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 سیاست رادیکال یندهیآآنارشیسم، پساساختارگرایی و 

 سال نیومن

 هومن کاسبی

 

یالیسم سوس یهاپروژهکه با افول مارکسیسم و  روزگاری، در گریدعبارتبه-در دوران پسامارکسیستی که  رسدیمبه نظر 

 که دیآیمشناور است. به نظر نامطمئنی  یهاآبسیاست چپ رادیکال در  -شودیمدولتی که به نام آن ظهور کردند، تعریف 

، عصری که چپ و راست پارلمانی )تمایزی ایدئولوژیک که در میبریمبه سر « سیاست-پسا»به بیان ژاک رانسیر در عصر 

 ،یاری از افرادبساکنون گشته است( به یک اندازه در اجماع نئولیبرال جهانی سهیم هستند و  معنایب سطح فرمال تا حد زیادی

اخیر، با لجام گسیختن نیروهای  یهاسالدر  ،حالنیباا. کنندیمتوهمی خطرناک و منسوخ قلمداد  رهایی را یدهیاخودِ 

 یادگراییبن یرمنتظرهیغسربرآوردن راست افراطی، ظهور سیاسی  -است  شدهارتجاعی جدید، این فضای سترون دچار اختلال 

 «.امنیت»مشکوک  یبهانهبه دولت اقتدارگرا  زیآمخشونت اندامعرضو همچنین  از نوع اسلامی( فقطنهمذهبی )و 

 امروزه بل، پیام ایدئولوژیک غایراستبه. رسندینمبه نظر  منیخوشبرای هر نوع سیاست رادیکال رهایی، تمام این وقایع 

یسم تنها بدیل برای ترور مثابهبه، «امنیت»، پذیرش اقتصاد بازار آزاد و دولت گریدعبارتبه - است« قواعد بازی»پذیرش 

ز ه هر شکلی اب توانیم درواقعاکنون است که  پذیریبسط تینهایبو  سیارثابت کرده دال « تروریسم»، یراستبهبنیادگرا. 

، هاتیحدودماین  رغمیعل، وجودنیباالیبرال ما.  یهایدموکراس اصطلاحبهدر  -ژهیوبهو -، حتی ودنم شفعالیت اعتراضی اطلاق

نگ که در و ضدجکاپیتالیستی ضد، اعتراضات ژهیوبه -سیاست چپ رادیکال نمایان شده است معین از احیای  ییهانشانه

شنهاد دیکال را پیاعتراضی، اشکال جدیدی از سیاست را یهاجنبش. این اندوستهیپاخیر در سراسر دنیا به وقوع  یهاسال

 تا  ینهاو  گراخاصبه فراسوی منطق  زمانهمو  گسلدیمطبقه و مبارزات اقتصادی  که از مقولات مارکسیستی سنتیِ  کنندیم

و تابع  شوندیممتفاوت و ناهمگنی ساخته  یهاتیهواین مبارزات از  که حالنیدرع. رودیمسیاست هویت  کارمحافظه

مسیر کنونی  - شوندیمکلی بسیج  ییهادغدغهحول مسائل و  زمانهم، پرولتاریا نیستندشمول و جهانکلی  یتهیویسوبژکت

 .شودیم یبندصورتاز طریق آن  اکنون یسازیجهانو وضعیت دائمی جنگ که  کاپیتالیستی یسازیجهان

ت از مبارزا یاریبس گراییتمرکز یهاشیگرادر مقابل  هاآن. نهادی هستندریو غگرا اقتدارضد هاجنبش نیا از همه، ترمهم

دولت  یهادهاو ن هاسمیمکان ایرا قبضه کنند،  یقدرت دولت قصد ندارندو  کنندیممقاومت  ،انددادهروی که در گذشته  کالیراد

 یستیبه سنت آنارش مشخصی حامل ارجاعو  -ی دانست ستیرا مبارزات آنارش هاآن توانیم معنا، نی. به ارا به کار بگیرند

 و اکتیویسم یهاسنتی از کی مثابهبه- سمیآنارشکه  نشان خواهم داد نجای. در اهستند گرایتمرکزو ضدضداقتدارگرا  استیس

از  شماریر د همین امر،. تلقی کرد مرجع پنهان برای مبارزات سیاسی رادیکال کنونی ینقطه توانیمرا  -یاسیس یفلسفه

 ،بدیوو، ئلاکلا یرنظ یمتنوعبسیار . متفکران ابدییمبازتاب  کالیراد استیس یندهیآ بر سر یاقاره یهینظرمعاصر در  مباحثات
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 و را شناسایی و بازتعریف کنند کالیراد استیستا  اندکردهبه طرق مختلف تلاش  همگی ،دایو در یو نگر هارت ،رانسیر

موضوع، این در مورد  هاآنسکوت  رغمبه، حالنیباا قرار دهند. کندوکاوامکانات آن در دوران پس از مارکسیسم را مورد 

استناد ا ضداقتدارگربه شکلی از سیاست رهایی آنارشیستی یا  -بررسی شود هاآن هایاگر منطق استدلال- حا یتلوگی هم

جدید ت و بازاندیشی و در این مباحثات مداخله کند تواندیمآنارشیستی چطور  یهینظر نشان خواهم داد که نجایادر . ورزندیم

: وگرنه خودش نیازمند بازاندیشی است ،، آنارشیسم در مقام قسمی فلسفهحالنیبااسیاسی رادیکال را میسر سازد.  یشهیاند

. ماندیمی باق گرفتار، دکنیممحدود  تا حدی را رادیکال آن یگذاربدعتکه در منجلاب چارچوب پوزیتیویستی و اومانیستی 

بر حدوث  یدتأکدر عوض  و انهیگراذات یهاتیهونقد  قیاز طری ستیسنت آنارش تجدیدحیات یپروژه توانیمرا  پساآنارشیسم

 دانست. سیاست

 سیاست رادیکال نوین یسوبه

ها مایهرونداز  شماری م،یکن یرسوارا  کالیراد استیس آتیت او جه کنونی سر وضعیتبر  یاقاره یهینظر مباحثات دروناگر 

و از  یدگنینما استینقد س است؛یس یو نهاد گرادولتاشکال  مشترکاز: رد  اندعبارت ازجمله مضامین این .شوندیمآشکار 

 یهامانآربه  مستمر ی، وفادارحالنیباا؛ و طبقه یستیمارکس یسنت یمقوله زیر سؤال بردنبه حزب؛  ایمان رفتندست 

 .یو برابر یآزاد کیکلاس بخشییرها

 سیاست ورای دولت .1

 یا قدرت دولتت اندکردهگذشته تلاش در  هاانقلاب. ماندیمباقی  کالیراد استیو ماندگار س یاصل مسائلاز  یکیدولت همچنان 

مراه با آن، ه و استبوده  و گسترش دولت تیاغلب تقو کار یجهینت، حالنیباا تدریجی آن قبضه کنند؛« زوال»به  نظررا با 

 یاختارس الزام - امدهینام« قدرت مکان» رامسئله من این بودند.  دولت کنترل در طلبکه  یانقلاب یروهاینهمان سرکوب 

 دارایمسئله را  نیا نیز بدیو آلن(. 1001 ،ومنین نک.) یانقلاب قیام در لحظات یحت شخود برای تداوم بخشیدن بهدولت 

 :ردیگیمدر نظر  نیادیبن تیاهم

تشکیل  قرن را معمای نیترمیعظ تردید، شک و که بدون بپرسیمرا  یسؤال دی، ما باترقیدقبه بیان 

 ،حزب() باواسطهوند یپ ای( هاتوده) واسطهیب وندیپ صورت از خلال ،سیاست سازیتابعچرا : داده است

 (00 ص. :1002)؟ بردبوروکراتیک و کیش دولت ره می انقیادبه  تیدرنها

دولت  داومتوجود داشته باشد که به چیزی  اند،به خود گرفتهدر گذشته  هاانقلابکه  یاسیدر اشکال س دیشا ،گریدعبارتبه

 نوزدهم، در مباحثاتشان با مارکس قرن کلاسیک در طی یهاستیآنارشبه خاطر داشته باشیم که  ممکن است. شودیممنجر 

نه به دنبال که  یانقلاب کارگرقسمی خطرات  نسبت بهن یباکون میخائیلمانند  ییهاستیآنارشبا همین مشکل مواجه بودند. 

