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شان ریشه در جریانات که بسیاری (اپبا قدرت گرفتن احزاب ناسیونالیست افراطی در ارو

 توضییی  ،در برزیل روبولسییوناالت متحده و در ایا ترامپو با انتخاب  )فاشیییسییتی دارند

م ران علو، بار دیگر در دسیییتورکار پشوهشیییگنیروهای افراطی راسیییت یدوبارهبرآمدن 

 اجتماعی قرار گرفته است.

ه جستار در سی  ،اقتدارگرایی»با عنوان  سیا  پی  انتشیارات دانشیگاه شیی اگو کتابی    

منتشیر کرد  «تئوری انتقادی
1
ر ی تفسیکه در آن سیه پشوهشگر دانشگاهی ماالیی درباره  

ندگان اند. نقاه عزیمت نویسم تب فران فورت از دالیل رشید و برآمدن فاشییسن نوشته  

یت شییخ یی» های مارح شییده در کتابهای م تب فران فورت و اندیشییهکتاب، تئوری

ن راست افراطی در جها یگیری دوبارهاسیت. موضو  کتاب توضی  قدرت « اقتدارطلب

« شخ یت اقتدارطلب»های آدورنو و هورکهایمر است. کتاب امروز با استفاده از اندیشه

 Max( و مییاکیو هییورکهییایمر   Theodor W. Adornoرا تیئیودور آدورنیو     

Horkheimer    هفتیاد سیییا  پی   خود هم یاران امری یایی   از ( بیا هم یاری تایدادی

 نوشتند.
  

ت امروزین راسیی این اسییت که آیا جریانات« اقتدارگرایی»نویسییندگان کتاب سییلا  

 دیگر؟ اولتراناسیونالیست، اقتدارگرا، و یا چیزی افراطی، فاشیست هستند، یا پوپولیست،

  چیست؟ 1391 یبا فاشیسن دههها آنشیاهت 

 

 یهای م تب فران فورت به گفتهو تئوری« اقتدارطلبشیییخ ییییت  »اهمیت کتاب 

اعضیییای این گروه علمی،  یهمیه  تقریییاً  ن اسیییت کییه اوالًآدر  نویسییینیدگیان کتیاب   

                                                      

1
Brown، W.، Gordon، P. E.، & Pensky، M. (8112). Authoritarianism: Three 

Inquiries in Critical Theory. University of Chicago Press. 

https://pecritique.com/2019/10/16/%d8%a7%d9%90%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c/
https://pecritique.com/2019/10/16/%d8%a7%d9%90%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c/
https://pecritique.com/2019/08/13/%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo34094320.html
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo34094320.html
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تیارانی بودند که با ظهور نازیسییین در اروپا مریور به مهاجرت از آلمان شیییدند،  یهودی

 یسییختی را تحمل کردند. ل ا ماالاهب یم ییاشییان را از دسییت دادند و  کاریموقایت

لیف أتپرستی در ارتیاط مستقین با زندگی شخ ی آنان بود. دوم آن که در فاشیسن و نشاد

باور  که (یعاجتماشناسی شناسی، فلسفه، و روانجاماهاز  «شیخ یت اقتدارطلب »کتاب 

مسئله استفاده  برای توضی  )دهدبه ایدئولوژی سیاسی را با تحلیل روانی افراد توضی  می

 .کردند

ی مّکاز ترربه نزدیک امپریک  «شیخ یت اقتدارطلب »در نهایت آن که در نگارش 

 .تئوریک ارزشمندی برای توضی  فاشیسن استفاده شده است یو سرمایهو کیفی 

 Peterای از مالییب پیتر گوردون  هن خالصییییه اعتمییاد یروزنییامییهدر تر پی 

Gordon )-  ی ی از نویسندگان کتاب ترجمه و  و - تاریخ در دانشیگاه هاروارد  اسیتاد

.شییده اسییت منتشییر
1
این  یدیدگاه من درباره حنخسییت شییرخوانید، می ادامهچه در آن 

ست گیری راقدرتدر ادامه،  های آدورنو در باب توضی  فاشیسن است.کتاب و اندیشیه 

های میارزه با آن را از منظر تفسییییر دوم انتقادی بر رسیییی  افراطی در جهیان امروز و راه 

 .کنینمی

 

1 
به دهندگان یأرشیییناسیییانه در مورد  های مااصیییر روانفرض بسییییاری از پشوه پی 

جریانات راسییت افراطی این اسییت که ف ییل مشییترر این افراد نه پایگاه طیقاتی، میزان  

 «باقتدارطل»ها در داشتن شخ یت ها اسیت، بل ه این آدم تح ییل و یا نشاد و جنو آن 

در  از افراد مختلف برای مثا هایی ا لساشترار دارند. برای تشخیص و تمیز این گروه، 

                                                      

