معن55ی کس55ب

فرهنگ مناسب، ارزش مناسب و یادگیری  سرمایه فرهنگی است.بدین ترتیب شخص ارزش خ55ود

را حقظ می کند. اکنون، بنظر می رسد که جامعه انگلیس، خصوص55ا در م55ورد تحص55یلت، ب55دین گ55ونه

عمل می کند. آموزش طبقه متوسط، بیش از پیش مبتنی ب55ر ی55ادگیری بیش55تر کودک55ان،  بیش55تر

ماهر شدن، و نواختن الت  بیشتر  و بیشتر می باشد. نکته اینجاست که طبقه متوسط بایستی خ55ود

را با اشکال گوناگون ارزش مجهز نماید. در اینده،  همه این اشکال  فرهنگی  ارزش  مبادله داشته و

می تواند مورد استفاده قرار گیرد و یا با چیز دیگری مبادله شود.

 علقه ای ب55ه انباش55ت   ارزش 
 
از طرف دیگر، ارزش استفاده در شرایطی منطقی اس55ت ک55ه ف55رد  واقع55ا

۲۵–۲۶نگاه بکنید به فرونسیس شماره ٣
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مبادله   ندارد. بلکه برای خود  مصرف علقه وجود دارد. ارزش مصرف  بیش55تر ب55ه ج55ای آنک55ه رو ب55ه

آینده داشته باشد،  ریشه در حال دارد. برای مثال، یک تضاد جالب بین لذت گرایی و ل55ذت گرایی

کنترل شده وجود دارد که توسط کریس گریفین توصیف می شود. او  زنان ج5وان ک5ارگر را در ی5ک

شب لذت بخش در شهر توصیف می کند: آن ها هیچ اهمیتی نمی دهند چه اتف55اقی می افت55د، آن ه5ا

فقط می خواهند خوش باشند. اما یک لذت کنترل شده و یا محاسبه شده وجود دارد طوری ک55ه ف55رد

لذت خود را   محدود نموده طوری که برای کار روز بعد دیر نکنند. ارزش مصرف ربطی ب55ه مراقب55ت

ندارد، در حالی که  ارزش مصرف  کنترل شده در مورد بهره وری، روابط کاری و چیزه55ای ش55بیه آن

فکر می کند. بنابراین فکر می کنم ارزش مص55رف رویک55رد ک55امل  متف55اوتی دارد. زن55انی ک55ه م55ن در

«شکل گیری طبقه و جنسیت» مصاحبه نمودم در پی کسب احترام ب55ه خ55اطر  افزای55ش ارزشش55ان در

آینده نبودند. آن ها  خواهان احترام بودند چ55را ک55ه دوس55ت دارن55د ی55ک خ55انه تمی55ز،  الن داش55ته

باشند. این نوعی دفاع در برابر کاهش ارزششان  است. بنابراین من فکر کردم ک55ه ارزش مص55رف

می تواند روش مفیدی برای این تمایز،  از طریق مارکس باشد. اما من همیشه نگران فکرک5ردن ب5ه

شکل دوتایی هستم: چه چیز بیشتری وجود دارد؟ من فکر می کنم که یک درجه بن55دی بی55ن ارزش

مصرف و ارزش مبادله وجود دارد. نه این است و نه ان. مکانیزم مبادله بر اساس چیزی اس55ت ک55ه

قابل تبدیل شدن  می باشد،  نرخ، بنابرین می توان همچنان از استعاره سرمایه استفاده نمود.

در حال حاضر من مشغول پروژه دیگری به نام «احتمالت وقوع و ارزش ه55ا» هس55تم. آن در م55ورد

گروه هایی است که  به احتمال قوی هیچ وقت صاحب کار نمی شوند، و یا این احتمال بسیار ضعیف

است. من سه گروه را بررسی کرده ام: مجرمین سابق که احتمال  در انگلیس ک55اری پی55دا نخواهن55د

کرد زیرا آن ها اغلب در زندان بسر برده اند و اغلب مشکل مواد مخدر و ی5ا الک55ل دارن5د؛ خانم ه55ای

 سال که روی آینده خود سرمایه گذاری نمی کنند و بالخره، مادران جوان کارگری که یا۸۰بالتر از 

به احتمال زیاد ک5ار پی5دا نخواهن5د ک55رد، و ی5ا  نمی خواهن5د کاره5ایی ک55ه در دسترسش5ان اس5ت را

بپذیرند. من در تلشم  گروه هایی را که امکانات مبادله کم5ی دارن5د را بررس5ی ک5رده و از خ5ود در

 ج5الب  ب5وده اس55ت، زی5را
 
مورد انچه که برایشان مهم و قابل اهمیت است سئوال کنم. این  واقع5ا

دوباره به چیزهایی مانند احترام و قابل احترام بودن برمی گردد. و آن ها به همان ش55کلی، مانن55د

وقتی که  باید به زمان دوری فکر کرد، بیان نمی شوند . آن ها نمی توانند خ55ود را ب55ا گفت55ن اینک55ه
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 ع55الی هس55تند. آن ه55ا
 
«من این کار و آن کار را خواهم نمود»، برجسته کنند. خانم ه5ای پی5ر واقع55ا

هیچگونه علقه ای به کسب احترام ندارند.  آن ها  تم55ام عم5ر خ5ود را ص5رف اش5پزی و تمی5ز ک55ردن

نموده  ولی الن می خواهند خوش باشند. آن ها الهام بخش من هس55تند! ج55الب این  اس55ت ک55ه ن55ه

نیازی به دفاع از خود در مورد پیشداوری های اخلق55ی دارن5د و ن55ه نی5ازی ب55ه س55رمایه گذاری ب55رای

این55ده. آدم ب55ه ط55رز متف55اوتی زن55دگی می کن55د، و چیزه55ای دیگ55ر دارای اهمی55ت می گردن55د. م55ن

می خواهم به بررسی  آنچه که واقعا برای ادم ها اهمیت دارد  بپردازم ، وقتی که انها تمام هم وغ55م

خود را روی سرمایه گذاری  در آینده نمی گذارند. یا اینکه وقتی که از گذشته و حال دفاع می کنند.

شما چه ارزیابی از ارزش اقتصادی و ارزش گفتمانی دارید؟

من فکر می کنم که همه این ها به نوعی محصولت گفتمانی هستند. من اقتص55اد را ک55امل  ب55ه ش55کل

یک سیستم گفتمانی می بینم، برای همین فکر می کنم که مفهوم ارزش خیلی مهم است. اقتص55اد

روشی است که ارزش سازمان دهی ش5ده اس55ت. بن5ابراین اگ5ر م5ا ب5ه مط55العه اینک5ه چگ55ونه ارزش

سازمان دهی شده است بپردازیم، می توانیم همه جنبه های مختلف اقتصاد را بیابیم.

آیا  شما به این نوشته خود اشاره دارید ک55ه می خواهی55د «فرات55ر از م5ارکس حرک55ت نم55وده، ام55ا

همراه مارکس باشید»؟

بله. من همیشه تعجب می کنم چطور من در حال عقب رفتن هس5تم. بای5د از وق55تی ک55ه م55ن ب5رای

اولین بار مارکس را خواندم سی سال گذشته باشد، و م55ن هن5وز ب5ه عق55ب برمی گ5ردم و چیزه5ای

 جالبی را پیدا می کن55م. م55ن مق55اله فوق الع5اده پی5تر استالی براس5و «ک5ت م5ارکس» در م5ورد
 
واقعا

بت وارگی در  فرهنگ را خواندم. چنین بنظر می رسد که مردم  فرهنگی هستند،  اما مقدار کاری که

در بچگی آن ها سرمایه گذاری شده است، فوق العاده می باش5د. مثل بنظ5ر می رس55د ک55ه آن ه55ا ش55م

موسیقی دارند، اما آن ها از سن دو سالگی مجبور به ن55واختن ی55ک آل55ت موس55یقی ش55ده اند. ای55ن

مربوط به بت وارگی، به رابطه بین کار، استعداد و خلقیت  می باشد. ب55رای همی55ن م55ن ب55ه م55ارکس

رجوع کرده و در باره بت وارگی و علقه مندی غیر عقلنی خود  او به لباس هایش و شرابش مط55العه
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کردم. این موضوع مرا متوجه این امر نمود که او چقدر خواهان ی55ک زن55دگی خ55وب ب55رای خ55ودش

ب55ود، و نی55ز او آرزوی ی55ک زن55دگی خ55وب ب55رای هم55ه را داش55ت. بس55یار مه55م اس55ت ک55ه ای55ن را در

تحلیل های سخت تر اقتصادی ببینیم. آنچه که همیشه برایم جالب بوده است اینکه چگونه مردم در

شرایط اقتصادی سخت تلش دارند وضع دلپذیری برای دیگران بوجود اورند. غیرممکن است برای

یک مصاحبه یا دیدار با ک5ارگران در انگلس55تان بروی5د و از ش5ما پ5ذیرایی نکنن5د! آن ه5ا دع5وت ب5ه

بهترین کیک ها می کنند. و اگر شما به مارکس مراجعه کنید، همین را نزد وی می یابید، وق55تی ک55ه

می نویسد  چقدر شامپانی را  دوست دارد.. اما ما همه آن را دوست داری55م اگ55ر فق55ط اس55تطاعتش را

داشته باشیم!

شما در مورد اینکه چگونه زنان به عنوان فرومایه و تحقیر شده در تلویزیون واقع نما جای داده

شده اند. اما  آیا نمایشاتی وج55ود دارن55د ک55ه از طری55ق ب55از ک55ردن راه ب55رای مواض55ع و فض55اهای

سیاسی جدید  بطور بالقوه ویرانگر محسوب شوند؟ آیا هیچ ارزشی در این امر وجود ن55دارد ک55ه

بعضی از گروه های کارگر زن به عن55وان ی55ک موض55وع،  قاب55ل روی55ت ش5وند ی5ا اینک55ه تج5ارب و

رفتاره55ایی ک55ه قبل  در تلویزی55ون نش55ان داده نمی ش55دند، ناگه55ان در تلویزی55ون ب55ه چش55م

می خورند؟

امیدوارم که اینطور باشد. در ابتدا، من به خاطر موعظات اخلقی برنامه ه55ا، ک55ه معم55ول  توس55ط طبق55ه

متوسط تولید می شوند و آن ها  تصویر خاص  و معینی از رفتار طبق55ه ک55ارگر-«طبق55ه ک55ارگر اینگ55ونه

رفتار می کند»-  دارند، وحشت زده شدم. مواضع و نقش شرکت کنندگان کامل  مشخص است و باید

در نقش «مادر بی عرضه» و «نظافت چی بد» جا داده شوند. اما آنچ55ه ک5ه ع55الی اس55ت اینک55ه بن55ا ب5ر

تحقیقات ما، بسیاری از شرکت کنندگان از قبول چنین مواضعی سر باز زده اند. آن ها ک55امل  اقت55دار

ساختار اخلقی شده را رد کردند. این تا حدی شبیه «شکل گیری طبقه و جنسیت» است. اگر شما به

یکی از زنانی که من مصاحبه کردم  می گفتید که مثل چگونه یک نوزاد را بای55د حم55ام دهن55د، آن ه55ا

واکنش نشان داده و می گفتند:  «چی؟! تو کی هستی که مرا راهنم55ایی می کن55ی؟» در تلویزی55ون

واقع نما، ما می بینیم که چگونه اقتدار اخلقی طبقه متوسط ب55ه چ55الش کش55یده می ش55ود. جنبه ه55ای
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خوب وبدی در رابطه با امتناع کامل از تصحیح خود بر اساس اخلقیات و اینکه  اصل   وابسته نکردن

خود به یک نوع قضاوت، وجود دارد. بعضی از زنانی که ما مصاحبه کردیم خیلی شبیه «چه اهمیتی

دارد!»، بوده است. بنظر انان اخلق متعلق به دیگ5ران اس5ت و اینک5ه چگ5ونه اف5راد ش55بیه ان5ان در

برنامه، به شکل منفی معرفی می شوند را نادیده می گیرند. این یک  روش برای امتن55اع از قب55ول

اقتدار اخلق و امتن55اع از ب55از ش55ناختن خ555ود-به عب55ارت به55تر، نش55ناختن خ55ود-در رل ی55ک ف55رد

ناشایسته می باشد.

روی دیگر  این سکه وقتی است که آن ها  در قضاوت های اخلقی غ55رق می ش55وند و اقت55دار اخلق55ی

اغلب شامل قضاوت های مرتجعانه وحشتناک در م55ورد زن55ان دیگ55ر می باش55د. آن ه5ا ممک55ن اس55ت

مادران جوانی باشند که شانس کم55ی ب55رای گرفت55ن ک55ار داش55ته باش55ند ی55ا اینک55ه فق55ط می توانن55د

کارهایی را بیابند که  در آن ها بشدت مورد استثمار واقع می شوند. آن ه55ا در تلویزی55ون م55ادرانی

که کار می کنند را بد خطاب می نمایند. این تنه5ا موض55عی اس5ت ک5ه در دس55ترس ان55ان ق5رار دارد.

آن ها می دانند ازشان چه انتظاری می رود، آن ها هیچ اینده ای که در ان بتوانند یک زندگی خ55وب

ایجاد کنند، ندارند. یا اینکه ترجیحا ، آن ها اوقات خ55وبی ب55ا بچه هایش55ان دارن55د ام55ا در عی55ن ح55ال

می دانند دیگران به آن ها چگونه نگاه می کنند. بنابراین آن ها به سختی به اقتدار اخلقی خود ب55ه

عنوان مادر می چسبند. آن ها  به خ55وبی مراق55ب بچه ه55ای خ55ود هس55تند زی55را آن ه55ا همیش55ه خ55انه

هستند. این تنها امکانشان برای دسترسی به اقتدار اخلقی است. و در عین ح5ال م55ا ش55اهد  هم55ه

ابتکارات سیاسی که هدفشان برگرداندن آن ها به بازار کار، ب55ه کاره55ایی ب55ا ح55داقل م55زد و ش55رایط

وحشتناک کاری است، هستیم. آدم  باید چه کار کند؟ خانه  در کنار بچه ها  و رفقایی که انها هم ک55ار

ه رفتار می شود؟ این انتخاب ساده ای است
ر
ندارند بماند یا اینکه سر کاری  رود که با انسان مانند گ

تا وقتی که از نظر اقتصادی تفاوت کمی وجود داشته باشد. اما مش55کل اینجاس55ت ک55ه ای55ن انتخ55اب

آن ها را در شرایطی  که ترک آن سخت است. قفل می کند.

دوباره به تلویزیون واقع نما باز گردیم. چگ55ونه می ت55وان آن را در ی55ک چش55م انداز گس55ترده تر

دید؟ چرا ما از تماشای مردمی در تلویزیون لذت می بریم که خطا کارند ویا ب55اعث چن55دش م55ا

می گردند؟
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 که در مورد ملودرام می نویسد، صحبت کردم. بس55یاری از ای55ن٤من در این مورد با ماریا کارلسون

 اینگونه هستند؛ موقعیت  و ش55رایط بس55یار ک55وچکی ک55ه ب55ادکنک وار ب55ه
 
برنامه های تلویزیونی دقیقا

ملودرام های بزرگی باد می شوند. او معتقد ب5ود ک55ه ملودرام ه5ا وق55تی خیل55ی مه55م می ش5وند  ک5ه

مسائل  مهم در مورد  اقتدار دچار بحران هستند و به نوعی مذاکرات هنج55اری در جری55ان اس55ت، در

شرایطی که  ایمان  به چیزی  از دست رفته است. در اینجا پیوندهایی با تئوری های ذهنی55ت وج55ود

دارند که معتقدند ایمان در بردارنده خود  من است ت55ا اینک55ه ب55ه ی55ک نه55اد م55ذهبی و ی55ا سیس55تم

سیاسی ربط داده شود.  م5ا در ج5امعه ای زن5دگی می کنی55م ک5ه م5ردم بخ5اطر سیاس5ت های موج5ود

وحشت زده هستند. میلیون ها نفر می توانند بر علیه جنگ در عراق اع55تراض کنن55د و تم55ام دول55ت

معترض باشد اما نخست وزیر همچنان پا به میدان جنگ می گذارد. هیچ ک55س دیگ55ر هی55چ ت55أثیری

ندارد. مردم سرخورده می شوند. تلویزیون واقع نما واکنشی است به «هرچی». در چنین اوض55اعی

ما صاحب ملودرام هایی می شویم که نمایش های  خن55ده دار و  س55رگرم کننده ای هس55تند (در عی55ن

آنکه سیاست اقتصادی تلویزیون دیجیتالی خواه55ان برنامه ه55ای ارزان اس55ت ). آن ب55ه مث55ابه ی55ک

برنامه فرهنگی پایین، تلویزیون زنان محسوب می شود و به نظر می رسد در حال تخری55ب فرهن55گ

انگلیس باشد. این خیلی جالب است که تلویزیون واقع نما مهمترین برنامه اخلقی اس5ت ک5ه ش5ما

می توانید در تلویزیون ببینید.

 در تلویزیون واقع نمای انگلستان ب55ه نم55ایش گذاش55ته می ش55ود،
 
اما من فکر می کنم آنچه که واقعا

آن چیزی است که طبقه متوس55ط در م5ورد طبق55ه ک5ارگر  فک5ر  می کن55د. و اینک55ه طبق5ه ک5ارگر موض55وع

نمایش، تحقیر و خنده محسوب می شود. و طبقه کارگر غیر قابل پیش بینی است. از ای55ن رو ب55رای

من، آنچه که تلویزیون واقع نما در معرض نمایش قرار می دهد، توهمات و تجس55مات طبق55ه متوس55ط

 توسط منتقدان فرهنگی طبقه متوسط  بررسی می ش55وند، و آن ه55ا را
 
است. همان تجسماتی که بعدا

وحشتناک ارزیابی می کنند. بنابراین بحث در مورد تلویزیون واقع نما در بین طبقه متوسط جریان

دارد و مربوط به طبقه متوسط است و طبقه کارگر  موضوع این تجسم است. 

هنگامی که ما با زنان جوان طبقه کارگر در مورد تلویزیون واقع نما مصاحبه می کردیم، ما پرس55یدیم

که ایا آن ها مایلند در چنین برن55امه ای ش55رکت کنن55د، آن ه55ا ج55واب دادن55د «اره،  البت55ه». ای55ن راه

ماریا کارلسون یکی از محققین مرکز مطالعات جنسیتی دانشگاه اوپسال در سوئد می باشد.٤
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دیگری برای پول درآوردن است. یکی از انان که خ55ود در آن ش55رکت نم55وده ب55ود، گف55ت «خیل55ی

خوب بود، آن ها مرا سوار تاکسی کردند و من  قبل   هرگز سوار تاکسی نشده بودم؛  در ی55ک هت55ل

زندگی کردم،  من هرگز تا آن موقع در هتل زندگی نکرده بودم، آن ها  به من هدیه دادند.» برای

او همه این ها فوق العاده بود. او یک مادر تنهای هیجده ساله است. آن ها او را مسخره کردن55د، ام55ا

  ساله بود دچار اش5تباه ش5ده ب5ود، از او انتق5اد ش5ده۱۴او اهمیتی نمی داد. او  به نظرش وقتی که 

بود ولی او یک آخر هفته خوبی را از سر گذرانده بود. و او می تواند فکر کند دوباره شرکت نمای55د.

 رد ه55ر
 
اینجا ما با روش متفاوتی روبرو هستیم. من فکر می کنم ویرانگرترین عنصر در اینجا دقیق55ا

گونه  اقتدار اخلقی طبقات متوسط است. و  این باید در رابطه با تغییرات جاری در فرهنگ سیاسی

و زندگی رسمی قرار داده شود، جائی که سیستم قانونی تلش می ورزد فقدان اح55ترام ب55ه اقت55دار

اخلقی طبقات متوسط را غیرقانونی نماید. پروژه های اجتماعی در بریتانیا وجود دارند که هدفشان

آموزش رفتار مناسب است ( به وب سایت«دستور کار  احترام» نگ55اه کنی55د!)، ک55ه ای55دئولوژی رای55ج

 ای55ن خ55ود٥ویکتوریایی را تکرار می کند که  از نظر طبقه کارگر  یک شوخی ب55زرگ قلم55داد می ش55ود.

بیانگر جابجایی ارزش ها و افزایش درگیری در جامعه است.

شما چگونه به تغییرات  طبق55ه در بریتانی55ا-  و ش55کل گیری های جنس55یتی  از نظ55ر ی55ک مفه55وم

بزرگتر جهانی  در رابطه با تقسیم بین المللی کار می نگرید؟

 س55ال از۳۰آنچه که امروز در  انگلستان عرضه می شود نسخه عالی نئولیبرالیسم اروپایی است. م55ا 

نئولیبرالیسم را پشت سر گذاشته ایم، جایی که امر خصوصی کامل  عمومی شده و ما شاهد تناقضات

گسترده ای هستیم که از طریق جهانی شدن ایجاد گشته اند. بازار انگلیس بطور کامل برای س55رمایه

باز شده است. آنچه که در جریان است،  انشقاق عمیق بین کارگران سفید و سیاه است و ما شاهد

 سپتامبر هستیم که دیواری بر علیه کارگران آس55یایی ایج55اد۱۱شخصیت تخیلی «تروریست» بعد از 

  و۱۹۶۰کرده است.  گذشته امپریالیستی بریتانیا که مردم را مجبور به کار در بریتانی55ا در دهه ه5ای 

  می کرد همیشه تأثیر گسترده ای بر مبارزات اتحادیه ک55ارگری داش55ته و آنچ55ه ک55ه در انگلی55س۱۹۷۰

www.respect.gov.ukنگاه کنید به: ٥
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طبقه خوانده می شود را فرم داده است. کامل  غیر ممکن است که از نژاد صحبت شود، بدون آنکه از

طبقه نامی برده نشود، زیرا اکثریت مردم سیاه و آسیایی ج5زء طبق55ه ک5ارگر محس5وب می ش5وند. از

این رو،  شکل گیری ساختار طبقاتی بریتانیا کامل  نشان امپراتوری و امپریالیسم را بر خ55ود داش55ته

و اکنون نیز مهر نئولیبرالیسم و ژئوپلیتیک امپریالیستی جدید را بر خود دارد.

تشکیل طبقه کارگر سیاه و سفیدبه مقدار زیادی  وابسته ب55ه پاس55خ م55ا ب55ه نئولیبرالیس55م می باش55د.

نئولیبرالیسم متکی بر این درک است که فرد ارزش خود را ایجاد می کند. آن همچنی55ن تص5اویری

از آنهایی که فاقد ارزش در سیستم سرمایه داری هستند، اتباع نامشروع ملت، را  ایج55اد می نمای55د.

