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« «یدهللا مع الجماعه

اتصال تن های فردی و. برآمدن تن جمعی، همواره پدیده ای ست اعجاب آور و ُپرهیبت، غالبا غیرمنتظره و به ندرت قابل مهار  

است و به همین خاطر پدیداری ست سراپا سیاس@ی، با» مردم«تجربه ی حسانی متمایز از اقتصاد حس@ی غالب، همانا تشکیل یک   

ظاهرا این دو. تمام ابهامات، نگرانی ها، ترس ها، ناامیدی ها و البته امیدها، گسستن ها، امکان بخش@ی ها و غلیان های شادی آور  

:سویه را می توان به صورت تیپ ایده آل در دو سنت نظری ردیابی کرد که هرکدام نام خود را بر مردِم برساخته شده می گذارند  

که اوج آن را می توان در اثر دوران ساز گوستاو لوبون یافت» جماعت«؛ و نظریه ی »انبوه خلق«سنت چپ اسپینوزایی،  .

 ویلیام مازارال، انسان شناس سیاس@ی دانشگاه کلمبیا، در این مقاله تالش می کند که به واسطه ی مواجهه با این دو نظریه ی ظاهرا

درگیر شود و هسته ی دیالکتیکی نهفته در آن را، از خالل توجه به قوه ی» مردم«متضاد، به نوعی با مفهوم به غایت سیاس@ِی   

از دید او، مایمسیس می تواند خالق باشد، بی آن که به ورطه ی قهرمان سازی از فرد یا جمِع خودآیین. بشرِی مایمسیس روآورد  

این دو سناریوی قهرمانانه، به رغم آن که هر دو واجد شوِر رومانتیِک رهایی هستند، ما را به تضاد غیردیالکتیکی. سقوط کند  

درمقابل، مایمسیْس آن دیالکتیِک ظریف میان برآمدِن درون ماندگار. میان خودآیینی و دگرآیینی، میان میل و نظم بازمی گردانند  

.و نهادینه شدن وساطت یافته را به راه می اندازد که به اعتقاد او اصلی بنیادی در زندگی اجتماعی است



 ترجمه ی این متن درحالی منتشر شود که به نظر می رسد بار دیگر زیر حرارِت نیم روز سیاست در ایران قرار گرفته ایم، سیاستی

، و در تقابل با آن بدن مندی رام و تحت انقیادی تشکیل داده است که تحتزندگی که تن جمعی مردم را این بار برپایه ی خوِد  

مایل ام ترجمه ی این مقاله را، به رغم تمام ناچیزِی آن در. گره می خوردمرگ ، مستقیما به»ناموس«و » ارشاد«عناوینی نظیر   

انقالب تقدیم کنم و باور دارم که{ خیابان}قیاس با آن شجاعت و جسارتی که امروزه همگی شاهد آن هستیم، به تمامی دختران   

 مقاله ی حاضر نیز، به رغم ظاهر خشک و آکادمیک آن که ظاهرا با اضطرار وضعیت ما هم خوانی ندارد، همچنان می تواند

دارد می آید«نقش@ی هرچند ناچیز در آن سیاستی ایفا کند که  ».

.پانویس های درون متن از مترجم است و تمام پانویس های نویسنده به انتهای متن منتقل شده اند

**

متِن مقاله

e جماعتی عظیم، فکر هم تغییر می کند- احاطه شده در میان مردم –دریایی از مردم .

[1]پژواک برانگیز ریچارد پاورز،

چه کس7ی از جماعت می هراسد؟

دقیق تر بگوییم، اگر بخواهیم بالقوگی های درون ماندگار یک. [3]صحبت می کنیم تا جماعت ها [2]امروزه بیشتر از انبوه خلق  

 جمع را به لحاظ سیاس@ی مترقی معرفی کنیم، آن جمع را انبوه خلق می خوانیم، حال آن که اگر بخواهیم آن را واپس گرا معرفی

.لیبراِل شمال جهانی تعلق دارند(نئو)دموکراس@ی های  گذشته ی فرض می شود که جماعت ها به. کنیم، جماعت می نامیم اش  

.در جنوِب جهانی هستند- سیاست های غیرلیبرال –یا لیبرال، اما نه به قدر کافی اکنوِن به همین ترتیب، آن ها همچنین نشان گر  

اند که سوژه ی لیبرال را از گذشته اش به سوی خود می کشاند، درحالی که[4]ساده کنیم، جماعت ها آن ماده ی تاریکی   

.انبوه خلق ها افِق نو ظهوِر سیاست پسالیبرالی را اشغال می کنند
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به همین خاطر از ترکیبات وصفی. گویی حتی امروزه نیز صحبت از جماعت ها به معنای صحبت از چیزی احمقانه و ناپخته است  

و جمع های[5]مجازی در عصر اینترنتی دوراِن ما، بسیار درباره ی جامعه ی شبکه ای، به همراه جماعت های. استفاده می کنیم  

گردهم آیی های مرکززدوده؛ شبکه های به اصطالح جامعه ی دانش؛ تحرک های شامل{ 1.}آن می شنویم [6]هوشمند تهییج شده ی  

با وجود این، توحش کهنه ی جماعت های مرتجع را نیز هیچ گاه آن قدرها هم پشت سر. و دربرگیر؛ جماعت های خودسازمان ده  

را 2008دوگانگی در توصیِف کمپیِن انتخاباتی باراک اوباما در سال . نگذاشته ایم، به ویژه وقتی پای طبقه و یا نژاد در میان باشد  

گفته می شد که تا پیش از آن، هیچ گاه اینترنت این چنین زیرکانه برای هماهنگ کردِن یک جنبش اجتماعی مجازی. در نظر بگیرید  

همان زمان اما، کارشناسان محافظه کار دماغ شان را می گرفتند تا آن بوی. حول یک کاندیدای سیاس@ی به کار گرفته نشده بود  

{2.}بلند می شد" سیاست جماعتی"ای را احساس نکنند که از "جهان سوم"

 پرسش این مقاله این است که چرا در زمانی که ما بار دیگر داریم توجه خود را به بالقوگی های درون ماندگار گروه ها معطوف

:می کنیم، همچنان تا این حد از جماعت ها می ترسیم؟ این پرسش را در سه سطح می کاوم

بر این تاکید می کنم که این. از تضاد ظاهرا آنتی تزی میان جماعت ها و انبوه خلق ها در نظریه ی اجتماعی موجود آغاز می کنم .1  

گروه ها هستند که به صورت ریشه ای با یکدیگر [8]، بازنموِد رویکردهایی نسبت به انرژِی درحال برآمدن[7]دو سیما  

ظاهرا، نظریه ی جماعت به این اشاره دارد که این انرژی های درحال برآمدن، آن سوژه ی لیبراِل خودآیینی را تهدید. متفاوت اند  

نظریه ی انبوه خلق اما بدیل پسالیبرالی ارائه می دهد؛ این نظریه به جای افراد، جمع را. می کنند که به سختی به دست آمده است  

تنها درصورتی که انرژی های درحال برآمدِن انبوه خلق، خالص و- به منزله ی عرصه ی آزادی تلقی می کند، اما –بعدا معلوم می شود  

.عاری از هرگونه آلودگی توسط نهادهای اجتماعی واقعا موجود باقی بمانند

.از خالل تحلیل نزدیک تِر سیمای مربوط به جماعت ها و انبوه خلق ها، نوعی بن بست را در بطن هرکدام از آن ها افشا می کنم .2  

سلبی و تصدیق نشده بین نظریه ی جماعت و [9]سپس ادعا می کنم که رابطه ی میان این دو بن بست، به قسمی رابطه ی درونی  

.نظریه ی انبوه خلق اشاره دارد

 به منظور نتیجه گیری، اشاره می کنم که این رابطه ی درونی سلبی، این بن بست که به گونه ای پارادوکسیکال پویا نیز است، .3

 می تواند به شکلی سودمند به منزله ی بنیاد ایجابِی اندیشیدن به بالقوگی اجتماعِی انرژی های گروهْی مورد بازاندیش@ی قرار گیرد،
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سنگر بگیرد، و نه متکی به دلبستگی به بالقوگی درون ماندگار و( نظریه ی جماعت)به طوری که نه پشت سوژه ی لیبرال خودآیین   

همچنین اشاره می کنم که تضاد. باشد که همزمان قاعده مند ولی ناپایدار و بحرانی ست( نظریه ی انبوه خلق)وساطت نیافته   

 میان این دو سیما که دائما نیز بازسازی  می شود، نوعی تمایز دورانِی گمراه کننده میان فازهای گذشته و اکنوِن مدرنیته را

.بازتولید می کند

 پس اجازه دهید با داستاِن غریِب دوره های زمانی مختلفی آغاز کنم که فرض می شود جماعت ها و انبوه خلق ها هرکدام به آن ها

.تعلق دارند

نا هم فاز: جماعت ها

با استفاده از اصطالح. اولین نکته ای که در تفاسیر موجود جلب توجه می کند، نحوه ی راندِن جماعت ها به گذشته است  

درست است که نظریه ی جماعت پس از سکوت{ 3.}است [10]یوهانس فابیان، رابطه ی جماعت ها با اکنوْن رابطه ای نا هم فاز  

با این حال، در تاریخ{ 4.}جامعه شناس@ی مورد پذیرش قرار گرفته است [11]حدود نیم قرنی، اخیرا دوباره در تحقیقات بی دردسر  

فاِز توده ای [12]روشنفکری، جماعت ها عموما به سیاقی در نظر گرفته شده اند که به منزله ی شکل بندی اجتماعی نمونه واِر  

{5.}ابتدایی مدرنیته تلقی گردند

در فضای سده های هجدهم و نوزدهم [14]و جمع های تهییج شده [13]جماعت ها: به طور سردستی داستان از این قرار است  

 سربرآورده و شکوفا می شوند و در آن جا نموِد بالقوگی خام دموکراتیزاسیون توده ای، و خطرات جمعِی ناش@ی از بی هویتی شهری

از منظر اکنون ما، این طور به نظر می رسد که اواسط قرن بیستم شاهد اوج گیرِی جماعت ها بود، آن جاکه. اند  

در. ، انرژی های جسمانی توده ها را با قفس آهنیِن سلطه ی بوروکراتیک ممزوج می ساختند»غرب«و » شرق«تمامیت خواهی های   

 دوره ی پس از جنگ، همزمان با تنوع یافتِن فزاینده ی سیاست لیبرال و بازارهای مصرفی، جماعت ها به منزله ی تک نگارِی جامعه ی

{6.}توده ای، به عنوان نوعی برساخت نظرِی اجتماعْی منسوخ به نظر می آیند

 بدین سان زمانه ی جماعت ها گذشته است، همزمان با این فرض که زندگی عمومی هم هردم افزون تر مجازی می شود، یعنی

جفری اشناپ عکس های. کمتر حول گسترِش توده ای میدان عمومی، و بیشتر حول مدیریت منتشِر تفاوت ها سامان می یابد  
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قسمی مدل سیاست مبتنی بر توده ای از بدن های"را به منزله ی ُمهر و نشاِن گذر از  1960اندی وارهول از جماعت ها در دهه ی   

]سیاست ژست ها"، و ظهوِر نوع جدیدی از "فیزیکی در مکان های عمومی و یا اجرای راهپیمایی نمادین در فضا و زمان واقعی

.قرائت می کند" که خود به اشکال حضور، سازمان دهی و مشارکت به صورت مجازی، غیرمستقیم و ناهم زمان متکی ست [15  

به منزله ی: طبق گفته ی اشناپ، امروزه سیمای جماعت تنها به شیوه ای مقبولیت دارد که به طور آگاهانه زیبایی شناختی باشد  

همان طور"نوعی شکل بندی که خاطره  ی آن سیاست قدیمی را احضار می کند که می تواند در بسیج های معاصر هم نقل شود،   

{7."}که امروزه تایپ کردن هم همچنان به اجرای نقش خود تحت رژیِم دیجیتاِل نوشتن و پرینت کردن ادامه می دهد

 متعاقبا خوِد این داستاِن فرم های در حال تغییِر بازنمایی سیاس@ی نیز در روایت زیرینی از شیفت دورانی در نحوه ی به کارگیرِی

جماعت ها ظاهرا به آن نسخه ی اولیه و قهوه ای رنِگ مدرنیته ی صنعتی تعلق دارند که میشل فوکو به آن. قدرت مدرن ریشه دارد  

از طریِق ساختاربخش@ی به عناصر و"می گفت و طبق گفته های مایکل هارت و آنتونی نگری، قدرت در آن » جامعه ی انضباطی«  

با تاس@ی از بازخوانی{ 8".}حدوِد اندیشه و کردار، و همچنین تحریم رفتارهای منحرفانه و تجویز رفتارهای به هنجار کار می کند  

»جامعه ی کنترلی«را به منزله ی اشکال اجتماعی جمعی و سرزنده ی » انبوه خلق ها«هارت و نگری { 9}ژیل دولوز از میشل فوکو،  

می شوند، هرچه بیشتر نسبت به میدان» دموکراتیک«هرچه بیشتر  [16]سازوکارهای فرمان روایی"در این جا . معرفی می کنند  

برخالف آن( 23ام، ." )اجتماعی درون ماندگار می شوند، و این سازوکارها در سراسر مغزها و بدن های شهروندان توزیع شده اند  

است و به دنبال [17]شکننده"دوگانه ی انضباطی قدیمی میان امر به هنجار و امر آسیب شناختی، فرمان روایی از طریِق کنترْل   

(340ام، ." )اجتماعی منسجم، بلکه از طریق کنترل تفاوت هاست [18]جذب و ادغام تضادها، نه از طریق تحمیل یک دستگاه  

راه داده است که» سازمان های شبکه ای«، به آن "اشکال متمرکز فرمان روایی و دیکتاتورِی انقالبی"سیاست توده ای، با آن   

حرکت کرده ایم، آن جا که» شبکه «به » خط تولید«ما از { 10".}را در روابط مبتنی بر همکاری جابه جا می کند [19]اقتدار"  

هستند" ارتباط، همکاری و تعاون"رسانه ی کار و انقالب، هر دو،   مارکس و انگلس جماعت های خودشان را داشتند، )xv ،ان( .