1 http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/199131 

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133090
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/133090
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ه نظر بآ  برای شما چیست، آیا پرسند که تربیت ایدهند و میکنمورد پروش کودکان می

امت ی به یاست مایع والدین  ؟شده: ملدب است یا مستقلخوب تربیت ی کهکودکشما 

اس این بر اس ؟یا کنر او است،رفتار خوش ؟یا بامالحظه و دلسیوز اسیت  باتربیت  ؟خود

 «طلباقتدار»کنند، دارای شخ یت مینخست را انتخاب  هایکه گزینه آنانیها، پشوه 

دورنو و است که تئودور آ «شخ یت اقتدارطلب»ها، کتاب این پشوه  یپیشینه هستند.

فرض این نو  تحقیقات هن آن پی  ماکو هورکهایمر در نگارش آن مشارکت داشتند.

هایی دارد که در شرایط خاصی به جریانات ها ویشگیاسیت که شیخ ییت برخی انسیان    

، اریک 1391 یهای دههیادآوری کنین که در سییا  کنند.افراطی تمایل پیدا می راسییت

ای فروید، هجسیییتن از تئوریبا بهره ،کردها هم اری میفروم کیه با م تب فران فورتی 

تاب متمایل به فاشیسن، نوشته بود. نشر ک مازوخیستیِ - های سادیستیشخ یت یدرباره

ترربی موج بزرگی از تحقیقات 13۹1 یدهه هایدر سیییا  «شیییخ یییییت اقتدارطلب  »

 های افرادی که به اقتدارطلیی گرای  دارند،برای دقت بخشیدن به ویشگیرا   امپریک(

« طلییدرتق»من  یک شخ یت فاشیستی، بر اساس این تحقیقات،  به حرکت درآورد.

در  وکند، یها تقلید مقدرت مت ل و از آنصاحباسیت  به این مانا که خود را به افراد  

ن و کند. شخ یت اقتدارطلب بسیار خشپندارد تحقیر میمقابل، افرادی را که ضایف می

پراکنی، ای در پی شایاهگونهای اسیت و همننین به ش ل وسواس دارای تف ری کلیشیه 

 چینی برای دیگران است.اخالقی و توطئهبی

 
هورکهایمر و  هایدگیاه دیی این کتیاب و   یای دربیاره تیازه امیا پیتر گوردون ن یات   

 که بسیار جالب است. نویسدمی آدورنو

 
 یهای مختلف شییخ یییت، ن ته آدورنو در ف ییل نهن کتاب، باد از توضییی  گونه 

ها در دنیای ا مروز ما به یاد آورین که بخ  بزرگی از انسییان»شییود: مهمی را یادآور می

 های مختلفجای افراد، تیپ اند. دنیای مااصییر ما بهخوی  را از دسیت داده  "فردبودن"
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ا  قرن لییر یها هیچ وقت با مانای سنتی فلسفهشاید هن انسان .ها را تولید کرده استآدم

 .«اندنوزده فردیت نداشته

 
 «شیییخ ییییت اقتدارطلب »کتاب لیف أتشیییناسیییانی را که در  اختالف نظر بین روان

ای که هورکهایمر برای هربرت نامهتوان در مشارکت داشتند با هورکهایمر و آدورنو، می

 مشاهده کرد: ،مارکوزه نوشت

ضی  مثابه روشیی برای تو بهشیناسیی   الزم به توضیی  برای تو نیسیت که من به روان  »

ای هن تغییر ن رده شییناسییی حتا  ره روان یفاشیییسیین اعتقادی ندارم، و این نظرم درباره 

پوزیتیویسیین  روی باهیچبهها فورتیتوان فهمید که م تب فران به این ترتیب می. «اسییت

 یشیییان، موافقیت نداشیییت. این را همننین در مقاله  شییینیاس امری یایی  هم یاران روان 

ه توان مشییاهدخوبی میبهای از آدورنو  که قرار بود بخشییی از کتاب باشیید( نشییدهچاپ

که  ایاقت ییادیما شییرایط عینی اجتماعی  ]شییخ یییت اقتدارطلب[ در این کتاب» :کرد

ی شیود، بررس داوری و عدم تحمل عقاید مخالف را باعث میف ری، پی تا یب، کوته 

وارد  هامیدتی مثیل تیلیغیات را هن در این تحلییل    عوامیل کوتیاه  ثیر أتی این، میا حتیا   ن رده

بوده بررسییی  این اعما  یچه را که برانگیزانندهها و نه آنالامل آدماین. ما ع ون رده

ها پی  از آن داوری و تا یییات آدم پی  دارد کهکید أتدر این متن آدورنو  .«اینکرده

 نند.کها داشته باشد، در شرایط اجتمایی است که در ان زندگی میکه ریشه در روان آن

های اقتدارگرا و متمایل به فاشیییسیین،پی  از آن که یک شییخ یییتبر اسییاس این مقاله، 