ما هم اکنون  بخش خدمات رو به رشدی داری55م. ام55ا م55ردان ک55ارگر س55فید و س55یاه در ای55ن بخ55ش

نمی خواهند کار کنند، زیرا  بخش خدمات به زنان ارتباط داده می ش55ود. بخ5ش خ5دمات متک55ی ب5ر

 زن555انه-می باشد. بن55ابراین ناگه55ان از م55ردان
 
نمایش  خصوصیات اطاعت و تمکین-ویژگی تقریبا

 
سیاه و سفید طبقه کارگر انتظار می رود که تبدیل به چنین سوژه ای برای سرمایه گردند، که تقریب55ا

غیر ممکن است. در رابطه با تاریخ امپریالیسم و مقاومت در برابر ان، این نش55ان دهنده ی55ک م55انع

بزرگ در برابر سیاست های نئولیبرالی است. اما آنچه روی داده است این است که م5ا ش5اهد ی5ک

تقسیم جنسیتی گسترده هستیم زیرا زنان می توانند کار خ55دماتی انج55ام دهن55د و هم اکن55ون نی55ز

می دهند. ما همچنین شاهد انشقاق در میان کارگران آسیایی از جمله به خاطر تاریخ ورود ان55ان ب55ه

بریتانیا هستیم. ما گروه های زنان قدرتمن55دی داری55م ک55ه در کارخانه ه55ا ک55ار می کنن55د، زن55ان عض55و

 م55ا گروه ه55ای ت55ازه وارد ش55ده س55نتی تر را
 
اتحادیه ها که اعتصابات را سازماندهی می کنند. و بع55دا

داریم؛ بنابراین روش های مختلفی در پاسخگویی به نئولیبرالیسم وجود دارد.

و در نهایت، ما دارای دولتی هستیم که ب55ه هیچ ک55س اح55ترام نمی گ55ذارد، و تلش دارد ک55ه ب55ه زور

مردمی  که مطیع نیستند، را سربراه و محترم سازد. اگر به فیلم هایی که تلش کرده اند این بحران

»  بنگریم نکته جالب این استThe full money» و «Brassed offرا  به تصویر بکشند، مانند «

که آن ها همه مردان را این گونه تصویر می کنند که مایل ب55ه تس55لیم ب55ه نظ55م جدی55د هس55تند. ام55ا،

در واقع من فکر می کنم ک55ه ع55دم تمای55ل گس55ترده ای وج5ود دارد، مردان55ی ک55ه نمی خواهن55د مطی55ع

باشند. به تصویر رایج یک مرد سیاه ج55وان فک55ر کنی55د؛ آن ب55ه س55خت و خش55ن ب55ودن ارتب55اط داده

می شود. و چه چیزی لزم است که او به کار در بخش خدمات بپردازد؟ این جور در نمی اید.



58دریچه ها شماره نه      

شما  از کارتان در رابطه با ارزش و احترام   چه پیامدهای سیاسی را می بینی55د و چ55ه نت55ایجی از

آن می گیرید؟ ما به عنوان سوسیالیت و فمینیست باید روی چه چیزی تمرکز کنیم؟

 لزم است  تمرکز خود را بر اینکه اقتدار چ55ه ش55کلی ب55ه خ55ود گرفت55ه و چگ55ونه
 
من فکر می کنم  واقعا

می ش5ود ب5ا آن مب5ارزه ک5رد، ق5رار دهی55م. ب5ه چ5ه کس5ی اقت5دار داده ش5ده و چ5ه کس5ی ق5درت را

می خواهد؟ مس55ئله ک5ار اس55ت، آنچ5ه ک55ه م55ردم انج55ام می دهن5د ت5أثیر زی5ادی دارد. م55ن مج5ذوب

نظافت چیان  لندن هستم. آن ها غیر قانونی هستند اما موفق ش55ده اند ب55ه اتحادیه ه55ا بپیوندن55د و

برای شرایط به55تر و دس55تمزد بیش55تر اعتص55اب کنن55د. و ای55ن ام5ر ت5ا همی55ن اواخ5ر ب5رای ک55ارگران

 قابل تصور نبود. آن ها از اشکالی از مطالبات م55ذهبی ب55رای م55ورد اح55ترام واق55ع
 
غیرقانونی تقریبا

شدن و عدالت استفاده می کنند. در اینجا چیزهای مختلفی در کنار هم قرار می گیرن55د. بس55یاری از

کارگران غیرقانونی، عمدتا زنان، خواهان آن هستند که ب55ه مث55ابه ک55ارگران  مح55ترم در نظ5ر گرفت55ه

شوند زیرا این آن چیزی بود که  امپراتوری بریتانیا می گفت هدفش بوده است. و اقتصاد، متک55ی

بر کارگران مهاجر است. بنابراین ما شاهد انیم که یک امپراتوری پیشین در مقاب55ل ای55ن موض55وع

قرار می گیرد که انسان ها به ارزش های استعماری رجوع ک55رده و از اح55ترام ب55ه روش خودش55ان ب55ه

عنوان یک استراتژی در راه کسب حقوق خود، استفاده می کنند.

 است. م) یک اعتص55اب جه55انی ب55ر علی55ه کمپ55انی -گی55ت گ55ورمه-۲۰۰۷سال گذشته (منظور سال 

صورت گرفت که تهیه کننده غذا برای پروازهای بین المللی بود. اعتصاب بزرگی در ایالت متح55ده

و همچنین یک اعتصاب بزرگ در لندن  صورت داده شد و ما همه به فرودگاه هیترو لن55دن رف55تیم.

اما البته اعتصاب در بریتانیا بود و پلیس بلفاصله ما را ب55ه بی55رون ک55رد. در اینج55ا ق55وانین زی55ادی

وجود دارد تا از همه اشکال فعالیت های اتحادیه ای جلوگیری شود. اما تجسم کنید: تمام تپه ب55زرگ

هیترو مملو از زنان آسیایی بود. در چنین لحظه ای است که آدم تشخیص می دهد همه چیز انطوری

 کارهایی انجام می دهند، اغلب به خاطر آنکه آن ها مجبورند، ما
 
که بنظر می رسد نیست. مردم واقعا

فقط چیزی راجع به آن نمی دانیم. خیلی مهم است که به خاطر داشته باشیم. برای م55ن پیام55دهای

سیاسی راجع به دنبال کردن چنین چیزهایی است تا اینکه فرض را بر این گذارم که مقاومت باید

به شکلی که من از قبل می شناسم صورت بگیرد. و این بستگی به فکر کردن راجع به  انسان هایی
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دارد که بر آینده به خاطر  این که ببینند چگ55ونه می ت55وان ب5ه ش5کل ک55امل  متف55اوتی زن5دگی ک55رد،

سرمایه گذاری نمی کنند .

۲۰۰۸  سال ۲۵ –۲۶بر گرفته از فرونسیس شماره 

Beverley Skeggs, Sofie Tornhill, Katharina Tollin, Fronesis 25-26, 2008 



60دریچه ها شماره نه      

گاه5انه آزادی را قرب55انی گاه5انه و ی5ا ناآ مدت های مدید چپ  در انتخ5اب بی5ن آزادی و براب5ری، آ

برابری نموده است. این نه تنها معضل چپ ایرانی، دنیای سوسیالیستی قدیمی، بلکه چ55پ بط55ور

عموم بوده و هست. همه ما بخوبی از نتای55ج تاس55ف بار چنی55ن سیاس55تی ک55ه در ای55ران ب55ه دف55اع از

انحصارگران به امید برابری بیشتر-ارزوهای ناکام بخشی از چ5پ ک55ه فرس55نگ ها از واقعی55ت ج55اری

 موج5ود دی55روز،
 
گاه هستیم. چنین سیاستی در سوسیالیسم واقع5ا جامعه فاصله داشت- انجامید، آ

به برقراری دیکتاتوری های مخوف،  و در نهایت پوسیدگی نظام سوسیالیس55تی  منج55ر ش55د. ام55روز

پیشبرد چنین سیاستی در معضلت سیاسی پیچیده ملی و جهانی کنونی، به دفاع نصف و نیمه از

مبارزات ازادی خواهانه بدل می گردد.

گاهی از چنین معضلی، باز هم ما در دفاع از براب55ری، اما، سئوال واقعی این است که چرا با وجود آ

آزادی را به قتلگاه روانه می کنیم؟ چه مکانیزم ه55ایی وج55ود دارد ک55ه م55ا را در چنی55ن جه55تی س55وق

می دهد؟ آیا بدون ازادی، امکان برابری وجود دارد و بالعکس، آی55ا آن گ55ونه ک55ه لیبرال ه55ا م55دعی

انند، فقط باید از آزادی بی قید و شرط دفاع نمود و برابری را به بوته فراموشی سپرد؟

در طی چند دهه، اتین بالیبار، فیلسوف فرانسوی در پی رازگشایی این معمای سخت ب55وده اس55ت.

او راه حل ای5ن مش5کل را در آزادی ت5وأم ب5ا براب5ری می دان5د. در زی5ر، ان55ا-ورنا نوس55ت هوف ب5ه

جمع بندی افکار بالیبار در این مورد می پردازد.    
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١برابری-ازادی

 نکاتی در مورد اندیشه اتین بالیبار
نوشته: انا-ورنا نوست هوف

برگردان: رضا جاسکی

۳۰۳۷تعداد کلمات: 

۱۹۳۸روز و شب، مک اشر، وودکات 

�وی، «egaliberte  بالیبار از اصطلح خود ساخته فرانسوی ١��ه فرانس��ب دو کلم��ری  و «egalite -ترکی�»، براب
liberte ازادی-  که در انگلیسی به  ،«equalibertyی���ن را در فارس��تفاده می کن�د . ای��ت، اس� ترجمه ش�ده اس

�د��ر چن��ه ه��ود ک��تفاده می ش�می توان برابری توأم با آزادی ترجمه نمود. در این متن از  واژه برابری-ازادی اس
نارساست، اما بر  اهمیت همزمان آزادی و برابری تأکید دارد. 
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)، آثار اتین بالیب55ار را دهه هاس55ت ک55ه دنب55الEgaliberte می توان گفت که شبح ازادی-برابری (

٢می کند. دللت های ضمنی این اصطلح را می توان در مفهوم شهروند ب55ه عن55وان «تع55ادل م55وقت»

-یک اص5ل س5اختاری کلی5دی ک5ه «براب5ری-ازادی» را پی ری5زی می کن55د، ی5افت. خ5ود مفه55وم در

سرتاسر آثار وی مرتبا ظاهر می شود. متم55ایزترین  و خلص55ه تنظی55م ش55ده اص55ول آن، در اث55ر  وی،

  به زب55ان فرانس5وی منتش55ر گش5ت)، و ای55ن اث5ر ش5امل۲۰۱۰«برابری-ازادی» آمده است (در سال 

مجموعه ای از مقالت است که جواب گوی این اصطلح می باشد.

برابری-ازادی بیش از هر چیز یک گزاره و قضیه است تا مفهوم. آن اشاره به شرایط بغرنج55ی دارد

که مشخص کننده عرصه سیاسی است. بالیبار اغلب از صفات و  اصطلحات «مرک55ب» ک55ه ش55هادت از

ذات ناهمسان آن می دهد، اس55تفاده می کن55د. زم55انی ک55ه او ش55جره نامه براب55ری-ازادی را دنب55ال

می کند، منشاء آن را در دوران سیسرو باز می یابد («ازادی برابر» و «حق برابری» از اصول کلیدی

تشکیل دهنده جمهوری محسوب می شدند)، تحلیل سیاسی وی عمدتا بر یک  دللت ضمنی مدرن

از حکم و گزاره متمرکز می شود. مشخصه آن، نقشش در اعلمیه حقوق بشر و شهروند اس55ت ک55ه در

آن از برابری و آزادی به صراحت  یاد می شود. این نه فقط ب55ه خ5اطر در پهل55وی ه5م ق5رار گرفت55ن و

)ازادی و برابری («انسان ها آزاد به دنیا امده اند  و  آزاد با حقوق برابر ب55اقی خواهن55د1پیوستگی (

) «بشر و شهروند» نیز می باشد.2مانند» )، بلکه بخاطر (

علوه بر این، آنچه که می تواند «ابعاد ثانوی» نامیده شود، در هر دو پیوستگی در یک ردیف ق55رار

» آرایش شده اند،٣)، این ها توسط یک «محدودیت متقابل2) و (1داده می شوند. به خاطر یادآوری (

به عبارت دیگر یک تضاد دیالکتیکی که در درجه اول دیالکتیکی منفی می باشد.

به طور خلصه، معادلت دیالکتیکی زیر، برابری-ازادی را توصیف می کنند:

)برابری – آزادی1 (

) بعد ثانوی: برادری – مالکیت1.2(

 ۹۸:۴    اتین بالیبار، «پیشنهادات شهروندی»، نشریه اتیک ٢
  اتین بالیبار،« آیا فلسفه حقوق  مدنی بشر امکان پذیر است؟ تاملتی جدید بر برابری-ازادی»، فصلنامه اقیانوس٣

 ۱۰۳:۲اطلس، 
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) جهانشمولی فشرده – جهانشمولی گسترده (یا : بشر – شهروند)2(

) بعد ثانوی: قدرت مقرر شده– قدرت  انتخاب کنندگان2.1(

 )برابری – آزادی1(
) بطور جداگانه توضیح داده شوند، زیرا هر ک55دام از2)و (1این کمک بزرگی خواهد بود اگر بندهای (

) برابر با این گفته است که براب55ری (۱آن ها به  جنبه های متفاوتی از برابری-ازادی اشاره دارند. (

A(

) را نمی توان و نباید به مثابه مفاهیم مجزا و ایزوله درک نمود. پارادوکسی ک55ه بالیب55ارBو آزادی (

B  را پ55ایه A  چنان در هم تنیده هستند که می توان B  و Aمدعی آن است این می باشد که هم 

درک نمود و برعکس. به همین منوال، حتی بیان هر گونه اختلفی روشن بی55ن ان55ان امکان پ55ذیر

 است،   در نتیجه همیشه مستلزم و متض55منA  یک شرط وقوع Aنیست، از آنجا که متضاد  مفروض  

آن می باشد. اجرای برابری مجزا تنها می تواند به نوعی از سرکوب ختم شود، در حالی ک55ه  پی55اده

. بالیب55ار مطمئن اس55ت ک55ه٤کردن آزادی  تنها منجر به برتری فاسد کننده و وابستگی خواهد گشت

  هرگز مستقل از همتای خ55اص آن55ان امکان پ55ذیرB  و هم Aتحقق سیاست روز و عملی،  هم برای 

  می تواند به مث55ابه نف55ی  قاطع55انهB  و A. بنابراین تشخیص ماهیت درهم تنیده بین ٥نمی باشد

  به هزینه دیگری اولویت می دهد.بالیبار معتقد اس55ت ک55هB  یا Aهر گونه سنتی تلقی گردد که به 

اگر آزادی در زمینه یک نظم سیاسی خاصی سرکوب شود، برابری نیز به طور مشابه کاهش خواه55د

یافت. خلصه، سرکوب فقط آزادی و یا فقط برابری وجود ندارد- اگر یکی سرکوب شود، دومی نیز به

همان سرنوشت دچار خواهد گشت.

بنابراین، مطالبه واقعی برابری بطور کلی به معنای تقاضای برابری ازادان55ه (ی55ا ب55ر مبن55ای ازادی)

می باشد.علوه بر این، کل   مطالبه واقعی آزادی به معنی آزادی برابران55ه اس55ت، یعن55ی آزادی ه55ر

٦فرد بطور یکسان تضمین می گردد. در واقع، هر کدام از انها، «وسیله سنجش دقیق» دیگری است.

  اتین بالیبار، «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته» با ویراستاری جولیا٤
  همانجا٥
�ت و٦��اب سیاس��العه ای در ب�  اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» در کتاب، توده ها، طبقات، ایده ها: مط
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 اما، ترجمه  دو جهانشمول در یک چارچوب سیاسی  بطور هم زمان، همانطور ک55ه مش55اهده خ55واهیم

کرد، با هزاران اما و اگر  پی ریزی می شود. در درجه اول و قبل از هر چیز،  اجرای هر دو در مقیاس

عملی مستلزم مذاکره است:

[...] آنچه مورد اختلف خواهد بود، درجه برابری مورد لزوم  همگ55انی نم55ودن ازادی ه55ای ف55ردی، و

حد آزادی لزم برای برابری جمعی افراد است،و  پاس55خ ه55ر ب55ار هم55ان خواه55د ب55ود: ماکس55یمم در

٧شرایط معین.

در حالی که هر دو اصل نمی توانند بدون قید و شرط و بطور همزمان جامعیت بخشیده ش55وند،   ب55ه

ناچار خواسته های منفرد  هم برابری و هم  آزادی برای جامعیت بخشیده شدن تا حدی در مع55رض

  برابری لزم است با آزادی در یک فضای م55ذاکره مس55تمر٨خطر قرار می گیرند. در مقاطعی از زمان

بین حقوق برابر سازش کند. بی انتهایی مبارزه ذاتی که با واژه «بین» مشخص می شود، در ع55دم

امکان هر گونه نهادینه سازی عملی برای نمایش کامل براب55ری-ازادی، ب55ه نقط55ه اوج می رس55د. ن55ه

آزادی و نه برابری، اجماع و توافق با یک55دیگر را طل55ب نمی کنن55د. ام55ا، سیاس55ت عمل55ی همک55اری را

الزامی می سازد، در حالی که اجماع فقط به طور موقتی صورت بندی کشمکش دوب55اره تردی55د ذات55ی

برابری-ازادی را به تعوی55ق می ان55دازد. در ن55تیجه براب55ری-ازادی  در ش55کل بنی55انی ترین  تفس55یر 

اخلقی-سیاسی خودیک اما و اگر و تردید بی انتها را مشخص می کند. آن شرط  خود سیاست برای

ممکن ساختن و شدن در قالب یک تناقض بی انته55ا می باش55د.در ای55ن معن55ا، براب5ری-ازادی ی5ک

 است، آن قانون اساسی ویژه هر قانون اساسی معینی است ک5ه بع5د از آن می ای5د.٩«نهاد کبیر»

بنابراین، آن قبل از نهادینه شدن می اید؛ آن ادغام خود را مطالبه می کند، با وجود این واقعی55ت

که آن هرگز به اندازه کافی، یعنی بطور  کامل و عام  نمایندگی نخواهد شد. ما به این معض55ل ب55از

خواهیم گشت، چرا که در رابطه با پیوستگی دوم گویاتر خواهد شد.

اول بای55د «بع55د ث55انوی» براب55ری-ازادی توض55یح داده ش55ود. بالیب55ار تص55ریح می کن55د ک55ه منش55اء

فلسفه قبل و بعد از مارکس. 
  همانجا٧
همانجا و نیز نگاه کنید به «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»٨
  دایان انس، «گفتگو با اتین بالیبار»٩
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انتاگونیستی برابری-ازادی برای آنکه بتواند سطح قابل توجهی از ثبات نه55ادی را تض55مین کن55د،

احتیاج به میانجی گران دارد. این میانجی گران برادری و مالکیت است. هر دو مانند خود برابری-

ازادی، به شکل متضاد ظاهر می شوند. در حالی که مالکیت به لیبرالیسم /سوسیالیسم گ55ره خ5ورده

است، برادری به ناسیونالیسم/کمونیسم مربوط می شود. چارچوب پ55ر اهمی55ت پدی55د آم55ده، رابط55ه

  است که از  ی55ک ط55رف  توس55ط ب55رادری و از س55وی دیگ55ر توس55ط م55الکیت آش55تی دادهE-Lمتضاد  

  را تص55حیح می کن55د و ب55العکس. (بالیب55ارB همچنین فس55اد ب55القوهAمی شود. بدینوسیله، واسطه 

گاه است که برادری به راحتی با ناسیونالیسم و مالکیت با فردگرایی انتزاعی و تملک گرا بخوبی آ

فرسوده می شود.) هر چهار نیرو یک خط فاصل اجتماعی-سیاس55ی را تش5کیل می دهن5د، ک5ه ش5کل

یک دیالکتیک در حال پیشرفت را بخود می گیرد.
برابری-ازادی فرم منحصربفردی از تعمی5م را برجس55ته می کن5د. ان ب5ه عن55وان  ی5ک گ5زاره ک5امل 

نامطمئن باقی می ماند، زیرا که خواهان تجدید حی5ات مطالب5ات خ5ود در ش5رایط تاریخی-سیاس555ی

است. بالیبار این  جهانشمولی را ه5م ت55اریخی و ه5م قیاس5ی می خوان5د. او در بعض5ی نک5ات بنظ5ر

 بادیو نزدیک می شود، بویژه وقتی که او١٠می رسد که تا حدودی به اصطلح «استثنا درون ماندگار»

به برابری-ازادی به عنوان یک «حقیقت غیرقابل بازگشت» اشاره می کند. با این ح55ال، بالیب55ار از

 در بیان  یک کلیتی که خودش دللت ضمنی بر « ت55أثیرات حقیق55ی» دارد،
 
نوافلطونی  بادیو دقیقا

 ی55ک ای55ده نیس55ت، بلک55ه ی55ک
 
جدا می گردد. همانطور که من قبل  اشاره کردم، برابری-ازادی واقعا

قضیه است که باعث پیامدهایی می گردد که باید بطور مداوم مورد ارزیابی ق55رار گی55رد. ب55ه عب55ارت

دیگر، یک گزاره حقیقی که وقتی کشف شد (در اینجا در واقع می توان به یک رویداد بزرگ [یعن55ی:

] اشاره کرد)،  وقتی که پیامدهای نهادی آن دللت بر تغییر در زمینه مب55دأ و اص55ل   انتق55ال۱۷۸۹

قدرت و شرایط معرفت شناسی  همراه با آن می کند،  باید

    اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» ١٠
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، در ح55الی١١ بطور مداوم بازتفسیر شود.بنابراین، در یک معنا برابری-ازادی، حقیقت نه55ایی اس55ت

که تأثیرات عملی (حقیقت  تاثیرات یا تأثیرات این حقیقت) از مط55البه  حقیق55ت-ارزش منحص55ربفرد

آن، تغییر ارزش گذاری سیاست عملی  ان  منتج می گردد. در معنایی دیگر، وقتی  حقیقت در یک

رویداد انقلبی کشف می شود، خودش خواستار نهادینه سازی برابری-ازادی می شود، در حالی که

. ١٢فرم  خاص  آن (رویداد) بستگی به ترکیب نیروهای انقلبی دارد

   نگاه کنید به «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»١١
    اتین بالیبار،« حقوق بشر و حقوق شهروند» ١٢

برادری

برابریازادی

مالکیت
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،  دلل55ت ب55ر١٣برابری-ازادی،  با وجود  عدم تعین  رادیکال آن به عن55وان ی55ک گ55زاره جهانش55مول

پیامدهایی در رابطه با یک  س55طح م55ادی دارد.روی55ارویی ب55ا حقیق55ت-ارزش ذات55ی براب55ری-ازادی

بالیبار به عنوان یک امر جمعی، به معنی کشف ضرورت سیاست رادیکال ب55ه مث55ابه ی55ک عم55ل  در

 همان طور که ژیژک استدلل می کند
 
، بخ55اطر آنک55ه براب55ری-ازادی تجس55م١٤حال انجام است، دقیقا

یک «مطالبه بی قید و شرط برای آزادی و برابری است که هر نظم مثبتی را گسترده می کند».پس

برابری-ازادی هیچ چیز دیگری نیست «بجز مطالبه برای  حاکمیت مردم و استقلل  بدون اس55تثناء

». از ای55ن رو،  جهانش55مولی ذات55ی آن منف55ی اس55ت و  ی55ک اختلف منظ55ر رادیک55ال را١٥و محرومیت

تشکیل می دهد. این امر در رابطه با پیوستگی دوم: انسان و شهروند آشکار می گردد.