.هارت و نگری به ما انبوه خلق ها را معرفی کردند

این داستان. ارائه می دهد [20]نکته ی این داستان صرفا در توصیفی نیست که از شیوه های درحال تغییِر تولید و حکومت مندی  

داللت این امر در این است که در عصر جماعت ها،. همچنین جست وجویی ست درباره ی مکاِن انرژی حیاتی درون مدرنیته  

در عصر انبوه خلق ها اما،. حیات و سرزندگی انسانی به واسطه ی انبوه سازی و بزرگ داشت گرایی باال به پایین سرکوب شد  

بلکه بدل به برسازنده ی. حیاِت جازمانه ی انرژِی خالِق جمعْی دیگر نسبت به ملزومات انضباِط صنعتی جایگاه بیرونی ندارد  
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در دوران قدیم، جماعت ها قدرت را از بیرون تهدید می کردند؛ جماعت همان اراذل واوباش@ی{ 11.}بازتولید نظم حاکم شده است  

در طرف دیگر ماجرا اما، انرژی درحال ظهور انبوه خلق ها به صورت همزمان هم آن. بود که باید از دروازه های شهر دور می ماند  

.جوهِر محسوس است و هم آن دشمِن درونِی اقتداِر برساخته شده

.هدف من اما در این جا این نیست. ممکن است انواع واقسام ایرادات تجربی را به این شیوه از دوره بندی زمانی وارد بدانیم  

 همچنین مقاصد این دوره بندی را عینا تاریخی نمی دانم؛ واضح است که سیمای انضباط و کنترل تاحدی به عنوان برساخته های

و اکتشافی در نظر گرفته شده اند که عناصرشان را می توان در تمام ترکیب های مختلف در هر موقعیِت [21]تیپ ایده آلی  

با این حال، تاآن جاکه به رابطه ی میان جماعت و انبوه خلق مربوط می شود، این خطوط به گونه ای. داده شده تشخیص داد  

اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که در نوشته های هارت و نگری، انسجام سیمای. بسیار تجربی تر ترسیم شده اند  

پس چه چیزی درباره ی جماعت وجود دارد که آن را تا این حد برای اکنون. به تضاد آن با سیمای جماعت استوابسته انبوه خلق  

ما سمی و خطرناک می سازد؟ چرا چنین شانی دارد؟

[22]بی نزاکتی سیاس7ی: جماعت ها

آیا نوشته های کالسیک درباره ی جماعت، به سادگی آغشته به. در نگاه اول ممکن است این پرسش اتالف وقت به نظر برسد  

در جماعت ها این حماقت است که: "با تمسخر می گوید جماعت غرض ورزی نیستند؟ گوستاو لوبون در مقاله ی دوران ساِز  

فرد به صرف این واقعیت که بخش@ی از یک جماعت سازمان یافته"و در ادامه ادعا می کند { 12."}انباشته شده، و نه شعور  

درون مایه های واپس گرایی و افراطی گری به دینامیسِم جماعت اجازه{ 13."}می شود، چندین پله از نردبان تمدن سقوط می کند  

لوبون. می دهد تا با ارجاع به آن ملقمه های تعمیم یافته ای تبیین شود که وحش@ی ها و زنان و کودکان را با یکدیگر معادل می سازند  

شبیه موجودی وحش@ی ست که آمادگی تصدیق این امر را ندارد که چیزی می تواند میان امیال اش و"نوشته بود که یک جماعت   

مانند زنان، به سرعت به حدود نهایی و افراطی... با ویژگی های زنانه مشخص می شود "و عالوه براین، " تحقق آن امیال قرار بگیرد  

ویلیام مک  دوگال با مشاهده ی این که جماعت ها هم تحریک پذیر هستند و هم به طرز غریبی مهارِت( 22و  13، 12ج، ." )می رود  

شاید)به ویژه نزد کودکان بعض@ی نژادهای وحش@ی "نوعا ترحم آمیز اشاره می کند، امری که  [23]تقلید دارند، به شهوات  

و زیگموند{ 14."}که این امر به شدت برای شان جذابیت دارد، به خوبی قابل مشاهده است( به خصوص نژادهای سیاه پوست  

و" کودکان [24]زندگی عاطفی"را که به طور معمول در جماعت ها دیده می شود، با " تشدید نامحدود هر هیجانی"فروید نیز   
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مشابه لوبون، جماعت های فروید نیز همواره حاوی خطِر اجدادی فوران و{ 15.}هم راستا قرار می دهد [25]"رویا"هم چنین با   

دقیقا همان طور که بشِر ابتدایی به صورت بالقوه در هر فردی زنده باقی می ماند، رمه ی اولیه نیز ممکن است بار: "انفجار اند  

(70رگ، ." )دیگر از درون هر جمِع تصادفی سربرآورد

آن ها به منزله ی. از منظر برتر امروز، گویی نوشته های کالسیک درباره ی جماعت، سمت بازنده ی تاریخ ایستاده اند  

مورخان. مانیفست های محافظ ضدشورش های ضددموکراتیک دیده می شوند؛ مشروعیِت فلسفِی کنترِل جماعت ها  

 روشنفکر جماعت ها را از آن حیث بررس@ی می کنند که ممکن است چیزهایی را درباره ی ظهور مناقشه برانگیِز جوامع توده ای از

اما این ایده که نظریه ی جماعت ممکن است برای مشارکت در. اواخر قرون هجدهم تا اواسط قرن بیستم روشن سازند  

 نظریه ی انتقادی موجود آورده ای داشته باشد، به نوعی نامربوط باقی می ماند –مشخص تر از همه به خاطر گرایش آن به

برای نمونه، استفان جانسون تامالِت. نظریه ی جماعت به سادگی بی نزاکتی سیاس@ی ست. نوشته شدن با لحنی به وضوح واکنش@ی  

 عالی خود بر تغییرات تاریخی سیمای جماعت در قرن هجدهم و نوزدهم فرانسه را با این نتیجه گیری جمع بندی می کند که

معموال به اعالِن واقعیِت عریاِن طرد و حذف{ گفتمان درباره ی جماعت ها}به محض این که این حجاب رتوریک برداشته شد، "  

با نظریه ی روان شناس@ی توده ای، تمام پایه های دفاع از کنش جمعی از جریان اصلِی فرهنگ و"و عالوه براین، " ختم می شود  

آیا این نتیجه گیری منصفانه نیست؟ آیا نظریه ی جماعت تماما درباره ی توضیح این{ 16."}فرهنگ لغِت سیاس@ی برچیده شدند  

امر نبود که چرا توده ها شایسته ی حکم رانی بر خود نیستند؟

روشنگری: "پاسخ این سواالت مثبت است –تاآن جاکه معیار ما برای شهروند سیاس@ی بالغ، سوژه ی روشنگری کانتی باقی بماند  

کودکی به معنای ناتوانی انسان در به کارگیرِی فهم. همانا رهایی انسان از حالت کودکی ای ست که گناه آن برگردن خود اوست  

».جسارت آن را داشته باش که عقل و خرِد خود را به کار بگیری !Sapere aude» ... خود، بدون هدایت و راهنمایی دیگری ست  

به نظر می رسد این همان مدلی ست که مک دوگال به هنگام توصیف شهروند بالغ در ذهن دارد؛{ 17."}این است شعار روشنگری  

انسان کامال بیدار و به خودمتکی، انساِن اعتقادات پایدار، دارای ذخیره ای عظیم از دانش@ی که به طور نظام مند"به عنوان   

آن( 101را، ." )سازمان یافته است و او آن را برحسب عادت در نقِد تمام گزاره هایی که برای او صادر می شود حمل می کند  

در اشاره به قرابت-آن چیزی ست که کالوس ته وه الیت بعدها  [26]مک دوگال نیز خوْد تجسِم" انسان کامال بیدار و به خودمتکِی"  

نامید، سوژه ای که از خالل [27]"مرد راست قامت"آن را - مهلِک میان این سوبژکتیویته ی محافظت شده با خشونت نسل کشانه  

دفاع جنس@ی و"شدیدترین تالش ها خود را علیه آشفتگِی رانه های به اصطالح زیرین اش تمرین می دهد، کس@ی که رفتاری مبتنی بر   
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در این جا{ 18.}مضاعف گردد [29]"سوژه ی دانش علمی"اتخاذ کرده، و در نتیجه کس@ی که می تواند به عنوان  [28]"سروری  

سوژه ی خودآیین کانت، از قبل سوژه ای دچار پارانویا است –دائما خود را. مضامیِن ثابِت تالش و مراقبت حائز اهمیت اند  

بیابد، تا بدین طریق انسجام استوار خود را در برابر وسوسه ی [30]می پاید تا مبادا مدرکی دال بر اغواگری های دگرآیینی  

.جسمانِی درهم آمیختن حفظ کند

، با صراحت اعالم می کند که شرایط پیشرفت به سوی خودآیینی عقل، آمادگی به این امر است کهپدیدارشناس@ی جان هگل در  

رخنه کرده و از طریق آن" تفکر تصویری"اجازه دهیم کشِش اندیشه ی مفهومی به دل بستگی های انضمامی ساده لوحانه ی   

و دقیقا همین پس روی به آشوِب تفکِر تصویری ست که جماعت را{ 19(.}[31]در آن رفع شده و تعالی یابد)نیرومندتر گردد   

یک جماعت با تصاویر می اندیشد، و تصویر نیز به خودی خود فورا مجموعه ای از تصاویر دیگر: "لوبون می گوید. تعریف می کند  

در یک جماعت، چنین توالی های غیرمنطقی از تجمع( 15ج، ." )را فرامی خواند که هیچ ارتباط منطقی با تصویر اولی ندارند  

نوعی از تبلوریافتن که به ادراک حمله کرده و تمام"کمک کنند؛ " توهم های جمعی"تصاویر، به سادگی می توانند به برخاستِن   

بنابراین تفکِر تصویرِی جمعی تنها بر طبق اصل هادی آن چه که فاقد آن است( 18، 16ج، ." )قوه ی انتقادی را از کار می اندازد  

اما درعین حال قابل توجه است که در این. سکان مستحکِم عقل و خرد: می تواند برای نظریه ی جماعت جذابیت داشته باشد  

 گفتمان، اندیشیدن با تصاویر همچنین به معنای اندیشیدن با بدن است که تصور می شود موجودیتی کامال متمایز از قوای

."عمل می کنند تا مغزشان [32]به مراتب بیشتر تحت تاثیر نخاع شوکی"لوبون اشاره می کند که جماعت ها . عقالنی ذهن است  

توده ای توجه خود را به خردورزی معطوف نمی کند، او تنها-مرد: "و پس از او نیز خوزه اورتگا یی گاست اصرار دارد که( 11ج، )  

{20."}خود می آموزد [33]و تنها با تن

 مهم است که رابطه ی میان عقل و تن در وهله ی اول مبتنی بر قواعد حاصل جمع صفر تصور شده است؛ هرچه از یکی بیشتر

و حقیقتا معقول باشد – از این رو فشار مهیِب [34]هیچ کس نمی تواند به طور همزمان کامال تنومند. باشد، از دیگری کمتر است  

همانا، و وسوسه ی همزمان رهایی برای لحظاتی اندک به واسطه ی ادغام در یک" مرد راست قامت"حفظ کردِن خود به عنوان   

مک دوگال اشاره می کند. جماعت نیز همانا :

 با مشارکت در حیات ذهنی یک جماعت، هیجانات فرد چنان باال می گیرد که تحت شرایط دیگر به ندرت و یا هرگز به دست

این برای اکثریت افراد تجربه ای به شدت لذت بخش است؛ آن ها چنان که خودشان می گویند از خود بی خود می شوند،. نمی آید  
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 احساس می کنند که موج عظیمی از هیجانات آن ها را در بر گرفته، و از توجه به فردیت خویش و تمام محدودیت های آن غافل

 می شوند؛ انزوای فرد، که همگی ما را می آزارد، در آن لحظه لغو می گردد، حتا اگر این امر صراحتا در آگاهی فرد صورت بندی