 ار اجتماعی و شیرایط ماین فرهنگی هستند. پاتولوژی اجتماعی باشیند، حاصیل یک هنر  

 نه اسییتثنا، بل ه قاعده و گرای  در ،شییخ یییت اقتدارگراگمان آدورنو، بهتر آن که مهن

 یها مح ییو  شییرایط فرهنگی حاکن، مشییخ ییهحا  گسییترش جهان مدرن اسییت. این

 داری مااصراند.مدرن و سرمایه یشرایط تاریخی جاماه
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ها را از شییخ یت کند، انسییانگونه که آدورنو ت یویر می آنمدرن امروز،  یجاماه

بحمایت از رهیران پوپولیسیییت اقتدارگرا کرده اسیییت.  یمسیییتقل و متف ر دور و آماده

دت ق، «کنندههمگونای و فرهنگ توده»مح یییوالت  یمثابهبه، نهای قرن بیسیییتانسیییان

ها د. آنانز دسیییت دادهتف ر انتقادی و مقاومت را  که ویشگی تاریف قدیمی فرد بود( ا

د. ل ا، انتیدیل شده «گویانآری»اند و تنها به را از دست دادهی عاجتماقدرت نقد شرایط 

 یعجتمااهای اقتدارگرا را منشاء فاشیسن بدانین، باید شرایط به جای آن که این شخ یت

 «لباقتدارطشخ یت »در کتاب  آورد، ماالاه کنین.ها را به وجود میشیخ یت که این 

ن را که قوت فاشیسشود و آن هن اینمهن لییرالیسین به چال  کشییده می   ییک فرضییه 

رد. مدرنیته جسیییترو ک یهای پیرامونی دنیای مدرن بل ه در قلب ترربهنیاید در انسیییان

 پاتولوژیک جهان مدرنن یعالفاشییسین امری اسرارآمیز، رازآلود، و نادر نیست بل ه از   

 .کندانگیزی این جاماه را از درون تهدید میه طرز حیرتامروزی است و ب

با استفاده از نظریات آدورنو، پیتر گوردن ماتقد است که، برای تحلیل ترامپیسن، باید 

آن طور که  -ترامپدهنیدگان  یأرفراتر از تحلییل شیییخص ترامیپ رفیت. بخ  اعظن    

مری ایی ا پوستمتوسیط سفید  ینه کارگران امری ایی، بل ه طیقه - نویسید گوردون می

ها بی  از آن اند. ایندادهی أرخواهان های سا  به جمهوریبودند  یانی کسانی که سا 

اجتماعی و یا یک تیپ ماین شیخ یتی باشند، مح والت فرهنگ   یکه این یا آن طیقه

ی هاها ماترضیین به وضیع موجود نیسیتند، بل ه وجدان   امری ا هسیتند. این  یبیمار جاماه

فرهنگ جاماه امری ای  یها آینههای گروهی اند، اینشیییده از تیلیغات رسیییانه اشییییا 

های کوتاه داده ، جای  را به توییتپشوهشیییی ای که ژورنالیسییینامروزاند  یانی جاماه

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

اتری ئدر این جاماه، بحث سیییاسییی عمید تیدیل به نمای  ت یا اخیار جنرالی داده اسییت.

 شده است.
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گیری فاشیییسیین و راسییت افراطی در جهان امروز   آیا ماالیی که در توضییی  قدرت

خوانین  چه در کتاب آدورنور و چه در تالش گوردن برای انایاق بر شییرایط امروز( می

، ردت افراطی ایستاد و میارزه کبتوان در مقابل قدرت گیری راس کهبرای اینتازه است؟ 

 ؟توان گرفتای میها چه نتیرهاز این اندیشه

«سییاحتیانسییان تک»تورق کتاب 
1
، از دوسییتان نزدیک آدورنو که هربرت مارکوزه 

 ها خیلی هن تازه نیسییت،دهد که این حرفدر امری ا نوشییت، نشییان می 13۹۱در سییا  

نویسییید: انسیییان شیییود. مارکوزه میو اکنون ت رار می 13۹1، 13۹1های دههه، در راکچ

 شیییناسییید، خرد بازمیکاالهایی که می میدرن و م یییرفی امری یای امروز خودش را با  

  شود.اش تاریف میومییل، دستگاه صوتی و لوازم آشپزخانهاش با اتهویت

مدرن ناامید اسییت،  یمارکوزه هن مثل آدورنو و گوردون از انسییان مااصییر و جاماه

شان های این جوامع، بردگان احسیاسییات و شییهوات ها انسیان او، آن یزیرا که، به عقیده