) انسان – شهروند2(
مسأله انسان و شهروند، و بشریت و شهروندی، ادغام کامل ه55ر «انس55انی»  در ی55ک دای55ره عموم55ا

گسترده شهروندان را طلب می کند. این با دو شکل دیگر تعمیم در ردیف قرار دارند: جهان شمولی

گسترده و فشرده.

جهان شمولی گسترده بطور کمی تعریف شده است. در اینج55ا ش55هروندی ب55ر پ55ایه اش55کال واگ55رای

شهروندی ملی و فدرالی که تناسب و گسترش آن  با جنبه های یک  سیستم سیاسی خاص مرتبط

می باشد، واقعی می شود. برعکس، جهان شمولی فشرده مربوط به یک کیفیت ذاتی است که بخاطر

یک بنیان  قیاسی  اعتبار جهان شمول کسب می کند. ان بطور ضمنی یک توس55ل ب55ه ذات انس55انی

هگل و فویرباخ است. این مفهوم تا آنجا که برای انسان، بدون در نظر گرفتن کیفیت ه55ا ی55ا من55ابع

خاص و ویژه، مورد استفاده واقع می ش55ود، جهان ش55مول اس55ت. آن طل55ب می کن55د ک55ه ش55هروندی

نبایستی بر پایه امتیازات  رد شود. این کیفیت  ذاتی «حذف استثنا» ب55ه مث55ابه ی55ک نف55ی دوگ55انه

است. اما، آن از قبل بر این پایه منطقی استوار است که محرومی55ت در اینج55ا هن55وز ض55منی اس55ت،

  بالیبار،  «ایده جدید روشنگری» در مجموعه« الهیات سیاسی و آغاز مدرنیته»١٣
۲۴:۴  اسلوی ژیژک، «یک دادخواست چپ برای اروپا-محوری» تحقیق انتقادی، ١٤
    اتین بالیبار،« آیا فلسفه حقوق  مدنی بشر امکان پذیر است؟ تاملتی جدید بر برابری-ازادی»،١٥
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مانند مستثنی کردن استثنا  که هنوز مستثنی کردن است. بنابراین تعمیم و جهان ش55مولیت «از

پروسه های ...استثنا و طرد  داخلی جدا نشدنی اس55ت». ای55ن درس55ت مانن55د   م55ورد براب5ری-ازادی

است، ناقصی  «سیاست نمایندگی» به عدم امکان سنتز  کام55ل  نف55ی  دوگ55انه ب55ه ی55ک مطل55ق هگل55ی

می رسد، یعنی عمل   مانع تحقق بخشیدن شهروندی بدون استثناء می گردد (به عبارتی در نتیجه،

در سطح  جهان شمولی گسترده  ). با قرض کردن گفته رانسیر، همیشه یک «بخشی از آن ه55ایی ک55ه

هیچ بخشی ندارند» وجود دارد. بطور مش55ابه، اگ55امبن می توانس55ت عن55وان کن55د: ی55ک تض55اد بی55ن

«مردم»، به مثابه یک بدنه سیاسی معین و تعریف ش55ده، و «م55ردم»، ی55ک ت55وده پراکن55ده، غی55ر-

همگانی و مشتق که بالغ بر «مردم» است،  وجود دارد.

در نتیجه ، مفهوم «ما، مردم» که اغلب در ط55ول مب55ارزات انقلب55ی اس55تفاده می ش55ود، ب55ا ت55وجه ب55ه

  می اید، انحصارگر١٦)volonte generaleتنظیمات نهادی که بعد از صورت بندی یک اراده عمومی (

می شود. بالیبار خاطرنشان می سازد که نتایج مبارزات سیاسی همیش55ه ت5ا ح55دودی م55ابین جوام55ع

 لیتجزایی که یاداور دولت  های انحصارگر، فردگرا (شبه) جنگی و مطلقه است، و تقویت همگنی
 
اساسا

 ن55اقص اس55ت. آن
 
و تجانس می باشد. در نتیجه، جامعه شهروندان انطوری که پ55ا می گی55رد ض55رورتا

بین دو افراط که به ناچار مرزهای استثناء و محروم سازی می افرینند، در چرخش است.

بنابراین، معادله منشور «حقوق بشر و شهروند»، جایی که شک ذاتی ناش55ی از ع55دم امک55ان اینک55ه

بتوان بطور عملی برابری-ازادی را در یک سطح عمومی اجرا نمود بیشتر منشاء گزارش55ی غم انگی5ز

می گردد که بطور منفی دللت بر  دیالکتیک بی انته55ا دارد. در ن55تیجه، گفت55ه بالیب55ار ک55ه «[...] نظ55م

 یک نتیجه گیری
 
 شکننده و یا مخاطره انگیز است»، چندان تعجب اور نیست، بلکه تقریبا

 
سیاسی ذاتا

منطقی است که می توان از عوارض ساختاری  خود زیر بنای برابری-ازادی اس55تنتاج نم55ود. پ55س،

ماتریس توپوگرافی و مکان نگاری سیاست،  به یک دولت با استثنائات دائم ، که حالتی بی55ن ی55ک

رهایی و «چالش واقعی» دارد، ختم می شود.

این چالش آن گونه که در پیوستگی دوم بیان می شود، اشاره به جنبه حیاتی دیگری دارد، یعن55ی،

«خود  فرایند <بنیان> بطور  ذاتی و تقلیل ناپذیری  متناقض و پارادوکسال اس55ت». در اینج55ا بط55ور

  اتین بالیبار، برابری-ازادی١٦
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ضمنی گونه ای از بینش اشمیتی وجود دارد. بالیبار ب5ا ای5ن واقعی5ت م55واجه اس5ت ک5ه اس55تثناء از

ع55د قانون، خود شرط امکان پذیر  شدن آن است. او توضیح می دهد که در سیاس55ت همیش55ه ی55ک  بر

منفی یا یک «عدم امکان ضروری»  بطور ضمنی وجود دارد. ای55ن از نظ55ر ق5الب و ش55کل، آن چی5زی

است که او «مفاهیم محدود» می نامد،که به عبارت دیگر، «حق مق55اومت» ی55ا «ح55ق قی55ام» اس55ت. از

جهتی، این ها «در خود  دولت، لحظه برانداختگی  آن  را ثبت می کنن55د». بن55ابراین، دموکراس55ی ب55ر

 این گونه عمل می کند. از این رو، بالیبار بطور ضمنی
 
بنیان های مشروط استوار است، و آن ضرورتا

در بیان این موضوع که درجه  خاصی از خشونت وجود دارد که همیشه  «نی55روی ق55انون»  را ب55ه ارث

می برد،  به دریدا نزدیک می شود. 

اما، این خشونت از طریق سکانس های سیاسی که مبتنی بر برابری-ازادی اس55ت، ک55اهش خواه55د

یافت. به عبارت دیگر،  فرایندی از مذاکره مداوم بین اشکال برپا شده و سازنده و موسس ق55درت

وجود دارد؛ بین مطالبه برای یک نهادینه سازی حقوق جهانشمول و الحاق و ترکی55ب واقع55ی آن در

یک چ55ارچوب ق55انونی. مط55البه مح55دود نم5ودن ای55ن خش55ونت  براب55ری-ازادی را ذات55ی و مان55دگار

 به همان  گونه که  قضیه خواه55ان ی55ک ممارس55ت ث55ابت و همب55افت ب55رای ق55رار دادن
 
می کند، دقیقا

پایه های نهادی خود حوزه سیاسی می باش55د. بن55ابراین ق55درت تشکیل ش55ده و انتخ55اب کنن55ده ت55ا

حدودی عمل کرد و نقش یک واسطه را در میان انسان-شهروند دارد.

بالیبار اشاره به غیر قابل اجتناب بودن «سیرت ناتمام» دموکراسی دارد. اما، باید در نظ55ر داش55ت

که این به معنای آن نیست که از  شکاف رادیکال بین دو بعد جهانشمول، بین حاکمیت مردمی و

گ55اهی اش از یک نظم قانونی نهادینه شده، باید عواقب عملی را نتیجه گرفت. بالیبار،   ب55ا وج55ود آ

واقعیات سیاست عملی و زور معاصر،  هنوز معتقد به ظرفیت ف55رد ب55رای مش55ارکت در ق55الب  ق55درت 

) ی55ک1مشروط است. بنابراین، آنچه که او بطور کلی خواهان ان است به دو اصل خت55م می ش55ود: (

-در-راه، که بر پایه توسل دوباره تأمل و غور دائم پیرامون واقعیات سیاسی به معنای روشنگری 

) یک دغ55دغه ث55ابت و م55داوم ب55رای ب55از ق55رار دادن2به انتقاد ( از خود)،  و عقل عملی می باشد و (

) سیاست ب55ر پ55ایه ی55ک عم55ل ناس55الرگرایانه و انارش55ی ک55ه در  جهان ش55مولی arkheمنشاء و مبدأ (

فشرده اعطا می شود  (از این جنبه، افکار او نقاط مشترک خاصی ب5ا میگ55وئل ابنس55ور و ژاک رانس55یر

دارد ). تجدید ارزش دائمی برابری-ازادی که در خود بعد م55ذاکره ای رادیک55ال حم55ل می کن5د و از
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این رو پیش از هر چیز به معنای آنچه که نیومن «ی55ک مط55البه افراط55ی  اخلق55ی  ب5ی قی5د و ش5رط و

. بالیبار خواستار تمرین نظری اس55ت، در ح55الی ک55ه تمرک55ز مق55دم وی ب55ر١٧ضروری» می نامد،  است

اجرای عملی امر انتزاعی و پتانسیل انتزاع برای ایجاد تغیی55ر عمل55ی می باش55د. نهایت55ا، براب55ری-

گاهانه از ظهور نفس است. قب55ل از ازادی از طریق تعهد عملی مادی می شود، وجودش  یک عمل آ

هر چیز، این خود   عمل  صورت بندی مطالبه شده است که حیاتی اس55ت، هم55راه ب55ا تجرب55ه  ی55ک م55ا

جمعی و همگانی، که شکل گیری اش به عنوان یک پیش شرط نهایی ب55رای ه5ر پ55روژه سیاس55ی ک55ه

ارزش نام برابری-ازادی را داشته باشد، عمل می کند.    

در این معنا، «واژه مرکب»  بالیبار ، ما را دعوت ب55ه «سیاس55ت ب55ر علی55ه سیاس55ت» می نمای555د-یک

گاه از خطر ذاتی  موضع های استثنایی است، و سیاستی که بر علیه سیاست  ایستا و راکد است، که آ

هم ضرورت نهادینه کردن و هم ناتمامی ضمنی آن را در خاطر می سپرد.

Anna-Verena Nosthoff,   Critical  Legal  Thinking,  law & the political,  september
2014

۲۵:۲  ساول نیومن، «جایگاه قدرت در گفتمان سیاسی»، نشریه بین المللی علوم سیاسی، ١٧
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پروفسور یانیس استاوراکاکیس یک نظریه پرداز سیاسی یونانی است. او  به خاطر بررسی های خود

در مورد اهمیت نظرات روانک55اوانه (فروی55د و لک55ان) در تجزی55ه و تحلی55ل ام55ور سیاس55ی و فرهنگ55ی

معروف گشته است. وی  در مقاله زیر، به طور خلصه به نقد و بررسی پست دموکراسی  می پردازد.
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پست دموکراسی
نوشته: یانیس استاوراکاکیس

برگردان: رضا جاسکی

۲۰۴۲تعداد کلمات:

به تازگی  اصطلح «پست دموکراسی» در جامعه شناسی و تئوری سیاسی تلفیق شده اس55ت و ان ب55ه

عن55وان بخش55ی از ی55ک تلش، در جه55ت درک مفه55ومی و همچنی55ن ملحظ55ه انتق55ادی نس55بت ب55ه

اسیب های مدرن و تازه لیبرال دمکراسی، به ویژه در ارتباط با شرایط اخی55ر س5رمایه داری، محس55وب

می گردد.

در جوامع پیشامدرن تصورات دینی افق گفتمان غالب برای ثبت و اداره نفی گرایی ب5ود.  ب5ه نظ5ر

می رسد پس از جابجایی این افق، مدرنیته سیاسی بین (حداقل) سه واکنش در برابر  نفی گرایی

در نوسان بوده است: اتوپیایی، دموکراتیک و پست دموکراتیک. اولی55ن واکن55ش، اش5غال دوب5اره

جای خالی، در اثر جابجایی متافیزیک  پیشامدرن بود، و ان در بهترین شکل خ55ود توس55ط برخ55ی از

طغیان های   مبتنی بر اتوپیسم سیاسی مدرن به نمایش گذاشته می شود. در اینجا، از  ات55وپی در

قوی ترین مفهوم  آن استفاده می ش55ود ،  ان ب55ه عن55وان ی5ک گفتم55ان تخیل گرای55انه،  راه حل ه55ای

سیاسی  نهایی،  از زاویه یک ذهنیتی که قرار اس5ت هم5ه چی5ز را بدان5د (ح5زب، ره5بر و غی55ره)، ک5ه

پیچیدگی و اقتدار آن هرگز در درون خودش نمی تواند مورد سئوال ق55رار گی55رد، را  ارائه می کن55د.

هر چند در یک نگاه دقیق تر، آشکار می گردد که به احتمال زیاد  این میل ب55ه غلب55ه ب55ر نفی گرای55ی

گاه55انه ب55رای تحق55ق این گ55ونه تخیلت و نیز خود نفی گرایی تولید می کن55د: ه55ر گ55اه ی55ک تلش آ

فانتزی ها صورت گرفته است، تا اینکه واقعیت  انسانی را بر پایه طرحی بنیان نهد که یک بار ب55رای

همیشه، قول  حل و فصل همه تضادهای اجتم55اعی و لغ5و تض5ادهای سیاس55ی را می ده55د، ب55ه نتای55ج

فاجعه باری ختم شده است.

پس  در این حالت، یکی از  مطمئنا  مهم55ترین وظ5ایف سیاس5ی دوران م55ا، فرات5ر رفت55ن از ف5انتزی
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اوتوپیایی و نوافرینی سیاست  دگرگونی در یک مسیر پست تخیلی می باشد. اما  حرک55ت در جه55ت
پست تخیل گرایانه  به چه معنی است؟ می توان عناصر چنین پروژه  سیاسی را در آنچه ک55ه معم55ول 

ابتکار دمکراتیک یا انقلب دموکراتیک نامیده می شود، ی55افت! ای55ن م55ا را ب55ه دومی55ن واکن55ش در

مقابل نفی گرایی و عدم اطمین55انی ک55ه در م55درنیته سیاس55ی وج55ود دارد می رس55اند، واکنش55ی ک55ه

کمابیش   -اگاهانه یا غیراگاهانه-  مسئولیت  ک55اراکتر تقلیل ناپ55ذیرش را ب55ر عه55ده می گی55رد. در

اینجا،  قول هیچ نوع راه حل نهایی و لغو هیچ سیاستی  داده نمی شود؛ تضاد وج5ود دارد و س5ازنده

باقی می ماند. عبارت «انقلب دموکراتیک» که از طرف الکسیس دو توکویل به م55ا رس55ید  و توس55ط

کلود لفورت و دیگران بطور رادیکالی دگرگون شد-بیانگر گسست از مشروعیت ناهمگن رژیم که55ن

گ55اه از پیشامدرن و گذار به شکل جدیدی از سازمان سیاس55ی اجتم55اعی می باش55د؛ ج55امعه ای ک55ه آ

تاریخ خود و محدودیت هایش است،  یک شکل جامعه که خود را برای یک فرایند مداوم برای مورد

سئوال قرار دادن ساختار سازمانی و روابط قدرتش باز کرده است، جامعه ای که خود را از نشانه های

ساکن و ایستای مطمئن جدا می سازد. اکن55ون  مح55ل ق55درت ب55ه عن55وان ی55ک «ج55ای خ55الی» ظ55اهر

می شود که فقط بطور موقتی قابل اشغال کردن است:«هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند مان55دنی

گردد، که  مواد آن قابل ستیز نباشد،  که پایه هایش آن قدر حساس باش55د ک55ه نت55وان آن را م55ورد

سئوال قرار داد. در نهایت، هیچ تصویر و تجس55می از ی55ک  مرک55ز  و ی55ا از حاش55یه های ج55امعه وج55ود

ندارد: اکنون  وحدت نمی تواند انشقاق اجتماعی را مح55و کن55د.»  ب55ر اس55اس جهت گی55ری لف55ورت،

دموکراسی «تجربه یک جامعه غیرقابل فهم و غیرقابل کنترل» را نهادینه می کند، ط5وری ک55ه ح55تی

  ای55ن بط55ور آش55کار،١هویت  مردم مستقل «به طور مداوم برای مورد سئوال قرار گرفتن باز اس55ت.»

جسورانه ترین تلش برای نهادینه کردن یک نظ55م سیاس55ی، ب55دون پایه ه55ای نه5ایی اس55ت و ای55ن

ویژگی یک مدرنیته ای است که شایسته نامش می باشد.

با این حال، در طول چند دهه گذشته، هژمونی ایدئولوژیک اجماع نئولیبرالی تلش کرده است ت55ا

افسانه یک «راه سوم» غیرانتاگونیستی، فراتر از چپ و راست را بقبولند. هم نیروه55ای محافظه ک55ار

و هم سوسیال دمکرات ای55ن خ55ط س55یر را دنب55ال نموده ان55د، و در ن55تیجه نش55انه های اگونیس55تی  (

agonisticانشقاق که مستلزمه نهادهای دموکراتیک است، تضعیف گشته اند  (اگونیس55م ض55من   (

کلود لفورت، اشکال سیاسی جامعه مدرن: بوروکراسی، دموکراسی، توتالیتاریسم١
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تأکید بر تضادها و اختلفات، از انتاگونیسم نیز  فاصله می گیرد، رجوع ش55ود ب55ه لکلئو، م55وف. م ).

در این جهت گیری  متاسیاسی است که ریش55ه های تخیل55ی پست دموکراس55ی مش55خص می ش55ود. در

گ55اهی   فق55دان و نفی گرای55ی از ح55وزه واقع، پست دموکراسی مبتنی بر یک تلش در جهت ح55ذف  آ

سیاسی است که منجر به یک نظم سیاسی می شود؛ ان نشانه های نهادی لیبرال دمکراسی را ابق55اء

می نماید اما در عین ح55ال مح55وریت انتاگونیس55م سیاس55ی را خن55ثی می س55ازد. ژاک رانس55یر ی55ک

 یک بخش کام55ل از کت55اب رانس55یر ب55ه٢نظریه پرداز سیاسی است که این اصطلح را بکار گرفته است.

 بن5ا ب5ر٣نام «عدم توافق» به دموکراسی اجماعی یا «پست دموکراسی» اختصاص داده ش5ده اس5ت.

طرح وی آنچه که نشان دهنده پست دموکراسی می باشد، عبارت از:

«این پارادوکس است که به نام دموکراسی، تأکید برممارست اجماعی می ش55ود ک55ه اش55کال کن55ش

دموکراتیک را حذف می نماید. پست دموکراسی مشروعیت  تفکر و عمل دولتی  در یک دموکراس55ی

به  تقلید از مردم است، یک دموکراسی  که ظاهر، بد تعبیری و اختلف مردم را حذف نموده است،

و از این رو به اثر متقابل منحصر بفرد  مکانیزم های دولتی و ترکیب علیق و انرژی ه55ای اجتم55اعی

٤تقلیل یافته است.»

این تشخیص با مشاهدات جامعه شناختی کالین کروچ، در کتابش به نام «پست دموکراسی» ک55امل 

انطباق دارد: در حالی که جنبه های رسمی نهاده5ای دموکراتی5ک ک5م و بی5ش در ج5ای خ5ود ب5اقی

است، سیاست و دولت به تدریج در حال لغزیدن به عقب، و تحت کن55ترل  ق55رار گرفت55ن گروه ه55ای

ممتاز  جامعه به شکلی که ی55اداور  دوران پیشادموکراس55ی اس55ت، می باش55د.
 انتخاب55ات و بحث ه55ای٥

انتخاباتی، که هنوز هم می تواند منجر به تغییر دولت ها گ55ردد، در ح5ال تب5دیل ب5ه ی5ک «نم5ایش 

کامل  کنترل شده» توسط کارشناسان حرفه ای گشته است، و انان با انتخ55اب مجم55وعه بخصوص55ی از

مسائل،  اکثریت شهروندان  را به داشتن یک نقش منفعل و بی تفاوت تقلیل داده ان55د. در پش55ت

این نمای خارجی-اما نه در فرای حوزه دید-«سیاست بط55ور خصوص55ی توس55ط تعام55ل بی55ن دول55ت

ژاک رانسیر، عدم توافق٢
رانسیر، همان جا٣
رانسیر، همان جا٤
کالین کروچ، پست-دموکراسی٥
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٦انتخابی و نخبگانی که به شدت حافظ علیق شرکت های اقتصادی هستند، شکل می گیرد.»