 ینیبشیپ. او ددادنیمباشد، هشدار انقلاب  لیتکم یآن براو استفاده از  بلکه در پی به دست گرفتن کنترل آن دولت، برچیدن



Tajrishcircle.org 

 

 نظام یهویشتا حد زیادی به همان که  خواهد انجامید هاتکنوکراتاز  یکیبوروکرات دیجد یطبقهظهور  بهامر  نیاکه  کردیم

 (.122: ص. 1701باکونین، )د دهمی قرار استثمارتحت ستم و کارگران و دهقانان را طبقاتی کهنه، 

به ما اجازه  سم،یتاریو توتال برالیل یدموکراس انیم کیدئولوژیو ا یاسیس فروپاشی تعارضجنگ سرد و  انیپا ،علاوه بر این

 سمیکمون و برالیل یکراسودم ،گریدعبارتبه. ی مواجه شویمقدرت دولت مشخص یمسئلهبار با  نخستین یتا برا ده استدا

 گشته عریان تیحاکم حقیقی یچهرهو  اندبه کناری افتادهاکنون  هاافسانه نی. ابودنددولت  برای کیدئولوژیا ییهانقاب صرفا 

 هنجاری حاظلاز یشخو هیدر توج یسع گریکه د یقدرت برهنه است: قدرت سیمای همان یسادگبه ،بارملالتسیمای  نیاست. ا

 بیانبه  ای - کندیمما عمل  تیامن ضمانت نامبه  ،تمام و کمالمصونیت با  شیباکمکه در حال حاضر  یندارد؛ قدرت حقوقی ای

 هینگ علج»که  گفت توانیم درواقع. آفریندمی خویشبه وجود  دنیبخش تیمشروع یبرارا دائم  یناامن تی، وضعترقیدق

، کندیم ملعدولت  کیدئولوژیا یافسانه نیترسستو  نیآخر مثابهبه صرفا  -و جنگ راضطرادائمی  تیبا وضع-« سمیترور

حالت  در ،کیدموکرات-برالیل . دولتسازدمشروع برای خویش را پنهان  یبنیان غیاب تادولت  از جانب ایمذبوحانهتلاش 

، کندیم دعاا آگامبن جورجوکه  طورهمان. گرددیمتمایزناپذیر اقتدارگرا  یسیاز دولت پل روزافزونیطور ، بهآن دیجد «یتیامن»

تاندارد اسبه  تیامن ضمانت ،گریدعبارتبهاست.  -تیاز امن یتوهم ای- تیمنا تأمین ن،دولت مدریگانه هدف  در حال حاضر

 میان یارساختهمدستی  یاست که نوع نیا« تیامن» دیجد می، خطر پاراداحالنیباا است. بدل شده یاسیس تیمشروع غایی

 ری رادیگ هرکداماست و  یگرید بر یمتک خویشوجود  برای یکهر یعنی  ،خواهد رسیدظهور ی به منصه سمیدولت و ترور

 . (1001آگامبن، ) میهست آن را شاهد یهانشانهچیزی که از پیش  - کندیمتحریک  یزتریآمخشونت بازهم افعالبه 

به  هک - دداریمبر یدولت تیو راز پنهان حاکم حقیقی یچهرهپرده از  ،«تیامن» میپارادا یقانونیبخشونت و  ترتیب،اینبه

مام حاکمیت تدارد که  ارجاع یایمحور حقوقیپارادوکس آپوریا یا به  وضعیت نیاست. ا وضعیت استثناء همان ن،آگامب یگفته

 دیدرآ قیبه حالت تعل ملیبحران  مواقع اضطرار ودر  نونقا خود دهدیماجازه که  ایتبصره - استشده آن استوار  یهیپابر 

 هم زمانهم؛ کندیماشغال در رابطه با قانون  دوپهلویی راموضع  ماستثناء، حاکوضعیت  قی(. از طر1002، آگامبن نک.)

 میتصم قیاز طر آن تعلیققدرت  برخورداری از جهیدرنتو  قانوندر خارج از  ایستادنبا  حاکم :داخل و هم خارج از قانون

 همینبا  تیحاکم وضع ،گریدعبارتبه. کندیم ضمانت راقانون(  یقدرت اجرا )اساسا   قضایینظم  ،معین یدر لحظات جانبهکی

از  را شخود رشتیو ب شتریبقدرت دولتی که  میابودهشاهد  را یاخ. شودیممشخص  یقانونیبقانون و  میان رادیکال تمایزعدم

تا  را« نیمظنون»که  دارندیمارزانی به خودشان  العادهخارق هایقدرت هاحکومت: کندیم بندیمفصل ءاثناست طریق وضعیت

اضطرار  تیوضع ،گریدعبارتبه درآورند. قیتعل را به حال معمول یاساسحقوق و  ییقضا یندهایو فرآ دارندنگاهبازداشت ابد در 

به  ستثناءوضعیت ا :گرددیمبدل  تیحاکم یعاد وضعبه  روزافزونی طوربه، باشد غیرعادی ی نامتعارف ووضعیت کهنیا یجابه

 .شودیم لیتبد قاعده

ت بر حاکمیت دول ابتناء یدهیا، گریدعبارتبهد. قلمداد کرخشونت از  فراقانونی یاهیسوتجسم  توانیمرا  یدولت تیپس حاکم

 سمیشارآن دررا  های حقوقیافسانهتمام  از یدولت تیحاکم لیتحلعاری کردن به  میل .زیر سؤال برد دیبا نجایدر اقانون را 

 را بخورند؛ یجتماعقرارداد ا پردازانهینظر گولحاضر نبودند  نیتکو کروپ نیمانند باکون ی. متفکرانیافت توانیم نیز کیکلاس
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 تیضعفرار از وبه  رضایت عقلانی و میل یهیپاحاکمیت را بر که  مانند هابز و لاک یکسانبرای دولت،  سانینوهیدفاعآن 

در مردم  ،یعیطب وضعیتاگر در  زیرابود، بیش ن «یارزشیب یحقه»و  افسانه نیباکون از نظر حرف نیا. دانستندیمطبیعی 

روی  توانستیممبنا بر کدام فعل رضایت ، پس بردندیمبه سر  یریپذجامعهو  یاتاخلاق ت،یعقلانمحروم از  یاانهیوحشحیات 

 تواقعی نیا -دولت است  مشروعیتعدم بر نقابی صرفا   یقرارداد اجتماع ،گریدعبارتبه( 112 ص. :1791 نی)باکون دهد؟

 iرسد.ی ظهور منصهبه  هاآن یعقلان تیرضا قیاز طر کهنیا ، نهبودشده  لیمردم تحم رب با خشونت تیکه حاکم

 صرفا   -میدار آن که امروز مفلوک یپارلمان ینسخه ای- یدموکراس .سازدینم رتریپذدل وجهچیهبهدولت را نیز  یدموکراس

 کیموکراتد یهامیرژ هاستیآنارش. پوشاندیممبدل  یجامهدر را  یدولت یسلطه تیاست که واقع یگرید نمایندگی یافسانه

 ترانهیموذ اریبس که اولیممکن است  ،درواقع -را  یسلطنت ایاقتدارگرا  یهامیرژ که کردندیمنفرتی نظاره را با همان  یپارلمان

 اقعدرو دولت، حالنیباا. قرار دارد یمردم تیو حاکم تیرضا یهیپابر  یکه قدرت دولت ندآفرییمرا  توهم این رایز ،باشد

حاکم  خشونت صورتی دربیاید.چه به  کهنیافارغ از و خشونت است،  سلطههمواره آن  یاصل ساختار - است کسانی شهیهم

 یراب . پسیارگرکدولت  یحت ای یدولت پارلمانچه  ،باشد یپادشاه حکومت همیشه درست زیر سطح در کمین است، چه

 ص. :1791) داشتجای  «یاسیو قدرت س دولتاصل  خوددولت، بلکه در  صورت و فرمدر  چنداننه » خودکامگی ن،یباکون

111). 