ست ، آسای  و رفاهی که به داندخورده و ازخودبیگانه هستند، با فرهنگ م رفی فریب

ما به این به گمان مارکوزه، شییده بار آورده اسییت.  ادی و کنتر بُها را تکاند آنآورده

و  «فرهنگ واالی نخیگان»مر   یترتیب، شیاهد مر  روح بشیریت هستین، که نتیره  

 است. «مردم عادی یفرهنگ عامیانه»تسلط کامل 

 
مدرن مااصییر  یکه در نقد جاماه «سییاحتیتکانسییان »های طرح شییده در اندیشییه

ابراز  دارد، از «کارکومنیتیاریسییین محیافظیه   »و  «بنییادگرایی می هیی  »نزدی ی غرییی بیه  

های آغازین باد از جنگ دوم در ها در سا نارضایتی مردم عادی و حضور اعتراضی آن

                                                      

1 Marcuse، Herbert (13۹۱). One-dimensional man: studies in the ideology of 

advanced industrial society، London: Routledge; 1331. 

https://libcom.org/files/Marcuse,%20H%20-%20One-Dimensional%20Man,%202nd%20edn.%20(Routledge,%202002).pdf
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 زدگی وم رف ها را به دلیلسیاست روزمره ناامید و سر خورده شده بود و آن یصحنه

 گرفت.ازخودبیگانگی شان به باد انتقاد می

 
شان را به سیاستمداران حاکن به ش ل های اخیر بخشی از این مردم، اعتراضدر سا 

کنون به ا «تف ر انتقادی»دهند. ها نشان میهای افراطی و ناسیونالیستطرفداری از راست

 شانکند، مردم عادی و فرهنگ عامیانه وجوهای این اعتراض را جستجای آن که ریشه

سیییط کند که توهای اقتدارطلیی مارفی میآن ها را شیییخ ییییت.گیردرا به باد انتقاد می

رای ها باند. برای مثا  وقتی آنها و فرهنگ غالب بر دنیای مدرن شییی ل گرفتهرسیییانیه 

 براثره ک جوانی یمر  خوانندهاعتراض به منع و تضیییقات علیه موسییقی و به مناسیت   

ده شمغزشوییشاورهای ها را بیآیند، از برج عاج آنها میبه خیابان درگ شیته سیرطان  

 د.نناممی

 
دو تفسیییر متفاوت داشییته، که هر  12۱2های باد از تف ر انتقادی و رادی ا  در سییا 

 توان پیدا کرد.مارکو می هایدو را هن در نوشته

 

نف ران که روش است آن هستند، بر آن گاننماینداولین تفسیر، که آدورنو و مارکوزه 

ت اند. انتقاداهای تحوالت اجتماعی«بدن»و مردم عادی ، «کله و مغز»انتقادی  یو فلسییفه

هن  امگمنفی تف ر رادی ا ، باید شورش و طغیان مردمان عادی را ش ل دهد. لنین یک 

هن باید با حزب پیشیییاهنگ تناور و  "کله و مغز»گوید که خود این رود و میمیجلوتر 

و  این تفسیر ناامید و بدبین است ها موفد شود.ش ل دادن توده یمرهز شود تا در وظیفه

 کند.اش از باال به مردم عادی نگاه میگرایبا من  نخیه

 
 یبیند و به نوشیییتهتحو  اجتماعی میتفسییییر دوم، مردم را عامالن  و نه وسیییایل(  

ان، داری به زحمت شد: سرمایهننویسدهد که میرجو  می مانیفستدر  و انگلو مارکو

آموزد که منتقدین اجتماعی و عاملین تحو  جاماه باشیییند. کنند، میکه آن را ترربه می

https://www.aparat.com/v/rFVb9/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://pecritique.com/2019/06/07/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88/
https://pecritique.com/2019/06/07/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88/
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 یفهها اسییت. وظیتر بخشیییدن و بسییط ترارب آنکار روشیینف ران رادی ا ، دقت بی 

ز اروشنف ر رادی ا  در این تفسیر دوم، آموزش، مشاوره دادن، چال  کردن و اعتراض 

 است. درون

 
ها انتقاد این دسیته از روشینف ران رادی ا ، کم ی و در عین حا  مسیتقل است، آن   

های هگیرند، و در لحظدهند، موضییع میکنند، بل ه مشییاوره میفقط به انتقاد بسیینده نمی

ستند، دوم، واقف به ش ست ه یکنند. متف ران انتقادی دسیته سیی می خایر انتخاب سییا 

گاه آماده برای دعوت به بدبینی، دهند، اما هیچهای دشیوار بهای سنگین هن می در لحظه

 منفال شدن و در خانه نشستن نیستند.