در برخ55ی از م55وارد-و ای55ن نش55ان دهن55ده ی55ک گرای55ش عم55ومی تر اس55ت-ان چ55ه ک55ه ب55ا توس55عه

پست دموکراسی همراه گشته است، تداعی و همخوانی مستقیم  یک فرم دموکراتیک با «ض55رورت»

جهانی شدن سرمایه می باشد: 

 ح55اکم موض55وع ض55رورت عین55ی را ق55رض
 
از یک گفته منتسب به مارکسیسم مرده، لیبرالیسم ظ55اهرا

کرده، و آن را با محدودیت ها و هوس های بازار جهانی تط55بیق داده اس55ت. ت55ز  زم55انی پ55ر جنج55ال 

مارکس در مورد اینکه دولت ها عاملین ساده اقتصادی برای سرمایه جهانی هستند، امروز  واقعی55ت

آشکاری است که هم «لیبرال ها» و هم «سوسیالیست ها» با آن توافق دارند. این روزها  همخ55وانی 

کام55ل سیاس55ت ب55ا م55دیریت س55رمایه، دیگ55ر راز مخف55ی ش55رم اوری نیس55ت ک55ه در پش55ت «اش55کال»

 اعلم شده ای است که  توسط  آن دولت های  م55ا
 
دموکراسی پنهان شده باشد؛ این حقیقت  صراحتا

٧مشروعیت کسب می کنند.»

شانتال موف نی55ز کم55ک زی55ادی ب5رای جل55ب ت5وجه م55ا ب55ه ویژگی ه5ای ای55دئولوژیکی ظه55ور ت55وهم

پست دموکراتیک نموده است؛  وی  تأثیرات آن بر سبکی که دموکراسی های موج55ود، مخ55الفین را

معرفی می کنند و با دگراندیشان به مقابله می پردازند، را نشان می دهد. او  در آخرین کتاب  خود،

بعد از طرح ویژگی های این جهت گیری پست سیاسی، تمرکز خود را ب55ر خطرات55ی  ق55رار می ده55د ک55ه

 در جهانی که  هنوز -چ55ه در٨مستلزمه پست دمکراسی هم در سطح ملی و هم  بین المللی می باشد.

سطح ملی و چه بین المللی-با  نابرابری مشخص می شود، ب5ه حاش55یه ران5دن تض5ادهای سیاس5ی و

سلطه مصرف گرایی، حتی اگر  فوق العاده موفق به نظر رسد-حداقل تا قبل از بحران های اقتص55ادی

کن555ونی-نمی تواند بط55ور کام55ل نی55روی ب55القوه  دگراندیش55ی و مخ55الفت را ج55ذب نمای55د. ام55ر

پست دموکراس55ی ب55ا ع55دم درک و گرای55ش ب55ه مش55روعیت بخش55یدن ب55ه مرکزی55ت  انتاگونیس55م در

سیاست های دمکراتیک، روال   پست دموکراتیکی   ابراز این مخالفت -وقتی که قادر ب55ه بی55ان خ55ود

هس5تند-را  ب5ه س5مت کانال ه55ایی س5وق می ده5د ک55ه ب5ه خش5ونت رو ب5ه رش5د  غیرقاب5ل  کن5ترل

کروچ، همان جا٦
رانسیر، عدم توافق٧
شانتال موف، در باره امر سیاسی٨
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سوخت رسانی می نمایند: در حالی که به رسمیت ش55ناختن م55اهیت خص55مانه ام55ر سیاس55ی،  اج55ازه

تحول انتاگونیسم به اگونیس55م را داده و خش55ونت ج55ابرانه را رام می نمای55د، ام55ا در ع55وض ش55یوه

پست دمکراتیک منج5ر ب5ه ابرازه5ای خش5ونت امیز نفرت55ی می ش55ود ک5ه ب5ا ورود ب5ه ح5وزه عم5ومی 

سیاست زده شده، فقط می توانند با اشکال مخالفت اخلقی و فرهنگی (و  سرانجام نظ55امی) همس55ان

گردند. در واقع، وقتی که مخالفین به ش55یوه ای «غی55ر سیاس55ی» مش55خص می ش55وند، «انه55ا  ن55ه ب55ه

عنوان <مخالف> بلکه <دشمن> معرفی می گردند. با <شر خوان5دن> انه55ا، هی5چ پلمی55ک و مب5احثه

اگونیستی ممکن نیست و آن ها باید ریشه کن گردند. علوه بر این، آنها  اغلب ب55ه عن55وان ن55وعی

<بیماری اخلقی> در نظ55ر گرفت55ه می ش55وند، ک55ه هیچ ک55س ح55تی نبای55د تلش55ی در توض55یح ظه55ور و

 از این رو همه این هادر سطح بین المللی،  منجر به شیفتگی نسبت به «محور٩موفقیت اشان نماید.»

شرارت» و «برخورد تمدن ها» گشته و در سطح ملی، به ظهور نژادپرستی، بیگانه ستیزی و جنبش ه55ا

و احزاب راست افراطی و همچنین فوران  خشونت  جوانان در شهرها، و از همه مهمتر، عدم توان55ایی

در توضیح و برخورد سیاسی با چنین پدی55ده هایی، خت55م می گ555ردد.موف تأکی5د دارد ک5ه ح5تی در

چنین مواردی، یک مرز سیاس55ی خاص55ی کش55یده می ش55ود-از آنج55ا ک55ه ب55دون اق55دام ب55ه ح55ذف و

محرومیت هیچ هویتی را نمی توان ساخت-اما در عین حال، ویژگی سیاسی آن کتمان می گ55ردد

به گونه ای که توهم  پست دموکراتیک  آن دست نخورده باقی بماند. در واق55ع،  بط55ور دائم دش55منان

فرهنگ55ی و اخلق55ی س55اخته ش55ده و دیواس55ا می گردن55د. ای55ن ام55ر همچنی55ن حمل55ه ب55ه دو س55تون

لیبرال دمکراسی-یعنی، برابری و ازادی- را  مشروعیت می بخشد تا اینکه ارزش عاطفی به پیون55د

پست دمکراتیک تزریق نماید. 

بن5ابراین، در درون  ت5وهم  سیاس5ی  پس5ت دمکراتیک هی5چ نی5ازی ب5ه اب5راز سیاس55ی (اگونیس5تی)

نفی گرایی وجود ندارد. در نتیجه، انتاگونیسم خنثی می شود. در واقع، نفی گرایی و ارزش ع55اطفی

-سیاس55ت زدایانه بازنویس55ی آن خارج از حوزه سیاسی قرار داده می ش55ود و- ح55داقل ب55ه دو روش 

می گردند. یا آن ها در سطح بین الملل55ی ب55ه «برخ55ورد تم55دن ها» بی55ن تم55دن های مختل55ف تقلی55ل

می یابند، یا در عرصه ملی به عدم داشتن یک محصول  ویژه-یا به عبارت دیگ55ر، ب55ه ی55ک فق55دان-

تنزل داده می شوند که آن نیز از طریق عمل مصرف می تواند «مدیریت» و کنترل شود: از طری55ق

موف، همانجا٩
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مصرف  محصولت، گفتمان ها، تخیلت، و حتی سیاستمداران. به علوه، در جهان پس55ت دموکراتیک،

این ساختار  اقتدار و قدرت بط55ور فزاین55ده ای از انتق55اد مص55ون می گ55ردد. ه55ر گ5ونه مق55اومت ی5ا در

دیسنی لند  لذت  مصرفی به شکل کم و بیش سازگارانه/بدبینانه  جذب ش55ده، ب55ه ج55اگیری در  ی55ک

نوع سنت گرایی با پیامدهای ضددموکراتیک هدایت می ش55وند ک55ه (خوش55بختانه) ج55ذبه مح55دودی

»   (لکان) ، هم درpassages a lacteدارد، یا اینکه به سوی تخلیه و برون ریزی خشونت امیز یا«

سطح ملی و هم بین المللی س55وق داده می ش55وند.  ای55ن   ام55ر ب55ه ی55ک اتص555ال-کوتاه  انفج55اری و

پیچیده ای با  انواع پارامترهای جدی (شخصی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و غی5ره)

و بدون هیچگونه راه حل اشکاری بدل گشته است.

ام55ا، اکن55ون ک55ه بح55ران اقتص55ادی بط55رز واض55ح و چش55مگیری مح55دودیت های اجم55اع متاسیاس55ی

نئولیبرالسم را هویدا ساخته است-طوری که حتی گوردون براون  متعج55ب ب55ه ت55ازگی ای55ن چنی55ن

عنوان ک55رد، «انچ55ه ک55ه م55ا ندی55دیم، و هیچ ک55س ندی55د، امک55ان  شکس55ت ب55ازار ب55ود»-احتم55ال نظ55م

پست دموکراتیک وارد یک مرحله انتهایی گشته است. البت55ه بایس55تی ش55یوه  م55دیریت ای55ن ام55ر را

دید-و یک جهت گیری ارتجاعی یا اقتدارگرایی نو همان قدر امکان پذیر اس55ت ک55ه ی55ک جهت گی55ری

مترقیانه.  بدیهی است هر نتیجه ای که از طریق سیاسی تصمیم گرفته شود، بهترین ش55انس ب55رای

استحکام مجدد مشارکت سیاسی و دگرگونی واقع55ی اجتم55اعی، به55ترین ش55انس در ع55رض دهه ه55ا

برای تقویت دوباره و گس55ترش دموکراس55ی را فراه55م می اورد. در ه55ر ح55ال، ب55ه نظ55ر می رس55د ک55ه

سیاست و دموکراسی دوباره در دستور کار قرار می گیرند.

Yannis Stavrakakis, PostDemocracy, 2011
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شادی از دید فلسفی چیست؟ چه فرقی شادی با  رضایت دارد؟ در دنی55ای ام55روز ک55ه هم55ه م55ا  بای55د

شادی را «انتخاب» کنیم، چنانچه در یکی از  کمپین ه55ای بازاری55ابی کوک55اکول عن55وان می ش55ود، در

زمانی که  شادی باید به دقت حفظ شود و یک صنعت رو به رشد پیرامون آن در حال توسعه است،

آیا ما می توانیم شادی را به درستی تعریف کنیم؟ چه فرقی بی55ن ش55ادی و ش55ادی واقع55ی وج55ود

دارد؟ آیا شادی مقوله ای سیاسی است؟ آیا ناخشنودی خطر تزلزلت سیاس55ی را افزای55ش می ده55د؟

در مصاحبه زیر، الن بدیو بر خلف درک معمول،  استدلل می کند که شادی -در معن55ای ب55دیویی

ان-  خطر واقعی محسوب می شود.
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شادی خطری است که ما باید قبول کنیم
 گفت و گو با الن بدیو

برگردان: رضا جاسکی

۲۳۷۸تعداد کلمات:

چرا ما باید مقوله «شادی» را دوباره بازجویی کنیم؟ چرا ما نیاز به صحبت راجع به شادی «واقع55ی»

داریم؟

مقوله شادی، آن طوری که امروز ترویج می شود، تا حد زیادی ب55ه آنچ55ه ک55ه م55ن رض55ایت می ن55امم،

خلصه شده است. این تصویری از شادی است که در اس55اس مبتن55ی ب55ر ای55ن س55ئوال از خودم55ان

است که ما، چگونه جایی که به ما اختصاص داده شده است- یک جا در جهان ب55ه هم55ان ش55کلی ک55ه

هم اکنون هست-را می توانیم حفظ کنیم. به همین دلی55ل م55ن  ب55ر کلم55ه واقع55ی  (ش55ادی واقع55ی)

تاکید  می کنم تا  تضادش  با آن شادی که از نظر من تخیلی است را مشخص کنم: یک ش55ادی ک55ه

نه در بردارنده ماجراجویی است، یا دست کم فاقد هر گونه خطری است، و نه آن را اجازه می ده55د.

من باور دارم که مفهوم مدرن شادی در اساس مبتنی بر اجتناب از هر گ55ونه ریس55کی اس55ت. ای55ن

یک شادی است که در بر دارنده یک ضمانت است. این شیوه جدید  بازاری55ابی  ش55ادی  دارای ی55ک

شعار است، «هارمونی»: یک رابطه متوازن و هم آهنگ با جهان، با دوستانمان، شریک زندگی امان

و غیره می باشد. این یک ایده آلی از شادی است که کمی شبیه چیزی است که ما معمول  «صلح در

خانه» می نامیم. اگر چه در واقع هر کسی این را می داند، درست نقطه مقابل ان،  زندگی زناش55ویی،

یک ماجراجویی دشوار و خطرناکی است. در اصل، این موضوع، شادی را به اش55غال  ی55ک جایگ55اه  از

قبل مشخص کاهش می دهد: کاری که دوست داریم، یک شریک زندگی دوست داش55تنی، بچه ه55ا.

البته ما برای هیچ کس آرزوی چشیدن  مزه بیکاری را نمی کنیم-این احمقانه است. چیزی که م55ن

می خواهم-و وقتی که فلسفه وارد صحنه می شود، ای55ن نکت55ه اص55لی اس55ت- ای55ن اس55ت ک55ه آی5ا م5ا

 به رضایت کاهش دهیم.
 
می توانیم شادی را صرفا
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 چه چیز جدیدی را ارائه می دهد؟
 
برای فلسفه  این یک حرکت کلسیک است، اما این واقعا

کامل  درست است، اینجا من با اعلم اینکه یک پیوند بین فلسفه و شادی وج55ود دارد، ی55ک حرک55ت

کلسیک  می کنم. این دلیلی است که به روشنی در تفک55ر باس55تان، در افلط55ون و رواقی55ان وج55ود

داشت. اما آنچه که ما باید از این حرکت برداشت کنیم- چیز شگفت انگیزی در مورد ای5ن حرک5ت -

این ایده است که فلسفه می تواند مفهوم خودجوش، و یا دقیق تر، غالب  اجتماعی در م55ورد ش55ادی

را به لرزه در آورده و تغییر دهد. خودجوشی تا حدی پر  رمز و راز است:  آن چیزی است که جامعه

ما را به این نتیجه می رساند که بدیهی است. به همین دلیل وقتی که فلس55فه ش5ادی را ب5ه عن55وان

یکی از مسائل خود بر  می گزیند، با دیدگاه  غالب  جامعه تضاد پیدا می کند. درست مث55ل آنچ55ه  در

دوران افلطون توسط سوفسطاییان تدوین شده بود، و یا اینکه امروز توس55ط  مجلت ی55ا کتابچه ه55ای

راهنمای روانشناسی بیان می شود. و وقتی فلسفه شادی را ط5رح و م5ورد بح5ث ق5رار می ده5د، آن

مشکلی را طرح می کند که همه  ما بطور مشترک با آن روبرو هستیم، بر خلف دیگر مسائل فلسفی.

در واقع، اگر ما سئوالتی شبیه : «معنی  هستی چیست؟»، «آیا یک حقیقت ریاض55ی وج55ود دارد؟»، ،

غیره، در نهایت، ما این گونه سئوالت را با همتایان خود بحث می کنیم. این به این معنی نیس55ت

که من به  این سئوالت، تاریخ اشان، و ضرورت تئوریکی آن ها به دیده تحقیر می نگرم؛ نه، کامل  بر

عکس، زیرا یک زرادخانه نظری برای پرداخت55ن ب55ه این گ55ونه س55ئوالت عم55ومی تر وج55ود دارد. ام55ا

فلسفه نمی تواند در اینجا متوقف شود: آن باید ب5ه بررس55ی مس5ائل مش5ترک گس5ترده تری چ5ون

عشق، شادی و غیره بپردازد. در نهایت فلسفه باید دغدغه مسائلی که با ارمان های همگانی پیون55د

خورده است را داشته باشد، و گرنه  آن ب5ه عن55وان ی5ک رش55ته دانش5گاهی ب5اقی  خواه5د مان5د، ک55ه

همکاران به بحث در مورد مسائلی که  در فضای فلسفه به تنهایی محاط ش5ده اس55ت می پردازن55د. ب55ه

این دلیل فلسفه خود را در خط اول جبهه در مقابله با ایده های مسلط قرار می دهد.

چرا شما از مقوله «استثناء» برای تعریف شادی استفاده می کنید؟

هنگامی ک55ه م55ا ش5روع ب55ه تجزی55ه و تحلی55ل دقی55ق مفه55وم ش55ادی می کنی55م، وارد مس55أله وض55عیت
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استثنایی  آن نیز می شویم.  شادی واقعی-که قابل تقلیل ب5ه رض5ایت معم5ولی نیس555ت-قانون

کلی هستی نیست،  اما  چطور می شود که آن متشکل از انتخابات و لحظاتی باشد که آن را  در یک

وضعیت استشنایی محاط می کنند؟ در اصل اگاهی عمومی نی5ز ای55ن مفه55وم  ن5ادر  ش5ادی را قب5ول

دارد، هر چند که بر آن ماسک می زند و یا آن را پنهان می سازد.  بنابراین، من معتقد ب55ه اهمی55ت

فوق العاده (من تردید نمی کنم که آن را شورانگیز بنامم) عش55ق در ای55ن موض55وع هس55تم. عش55ق،

شورمندی ،  ملقات یک نفر، به عنوان  لحظات  اس55تثنایی  زن55دگی در نظ55ر گرفت55ه می ش55وند، و ه55ر

 شادی می نامیم می باش55ند.
 
کسی بخوبی متوجه هست که این لحظات تابلو اعلن آنچه که ما واقعا

واضح است که آدم باید به طور  مطلوب ناخشنود نباشد. اما شادی واقعی خیلی بیشتر از ناخشنود

نبودن است. شادی نمی تواند فقط نفی ساده ناخشنودی باش55د: آن ی55ک تحف55ه اس55ت، ه55دیه ای از

زندگی که فراتر از نظم و ترتیب  رضایت است. هدیه ای از زندگی است که ما باید آماده پذیرش آن

باشیم، ریسکی است که ما باید آمادگی قبول کردنش را داش55ته باش55یم. آن ی55ک انتخ55اب  عم55ده

وجود است: یا یک زندگی که اغوشش فقط برای رضایت باز است، یا یک زندگی که ریس55ک  ش55ادی

بشمول  استثناء بودن آن را می پذیرد. این همچنین یک س55ئوال سیاس55ی اس55ت: کس55انی وج55ود

دارند که فقط بر رد ناخشنودی توافق دارند (استدلل محافظه ک55ارانه ب55ه اص55طلح «فیلس55وفان ن55و») و

آن هایی که ریسک جستجوی شادی را قبول می کنند. بنا بر این دلی55ل  محافظه ک55ارانه، م55ردم فق55ط

می توانند در رد ناخشنودی و نه چشم انداز شادی با هم توافق کنند. س555ن-ژوست در مقاب55ل ب55ه

شیوه کامل  انقلبی اعلم کرد که شادی یک ایده نو در اروپا بود.

آیا به این دلیل شما همچون بنجامین،  ایده شادی را به ایده یک زمان دیگر پیوند می دهید؟

بنجامین برداشت فیبری و رشته رشته ای از زمان داشت که بنا بر آن چن55دین  زم55ان  وج55ود دارد:

زمان  تنها و مشترکی وجود ندارد، بلکه کثرتی از زمان ه55ای دره55م تنی55ده و گ55اه متض55اد  زودگ55ذر و

بیدوام. و کامل  روشن است که زمان  شادی -از جمله در معنای سیاسی ان-زمانی است که زم55ان

فراتر از زودگذری معمولی رفته و به یک معنا بیدوامی  عادی  آن را از بین می برد. در فلسفه، قرن

بیستم (با تئوری نسبیت و برگسون) دوره ای وجود داش5ت ک55ه ک5ثرت زم5انی کش5ف ش5د. مس5أله

شادی جای خود را در این چارچوب یافت. زمان  مناسب  حق55ایق، چ55ه ریاض55ی، چ55ه سیاس55ی ی55ا چ55ه
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حقایق عشق- زمان  ذهنیگری شاد-  زمان  پیامدهای رخداد است، ک55ه نمی ت55وان آن را در مس55یر

عادی زمان جا داد.(رخداد از نظر بدیو استثنایی اس55ت در هس55تی، ی55ک گسس55ت در نظ55م و ترتی55ب

۱۹۶۸معمول است. نمونه یک رخداد سیاسی مثل  انقلب فرانسه، مه 
 
  و ... می باشد. م)  این لزوما

زمان یک تقسیم، یک گسستگی، یک زمان استثنایی است.   قبول ک55ردن  ع55واقب  ای55ن اس55تثناء

زمانی، به معنی شکل دادن یک زمان متفاوت است. این در نهایت،  همان چیزی است که منظ55ور

عقل سلیم،  وقتی که می گوید همه عاشقان در جهان تنه55ا هس55تند، می باش55د. تنه55ا در جه555ان-به

معنی تنهایی در زمانی است که متخص این زوج است که دیگر  با زمان عادی اشتراکی نداشته ی55ا

دیگر  اشتراکی ندارن55د. ای55ن ویژگ55ی عم55ومی  ش55ادی واقع55ی اس55ت: همی55ن موض55وع ش55امل ی55ک

ریاضی دان که به تنهایی کار کرده و یک مسأله را حل می کند نیز می شود. پ55س چگ55ونه در چنی55ن

شرایطی یک شادی جمعی را می ت55وان س5اخت؟ اگ5ر ش5ور و اش5تیاق واکن5ش احساس55ی اس5ت ک5ه

معادل شادی سیاسی است، این بدین خاطر اس5ت ک5ه آن ی5ک زم55ان  جدی5د  مش5ترک را مش5خص

گ55اهی ذهن55ی ای55ن را ی55افته ک55ه می نماید. شور و اشتیاق نش55ان دهن55ده لحظه ای اس55ت ک55ه اف55راد آ

می توانند تاریخ را بسازند، و نه فقط آن را تحمل کنند. بنابراین شورمندی اعتقاد مش55ترکی اس55ت

که ما می توانیم تاریخ را بسازیم، که تاریخ متعلق به ماست، و چنان چه فرانسوا پروست اعلم کرد،

تاریخ هنوز تمام نشده است. این اشتراک  یک جوش و خروش، یک تظاهرات است، آن چن55ان ک55ه

ما در میدان های عمومی بهار عربی دیدیم. اما آن در عین حال حفظ یک حالت استثنایی از طریق

ک5ار پ5ر زحم55ت، از طری55ق آنچ55ه ک55ه م55ا فع55الیت سیاس55ی ب55ه معن55ای واقع55ی  می ن55امیم ( جلس55ات

پایان ناپذیر، نوشتن جزوات تا سپیده دم)، می باشد. و من می توانم بگویم،  شادی سیاسی طاقت

فرساست. این باید گفته شود. درست به همین دلیل اس55ت ک55ه متأس55فانه آن، گرای55ش ب55ه تولی55د

انقلبیون تمام وقت، و گاهی حتی کادرهای حرفه ای دارد...

شما نیز که خود این اثر را نوشته اید، این عمل سازمانی، خ55ود نی55از ب55ه ی55ک «دیس55یپلین» معی55ن

دارد...

بگذارید واضح صحبت کنم، من بط55ور ب55دیهی از ای55ن کلم55ه ب55ه خ55اطر تحری55ک  اس55تفاده می ک55ردم.