پیچاندن » باه ک معنایب ازپیشبیشو  صوری صرفا  آیینی - ستین یارسانه یشیاز نما شیب یزیچدیگر  یدموکراس هامروز

به  کیدموکرات یهادولت، 1001در سال  که تیواقعاین . شودیمشناخته ی ومعم افکار یهاینظرسنج یوارگبتو  «اخبار

 در جهان پس از یکه دموکراس دهدیم، نشان نکردند ییاعتنا عراقدر جنگ  هیعلاعتراض صدها هزار تن از شهروندان خود 

: یستن کاپیتالیستی برالیلنئواجماع  یدهندهسازمان چیزی جز یاست. دموکراس شدهصوری فرمال و چقدر سپتامبر  11

بازار آزاد  به ا  صرفه روزام -دهدیم حیترج بدیو برای آنکه  نامی ،کاپیتالیستی مسیپارلمانتار ای- یدموکراس ،گریدعبارتبه

دال  کی مثابهبه «یدموکراس»شده است: ل یبدت یغرب سمیتاریلیم یبرا یاستاندارد لبدتر از آن، به حام بازهمدارد.  ارجاع

 نیب ،یسلامو ا یحیمس-یهودی نی، ب«یوحش»شرق و  «متمدن»غرب  میان گفتمانی ماتیاز تقس یاسلسلهتأکید بر  برای

از  «زهیدموکرات» ای کیدموکرات یهامیرژ کردن جداو  یاسیس میدان میتقسرای ب ؛ردیگیمقرار  مورداستفاده، «هاآن»و « ما»

 قرار بگیرند. ینظام یمداخله معرضدر که ممکن است  کشورهایی -« سرکش هایدولت»

. میرژ هر قبول بودن برایقابل غاییِهر و مُ یرسم حکمشده است:  لیتبد فرماحکم یدئولوژیبه ا کاپیتالیستی یدموکراس

؛ کندیم جادیامسئله  کالیراد استیس یبراموضوع  نی. ارا نپذیریم و بازار آزاد میباشناست که دموکرات  رممکنیغ هامروز

به تن ولت است که د لباس مبدلی ای فرم صرفا   ی. دموکراسشودیمدولت منجر  دییتأبه  شهیهمصوری  کیدموکرات یباز رایز

 دیباآن کند.  اجتناب، بخشندیمتداوم که فقط دولت را  انهیگراندهینما صوراز  دیبا کالیچپ راد استیس ،نیاست. بنابرا کرده

 ماعاجبا  منازعه، بدیو به تعبیر. شوندینم زیدولت تجو از سویکه  به وجود آورد را خودش استیس غیرنهادی یهاوهیش

 یعنابلکه به م ست؛ین یمفهوم دموکراس کردن خودرد  یبه معناحرف  نی. ااست کالیچپ راد استیسجزوی از  کیدموکرات

: دیگویم بدیو. شوندنمی یدولت ینهادهامشارکت در شامل است که  خواهبرابریو  کالیراد یدموکراس ی ازدیاشکال جد ابداع
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 جز معناییه ب "یدموکراس" کهمادامیگفت،  خواهم همین را بلهموضوعیتی داشته باشد؟  تواندیم "یدموکراس" ایآ ن،یابرابن»

 (92 ص. :1002) «.درک شود دولت از صورتی

(. 112 ص. :1002) «از دولت فاصله بگیرد» دیبا کالیراد کیدموکرات تاسیس ی ازهر شکل بدیو، یگفتهبنا به  ،ترتیباینبه

ات ملح ی. دولت براقرار دهدهدف خود  راکنترل دولت  به دست گرفتن دینبا گرید کالیراد استیامروزه س ،گریدعبارتبه

شخص م خود مفرطابرقدرت دولت مدرن با  ،بدیو از نظر، یراستبهاست.  قدرتمند زیاده از حد دستنیازا مستقیم و رودررویی

 میدانیمن واقعا که ما  دارد قرار تیواقع نیقدرت دولت در ا یعنی، نامشخص و نامحدود است. التغییردائمکه  یقدرت - شودیم

 اتوانین اساحس آنفراگیر و  عظیمدر حضور  نیو بنابرا میندار شقدرت یریگاندازه یبرا یراه چیاست: ما ه چقدر قدرتمند

 -یو مشارکت میمستق یدموکراس ی ازدیجد صور ابداعو  یانهگرادولت صورتاز  با خودداری- دولت گرفتن ازفاصله . با میکنیم

- کالیراد استیس ،گریدعبارتبه. دشویم عمل وارد یمحدود کردن قدرت دولت جهیدرنتو  سنجیدن یبرا کالیراد استیس

دود قدرت حبه پررنگ ساختن  تواندیم -بیافریند اها رافض آن و هستنددسترس دولت  فراسوی که برآورد سری یاگر از فضاها

 یدر جنگ انقلاب یستیمائوئ «آزاد مناطق»: دهدیم ارائه ورزیاستیسشکل  نیا را از متعدد ییهانمونه وید. بکندکمک دولت 

 یکه برا 2یاسیس سازمان ای ،کیمکز اپاسیچدر  (EZLN) 1«بخش ملی زاپاتیستاارتش آزادی» مناطق تحت کنترل ،نیچ

موارد  نیبه ارا  یجهانکاپیتالیست ضدجنبش  تظاهرات من .کندیمدر فرانسه مبارزه  «یقانونریغ»مهاجر  کارگران وقحق

 شکیب-و اعتراض  یمشارکت مردم ک،یمتمرکز و دموکراتنا یریگمیتصم ازرا ی دیجد اشکالکه ی تظاهرات ؛ایمافزمی

iویدببرخلاف میل  i- و  دوندنیپیمبه وقوع دولت  تسلط چنگال فراسوی ،کالیراد یاسیس یرخدادها نیا .است کرده ابداع

محسوب ولت د یبرا یدیتهد نیخاطر است که چن همینبه  قا  یدق. سازندیم یاسیاز مشارکت سرا  نوینی و گراردولتیغاشکال 

 رخدادهای. دهدیمنشان  یسازیضدجهان تظاهراتدر  نیروهای امنیتی یگستردهمثال، حضور  یکه برا طورهمان ؛شوندیم

 .سازدیمسبعیت مفرط خود آشکار در تمام قدرت و خودش را  تکه دول هستند ییجا ،هانمونه نیا نظیر یاسیس

قدرت  زیانگوسوسهدام  - کندیم اجتناب دولت فرمصورت و است که از  استیسقسمی  معاصر کالیراد استیس ،نیبنابرا

خودش از  یهو غیرنهادین متمرکزنااشکال  سیاست رادیکال، .است بودهانقلابی  یهاجنبشدر کمین که در گذشته  یدولت

 سبک. روندیمفراتر  رسمی یرلمانپا ندیفرآ ازو  ندستی نیدولت یامرونهتابع که  کندیمابداع  را یو مشارکت جمع استیس

اشکال  فرینشآدر عوض به دنبال بلکه  ،یکنترل قدرت دولت نه در پی کسبکه  متضمن است نجایادر  استیس یِستیآنارش

 محلی از اعراب نداشته باشد.دولت شوند موجب میاست که  میمستق یو دموکراس یجمعانجمن  یگراردولتیغو  دیجد

 حزب ورایسیاست  .1

 یسنت ستیمارکسچپ کند. احزاب  اجتناب یاسیاحزاب س یانهیگراندهینما صورتاز  دیبا امروز کالیراد استیس ،مشابه طوربه

تا حد زیادی به  ریدر انتخابات اخ 3یمل یجبهه زیانگشگفت. در فرانسه، ظهور اندبوده یبحران وضعیتدر  یمدت طولان به

                                                           
1 Zapatista Army of National Liberation (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) 
2 L’Organisation politique 
3 Front Nationale 
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 ن،یبوده است. علاوه بر ا یسنت ستیالیاحزاب سوس سایرو  (PCF) حزب کمونیست فرانسه ازکارگر  یطبقه علت نومیدی

و  نندزیمگره را به دولت  استیس فقط هاآندولت هستند.  سازوبرگاز  یبخش صرفا  -چپ و چه راست چه- یاسیاحزاب س

 نیز حظات انقلاببلکه در ل ،یپارلمان محیطدر  تنهانهاتفاق  نی. اکنندیمرا محدود  آن کالیراد تیو خلاق لیپتانس ترتیباینبه