 
های گیری راسیییت افراطی در جهیان امروز و راه قیدرت  در بخ  دوم این مالیب، 

 کنین.را از منظر تفسیر دوم انتقادی بررسی میمیارزه با آن 

 

 

2 
شان که بسیاری  با قدرت گرفتن احزاب ناسییونالیست افراطی در اروپا  که خواندینچنان

در  رونابولسوو با انتخاب ترامپ در ایاالت متحده و  (ریشیه در جریانات فاشییستی دارند  

نیروهای افراطی راسیییت، بار دیگر در دسیییتور کار   یبرزییل، توضیییی  برآمدن دوباره 

 پشوهشگران علوم اجتماعی قرار گرفته است.

 
شییاهد بحران سییاختار نولییرالی هسییتین که در چهل سییا  گ شییته در جهان  ما امروز

رگونی تغییر و دگ ،ساختاری در این برهه غرب تسلط کامل داشته است. برآمد این بحران

است  روشن .داستانی جداگانه است ،شودمیاین تغییر چه  یاما این که نتیره .طلیدرا می

https://pecritique.com/2019/08/13/%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
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.وجود آورده استبهرا  «پوپولیستی یلحظه» ،این بحران که
1

 یلحظه»حا  بیینین مانای  

 تأمل کنین.مانای پوپولیسن چپ بر  الزم است ولی قیل از آن .تچیس «پوپولیستی

که جاماه را به  کندپوپولیسن را یک استراتشی گفتمانی تاریف می ،الکالئوارنسیتو  

.کندتقسییین می «حاکمان»و  «مردم»دو اردوی متفاوت 
8
پوپولیسیین یک  ،در این تاریف  

 هایو م ان هادر زمانایدولوژی ماین نیسییت بل ه یک روش کار سیییاسییی اسییت که   

روش در  این ولوژیک به خود بگیرد.ئگوناگون اید هایایدهتواند اش ا  و میگوناگون 

شیییود کیه نیروی حیاکن دیگر قیادر به حفا وفاداری و    آن لحظیاتی مارح و مم ن می 

ت که جاساینها پاسخ بدهد. های آنخواستتواند به ها نیست چرا که نمیپایینیاطاعت 

 .یدآمیبه وجود  «پوپولیستی یلحظه»

خ شییود و قادر به پاسییسیییسییتن حاکن دچار بحران میوقتی  ،پوپولیسییتی یدر لحظه

 یندهنیاز های پراک گاهنآ ،های اجتماعی و ماالیات سیییاسییی نیسییتنارضییایتیگویی به 

 ، «نخیگان»در برابر  «مردم» یشیییوند و جیههگروه های متفاوت اجتماعی با هن جمع می

 گیرد.قدرت ش ل می «الیگارشی»در برابر  «هاتوده»

شیییامل ( کارمحافظهبا رهیری جریانات راسیییت و   تواندمشیییترر می یاین جیهه

ت( علیه مرد و سفیدپوس  ماموالً گراسنت و م هییون تگانباز نشس ،کارگران و کارمندان

 با رهیری تواند میدر عین حا   که به لییرالیسن و فساد متهن هستند.باشد نخیگان حاکن 

 ،قومی و م هیی هایاقلیت ،زنان  ،و زحمت شان  مزدبگیران یشامل همه جریانات چپ(

اد طیقاتی و فسیی یمحیط زیسییت در اعتراض به فاصییله  دگر باشییان جنسییی و طرفداران 

مشترر را هن جریانات راست  یاین جیهه در فرانسهبرای مثا   رو،ازاینحاکمان باشد. 

                                                      

1 Mouffe، Chantal (8112). For a left populism. London: Verso 

8 Laclau، E. (811۹). On populist reason. Verso. 

 

https://pecritique.com/2019/04/17/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%d9%be-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/
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 Marine Le لوپنمارین  به رهیری «ملی یجیهه» ، Front Nationalافراطی  مثل 

Penدر  «چپ یجیهه»تالش چپ ها  مثل  حاصلتواندمی تواند سازمان دهد و هن( می

حا  بیینین این  .( باشدJean-Luc Mélenchon ژان لور مالنشون فرانسه به رهیری

 گونه ظاهر شد و خود را نشان داد؟چهپوپولیستی  یلحظه ،بحران و متااقب آن

را  «فرصییت پوپولیسییتی »شییرو  این بحران و ظهور  ینقاه 8112بحران مالی سییا  

آن است که  - طور که در باال اشیاره شید  همان –مانای این فرصیت   .خوبی نشیان داد به

