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1مصاحبه ی  لیلیان چیچرکیا  با نانسی فریزر

دهد. چیزی را توضیح نمی  اما هیچ،کند ی را توصیف میهای چیز(اینترسکشنالیتینظریه ی تالقی )

نسخه ی ورد  / ۲۰۲۲، آگوست ژاکوبننشریه ی 

سارا امیریانترجمه: 

 یدورهو س.پس آغ.از می ش.ود چپ ن.و ظه.ور  فیلس.وف از دوران ِای نانس.ی فری.زر زندگی حرفه: توضیح� ژاکوبن
ب..رای فهم که بودهگیرد. تاکید فریزر تا به امروز بر این   سیاست سوسیالیستی را در برمیِی کنونارج یابِینولیبرال تا 

نگ.اه ب.ه اون.وع ی اص.لی تحلی.ل اس.ت. این   مقولهْداریه  سرمای،ماعصر  ِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هایواقعیت
(،۱۹۹۷ )«2ع..دالت»گسس..ت های   ی آث..اری چ..ونی انتقادی داده است. فری..زر نویس..نده ای در نظریه جایگاه ویژه

ه..ای تأثیرگ..ذار  تحلیلض..من این که، است( ۲۰۲۲ )«4وار خ..داری آدم سرمایه»(، و ۲۰۱۳ )«3 فمینیسم هایثروت»
وی ب.رفک.ری ی تمرک.ز  است. اخیراً، عمدهعرضه کرده  انتقادی، و فمینیسم  ی سیاسی، نظریه یمتعددی از فلسفه

(Lillian Cicerchiaرکیا )چیچ»نژاد«، طبقه و جنسیت است. در این مصاحبه لیلیان مقوله های تنیدگی بین  درهم
با فریزر درباره ی رابطه ی او با مکتب فرانکفورت و چپ نو و همچنین درباره ی این که ام..روز ب..ه چ..ه ن..وع نظ..ریه ی

طبقاتی نیاز داریم گفتگو کرده است.
*   *   *

با س�نتدر پیوند چگونه خود را ]نسل سوم[ شما به نسل سوم مکتب فرانکفورت تعلق دارید. این جریان 
ست؟  منطقیْبندی دهد؟ آیا از نگاه شما این دسته  میقرار انتقادی  ینظریه

در اغلب ب55یرونی هم منظر بعدی اش هویت یابی می کنم و در خط سیرمن قطعاً خود را با مکتب فرانکفورت و 

؛. اما سنت های فکری دیگری نیز وجود دارند ک55ه ت55أثیر زی55ادی ب55ر من گذاش55ته انددیده می شومپیوند با آن 

مانند پراگماتیسم آمریکایی، پساساختارگرایی فرانسوی زبان و البته فمینیسم. اگر بخواهم خودم را ب55ه نس55لی

بافت55ارمتعلق بدانم، به احتمال زیاد به چپ نو تعلق دارم. جهان بینی سیاسی و فکری من در ایاالت متحده در 

 )»دانش55جویان ب55رای ی55ک ج55امعه یSDSجنبش حق55وق م55دنی، جنبش ض55د جن55گ، جنبش دانش55جویی 

 ش5کل6«(، در فرآیند توسعه ی مارکسیسم و جستجو برای یک مارکسیسم متناس5ب ب5ا عص5ر ما5دموکراتیک

گرفته است.

 آلمانی این مصاحبه در وبسایت نشریه ی ژاکوبن چنین است:نسخه ی عنوان اصلِی 1

Interview mit Nancy Fraser: Intersektionalität beschreibt etwas, aber erklärt nichts, Lillian Cicerchia, 

Übersetzung von Astrid Zimmermann, Jacobin, 10. Aug. 2022  

، گفتاوردی که ژاکوبن در ابتدای مصاحبه آورده ج4ایگزینمتن عنوان مصاحبه با مضمون کلی حفظ پیونددر ترجمه ی فارسی، برای 

عنوان اصلی شده است )به رغم همدلی مترجم با این دیدگاه که اینترسکشنالیتی توصیف گر است، و نه توضیح دهنده(.

2 Justice Interruptus (1997)

3 Fortunes of Feminism (2013) 

4 Cannibal Capitalism (2022)

5 Students for a Democratic Society (SDS)

6 Suche nach einem zeitgemäßen Marxismus

2

https://jacobin.de/artikel/nancy-fraser-intersektionalitat-beschreibt-etwas-aber-erklart-nichts-kapitalismus-feminismus-ausbeutung/
http://pdf.kaargaah.net/153_Nancy_Fraser_Interview_Jacobin_Farsi_SAmirian.docx


گون..ه ب..ود  هربرت مارکوزه را خواندم. این«7 ساحتیانسان تک»، کتاب ۱۹۶۸ام در سال  ی دانشجویی دورهدر 
ک.ردم در ج.امعه ای  بر من گذاشت. احساس مییکه مکتب فرانکفورت را کشف کردم. این کتاب تاثیر بسیار

حال آن کهد، ن را اعالم می ک خواهانه اشهای آزادیوعده لیبرالی و آموزه های زندگی می کنم که با صدای بلند 
 دری به خ.وبی احساس.چ.نین. در این کت.اب است ایدئولوژیک خود گرفتار ش.ده تنگنای جنگ سرد در طی