 انداخت،به راه میراها شو قیاز طررا  میمستق یکراسدمو ی ازکه اشکال حالنیدرع یکیانقلاب بلشو برای مثال،. دهدیمرخ 

 کارظهمحاف تا ینها، نهادی . حزبکردهدایت میمتمرکز و اقتدارگرا  ازپیشبیشی حزب سازوبرگمجرای را به  شوراهاهمچنین 

 و پیکارجویان مبارزان کنترلدر  یکه سع 29مه  یهاشورش یدر ط حزب کمونیست فرانسهدولت است: نقش  یو بازو

 گواهی بر همین امر است.داشت، 

حزب  سمیمکان عمدتا  -پدیدار شدند 29 هم یتجربهاز پس  هاآناز  یاریکه بس-و پساساختارگرا  یاقارهاز متفکران  شماری

حزب  یندگینما فوکو از نقش ،مثلا . اندکرده استدلال یحزبریغ یاسیس اکتیویسم ی ازدیکال جدبه نفع اشو  دهرا رد کر یاسیس

از  اشکال محلیدر عوض، او  گویند.سخن می هاتوده جانباز  کهنیامبنی بر  پاحزاب چ یادعا ژهیوبه - کردیمانتقاد 

 خاصی یبارزهم ای موقعیتدر فعالانه بودند که  یکسان مواضعو  نظرات انیبدر پی که  دادیم حیرا ترج پیکارجویانه استیس

شما »فت: به فوکو گ یامصاحبهدر  بارکیدلوز  ژیل. محجوران ریو سا یپزشکروان مارانیب ای ان،یزندان مثلا  - داشتندشرکت 

 :1700 ،فوکو) «گرانید یجابهصحبت کردن  یحرمتیب: آموختیدبه ما را  بنیادین مطلقا   درسیکه ...  دیبود نخستین کسی

ب حز یتح-. او حزب ستیحزب ن گیندیکرد نماکاربر  یمتک گریکه د ندیرا بب یاستیس خواهدیم نیز بدیو(. 107 ص.

 عبارتست یاقعو استی، سمقابل. در زندیمگره دولت  را به یاسیس اتمبارز فقطکه  داندیم یاجتماع وندیاز پ یشکل را -یاتوده

مشابه با  طریقیبه  (.00 ص. :1002 ،وید)ب یدولت اقتداراز  شخود قیو تفر یاجتماع وندیپ هرگونه انحلالگشودن و از 

را  یسایس نسازما از ییهاوهیشو  دیگویمسخن  «یرقانونیغ» کارگران مهاجرهمچون  یمندتیموقعاز مبارزات  بدیوفوکو، 

را ی اصخ موقعیت طیشرا در عوضبلکه  ستند،یقدرت ن یسطوح صور درخود  اجزای نمایندگی در پیکه  دهدیم شنهادیپ

 .کنندیم جیبس خاص طیشرا نیا را حولو مردم  سازندیم پررنگ

ه دارد. اشار سمیآنارشنوعی به  حا  یتلو ،رودیمفراتر  یرسم یحزب هایکه از ساختار استیسقسمی به  توسل بار دیگر،

عالم  ذاتا   حزب از پیشکه  دهندیمنشان  و اندبوده مظنون ،یحزب انقلاب ژهیوبهحزب،  نهاد نسبت بههمواره  هاستیآنارش

که  است یکیمتمرکز و بوروکرات یهاسازوبرگ حاویحزب  ،گریدعبارتبه انتظار.دولت آینده در  -صغیری از دولت است 

 دلالاست .ددهیم، بازتاب هاستآن در پی ویرانی کندیمادعا که  را یاسینظم س یهامراتبسلسلهقدرت و  یساختارهاهمان 

را دولت  یرگرااقتدا یساختارها ،بر انضباط آن دیو تأک گرایییتمرکز ،ییاقتدارگرا به خاطر ،یانقلابتاز شیحزب پکه  شدیم

i.کندیمبازتولید  i i 

 طبقهورای سیاست  .1

 رد شده مدتا  عزیر سؤال رفته و معاصر  کالیراد یاسیس یشهیانداز سوی  زینطبقه  یِستیمارکس یاقتصاد-یاسیس یمقوله

و  منسوخ یمفهوم طبقهکه  اندکرده ادعا نند ارنستو لاکلائو و شانتال موفما ستیمارکسپسا ، متفکرانمثالعنوانبهاست. 

 ینعتصدر جوامع پسا یآبقهیکارگران  رو به کاهش شماربا توجه به - دارد یحدودم یارزش تجرب تنهانهاست که  انهیگراذات
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 تنزل انویهث با اهمیت موضعیرا به  هاآنحداقل  ای، کندیمرد نیز طرا  گرید یاسیس یهاتهیویسوبژکتو بلکه مبارزات  -غرب

 .دهدیم

 شودیمانع مو  دیآیمبه شمار  یستیمارکس یهینظردر  محوری مشکل و و موفئلاکلا از نظری و طبقات یاقتصاد ییجبرگرا

دوث و ح یبودگخاصدر  -تخاصماتروابط قدرت و سیاسی،  یهاتیهو میدان- امر سیاسی به درک کاملنظریه قادر  اینکه 

 که ستهامدتو  بخشدینموحدت معاصر  یاسیس میدانبه مبارزات پرولتاریا دیگر که  کنندیم استدلال هاآن. آن باشد

، یقوم یهاتیاقل، انیگراجنسهم، هاستینیفم ،پوستاناهیس- رقیبمختلف و  یهاجنبشو  هاتیهوکامل از  یامجموعه

 ستین یغالب یمقوله گری. طبقه داندکردهرا چندپاره  میدان این -الخو  کنندگانمصرف ،ستیزطیمحطرفداران ، انیدانشجو

ان راز مبارزات کارگشان زی، تماهاآن یهمهمشترک مخرج »شود:  فیآن تعر قیاز طر کالیراد یاسیس یتهیویسوبژکتکه 

 (.127 ص. :1001 ،)لاکلائو و موف« شوندیمدر نظر گرفته  "اتیطبق" مبارزات عنوانبهکه  است

 انقیادط رواب هیعلداشتند که  تمایل در قرن نوزدهم گرانصنعتکارگران و چگونه که  دهندیمنشان  همچنینلاکلائو و موف 

 یکنولوژت دیو اشکال جد یاکارخانه نظام برقراری قیاز طر هاآن یو جمع ارگانیک یزندگ یوهیش بیتخر علیهو  یکلطوربه

تا  شودیمذیرا پرا  کاپیتالیسم یروهایکه ن ییایمارکس از پرولتار یانگارهبا  هاآن. ه کنندمبارز سمیلوریت همچون یصنعت

 زیر سؤال بردهرا  یرپرولت یتهیویسوبژکتاز  یستیمارکس تصویر زین رانسیر ،مشابه طوربه، مطابقت نداشتند. تغییرشان دهد

 تمثالا ب هک سازدیمرا مستند کارگران  انیدر م مقرن نوزدهدر طی  کالیرادن یبرتاریل یهاتیهوو  هاگفتمان او بروزاست: 

 تر«کیآنارش»و  ترناهمگن بسیار همواره ایپرولتارخود که  دهدیمنشان و  سازگار نبودند کوشاو  منضبطکارگر  یِ ستیمارکس

 تصویر مشخصمبارزات کارگران به  تقلیلامتناع از  (.1797رانسیر،  نک.) دانستروا می سمیمارکس چیزی بود که از آن

 ناهمگنیه بر ک بود نیز کیکلاس یستیآنارش موضع یمشخصهوجه  ،کاپیتالیسم هیعل یپرولتر یمبارزهاز  یستیمارکس

 عمدتا   صلتخ( و بودرد کرده که مارکس  ایپرولتارلومپن بااهمیتنقش  مثال،برای ) فرودستانتخاصمات و  هاتهیویسوبژکت

 وشنفکراندهقانان و ر نظیر- یاجتماع اقشارطبقات و  ریسا که طالب این بودند هاستیآنارش. داشت دیتأک هاآن ضداقتدارگرای

 تیهو نیا وصیفبرای ت نی، باکونیراستبه بگنجانند. یانقلاب یمبارزهدر  یصنعت یایهمراه با پرولتاررا  -ایگاه یافتهتنزل پ

 :10) حکایت دارد و انحصار مراتبسلسله از« طبقه»چون  -د دایم حیترج «طبقه»را به « توده» یکلمه ،ناهمگن یانقلاب

و اصرار  کندیم رد ،است یستیمارکس یهینظر محورکه  را یاقتصادطبقاتی و  ییگرالیتقل نیبنابرا سمیآنارش(. 1720 ص.