{21.}نشده باشد

 الیاس کانتی که از سمت دیگر ماجرا می نویسد نیز در این اشتیاق به تسلیم شدن و رهاشدن چیزی را شناسایی می کند که

.تنها به واسطه ی قرارگیری در یک جماعت است که فرد می تواند از ترِس تماِس دیگران رها شود: "به گونه ای جسمی درمان زاست  

جماعتی که فرد خواهان آن است، جماعت متراکمی ست که. این تنها موقعیتی ست که در آن ترس به متضاد خود تبدیل می شود  

 در آن بدن ها به یکدیگر فشرده می شوند؛ جماعتی که ساختمان روانی اش هم متراکم یا فشرده است، به گونه ای که فرد دیگر

اما به محض آن که جماعت پراکنده می شود، این حس درهم آمیزی{ 22."}متوجه این نباشد که چه کس@ی به او فشار وارد می کند  

 و ازخود بی خودشدن نیز دود می شود و به هوا می رود؛ و می توان حدس زد که اعضای آن نیز باید در آن نور خیره کننده ی ناش@ی از

.خمارِی ناجوِر جماعت، به کار خطیِر محافظت از خود ادامه دهند

 مانند هر اغوای جسمی دیگر، ندای جماعت نیز به سادگی همان چیزی نیست که به نظر می رسد –دعوتی به فراموش@ی خود برای

بلکه همچنین خیانتی عمیق تر در جریان است، چراکه حفاظ فرد در برابر اقتدار دگرآیین را تضعیف می کند؛- لحظات اندک  

به محض آن که تعداد: "لوبون می گوید. حفاظی که در غیراین صورت، می توانست هیوالی استبداد را در فاصله ای دور نگاه دارد  

 مشخص@ی از موجودات زنده، چه حیوان و چه انسان، در کنار یکدیگر جمع شوند، آن ها به طور غریزی خود را تحت اقتدار یک

قدرت رهبر ذاتی نیست؛ بلکه از توانایی او در عمل کردن به عنواِن آن چیزی ناش@ی می شود که( 72ج، ." )رهبر قرار می دهند  

احساس@ی مشترک در نسبت با"می گذارد، و همچنین توانایی او در فعال سازِی " ابژه ی مشترک فعالیت ذهنی"مک دوگال نام اش را   

الیاس کانتی کامال مستقیما به این امر اشاره می کند که میل بی قرار یک جماعت به کانونی مشترک –چه در( 33ذ، ". )آن ابژه  

(29ذ، . )از اضطراب جمعی دائمی نسبت به اضمحالل خود نشات می گیرد- شکل یک رهبر فیزیکی و چه ایده ی بسیج گر

از یک طرف، رهاشدن و درهم آمیزی. البته ما در این جا به تشخیص ماخولیا در آسیب شناس@ی تمدن نزد فروید نزدیک می شویم  

از طرف. در یک جماعْت به گونه ای تاسف بار بازنمای ازدست دادِن خودآیینی ست، خیانتی ست به حکم کانتی درباره ی روشنگری  

 دیگر، پیوستن به یک جماعت و جهت گیری جمعی به سوی یک اقتداِر بیرونی می تواند به منزله ی تصویر عمومی اصلی نیز قرائت

روان شناس@ی گروهی در. شود که مطابق آن، شرط اساس@ی زندگی اجتماعی متمدنانه، تسلیم جمعی به یک قانون استعالیی ست  



[35]گویاتر است Massenpsychologie عنوان آملانِی( و تحلیل اگو  فروید استدالل می کند که پیوندهای میان اعضای یک ،)

رهبر ابژه ی. جماعت همانند پیوندهای میان هریک از آن ها با رهبر، روابط ادیپی را به صورت توده ای بسط و گسترش می دهند  

 مشترِک همانندسازی و سرمایه گذاری لیبیدویی ست و به همین خاطر نیز روابطی برابر و هماهنگ را میان اعضای جماعت ممکن

با تسلیِم جمعی به رهبر، اعضای جماعْت غرایز خودخواهانه و فّرار خود را تا مرتبه ی پیوندهای عاطفی واالیش. می سازد  

.آن غرایز جنس@ی که از اهداف شان منع شده اند ، مزیت کارکردی بزرگی نسبت به آن هایی دارند که منع نشده اند. "... می دهند  

(91و  31رگ، { )23."}آن ها ازآن جاکه ناتوان از ارضای کامل واقعی اند، به ویژه برای خلق پیوندهای پایدار مناسب هستند

 بدین سان ما از تلقی جماعت ها به عتوان آن موج های مقطعی و ناگهانی که فابریک اجتماعی را تهدید می کنند، به سوی نظریه ای

این نکته ای حائز اهمیت است؛. حرکت کرده ایم که در آْن خوِد فابریک اجتماعی به قسمی جماعِت نهادینه شده بدل می شود  

، بلکه به خاطر این که رفته رفته{-24}نه تنها به آن شکلی که معموال فرض می شود –اینکه تمدن برپایه ی سرکوب بنا شده است  

 به ما نشان می دهد که تضاد میان تفکر تصویری و خرد، میان در هم آمیزِی جسمانی و ساختار اجتماعی، آن چنان هم

مک دوگال هم نقدا همین پارادوکس را. سفت وسخت نیست که از قرائت سرسری نظریه پردازان جماعت ممکن است به نظر آید  

مشارکت در زندگی گروهی فردیت را تنزل"این پرسش را مطرح می کند که چگونه ممکن است که  ذهن گروهی او در. دریافته بود  

 می دهد، فرآیندهای ذهنی فرد را در فرآیندهای ذهنِی آن جماعتی منحل می کند که اشاره به سبعیت، بی ثباتی و واکنش های

 غیرعقالنی شان مضمون موردبررس@ِی بسیاری از نویسندگان بوده است؛ با وجود این، تنها به واسطه ی مشارکت در زندگی

این( 28-27ذ، ." )گروهی ست که انسان کامال انسان می شود، تنها بدین طریق است که می تواند از سطح توحش فراروی کند  

اکنون اما، در این جا می خواهم مقداری بر این امر. پرسش@ی ست که من در ادامه به صورت مفصل تر آن را خواهم کاوید  

 متمرکز شوم که چگونه تمایِل مسلط به تفسیِر میل به درهم آمیزی در جماعت ها به عنوان نوعی پس رفت، خوْد حامِی شکلی

.کلبی مسلکانه از خرِد سیاس@ی ست

 پارادوکس سیاس@ی واضِح جماعت ها که آن ها را به شکلی خطرناْک مستعِد پذیرش رهبران می کند این است که آن ها برای

نظریه پردازان جماعت به شیوه ی ایده آلیسم فلسفی، به گونه ای روال مند مویه می کنند که. نجات یافتن از خود باید رهبری شوند  

 افراِد ظاهرا عقالنی به سرعت آمادگی سرازیرشدن به سیرک را دارند –تا آن خودآیینی را که به سختی به دست آمده است، تسلیم

اما همان ها به منزله ی واقع گرایان سیاس@ی، همزمان اصرار دارند که این افراد نابالغ و. شوروشوق جماعتی گذرا کنند  

همان طور که ارنستو الکالئو مشاهده می کند،. بی مسئولیت به عنوان اعضای جماعت ها، الیِق امتیازات شهروندان بالغ نیستند  
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نیزجماعت ها به آن گرایش دارند را نمی توان در مورد افراد آن خودآیینی حاکم بر خود، که نظریه پردازان جماعت در مورد  

نظریه ی جماعت به گونه ای موثر میان داللت های رادیکاِل انرژِی گروهی اتصالی برقرار می کند و ناگهان هم{ 25.}مفروض گرفت  

یاکوبسن اشاره-چنان که میکل برخ. ضرورت  رهبران ، و هم این الزام را که جماعت ها به رهبران شان عشق می ورزند اعالم می دارد  

{26."}در این جا، عشق به صورت بی واسطه یک اقتصادسیاس@ی ست: "می کند

 به همین ترتیب این عشق همچنین نوعی اقتصاِد عواطف توده ای نیز است، و نظریه ی جماعت هم بیشتر به منزله ی تفسیری است

در اواخر قرن نوزدهم، نوعی حوزه ی عمومی نصفه ونیمه از بطن. از ظهور افکار عمومی در عصر دموکراس@ی های توده ای  

در واکنش به این تحوالت،. اتصال حق امتیاِز وسیعا گسترش یافته و تثبیت رسانه ی توده اِی موردحمایت تبلیغاْت ظهور کرد  

 نظریه پردازان جماعت به جایگزینی افکار عمومی معقول با آن امر عمومی ای اعتراض داشتند که یگانه دعوِی اقتداِر آن

پاپ ها، پادشاهان و امپراتورها می پذیرند دیدگاه های خود"لوبون به خود می لرزد که . به شکلی بی رحمانه به تعداد مربوط است  

نه تنها جماعت ها دیگر( 96ج، ". )درباره ی یک موضوع مشخص را به واسطه ی مصاحبه، منوط به قضاوت جماعت ها کنند  

 به صورت نامشروع، شأن امر عمومی را غصب کرده اند؛ بلکه عقاید ناقص شان نیز بدین واسطه که اقتدار جریان عمومی را

 کسب کرده، ناگهان در جایگاه تاثیرگذاری بر نخبگان و خردمندانی قرار گرفته  که تحت هر شرایطی حتی برای یک لحظه نیز

در عصر عمومیت توده ای، هرکس بی خود و بی جهت دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد؛{ 27.}مشغول چنین چرندیاتی نمی شوند  

 سخنوران فرصت طلب جماعت ها را تحریک می کنند و آن مردِم بهتر نیز مجبور می شوند که تسلیم آن تعصبات مشترکی شوند

و یا دست کم)فاصله ی چندانی از این عیب شناس@ی تا نسخه های ضددموکراتیک . که نقاب افکار عمومی را به چهره زده اند  

در چنین جهان درهم وبرهمی تنها نقطه ی امید در این نهفته است که جماعت ها دعوی نیاموخته ی. وجود ندارد( ضدپوپولیستی  

زندگی خود را تسلیم میدان بزرگتری کنند که توسط اقلیت های فرادست شکل گرفته"خود به حاکمیت را فروگذار کرده و   

(127ش، { )28."}است

آسیب شناختی کردِن انرژی های حیاتی گروه های انسانی، به گونه ای چنان: این همان مشارکت مالل آور نظریه ی جماعت است  

توحش مدرن، و در کل کامال در تضاد با هر چشم اندازی از پیشرفت [36]محتاطانه که تنها می توانند به عنوان دردنشان های  

رفته رفته سروشکل یک پرسش کنایی را» چه کس@ی از جماعت می هراسد؟«بدین سان این پرسش که . انسانی جلوه گر شوند  

.به خود می گیرد
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تکینگی های متکثر: انبوه خلق ها

دموکراتیک است و تفرعن نخبه گرای-اولی لیبرال. به طور کلی بدخیمی ظاهری نظریه ی جماعت با دو نوع پاسخ همراه می شود  

این دیدگاه همچنان به این امید دل می بندد که. نظریه ی جماعت را نسبت به چشم اندازهای سیاس@ی توده ها رد می کند  

دست آخر این نظریه ای درباره ی. شهرونداِن خودآیین متاثر از روشنگری می توانند از دل مجامع مدنی عقالنْی پرورش یابند  

بدین معنا که آن نیز به. پاسخ دوم را می توان به معنایی پسالیبرالی، دموکراتیک دانست. سوبژکتیویته و بازنمایی یا نمایندگی ست  

، اما این خودآیینی را نه در سوژه های(دربرابر جماعت به عنوان سیما دگرآیینی برده وار)تاکید بر اهمیت خودآیینی ادامه می دهد   

دست آخر این نظریه ای درباره ی جمع بودگی و. تعین بخش، بلکه در انسجام درحال ظهوِر جمع ها جایابی می کند-لیبرال خود  

من نوشته های هارت و نگری درباره ی انبوه خلق را به عنوان مثالی از این گرایش دوم برمی گزینم. درون ماندگاری ست .