تنه..ا به همین خاطروقت بدل شدم.  . پس از آن بود که تقریبًا به اکتیویستی تماماستقالب کلمات بیان شده 
 تحصیل در مقط..ع دک..ترا گ..رفتم. در ی بود که تصمیم به ادامه۱۹۷۰  یاواسط دههچند سال بعد یعنی در 

 آدورنوچون اندیشمندانی شدم و کمی بیشتر در مورد آشنابار با هابرماس و فوکو نخستین  برای بافتار،همین 
تک چهره هایی از میان شمار وسیع تر اندیشمندانی بودند ک..ه ازفقط برای من آن ها و هورکهایمر آموختم. اما 

 من معط55وفاصلینزدیکی من به مکتب فرانکفورت ناشی از این واقعیت است که عالقه ی آن ها تأثیر گرفتم. 

به نظریه ی اجتماعی ست، و نه فلسفه ی اخالق، نظریه ی سیاسی یا نظریه ی حقوق. از م5دت ها پیش این گون5ه

 توصیف کنم ک55ه می خواس55ت پ55روژه ی اص55لی هورکه55ایمر، آدورن55و وکسی عنوانبوده است. مایلم خود را به 

همکاران شان را احیاء کند: کسی که می خواست سرمایه داری را به سان کلیتی اجتم55اعی م55ورد بررس55ی ق55رار

«، کاری بسیار بسیار نامتعارف است. 8 »کلیت اجتماعیکه امروزه کاربرد اصطالحدهد. و واقفم 

نظریه پردازان اولیه ی مکتب فرانکفورت مارکسیست های معروفی بوده اند و مارکسیست ها تمایل دارند در

 در دهه های اخیر، نظریه ی انتق44ادی به ط44ور فزآین44ده ای از تحلی44لولیمورد سرمایه داری صحبت کنند. 

سرمایه داری روگردان شده است. این چرخش چگونه رخ داد؟

، که رادیکالیس55م جوان55ان روب55رو ب55ودیمتک55وین در سراسر جهان ب55ا انفج55اری از ۱۹۷۰ و ۱۹6۰در دهه های 

صراحتاً ضدسرمایه داری بود. منظورم این نیست که نزد آن ها لزوماً یک تجزیه وتحلیل تئوریک جدی در مورد

، پی55دایشمنظرسرمایه داری وجود داشت، اما موضع ضدسرمایه دارانه بخش55ی از روح آن زمان55ه ب55ود. و از این 

 نیز ی55ک جنبش انقالبی ب55ود. ه55ر دوی این لحظ55ات ت55اریخی ب55ه ناگه55ان۱۹۳۰نظریه ی انتقادی در دهه ی 

در پی. این امر ش5کل های مختل5ف س5رکوب، محافظه ک5اری و فاشیس5م را شدنددست خوِش چرخشی منفی 

 نولیبرالیس55م. در اث55ر این پیام55د،هیات بار دیگر در جنگ سرد؛ و طیداشت: یک بار به شکل مک کارتیسم در 

م5ردم از بخشیرادیکالیسم پیشین به شدت مهار شد و لیبرالیسم به نظریه ی انتق5ادی نف5وذ ک5رد. جوان5ان و 

از مردم ازبسیاری  تا خواستند جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنند، اما حال وهوای جنگ سرد موجب شد می

 م55ایلم بگ55ویم ک55هدر مقاب55ل،سوسیالیس55م.  چه رسد به مق55وله ی، روگردان شوندبحث درباره ی سرمایه داری 

هابرماس اولیه )مثاًل تاحدی در آثاری چون »تغی55یر س55اختاری ح55وزه عم55ومی«، »مش55کالت مش55روعیت در

 آنحاضر ش55کل دررمایه داری را  ب55ود ت55ا س55( تالش کرده۹سرمایه داری متاخر« یا »نظریه ی کنش ارتباطی«

درب55اره یفارغ از نوع داوری م55ا درک کند. این نوشته ها به لحاظ موضوعْی گسترده و بسیار بلندپروازانه بودند. 

 هربرت مارکوزه: »انسان تک ساحتی«، ترجمه ی محسن مویدی، انتشارات امیرکبیر.7

8  soziale Totalität 

9 Strukturwandel der Öffentlichkeit; Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus; Theorie des kommunikativen 
Handelns
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 را انک55ار ک55رد. و هم55ان طور ک55هاین آثارتوان بلندپروازی پس پشت بمبانی نظری تحلیل هابرماس، به سختی 

 انتقادی الهام گرفته از مارکس بود. برخی، مانند ه55ارتموت ُرزانظریه ی نفس واپسین معلوم گردید، این بعدها

(Hartmut  Rosaو خود من، سعی کرده ایم این سنت را احیا کنیم، که این امر تا حدی ما را منزوی ک55رده )

است. در درون نظریه ی انتقادی، اکثر افراد متعل55ق ب55ه نس55ل من، ب55ه فلس55فه ی اخالق، فلس55فه ی سیاس55ی و