 توضیح دهد.را  یاسیمبارزات س شمولیو جهان کلیتو  یدگیچیپ ،بودگیخاص تواندینمنظریه آن که  ورزدیم

 سیاست رهایی .1

 یهاآرمانبه هنوز هم  یاقاره ی معاصراندیشه ،یستیمارکس یهینظرمقدس  میاز مفاه یاریبس زیر سؤال بردن رغمیعل

 ،میاندیمکه  طورهمان. هاآن ارتباط متقابلو  یو برابر یآزاد محوری یهادهیا ژهیوبه - ماندیمباقی متعهد  ییرها کیکلاس

متر و برعکس. ک یآزاد شتر،یب یبرابر هرچقدر کهیطوربه، دانسته استده ننمحدودک متقابلا  را  دهیدو ا نیا شهیهم سمیبرالیل

جدا تناع از ، امسازدیم زیمتما را -سمیو مارکس سمیالیسوس سم،یآنارش ازجمله- کالیچپ راد یاسی، آنچه سنت سحالنیباا

 این دیدگاه که یکی به بهای دیگریو  باشدوجود داشته  تواندیمکامل  یکامل تنها با برابر یاست. آزاد هاآرمان نیاکردن 
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افراد  یمههکه  است ریپذامکان یاجامعهدر  فقط یآزاد نیباکونبه باور  ن،ی. بنابرااستناعادلانه  یسادگبه ،دیآیمبه دست 

 (.120 ص. :1791) باشنداندازه آزاد  یکبه 

اتین بالیبار  ،مثال برای. اندکرده بندیگوناگونی مفصل یهاشیوهبه را  یو برابر یآزاد یِ ریناپذیواساز ،مدرن یاقارهمتفکران 

انگاره را  نی(. ا01-19 صص. نک.) ورزدیماستناد  4آزادیبرابر به دو آرمان، نیا میان لاینفک وندیپ پررنگ ساختن یبرا

کامل، بدون  یکامل و برابر یآزاد یتقاضا برا - کرد ریتفس افراطی لزوما  و  دوشرطیقیب یایاسیس یمطالبه عنوانبه توانیم

از د و خواهد مان یباق نشدهبرآورده مطالبه نی. ااست ممکن یگرید باتنها شود و یکی  محدود یکی از سوی دیگری کهنیا

ل یشکت الکیراد یاسیس ارزاتمب یبرارا  یاگشوده یافق اخلاق ترتیباینبه -است  «ریپذکمال تینهایبتا » دایدر منظر

 نمود.گذاری پایه اییانضمام هنجاریِ ای اجتماعینظم  چیه اساس بر تماما   توانینمهرگز آن را که  دهدیم

با نه  مسلما   - اندکرده قلمداد کالیراد استیخود س یِ شناختیهست پایه و اساسرا  ی، برابررانسیرو  بدیومانند  ،گریمتفکران د

 کالیراد استیسقسمی  خواهان بدیو. گنجاندیمرا در خود  کالیراد یآزادرهایی و که  یزیچ عنوانبهبلکه  ،یآزاد طرد

اصل  ن،یه بر ااست. علاو ناپذیرفهمو  تصورناپذیر ،و دولت برالیبازار ل یدئولوژیا دگاهیکه از د یاستیس - شودیم خواهبریابر

 :1002) حضور دارد ییرها یبرا یواقع نبرددر هر  کیوماتیاکس با یتقر ییمعنابه ، نامدیماو  کهچنان، خواهی برابریموضوعه

-ی عیبط تی. راز وضعداندیم یهر نظم اجتماع یِشناختیهست وضع قا یدقرا  یرابرب ،مشابه طریقی، به رانسیر. (111 ص.

رانسیر،  یبراپس . کندپنهان  تیحاکم یهیسا ریز سعی داشتهابز که  دبو نهما -کامل یکامل و آزاد یبرابر تیوضع نیا

 اصل آنبر تکی ممتزلزل ر به شکلی بسیاکه را  یمراتبسلسله یکه نظم اجتماع ؛ فورانیاست یاصل برابر نیا فوران استْیس

طرود م یاتهیویسوبژکتکه  رسدیمظهور ی منصهبه  یزمانسیاست ، رانسیر ی(. برا12 ص. :1777) سازدیم ثباتیب ،است

 شودخ را برای یاجتماع کامل کلیت -(وس)فقرا، دمطرد شده است  یاسیس حیاتو از  مانده یباق ناشمردهکه  یبخشآن –

 دنکل بو دعوی ،دیآینماجتماع به شمار از  جزویکه  یبخشآن که  شودیمظاهر  یزمان استیس ،گریدعبارتبهکند.  ادعا

در  برای شمولانقلاب فرانسه  طیزنان در  دعوی، دهدیم« توافقعدم» ای یاسیس 5اختلاف نیکه او از ا یانمونه. کند

حقوق  یهیاعلام صوریو کلیت  یشمولجهان انیم کردند کهاشاره ی به شکاف دعویبا این  هاآن: است یاسیس یندهایفرا

 که هارمانآ نیا مبنایبر  یاسیس موقعیت تیو واقع کردیم ضمانتزنان،  ازجملههمه،  یبرابر را برا یاسیکه حقوق س بشر

 ندتوانستیم کلی یحقوق و برابر نگارش صوریبا اشاره به ها آن ،گریدعبارتبه. وجود داشت، شده بودندطرد زنان از آن 

عمل  دست به ییهاسوژهدر مقام  هاآن» :سازند پررنگ ،محروم شده بودند خودکه در آن از حقوق  موقعیتی را انسجامعدم

 (.102 ص. :1001رانسیر، ) «داشتند ،که نداشتندرا حقوقی و  نداشتند ،که داشتندرا  یکه حقوق زدندیم

 نیچند حولن، آ یدیمتفکران کل انیم هانظراختلافو  هاتفاوت رغمیعلمعاصر،  کالیراد یاسیس تفکرکه  امداده نشان تاکنون

 یقولهم زیر سؤال بردن؛ یحزب یندگیرد نما است؛یس یگراردولتیغدولت و ظهور اشکال  یمسئله: شودیم همگرا هیماروند

 نی. همچنیو برابر یآزاد کِیکلاس بخشییرها یهاآرمان بندی مجددمفصلو  احضارو  ؛یاقتصاد یطبقه یِستیمارکس

                                                           
4 Equaliberty (égaliberté) 
5 Dissensus 
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ا مقاومت در برابر که ب یاستیس دارند؛اشاره  نیبرتاریل-چپ ای یستیآنارش استیسنوعی به  مضامین نیکه ا امکرده استدلال

و اصرار بر  ینبر ناهمگ دیتأکدر عوض و  قهطب سوبژکتیو یمقولهرد  ،یندگینما یوهیش مثابهبهاز حزب  دوری جستن، دولت

 استیس یراب پنهان مرجع ینقطهتوان برا  سمیآنارش دیمعنا، شا نی. به اشودیممشخص  دوشرطیقیبکامل و و برابری  یآزاد

 یاستیس رایب تمنابا توجه به و - یو نظر یاسیس یپروژه هر دو در مقام سمیمارکس افولبه  عنایت. با دانستمعاصر  کالیراد

دست به که  دفرارسیده باشآن  موقع دیشا -ندکمیاجتناب گرایی و اقتصاد یطبقات ییگراذات ،ییاقتدارگرا ،ییگرادولتکه از 

با توجه به . ردازیمبپل کایراد یاسیس بدیل مثابهبهبر آن  تأملبه  با جدیت بیشتری حداقل ای ،شویم یستیسنت آنارشدامان 

که  یرانمتفکهمان است که  آورتعجب ست،یمارکسدر دوران پسا کالیراد استیس اندیشیدن به یپروژه باآن  مجاورت نظری

از جهات مهمی  گیهم آگامبنو  لاکلائو، رانسیر ،بدیو. انداختیار کرده سکوت سمیآنارشی عموما  درباره ،هستندپروژه  نیا گیردر