اما آن ها برخالف جماعت ها، این کار را درعیِن حفظ و حتی گسترِش تکینگی تمام. انبوه خلق ها جمع ها را نیرومند می سازند  

منطق درونی انبوه خلق ها، شورش علیه استبداِد هر فرمی ست که از بیرون بر آن ها. عناصر تشکیل دهنده شان انجام می دهند  

(159، 99ان، . )با جمع بودگی هستند" تکینگی های مشترک"و " تکینگی های متکثر"انبوه خلق ها همزمان تفاوِت . تحمیل می شود  

انبوه خلق ها از آن جا که وساطت هر. این امر از آن رو ممکن می شود که انبوه خلق ها از قانون نو ظهور خودشان تبعیت می کنند  

"بازنمودی"قدرت شان بیشتر از آن که . آن چه در بیرون آن ها قرار دارد را نفی می کنند، به صیرورِت خود وفادار باقی می مانند  

هارت و نگری در عصِر حاکمیت توده ای جهانی،. است( درونی، درون ماندگار" )برسازنده"باشد، ( بیرونی، وساطت یافته)  

مولِد انبوه خلق ها را با اصطالحاتی توصیف می کنند که یادآور آن اصطالح هایی ست که الهام گر قرن-خودآیینِی خود  

خداوند تنها به واسطه ی قوانین طبیعت عمل می کند،: "به کار برده بود [37]هفدهمی شان، باروخ اسپینوزا زمانی برای اولوهیت  

{29."}و توسط هیچ کس تحمیل نمی شود

از آن جا که هارت و نگری کار خود را همچون روزآمدسازی نسخه ی. بااین حال خودآیینی ناب انبوه خلق ها نیز بنیادی تاریخی دارد  

 انقالبی مارکس و انگلس تلقی می کنند، انبوه خلق های شان نیز به دنبال بازگرداندن روح رمانتیسیسم آملانی به زمین هستند، تا

مانند{ 30".}فقیران"، ما "پرولتاریاها"ثمره ی آن را بر پایه ی کار انضمامی که همه ی ما انجام می دهیم قرار دهند – ما   

تِن"جوهر مولد جمعی ما، آن چه هارت و نگری . ماتریالیسم تاریخی، نظریه ی انبوه خلق نیز تکیه بر امر حیاتی جسمانی دارد  
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درحالی که جماعْت میان. می نامند، بی نهایت خالق و به انحاء مختلف در برابر مدیریت شدن از بیرون مقاوم است" انبوه خلق  

:وحشت و تراژدی نوسان می کند، انبوه خلق امری واالست

 تِن انبوه خلْق یک بالقوگی ناب است، نیروی بی شکِل حیات است، و بدین معنا، یک عنصر هستِی اجتماعی ست که دائما توُپری

از این منظِر هستی شناختی، تِن انبوه خلق نوعی قدرت بنیادی ست که پیوسته هستی اجتماعی را گسترش. زندگی را درنظر دارد  

می توانید تالش خود را بکنید تا باد را مهار کنید،. سیاس@ِی ارزش تولید می کند-می دهد و مازادی بر هر معیاِر سنتِی اقتصادی  

بنابراین از منظر نظم و کنترل سیاس@ی، تِن بنیادیِن. همچنین زمین و دریا را، اما همگی آن ها همواره از چنگ شما می گریزند  

 انبوه خلق به طرز جنون آمیزی مهارناشدنی ست، چراکه نمی تواند تماما توسط ارگان های سلسله مراتبی یک بدن سیاس@ی احاطه

(192ان، . )شود

خود را به صورت جمعی" بدن اجتماعی جدیِد"با وجود این، ممکن است که انبوه خلق ها از بطن این تِن متحرک و منعطف،   

بخش@ی از امکان این امر امروزه بدین خاطر است که کار در سطح جهانی، به صورت فزاینده ای شامل آن( 204ام، . )بسازند  

حیطه ی کار، همان جایی ست که در آن خالقیت نو ظهور{ 31.}چیزی می شود که هارت و نگری نام اش را کار غیرمادی گذاشته اند  

استدالل بنیادی در این جا این است که هرچه خوِد. انبوه خلق های مشغوِل کار با لبه ی سرمایه تالقی کرده و از آن فراتر می رود  

این بخش از داستان هارت و نگری. کاِر تخیالت جمعی کاالیی شود، سرمایه داری نیز ابزار تعالی خود را بیشتر تولید می کند  

در یک رفع و_دیالکتیکی به نظر می رسد؛ خودآیینی منزِه انبوه خلق ( می توانم جرات کنم این را بگویم؟)به معنای ارتودکس کلمه   

دقیقا در جایی کامال تحقق می یابد که سرمایه چنان تماما کار غیرمادی را تحت شمول خود قرار داده_ جهانی-تعالی عظیم تاریخی  

]بنابراین با اصطالحات اکیدا هگلی، ما با نفِی نفی. که گویی دیگر نمی تواند بدون شکلی از استثمار خود، آن را استثمار کند

بدین سان به لحظه ی بی واسطگی جهِت. سروکار داریم که از خالل آن، انبوه خلق از خاکستر سرمایه داری جهانی برمی خیزد [38  

در این نقطه از توسعه،: "توصیف شده است امپراتوری پایان دادن به هرگونه وساطت و میانجی گری می رسیم، چنان که در  

با دست یابی به سطح جهانی، توسعه ی سرمایه داری. مبارزه ی طبقاتی بدون محدودیت از سوی سازمان قدرت عمل می کند  

(237-236ام، ." )مستقیما و بدون وساطت با انبوه خلق مواجه می شود

 بنابراین انبوه خلق ها که فرم کاالیی مشخصا به مغز و تن شان رخنه کرده، درمی یابند که کار غیرمادی شان نیز به ناگزیر آن چیزی

تن مشترک و"می گویند، یعنی نوعی جوهر انقالبی جمعی که توسط  [39]"امر مشترک"را تولید می کند که هارت و نگری به آن   
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زبان_تجلِی بالقوگی های فعال شده ی مواد و مصالح روزمره " امر مشترک"این ( 189ان، . )خلق شده است" مولد انبوه خلق  

از طریِق همکاری و ارتباط تولید می شود و متعاقبا، خوِد این سوبژکتیویته ی... سوبژکتیویته . "است_ بومی، عادات و رویاها  

."تولیدشده نیز اشکال جدیدی از همکاری و ارتباط را تولید می کند که که بار دیگر مولد سوبژکیتیویته ی جدیدی ست و الخ  

(189ان، . )خلق کند" بدیل درمقابل بدن سیاس@ی جهانی سرمایه"بنابراین بدن اجتماعی جدیِد انبوه خلق هم ممکن است نوعی 

 در نگاه اول ممکن است این گونه به نظر برسد که صحبت از انبوه خلق ها به معنای بازسازِی جماعت ها در جهِت یک نظریه ی

اگر نظریه پردازان جماعت، بالقوگی های درون ماندگار گروه ها را به منزله ی امری وحش@ی و غیرعقالنْی. است» مترقی«انتقادی   

دقیقا آسیب شناس@ی می کنند، نظریه ی انبوه خلق در می یابد که این انرژی ها نه تنها نسبت به نظم اجتماعی بیرونی نیستند، بلکه  

با تاس@ی از پراگماتیسم آمریکایی، هارت و نگری چنین بیان .به خاطر این که در بیرون آن قرار ندارند، به صورت بالقوه انقالبی اند  

...عادت، اشتراک در عمل است : "است [40]می کنند که در وهله ی اول آن چه انبوه خلق ها متجلی ساخته و تولید می کنند عادت  

عادت ها گرچه به اندازه ی کارکردهای فیزیکْی طبیعی به نظر." عادات طبیعتی خلق می کنند که به منزله ی مبنای زندگی عمل می کند  

این طبیعِت اجتماعی، مبنای برسازنده ی تولید( 197ان، ." )عادت ها طبیعت اجتماعی مان را می سازند: "می آیند، اما اجتماعی اند  

.اشتراکی، برای منافع مشترک و در نتیجه برای تغییر جهان، همزمان با تغییر یکدیگر است

به رغم تاکید بر حماقِت جماعت ها،. برخالف انتظار، این لوبون است که مثالی از بالقوگی های امر مشترک در عمل ارائه می دهد  

به برگ هایی می ماند که تندبادی آن ها را از"نوسانات سطحی جماعت . او به آن ها اعتبار نوعی حقیقت اجتماعی عمیق می بخشد  

اما این تحریکات سطحی، جریانات بسیار." جای خود برکنده و به هر سو می پراکند و سپس اجازه می دهد که بر زمین فرو افتند  

پدیده ی اجتماعی قابل رویت، محصول کار عظیم نیروی ناخودآگاه: "عمیق تری را می پوشانند که هم ماندگارتر و هم رازآمیزتر اند  

پدیده ی قابل ادراک را می توان با امواجی قیاس کرد که در. است که به عنوان قانونی به دور از دسترِس تحلیل ما باقی می ماند  

نزد لوبون، هرچقدر هم." سطح یک اقیانوس، آن آشوب های ژرفی را متجلی می سازد که ممکن است اصال از آن ها بی خبر باشیم  

نژاد در." آرزوهای ناخودآگاه و نیازهای یک نژاد است"که کنش جماعْت فکرنشده و از روی بی اطالعی باشد، دست آخر انعکاِس   

جمعی ست" زیرالیه ی ناخودآگاه"به واقع این شاخِص یک . این جا بیشتر اشاره به یک دسته از اجتماع دارد تا وراثت بیولوژیک  

این زیرالیه شامل بی شمار ویژگی های مشترکی ست که: "که در دوره های زمانی طوالنی انباشته شده و رسوب کرده است  

(5، 122، 12ج، صص ." )یک نژاد را تشکیل می دهد [41]نسل به نسل انتقال یافته و نبوغ
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 لوبون می پذیرد که این چنین ریشه داشتن در سرچشمه های بی زماِن احساس و کرداِر جمعی، به جماعت ها کمک می کند تا علیه

کاسِت"یک " استبداد ستم گِر: "غارت ظاملان محکم بایستند و همچنین قلع وقمع روال منِد سلطه ی بورکراتیک را نیز پس بزنند  

اما( 136ج، . )به وجود می آورد" مسئولیت ناپذیری، بی شخصیتی و مادام العمری"که ملغمه ای یکتا و زهرآگین از ترکیب " اداری  

بلکه، نه چندان بی شباهت به انبوه خلق های بعدِی هارت و نگری، در. جماعِت لوبون صرفا یک سنگِر بی جاِن احمقانه نیست  

برای نمونه، آیا چیزی: "چنان که لوبون می گوید. ابعادی حیرت انگیز از قابلیِت خالقیِت منتشر و غیرشخص@ی برخوردار است  

 می تواند پیچیده تر، منطقی تر و شگفت انگیزتر از یک زبان باشد؟ و آیا این محصولی که به گونه ای ستایش برانگیز سازمان یافته

)p. v ،ج( "است، از جایی به جز روح ناخودآگاه جماعت ها می تواند سرچشمه گرفته باشد؟

 بااین حال، هارت و نگری با احتیاط فراوان اصرار دارند که به هیچ وجه نباید اشتباها کار انبوه خلق ها را با کار جماعت ها یکی

اما این افتراق یافتگی،. آن ها نیز می پذیرند که مانند انبوه خلق ها، جماعت ها نیز بی تردید از درون افتراق یافته اند. بگیریم  

نامنسجم اند و هیچ عنصر مشترکی را که در آن"در جماعت ها، افراد و گروه ها . و فاقد هر بارقه ی حیاتی باقی می ماند" بی جان"  

تمام تفاوت ها در یکدیگر حل شده و"و زمانی که بحث توده ها به میان می آید، ." با یکدیگر سهیم باشند، به رسمیت نمی شناسند  

تمام رنگ های درون جمیعت محو شده و به رنگ خاکستری درمی آیند... ناپدید می شوند  ." ) 100ان،  ، xiv( گویی هیچ تفاوتی در 

هارت متذکر می شود که تمایز بین انبوه خلق ها و. درون جماعت نمی تواند به اصِل بالقوگی و یا ظهور خالق منجر شود  

باید به انفعاِل جماعت، توده و جمِع تهییج شده مرتبط باشد که خوْد پیوند نزدیکی با فقدان تفاوت"پیشینیاِن بی جان تر آن ها   

{32."}در میان آن ها دارد

سخن" روح ناخودآگاه جماعت ها"خودآیینی انبوه خلق ها به چه میزان خبر از عاملیت آگاهانه می دهند؟ به هرحال لوبون از   

شاید خوِد این ناخودآگاه بودن، یکی از رازهای قدرت آن ها باشد"می گوید و می افزاید  امر"گرچه عادت نیز، به منزله ی  )vi ،ج( ".  