اقتص5ادکس5ی از آن5ان فلسفه ی حقوق از منظرهای چپ، برابری خواهی و یا لی5برالی پرداخته ان5د. ام5ا کم5تر 

.۱۰دکراثر درخوری در این حوزه منتشر یا سیاسی را محور پژوهش خود قرار داد، 

نق..دمع..ادل  به ت..دریج که مارکسیسم  ستای  دورهمربوط بهمکتب فرانکفورت خاستگاه جاست که  جالب این
 فرهن..گ و ص..نعتنقادیمتوجه شدند که برای اولیه ی این مکتب  اندیشمندان. تلقی گردیداقتصاد سیاسی 

ی خانواده و بسیاری چیزهای دیگر، بایستی به بسط مارکسیس..م پ..رداخت. ام..ا  اقتدارگرایانهخصلتفرهنگ، 
ش..د. درو انحط..اط دچ..ار پیچی..دگی بع..دها در آْن عد فرهنگ ُش برای گنجاندن بتالنقد موجه کمونیسم و 

گراییپدی..دار گش..ت. ج..بر 11 س..ویهگ..رایی بس..یار یک هنگفری..ک لیبرالیس..م و ]از دل این فرآیند[  ،نهایت
چ..یز را با این ایده جایگزین شد که ساختار سیاسی جامعه همه]در آموزه های مسلط کمونیستی[  12اقتصادی

که بازگش..ت ب.ه . کوتاه سخن آنشد دیگر گراییسادگی جایگزین جبر  بهگرایییک جبریعنی کند.  تعیین می
مس..تلزمی اصلی تحلی..ل ق..رار گ..یرد،   مقولهدر جایگاهداری  که سرمایه  اینبرای «،کلیت اجتماعیمقوله ی »

.بود سخت و طوالنی  ایمبارزه

 ای از مفاهیم و اص44طالحات در رشته کهدریافتمسال  ها پیش که مطالعه ی دکترای خودم را شروع کردم، 

گردش اند که جایگزین مفهوم »کاپیتالیسم« شده اند؛ برای مثال »مدرنیته« یا ام44ر م44درن. کنفرانس44ی را

. بعد از یکگفتگو داشتید با برخی دیگر از نمایندگان مشهور نظریه ی انتقادی شمابه یاد دارم که در آن 

 »می دانم که دارم خودم را تکرار می کنم،کردید که:، شما این سوال را مطرح مدرنیتهسخنرانی درباره ی 

اما چرا می گوییم »مدرنیته« و نمی گوییم »سرمایه داری؟«. در آنجا واقعًا چه خبر بود؟

برای پاسخ به این پرسش باید به هابرماس بازگردیم. به باور او ما بای5د دس5تاوردهای ره5ایی بخش مدرنیت5ه را

 تالش برای غلبه ب55ر س55رمایه داریفرآیندبه طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم این دستاوردها را در 

 که چگونه می توان این دس55تاوردهایدریابیمحفظ کنیم. و حتی اگر نتوانیم سرمایه داری را از بین بریم، باید 

. این باور وجود داشت که چیزی در تاریخ و ج55امعه ی م55درنکردرهایی بخش را در درون سرمایه داری حفظ 

اروپا وجود دارد که ارزش حفظ شدن دارد؛ از آزادی فردی و علم گرفته ت5ا دموکراس5ی ی5ا ه5ر چ5یز دیگ5ر. و

 که سرمایه داری این دستاوردها را تحریف یا منحرف کرده اس55ت. به همینوجود داشتهمچنین این باور نیز 

 در اینجا باید صحت ارزیابی فریزر را به چالش کشید. چون دست کم پیدایش و توسعه ی نحله ی »خوانش های جدید م44ارکس«10

خالف این گفته را نشان می دهد: بنیان گذارن این نحله ی فکری )اشمیت، بکهاوس و رایشلت((Neue Marx-Lektüre 4در آلمان )

 بازگشت به نقداقتصاد سیاسی مارکسی را در دستور کار خود قرار دادند، ش4اگردان مس4تقیم آدورن4و و1۹۶0که از میانه ی دهه ی 

هورکهایمر بودند و هدف اصلی آنان بازسازی نظریه ی اجتماعی ازطریق بازخوانی نقد اقتصاد سیاسی مارکسی بود. 

11 sehr einseitiger Liberalismus und Kulturalismus

12 ökonomischen Determinismus

۴



دلی5ل، این پرس5ش در می5ان ب5ود ک5ه چگون5ه پتانس5یل ره5ایی بخش مدرنیت5ه می توان5د در ی5ک ج5امعه ی

 ازمی توانستیم خوب بود، مشروط به آن که پیش تر چنین کاری. و به نظرم انجام گرددپساسرمایه داری محقق 

و سایر کالف های بازدارنده ای که در آن زمان به واقع توجه چندانی به آن ها نمی ش55د خالص55ی اروپا مداری دام

بیابیم. 