 .آورندینمبه میان  یستیسنت آنارش از یذکر چیه اصلا   درواقع حالنیبااو  شوندیمبه آنارشیسم نزدیک  کاملا 

 بازاندیشی آنارشیسم

تعهد  و ،سمیمارکس نقد، تاسیساقتدارگرای رد دولت و تمام اشکال در  کالیراد یاسیس تفکربه  سمیآنارش محوری ادای سهم

 یعنی- یسایقدرت س یِپردازهینظردر  سمیآنارش ابتکار و نوآوری، اخص طوربهاست.  نهفته خواهبرابریو لیبرتارین  مرام به

ستقل مجزا و م یلیلحاظ تحلازکه  یاسیمبارزات س خاص از یاعرصه واز روابط قدرت  خودآیین میدانی مثابهبه -قدرت دولت

اعتماد دولت ه بپس از انقلاب  توانینمکه  است لیدل نیبه هم. دشویم نمایان، بود یروابط طبقات ای کاپیتالیستیاز اقتصاد 

ولت د مبدل یجامه قیاز طر ،داردرا  شخود تیسلطه که منطق و عقلان یانتزاع ماشین عنوانبهدولت : «زوال یابد»رد تا ک

امر و  یاسیسر ام میان سمیکه مارکس یمطلق یساختار وندیبا شکستن پ ن،ی. بنابرابخشدیم تداوم شخودبه  فقط یکارگر

 ساساختارگراپمداخلات  از از پیش خبر کهعملیاتی  - اجرا کردرا  یایاتیح ینظر اتیعمل سمیبرقرار ساخته بود، آنارش یاقتصاد

 .دادیم آیندهو پسامارکسیستی 

مدرن  یهاستیآنارشو تفکر  دبو محمل سنت آنارشیستی اصالتا که  یستیویتیو پوز اومانیستیچارچوب  زمانهم، حالنیباا

 ینظر ابتکارنوآوری و  هامروز، سازدآکنده میتا حد زیادی همچنان مورای بوکچین را و  زرزانجان  ،یمانند نوام چامسک

i.دکنیممحدود  را سمیآنارش v ست. هویدا یستیآنارش یهینظر یاصل جوانباز  یدر برخ یشناختمعرفتچارچوب  نیا

ن برای دیکته کردن حیات ممک دانشمنداناجازه به که  دادندیهشدار م نیمانند باکون ییهاستیآنارش اگرچه، مثالعنوانبه

را  کارش طرزکه  دانستندیم ینیع یتیجامعه را واقعهنوز  نیتکهم او و هم کروپاما ، دنبال داشته باشد است چه خطراتی به

 سمیالیوسکه س محوری است نجایدر ا انگاره نی. ا، مشاهده کردیعیعلوم طب یشناسروش قیاز طر ژهیوبه ،یعلم طوربه توانیم

 فقطکه  یمنطق ؛بود اندرکاردست خیدر جامعه و تارعقلانی  یمنطق :دارند یو علم یستیالیماتر پایه و اساس یتبشرآزادی  و

 دانستیم« یناپذیررییتغ» یعیطب نیاو قوان نچهآ عبارت بود ازمنطق  نیا ،نیباکون یبرا vکرد.درک  توانیم علم قیاز طر

 یریپذجامعهدر  عقلانی رامنطق  نیا تکین،برای کروپ vi.دادندیم لیشکترا  جامعهو  هاانسانی و توسعه رشد یکه مبنا

اور ببه که  یهمکار و در جهت تعاون« ابدی یازهیغر» -یافت  توانیم، کردیممشاهده  جانورانو  هاانسان او درکه  یعیطب



Tajrishcircle.org 

 

 ،لاقاخ نک.) کندفراهم  یاتعدالت و اخلاق ی ازدیجد برداشتمتقابل و  یاری دِیاخلاق جدبرای  را بنیانی توانستیم وی

 ادیرا تا حد زی آن که متکی است انسان عتیاز طب یاانهیگراذاتدرک  بر سمی، آنارشعلاوهبه(. 1722 ،متقابل یاری؛ 1710

 آزاد یاامعهج آفرینشو  یانقلاب اجتماع ک،یکلاس یهاستیآنارش یبرا یراستبه .کندیمقلمداد تعاون  مایل بهو  نتیطخوش

 تحقق یابند.سرانجام انسان  ماندگاردرونیت و عقلانیت انسان داد کهمیاجازه 

باید که  کنمیمو من فکر -پساساختارگرایی را جدی بگیریم  امدها و تبعاتیپقرار باشد که اگر  نجاستیا، مشکل حالنیباا

 عقلانی طوربه یماعاجت یهاابژه کهنیا یجابه، مثالعنوانبه. ستندین داریپا گرید یشناختمعرفت طیشرا نیا آنگاه -چنین کنیم

که نیست  یقلانع عینی و قتیحق چیهحامل  یاسیس-یاجتماع میدان. شوندیمساخته بر گفتمانی صورتبه ،باشند تمیزقابل

و ئلاکلا کهنیال دلی. شودیممشخص  کیدئولوژیا فریبو  تخاصم ،یبندمفصلمتعدد  یهاهیلا؛ بلکه با آشکار کندتواند بعلم 

 پسدر  پنهانی ینیع تیواقعآن حاوی است که  بدین خاطر ،باشدگفتمان  برمعت یابژه تواندنمی« جامعه»و موف معتقدند 

. است نگگ ،یاجتماع تیواقع یابد.قوام می هاییبازنما همین قیاز طر جامعه ؛ در عوض،ستیمختلف ن یگفتمان یهاییبازنما

 ه. امروزستدان یماندگاردرون یخیا تاری یمنطق اجتماع شده مطابق بانیتعی توانینمرا  یو اجتماع یاسیتحولات س ،علاوهبه

 است،یس یشناختیهست پایه و اساسست. نی ریپذینیبشیپجهات  یاریاست که از بس حادثی امر استیس که بپذیریم دیما با

 یاجنبه عنوانهب ذاتی، عقلانیو  یاخلاق خصوصیات دارای توانینم گرید سوژه را ن،یعلاوه بر ا است. رخدادبلکه  کیالکتیدنه 

خارجی  یاجتماع یساختارها قی، از طرعینتنامو  به شکلی ناتمام هرچند ،سوژه تیدر عوض، هو. ، قلمداد کرداو «انسانیت»از 

 دارد. قرار هادال انیم در است که مغاکی صرفا « انسان». دیابیمقوام  -زبان، گفتمان و قدرت-

 آن را از و کندیم لیتحم کالیراد استیبر س را یریناپذتحمل یهاتیمحدود ،ینظر طیشرا نیکه ا انددادهنشان  یاریبس

 استیس اندیشیدن به یبرا امروزه که خواهم کرد استدلال، من حالنیباا .سازدیمخودآیینی عاری  عاملیت ای باثبات بنیانهر 

تفکران م در عوض بر حدوث امر سیاسی تأکید کنیم.و  مرا ترک گوییثابت  یهاتیهوو  باثبات یهابنیان یانگاره دیبا کالیراد

شودن گ برحسبرا  این انگاره بدیومثال،  ی. برااندداده قرار یپردازهینظرمختلف مورد  یهاشیوهبه  را حدوث یانگارهمعاصر 

 هاسوژه ،مطلق است که در آنینگی تک امری با استیس ادعای او،به . کندیم ملاحظه جامعویو  یاجتماع پیوندهای یا انحلال

 یسایس-یاجتماع طیکه شراشوند می یاسیس ندیفرآ دستخوشو  رهانندمیموجود  یاجتماع و بندهای هاتیهورا از  شانخود

 ریناپذینیبشیپ یکه به صورت است رخداد کی -یواقع استیس- استیاست که س لیدل نیبه هم. سازدیم ثباتیب را موجود

 یدهشالو کهنیا یجابه ،گریدعبارتبه .رسدیمظهور ی منصهبه  ،است موقعیتهر  اساسِ درکه  مغاکیاز  فردمنحصربهو 

 استیس کهنیا یجابهو  باشد ماندگاردروناجتماعی  نوعی عقلانیت ،مدعی است سمیآنارش کهچنان ،[سیاست] یشناختیهست