، باید بسیار ناخودآگاه باشد، اما هارت برای جماعت ها امتیاز آن عاملیت مستقلی را قائل نیست که"مشترک در عمل  

جمِع تهییج شده، البته همچون جماعت و توده ها، می تواند کارهایی انجام دهد که بعضا: "انبوه خلق ها از آن بهره مند اند  

 دهشتناک اند، اما بااین حال آن ها اساسا منفعل اند، بدین معنا که محتاج رهبری شدن هستند و نمی توانند به گونه ی دل خواِه

نیز جماعت ها نزد هارت محکوم به_ انفعال اساس@ی شان_به خاطر همین { 33."}خود و به صورت مستقل کنش گری کنند  

.دگرآیینی اند



 چگونه باید این را درک کرد که انبوه خلق ها می توانند از خودآیینی بهره مند گردند، ولی جماعت ها نه؟ چه ادراکی باید از این ایده

 به دست آوریم که انبوه خلق ها همزمان هم به گونه ای بی نقْص برسازنده ی خود هستند و هم توسط سرمایه مشروط شده اند؟

 آیا انبوه خلق ها می توانند همزمان هم وساطت یافته باشند و هم بی واسطه؟ و اگر چنین است، آیا سیمای جماعت، این

 شاخص دگرآیینِی بی امید، می تواند به نحوی مرموز این تناقض را میانجی گری کند؟ آیا می توان گفت که نظریه ی انبوه خلق

خویش است؟ به عبارت دیگر، آیا سیمای جماعت همان [42]به واقع نیازمنِد جماعْت به منزله ی عنصِر خوارشمرده شده ی  

میان جماعت ها و انبوه خلق ها را بیرونی چیزی ست که نظریه ی انبوه خلق می باید بارها و بارها آن را طرد کند، تا تضاد تصنعِی  

خود کند؟ درونی جایگزین تناقض

نظم علیه میل: انبوه خلق ها

از یک سو، هارت و نگری با ایده ی جیمسونی. به نظر می رسد که انبوه خلق ها به صورت همزماْن درون و بیرون سرمایه اند  

که به نظر می رسد معنای آن" –ارتباطات( "102ان، ." )دیگر چیزی بیرون از سرمایه وجود ندارد: "اصرار دارند  

شکلی از تولید سرمایه دارانه است که در آن سرمایه- "باشد انبوه خلق تقریبا مشابه همان کار غیرمادی در امپراتوری در  

از طرف( 347ام، ." )توانسته جامعه را به تمامی و به صورت جهانی تسلیم رژیم خود کرده و تمام مسیرهای بدیل را مسدود سازد  

 دیگر، هارت و نگری همچنین اصرار دارند که سرمایه هیچ گاه آن جایگاهی را نخواهد داشت که بتواند تِن انبوه خلق را کامال

همواره در قیاس با ارزش@ی که سرمایه می تواند از آن استخراج کند، مازادین باقی می ماند چراکه سرمایه"این تن . محدود سازد  

بنابراین اگر چیزی بیرون از سرمایه نیست، پس به وضوح این( 145ان، ." )هیچ گاه نمی تواند تمام زندگی را تصاحب کند  

افزوده ای  ست که نمی تواند توسط سرمایه"فاقِد بیرون بودن امری نسبی ست چراکه خلق امر مشترک همواره به معنای خلق   

(212ان، ." )تصاحب گردد و یا به چنِگ نظِم خشک بدِن سیاس@ی جهانی درآید

 بی تردید این که بگوییم چیزی بیرون از سرمایه وجود ندارد و کار همواره افزوده ای تولید می کند که نمی تواند به مالکیت سرمایه

می توان این افزوده را به منزله ی وجودی تصور کرد که درون سرمایه وجود دارد و. درآید، ضرورتا حاوی هیچ تناقض@ی نیست  

این افزوده و یا مازاد که از قرارگرفتن تحت الشعاع سرمایه. استلزامات آن است- و یا حتی تجزیه کننده ی-همچنان خارج از   

اما همچنین می توان به سبک وسیاقی ژیژکی، آن را نه. امتناع می کند، می تواند همچون ذخیره ی انقالبی بالقوه تصور شود  

 به منزله ی دارایی اولیه ی انبوه خلق ها که اجازه نمی دهد به تصاحب درآید، بلکه همچون مازادی تلقی کرد که از خالِل خوِد
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 سازوکار کاالیی سازی تولید می شود – به عبارت دیگر، مازادی که نسبت به سرمایه پیشینی نیست، بلکه محصوِل تحرک و

تفسیر پاتریشیا کلوف از نگری چنین رویکردی اتخاذ می کند، آن جا که پیشنهاد می دهد که تحت شرایط. جنبِش خوِد آن است  

سرمایه بیروِن خود را از درون احشاء زندگی تولید کرده و بدین طریق در سطح قابلیت های بدنی پیشافردی"تولید غیرمادی   

هرگاه تِن انبوه خلق به بند"هارت و نگری هم به سهم خود مدعی اند که { 34."}انباشت شده و این قابلیت ها را به کار می اندازد  

 کشیده شده و به بدن سرمایه ی جهانی تغییرشکل می دهد، خود را هم درون و هم علیه فرآیند جهانی شدِن سرمایه داری

(101ان، ." )درمی یابد

درعوض، وحدِت پویای شرایِط آن تنش به. اما به واقع هارت و نگری چندان عالقه ای به حفظ این تنِش تحلیلی نشان نمی دهند  

در یکی، انبوه خلق ها عمیقا توسط. تضاد میان دو جهانی فرومی پاشد که هرکدام به دنبال کسِب فضایی در این گفتمان هستند  

در این جا، سرمایه و انبوه خلق به گونه ای درونی. سرمایه وساطت یافته و کشمکش های خود را برپایه ی آن سامان می دهند  

از درون این جهان، هارت و نگری به گونه ای. درگیر هم می شوند، به طوری که هرکدام به شرط بازتولید دیگری بدل می گردند  

برخاسته باشد و [43]حتی اگر بدیلی هم قرار است پیشنهاد شود، باید از درون جامعه ی ادغام واقعی"قانع کننده می نویسند   

این همان جهانی ست که هارت و نگری در آن ماوا دارند، آن گاه که مصرانه( 347ام، ." )تمام تناقضات درون آن را نمایان سازد  

باید یک بار برای همیشه دست از جست وجو برای بیرون و آن نقطه نظری برداریم که برای سیاست ماْن خیاِل نوعی"می گویند   

می توان یک تحلیل انضمامی را تصور کرد که آغازگاه آن همین اصول باشد، تحلیلی که( 46ام، ." )خلوص را در سر می پروراند  

 به ویژه به آن مکان هایی توجه داشته باشد که در آن ها، امر مشترْک افزوده ای تولید می کند که در شکل کاالیی–شاید به گونه ای

{35.}در بطن سرمایه ظهور می کند [44]به منزله ی عنصری درون بیرونی- مولد و شاید به گونه ای فریبنده

تمایل پیدا می کند –" خیال خلوص برای سیاست ما"و با وجود این، متِن هارت و نگری از این امکان دور می شود و دقیقا به 

مرکزی ترین درون مایه ی داستانی که هارت و نگری درباره ی. خلوص@ی که به منزله ی غیاب وساطت و میانجی گری تصور می شود  

انبوه خلق ها، با تمام خودآیینی حیاتی شان،. مدرنیته نقل می کنند، خیانت به انرژی حیاتی به یاری وساطت و میانجی گری ست  

جماعت ها، با آن دگرآیینی انفعالی شان، بازنمای جمع های کامال. بازنمای رمق تازه یافتِن زندگی به گونه ای بی واسطه اند  

پس دیگر روشن تر می شود که چرا به رغم آن که انبوه خلق ها و جماعت ها، هر دو در. وساطت یافته و در نتیجه فاقد زندگی اند  

 یک سطح به باالقوگی های درحال ظهور گروه ها مربوط هستند، جماعت ها نمی توانند به حضور در فضای انبوه خلق ها پذیرفته

جماعت ها تماما به وساطت انرژی های حیاتی مربوط می شوند و برای هارت و نگری، وساطت دست آخر به معنای مرگ. شوند  
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هارت و. برخالف آن، برآمدِن انبوه خلق ها نشانه ی غلبه بر آن سنت فلسفی مدرنی ست که مبتنی بر بیماری انتزاع است. است  

(با بازنویس@ی جمله ی گی دبور به بیان دیگر)نگری لحظه ی ازدست رفتِن زندگی را این گونه توصیف می کنند –آن هنگام که   

:هرآن چه که زمانی مستقیما زندگی می شد، به سوی بازنمایی و نمایندگی حرکت می کند

قوه-میل-تثلیث عشق  )vis-cupiditas-amor( که ماتریس مولد تفکر انقالبی اومانیسم را تشکیل می داد، در تضاد با تثلیث 

؛ دانش انسانی قابل حصولفیلتر پدیدار طبیعت و تجربه غیر قابل تشخیص اند، مگر از طریق. وساطت گری خاص قرار داشت  

آن چه در این جا نقش. خرد[45]شاکله ی ؛ و جهان اخالقی قابل بیان نیست، مگر از طریقبازاندیش@ی عقل نیست، مگر از خالل  

 بازی می کند، شکلی از وساطت است، یا به واقع یک عقب گرد انعکاس@ی و نوعی تعالی ضعیف که تجربه را نسبی کرده و هرگونه

(79-78ام، . )امر بی واسطه و مطلق را در زندگی و تاریخ انسانی نابود می سازد

 این طور نیست که هارت و نگری نسبت به مسائِل این شکل از تفکر که همواره بالقوگی بی واسطه را علیه نظم وساطت یافته

هستند که مبتنی بر" تولید اجتماع"می گویند که به دنبال شیوه ای از صورت بندی  امپراتوری آن ها در. قرار می دهد ناآگاه باشند  

 پیش زمینه ی بالقوگی مولد میل نزد دلوز و گوتاری باشد، البته بی آ نکه به ورطه ی تمایل آن دو به عرصه ای افتند که صرفا برای

و بازی [46]آری گویی به چندتباری ها"هارت و نگری تصدیق می کنند که . ارزش قا ئل می شود" حرکت مداوم و جریان های مطلق"  

تنها در زمینه ای رهایی بخش است که قدرْت منحصرا از خالل هویت های ذاتی، تفکیک های... آزاد تفاوت ها در امتداد مرزها   

و به واقع تحلیل خودشان از قدرت هم بسیار فراتر از چنین". دوتایی و مفروضاِت ثابْت موجب ایجاد سلسله مراتب می شود  

به همین خاطر، بیشتر و بیشتر جالب توجه به نظر می رسد که آن ها بااین حال به این ایده بازمی گردند. امور سفت وسختی می رود  

را برپامی دارد و با بحرانی تعریف می شود که" نظم علیه میل"رقابت - که مدرنیته –که فرض می شود هنوز ساکن آن هستیم  

."زاده ی تضاد بی وقفه ی میان نیروهای خالق درون ماندگار و برسازنده با آن قدرت متعالی ای است که به دنبال بازیابی نظم بود"  

(76، 74، 142، 28ام، صص )

 هم اکنون در فاصله ی بسیار دور از این فرضیه قرار داریم که انبوه خلق همزمان درون و بیرون سرمایه است و در نتیجه، آن

در عوض، ما به همان تضاد آشنای. مکانی که امر مشترکی که در آن خلق می شود، خوْد امری درون بیرونی ست  

به رغم خودشان، تمایل هارت و نگری به. حاصل جمع صفری میان بالقوگی و سلطه، و میان ظهور و وساطت بازگشته ایم  

 بالقوگی ناب، آن ها را درواقع نسبت به نظریه پردازی روابط درون بیرونی انبوه خلق در مقابل سرمایه، ناتوان و یا بی رغبت
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آن ها در جای خود، یک دوگانه ی متضاِد ساده میان وفوِر و توُپری انبوه خلق ها و تهی بودگِی خاموِش قدرِت. می سازد  

حکومت... در نسبت با مجازی بودِن انبوه خلق : "برساخته شده می سازند که در نهایت دوگانه ای میان مرگ و زندگی ست  

(359ام، . " )امپراتوری همچون پوسته ای خالی و یا نوعی انگل مزاحم به نظر می رسد

باشد تا تحلیلی؟ شاید شبیه آن [47]اما شاید من دارم نکته ی اصلی را گم می کنم؟ شاید نظریه ی انبوه خلق بیشتر اجرایی  

می گذارد؟ برای سورل، این اسطوره" اسطوره ی انقالبی"چیزی ست که جورج سورل، همان مریِد هانری برگسون، نام اش را   

]توصیف... اسطوره های انقالبی : "بیش از همه نوعی تمرکز تعهِد قهرمانانه، قسمی رویین تن شدن در مقابل فالکت است

عاداِت نرم، شکاک و"در مدرنیته ی افسون زدوده ی ما، با ." اراده ی معطوف به کنش اند [49]چیزها نیستند، بلکه نموِد [48  

جهانی را-چنین اسطوره هایی ارزش مند هستند چراکه آن ها شجاعت اخالقی کنش تاریخی" مهم تر از همه، صلح جویانه ی آن  

مفهومی ست، استدالل می کند که-سورل به گونه ای که یادآور تمایز برگسونی میان شناخِت شهودی و تحلیلی{ 36.}برمی انگیزند  

ما نباید این گروه: "از این اسطوره ها در بهترین حالت گمراه  و در بدترین حالت فسادآور اند" روشن فکرانه"نقدهای مالنقطِی   

بلکه، تصاویِر اسطوره ای باید به لحاظ". از تصاویر را به همان شکلی تحلیل کنیم که یک چیز را به عناصر آن تجزیه می کنیم  

،21م، صص ." )و به عنوان نیروهای تاریخی در نظر گرفته شوند [50]باید به عنوان یک کل"آن ها . تعهد و امید استقرار یابند  

پس شاید بدین معنا باید گفت که آن اسطوره ی انبوه خلقی که هارت و نگری به ما عرضه داشته اند نیز یک ابژه ی واال( 22  

اما{ 38(}24م، . )تلقی می کند" بهترین چیزهای ذهن مدرن"است که سورل به عنوان " عذاِب امر نامتناهی"است؛ حاکی از آن   

هرچندکه رابطه ی آن با سیمای. مشکل اسطوره ی انبوه خلق این است که دست آخر بیشتر نوعی توصیه است تا ابزار تحلیلی  

آن زوری که به وسیله اش از ورود جماعت ها به درون گفتمان انبوه خلق ممانعت. جماعت پیچیده تر از صرِف یک تضاد است  