و کنند یمدفا   توان در برابر نخیگان سیاسی  که همگی از نظن موجود نولییرا میحاال 

 بسیج کرد.مردم را کوشند( برای حفا آن می

 نخیگانها در تمام این سیییا آن چه در چهل سیییا  گ شیییته پی  رفته این بوده که 

 شامل نیروهای کردند. این گروه قدرت مداران هنسییاسی قدرت را بین خود تقسین می 

های دموکراتسیییوسییییا  کار  از ریگان تا مارگارت تاچر( و هن محافظهگرای راسیییت

بر  ،جای به چال  کشیدن نظام حاکن  لییرالی(بهشیود که  میمثل تونی بلر  طلییاصیالح 

ترکیب  که بهآنبی  ،آن گردن گ اشتند و تنها خواستار اصالحات کوچ ی در آن بودند

 ای بخورد.ضربهاصلی 

تازی ی هبه  - کیار محیافظیه  در سیییازش بیا احزاب   -دموکرات سیییوسیییییا   احزاب 

آن را به نفع  یتوزیابازهای دادند و مداخالت دولت و سیییاسییت تن داری مالی سییرمایه

بود  این ت وردموکراسی سوسیا ای این چرخ  اندیشهبازار آزاد محدود کردند. مینای 

که ساختار نولییرالی تقدیر تغییرناپ یری است که تنها باید بر آن گردن نهاد و خود را بر 

ی چپ دانتخاب ما نه بین سیاست اقت ا» ،گفتتونی بلر می برای مثا  .ساختآن مناید 

بل ه بین سییاسیت اقت ادی خوب و سیاست اقت ادی بد    ،یا سییاسیت اقت یادی راسیت    

 :خ دادپاس ،ترین پیروزی شیما کدام بود وقتی از مارگارت تاچر پرسییدند بزر   .«اسیت 

ف ای که همان حرکردهات را وادار سییییاسییییترین رقیب بزر وقتی که تو  ،تونی بلر»

 .«پیروزی است ترینبزر این  ،را بزند های تو
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دهند تا بر میو نهیادهیایی کیه بیه شیییهرونیدان اجیازه        بیه این ترتییب، نق  مرلو  

گر ل ا اکنون انتخابات دی .شیییدت کاه  یافتبهت یییمیمات سییییاسیییی تأثیر بگ ارند ، 

ن یا آن ها از طرید ایسیییاسییتفرصییتی برای شییهروندان نیسییت که ت ییمین بگیرند کدام 

رقی شود. برای مردم فها در جای دیگری اتخا  میت مین ،حزب سیاسی باید پی  برود

همان  ،شییود. هر حزبی که بیایدکند که کدام جریان سیییاسییی در انتخابات پیروز مینمی

کدام آدم  افتد آن است کهتنها اتفاقی که با انتخابات می برد.سییاسیت مسلط را پی  می  

 ،دفع خودشان بهره بیرند. از این نمها بر مسیند قدرت بنشیینند و از رانت سیاسی برای منا  

مدیریت  ،در این وضییع «سیییاسییت»مانای  شیید.نمی بافتهدهنده عادی ی أرکالهی برای 

تفاوت های مسیاستجایی برای رقابت واقای  شرایط مسلط موجود است و نه چیز دیگر.

. در مقابل شییودروز بدتر میروزبه ،این ها در شییرایط زندگی مردم زحمت   ماند.نمی

  به ش ل غرییی افزای اختالف طیقاتی ،هادر این سیا   .شیوند کمی پولدارتر می یعده

.یافته است
1

 

های مختلف با ردهدر  قدرت و موقایت رااین دو جناح  ،در چهل سیالی که گ شت 

قدرت را به کف آورده بی آن که  هابیا هر انتخیابات، ی ی از آن   ،انید کردههن تقسیییین 

کار دسییت راسییتی و  محافظهتوان از دو حزب چیزی اسییاسییی تغییر کند. برای مثا  می 

کردند. های اتری  نام برد که مقامات را از باال تا پایین با هن تقسین میدموکراتسوسیا 

د. مردم از مآنمیبه دست کسی  ،هیچ موقایتی در جاماه بدون وابستگی به این دو جریان

شیان و چنین فسیادهایی خسته شدند. درست این   مایشیتی روز به روز بدتر شیدن اوضیا    

 کند.ظهور می «پوپولیستی یلحظه» زمان است که

                                                      

1  Piketty، T. (811۱). Capital in the twenty-first century. Cambridge، 

Mass.: Belknap Press of Harvard University Press 

https://pecritique.com/2014/06/18/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2014/06/18/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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حزب »راستی پوپولیست دسیت جریان در اتری  بود که  ،برای نخسیتین بار در اروپا 

یج کند بس« نخیگان»را علیه اتحاد فاسد  «مردم» به رهیری یورگن هایدر توانسیت  «آزادی

 و در قدرت سیاسی شریک شود.