، افراد بیشتری نقدتدریج. به درگرفتو رویارویی مفاهیمی که از آن سخن گفتید تبادل  همیناما پس از آن، 

سرمایه داری را کنار گذاشتند و این پرسش که چگونه سرمایه داری مدرنیته را منحرف کرده، هرچه کمرنگ تر

سپهر اقتص55اد سیاس55ی از ط55رد پس، آنها منحصراً از مدرنیت55ه ص55حبت می کردن55د. این بخش55ی از آنشد. از 

. ازشود مجموعه ای از ایده آل های ف55رهنگی درک همچون که مدرنیته تنها آن بود پیامدشمدرنیته است که 

ب5ود، چ5ون من خ5ودم را همچن5ان من این رویکرد بسیار مسئله س5از برایاین رو، من با شما کامال هم نظرم. 

. در نظر من، مقوله ی اصلی نظریه ی اجتماعی می بایس55ت س55رمایه داری می بود، وبخشی از چپ نو می دانستم

این برای من یک اصل مسلم ]تخطی ناپ5ذیر[ ب5ود. اگ5ر م5ا در دوره ی فئودالیس5م زن5دگی می ک5ردیم، قاع5دتا

مقوله ی اصلی فئودالیسم می بود. طبعا ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ای وجود دارند که هرکدام باید مورد

توجه قرار گیرند. اما مقوله ای که همه ی این ابعاد در آن گنجانده شده اند و بدون آن نمی توان هیچ یک از این

ابعاد را فهمید، مقوله ی سرمایه داری ست و همچنان خواهد بود.

اتی تغی��یره چگفتمان!«. از آن زمان تاکنون این 13داری بازگشته است : »سرمایهد که اعالم کردی۲۰۱۴سال 
کرده است؟

مخ55رب، س55راپا ۱4ش55کل پدی55دارِیدر این بین بعضی چیزها بهتر شده اند، و بعضی چیزها بدتر. س55رمایه داری 

 س55ت ک55ه ب55ه ط55رد و، این دقیقاً همان چیزی کنایه آمیزدر بیانی و نولیبرالی به خود گرفته است. ۱5 خوارانهآدم

 رادیک55الیزه کردندر ح55الس55رکوب سوسیال دموکراس55ی انجامی55د. آن زم55ان، چپ ن55و فک55ر می ک55رد ک55ه 

. در آنچه اتفاق افتاد ما تنها نیروهای تقصیرکاررخ داد اتفاق دیگری ،. ولی در نهایتاستسوسیال دموکراسی 

کور خودش را داشت.زوایای نبودیم، اما درک ما ]چپ نو[ از وضعیت موجود تاریخْی 

دهه ی مت55والیدر چن55د « که با چرخش نولیبرالی به میان آمد، ایدئولوژی غالب ۱6 »اقتصاد قطره چکانیایده ی

. دولت ها برای ایج55اد تغی55یراتهمه ی ما نفع می بریم باشد، وضعیت ]اقتصادی[ ثروتمندان خوب وقتیبود: »

 وبیش5ینهاجتماعی بسیار ُکند و ناشیانه عمل کرده اند. بنابراین، همه ی ما بای5د س5رمایه های انس5انی خ5ود را 

 ت55ا ح55دیاخیرااین باور، عقل سلیم اجتماعِی حاکم بر این دوره بود، که بتوانیم موفق باشیم.« بهینه کنیم تا 

 و جنبش اش55غاِل وال-۲۰۰8به ندرت کسی این انگاره را باور می کند. بحران م55الی از رمق افتاده است. دیگر 

قالب های پیشیْندر تنگنای بسیار کمتر  آشکارا ما تکمک کرده اند. امروزه تفکراگسست استریت نیز به این 

13 Der Kapitalismus ist zurück!

14 Erscheinungsform

15 kannibalistische Erscheinungsform

16 Trickle-Down-Ökonomie
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ورادیک.ال  اتی موج جدی.دی از مواض.ع سیاس.ی رادیک.ال، اعتراض. در حال تجربهاینک ما . محدود شده اند
 حتی در ایاالت؛ای هستیم یابی اتحادیه هستیم. شاهد رنسانسی در سازمانی ضد نژادپرستمیلیتانت  تحرکات

ح..تی. باالستداری بس..یار   گ..رایش ب..ه نق..د س..رمایههمتحده، جایی که کمتر کسی انتظار آن را دارد. امروز
دهم . کسانی که به آنه..ا درس می استچرخشنیز مؤید این  دانشگاهعنوان استاد  خودم بهشخصی ی  تجربه

نظ.رم ی.ک  به،ان.د. بن.ابراین  ب.ه س.توه آمدهیانهگرا هویتموض.وعات  و تم.ام 17ی گرایی چندفرهنگ از مسئله
با احتیاط بیشتر و با آهنگی ُکن..دتر ازی انتقادی این دگرگونی شاید  نظریهسپهر گرگونی رخ داده است. در د

احی.ای مج.دددر دوره ی حاض.ر ش.اهد کنم ک.ه   میتص.ورام.ا ، پیش رفته اس.ت. آرزویش را دارمآنچه من 
.یم هستاکولوژیکیمارکسیسم، فمینیسم مارکسیستی و مارکسیسم 

های متفاوتی نسبت ب��ه ها چه تغییری کرده است؟ امروز استدالل  این سالشما طیخود حرفه ای فعالیت 
د؟کنی  ارائه می۱۹۹۰ و ۱۹۸۰های  دهه

 و سیاسی شدن من در بافتار چپ نو شکل گرفته، برایم ب55دیهی ب55ود ک55ه نق55دجامعه پذیری فرآیندکه از آنجا 

 بود ک5ه قباًل آن را به ص5راحتی ک55ه اکن5ون ومبرهنهمواره باید ضدسرمایه دارانه باشد. این رویه آن قدر برایم 

 ده -پانزده سال گذشته انجام داده ام، بیان نمی کردم. من شروع ک55ردم ب55ه تحلی55ل نارض55ایتی ام از تک55وینطی

فمینیسم به منزله ی یک جنبش اجتماعی و یک پارادایم فکری. این قطعا نقطه ی عطف مهمی برای من ب55ود.