.می شود، درهم تنیدگِی متقابِل بیشتر ی را نشان می دهد

.پیش تر به پوشِش زمان پریشانه ای اشاره داشتم که در نظریه ی اجتماعی موجود، جماعت ها به اجبار به آن رانده می شوند  

 هم اکنون در موقعیتی هستیم تا دریابیم که اگر جماعت ها در مقابل گفتماِن اکنوْن نا هم فاز  هستند، آن گاه شاید آن ها همچنین

این حرف بدین معناست که زمان پریش@ی ظاهرِی آن ها درواقع نشانه ی رمزگذاری شده ی. به تعبیر نیچه ای نابه هنگام نیز هستند  

این امر زمانی روشن تر می شود که از کاربرِد سیمای جماعت ها به عنوان محدوده ی وقیحی. ارتباط آن ها با اکنون است  

همان طور که اشارات. دست بکشیم که در مقابل آن، از روایت های لیبرال و پسالیبرال از عاملیت دموکراتیک محافظت می گردد  

 لوبون به زبان به منزله ی پدیده ی جماعتِی برآمده پیشاپیش نشان می دهد، این نسخه ی محدوده ای از جماعت ها نیز نوعی
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بنابراین با اشاره به قرائتی ظریف تر از ادبیات مربوط به جماعت، صرفا نمی خواهم بعض@ی. ساده سازی رقت انگیز است  

از آن مهم تر، حرف من این است که یک قرائت پیچیده تر نشان می دهد که نظریه ی. پیچیدگی های به حِق آن را اعاده کنم  

این که چگونه باید نحوه ی)جماعت حاوی شیوه ای از درگیرشدن با چالش@ی ست که نظریه ی انبوه خلق آن را تصریح می کند   

اما خوِد نظریه ی انبوه خلق، به دلیل خیز آن به سمت( عملکرِد امر مشترک را درون ساختارهای سرمایه نظریه پردازی کرد  

.اسطوره که خوْد ناش@ی از میل اجرایی اش است، ناتوان از حل وفصل آن است

 بی تردید، واسازی من از پنداره ی هارت و نگری از انبوه خلق، به من اجازه می دهد تا به شکلی جدلی، تحلیل اجتماعِی مبتنی بر

بدین ترتیب{ 39.}آن را می ستایید" زندگی درون ماندگار بی واسطه"فانتزِی آن چیزی را زیرسوال ببرم که کارل اشمیت تحت عنوان   

 اما، پرسِش انبوه خلق همچنین این پرسش دیگر را به میان می آورد که واقعا چگونه می توان درباره ی بالقوگی های نوظهور انرژی

 گروهی صحبت کرد، به طوری که همزمان نظریه ای درباره ی وساطت اجتماعی نیز باشد –به بیان دیگر، نظریه ای که به عوض

، بتواند تشکیل مشترک دیالکتیکی آن ها را ردیابی کند"نظم علیه میل"برانگیختِن رقابت  .

انحراف خالف جریان{: تقلید، محاکات}=مایمسیس 

 آیا با توجه به تمام تمسخرهای نظریه ی جماعت، من مایل نیستم که آن را برخالف جریاِن مرسوم، رستگار سازم؟ قطعا چنین

و شاید این. حاصل می شود [51]رابطه ای که از طریق یک مسیر انحرافی: است –اگر اصطالح را به معنای دقیق آن به کار ببریم  

 انحراِف داده شده، نظریه ی انبوه خلق، به طور خاص خالف جریان است، با توجه به این واقعیت که انبوه خلق به وضوح

می تواند خود را به منزله ی یک بخش [52]اما شاید انبوه خلق تنها با کمی رفتاردرمانی. خواهاِن هیچ بخش@ی از جماعت نیست  

نشانه ی این دگرآیینی بی جان. بنابراین، دافعه انگیزترین ویژگی جماعت چیست؟ دگرآیینی بی جاِن آن. نظری تحقق بخشد  

علت هر دوی این پی آمدها چیست؟. چیست؟ از منظر لیبرالی، فروپاش@ی مرد راست قامت؛ و از منظر پسالیبرالی، ادغام تکینگی  

.سرایت مایمتیک جماعت ها

.نام های بسیاری هم دارد. سرایت مایمتیک همزمان هم مرکزی ترین و هم مبهم ترین مضموِن ادبیات مربوط به جماعت است  

پدیده ی نظم"و او این سرایت را تحت عنوان " در یک جماعت، هر احساس و هر کنش@ی مسری ست"لوبون اعالم می کند که   

(23ذ، " )تاثیر متقابلی"نزد مک دوگال، آن ( 7ج، ". )به سادگی قابل تبیین نیست"طبقه بندی می کند و اذعان دارد که " هیپنوتیکی  
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که او آن را" شبه غریزه"است، نوعی  [53]"صور ابتدایی همدلی"که در جماعت ها مشاهده می شود، تشدید بزرگ مقیاِس   

با تاکید بر( 95، 93را، صص . )مایمتیک مقایسه می کند" تقلیِد"و به گونه ای فیزیکی تر با " تلقیِن"به گونه ای شناختی تر با   

ترجیح می دهد که آن( در یک راستا با مباحثه ی کالسیک آدام اسمیت و دیوید هیوم)، مک دوگال همدلی به کارگیری تحت اللفظی  

و به دلیل)مبتالشدن به تجربه ی هر احساس یا هیجانی که : "را به منزله ی قسمی بازتاب همدالنه ی همه جاحاضر درک کند  

این نفوذپذیری مشترک،." در شخص یا موجود دیگری مشاهده می کنیم که همان احساس یا هیجان را تجلی می بخشد( این که  

را،". )جماعت ها اغلب به آن مجرم هستند"منجر شود که " مازادهای وحش@ی"با تقویت و تشدیدشدن در گروه می تواند به آن   

(107، 95صص 

معطوف شدِن احساسات و افکار یک جمع به سوی"یک محرِک بیرونِی ناگهانی، یک رویداد دراماتیک، معموال به عنوان علت   

کافی ست یک ماشین آتش نشانی در ازدحام و ترافیک ویراژ دهد، و یا کالسکه ی( "4ج، . )درک می شود" جتهی که جملگی برآن اند  

و درجاتی از تاثیرات متقابل{ ابژه ی بیرونی}شهردار فرارسد تا فورا گردهم آیی مردم از طریق احساسات مشترکی در نسبت با آن   

به طور سردستی، اصِل مطلِب این تاثیِر متقابْل{ 33ذ، ."}میان اعضا و گروه، تاحدی به ویژگی جماعت روان شناختی تظاهر کند  

مشارکت کنندگان در یک جماعت از خود بی خود هستند، نه فقط به معنای سرخوش@ی، بلکه همچنین کامال. همگن شدن است  

به گونه ای کلیشه ای، سرایت جماعتی به یک. بدین معنای عینی که یک جماعْت ظاهرا تمام افراد را در یک فرکانس تنظیم می کند  

در یک جماعت هرکس همان احساس@ی را دارد که دیگری؛ با انعکاس یکدیگر، هر کس به صورت. تکثیر ساده تنزل می یابد  

 نامتناهی آن عاطفه را تشدید کرده و به اطرافیان اش منتقل می کند تا آن که جماعت به یک بلوک پرهیاهو از تاثر عاطفی

.وحدت یافته بدل شود

 این همان جایی ست که جماعت ها بسیار از انبوه خلق ها فاصله می گیرند؛ به عوض آن که با تکیه بر تاثیر متقابْل خودآیین شوند،

 به جای آن که چیزی مشترک خلق کنند، انرژی جماعت ها تنها می تواند مطیِع یک اقتدار بیرونی گردد که بر طبق اصل هادی

نوعی سلطه که یک فرد، یک اثر و یا یک ایده بر ذهن"لوبون حیثیت را به منزله ی { 40.}بر توده ها فرمان براند [54]حیثیت شان  

این سلطه نیز"مشابه همان اتفاقی که به هنگام غلبه ی تفکر تصویری بر خرد روی می دهد، . تعریف می کند" ما اعمال می کند  

حیثیت، منشأ... تماما قوه ی انتقادی مان را از کار می اندازد و روح ما را با شگفتی و احترامی آمیخته به ترس آکنده می سازد   

فرآیندی ارتباطی که"مک دوگال حیثیت را در دسته ی عمومی تِر تلقین جا می دهد، به عنوان ( 81ج، ." )قدرت هر اقتداری است  

تلقین". "نتیجه اش پذیرش مومنانه ی گزاره ای انتشاریافته، بدون وجود هرگونه پایه ی منطقی مناسب برای پذیرش آن است  
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در حضور اشخاص@ی به آن رضایت می دهیم که به یاری ما، احساس قدرت و یا برتری به"، قسمی تسلیم فکری ست که "حیثیت  

 هر شکل آن به دست می آورند؛ چه صرفا برمبنای اندازه و یا قدرت فیزیکی، چه جایگاه اجتماعی، چه آوازه ی روشن فکری، و چه

(102، 100را، صص ." )حتی شاید قدرت انطباق

یک لحظه به ما می گویند که انتقال مایمتیک درون جماعت ها صرفا. اما همین جاست که با ابهام مهمی مواجه می شویم  

تصاویر انتقالی معین هر بار به کلمات: "لوبون می نویسد. به صورت تکثیر مکانیکی، بدوِن تخیل و قضاوت عمل می کند  

بنابراین( 62ج، ." )کلماْت صرفا نقش دکمه ی آن زنگ الکتریکی را دارند که آن ها را فرامی خواند: مشخص@ی متصل می شوند  

قواعد خود را از{ کس@ی که"}نزد فیشته هستند، " [55]شخص بدون جان"اعضای جماعت ها که این گونه درک می شوند همانند   

و باز لحظه ای دیگر، همان طور که دیدیم، ظرفیت تولید{ 41."}بیرون می گیرد؛ او ناتوان از انجام هر کاری ست، به جز کپی کاری  

تصویْر"نزد لوبون )خارق العاده ترین و پیش بینی ناپذیرترین سلسله از تصاویر به ارتباطات جماعتْی نسبت داده می شود   

برخالف آن"(. به خودی خود فورا مجموعه ای از تصاویر دیگر را فرامی خواند که هیچ ارتباط منطقی با تصویر اولی ندارند  

 خودزایِی انبوه خلق های باوقار و خودآیین، انتقال های جماعتی همزمان هم همچون دگرآیینی برده وار و هم همچون سرکش@ی

.آنارشیستی به نظر می رسند

 پیشتر اشاره کردم که نظریه ی انبو ه خلِق هارت و نگری، به سرعت به بن بست می رسد، هنگامی که تمایل آن به حفظ تصویر

بیرون/صیرورِت بی واسطه، مانع از آن می شود که به درستی اقدام به نظریه پردازی این مسئله کند که تولید امر مشترک درون  

حال در موقعیِت شناسایی بن بست متناظر در نظریه ی جماعت. سرمایه مستلزم چه اشکالی از وساطت های اجتماعی است  

تمایل فراگیر نظریه پردازان جماعت به بخش بندی جماعت ها به عنوان امری جامعه ستیزانه، مانع از آن می شود تا. هستیم  

 بتوانند تماما به داللت مرکزی گفتمان خود پی ببرند؛ به طور مشخص، همان انتقال مایمتیکی که با تفکر تصویری کار می کند و

 باعث تسلیم شدن به حیثیت می شود، درعین حال وسیله ای ست که امکان نهادهای اجتماعی و حتی آن مرد راست قامت به غایت

انسان تنها می تواند درون رمه در زمین ظاهر: " همان طور که الکساندر کوژو زمانی گفته بود. بت واره شده را به وجود می آورد  

آیا ممکن است که تمسخر فراواِن جماعت ها توسط انبوه خلق، چندان ربطی به ناسازگاری های ظاهرِی جهت گیری{ 42."}شود  

 سیاس@ی شان نداشته باشد، بلکه مرتبط با رابطه ی درونی عمیق تر و ناگفتنی میان بن بست های مربوطه شان باشد؟ به منظور

.پاسخ به این پرسش، نیاز داریم که کمی بیشتر وضعیت مبهم مایمسیس را در نظریه ی جماعت بکاویم
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-یا سرایت مایمتیک، یا تلقین)اصل تاثیر متقابل - بنابراین در وهله ی اول مسئله ی اصلی این است که آیا –در ادبیات جماعت

در هیچ مقطعی، به جای آن که به سادگی به عنوان طریقه ی حماقِت جمعی در نظر( حیثیت، یا آن چه شما را تسخیر می کند  

تا همین جا ما با سرنخی مواجه شده ایم که تامل لوبون بر خاستگاه. تصور شده است یا نه مولد گرفته شود، به عنوان ظرفیت  

ای که مولد زبان است، به کلی بی آن که"روح ناخودآگاه"اما برای لوبون، گویی آن . زبان می تواند نمونه ای از چنین امری باشد  

به همین ترتیب، دیده ایم که اغلْب اثر جماعتی به مرحله ای ابتدایی از تکامل نسبت داده. افراد متوجه اش باشند عمل می کند  