در بسییییج مردمی که نخیگان نادیده گرفته بودند در زیر پرچن خود و ایراد تاکنون 

پوپولیسیین راسیییت   تر عمل کرده اسییت. گرا موفدپوپولیسیین راسیییت  ،«هاآن»علیه  «ما»

بگیرین و آن را دوباره به مردم  از نخیگان فاسیییدرا خواهین قدرت گویید کیه میا می   می

قط ف ،جای آزادی برای همه خالیست ،نخست یها در وهلهاما در گفتمان آن .بازگردانین

اقلیت های نشادی و مهاجران و  ،ها  زنانها  مردان سییفید( حد دارند و غیرخودیخودی

. دوم آن که برابری اقت ادی و توزیع ثروت گنرندنمی «ما» یدگرباشان جنسی( در زمره

 ینمایندهرفاه در این گفتمان جایی ندارد. دونالد ترامپ در واقع  یو بیازسیییازی جاماه 

 نولییرالیسن اقتدارگرایانه است.

غرب را  هبشییدن اقت ییاد و مهاجرت از کشییورهای فقیر   جهانیپوپولیسیین راسییت  

این  یکند. راه چارهمیشیییده( مارفی گرفته مردم نیادیده   «میا »ترین دلییل رنج  اصیییلی

آن را در برابر  ،مشییی الت از نگاه آنان چیسیییت؟ از اقت یییاد کشیییورمان حمایت کنین  

و مهاجرت از کشییور های جهان سییوم را متوقف کنین.   ،کاالهای ارزان آسیییایی بیندین

ای هلییرا تازی ی همردم عادی در برابر  «ما»نرات  دفا  از روح و سییینن ملی راه دیگر

گرایی و فمینیسن همرنو ،که م هب و فرهنگ ملی ما را تهدید است وطن و فاسدجهان

 کنند و طرفدار تنو  فرهنگی هستند.را تیلیغ می

 

 تواند ب ند؟ میچه  شرایطاین است که پوپولیسن چپ در این ا  لس

موجود باید در مقابل قدرت مسلط حاکن ایستاد. این چیزی  بسیت بنبرای خروج از 

 ابد.تدموکرات در اروپا برنمیسوسیا طلیی آب ی برخی از احزاب اصالحاست که 
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بر خالف چپ  ،زمانی اسیییت یچیپ نوگرا کیه میلغ پوپولیسییین چیپ در این برهه   

این نیرو بر آن است دهد. نمیداری( را سیرمایه شیاار براندازی نظام    ،رادی ا  و افراطی

 اری بر گثیرأت ،تا جایی که ام ان شیییرکت در انتخابات ،که در نظام های دموکراتیک

 ف نیروی مانای حبه  «آنتاگونیسن»نیاید دنیا   ،اف ار عمومی و بسیج نیروی مردم است

رای یانی مسییابقه با طرف مقابل ب ،«اگونیسیین»رقیب و طرف مقابل( باشییین. اسییتراتشی ما 

 مردم است.ی أرتر نیرو و بی کسب 

اما به یک تفاوت دیگر هن توجه کنید. چپ رادی ا  و لنینیسیییت همواره در صیییدد 

مرکز  هن دولت را «تونی بلر»سیییرنگونی دولیت ح ن و تسیییخیر آن اسیییت. چپ نو    

نوگرا در صدد  داند. چپدادن و تفاهم  روه های اجتما ی مخت ف میآشیتی 

را  کند که تا انتخاباتز بردن انتخابات هن اسیییت و خیا  نمیرفرم رادی ا  دولت پو ا

 همه چیز بر وفد مراد خواهد بود.  ،برنده شد

 ،رسدوقتی که نیروی چپ به قدرت می ،در بسییاری از کشیورهای امری ای جنوبی  

بوده( در  کار هامحافظهطور سیینتی در دسییت بهقضیاییه  که   یقوه ،بیند که برای مثا می

ج بسی ،چه در این شییرایط باید کردآنکند. ها را وتو میآنهای رفرمهاسیت و  آنمقابل 

 های مالوبرفرممدنی در راستای پیشیرد  یهای جاماهسیازمان مداوم نیروی سییاسیی و   

 دیتام ،تسخیر دولت نیست بل ه به دولت تیدیل شدن است هدف ،گرامشیقو  بهاست. 

ست ا یدستگاه حاکمه ا در درون همان یاصالحات مترق بردن یپ دیاز طر یدموکراس

است. چپ افتاده یرویاداره کشور به دست ن یبرا ،که با انتخابات
1

 

                                                      

 ندیبیپارچه و بدون اختالف نمکی ،نواحد همگ کیدولت را  ،ماطور عبه ،که چپ نوگرا دیتوجیه کن 1 

گوناگون وجود دارد.  یهاخانهوزارتمختلف و  یروهاین انیمیارزه م ،هادولت یو بر آن است که در همه

زارت و ها ودولت «تدسیییت راسییی»را  ییو دسیییتگاه قضیییا یتیامن یروهایو ن ویپل ،ویبورد ریمثا  پ یبرا