پیش ب55ا ایناز کنایه ی تاریخ نوشتم که ناخواسته فمینیسم را در اتح55اد ب55ا نولیبرالیس55م ق55رار داد. و بیش از 

 پرداخت.صریح به سرمایه داری ضرورت مواجه شدم که باید به طور 

داری بپردازم. تا همین اواخر بخش ب..زرگی سرمایهمقوله ی تر به   که باید بسیار صریحدریافتمبا گذشت زمان 
زم.انه.ای اجتم.اعی آن  چپ ن.و و جنبشآموزه ه.ای ی  شده ضعیفت و مبدلاز رادیکالیسم چیزی جز بیان 

جدی..دیو دامنه ی های طبقاتی با ش..دت ستیزمان باید به آینده باشد. زیرا اقتصاد بیمار است و  نبود. اما نگاه
چ..نینب..ه  ،ش..ود که ماه اکت..بر منتش..ر می، 18خوار داری آدم سرمایهکتاب جدیدم به نام در . انجام انددر حال 

امر اکول..وژی، ک..ار بازتولی..دی، پروبلماتیک های مرب..وط به تالش کرده امدر این کتاب موضوعاتی پرداخته ام. 
انه ترکیب و ادغ..امچارچوب نقد ضدسرمایه داریک امپریالیستی را در سیاست های نژادی و مساله ی سیاسی، 

کنم. 

17 Multikulturalismus

18 Cannibal Capitalism
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شما پیش تر به این نکته اشاره کردید که سال ها مجبور بوده اید استدالل یکسانی را به روش های مختلفی

. شما با نمایندگان مع44روفبنویسیدبیان کنید تا بتوانید علیه شکاف میان چپ فرهنگی و چپ اجتماعی 

 در۱9فلسفه ی اجتماعی چون جودیت باتلر، آیریس یانگ، لیندا الکوف، س44یال بن ح44بیب و اکس44ل ه44انت

تبادالت و رویارویی های فکری داشته اید. همه ی آنها همواره استدالل کرده اند که دیدگاهی که به مقوله ی

کار اولویت دهد نابسنده است و اینکه شما دیدگاه تان در این باره را  قدر کافی بسط نمی دهید. آنه44ا ادع44ا

. چ44را آن44اناست 2۰صرفًا مبتنی بر بازتکرار مفاهیم مارکسیستی زیربن44ا و روبناشما د که دیدگاه می کنن

می شوند؟برآشفته نسبت به رویکرد شما چنین 

و بس5یار ن5ادقیق در نظ5ر منبسیاری از آنها به شدت ضداستالینیست هستند و به  گونه ای بحث می کنند که 

ش55روع ص55حبت. یعنی همه چیز را با هم خلط می کنند. ترس آنها این است که به محض فاقد تمایزگذاری ست

فاص55له ی به مسئله ی زیربنا و روبنا می رس55یم و از آنج55ا بی درنگاز موضوعاتی که من از آنها سخن می گویم، 

برخی از متفکران جوان تری که از آنها ن55امباقی نمی ماند. استالینیسم یا چیزی شبیه آن زیادی تا رسیدن به 

. من از دوره ای می آیم که در آن چپ ها بسیار مختلط بودن55د: زن و م55رد،رشد یافته اندبردید در زمان دیگری 

 که و شکاف هایی به وجود آمدرسیدسیاه و سفید همه با هم در یک جنبش بودند. سپس، زمان انشعاب ها فرا

 من همیش55ه ایندغدغه یشود. اما ایجاد تناسبی در ناهمگونی جایگاه های اجتماعی  ضرورت داشت، تا شاید

بود که چپ گسترده ای شکل بگیرد که در آن گروه های بسیار متفاوت بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند.

برخی از منتقدان جوان تر من هرگز چ55نین تج55ربه ای را نداش55ته اند. چ55ون آنه55ا در جنبش هم جنس گرای55ان،

، ف5رد ذه55نیت ک55اماًل متف55اوتیبافتار این درجنبش فمینیستی، یا جنبش های مشخص دیگر سیاسی شد اند. 