هربرت اسپنسر، همان منادِی تکامل گرایی اجتماعی قرن نوزدهمی، تقلید را به منزله ی. شده است؛ چه تکامل افراد و چه گونه ها  

و همان طور که الکالئو اشاره می کند، مفهوِم تلقیْن عنصری حیاتی در مجادالت. بنیاِد آموزش ابتدایی در نظر می گیرد  

 روان شناس@ی بالینی اواخر قرن نوزدهمی بود که نوشته های کالسیک جماعت نیز از آن تاثیر پذیرفتند؛ تلقیْن نزد ژان مارتین

 شارکو در سالپیتریر، بخش@ی جدایی ناپذیر از آسیب شناس@ی بود؛ درحالی که نزد لیبو و برنهایم در نانس@ی، از اجزاء مرکزی عملکرد

{43.}عادی روزمره بود

به این گرایش دارد که تشکیل ابتدایی سوژه ها را وابسته- تفکر تکامل گرا –بار دیگر، چه در سطح افراد و چه در سطح گونه ها  

 به گشودگی مایمتیک به محیط اطراف تلقی کند، هرچندکه در نقطه ی مشخص@ی باید به سوی بلوغ گام برداشت و در نسبت با

همان طور که فردریک بارلت نیز مشاهده می کند،. هدایت گر و شکاک بدل شد-دعاوی و اثراِت دیگران به فردی خودآیین، خود  

به سادگی به طور عادی( "با واژگان کانت" کودکی" یا )اگر آموزش بتواند آن چه باید را انجام دهد، وابستگی دوران ابتدایی   

همانند نوزادی که به هنگام یادگیرِی راه رفتن از پایه و نگه دار استفاده می کند؛ سپس اما، زمانی که عضالت اش تقویت. می گذرد  

برای مرد{ 44."}شد و بافت های عصبی و اتصاالت آن برقرار شد، از آن ها دست می کشد و با قدرت هرآن جا که بخواهد می رود  

 راست قامتی که به گونه ای مصمم از پایه و نگه دارها دست کشیده است، کشش جماعت تنها می تواند همچون امری اجدادی

برای نویسنده ای همچون لوبون، جماعت ها شکست توده ها در بلوغ شهروندی و در نتیجه، خیانت به آرماِن حوزه ی. به نظر آید  

.عمومی توده ای عقالنی را بازنمایی می کنند

این تا حدی واکنش@ی. درعین حال، به پرسش کشیدن این آرمان تکامل خطی نیز چندان دیرتر از مفصل بندی آن اتفاق نمی افتد  

با آغاز اوایل قرن بیستم و سپس به شکلی. عمل گرایانه به مسئله ی مدیریت افکار عمومی در جامعه ای از جماعت هاست  

 شدیدتر در جنگ جهانی اول، علوم جدید درباره ی روابط عمومی، پروپاگاندا، و بازاریابی توده اْی مسائل خود را به طور خاص

(.به واقع نقل قول از بارلت نیز از کتابی درباره ی پروپاگاندا بود)به منزله ی مدیریت شناخت جماعت و اثرات توده ای درک کردند   



 توجه شدید به مدیریت احساسات عمومی، با این عارضه ی جانبی همراه بود که رابطه ی میان تلقین مایمتیک و خرِد خودآیین

نه تنها ما مایمتیک باقی می مانیم، بلکه این ظرفیت را نباید لزوما تنها به عنوان بقایایی. دیگر نمی توانست یک سویه باقی بماند  

.بدوی در مرد راست قامت در نظر گرفت

همگی ما، اگر توجه مان را کامال بر حرکات شخص@ی دیگر معطوف کنیم، دست کم"به عنوان مثال، مک دوگال اشاره می کند که   

در یک سطح، این ما را در برابر بازیچه شدْن." به شکل ابتدایی و ناتمام می توانیم تمام حرکاتی که می بینیم را انجام دهیم  

تلقین پذیر باقی می مانند، به ویژه نسبت به تلقین توده ای و گزاره هایی که می دانند مورد... اکثر بزرگ ساالن : "آسیب پذیر می سازد  

و با این حال مک دوگال همچنین می گوید که مصونیت کامل از مایمسیس نیز." حمایت کل جامعه و یا سنت های طوالنی آن است  

را،. )چسبیده، چندان فاصله ای از یک منزوی غیرعادی ندارد" تلقین-ضد"امری آسیب شناختی است؛ شخص@ی که به وضعیت   

(105، 104-103، 108صص، 

محقق می شد تا زمینه» غرب«و در » شرق«شاید غافل گیرکننده نباشد که تنها باید تجربه ی تاریخِی تمامیت خواهی توده ای در   

مهیا شود، تامالتی که در آن افسانه ی خاص بودِن مایمسیس انسانی جماعت و قدرت برای تامالت پرقدرِت الیاس کانتی درباره ی  

کانتی(. و بنابراین همچنین به یک معنا خیانت به آن است)به اسارت مدلی شبه جامعه شناختی از نهادینه شدن آن درمی آید   

اما، برخالف دیگران، انسان ها خودتامل گری. استدالل می کند که انسان ها در توان مایمتیک با دیگر حیوانات مشترک هستند  

بدین سان تقلید انسانی، به معنایی قاطع، وساطت و میانجی گری می کند که شامل خودآگاهی و. را نیز تقلید می کنند  

بنابراین کانتی این شکل از. فاصله گرفتن از خود و همچنین هماهنگی با دیگری به گونه ای شدید و کامال احساس@ی نیز می شود  

 فاصله گیری انتقادی را که معموال به عنوان متضاد درهم آمیزی مایمتیک درنظر گرفته می شود، دقیقا در مرکز مایمسیس

میمون ها و طوطی ها نیز تقلید می کنند، اما تا آن جاکه ما می دانیم، خود را در این فرآیند تغییر: "انسانی جایابی می کند  

با( 370ذ، ." )تجربه نکرده انددرون می توان گفت که آن ها نمی دانند از چه تقلید می کنند؛ آن ها هیچ گاه آن را از. نمی دهند  

.قرارگیری همزمان در درون و بیرون کنش مایمتیک، موجودات انسانی آن را به امری دگرگون کننده و خالقانه تبدیل می کنند  

در دوره ی عظیمی: "ِکیف و بالقوگی درون ماندگار خاِص آن ها، از درهم کنِش میان واکنش جسمانی و تامل آگاهانه سربرمی آورد  

در درون[56]دگرگونی هایی از زمان که انسان در گروه های کوچک زندگی می کرد، گویی فرْد تمام حیواناتی که می شناخت را با  

ذ،." )از خالل تکامل همین دگرگون سازی بود که او واقعا به انسان تبدیل شد؛ این لذت و موهبت ویژه ی او بود. خود می گنجاند  
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کانتی ما را از دراِم با حاصل جمع صفِر مایمسیس در مقابل عقل و خرد در نظریه ی کالسیِک جماعت، به مراتب فراتر( 108  

شرطی سازی طبیعی آن، خالق و رهایی بخش است( و نه به رغم)می برد؛ در نسخه ی او، مایمسیس، دقیقا به دلیل  .

 کانتی به هنگام تامل بر نحوه ی فعال سازی نهادهای اجتماعِی بادوام از طریق مهاِر موهبت لذت بخِش مایمسیِس خالق، ما را

نظریه ی جماعت کالسیک به این فرض گرایش داشت که انرژِی جماعْت خصِم. متوجه پرسش@ی می کند که اهمیتی حیاتی دارد  

و به گونه ای آیرونیک، حامیان انبوه خلق نیز به رغم آن که قطبیِت اخالقی آن را معکوس می سازند، در این. نظم اجتماعی است  

نظریه ی انبوه خلق برای. نظریه ی جماعت کالسیک به شدت از انرژِی نوظهور جماعت ها اهریمن سازی می کند. فرض سهیم اند  

نکته ی اصلی این است که در هر دو. آن ارزش قائل می شود، درحالی که از واژگان تخریبِی نوشته های جماعت فاصله می گیرد  

دیدیم که چگونه هارت و نگری، مخصوصا در آن دقایقی که. مورد، تضاد میان انرژی گروه و نظم اجتماعی حفظ می گردد  

میکل مافسولی، جامعه شناس حیات گرای{ 45.}بیشتر اسپینوزایی و خوآیینی گرا می شوند، این تضاد را جاودانه می سازند  

بار)، نظریه ی اجتماعی کاملی حول تضاد کامال ضددیالکتیکی میان نظم انتزاعی و انرژی انضمامی بسط داده است [57]جدید  

قدرت همین تضاد میان. بحران واقعی برای قدرت ها، در طبیعت انتزاعی و فراگیرشان قرار دارد(: "نظم علیه میل: دیگر  

{46."}است که باید به شدت هدایت گر فکر ما باشد توان درونی و بیرونی

 چنان که دیدیم، تحلیل فروید ظریف تر است، نزد او درونی سازی اقتدار بیرونی که مشمول واالیش و کیِف منحرفانه ای بود که

را تا آن جا مخلوط می کرد" توان درونی"و " قدرت بیرونی"از طریق تالش برای آرام سازِی سپورایگوی سیرناشدنی تولید می شد،   

بی تردید مدل فرویدی از. رسیده باشیم و پرسش از تمایز میان آن ها دیگر معنادار نباشد [58]که به نقطه ی درون بیرونی  

را محصول همان" بیرونی"و امر " درونی"اما این مدل همچنین خوِد تفکیک امر . قدرت اجتماعی مبتنی بر ایده ی سرکوب است  

.فرآیند سرکوب می دانست

 در نگاه اول، نظریه ی کانتی درباره ی نحوه ی تشکیل نهادهای اجتماعی توسط جماعت ها، بیشتر داستان مدیریت عواطف به نظر

اموری انتزاعی نیستند که_ مذاهب، ملت ها و به همین ترتیب دیگر نهادها_نزد او، نهادهای اجتماعی . می رسد تا داستان سرکوب  

 بر انرژی حیاتی اتباع شان تحمیل شوند، بلکه سازوکارهایی اند که از خالل آن ها انرژی خالق مایمتیک گروه ها می تواند مهار

نزد او، نهادها آن قدرها انرژی جماعت را به کلی فرونمی نشانند. شده و بدین طریق همان زمان که مقید می شوند، تحقق یابند  

 که آن را در درون آن فرم های مناسکی مهار می کنند که آن را در سطحی میانه حفظ خواهد کرد؛ آن قدر که بتواند تعهدات
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باقاعدگی کلیسارفتن و تکرار دقیق و آشنای مناسکی مشخص، برای: "جمعی را نگه دارد، ولی نه آن قدر که از کنترل خارج شود  

آرام سازِی آگاهانه ی رخدادهای" این ( 21ذ، ". )جماعت چیزی را تامین می کند که همچون تجربه ای رام شده از خویشتن است  

غلظتی معین که در محدوده ی میانه حفظ شده"کمک می کند تا انرژی جماعت در سطحی موثر اما ایمن حفظ شود، " جماعتی  

بگذارد{ بر اعضای جماعت}وضعیتی معتدل از احساسات جماعتی که برای آن که اثر خود را بی آن که خطرناک شود ... است   

(25، 41ذ، صص ". )کافی است؛ وضعیتی که به آن خو می گیرند

طبق مصطلحات( 25ذ، . )است" نگرش های بنیادین"بااین حال، حتی نزد کانتی نیز دست آخر داستان بر سر سرکوب   

، به گونه ای[59]نسبتا خشک شده اند" وضعیت معتدل از احساسات جماعتی"حیات گرایانه، جماعت های رام شده با آن   

احساس وحدت میان آن ها، به درجاتی: "تاسف بار در معرض مراقبه ی عیارگرفته ی کشیش مشربی کلبی مسلکانه هستند  

درحالی که زمانی موهبت. ظاهرا چیزی شبیه رابطه ای فتیشیستی سربرآورده است( 25ذ، ." )میان شان توزیع شده است  

 لذت بخش مایمسیس، حق طبیعی خالق ما به عنوان موجودات انسانی بود، و به صورت جمعی در جماعت ها فعال می شد،

 اکنون تاآن جا بیگانه شده است که به نظر می رسد در ساختار نهادِی آن گروه هایی ساکن شده که به آن ها تعهد وفاداری

با زبان دلوز و گوتاری، آن چه زمانی گشوده و مولکولی بود، اکنون. می دهیم و خودآیینی مان را به کشیش های آْن تسلیم می کنیم  

.بسته و موالر می شود

 گرچه کانتی زیرک تر از آن است که چنین نتیجه گیری هایی انجام دهد، اما به شکل کلیشه ای نتیجه ی سیاس@ی چنین تحلیلی، این

 مسئله خواهد بود که چگونه می توانیم انرژی مایمتیک خالق جماعت ها را به دور از ساختارهای قدرتی که آن را رام کرده و

آیا مفری به بیرون از این بازگشت دائمی به تضاد میان آزادی و جبر، در هر دو اندیشه ی. بیگانه می سازند، مجددا به کار گیریم  

 لیبرال و پسالیبرال وجود دارد؟ آیا می توانیم هسته ی به درستی دیالکتیکی ایده ی کانتی را توسعه دهیم که طبق آن، مایمسیس