 یشناختیهست یشالوده مغاک یگانهد، ظهور کن یاجتماعروابط و  اجتماعاتگسترش  قیاز طرارگانیک  یاوهیشبه  یانقلاب

ا شامل ر استیس نیز رانسیر .ردیگیدر برمآن را  ای شودیم ناشیروابط  نیا یفروپاشاز  کالیراد استیاست و تنها س

 یاسیرا در برابر قدرت س یعیطب یکه روابط اجتماع ییهاستیآنارش برخلاف. داندیمموجود  یروابط اجتماع ازجادررفتگی

وابط ر نیارا در خود  -مستقر یهاتیهوو  هامراتبسلسلهنظم - نامدیم «سیپل»نظم آنچه  رانسیر، دادندیمقرار  یمصنوع

vi.کندیم یابیمکان یعیطب i استیسع وقومشابه، لاکلائو  طوربه. است قدرت یعینظم طب نیا اختلال درایجاد  قا  یدق استیو س 
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 ستند؛ین یاجتماع یروهاین یعقلان یتوسعه یا خیمنطق تار برآیند یاسیس یهاتیهو: داندیم تعینعدمو  حدوث مبنای بررا 

 (.21 ص. :1772هستند ) یاسیمبارزات س ریدرگ کنشگران انیدر م کیهژمون یبندمفصل یجهینتبلکه 

 نشان دادم،که  طورانهم، بالعکس. دشوینممنجر  سمیلیهین استیو اختلال، به س یریناپذینیبشیپ، حدوثبر  دیتأک، حالنیباا

. روح اردداشتراک  در سمیبا آنارش ضداقتدارگرایی خود همراهکه  یاخلاق نسبی -است  ییرها کیکلاس یهاآرمان ازمشحون 

، به الحنیباا .دآورمیدر را به حرکتامروز  کالیراد استیهنوز س ،یشیاندکیتارو رد  یفرد یبه آزاد باور خودبا  ،یروشنگر

 قطعیت یِر، روشنگسوکیاست: از  دوپهلو قا یعمآن  راثیو م کرد ریتفس یبه طرق مختلف توانیمرا  یاعتقاد فوکو، روشنگر

 زیر را باید اولی. قطعیتممستمر و عد زیر سؤال بردن روشنگریِ گر،ید ی؛ و از سورا داریمو سرنوشت مطلق  تیهو ،یعقلان

جسارت » باکه  دانستیم انتقادی وضعی( را Aufklärung) یروشنگر کانت ن،ی. علاوه بر ارا پذیرا شویم یو دوم ببریم سؤال

با  ،ملازم است« انقلاب اراده به»با  انتقادیوضع  نیا. شودیماز عقل مشخص آزاد  وآیین خود یعموم یاستفادهو « دانستن

چگونگی  نیو همچن تهیمدرن طیشرا در تفحصکه  رخدادی عنوانبه -در مورد کانت، انقلاب فرانسه- درک انقلاب یتلاش برا

 یاستراتژ نیا میتوانیمکه ما  دهدیمنشان (. فوکو 1792فوکو، نک. ) سازدیمما در مقام سوژه با آن را میسر  یرابطه

از  میانتویم، معنا نیا به. میاتخاذ کن آن عقلانیو  یاخلاق احکامو  یگفتمان روشنگرخود  حدود تأمل بر یرا برا یانتقاد

تأمل و  ی، آزادخودآیینی یبرا یعموم ییفضاهاترتیب اینو به میاستفاده کن علیه خودش یروشنگر یانتقاد یهاتیظرف

 بگشاییم. آن عمارتدرون را  انتقادی

 لیه پتانسب خواهدیم هنوز، ماندیم یباق یروشنگر یِستیویتیو پوز گراعقل هایجنبه منتقد کهیدرحال دایدر ،مشابه طوربه

ر حقوق بش یانگارهاز  دوشرطیقیبدفاع  هانبر حقوق بشر. او خوا آن اصرار ژهیوبه -درآویزد  آن بخشیآزادو  بخشییرها

حقوق  انگاره از نیا زمانهم، حالنیباا. بشر یالمللنیبهنجارهای حقوق  آشکار دولت به تعدی رویارو با ژهیوبهاست،  یجهان

 :1001 6بارادوری، در نک. دریدا) قرار گیرد واسازیو  مورد بازاندیشی دیبا -«انسان»مفهوم خود آن در  پایه و اساسو -بشر 

- ختیشنایهست طیشرا زیر سؤال بردن قیاز طر فقط. برعکس، ستندیمتناقض ن وجهچیهبه موضعدو  نی(. ا1-111 صص.

 بخشید. یادوبارهجان  هاآنبه  توانیم که است -حقوق بشر مفروضِ  «بودن یعیبط»

تی ححفظ، دفاع و  بهکه ی در خود دارد رانگریو لیناهمگن است و پتانس یروشنگر راثیاست که م نیا نکته ،نجایادر 

احیای  ر پیبلکه د، کندینمی را رد روشنگر وجهچیهبه، متهم شده به این اغلب کهچنان ،پساساختارگرایی. ارزدیم شگسترش

زه امرو -انسان خودآیینیو  ییرها یهادهیاتجسم  عنوانبه- یاست که روشنگر نیا نجایمن در اادعای آن است.  رادیکال

 یکنون عصردر  ژهیوبهامر  نیکند. ا ایفا کالیراد یاسیمبارزات س یبرارا  یاگشودهمرجع و افق  نقش دیهنوز هم با

 ؤال رفتهزیر سآشکارا  یفرد یحقوق بشر، عقل و آزاد یهادهیاکه  یزمان ؛صادق استی مذهب ییادگرایو بنکنسرواتیسم نئو

 .شوندیمبه چالش کشیده و 
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 نارشیسمآسیاست پسا

 طوربه را کیکلاس سمیکه آنارشگذارد می کالیراد استیس در اختیار مشترک را یاخلاق-یاسیمرجع س یروشنگرپس 

 یاسیس یلطهسمقاومت در برابر  حکم، اقتدار موشکافیو  نقد میل به. ما دکنیم متحدمعاصر  یاقاره تفکربا  پارادوکسیکالی

 دی. بگذارمیابییم در قلب هر دورا  -ی ضداقتدارگراخواهبرابری، اخلاق سخن کوتاهبه - یو برابر خودآیینی ،یآزاد تأکید برو 

که  یفکرانمت از جانب متعددات اعتراض رغمیعلبنامیم؛  سمیآنارشپسا رااندکی دست به مخاطره بزنیم و این ]اخلاق[  نجایادر 

 که مقسمی آنارشیساست، هرچند  سمیشآنار ینوع حاکی از هاآن استیکه س شاید بتوانیم بگوییم، امدادهقرار  موردبحث

 شکل به. کندیمرا رد  محکم یشناختیهست یهابنیانو  انهیگراذات یهاتیهوو  شودیمرا پذیرا  تعینعدمحدوث و 

به  ،ییه نام رهاب این متفکرانزیرا ، کرد قلمداد کیکلاس یهاستیآنارشاز  تر«یستیآنارش»را ها آن توانبشاید  یپارادوکسیکال

 .هستند مستقر یاسیو س یاجتماع یهاگفتمانو  هاتیهوتمام  ساختن ثباتیب دنبال

قرار  ازاندیشیمورد برا  هم کلیتو  تیحاکم هم قادر باشد که دیبا خواهبرابری-نیبرتاریل ای یستیآنارشامعاصر پس استیس

 یعنی- تیحاکم ی ازدیاشکال جد ابداعبا  تواندیمفقط امروز  کالیراد استیس ،یقدرت دولت توجهقابل دیتشد یزمانه. در دهد

از  یدیاز ظهور نوع جد دایکند. در ابلهمق با آن -ودشدولت منجر ن تیمردم که به حاکم تیحاکمقسمی از  ،یمردم تیحاکم

او از مثال  نجا،ی(. در اxiv ص. :1002)« 8موعودباوریبدون  7امر موعودی»، بدون قدرت ییروین - دیگویمسخن  تیحاکم

 یجابه ضعفا تیحاکماو که  کندیماستفاده  یمردم تیحاکماز  دیشکل جد نیا فیتوص یبرا یجهانکاپیتالیست ضدجنبش 