 از کلیتس55خن گفتن برس5ند ک55ه جمع بن5دی می کند. همین امر باعث شده که برخی به سرعت به این کسب

 مرب55وط ب55همس55ایل اقتصادی ست. برای مثال، جودیت باتلر مرا متهم کرد ک55ه جبرگراییاجتماعی به معنای 

 حق با شماستمسلما.  نمی گیرمدرنظر فرهنگی تلقی کرده و نتیجتاً آن ها را اموریگی ها و لزبین ها را صرفاً 

وقتی که می گویید برخی از استدالل های من طی این سال ها قاطعانه رد شده اند. اما  فکر می کنم کار من در

سال های اخیر به واقع با استقبال بسیار مثبتی روب5رو ش5ده اس5ت. هرچن5د فک5ر نمی کنم ک5ه این ام5ر لزوم5اً

 کارهایم نیس55ت[. بلک55ه بیش55تر مس55اله ی زم55ان اس55ت وکیفیتاعتباری برای خود من باشد ]تماما برآمده از 

رحالی که طید. در آن قرار گرفته ایم که - به لحاظ بحث نظری درباره ی سرمایه داری - مساعدینسبتاً دوره ی 

آش5فته و متالطم ش5ده وض5عیتی دس5ت خوشدهه های اخیر جهان از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه بیش5تر 

 تف55اوت در این اس55ت، من همان نکاتی را بیان می کنم که از سال های دور همواره مطرح می کردم. پس،است

 شده  است.گشوده تر چنین دیدگاهیاکنون اذهان مردم نسبت به که 

19 Judith Butler, Iris Young, Linda Alcoff, Seyla Benhabib & Axel Honneth

20 Basis und Überbau
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بسیاری« می دانند، احتماال 2۱ه در برخی محافل شما را یک »تقلیل گرای اقتصادزده ی مارکسیستکبا این 

آنها ترجیحا مالحظ44اتیشما را به عنوان متفکری مارکسیست بازشناسی نمی کنند. از مارکسیست ها 

 درباره ی نحوه ی درک شما از مفهوم طبقه دارند. خودتان در این باره چه فکر می کنید؟انتقادی

نظ55امبه باور من ما بایستی چشم انداز گسترده تری را اتخاذ ک55نیم و س55رمایه داری را نه فق55ط به مث55ابه ی ی55ک 

(، بلکه به سان نظمی اجتماعی درک کنیم که در آن اقتصاد رابطه ی متناقضWirtschaftssystemاقتصادی )

 را ش55کلاقتص55اد جنبه ه55ایی ک55ه ازقض55ا بنیان ه55ای ؛و تضادمندی با سایر جنبه های زن55دگی اجتم55اعی دارد

 عم5ومی،من5ابع، ۲۲ از افراد به واس5طه ی س5ازوکارهای نژادپرس5تانهمالکیتار مراقبتی، سلب می دهند. نظیر: ک

قدرت دولتی، طبیعت. فکر می کنم اگر سرمایه داری را همچون یک نظام اجتماعی فراگیر درک کنیم، تمامی

اَشکال کاری که کل سیستم را سرپا نگاه می دارند، رویت پذیر خواهند شد.

. اک..ثر آنه..امی گنجندی ک..ارگر  طبقهاز  تعریف سنتی مارکسیستی در کارگران تنها بخش نسبتًا کمی از این
 ک..ار(Fließband تولی..د )ک..ه در خطنیس..تند  ؛ یع..نی کس..انییس..تندنها   کارخانهتحت استثمار درکارگران 

فرضیه ی من ]درخصوص طبقه[ مبت..نیکنند.   کار اجتماعا الزم دستمزد دریافت میبه میزانکنند و تنها  می
ی..د ک..ار خلعک..ه من آن ه..ا را به ت..رتیب س..ت  کی که این سیستم حداقل بر دو شکل دیگر کار متبر آن است

جس..مانی و حی..اتبتوانند تا مردم ضروری اند کار دو نوع  این ،نامم. از یک سو  می24 شده و کار خانگی23شده
ن..یز ب..رای انباش..ت و بازتولی..د س..رمایه هااین کارانج..ام  ، و از س..وی دیگر؛کنندبازتولی..د خ..ود را زن..دگی 

گرا هر تعریف غ..یرتقلیلمن بر این باورم که  طبقاتی نظریه یمساله ی  بر این اساس، درخصوص. ضروری ست
ک.ار خلع یدش.ده، و ک.ار ک.ار استثمارش.ده، یادشده را شامل گ.ردد:باید هر سه نوع کار می  کارگر  یاز طبقه
. نماید را توصیف «25ی کارگر جهانی طبقهقادر است » ی تعریفچنینتنها  ،شده. از نظر من خانگی

موضوع مورد عالقه یبسط فهم ما از سرمایه داری مستلزم بسط مفهوم طبقه ی کارگر است. لذا افزون بر این، 

چگونه می توان بر بنیان این تامالت نظری یک جنبش ضدسرمایه داری ی55ا سوسیالیس55تی رااین است که  من

هرگ55ز به ط55ور ج55دیچنین مالحظ55اتی پیش تر هم تامالتی در این زمینه وجود داشت، اما  البته سازمان داد.

پی گیری و یا اجرا نشدند.