همان طور که من از کلمه «کمونیسم» استفاده می کنم، زیرا آن منفورترین  کلمه در واژگان سیاسی
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معاصر است. من درک می کنم که ما برای حفظ قدرت رخدادی  سیاست تلش می کنی55م . ام55ا م55ن

فکر می کنم که ایجاد  یک زمان  سیاسی دیرپا و بادوام، نیاز به یک نظ55م و انظب55اط اس55تثنایی، ی55ک

تداوم زمانی دارد که متضمن این باشد که  انرژی حاصله از گسس55تگی سیاس55ی، ب55ی رم55ق نگ55ردد.

بنابراین ما باید به ابداعات ادامه داده، و این ابداعات پیش فرض ابتکارات و مخلوقاتی است ک55ه

از یک دیسپلین اطاعت می کنند. در اینجا ما باید درک کنیم که کلمه دیسیپلین به معن55ی نقاش55ی

است که او خود با آزمایش و افرینش،  یک دیسپلین را بر خود تحمیل می کند. درست مانند  یک

ریاضی دان که او خود، یک دیسیپلین سنگ دلنه ای را بر خود تحمیل می کند تا اینکه یک مسأله را

 مجبور ب55ه ایج55اد
 
حل نماید. هنگامی که ما خود را در یک وضعیت استثنایی قرار می دهیم، ما لزوما

قوانین خود، پرنسیپ های خود هستیم، و این بدین معنی است که دیسیپلین از آزادی غیر قابل

تشخیص است. و این دیسپلین بایستی به طور مداوم دوباره ساخته شود.

 

و دوباره، چرا شما از کلمه «وفاداری» اس55تفاده می کنی55د؟ آی5ا ای55ن بیش5تر ی5ک مفه55وم اخلق55ی ت5ا

سیاسی نیست؟

کلمه وفاداری یک مفهوم منفی-خیانت نکردن-دارد. هر چند  برای م55ن، وف55اداری نبای55د ب55ا غی55ر

خائن، با نفی ان، تعریف گردد.   صادق بودن نسبت  به یک رخداد-وفاداری همیشه، وفاداری ب55ه

یک گسست  اولیه است و نه به یک دگم، یک دکترین یا خط سیاسی -به معنی اختراع یا طرح چی55ز

نویی است، به عبارتی، بازگرداندن نیروی گسست به یک رخداد است. این هی55چ چی55ز دیگ5ری ج5ز

یک پرنسیپ حفاظت نیست: این یک اصل جنبش است. وفاداری،  ایج55اد   ت5داوم  خ5ود  گسس55ت را

مشخص می کند.برعکس  یک وفاداری محافظه کارانه، عبارت از گفتن این است که ای55ن ی5ا آن ف5رد

باید به عنوان دشمن تلقی شود، بایستی محروم گردد، حتی اگر حذف نشود، زی55را آن ه55ا ب55ا ای55ن

رخداد اولیه مطابقت نمی کنند. فقط این انطباق، فرض را بر این می گذارد که وفاداری مستلزم ی55ک

نوع عینیت به همان معنای رخداد است،   طوری که خنثی و بی تفاوت نسبت به تعهد  ذهنی است

که وفاداری باید  نسبت به یک رخداد داشته باشد. بنا بر این درک، وف55اداری بیش55تر ی55ک مفه55وم

منطقی است تا اخلقی: آن به معنی منطقی بودن یا بی تناقض بودن با یک تعه55د ذهن55ی  اولی55ه

است که هم اکنون از طریق یک بحث جمعی در می55ان اف55رادی ک55ه هم55دیگر را ب55ه عن55وان دوس55تان
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سیاسی می شناسند، حاصل می شود. در این مفه55وم، آن خیل55ی متف55اوت از ج55امعه ریاض55ی دانان

نیست که نه فقط یک مساله مشترک دارن5د بلک55ه همچنی55ن دس55تورالعمل هایی ک5ه ب5ه آن ه5ا اج5ازه

تعریف و تعیین درست و غلط را می دهد را نیز به اشتراک گذاشته اند. ذات  سیاست فقط برخورد با

دشمنان نیست؛ آن همچنین مستلزم شرط ضروری اولیه  توافق در میان دوستان است. وف55اداری

بدین معنی است که آن هایی که وارد این بحث عمومی می شوند، موظفند ک55ه ب55ه تض55اد در می55ان

صفوف خود توجه کنند. در هیچ شرایطی این تضاد نباید هرگز با تضاد ب55ا دش55منان خودش55ان یک55ی

شود.

و این منشاء «ترور» در سیاست است؟

همیشه یکی کردن همه تضادها با  تضادهای انتاگونیستی، تضاد طبقاتی، دشمن طبقاتی، فاجعه امیز

 متکی بر این فرض ب5ود ک55ه فق55ط ی5ک تض5اد، تض5اد طبق5اتی١است. تراژدی تروریستی قرن بیستم

وجود دارد. بر عکس ما باید به طور مداوم به خودمان یادآوری کنیم که بحث بایستی تا ه55ر چق55در

که لزم است  ادامه یابد، طوری که ما بتوانیم درک کنیم که همه این تضادهای سیاس55ی همیش55ه در

درون یک جمع صورت می گیرد و باید در میان دوستان حل و فصل ش55ود. از ای55ن نقط55ه نظ55ر، ب55ی

حوصلگی در سیاست بسیار مخرب است.ترور  ویژه کمونیسم  قرن بیستم، کمتر مدیون  خود اف55راد

بود (در ظاهر شخصیت ظالم) تا  ترکیبی از بی اعتمادی شدید، بی طاقتی و احتیاط-کاملدر تض55اد ب55ا

شادی-بود. ما فقط نیاز داریم که  به جابجایی خشونت امیز  استالین برای اش55تراکی ک55ردن زمی55ن

فکر کنیم، در حالی که  او همزمان در همه جا فقط دش5من را می دی5د... ن5ه، در سیاس5ت همانن5د ه5ر

جای دیگری، ما باید بدانیم که چگونه مطمئن و صبور باشیم-تا اینکه به صبر و زمان فرص55ت م55ورد

نیازشان را بدهیم. 

الن بدیو، این مسأله را بطور خاص در «در جستجوی گمشده واقعی» بررسی می کند، او در آنجا به کنکاش در١
استفاده ارتجاعی از واژه «واقعی» می پردازد، و نیز خوانشی زیبا از شعر پازولینی «خاکستر گرامشی» ارائه

می دهد.
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» به چاپ رسید.www.regards.frاین مقاله اولین بار در «

، در وبلگ۲۰۱۵ ژوئن ۱۰برگردان به فارسی،  از ترجمه انگلیسی مقاله صورت گرفته اس55ت ک55ه  در ت55اریخ

ورسوبوکس منتشر گشت. 

http://www.regards.fr/
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ویلیام دیویس، مدرس ارشد گلداسمیتس  دانشگاه لندن و مدیر مرکز تحقیق55ات اقتص5اد سیاس55ی

می باش55د. در مق55اله زی55ر او ض55من بررس55ی کوت55اه پایه ه55ای م55دیریت ش55ادی، ن55تیجه می گی55رد ک55ه

مسئولین جامعه و سیاستمداران  باید  ضمن گوش دادن به احساس خشم و بی عدالتی مردم، در

پی ی55افتن راه ه5ای مق55ابله ب5ا آن باش5ند. خش5م و بی ع55دالتی بای5د ش55نیده ش5وند و ن55ه درم55ان.

ناخرسندی می تواند سلمت بخش باشد.  یک55ی از آخری55ن آث55ار دی5ویس، کت55اب «ص55نعت ش5ادی:

چگونه دولت و مؤسسات بزرگ به ما تندرستی را فروختند» است.
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فساد شادی
نوشته: ویلیام دیویس

برگردان: رضا جاسکی

۱۶۹۸تعداد کلمات: 

گری بکر، که سال گذشته درگذشت، را بای55د ب55ه عن55وان یک55ی از ب55ا نف55وذترین متفک55ران دوران م55ا

 ب5ود و نف5وذ وی بس5یار۱۹۶۰قلمداد نمود. او  یکی از اعضای برجس5ته مکت5ب ش5یکاگو بع5د از ده55ه 

فراگیرتر و ظریف تر از آنی است که معمول  به اقتصاددانان نسبت داده می شود.

در جائی که اقتصادانان معتبری مانند جفری ساکس و لورنس س55امرز می توانن55د  چگ55ونگی ایج5اد

سیاست های عمومی  را معین کنند، می55راث بک55ر بیش55تر ی55ک  جنب55ه عمیق ت55ر و اخلق55ی دارد. ب55ه

عبارتی، او چگونگی ساخت انسان را تعیین کرد.

بکر یکی از پیشگامان آنچه که به عنوان «امپریالیسم اقتصادی» شناخته می شود-گسترش اقتص55اد

 غیراقتصادی-، بود. این شامل حوزه هایی مانند خانواده و
 
نئوکلسیک به قلمروهای جدید و ظاهرا

آموزش و پ55رورش می گ55ردد، ک55ه بک55ر ب55ا اس55تفاده از مفه55وم «س55رمایه انس55انی» تجزی55ه و تحلی55ل

می نمود.

 اشناس55ت، و  هم55ان ط55ور ک55ه ان55درو مک گتیگ55ان آن را
 
اامروزه سرمایه انسانی یک اص55طلح نس55بتا

موشکافی کرده است، یک مفهوم مهم  در توجیه شهریه در انگلستان بوده است. ام5ا  وق55تی ک5ه در

ابتدا این مفهوم پدیدار شد،  این ایده که انسان ها گ5ونه ای از س5رمایه محس5وب می ش5وند، بس5یار

۱۹۹۲بحث برانگیز بود.  طوری که بک55ر ای55ن را در س55خنرانی پ55ذیرش ج55ایزه نوب55ل خ55ود در س55ال 

، اقتصاددانان بطورکلی فرض می کردند که نیروی کار معی55ن اس55ت و۱۹۵۰توضیح می دهد، «تا دهه 

قابل افزایش نمی باشد.» درک وی از سرمایه انسانی همه این ها را تغییر داد.  

آنچه بکر برجسته می کند، این نکته بود، مردم انتخاب های مختلفی در زندگی می کنن55د، ک55ه ت55أثیر

قابل توجهی در سرنوشت اقتصادی ان55ان دارد. او اس55تدلل می کن55د «در تئوری س55رمایه انس55انی،
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مردم به ط55ور عقلن55ی مزای55ا و هزینه ه55ای فعالیت ه55ایی چ55ون تحص55یل، تربی55ت، هزین55ه س55لمتی،

، را ارزیابی می کنند.» [کلمات که بطور رادیکالی آن ها را دگرگون می سازدمهاجرت، و ایجاد عاداتی

ایتالیک اضافه شده است]

 ب55ا پیش55گویی۱۹۷۸–۱۹۷۹همان طور که میشل فوکو در سخنرانی های خود در باره نئولیبرالیسم در 

عالی   اشاره می کند، تئوری بکر الگویی برای اینکه  افراد چگونه به زن55دگی خودش55ان نگ55اه کنن55د،

ارائه می دهد. تحصیل به  یک سرمایه گذاری استراتژیک در خود  شخص بدل می گ55ردد. رواب55ط نی55ز

قراردادهای اقتصادی، با سود و زیان برای طرفین، محسوب می شوند. و م55ا بط55ور فزاین55ده ای اگ55اه

می شویم که چگونه  رژیم ه5ای غ55ذایی م55ا، روش ه5ای ورزش5ی، خ5واب و اس5تراحت ب5ر ج55ذابیت و

اثربخشی  کار ما تأثیر می گذارد. مفهوم اساسی کار بکر همان قدر که تجرب55ی اس55ت، اقتص55ادی نی55ز

می باشد: هر یک از ما تصمیم می گیرد که چقدر  موفق باشد.

اکنون عادات و رفتار ذهن (و یا مغز) را می توان به فهرست گزینه ها اضافه نمود. حضور در لحظ55ه ی55ا

مایندفول نس، دیجیتال دتوکس (منظور مقدار زمانی است که فرد از وسایلی چون تلفن هوشیار ،

کامپیوتر و امثااهم استفاده نمی کند. م )، درمان شناختی رفتاری، خود کمکی، و تکنیک های تمدد

اعصاب مبتنی بر شواهد (مانند صرف  وقت بیشتری  در  فضای سبز )، همه ب5ر پ5ایه ای55ن واژه بک5ر

«قابل افزایش» بنا شده اند. احساسات افراد را  می توان تغییر داد، اگر چه نه به تنه55ایی ب55ا کم55ک

پ دیجیت55الی، تکنول55وژی پوش55یدنی (مانن55د
پ
شخص ذیربط، بلکه با کمک یک درمان ش55ناس، ی55ک ا

ساعت های هوشمند) و یا ترکیبی از ان ها.

بیش از پیش آشکار می گردد که در قرائت روانشناسی  مثبت ، ش55ادی فق55ط ی55ک «انتخ55اب» اس55ت،

#  مط55رح می ش55ود.choosehappinessچیزی که هم اکنون توسط کوک55اکول در کمپی55ن بازاری5ابی

این امکان وجود دارد که این ایده بتواند به طور لحظه ای کسی را که ب55ا افس55ردگی خفی55ف دس55ت و

پنجه نرم می کند، شادی و نشاط بخشد. اما بسیار بعید به نظر می رسد که  آن هایی را  ک55ه ت55اکنون

قدرت شکل دادن به شرایط خود را داشته اند، یعنی ثروتمندان و سالمین، را تهییج نماید.

) مدیریت شاون ایکر، است؛ وی به مؤسس55ات و اش55خاصguruمثل، این ایده مرکزی رهبر ( گورو، 

توضیح می دهد که آن ها می توانند از طریق ایجاد شادی  خ55ود ب55ه ط55ور اس55تراتژیکی ب55ر رقبایش55ان

«برت5ری» یابن55د. اقتص55اددان عص55بی (اقتص55اد مبتن55ی ب55ر عصب شناس55ی،  علم55ی ک55ه نقط55ه تلق55ی
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روانشناسی، اقتصاد و عصب شناسی است. م) پاول زاک  عنوان می کند شادی «ماهیچه ای» اس55ت

که ما باید به خاطر بسپاریم  آن را بطور مرتب ورزش دهیم، تا آن را برای یک نظم  کاری خوب حفظ

پ ه55ای ردی55اب خل55ق و خ55وی و مچ بن55دهای
پ
کنیم. با حمایت از سوی یک زرادخانه در حال رشد از ا

کنترل استرس، امروزه احساسات چیزی است که باید در روال تمرینات ما گنجانده شده است.

 ف55ردی گیج کنن55ده اس55ت ای55ن اس55ت ک55ه ان55دازه گیری ش55ادی، در
 
آنچه که در این جهانبینی   عمیقا

گذشته، برای پیگیری یک دستور کار بسیار متفاوتی استفاده می گش55ت. اولی55ن ب55ار  ان55دازه گیری

  انجام شد، و بزودی به یک تکنیک مرکزی در درون جنبش۱۹۶۰شادی در سطح ملی در اواسط دهه 

«شاخص های اجتماعی» بدل گشت، که در جستجوی ارائه یک الترناتیو در مقاب55ل مفه55وم  م55ادی و

مبتنی بر بازار  ارزش بود. کار سازمان پژوهشی انگلیسی « بنیاد اقتصاد نو »، نبوغ فوق الع55اده ای

که اغلب مشخصه این پروژه است، را نشان می دهد.

شاخص های شادی ملی که  هم اکنون توسط اژانس های آماری رسمی زی55ادی گ55رداوری می ش55وند،

می توانند پایه مهمی برای فعالین و انتقادات سیاسی شوند. ان ها آسیب روانی ک55ه سیس55تم های

اقتصادی خصوصی و نابرابر  ایجاد کرده اند، را برجسته می نمایند. به گفته دیگ55ر، مس55تحق تص55دیق

 این داده ها به سادگی آنچه که ما از مدت ها قبل مش55کوک ب55ودیم را می س55نجد و ب55ا
 
است که اکثرا

عدد نشان می دهد. فروید بطور عالی عنوان می گوی55د «عش55ق و ک55ار س55نگ بناه55ای انس55انیت  م55ا

هستند». اقتصاددانان شادی تائید کرده اند که بیکاری و کمبود وقت ب55رای خ55انواده ه55ر دو ب55رای

رضایت زندگی بسیار مخرب هستند.

چگونه یک دستور کار سیاسی  دگرگون شونده  و مترقی به شکل جدیدی از مدیریت  رفتاری تغییر

شکل داد؟ مشکل اینجاست که کمیت و اقتصاد در این رابط55ه هرگ55ز بی گن55اه نبوده ان55د. ب55ا ک55اهش 

ارتباط بین ذهن و جهان به یک نسبت و ضریب کمی، معیارهای سلمتی ب55ه عن55وان ی55ک انتخ55اب 

ساده در کسب  پیشرفت معرفی می شوند: آیا شما بدنبال تغییر جه55ان هس55تید ی55ا تغیی55ر ذه55ن؟

بنظر می رسد که رابطه فلسفی بین ذهنیت انتقادی و ش55رایط عین55ی ش55بیه مجم55وعه ای از وزنه ه55ای

تعادل است و وزن هر دو طرف نیز قابل تنظیم  می باشد.

منتقدان زیادی وجود دارند که با استفاده از داده های شادی خواهان تغییر در اقتصاد سیاس55ی م55ا

گشته اند. «سطح روحیه» اثر ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، یکی از مهمترین این موارد است ک55ه
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بر نابرابری تمرکز می نماید. روانشناسانی چون تیم کاس55ر، اب55زار ان55دازه گیری خودش55ان را ب55رای

نمایش  تأثیر  منفی  فرهنگ های مادی، رقابتی بر سلمت ما، ایجاد کرده اند. اما به نظر می رس55د ک55ه

آن ها  یک اقلیت در حال کاهش باشند. چرا؟ پاسخ این سؤال ما را به گری بکر بازمی گرداند.

در هسته مرکزی هم تفکر نئولیبرالی و هم فرهنگ ایالت متحده این اعتقاد وجود دارد که ت55اکنون

به سؤالت مرکزی سازمان سیاسی پاسخ داده شده است. از این رو آن ها فراتر از مح55دوده تح55ول

سیاسی یا مباحث سیاسی ق55رار دارن55د. درس55ت هم55ان گونه ک55ه ق55انون اساس55ی ای55الت متح55ده در

جستجوی ارائه «قواعد بازی» است که هر آمریکایی بایستی  بر آن اس55اس ب55ازی کن55د،  ب55ه هم55ان

ترتیب نئولییرال ها  ب55ه دنب55ال تث55بیت ب55ازار آزاد س55رمایه داری بوده ان55د ک55ه تنه55ا «ب55ازی» قاب55ل 

دسترس اس55ت- فران55س ب55وهم، نئولی55برال الم55انی، ح55تی در ب55اره ایج55اد ی55ک «ق55انون اساس55ی

اقتصادی» صحبت کرده است. همه  می توانند موفق شوند یا شکست بخورند، اما برای ان، قب55ل از

هر چیز ،  آن ها باید قبول کنند که خود  بازی همیشگی و ماندگار است. 

در همین زمینه، مسأله دگرگونی سیاسی یا اقتصادی ب5ا زور و اجب5ار ب5ه ف5رد تحمی55ل می ش55ود. ب5ا

فرض آنکه سرمایه داری نمی تواند به نیازهای انسان پاسخ دهد، انسان ها باید خودش55ان را مط55ابق

نیازهای سرمایه داران تغییر دهند. گورو هایی مانند ایکر  یا  زاک این فلسفه را با چهره ای  خن55دان

و خوش بینانه ارائه می دهند: من خودم را تغییر دادم، پس شما هم می توانید!

 ، منظ55ورworkfareاما در جهان  تیره و تار  برنامه های «فعال سازی رفت55اری» ک55ار در براب55ر اع55انه (

این است که بیکاران به خاطر مبلغ کمی که دریافت می کنند بایستی در برنامه ه55ای ک55اری ش55رکت

کنند.م ) ، این امر بیشتر بعد تنبیهی پیدا می کند. ایده «کارافرینی» ممکن است چش55م اندازهای

قهرمانانه خود را بر استیو جاب متمرکز کند، اما برای بسیاری از مردم این به معن55ی قب55ول  کام55ل 

خواسته های متغیر سرمایه، در یک سطح کامل  بنی55ادی و شخص55ی می باش55د. هنگ55امی ک55ه مش55اغلی

چون روزنامه نگاری با پیشوند «کارافرینی» به کار گرفته می ش55وند، ای55ن فق55ط ب55ه معن55ی ی55ک چی55ز

است: خود را تکثیر بکن یا بمیر.

امید سیاسی باید  همچنان در  این ایده ادامه یابد  ک5ه ش5رایط اجتم5اعی و اقتص5ادی قاب5ل تغیی5ر

هستند ، و متناسب با ان، این بر عهده ما نیست که  ذهن، روحیه و ب55دن خ55ود را درخ55ور ش55رایطی

بنمائیم که بر ما تسلط یافته است. مشکل اینجاس55ت ک55ه ای55ن اس55تدلل را ب55ه راح55تی می ت55وان ب55ه
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عنوان  نوعی  ارمان گرایی طبقه بندی کرد که -در تضاد با طرفداران « شفا از طری55ق ص55حبت»-رن55ج

روزمره را جدی نمی گیرد. انتقاد از روانشناسی مثبت می تواند به اینجا منتهی گردد که انتقاد، ب55ه

مثابه یک دفاع مزخرف از منفی گرایی رد شود.