 :داندیم اقویا تیحاکم

 نیزم ضعفای، اما هستند اتاز تناقض مملوو  نیافتهصورت حدیتا هنوز ، ناهمگنکه هنوز  ییهاجنبش

 برال،یبازار ل ،یاقتصاد یهایهژمونتوسط  کنندیمکه احساس را  یکسانآن  تمام، ندآوریم گرد همرا 

 رومندترنیاز همه در پایان  ضعفا هستند که به اعتقاد من، همین. اندشده پایمال رهیو غ ییگراتیحاکم

 .(1001: دایدر یمصاحبه نک.) کنندیمرا بازنمایی  ندهیآ و درخواهند آمداز آب 

 .بخشندیمتجسم را  یمردم تیحاکماز  دیشکل جد نیکه ا، هستند یجهان ی«فقرا» ،یجهان یهاتوده

ندارد  وجود تردیدی چیاست. ه کلیتدر مورد  بازاندیشی مستلزم نیهمچن -دولت یراو تیحاکم- یمردم تیحاکم ،علاوهبه

 بُعد نیاشد. اما اب داشته ارجاع کلی بُعد از یبه نوع دی، بارودفراتر  تیهو استیس سمیاز اتمقرار است اگر  کال،یراد استیکه س

 یبا نهادها یجدید یوطنجهان یحت ایحقوق،  ی ازدیدرک جد ،یشمول و کلجهان ی: برابرشود لیتشک باید از چه کلی

 و یسازیخصوصبه معنای  سوکیاز  کهیدرحال-سازی یجهان، درهرصورت ک؟یدموکرات یهاسمیمکانو  یجهان حقوقی

 یبرارا  یدیجد امکانات نیهمچن -فرسایدمیرا  یاسیگفتمان س یِسنت یعموم یفضاها بیترتاینهو باست  یسازیفرد

و  کیموکراتد چقدر، کندیمآن را کنترل  ی، چه کسشودیم فیچگونه تعر- کلیت نیا منزلت. دیگشایم استیدر سکلیت 
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 دیبا سمیآنارشاپس استی. سشدخواهد  بدل یاسیمبارزات س یعرصهبه  جاهمهدر  یاندهیفزا طوربه -است خواهانهبرابری

 کاپیتالیسم سطتو گوناگونبه طرق که امروز  ینناهمگ یهاتهیویسوبژکتو  هاگروهآن  سازد که تمامررا ب کلیتاز  یدیاشکال جد

 شوند. جیسبحول آن کلیت توانند ب، شوندیم استثمارو  رندیگیمقرار ، تحت سلطه شوندیمده ران هیحاش جهانی به یدولت

 خاتمه

سائل مربوط به م بابدر  ژهیو به ،معاصر کالیراد یاسیس تفکرو  کیکلاس سمیآنارش میان را هاپیونداز  یاسلسله نجایادر من 

 رغمیعلکه  امداده نشان من .امکردهترسیم  ییو گفتمان رها یحزبمبارز غیرسازمان  ،یاسیس یتهیویسوبژکت ،یقدرت دولت

 متضمن هانآ کردیهستند. روهمسو  سمیبا آنارش بسیار هاآن اصطلاح، نیاز ا یاقارهسنت  درمعاصر  یاسیمتفکران س پرهیز

 ییراگ، از اقتصادکندیمرا رد  یحزب نمایندگی یِسنت یهاوهیشاست که  استیس از و ضدنهادی گراردولتیغ صورتی

 استیس ،سخن کوتاهبه  - ماندیموفادار  دوشرطیقیب یو برابر یآزاد یهاآرمان هب حالنیدرعو  ورزدیماجتناب  یستیمارکس

و  حال حاضر در یستیسنت آنارشل یت و پتانسی، اهمموضوعیت بر اآنارشیسمپس پساآنارشیسم. خواهبرابریو  ضداقتدارگرا

 ک،یدئولوژیو ا یاسیگذار س یزمانه. در دلالت داردآن  یشناختمعرفت یهاانیبننقد  قیسنت از طر نیا احیایبه  ازین نیهمچن

که - سمی، آنارششوندیم گشودهاز مبارزه  یدیجد یهاعرصهو  کنندیمظهور  یدیجد یهاتیهوو  هاجنبشکه هنگامی

 ود.ش لیبدت ندهیآ کالیراد استیس یبرا مرجعی ینقطهواند به شاید بت -بوده است سمیارکسم الشعاعتحت هامدت
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i بر حق ت مبتنی یاکمح کهنیا یجابه: بود تیحاکم یاسطوره یافشا به دنبالهمچنین  اشیتبارشناخت لیکه تحل ترسیم نمود با فوکو را ایتوازی توانیم نجایدر ا

ی شدهفراموش یذشتهگ ،نینهادها و قوان صورت ریدر ز»است که  نیا تبارشناسفوکو، نقش  یاست. به گفته زیآمخشونت یمبتنی بر فتح و سلطه ،قضایی باشد

 (19 -10 صص. :1702) «استیده خشک قانون کدهایکه بر  یخون ؛را بیدار کند ،پنهان یهاشکست یا هایروزیپ ،یمبارزات واقع

ii صندوق - حریفشانجلسات  دوریعنی جمع شدن اعتراض،  یسنت یالگوها منطبق بر هاآنکه  کندیمادعا  رایاست، ز دهینام «عقیمو  کهنه»ها را جنبش نیا ویدب

 (.1001 نک. بدیو،هستند ) -سازمان تجارت جهانی ای 9 یجپول،  یالمللنیب

iii  از  -سازدیمبادر را به ذهن مت« یاحرفه ینقلابا»و  «ینانضباط آهن»از  نیلن یهاانگاره که- یانقلاب انضباطبه  ازیبر ن خود با اصرار نجایادر  بدیوکه  دآییمبه نظر

 منضبط یمبارزهاز  از شکلی او هک رسدیمبه نظر  ،گریدعبارتبه. دسازیم مجزا یحزب انقلاب خود رسمیرا از ساختار  هانیا، او حالنیباا. شودیمم دور سیآنارش

 (.02 ص. :1002) کندیم دفاع یبه ساختار حزب رسم ازیبدون ن

iv بوکچین، مثالعنوانهب. انددادهقرار  موردانتقادرا  پساساختارگرایی/ سمیپسامدرنعینی توسط  یعقلان قتیحق یدهیاو  کیالکتید زیر سؤال بردن ،متفکران نیا 

حفظ  راانسان  شرفتیو اعتقاد به پ ماندگاردرون یاجتماع تیعقلان تصاعدیِانکشاف  مبنی بر -دارد باورن به آ اًیقو کیکلاس سمیکه آنارش- یهگل یدهیا خواهدیم

 (.1771؛ زرزان 1772بوکچین  نک.است ) ردهب، حمله ددانیم« مدرناپس» ییگراتینسبو به آنچه  کند

v See Frederick Gregory's discussion of scientific materialism (1977). 
vi غاز آ مستقل از جامعهها آن یاتافراد و اخلاق اصیل یو روح، آزاد جاودانگیخدا،  مهمل یهادهیا که از سمیدئالیاچگونه  کهنیان نشان دادپس از »: نیباکون

و  حقیقی گسترشد و رش چیزی جز دوم لفظکه - سمیالیو سوس سمیالی، ماتریواقع نشان دهم که چگونه علم دی، اکنون بارسدیمگی برد تقدیسبه  ناگزیر ،دنکیم

 یوجوجسته را ب شانخود که لیدل اینو به  ،رندیگیمخود  آغاز ینقطهرا  هاانسان بدویو  یعیطبگی و برد یماد تیکه ماه خاطر نیبه ا قاًیدق، ی نیستکامل اول

منجر  یانسان یاتلاقاخشکل  والاترینافراد و  یآزاد بیشترین استقراربه  لزوماً -سازندیم مقید ،آن قیبلکه از طر آن هیجامعه، نه علون بلکه در بیروننه  انسان ییرها

 (.112 ص. :1791)« شدد نخواه

vii که از  ردیگیمخودانگیختگی مفروض روابط اجتماعی سرچشمه ، به همان اندازه از کندیم فیرا تعر سیپل میرژیک که  هاو نقش هاگاهیجا عیتوز»: رانسیر

 (.17 ص. :1777) «تصلب کارکردهای دولت

                                                           