21 marxistische ökonomische Reduktionistin

22 Enteignung des Reichtums rassifizierter Menschen

23 enteignete Arbeit

24 domestizierte Arbeit

25  die globale Arbeiterklasse
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 نظر شما مبارزه ی طبقاتی چه نقشی را در پیکارهای ضدسرمایه داری ایفا می کند؟ از خالل صحبت هایبه

 برداشت کردم ک44ه ش44ما س44رمایه راچنینشما در مورد بسط مفهومی سرمایه داری و طبقه ی کارگر من 

تا چ44ه ح44د درک م44ان از طبقه ی فارغ از این کهحریف اصلی می دانید. اگر این طور باشد، به نظر می رسد 

. این طور نیست؟ است در نظر شما همچنان سرمایه این طبقه 26 دهیم، دشمن اصلیوسعتکارگر را 

طبقه ی سرمایه دار یک چیز است، و طبقه ی سیاس55ِی ح55اکم چ55یزی دیگ55ر. بدیهی س55ت ک55ه تقریب55اً تم55امی

سیاست مداران برجسته بیش وکم  منافع سرمایه را نمایندگی می کنند. درباره ی مبارزه ی طبقاتی مایلم  بگویم

انج5ام س5رمایه ج5انبکه این مبارزه ]در کشورهای غربی[ تا همین اواخر عمدتاً تنه5ا از ی5ک س5و، یع5نی از 

 تولید صنعتی به خارج از؛ اتحادیه ها در بسیاری از کشورها نابود شده اندیامد این روند آن بوده کهمی گرفت. پ

( تب55دیلKloake و طبیعت به فاض55الب )کوچانده شده اند؛ بهشت های مالیاتی بهثروت ها ؛  منتقل شدهمرزها

شده است. طوری که سرمایه عمال تمامی اختیار را در دست داشته است. ولی اکنون باید دی55د ک55ه مب55ارزه ی

. بسیاری از مردم نسبت ب55ه اح55زاب انقالبی تردی55د دارن55د. بن55ابراین، بس55یاری ازپیش می رودطبقاتی چگونه 

 هم55ان طور ک55ه چپ فرانس55هدرعین حال، می شود. منتقلسطح جنبش های اجتماعی به  مبارزاتتحرکات و 

، اتحاده5ای انتخاب5اتی امیدوارکنن55ده ای ن55یز وج5ود دارد. ام55ا هم زم5ان۲۷به طرز چشم گیری نش5ان داده است

 است که گهگاه به شعارهای شبه- ضدسرمایه دارانه متوسل می ش55ود.عروجپوپولیسمی راست گرا نیز در حال 

در اینجا یک شکاف سیاسی وجود دارد که باید توسط چپ پر شود. چپی که بتواند این فضا را پر کن55د، نی55از

به دیدگاهی دارد که بر درک بسیار گسترده تری از مقوله های ک55ار و طبقه ی متکی باش55د. این چپ بای55د ب55ه

این اَش55کال ک55ه عرضه کند باشد، اما همچنین باید بتواند فضایی گشوده پویاروی همه ی اَشکال رادیکالیسِم 

.سازد را در یک پروژه ی مشترک با یکدیگر هم سو و متحد متنوع

 وجود دارد.28به بازنمایی های جامع/فراگیر از سرمایه دارینسبت در حال حاضر، بار دیگر عالقه ی زیادی 

 به ط4ور گس4ترده م4ورد بحث ق4رار29مفاهیمی مانند تالقی)اینترسکشنالیتی( یا سرمایه داری نژادی شده

می گیرند. دیدگاه شما چه تفاوتی با این مفاهیم دارد؟

من سعی می کنم جنبه هایی از نظریه ی سرمایه داری نژادی ش5ده، نظ5ریه ی بازتولی5د اجتم5اعی ی5ا فمینیس5م

 سنتی از جامعه ی طبقاتی و تضادهای طبقاتی را ب55ا یک55دیگر در پیون55د ق55راربرداشت هایمارکسیستی، و نیز 

دهم. همچنین، در سال های اخیر جنبه های اکول5وژیکی-زیس5ت محیطی ن5یز اهمیت فزآین5ده ای ب5رایم پی5دا

 من متفاوت با مواردی ست که از آن ها نام بردم. این نظری55هاز نظرکرده اند. نظریه ی تالقی )اینترسکشنالیتی( 

 نظ5ریه ی تالقی درب5رای من. روشن می س5ازداز مشکلی نام می برد و نیاز به تفکر و عمل سیاسی فراگیرتر را 

 جایگ55اه وی55ژه ی زن55ان س55یاه و ب55رای رویت پذیرس55اختن اَش55کالتحلیلوهله ی نخست چشم اندازی بود برای 

26  zentraler Antagonist

27  Harrison Stetler: Aufwind für Frankreichs Linke, Jacobin, 1. Juni, 2022.

28 inklusive Darstellungen des Kapitalismus

29 rassifizierter Kapitalismus
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 س55طح نظ55ریه ای ج55امعتا. اما به ت55دریج نظ55ریه ی تالقی در معرض آن ها هستندمتقاطع ستمی که این زنان 

پیون55دهای می55ان پدرس55االری، س55رمایه داری و نژادپرس55تی را نش55ان ده55د. چ55نینمی کوشد  یافت که تحول

 من مسئله س55از اس55ت، زی55را س55رمایه داری در س55طح تحلیلی متف55اوتی عم55ل می کن55د.در نظر رویک55ردی

کن5ار»پدرساالری« را فعاًل کنار می گذارم، زیرا نمی توانم با این مفهوم به سان یک مقوله ی تاریخی ]مس5تقل[ 

ی ش5ده در اَش5کال و تجلی ه5ای س5رمایه دارانه ی آْن س5ازوکارهایینژاد سیادتبه باور من، برتری مرد و بیایم. 