راه مقاومت در مقابل این امر، پافشاری ب55ر درک سیاس55ی ش55ادی و ناخرس55ندی اس55ت، ک55ه در آن

مردم مجاز به بیان و ارائه توضیحات برای احساساتشان باشند. این ب55ه معن55ی درک ای55ن موض55وع

است که بعضی از اشکال ناخشنودی-مانند حس بی عدالتی و خشم- محتاج شنیدن هستند و ن55ه

درمان. این ب55ه ن55وبه خ55ود نی55از ب55ه تق55ویت و توس55عه موسس55اتی دارد ک55ه ش55نیدن آرا را تس55هیل

نمایند.از  شادی اس55تقبال می کنی55م، ام55ا اگ5ر آن، نیازمن55د  «تغیی55ر  اساس55ی  م55ردم،  انط5وری ک5ه

هستند» نباشد.

opendemocracy.netبرگرفته از 

William Davies, The correption of happiness, 18 May 2015, 
opendemocracy.net
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دن55ی دورلین55گ اس55تاد جغرافی55ای انس55انی در دانش55گاه اکس55فورد اس55ت. او نویس55نده کتاب ه55ای

 «بی عدالتی، چرا ن55ابرابری  اجتم55اعی همچن55ان پ55ا برجاس55ت»% » و ۱متعددی از جمله« نابرابری و 

می باشد. در زیر، او در مقدمه ای بر این کتاب رئوس مهم آن را تشریح می کند و ب55ه بررس55ی پن55ج

تصور رایج غلط در مورد نابرابری می پردازد. کتاب وی شامل نمودارها و جداول متنوعی است ک55ه

بعضی از انان ضمیمه این مقاله نیز ش55ده اس55ت. علقمن55دان، ب55رای دانل55ود تم55ام ای55ن نموداره55ا،

،www.dannydorling.org/books/injusticeمی توانند به  وب س55ایت  دن55ی دورلین55گ،     

مراجعه کنند.
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مقدمه ای بر نابرابری
نوشته: دنی دورلینگ

برگردان: رضا جاسکی

۴۲۱۴تعداد کلمات:

بطور کلی پذیرفته شده است که نابرابری بین کشورهای فقیر وغنی ب55ه بی ع55دالتی بزرگ55ی منج55ر

شده است، و نیز بطور فزاینده ای اذعان می گردد که نابرابری های عظیم55ی در کش5ورهای ثروتمن5د

وجود دارد. برخی همچنان ادعا می کنند که این تفاوت ها علل ژنتیکی دارند و عده بسیار بیشتری

باور دارند که این اختلفات نتیجه اجتناب ناپذیر  عوامل اقتص55ادی و جه55انی ش55دن می باش55د. ه55ر

چند که هیچ مبنای علمی برای هیچ ک55دام از ای55ن نظ55رات وج55ود ن55دارد. کت55اب «بی ع55دالتی، چ55را

نابرابری  اجتماعی همچنان پا برجاست» به بررسی آنچه که ممکن است محرک این نابرابری ه55ا در

کشورهای ثروتمند باشد می پ55ردازد؛ ان ض55من تمرک55ز عم55ده  خ55ود ب55ر انگلس55تان،  در عی55ن ح55ال

دربردارنده مقایسه های بسیاری با کشورهای دیگر، بویژه با اروپا، ایالت متحده و ژاپن است.

امروز تفاوت موجود میان شانس زندگی در کشورهای ثروتمند مختل55ف نش55ان می ده55د ک55ه س55طح

نابرابری های کنونی در هیچ نقطه ای اجتناب ناپذیر نمی باشد. یک دیدگاه تاریخی همچنین  نشان

۱۹۷۹  ت55ا ۱۹۱۸می دهد که نابرابری در طی زمان می تواند کاهش یا افزایش یابد. در انگلستان،  از 

نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بطور پیوسته کاهش یافت ولی پس از آن سال به سال افزایش

یافته است.

این بررسی کوتاه نمی تواند وارد جزئیات شواهدی  که در بی عدالتی وجود دارد گ55ردد، ج55ز آنک55ه

خلصه ادعاها و موض55وعات اص55لی آن را مط55رح نمای55د. اص55ول: بی ع55دالتی را می ت55وان ن55تیجه پن55ج

نابسامانی اجتماعی در نظر گرفت، یعنی نخبه گرایی، حذف و محرومی55ت، پیش55داوری، ح55رص و آز،

یأس و ناامیدی. مبنای هر کدام از این نابسامانی ها، دیدگاه هایی است که وقتی تبلیغ می شوند،

به تشدید آسیب منجر می گردند. بسیاری از ما میزان کمی از   این دی55دگاه ها را در خ55ود داری55م و
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اغلب معتقدیم که در آن ها اشکال زیادی وجود ندارد. هر چند که، وقتی چنین دیدگاه هایی شروع

به نفوذ در جامعه از بال تا پایین نمود، نتایجش می تواند برای تار و پود زندگی ما مخرب باشد.

۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد در جهان، در سال 

 

 ، در آم5د روزان55ه و س5النه قاب5ل مقایس5ه (براب5ری ق5درت خری5د) ب5ه دلر نش5ان راXتوضیح: محور 

می دهد. این محور دارای مقیاسی لگاریتمی است، زیرا آن  در مقیاس عادی با در بر داشتن اک55ثر

   تع55داد اف55راد ب55هYگروه ها، بدون پایین ترین و بالترین انها، صد برابر عریض تر می گردد. محور

میلیون نفر در خانوارهایی که از چنین درامدهایی برخوردار هستند را نشان می دهد.

۲۰۰۰: توزیع نابرابری درامدها در جهان در سال ۱جدول 

Dollars / Year AfricaAsiaAmericasEurope
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 1,00,00,00,0

 4,60,10,30,0

40c a day20,01,01,50,0

70c a day62,710,66,20,1

1.4$ a day136,777,320,10,7

3$ a day188,1377,248,73,5

6$ a day169,3971,888,216,8

4000125,11142,1120,261,3

800071,0682,3134,4112,8

1600027,6305,9146,1161,5

330008,7178,7144,8181,6

660002,756,596,788,0

1310000,85,236,715,4

2500000,20,47,71,2

5000000,00,00,90,0

 0,00,00,10,0

ما قبل  می گفتیم که اکثر مردم نمی دانند نیم55ه دیگ55ر چگ55ونه زن55دگی می کن55د؛ در انگلس55تان ای55ن

تغییر کرده است.  جامعه ما را دیگر نمی توان به طور معنی داری به دو نیمه تقسیم نمود. اک55ثر م55ا

درک کمی در باره  زندگی بخش کوچک  درست  بال یا پایین دس55ت  خودم55ان  داری55م، و آن اف55راد

نیز به هم55ان گونه درک کم55ی در م55ورد ب55ال و پ55ایین دس55تی های خودش55ان دارن55د و غی55ره. م55ا در

دنیاهای مختلفی زندگی می کنیم. اکثر مردم به سختی قبول می کنند که بعضی از افراد درام55دی

بیش از ده برابر آن ها دارند و وقتی ازشان سئوال می شود، عنوان می کنند که آن ها ب55ه س55ختی

می توانند امور مالی خود را اداره نمایند.

ما در یک جامعه بطور فزاینده سلسله مراتبی زندگی می کنیم. ما در باره بعضی از  افراد که بس55یار

بالتر و تعدادی که خیلی پایین تر  هستند، صحبت می کنیم. و ب55ا ای55ن ح55ال ف55رق زی55ادی ب55ا ه55م



96دریچه ها شماره نه      

نداریم. این هیرارشی ریاکارانه توسط نخبه گرایی، محرومیت، تعصب، حرص و آز ایجاد شده اس55ت.

نتیجه نهایی افزایش ناامیدی، نه فق55ط در می55ان فق55را، بلک55ه در می55ان بچه ه5ای وال5دین  ج5اه طلب و

ارزومند نیز می باشد. اگر ما خواهان جامعه ای دربرگیرنده و شاد هستیم، در حال حاض55ر در جه55تی

اشتباه حرکت می کنیم.

: درصد افرادی که از بی عدالتی در کشورهای ثروتمند به اشکال مختلف رنج می برند۲جدول 

توضیح در مورد گروهی که از بی عدالنی رنج برچسبموردکسر

می برد

سالدرصد

تخس و کودکانیک هفتم

بزهکار

132006یادگیری محدود  و ساده

2001-161999از جامعه حداقل به دو شکل حذف شده اندمحروممردم یک ششم

اعتراف می کنند که از عهده امور  مالی مقروضبزرگسالنیک پنجم

برنمی ایند

211984-2004

صاحب ماشین نیستند، در جایی که استفاده از مطرودخانوارهایک چهارم

ماشین ضروری است، 

262006-2007

عضوی از خانواده دچار افسردگی یا اضطراب افسردهخانواده هایک سوم

مزمن است

332000

محروم از شهروندانیک دوم

حقوق 

اجتماعی

بزرگسالنی که در انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا شرکت نکردند

462008

مسیر حرکت  امری حیاتی و مهم است. آن، چیزی نیست که  مردم را بی55ش از ه55ر چی55ز خوش55حال

می کند، بلکه باعث می شود این احساس را بیابند که در شرایطی قرار دارن55د ک55ه در ح55ال بهب55ودی

است یا رو به وخامت می گذارد. به علوه، نیازی بدان نیست که بهتر شدن اوض55اع ب55رای ع55ده ای،

 برای همه
 
 به معنی بدتر شدن برای عده دیگری باشد. بسیاری از تغییرات می تواند تقریبا

 
نتیجتا
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خوب باشد،  اما بعضی دیگر برای جامعه به عنوان یک کل، فاجعه امیز.

کارایی نخبه گرایی
در ثروتمن55دترین و ن55ابرابرترین کش55ورهای دنی55ا تظ55اهر می ش55ود ک55ه ک55ه در اک55ثریت م55وارد تنه55ا

تواناترین افراد بر اساس شایستگی به رده های بال رسیده اند. با این حال اکثر کسانی که رده بال

را تشکیل می دهند،  پیشینه مرفه ای دارند. 

–۲۰۰۴: توانایی خانوارها برای امرار معاش بر اساس درامدشان در انگلسنان، دو دهه قبل از سقوط، ۲نمودار 
۱۹۸۴ 

توضیح: از پاسخ دهنگان پرسیده بودند: کدام یک از عبارات زیر به احس55اس ش55ما در م55ورد در آم55د
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خانوارتان برای امرار معاش  در روزهای اخی55ر بیش55تر مط55ابقت ادرد؟ از عه55ده انه55ا  ب55ر می آیی55م (

coping) زندگی راحتی داریم ،(living  comfortably) به س55ختی از عه55ده آن ب55ر می ایی55م ،(

Difficult  to  manage) خیلی مشکل داریم ،(very  difficultنمودار  کس55انی ک55ه ب55ه ای55ن .(

سئوال جواب نداده اند، حذف گشته است...

در مقابل، ساکنین بخش های فقیرتر جهان امروز ممکن است جزء اولین کس55انی در خ55انواده خ55ود

باشند که از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند. در عین حال در فقیرترین کشورهای دنیا، بسیاری

از بچه ها هنوز  امکان کسب آموزش کامل ابتدایی را هم ندارند، چه رسد به اینکه از طریق گذراندن

آنچه که در کشورهای ثروتمند یک آموزش اصلی محسوب می گردد، ابدیده شوند. 

تحصیلت دانشگاهی در کشورهای فقیر فقط ب55رای اف55راد مرف55ه می باش55د. در مقاب55ل،  وج55ه مشخص55ه

جهان  ثروتمند، تحصیلت طولنی و همیشه در حال بهبود  ابتدایی و متوسطه برای هم55ه کودک55ان و

نیز میزان بطو دائم در حال افزایش  دسترسی به دانشگاه است. با وجود این،  در اک55ثر کش55ورهای

ثروتمند، بسیاری از جوانان نه به عنوان دارندگان تحصیلت عالی بلکه کسانی که در دستیابی ب55ه

اهداف رسمی شکست خورده اند معرفی می شوند. 

ت5ا همی55ن اواخ55ر، ع5ده کم5ی از بچه ه5ای کش55ورهای ثروتمن5د در ط55ی م55دتی ط5ولنی ب55ه تحص55یل

می پرداختند. همه بچه ها هنوز در معرض خطر  خوردن برچسب «نامناسب» قرار دارند، با وجود این

واقعیت که منابع آموزشی  برای انان موجود است. آن ه55ا در مع55رض ای55ن خط55ر ق55رار دارن55د زی55را

 هم55ه
 
خیلی س5اده ب55ه ان55ان گفت55ه می ش55ود آنچ55ه ک5ه ازش55ان انتظ55ار می رود را نمی اموزن5د. تقریب5ا

درسیستم  آموزشی که امتحانات چنان برجس55ته ش5ده اند ، در مق55اطعی از پ5س  بعض55ی از ان5ان ب5ر

نمی ایند.  

افراد بطرز قابل توجهی دارای توانایی مشابهی هستند. با ای55ن ح55ال، ش55ما ع55ده ای  را خصوص55ا در

سیاست، ناموران جامعه (هم اکنون به عنوان یک قلمرو کاری) و یا اقتص55اد می توانی55د بیابی55د ک55ه

 ب5اور دارن5د خودش5ان اس5تعداد و نب5وغ  وی5ژه ای داش5ته و نعم55تی ب5رای دیگ5ران محس5وب
 
واقعا

می شوند و دیگران می بایستی بخاطر استعداشان سپاسگذار بوده و  پاداش55ی «مناس55ب» ب55ه ان55ان

بدهند. این افراد، خود همان قدر قربانی نخبه گرایی هستند که  در عمل به ع5ده ای گفت55ه ش5ده ک55ه

بطور مادرزادی احمق، مناسب  کارهای کوچک ،  اما در عین حال قادر به اجرای دس55تورات و انج55ام
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کارهای پرزحمت می باشند، با وجود آنکه مجبور بوده اند  بیش از یک دهه را در مدرسه بسر کنن55د.

در دوران نخبه گرایی، آموزش کمتر مربوط به یادگیری و بیشتر مربوط به تقسیم مردم، جدا ک55ردن

گندم از کاه و اعطای شأن و مقام بالیی برای یک اقلیت است.

۱۹۷۵–۲۰۱۳: بدهی معوقه مصرف کننده  نسبت به در آمد خالص در ایالت متحده، ۳نمودار 

توضیح: نمودار میله ها نسبت بدهی به در آمد  خالص سالنه را  با کمک  محور عمودی سمت راست

نشان می دهد. نمودار خطی درصد تغییر آن در طی پنج سال آینده را با کمک محور عمودی دست

)/124,7-96,8 * (100% است: 29  ، ۲۰۰۵چپ نشان می دهد. بیشترین افزایش مربوط به سال 

% . در آمد خالص، درامدی است که پس از مالیات باقی می ماند.28,8= 96,8
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این فقیرترین ها هستند که به وضوح از نخبه گرایی، از طریق شرمی که با گفتن اینک55ه ح55د توان55ایی

شکال وجود دارد، که آن ه55ا فقی55ر انان، در بی کفایتی است، اینکه به خاطر شخصیت اشان در  آن ها ا 

هستند زیرا آن ها  کفایت کارهای دیگر را ندارند، نصییب انان می گردد، ضربه می خورند.

کسانی که در اثر نخبه گرایی به رفاه رسیده اند، اغلب فاقد احترام نسبت به مردمی  که سیستم ب55ه

انان می گوید پست تر هستند می باشند، تا آن حد که بسیاری از افراد با شغل تمام وقت نیز لیق

یک دستمزد قابل زندگی، انقدر که بتوانند یک زن55دگی اس55تاندارد ع55ادی را بچرخانن55د، نیس55تند.

افزایش درامدها تا سطح معاش  روزمره کیفیت کار کارمندان را افزایش می دهد، غیب55ت را ک55اهش

می دهد و جذب و حفظ کارمندان را بهبود می بخشد. زندگی برای بچه های فق55را چق55در می توانس55ت

بهتر شود، اگر پدر و مادرشان همیشه دچار استرس نبودند؟

در مقابل فقرا، رفاهمندان این احساس را دارند  آن ها سزاوار  حقوق بالیی هستند که آن ها را قادر

به پرداخت  هزینه   چیزهایی میکن55د ک55ه اک55ثر م55ردم ب55ه عن55وان غیرض55روری، ح55تی احمق55انه تلق55ی

می کنند؛ چیزهایی که باعث محرومیت دیگران از وسایل  رفاه عمومی یا آم55وزش رایگ55ان  فرات55ر از

سطح متوسطه می شود. این اختلفات فاحش در نتیجه در آمد در بسیاری از مشاغل  منجر به  ایفای

نقش خدمتکاری برای کسانی که حقوق بهتر دارند می شود، کاری که به طور بسیار سودمندانه تری

در اشکال عادلنه تر  آن،  می توان از ان بهره برد. علوه بر این ن55وعی واکن55ش در رابط55ه ب55ا  ع55دم

 به این خاطر محترم شمرده نمی شوند زیرا
 
احترام وجود دارد. بسیاری از افراد  با در آمد عالی دقیقا

مردم تشخیص می دهند که اشخاص رده بال شایستگی زیادی ندارند.

1975 62 1975 12% 736 1187
1980 69,5 1980 5% 1397 2009
1985 73 1985 15% 2273 3109
1990 83,8 1990 7% 3593 4286
1995 89,8 1995 8% 4858 5408
2000 96,8 2000 29% 6961 7194
2005 124,7 2005 -6% 11721 9401
2010 117,7 2010 -11% 13231 11238
2013 105,3 2013 13172 12505

Year Ratio × 100 From year Change Consumer Debt Consumer Disposable income
£ billions £ billions
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 محرومیت ضروری است
 ۲۰۱۵   در انگلستان تخمین زده شده است که در پایان 

 
 میلی55ون نف55ر از۱۳ میلی55ون از ۷٫۱، تقریب55ا

جوانترین ها در خانه هایی با درامدی که کمتر از ح55داقل  ض55روری ب55رای ی55ک اس55تاندارد مناس55ب از

زندگی در نظ5ر گرفت5ه می ش55ود،  زن5دگی خواهن5د ک5رد. در مقاب55ل، تع5داد نس5بتا ان5دکی  از ان55ان

می توانستند خود را به عنوان فقیر و نیازمند  دریافت   وام   «فقط برای ادامه»  توصیف نموده،  اگ55ر

انها در کشورهای بسیار متفاوتی چون ژاپن یا هلند زندگی می کردند ؛  در حالی ک55ه در بریتانی55ا و

ایالت متحده نرخ مطلق و نسبی فقر در دهه های اخیر فقط به دلیل اینکه ن55ابرابری افزای55ش ی55افته،

رشد بسیاری نموده است. 

رم های اجتماعی به خاطر فقر حذف ش55ده اس55ت، و امروز در انگلستان یکی  از هر شش خانواده، از نر

حداقل در دو شیوه از سه شیوه ارزیابی از فقر، فقیر محسوب می شوند. آنچ55ه ک55ه ای55ن خانواره55ا را

فقیر می سازد، تأثیر ثروت دیگران است.  در انگلستان، چه از نظر نسبی و چ55ه مطل55ق، بی55ش از ه55ر

کشور دیگری در اروپا  زن55دانی وج55ود دارد.  س55وئد، ب55ه دلی55ل کمب55ود زن55دانی، مجب55ور ب55ه بس55تن

زندان ها گشته است. در حالی که کافیست نگاهی به ایالت متحده انداخته شود ت55ا مت55وجه ش55د ک55ه

،  در حذف مردمش پی55ش ب55رود. در س55ال  ،۱۹۴۰یک کشور ثروتمند تا چه حد  زیادی می تواند کامل 

 درص55د از زن55دانیان را تش55کیل۷۰تعداد زندانیان ده بار کمتر از امروز بود؛  اکنون  سیاه پوستان، 

می دهند. آنچه در یک کشور به عنوان ض5رورت درک می ش55ود، در کش5وری دیگ5ر غی5ر قاب55ل درک

محسوب می گردد.

 

:پیشداوری ضروری است
 بر اساس اس55طوره های نخبه گرای55ی در دوران مح55رومیت ، وق55تی ک55ه ع55ده ای م55وعظه می کنن55د ک55ه

نابرابری فقط بازتاب تفاوت توانایی فردی است، پیشداوری مانند قارچ رشد می کند. نژادپرس55تی،

وقتی که به افراد با رنک پوست متفاوت، یا ملیت ها یا مذاهب مختلف اعمال می ش55ود، ب55ه راح55تی



102دریچه ها شماره نه      

قابل تشخیص است، اما ان  همچنین می تواند با ریختن سوخت  ترس به آسانی شعله ور گردد ک55ه

اغلب نیز  به خاطر  جدایی و عدم اختلط اجتماعی به سختی قابل فرونشاندن است. در انگلس55تان،

درست مانند ایالت متحده، یک نوع احس55اس پیش55داوری در م55ورد ارزش  آن «پایینی ه55ا» وج55ود

دارد که وسیع تر از نژادپرستی است. بال دستی ها و پایین دستی ها کمتر به یکدیگر اعتماد دارند، و

بیش از پیش به بیم و ترس در جامعه ای تبدیل شده است که بوضوح بسیاری از م55ردم را در ح55د

پایینی ارزیابی می کند. نژادپرس55تی درس55ت در چنی55ن ش55رایطی افزای55ش می یاب55د، و ی55ک ش55کل

وسیع تری از نژادپرستی -یک داروینیسم اجتماعی جدید-بط55ور ب55ی سروص55دا در ح55ال گس55ترش

است. عدم احترام به مردمی  که  درست در زیردست یا درست در بالدست افراد قرار دارن55د،  رای55ج

است، و بانکدار با حقوق بالیش و نظافت چی با حقوق ناچیزش هر دو منفور هستند.

۱۹۱۸–۲۰۱۰% ثروتمند در انگلستان، 1: سهم کل در آمد دریافتی ۴نمودار 
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توضیح: خط پایینی، سهم کل در آمد پس از مالیات است.

این واقعیت که جوامع بشری  در مدت بسیار کوتاهی می تواند رفتار جمعی را عوض کنند، ح55اکی

از آن است که سرنوشت ما منوط به ژن های ما نیس55ت. م55ا می ت55وانیم فق55ط در ط55ی چن55د نس55ل،  از

زمانی که زندگی فئودال یا  اشتراکی داشته، به زندگی رقابتی و یا توت55الیتر جابج55ا ش55ویم. م55ا در

طی طول عمر  می توانیم شاهد گروه های بسیاری از مردم باش55یم ک55ه مطمئن ب55ه ش55رکت در جن55گ

بوده و تسلیم خدمت اجباری گشته، تا اینکه در راهپیمایی ش55رکت نم55وده و ب55رای حق55وق دیگ55ران

آواز می خوانند. پیشداوری ها  ظهور  می کنند و زوال می یابن55د، ب55ه هم5ان گونه ک55ه م55ردم آن ه55ا را

ترویج و یا بر ضد آن درس می دهند.  پیشداوری تغذیه می شود و بدون کمک رشد نخواهد کرد.

یک مظهر پیشداوری زمانی است که عده زیادی به عنوان  کم55تر شایس55ته، چ55ه ب55ه مث55ابه بردگ55ان،

گدایان، یا فقط «متوسط و عادی»، تلقی می شوند،  یک اقلیت می تواند رفت55ار خ55ود را ن55ه ب55ه مث55ابه

حرص و آز بلکه به مثابه پاداش بالتر،  فقط  ب55ه عن55وان اینک55ه آن ه55ا  ان55واع مختلف55ی از موج55ودات

 سزاوار آن بدانند که یک سر و گردن بالتر
 
انسانی هستند، توصیف کند و آن ها  خودشان را واقعا

از کسان دیگر بوده و از بال و با پیشداوری به  پایینی ها بنگرند.