ف خالبر -نگاه  نیا ،بیترت نی. به انامدیم «دسیییت چپ»را  یکاران اجتماعبهداشیییت ومدد ،یسیییتیبهز

https://pecritique.com/tag/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c/
https://pecritique.com/tag/%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%db%8c/
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ها کمک ها را دید و به میارزات آنهای میرم آنخواسییتهباید  ،اما برای بسیییج مردم

نی  زنان ج ماالیات ،تواند مسائل صنفی و حقوقی کارگران باشدها میخواستهکرد. این 

 یگران و گسترش فاصلهح ومتمردم از فسیاد   شیدن خسیته ، ها باشید کاری جوانبییا 

ی نشادی و یا م هی ،و یا حقوق اقلیت های قومی ،محیط زیسییت یمسییئله ،طیقاتی باشیید

 باشد.

. باید های خوب نوشتاساسنامههای حزبی و برنامهکافی نیست که  ،برای بسیج مردم

ت و حو  این ماین کدام اسییی یدر هر لحظه دید که خواسیییت میرم مردم در آن لحظه

 و سازمان داد. گرد آوردهای مختلف را گروه ،هاخواسته

عواطف  ،نق  احساسات یآمری ایی درباره فیلسوف پراگماتیست ،رینارد رورتی

روی آوردن انسان  1.نویسدبه جنی  های اجتماعی می در پیوستن افراد و شیوق  و شیور 

های عقالنی و یا ماالاات جدی اسیییتدال پی  از آن که مح یییو   ،هیا به یک جنی  

بیند روندی است که فرد هویت خوی  را با آن جنی  نزدیک می ینتیره ،فلسفی باشد

احسییاسییات   .شییناسیید و در نهایت خود را بخشییی از آن کل تیو می ،کندو تاریف می

 آنان نانقهرماها و نمادهای رنگ ،هاموسیقی و شار آن ،گروهن آهای روایت اش بامثیت

 برای نمونه وی زدیک اسیت و خشین و احساسات منفی اش متوجه دشمنان این جنی .  ن

ی  فلسفی در بسیج جن یهزاران مقاله یبرد که به اندازهنام می را «عمو توم یکلیه» رمان

                                                      

 یحت، هابر تضاد - شناسدیم یاجتماع یطیقه کیپارچه و همگون کی یندهیکه دولت را نما یاشیه یاند

 به دیدارد. نگاه کن دیکأت ،دولت واحد کی یهادر درون نهاد

 Bourdieu, P. (811۱). On the State: lecture at the collège de France, 

1323-1338. Cambridge: Polity 
1 Rorty,، R. (1331). Essays on Heidegger and others: philosophical 

papers (Vol. 8). Cambridge University Press. 
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چرا که توانسیت احساسات انسان ها را بر   ،داری در ایاالت متحده اثرگ ار بودبردهضید  

 علیه یک سیستن ظالمانه برانگیزد. 

مثل سیییاسییی مترقی   یها برای میارزهانسییان ین ته آن اسییت که در بسیییج گسییترده

حرف آخر را  ،مررد از شرایط مشخص هر جاماه یها( اسیتدال  و فلسیفه  جنی  یبقیه

هایی هستند که از درون فرهنگ آن اسی آنهای اخالقی و سیی زند. بهترین اسیتدال  نمی

و  (شیییدآن با  و یا در ارتیاط با آمدهبیرونها باور کنند، مردمی که باید به این اسیییتدال 

های شییده باشییند. گفتمان آزادی و عدالت اجتماعی در ارتیاط تنگاتنگ با گفتمانسییاده

گیرد و  ل میهای م هیی آن شیییجیاافتیاده در فرهنیگ ملی هر کشیییور و الیته سییینت    

افتد. از یاد نیرین که وقتی از تیلیغ این مفاهین و بسیییج انسییان ها حو  این شییاارها  جامی

ترر دارند مش یها ف ر کنین که تاریخگویین، باید به گروه مشخ ی از انسانسیخن می 

ها، و بدون سییینت «مردم انتزاعی»ها و ارزش های ماینی باور دارند و نه یک هنرار و به

، م هب و تاریخ مشترر. گفتمانی قادر به بسیج مردم است که در ارتیاط تنگاتنگ زبان

ا برای های آشنو داستان شار ،م هیی این مردم و بر گرفته از ادبیات با باورهای اخالقی و

 .این مردم است

افی نیسیییت که همواره بگویین  ما ک ،موفشیییانتا   یبه گفته ،سیییخن آخر این که

 ای ت یویر شود که به آیندهباید  .هاآنها و اینیا مر  بر  ،کنین این و آن رامح وم می

و  دکرکنین ترسین تالش مین آکه برای را ای جاماهاندازی از چشن ،دهدها امید میآدم

 .دادنشان  هاآدمبه 
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