نظریه ی تالقی بتواند به درستی چرایی آن را توضیح دهد. تالقیخودسرانه نیستند. و فکر نمی کنم که مفهوم 

 من می خواهم ریش5ه یابی کنم ک5هحال آن کهچیزهایی را توصیف می کند، اما هیچ چیزی را توضیح نمی دهد. 

 نی5از ب5ه فهم گس5ترده ای از س5رمایه داری و س5همنظوراین اَشکال متقاطع سلطه از کجا می آیند. و برای این 

خانگی شده - داریم.و کار شده، خلع یدشکل کار رایج در آن - کار استثمارشده، کار 

 ب44رای نق44دض44روریچند سال پیش شما یک بحث هنجاری را مط44رح کردی44د ک44ه در آن دو مق44وله ی 

 نظر شما هر دوی این مقوله ها ضروری هستند. امادرسرمایه داری را توضیح دادید: بازتوزیع و بازشناسی. 

. این مضامین چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟پروردیداخیراً شما نقدی از ماهیت بحرانی سرمایه داری را 

برداش55ت های که آن را »چیزی همچون« را ۳۱« و »بازشناسی۳۰من در ابتدا - برای مدتی - مفاهیم »بازتوزیع

م. مفاهیم »بازتوزیع« و »بازشناسی« تصویری از زب55ان و ای55ده هایدرک می کرد« نامیده ام ۳۲عامیانه از عدالت

 من همواره ایندغدغه ی جامعه ی مدنی بودند که برای عدالت اجتماعی می جنگیدند. کنش گرانآن دسته از 

بود که شکاف میان چپ فرهنگی و چپ اجتماعی را پر کنم. بنابراین، به مقوله هایی هنجارمند نیاز داشتم که

 توصیف کنم. پس، با استفاده از مف55اهیمپیوند مجددشان را نیز شیوه های آنها و عوامل جداییم بتوانبا آن ها 

 در مورد چگونگی وابستگی و متعین س5ازِی متقاب5لی هنجاراستداللی»بازتوزیع« و »بازشناسی« می توانستم 

کم5ابیش  ش55یوه ایکنم. من همچ5نین عالقه من55د ب5ودم ک55ه پی55دایش این مق5والت را به عرضه این دو مقوله 

.پیش بردم شرح دهم. بنابراین، من کارم را در دو سطح ۳۳ ولی متکی بر نظریه ی اجتماعیسانهتبارشنا

احاطهدر آن زمان، بحران هنوز واقعاً مسئله ای جدی مانند امروز نبود. اما بعد واقعیت اجتماعِی جدیدی ما را 

. م5ا می بای5د آن را به س5ان بح5رانگ55رفته ایم بود ک55ه م55ا در دل ی5ک بح55ران عمی5ق ق5رار روشن. کاماًل کرد

 سرمایه داری درک کنیم. این باور همیش55گی من ب55ود و ام55روز هم هس55ت.حاضرسرمایه داری یا بحراِن شکل 

 اقتص55ادی،رویک55ردیالبته در آن زمان مدت ها بود که این ش55کل از نق55د در نظ55ریه ی اجتم55اعی به م55نزله ی 

 ک55هبه گ55ونه ای؛ و نه و غیره کنار گذاشته شده بود. اما برای من مهم بود که این نق55د را احی55اء کنمگرایاغایت 

، مقوله ی بح55ران به نح55وی ب55رای من ب55ه ی55ک رکنبدین ترتیب استدالل های مخالف رایج را باطل کند. بتواند

.بدل شد این لحظه ی تاریخی برای تئوریزه کردنمرکزی 

30 Umverteilung

31 Anerkennung

32 populäre Auffassungen von Gerechtigkeit

33  quasi-genealogisch und sozialtheoretisch

۱۰



ازنقد بحران ح55اوی چ55ه ن55وعی از نق55د هنجاری س55ت؟ نق55د بح55ران در این جا این پرسش به میان می آید که 

 ب55دبختی دیگ55رانبر پایه ی نقدی ست بر بی عدالتی اجتماعی؛ با این استدالل که برخی از مردم یک سو، بخشا

ش5کلک5ه چ5را س5رمایه داری ی5ک آن توض5یح معطوف اس5ت ب5ه  اما همزمان، این نقد می کنند. ثروت کسب

( است. فکر می کنم تبیین سویه ی دوم این نق55د دش55وارترین وظیفه ی۳4 غیراخالقی )و شکلی بیگانهاجتماعی

( ]فیلسوف[ چگونه این دیدگاه را توسعه خواهدRahel Jaeggi ببینم راحل جائگی )مشتاقم، اما باشدنظری 

داد. آنچه می توانم با قطعیت بگ55ویم این اس55ت ک55ه تمرک55ز خ55ودم از نظریه ه55ای ص55ریح هنج55اری به س55مت

 است.جابجا شدهنظریه های اجتماعی 

*   *   *

 kaargaah.net 

34 entfremdete Form

۱۱
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