 حرص و آز خوب است
 ش55رکت س55هامی ب55ازار ب55ورس انگلس55تان ب55ه ط55ور متوس55ط۱۰۰،  روسای اجرای55ی ۲۰۱۴در اواخر سال 

  درص55د بع55د از۲۴۳ بار بیش از حداقل  حقوق کارمندان خود بود. حق55وق ان55ان۳۴۲دستمزدشان 

، افزایش یافته است، سه بار سریعتر از درص55د افزای55ش۱۹۹۹مرسوم شدن حداقل دستمزد در سال 

دستمزد حداقل، و بسیاری از مواقع  فقط در عرض یک سال، بیش از  چندین  برابر  دس55تمزد ع55ده

زیاد دیگری که انتظار می رود در تمام طول عمرشان دریافت کنند،  افزایش داشته است.

 مرطوب  ب55دون بهداش55ت مناس55ب، ب55دون آب گ55رم و۱۹۴۰فلکت  دهه 
 
، زندگی در محل های شلوغ

 ، در اکثر کشورهای ثروتمند،  خانه های با۱۹۷۰اغلب بدون توالت در درون  خانه بود. در اواخر دهه 

حداقل  بهداشت، یا  بهبود یافته و یا خراب شدند، اما  نوع دیگری از فلکت  پدید آمد . ثروتمندان

شروع به تصاحب  سهم بیشتری از فضای قابل زندگی، زمین، خانه های «اضافی» و هر آنچه که انان



104دریچه ها شماره نه      

 نیازی بدان ندارند، اما به عنوان سرمایه گذاری مناسب در نظر گرفته می شود، کردند. زندگی
 
واقعا

در مناطق فقیر با وجود بازسازی بدترین مساکن، کم ارزش گشت.

» می داند که در منظر عموم حرص و آز به مثابه صفتی غیراخلقی  تلقی می گ55ردد و «بزرگ و خوب 

اشکارا از آن نام برده نمی شود. اما با توجه به هزینه فوق العاده بالی مسکن،  تلش برای مالکیت

خانه و یا اقدام به اجاره، عین حرص و آز است. ثروتمندان کلن با پول اضافی خود چ55ه می کنن55د؟
 
 همه انان انجام می دهند، سرمایه کذاری در املک و خانه هایی است که آن ه55ا واقع55ا

 
آنچه که تقریبا

نیازی بدانان ندارند، اما از طری55ق ان55ان امیدوارن55د ک55ه هن55وز س55ود بیش55تری کس55ب کنن55د. آن ه55ا

می کنند، و پ55ول از هم55ه رهن گیرن55دگان  جدی55د  بش55دت  مق55روض و هم55ه اجاره نش55ینان  خصوص55ی

سرازیر می شود (و یک قسمت بزرگ آن از مزایای مخصوص صاحبخانه-مزایای مسکن است).

یک راه   دیگر برای ثروتمندان در دستیابی به پول  مردم  دیگر، ایجاد نیاز و تش55ویق ب55ه آنچ55ه ک55ه

 صنعتی است که اغل55ب ه55دفش
 

اعتبار خوانده می شود اما در واقع بدهی است، می باشد. تبلیغات

ایجاد احساس  ناخشنودی و حسادت در مردم است تا اینکه آن ها محصولت تبلیغ ش55ده را تص55احب

کنند. محصولت بطور مداوم «بهسازی می شوند» طوری که آنچه در سال گذشته خریده شده اس55ت

به عنوان درجه دو معرفی می گردد. اعتبار یکی از راه های کسب  پول از آن ه55ایی اس55ت ک55ه کم55تر

دارند، نه از طریق قطره چکانی بلکه فورانی، بخصوص از فقیرترین کسانی که حتی باید متوس55ل ب55ه

وام های روزانه یا سیستم های مشابه گردند.

یأس و  نومیدی اجتناب ناپذیر است
انسان موجودی نیست که از نظر روانی در مقابل ت5اثیرات نخبه پ5روری، محرومی55ت،  پیش5داوری و

حرص و آز مصون باشد. آن ها مانند موش های در قفس، در محیط های اجتماعی اشان  ک55ه بتدری55ج

ناخوش55ایندتر می ش55ود، واکن55ش نش55ان می دهن55د. بخش55ی از مک55انیزم  پش55ت  افزای55ش  جه55انی 

بیماری های یاس-افسردگی و اضطراب-عدم اطمینانی است که در اثر افزای55ش  اش55کال خاص55ی از

رقابت ایجاد می شود. این گریبانگیر بچه ها  در مدرسه ها نیز می گردد،  از آنجا که ص5نعت تبلیغ5ات

هم بزرگسالن، و بخصوص بچه ها، را دچار احس55اس ناک55افی ب55ودن می س55ازد. قدرتمن55دان کم55ی در
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مقابل تأثیرات  یأس مصونیت دارند، اگر در کشورهای بیشتر نابرابر زندگی کنند. زی55ان اورتری55ن

خسارت برای بیماری، در نزدیکی قلب جغرافیایی  مشکل یافت می شود. به همین خاطر، رایج ترین

نابرابری  سلمتی در کشورهای ثروتمند درست در مراکز لندن و نیویورک دیده می شود.

۱۹۹۲–۲۰۱۴: میزان تجویز داروهای ضد افسردگی توسط سرویس خدمات تندرستی اسکاتلند، ۵ نمودار 

توضیح: مقیاس نشان داده شده در نمودار بر اساس دوز استاندارد تج55ویز ش55ده در ه5ر ه55زار نف5ر

بالی پانزده سال می باشد.

شرایط انسانی، کشش ما، پرسش های ما، احساس وحشت و نگرانی ما، به این معنی اس55ت ک55ه م55ا

همیشه نمی توانیم شاد باشیم، اما بیش از پیش،  آموختن  داش55تن  زن5دگی به5تر ب5ا یک5دیگر،  ب55ه

مثابه کلیدی برای آموختن  زندگی  بهتر در اذهان خود ما، شادتر بودن یا حداقل احساس آسایش
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و راحتی با خودمان، درک می شود. کودکان و بزرگسالن را  دچار  اضطراب، ترس، اشک و استرس

ننمودن، اولین چیزی است ک55ه بای55د از آن آغ55از نم55ود. ب55ا مط55العه من55اطق مختل55ف در کش55ورهای

مختلف، و با توجه به افزایش فوق العاده زیاد یأس در انگلسنان و ایالت متح5ده، آش5کار اس5ت ک5ه

نسبت مردم  به شدت ناخشنود در حال حاضر بخاطر بعضی از قوانین طبیعی بسیار زیاد نیست، اما

نتیجه سیاست ها و نگرش ها می تواند عوض شود.

نتیجه
به این نگرش ها و باورها که نابرابری را افزایش می دهند، که چگونه مردم از  این باوره55ا  و اعتب55ار

انان پشتیبانی می کنند، نگاه کنید.

فکر نکید هر آنچه امروز اتفاق می افتد طبیعی است. مراقب  افرادی باشید که  می گوین5د ای55ن فق55ط

مربوط به ذات  انسانی است، این شرایط اجتناب ناپذیر هستند، ش55ما بای55د ب55ا واقعی55ت ب55ا ش55جاعت

روبرو شوید، که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد. روش ها و  رفتارهای اجتماعی توسط م55ا ایج55اد

می شوند و بسرعت  قابل ملحظه ای می توانند تغییر کنند. چه تعدادی از مردم را ما پشت دره55ای

زندان قرار می دهیم و برای چه مدتی، این وابس55ته ب55ه ماس55ت، و ن55ه ب55ه س55طح از قب55ل مق55رر ش55ده

تبهکاری در جهان. ما تعجب می کنیم وقتی که قربانی خواهان  نوعی کیفر ملی55م اس55ت، در ح55ال

حاضر بزرگوار بودن در انگلستان استثناء است، ما می توانیم راحت تر با قربانی احساس هم55دردی

کنیم که معتقد است مجازات به اندازه کافی سخت نیست.

عده ای می گویند که فقرا همیشه با ما خواهند بود و مدعی هستند که ب55دون ت55رس از فق55ر، تع55داد

زیادی از مردم بیکار خواهند بود. آن ها بیکاری را ،برای عده زیادی از مردم، نتیجه فقدان  مشاغل

ارزشمند نمی بینند، و اینکه ما دیگر نیازی به کار کردن طولنی همه افراد نداریم. ما آن هایی را که

پافشاری می کنند، که نمی توانند یا نمی خواهند کارشان را بدون دریافت میلیون ها  انجام دهن55د،

را به مثابه بی علقمن5د ترین اف5راد ب5ه ک5ار، اف5راد ب5القوه طفره ج5و و از زی5ر ک5ار ش5انه خ5الی ک5ن و

موفق ترین مفت خورها تلقی نمی کنیم.

 ب55اعث می ش55ود ک55ه تش55خیص ن55دهیم  چ55ه زم55انی
 
تبلیغات از سوی غنی ترین ه55ا در ج55امعه غالب55ا

سیاست ، نابرابری را افزایش می  دهد.کاهش مالیات ها به عن55وان چی55زی ک55ه فق55ط می توان55د مفی55د
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 وابسته ترین افراد به دیگران مدعی انند که کوچک ک55ردن
 
باشد، تلقی می گردد. مرفه ترین و واقعا

 درص55دی سروص55دا۲دولت باعث کاهش وابستگی می گردد. هنگامی که م55ا ب55رای افزای55ش حق55وق 

می کنیم، آنک55ه ش55رایط به55تری دارد ای55ن را ب55ه عن55وان ی55ک رأی ب55رای افزای55ش ن55ابرابری در نظ55ر

 پن55س در س55اعت) بط55ور عم55ومی و۳۰ پوندی در سال (یا من باید بگ55ویم ۵۰۰نمی گیرد.  افزایش 

برای همه اقشار هرگز حتی پیشنهاد نشده است، با وجود آنکه هزینه ان برای مؤسس55ه ی55ک ان55دازه

بوده و هرکس که حقوق کمتری داش55ته همچن55ان حق55وق کم55تری دری55افت می کن55د. ام55ا نگرش ه55ا

می توانند تغییر کنند، همچنان که در گذشته  نزدیک بطرز چشمگیری، در جهت بهتر یا بدتر ش55دن،

تغییر کرده اند.

بسیاری در انتظار یک رهبر بزرگ بسر می برند و درک نمی کنند ک55ه ره55بران ب55زرگ گذش55ته هرگ55ز

چیزی بیش از محصول  دوران خود نبودند؛ مردم معمولی توس55ط اطرافیانش55ان و ج55امعه ای ک55ه در

  نمی دان55د چ55ه
 
آن زندگی می کردند به جلو رانده شدند. درک من این اس55ت ک55ه هیچ ک55س واقع55ا

 پاگرفته و  به شکل نهادی منتقل شده می تواند م5ؤثر باش5د. ب5ه
 
چیزی برای تغییر باورهای عمیقا

ارامی، به طور جمعی، به یک قدم عقب دو قدم جلو، ما می توانیم به طور سانتیمتری به جلو برویم؛

اغلب لزم است که بتدریج عواقب  تا حد زیادی ناخواسته  راه حل های نابرابرانه گذشته را لغو کنیم.

بی عدالتی بزرگ فعلی ما از بسیاری جه55ات برخاس55ته از راه حل ه55ایی ب55رای نابرابری ه55ای ب55زرگ

،۱۹۴۰گذشته ، در انگلستان از راه حل هایی برای جه55ل، نی55از، بیک55اری، کث55افت، و بیم55اری در ده55ه 

هستند. این راه حل ها، صحیح برای زمان خود، به چند دهه پیشرفت و کاهش جدایی منج55ر گش55ت.

می توان آن را دوباره انجام داد. هر  چیزی که برای شکست  ن5ابرابری لزم اس55ت، در ذه55ن نهفت55ه

است. ابتدا ما نیاز داریم چیزها را همان طور که هستند ببینیم، نه آن طوری که عده کمی با ث55روت

زیاد می خواهند که بقیه  ما بدان باور کنیم. سپس آنچه بیش از ه55ر چی55ز دیگ55ر اهمی55ت دارد ای55ن

است  که ما چگونه  فکر می کنیم، و ما چگونه می اندیشیم در حال دگردیس55ی اس55ت، زی55را-در هم55ه

جا-نشانه های امید وجود دارند.

 www.dannydorling.org/books/injusticeبرگرفته از وب سایت  دنی دورلینگ،   
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ضمیمه:

نمودارها و جدول ها

۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد سالنه بر اساس دلر در سصح جهان در سال 

توضیح: اعداد  بال میزان افراد ب55ه میلی55ون نف55ر در ه55ر منطق55ه ب55ر اس55اس در آم55د س55النه را نش55ان

می دهد.

Millions of people living in household by minimum annual income (US$ppp) by Worldmapper Region (www.worldmapper.org) 

Japan Total

32 0,2 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
64 0,9 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9

128 4,2 5,9 9,9 0,0 0,5 0,1 0,3 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 22,4
256 12,8 22,6 27,3 1,3 4,1 1,6 3,6 5,9 0,1 0,4 0,0 0,0 79,6
512 23,3 59,2 54,1 23,0 18,9 8,8 26,7 18,3 0,7 1,8 0,0 0,0 234,7

1024 27,0 80,3 80,9 173,7 61,8 28,8 112,9 42,9 3,4 5,9 0,0 0,0 617,5
2048 19,3 51,5 98,5 496,3 138,9 61,6 274,9 74,2 16,6 14,0 0,2 0,0 1246,1
4096 8,0 25,2 91,9 502,8 167,8 85,9 385,6 94,4 58,0 25,8 3,3 0,0 1448,7
8192 2,6 15,3 53,2 172,1 102,4 90,3 317,1 87,6 87,3 46,8 25,4 0,4 1000,6

16384 0,8 9,9 16,8 19,1 42,7 61,9 163,5 59,3 62,1 86,8 99,4 18,6 641,1
32768 0,3 5,5 2,9 0,7 19,3 26,9 55,2 29,4 20,9 115,4 160,7 76,7 513,8
65536 0,1 2,3 0,3 0,0 7,7 7,2 10,8 10,7 2,3 86,0 85,8 30,7 243,9

131072 0,0 0,7 0,0 0,0 1,8 1,1 1,2 2,9 0,1 33,9 15,4 1,1 58,2
262144 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,0 7,1 1,2 0,0 9,5
524288 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0

1048576 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Total 99,4 280,1 439,0 1389,2 566,3 374,3 1351,9 427,9 251,4 424,6 391,5 127,5 6123,1
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۲۰۰۰توزیع نابرابری در آمد روزانه بر اساس دلر در سصح جهان در سال 

توضیح: اعداد  بال میزان افراد ب55ه میلی55ون نف55ر در ه55ر منطق55ه ب55ر اس55اس در آم55د روزان55ه را نش55ان

می دهد.

Africa Asia Americas Europe

 1,0 0,0 0,0 0,0
 4,6 0,1 0,3 0,0

40c a day 20,0 1,0 1,5 0,0
70c a day 62,7 10,6 6,2 0,1

1.4$ a day 136,7 77,3 20,1 0,7
3$ a day 188,1 377,2 48,7 3,5
6$ a day 169,3 971,8 88,2 16,8

4000 125,1 1142,1 120,2 61,3
8000 71,0 682,3 134,4 112,8

16000 27,6 305,9 146,1 161,5
33000 8,7 178,7 144,8 181,6
66000 2,7 56,5 96,7 88,0

131000 0,8 5,2 36,7 15,4
250000 0,2 0,4 7,7 1,2
500000 0,0 0,0 0,9 0,0

 0,0 0,0 0,1 0,0
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 ۱۹۸۴–۲۰۰۴ توانایی خانوارها برای ادامه زندگی بر اساس درامدشان در انگلسنان، دو دهه قبل از سقوط، 

Mean Average 1986 1994 2002 2003 2004
Very Difficult 6 8 6 3 3 3
Difficult to Manage 15 18 15 13 10 11
Coping 48 50 49 45 43 46
Living Comfortably 31 24 29 39 44 40

 Perceptions of the current economic climate immediately after the crash, in 2009, by income (UK) %
 
 Less than £20,000 £20k-£40k £40k-£60k £60k-£100K£100k+ All individuals
 
   The economic situation in the world
Good or very good 6 3 2 1 0 4
Neither good or bad 17 18 12 8 8 16
Bad or very bad 77 79 85 91 92 80
   The economic situation in the UK
Good or very good 8 5 4 4 0 6
Neither good or bad 17 15 13 4 11 15
Bad or very bad 76 80 83 92 89 80
   The financial situation in your household
Good or very good 28 44 54 64 63 40
Neither good or bad 47 42 35 36 34 43
Bad or very bad 25 14 11 1 3 18

Source: 2009 Survey of Public Attitudes and Behaviours towards the Environment, Department for Environment, Food
and Rural Affairs - collected February - March, Table 1 of Social trends 41, income and Wealth, ONS 2010.
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 ۲۰۱۲توزیع درجه توانایی کودکان در کشورهای عضور توسعه اقتصادی در سال 

 س5اله در س5ال۱۵  در م5ورد می5زان توان55ایی نوجوان5ان pisaتوضیح: این آمار بر اساس  ارزیابی  

  می باشد.۲۰۱۲

”noneدللت بر عدم امکان اندازه گیری دارد:”

”limitedدانش بسیار محدود:”

”barely adequateدانش به سختی کافی :”

”simpleمفاهیم ساده را درک می کنند:”

”effectiveقابل قبول:”

”developedبهتر از قبلی:”

”advanced.کودکان پیشرفته ای که  می توانند بینش انتقادی داشته باشند :”

OECD Nether-lands UK USA
0 none 6,2 3,2 5,9 5,5
1 limited 13,4 10,5 12,0 14,7
2 barely 23,5 19,7 23,0 25,9
3 simple 27,2 27,6 27,7 27,5
4 effective 19,9 25,3 20,9 18,2
5 developed 7,9 11,5 8,6 6,6
6 advanced 1,8 2,2 2,0 1,4

100 100 100 100
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  ب55ر اس55اس ارزی55ابی۲۰۰۶–۲۰۱۲نمودار و جدول بال میزان تغییر توانایی کودکان بی55ن س55ال های 

پیسا را نشان می دهد.
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۱۹۱۸–۲۰۰۵نابرابری سلمتی، امتیاز و ثروت در بریتانیا، 

 سالگی نسبت به نرخ میانگین ملی به درصد، برای کس55انی  ک5ه۶۵) میزان  افزایش مرگ قبل از aتوضیح: ستون (

 س55الگی نس55بت ب5ه ن5رخ۶۵)  می5زان ک5اهش م5رگ قب55ل از  b% از بدترین مناطق  زندگی می کنند. س55تون (۳۰در 

% از بهترین مناطق  زندگی می کنند۱۰میانگین ملی به درصد، برای کسانی  که در 

Mortality inequality of decile groups by area

Year
1918 29% 35%
1922 26% 30%
1923 26% 30%
1924 25% 28%
1929 23% 25%
1931 23% 26%
1935 29% 31%
1945 25% 25%
1950 20% 18%
1951 20% 18%
1955 23% 21%
1959 25% 23%
1964 24% 21%
1966 22% 20%
1970 21% 18%

1974 february 20% 17%
1974 october 20% 17%

1979 21% 19%
1983 23% 21%
1987 25% 22%
1992 26% 25%
1997 30% 29%
2001 30% 30%
2005 30% 30%

Excess of worse-off 
30% (a)

Advantage if best-off 
10% (b)
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جدول بال نسبت خانوارهای فقیر بر اساس سه شاخص مختلف فقر را نشان می دهد.
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۱۹۰۱–۲۰۱۴نمودار و جدول بال: نابرابری و  جنسیت، میزان برندگان زن جایزه نوبل  در سال های 
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نمودار و جدول بال نسبت پرداخت بدهی ها نسبت ب55ه در آم55د خ55الص را در ای55الت متح55ده نش55ان

می دهد. به سقوط بازپرداخت بدهی ها در سال های اخیر توجه شود.
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 ۲۰۱۰–۲۰۰۶رفتار سالم و نابرابری درامد،میزان  پیاده روی و دوچرخه سواری در کشورهای ثروتمند، 

توضیح: ارقام ژاپن فقط شامل کارگران می شود و دانشجویان را در بر نمی گیرد. ارقام پایین ژاپ55ن

به خاطر استفاده از مترو به عنوان وسیله اصلی نقلیه، برای اکثر ساکنین می باشد.

 

 

Top 1% income shareCycle/Walk %Population(Mil) Cycle % Walk % Obesity % Alcohol (litres) Cigarettes Life Expectancy in 2008
Australia 9,2 6 22 1 5 28 10 1034 81,5
Netherlands 6,3 51 17 26 25 12 9 801 80,3
Sweden 7,1 32 9 9 23 12 7 715 81,4
Norway 7,9 26 5 4 22 10 7 534 80,6
France 8,1 25 63 3 22 15 13 854 81,2
Canada 12,1 12 34 1 11 25 8 809 80,7
Finland 7,5 31 5 9 22 16 10 671 79,9
Ireland 10,5 13 5 2 11 23 12 1006 79,9
Germany 10,9 34 82 10 24 15 12 1045 80,2
United Kingdom 12,9 24 62 2 22 25 10 750 79,7
Denmark 6,4 34 6 18 16 13 11 1413 78,8
United States 19,3 3,5 310 0,5 3 35 9 1028 77,9
Japan 9,5 16 127 9 7 4 7 1841 82,7
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 در سال های اخیر بحث نابرابری درامدها در سطح وسیعی مط55رح گش55ته اس55ت. کتاب ه5ا، مق55الت و

آمارهای متع55دد  منتش55ر ش55ده ای55ن موض55وع را ب55ه خ55وبی نش55ان می ده55د. بع55د از م55دت ها تلش 

هواداران سیاست های جاری در ایجاد شک و تردید نسبت به صحت آمار یاد شده، ع55ده ای دیگ55ر از

طرفداران سرمایه داری در شکل موجود ان، تلش دارند که این نابرابری را نه به ق55وانین ح55اکم در

جامعه سرمایه داری، بلک به ه عوامل دیگر نسبت دهن55د. بط55ور خلص55ه انه55ا  می خواهن55د ک55ه  رش5د

سریع اختلف در آمدها را نه با  اقدام های سیاس55ی چن5د ده5ه اخی5ر، بلک5ه ب5ا عوام55ل غی5ر سیاس5ی

دیگری چون تغیی55رات فن اوری و توس55عه مرتب55ط س55ازند. ب55ر اس55اس ای55ن تئوری، بخ55اطر تح55ولت

تکنولوژیکی، تقاضا برای مشاغل با  مهارت  کم و سطح پایین تحصیلت کاهش بسیار زیادی داش55ته

در ح55الی ک55ه کس55انی ک55ه دارای تحص55یلت ع55الیه هس55تند، توانس55ته اند س55طح در آم55د خ55ود را بط55رز

چشمگیری بال ببرند. البته این توضیح در اشکال و قالب های متفاوتی ابراز می گردد، اما در نه55ایت

جان کلم موضوع همین است. از نظر انان، کاهش مالیات ه55ا، سیاس55ت های خص55مانه ض55د ک55ارگری،

ایجاد محدودیت در سازمان دهی کارگران، بازارهای م55الی ب55دون ق55وانین محدودکنن55ده ج55دی، ...

هیچکدام از عوامل رشد اختلف در آمدها محسوب نمی شوند. طبعا اختلف سطح تحصیلت و مهارت

در میزان در آمدها  تأثیر دارند، اما این تأثیر در مقایسه با عوامل دیگر نقش بسیار کمتری را بازی

می کند.

در بین کشورهای توس55عه یافته، ب55ازدهی تحص55یلت در دو  کش55ور س55وئد و ای55الت متح55ده اختلف

فاحشی دارد. از این رو در اینجا در طی دو مقاله کوتاه، نگاهی به رابط55ه تحص55یلت و اختلف در آم55د

 میلدی۲۰۰۸در دو کشور یاد شده می اندازیم. مقاله اول مربوط به پل کروگمن است. وی در سال 

به« خاطر تلش هایش در زمینه تجزیه و تحلیل چگونگی ت55أثیر مقیاس ه55ای اقتص55ادی ب55ر الگوه55ای

تجاری» مفتخر به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد گردی55د. مق55اله دوم، گزی55ده هایی از نوش55ته یس55پر

روین استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی استکهلم می باشد.
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رابطه نابرابری و تحصیلت

علم قدرت نیست

نوشته: پل کروگ من

برگردان: رضا جاسکی

۱۸۳۰تعداد کلمات: 

خوانندگان دائم55ی می دانن55د ک55ه م55ن گ55اهی اوق55ات «اف55راد بس55یار ج55دی» را دس55ت می ان55دازم-

سیاستمداران و کارشناسانی که موقرانه عقل و دانش سنتی، ک55ه بنظ55ر  س55ختگیرانه و  واقع بین55انه 

می اید ، را تکرار می کنند. مشکل اینجاست که جدی  به نظر  رسیدن و ج55دی ب55ودن ب55ه هی55چ وج55ه

یکی نیستند، و در واقع بعضی از این مواضع سخت گیرانه، روشی است برای طفره رفتن از مس55ائل

واقعا سخت.

به عنوان مثال در سال های اخیر،  بولز-سیمپسونیسم (کمیسیون ملی ب55رای مس55ئولیت م55الی و

رفرم،  بولز-سیمپسون نامیده می شود. م )- گفتمان نخبگان  از تراژدی  مداوم  بیکاری  بال  را ب55ه

 مهم اینکه چگونه، دقیقا، ما  از حال به بعد هزینه بیمه های اجتماعی  در چند دهه آین55ده
 
مسأله ظاهرا

  ای55ن علقه من55دی و وس55واس مش55خص، در کم55ال
 
را خواهیم پرداخت، منحرف ک55رده اس55ت. ظ55اهرا

خوشحالی من، رو به افول است. اما احساس من این است که  فرم جدیدی از طف55ره رفت55ن ک55ه ب55ه

مثابه جدی بسته بندی شده است، در حال تک55وین می باش55د. ای55ن ب55ار، طفره جوی55ان  درگی55ر  تلش

دارند که گفتمان ملی ما در مورد ن5ابرابری را بس55وی بح55ث در م55ورد  مش55کلت  فرض55ی تحص55یلت

سوق دهند.

و دلیل اطلق انحراف به آن این است که افراد جدی به هر آنچه ک55ه ممک55ن اس55ت می توانن55د ب55اور

داشته باشند، اما افزایش نابرابری ربطی به تحصیلت ندارد؛ آن مربوط به قدرت است.

فقط برای روشن کردن موضوع: من موافق آموزش و پرورش به55تر هس55تم. ام55وزش دوس55ت م55ن
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است. و آن باید در اختیار همه و مقرون به صرفه باشد. اما آنچه  من شاهدش هستم این است ک55ه

مردم تأکید دارند نق5اط  ض5عف آموزش55ی ریش55ه  مش55کل  ایج5اد  تع5داد ک55افی  مش55اغل، راک5د ش5دن

دستمزدها و افزایش نابرابری می باشد. این بنظر جدی و اندیش55مندانه می ای55د. ام55ا در واق55ع ای55ن

دیدگاه با شواهد مطابقت نمی کند، حتی  اگر نخواهیم بگوئیم که روشی برای پنهان شدن از بحث

واقعی است، بطرز  غیرقابل اجتنابی تعصب امیز می باشد.

داستان تحصیلت-محور مشکلت ما ب55ه ای55ن ق55رار اس55ت: م55ا در ی55ک دوره تغیی55رات تکنول5وژیکی

بی سابقه زندگی می کنیم، و بسیاری از کارگران آمریکایی فاقد مهارت  لزم برای  از عهده برامدن

این تغییرات  می باشند. این «شکاف مه55ارت» رش55د را عق55ب می ان55دازد، ب55رای آن ک55ه مؤسس55ات

اقتصادی نمی توانند کارگرانی را که نیاز دارند، بیابند. این همچنی55ن ن55ابرابری را تغ55ذیه می کن55د،

زیرا در حالی که دستمزد برای کارگران بامهارت افزایش می یابد، برای کارگران با تحص55یلت کم55تر

راکد مانده و یا کم می شود. بنابراین، ما نیاز به آموزش و پرورش بهتر داریم.

حدس من این است که ای55ن داس55تان آش55نا ب55ه نظ55ر می رس555د-این آن چی55زی اس55ت ک55ه ش55ما از

شرکت کنندگان برنامه ه55ای تلویزی55ونی یک ش55نبه ص55بح، در مق55الت مس55ئولین موسس5اتی  مانن55د

جیمی دایمون از  جی پی مورگان چی55س، در «فری55م مق55الت» پ5روژه  می55انه ه55امیلتون از  انس55تیتو

بروکینگز می شنوید. آن این قدر تکرار شده است که بسیاری از مردم احتم55ال  ف55رض می کنن55د ک55ه

واقعیتی غیر قابل پرسش است. اما اینطور نیست.

 س55رعت تغیی55رات تکنول55وژیکی آن ق55در زی55اد ب55وده اس55ت؟ س55رمایه دار
 
دلیل اول اینکه، آی55ا واقع55ا

  کلم55ه۱۴۰مخاطره جو پیتر تیل به کنایه گفته است «ما اتومبیل های پرنده می خواستیم، در ع55وض 

 خروشان شد،۱۹۹۵گرفتیم». (منظور  تویتر  است. م). رشد بهره وری ، که خیلی کوتاه بعد از سال 

به نظر می رسد که به شدت کند شده است.

علوه بر این، هیچ مدرکی دال بر اینک55ه اختلف زی55اد مه55ارت منج55ر ب55ه عقب نگه  داش55تن اش55تغال

می گردد، وجود ندارد. بعد از همه ای55ن حرف ه55ا، اگ5ر مؤسس5ات اقتص55ادی ناامی55دانه در جس55تجوی

کارگران  ب5ا مه5ارت خاص5ی بودن5د، آن ه5ا احتم5ال  دس5تمزد خ55وبی ب5رای ج5ذب چنی5ن ک5ارگرانی

می پرداختند. پس این حرفه های خوشبخت کجا هستند؟ شما می توانید  اینج5ا و آنج5ا چن5د نم5ونه

پیدا کنید. جالب اینکه، بعضی از بزرگترین دستمزدهای پرداخ55تی مرب55وط ب55ه ک55ار م55اهرانه دس55تی
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است-متصدیان ماشین های خیاطی،  و س55ازندگان دی55گ بخ555ار-طوری ک55ه بعض55ی از کارخانه ه55ای

تولیدی به آمریکا برگشتند. اما این درک و تصور که بطور کلی، نیاز به کارگران با مهارت بال وج55ود

دارد، کامل  غلط است.

در نهایت، زمانی داستان تحصیل/نابرابری  قابل قبول به نظر می رسید، اما آن دیگر برای م55دتی

طولنی است که با واقعیت ج55ور در نمی ای55د. پ55روژه ه55امیلتون می گوی55د، «دس55تمزد م55اهرترین و

 ،۱۹۹۰پردرامدترین افراد همچنان بطور پیوسته در حال افزایش است». در واقع، بعد از اواخ5ر ده55ه 

در آمد امریکایی های با در آمد بال با در نظر گرفتن تورم به هیچ جای دیگری نرفته است.

 مسأله چیست؟ سود کمپانی ها به صورت سهم اشان از در آمد ملی بال رفته است، اما هیچ
 
پس واقعا

نشانه ای از افزایش نسبت بازدهی سرمایه گذاری وجود ندارد. این چگونه ممکن است؟ خوب، ش55ما

چه انتظاری خواهید داشت اگر افزایش سود بازتاب قدرت انحصاری باشد تا اینکه بازدهی سرمایه. 

همان طور که برای دستمزد و حقوق، تحصیلت دانشگاهی اهمیتی ندارد- و تمام عایدی های بزرگ

به گروه کوچکی از افراد که سمت های استراتژیک در اتاق های مجلل کمپانی ها داشته ی55ا در مراک55ز

مالی تسلط دارند، می رسد. افزایش نابرابری ربطی به دانش ندارد؛ آن مربوط به کسانی اس55ت ک55ه

قدرت دارند.

در حال حاضر چیزهای زیادی وجود دارد که ما می ت55وانیم بوس55یله ان55ان  ای55ن ن55ابرابری ق55درت را

جبران کنیم. ما می توانستیم مالیات بالتری بر شرکت ها و سرمایه وضع کنیم، و عایدات آن را در

برنامه هایی سرمایه گذاری کنیم که به خانواده های کارگران کمک کند. م55ا می توانس55تیم  دس55تمزد

حداقل را افزایش داده و سازمان دهی  برای کارگران را اس55ان تر نم55ائیم. تص55ور ی55ک تلش ج55دی

برای اینکه نابرابری در آمریکا کمتر شود، اصل  سخت نیست.

 در جه55تی مخ55الف، دف5اع از چنی55ن
 
اما با توجه به عزم یک حزب بزرگ برای تغییر سیاس5ت، دقیق5ا

تلشی به نظر خرافات پرستانه می رسد. از این رو این گرایشی وجود دارد که در عوض هم55ه چی55ز را

به مثابه مشکل آموزش و پرورش در نظر می گیرد. اما م55ا بای55د  آن گری55ز  مت55داول را  از آنچ55ه ک55ه

 غیر جدی، باز شناسیم.
 
هست یعنی: یک خیال عمیقا

برگرفته از نیویورک تایمز
Paul Krugman,  Knowledge lsn't power, The New York Times, 23 February 2015
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آیا توسعه فن اوری افزایش نابرابری در آمد را توضیح می دهد؟

بخش هایی از نوشته: یسپر روین

جداول زیر تغییرات دستمزدهای واقعی بین گروه های مختلف آموزشی س55وئد، ک55ه ب55ه دو دس55ته

  را نشان می دهند. گروهی که دارای۲۰۰۹  و ۱۹۹۱زنان و مردان تقسیم شده است،  بین سال های 

 ۹پایین ترین سطح تحصیلت است  (کمتر از 
 
  درص55د، و گروه55ی ک55ه۴۰  سال)، حقوق خود را تقریب55ا

  درصد افزایش داده اس55ت؛ اختلف۵۵دارای بالترین سطح تحصیلت است، حقوق خود را بیش از 

  درص55د می باش55د. تحقیق55ات۱۰بین کسانی که دارای تحصیلت متوس55طه و ع55الی هس55تند، کم55تر از 

دقیق تر در مورد به اصطلح حق بیمه تحصیلت ( خیلی کلی یعنی،  چند درص55د ب55ه حق55وق  ف55رد در

 در س55وئد پ55ایین
 
ازای هر سال  تحصیلی اضافه می شود.) نیز نشان می دهد ک55ه ای55ن مق55دار اساس55ا

است و در طی دهه های اخیر تغییر زیادی نکرده است.

تغییرات %19912009میزان تحصیل

%174752451040,00 سال۹کمتر از 

%169702523649,00 سال۹

%183322689247,00دیپلم

-36618-فوق دیپلم

%309894802155,00تحصیلت عالیه

۲۰۰۹متوسط حقوق ماهانه مردان در سوئد و میزان تحصیلت. درامدها به کرون سوئد در سال 
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تغییرات %19912009میزان تحصیل

%154062094836,00 سال۹کمتر از 

%153362210444,00 سال۹

%160742328845,00دیپلم

-29069-فوق دیپلم

%252754063461,00تحصیلت عالیه

۲۰۰۹متوسط حقوق ماهانه زنان در سوئد و میزان تحصیلت. درامدها به کرون سوئد در سال 

البت55ه می ت55وان اس55تدلل نم55ود ک55ه تع55داد س55ال های تحص55یل، ش55اخص خیل55ی مناس55بی ب55رای

اندازه گیری اختلف «مهارت»  نیست و دیگر اینکه تحولت فن اوری شاید ب55ه  آن ه55ایی  ک55ه دارای

«تحصیلت مناسب»  و « نوع خاصی از مهارت » هستند، سود رسانده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در باصطلح برن55امه ارزی55ابی بین الملل55ی از مه55ارت بزرگس55الن،

)، سعی می کند که به این موض55وع بپ55ردازد. در ی55ک بررس55ی  ک55ه از ای55ن داده ه55اPIAACپیاک (

استفاده کرده است،  عنوان می شود «پیاک بطور چشمگیری قدرت درک  اینکه اقتصادهای مختلف

چگونه بر مهارت ارزش می گذارند را تغییر می دهد». در ای55ن تحقی55ق س55وئد و ای55الت متح55ده، دو

سوی افراط در بین تعداد زیادی از کشورهای عضو س55ازمان همک55اری اقتص55ادی و توس55عه هس55تند.

سوئد سرامد کشورهایی است که در آن بازده مورد انتظار برای «مه55ارت» در پ55ایین ترین س55طح، و

 دو برابر س55وئد) ب55وده، و بقی55ه
 
آمریکا سرامد آن هایی است که این بازده در بالترین سطح (تقریبا

کشورها در میان این دو قرار دارند. 
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 متف55اوت از
 
در مجموع، شواهد  بال این موضوع را نشان می دهد که اختلف دستمزد در سوئد تقریبا

امریکاست، نه فقط از نظر سطح (همان طور که ما قبل  اشاره نمودیم)، بلکه همچنین از نظر آنچه ک55ه در

پشت این افزایش قرار دارد. بنابر این  به خصوص آن هایی که معتقدند در دنیایی با فن اوری های

پیشرفته و جهانی شده، مهارت و تحصیلت ، نسبت به گذشته بی55ش از پی55ش س55وداور اس55ت ، لزم

است که بیش از پیش در مورد این برهان در مورد سوئد فکر کنند.

برگرفته از سایت اکونومیتاس

Jesper  Roine,  www.ekonomistas.se,  «Förklarar  teknologisk  utveckling

ökade inkomstklyftor?»، 2015-05-05

http://www.ekonomistas.se/
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در ادامه بحث رابطه اختلف درامدها و سطح تحصیلت، در مقاله زیر، ساندرو اسکوکو به ارائه نظری55ات

خود در این مورد می پردازد. وی یک اقتص55اددان س55وئدی اس55ت ک55ه در گذش55ته مش55اور اقتص55ادی

تع55دادی از وزرای سوس55یال دمکرات در دوره ه55ای مختل55ف ب55وده اس55ت. ا س55کوکو در ح55ال حاض55ر،

اقتصاددان  ارشد اندیشگاه« آرنا ایده» می باشد.
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نابرابری تقصیر فن آوری نو نیست

نوشته: ساندرو اسکوکو

برگردان: رضا جاسکی

۸۶۰تعداد کلمات: 

بحث در مورد اینکه چرا اختلف درامدها در طی سی سال گذشته افزای55ش ی55افته، همچن55ان بش55دت 

خود باقی است. خیلی خلصه می توان گف55ت  نئولیبرال ه55ا ترجی55ح می دهن55د ک55ه افزای55ش اختلف

در آمد را با دلیل غیر سیاسی  توضیح دهند.

به گفته انها، تحول درامدها از جمله با تفییر فناوری مرتب55ط اس5ت ک5ه بخ55اطر ان، مهارت ه55ای س5اده

کمتر مورد تقاضا بوده و در نتیجه، در آمد (انه55ا) س55قوط ک55رده اس55ت. در ح55الی ک55ه تحص55یل کرده ها

جشن می گیرند، بیکاران  کم مهارت از بیکاری و فقر  رنج می برند.

برانکو میلنویچ، پروفسور اقتصاد،  دسته های مختلف درامدهای همه ساکنین جهان در طی س55الهای

  را ترکیب نموده است. معمول  افراد بر اساس ملیت ها تقسیم می گردن55د، ام55ا در اینج55ا۱۹۹۸–۲۰۰۸

فقط بر مبنای در آمد و بدون درنظر گرفتن محل زندگی تقسیم شده اند.

اگر ما کارگران جهان غرب – و طبقه متوسط پ55ایین (ک55ه همچن55ان بط55ور نس55بی  در جه55ان، ثروتمن55د

محسوب می شوند) را در نظر بگیریم، در طی بیست سال گذشته برای آن ها هم55ان ق55در ب55د پی55ش

رفته است که برای فقیرترین ده درصد جهان غرب. کارگران غرب- و طبق55ه متوس55ط از ه55ر دو ط55رف

 عقب مانده اند. هم ثروتمندترین های (جهان) و وهم طبق55ه متوس55ط چی55ن، در آم55د۱۹۸۰بعد از دهه 

خود را بین شش تا هشت برابر افزایش داده اند.
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 در صدک های مختلف توزیع جهانی درامد۲۰۰۸ و ۱۹۹۸: تغییر در آمد واقعی بین ۱ نمودار 

توضیح: محور عمودی درصد تغییر در در آم55د واقع55ی، ب55ر اس55اس قیم55ت ث55ابت بین الملل55ی دلر را

نشان می دهد. محور افقی موقعیت درصدی در توزیع در آم55د جه5انی را نش55ان می ده5د. م55وقعیت

 ، با افزایش پنج تایی، را نشان داده شده است، در حالی ک55ه ب55الترین۹۵  تا ۵درصدی (صدک) از 

 قرار دارند.۹۹ و ۹۵% و  آن هایی که بین صدک های ۱% به دو گروه تقسیم می گردد: بالترین ۵

 ص55دک پنج55اه)، و۸۰توضیح مترجم: در نمودار بال، طبقه متوس55ط چی55ن بیش55ترین رش55د، 
 
% (تقریب55ا

 ۱بالترین 
 
% رشد در آمد داشته اند.۶۰% ،  تقریبا

آیا این تحول غم انگیز وابسته به پیشرفت فناوری است؟ این سئوال مهمی است، چرا که مبارزه با

پیشرفت اقتصادی هم احمقانه و هم ناامیدکننده است. اما اگر ما به  ای55ن تح5ول  ب5ه مث55ابه ن55تیجه 

سیاست نئولیبرالی-بازاره55ای م55الی ب55دون مح55دودیت، سیاس55ت های خص55مانه ض55د اتح55ادیه ای و
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 امیدوارکنن55ده
 
کاهش های مالیاتی و انتقالتی -  بنگریم،  هم امکان پذیر و هم بطور نسبی، تقریب55ا

است که بر علیه چنین تحولی باشیم.

بسیاری، بر اساس فرضیه فناوری استدلل می کنند که راه حل  مشکل، سرمایه گذاری هر چه بیشتر

در آموزش و پرورش است. دلیل بسیار زیاد و خوبی برای س55رمایه گذاری در آم55وزش و پ55رورش

وجود دارند، اما این احتمال  راه حل   افزایش چش55مگیر ن55ابرابری درام55دها نیس55ت. ای55ن بزرگ55ترین

ثروتمندان هستند که بقیه را پشت سر گذاشته اند و نه طبقه متوسط تحصیل کرده.

: در آمد متوسط مردان با رتبه کارشناسی یا بالتر۲ نمودار 

همان طور که پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل اشاره می کند، فرضیه فناوری در واقع مبتنی بر این

است که بطور نسبی وضع تحصیل کرده ها خوب است، اما در آمد انان در ط55ی پ55انزده س55ال گذش55ته
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کاهش داشته  و یا  دچار رکود گشته است.

 توس55عه۱۹۴۵–۱۹۸۰یک نکته دیگر که در تضاد با فرضیه فناوری می باشد این است که در ط55ی دوره 

، بسیار۱۹۸۰–۲۰۱۵تکنولوژی، بر اساس اینکه  هر کارگر  چقدر می تواند تولید نماید،  نسبت به دوره 

سریع تر پیش رفت.

توسعه فناوری که اقتصاددانان اندازه می گیرند، در واقع دست در دست  کاهش ن55ابرابری در آم55دها

پیش رفته است. با توجه با آمار، این فرضیه می بایستی  سروته ش55ود: فن آوری ض55عیف منج55ر ب55ه

افزایش نابرابری در آمد می گردد.

توضیح سیاسی، از این پارادوکس رنج نمی برد.  هم طرفداران کینز و هم نئولیبرال ها در این مورد

  اجرا شده است به افزایش نابرابری منج55ر خواه55د۱۹۸۰توافق داشتند که سیاستی که پس از دهه 

گشت. آنچه که آن ها را از هم جدا می کرد این بود که آیا چنین امری مطلوب بود یا نه.

در واقع می بایستی در این مورد صلح و توافق وجود می داشت، اما اکنون نئولیبرال های امروزی55ن

می خواهند توضیح آن را با چیزی غیرسیاسی عوض کنند. چرا؟ احتمال   این ک55ار س55اده ای نیس55ت

ک55ه مطل55وب ب55ودن افزای55ش   اختلف در آم55د را  در ش55رایطی ب55ه ف55روش رس55اند  ک55ه ه55م ص55ندوق

بین المللی پول و هم سازمان  همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می دهند که سطح اختلف کنونی

مخل رشد است.

بنابراین باید توضیح (پدی5ده ن5ابرابری) ه5م بای5د غیرسیاس55ی ب5وده و ه5م اینک55ه سیاس55تمداران

نتوانند کاری در مورد آن انجام دهند. اما آن ه55ا به55تر اس55ت ی55ک کاندی55د به55تر از فن55اوری ب55رای

توضیح  این امر بیابند. اینکه این موضوع مربوط به قدرت و سیاست است هم ان55وقت و ه55م ام55روز

محمتل تر است تا توسعه سریع فن آوری.

نا، شماره سه، سال  ۲۰۱۵برگرفته از نشریه آر 

Sandro Scocco, Skyll inte klyftorna på ny teknik, Arena, 2015-3
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