به عنوان عامل عقالنی)خالق باشد، بی آن که به ورطه ی قهرمان سازی از فرد خودآیین  [60]می تواند به گونه ای بازاندیشانه  

سقوط کند؟ درحالی که هر دو سناریوی قهرمانانه حامل( به عنوان انبوه خلق درون ماندگار)یا جمِع خودآیین ( خودتعین بخش  

رومانتیِک رهایی هستند، درعین حال هر دو ما را به تضاد غیردیالکتیکی میان خودآیینی و دگرآیینی، میان میل و نظم [61]شوِر  

اما. با گیرکردن درون این تضاد ما تنها می توانیم از جماعت های برده وار و یا انبوه خلق های خودآیین سخن بگوییم. بازمی گردانند  

و نهادینه شدن( درون ماندگاری)نمی توانیم این امر را دریابیم که چگونه مایمسیْس آن دیالکتیِک ظریف میان برآمدن یا ظهور   

را به راه می اندازد که به اعتقاد من، اصلی بنیادی در زندگی اجتماعی است( وساطت) .
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[62]مغناطیس7ی کننده: مایمسیس

جامعه: "مشهور او چنین است(نا)رادیکال ترین طرفدار مایمسیس به مثابه ی اصلی جهان شمول، گابریل تارد است که فرمول   

مدت ها قبل از نابودی تلقی انسان به عنوان کوگیتو توسط{ 47."}است[63]تقلید است و تقلید نوعی خواب گردی  

 پساساختارگرایان، تارد استدالل می کند که فرد خودتعین بخش و آگاه نوعی خیال پردازی ست که آن رخدادهایی را می پوشاند که

ارتعاش"او مطرح می کند که تکرار باعث سربرآوردن هر چیزی در این جهان است؛ از . در سطحی غیرشخص@ی تر روی می دهند  

سرایِت گسترش دهنده ی خود"و " وراثت در حیات ارگانیک"گرفته تا " میان بدن های غیرارگانیک ". ) 4ق،  n( ،طبق گفته ی تارد 

ممکن است معتقد( 28ق، ". )یکی رفتار دیگری را کپی کرد"جامعه نه در روز اول معامله و مبادله، بلکه آن جایی آغاز شد که   

 باشیم که عاملی خودتعین بخش و خودآیین هستم، اما تارد استدالل می کند که ما به عنوان افراْد صرفا گره هایی رزونانس@ی از

در جاهایی به وجود می آید که تالقی ها، تجزیه ها و تقویت های میان تکانه های در" سرایت تقلید"شبکه ای هستیم که از طریق   

( .گردش روی می دهد 4ق،  n(}48{ ممکن است فکر کنیم که ما به گونه ای دل بخواهی می توانیم چیزهای جدید در جهان 

 بیافرینیم، اما تارد اصرار دارد که ابداْع عموما به شیوه هایی کامال غیرقابل پیش بینی و ظاهرا تصادفی سربرمی آورد، آن جا که

معیار موفقیِت اجتماعِی( 30ق، . )جدیدی ایجاد می کنند [64]"ترکیبات تداخلی"چندین تکانه ی تقلیدی با یکدیگر تالقی کرده و   

.این ترکیب های جدید، میزان گستردگی تقلیدگری آن ها و در نتیجه میزان انتشار آن ها است

هر ابداع،"چنان که تارد استدالل می کند . این هم به نوع خود نظریه ای دقیق درباره ی درون ماندگاری و برآمدن یا ظهور است  

و این ابداع نیز متعاقبا" که خود در بطن ابتکار پیشین قرار داشته است... یکی از هزاران امکان ابتکار را تحقق می بخشد   

که هرکدام نیز نقدا_بر طبق میزان و جهِت تشعشعهات تقلیدی اش در اجتماعاتی "بالقوگی های مجازی جدیدی خلق می کند که   

(45ق، ." )می تواند به وجود بیاید و یا نیاید_ با تابش های دیگر روشن شده اند

.مسلما هرگاه تارد به طور مشخص درباره ی جماعت ها می نویسد، بسیاری از مفروضات کلیشه ای زمان خود را بازتولید می کند  

رو و منسوخ هستند، و نسبت-در-به عنوان مثال او استدالل می کند که جماعت ها در عصر جمهوِر توده ای اساسا پدیده ای رو  

ولی به{ 49.}به ظرفیت بالقوه ی جماعت ها در فوران خشونت آمیز از درون جمهوِر نسبتا متمدن از خود اضطراب نشان می دهد  

نباید ما را از بازشناس@ی این{ 50"}جانور وحش@ی بی نام"اعتقاد من، تمام این هراس افکنی های مرسوم او از جماعت ها به عنوان   
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جماعت [65]امر غافل کند که تمام جامعه شناس@ِی تقلید تارد به معنایی عمیق تر و جذاب تر، نظریه ای درباره ی برآمدن یا ظهور  

.است

 ممکن است که تارد چنان که کریستن برخ اشاره می کند مدلی ایجابی از این امر ارائه نداده باشد که چگونه پویایی های

اما بسیار مهم است که او با رد توامان هم. جامعه شناسانه و نهادی بر افزایش و کاهش انرژی مایمتیک موثر واقع می شوند  

 عاملیت قهرمانانه ی فردی و هم شور سلطه ی نهادی، ما را به مراتب جلوتر از شبه درام ایستای خودآیینی در برابر دگرآیینی

به عوض، تارد آن چه به واقع پویایی دیالکتیکی وساطت متقابل است را مطرح می کند که در آن هم رهبران و هم پیروان از. می برد  

.خالل هم نوازی ظریف و فعلیت بخش@ی به بالقوگی های منظم و عمیق به وجود می آیند

مغناطیس@ی کننده ها، چه آن ها را انسانی تصور کنیم و. سیمای کلیدی تحلیل تارد آن چیزی است که مغناطیس@ی کننده می نامد  

مغناطیس@ی کننده ها نه با تحمیل آن چه. چه نه، فعلیِت بالقوگی هایی را تحریک می کنند که مجازا در زندگی های مان حاضر هستند  

می نامد، بلکه با فعال سازی فعلیِت متناسب آن چیزی حیثیت کسب می کند که ما آن را به عنوان" قدرت بیرونی"مافسولی   

(.اما تا پیش از آن لحظه، به صورت مفصل بندی نشده)ازپیش موجود خود احساس می کنیم  [66]طبع وقریحه ی  

منطق همانندسازی در. مغناطیس@ی کننده ها به ما این امکان را می دهند که برای اولین بار آن چه همیشه بوده ایم را بشناسیم  

عمل می کند؛ بالفعل سازی سراپا پیش بینی نشده ی بالقوگی های مجازی که همچون حافظه ی [67]این جا به گونه ای پس نگرانه  

 جسمانیت یافته حمل شده اند، پس ازوقوع و به صورت پس نگر، همچون مقصدی ظاهر می شوند که ما همواره رهسپار آن

.بوده ایم

 تارد کامال با صراحت درباره ی جهت گیری مجازی که هر یک از ما ممکن است نسبت به یک تصویر و یا یک ژست داشته باشیم،

در سوژه ی مغناطیس@ی شده: " می گوید که در لحظه ای مشخص ظاهر می شود و ناگهان به ما اجازه می دهد تا خود را بشناسیم  

این نیروها... نیروی بالقوه ی میل و باور خاص@ی وجود دارد که به انواع واقسام خاطرات خفته اما فراموش نشده متصل است، و   

مغناطیس@ی کننده  می تواند از خالل. است، به دنبال متجلی شدن اند [68]همچون آب دریاچه ای که به دنبال مجرای خروج  

مغناطیس@ی کننده نیازی ندارد که برای ایمان به او و اطاعت از... زنجیره ای از شرایط تکین، مجرای الزم این نیروها را بگشاید   

(51ق، .")او تنها نیازمند کنش است؛ یک ژست تقریبا نامحسوس نیز کافی ست. او، حتی سخنی بگوید
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 نزد تارد، مغناطیس@ی کننده بسیار فراتر از اکثر رهبران جماعْت سیمایی ابهام آلود است و شاید به همین خاطر نیز بسیار

نزد لوبون همانند مک دوگال، چرخش مشترک جماعت به سوی رهبر لحظه ای ست که در آن خویشتن داری لغو. پذیرفتنی تر است  

اما نزد تارد، قدرت مغناطیس@ی کننده  از تحقق نوظهور جماعتی که حول او شکل می گیرد. شده و استبداد دایر می گردد  

ایمان آورده و از"به یک معنا، مغناطیس@ی کننده  اعمال سلطه می کند؛ کمترین ژستی از او کافی ست تا به او . قابل تفکیک نیست  

بازشناس@ی سوژه ی مغناطیس@ی شده در ژست-اما همچنین، اقتدار مغناطیس@ی کننده  وابسته به خود." او اطاعت کنند  

قدرت او مشروط به. بدین صورت، مغناطیس@ی کننده همزمان با رهبری کردن، خود نیز پیروی می کند. مغناطیس@ی کننده است  

 به خود آمدِن نوظهور جمهور او است، هرچندکه بی تردید ممکن است خوِد آن جمهور به بت واره سازی از آن انرژی که به صورت

اثر مغناطیس@ی، فراخوانی یا{ 51.}جمعی با یکدیگر خلق کرده اند، تحت عنوان قدرت ذاتِی مغناطیس@ی کننده ادامه دهد  

است که احتماال" زنجیره ای از شرایط تکین"وابسته به . ایدئولوژیک است، اما همچنین متحرک و گذرا نیز است [69]استیضاح  

دست آخر به نظر من مغناطیس@ی کننده می تواند حتی درونی. باید همواره مورد مذاکره ی مجدد و از نو تمدیدکردن واقع شود  

 باشد؛ ممکن است چه به صورت آگاهانه و بازاندیشانه و چه غیر آن، فاصله ی درونی از خودمان را نشانه گذاری کند، و

با تاس@ی از برگسون، تارد نیز. همچنین ممکن است شیوه ای از اندیشیدن به موهبت لذت بخش مایمسیس نزد کانتی ارائه دهد  

هر کنش ادراکی، تاآن جا که شامل کنش: "استدالل می کند که هر ادراک و دریافتی بر تکرار جسمانیت یافته ی خود داللت دارد  

(75ق، ." )حافظه می شود، که همیشه نیز چنین است، داللت بر نوعی عادت دارد؛ قسمی تقلید ناخودآگاه از خود، توسط خود  

 به عنوان نظریه ای از مجازی بودن و برآمدن و ظهور، مدل تارد از جامعه به منزله ی تقلید، اجازه ی شکلی از خالقیت جمعی

اما به دلیل آن که مغناطیس@ی کننده. آن را می ستاید" تولید امر مشترک"درون ماندگار را می دهد که نظریه ی انبوه خلق به عنوان   

یک رسانه است، نسخه ی تارد به آن تضاد مصنوعی میان درون ماندگاری و وساطت نیازی_ به واقع شاید بیش ازهمه_همچنین   

.ندارد که طرِد فوبیایی جماعت را توسط انبوه خلق توضیح می دهد

به راه افتادِن عادت

ما دیگر سراسیمه با جماعت به سوی جهنم، و یا به لحظه ی. در این جا چیزی ظریف تر و نامعین تر به عرصه می آید  

وسوسه می شوم که بگویم فضای افشاشده در رابطه ی میان بالقوگی های درون ماندگار و. هزاره باورانه ی انبوه خلق نمی شتابیم  

بدین معنا که این فضا بیشتر درگیر. وساطت مغناطیس@ی شده ی آن ها، پیش از آن که فضایی سیاس@ی باشد، فضایی اخالقی ست  

 این پرسش است که ما چگونه به آن چیزی بدل می شویم که می توانیم در ارتباط با یکدیگر باشیم، تا آن که درگیر این پرسش
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ممکن است با توجه به میزان آسیب پذیری گفتمان جماعت ها به خاطر اراده اش به سروری، عجیب. باشد که ما به کجا می رویم  

اما به واقع این چندان هم غیرمنتظره. به نظر آید که چنین فضای گشوده ای از مسائل اخالقی می تواند از این گفتمان سربرآورد  

اغلْب این گفتماِن تنظیم گرانه است که حامل درونی ترین نشانه های بالقوگی هایی ست که خوْد به دنبال انتظام بخش@ی به. نیست  

.آن هاست

 بی تردید اغلب چنین به نظر می آید که نظریه پردازان جماعت، سراسیمه هر شکل از بالقوگی بی ثبات کننده را در گفتمان خود

.بالقوگی های مولد جماعت ها با نگرانی آسیب شناس@ی می شوند؛ پویایی مایمتیک آن ها فورا ممنوع می گردند. می کنند [70]طرد  

به گونه ای آیرونیک، گفتمان نظری ای که عمیقا بر اساس. اما اتفاق مشابهی درباره ی انبوه خلق های هارت و نگری نیز می افتد  

سیاس@ی وساطت یافته که در شکل موجود [71]فوبیای آن نسبت به وساطْت تعریف شده است، ازقضا پیشاپیش کامال با غایتی  

.خود، به عنوان ابزاری برای کاوِش تحرک هر شکل بندی اجتماعی واقعا موجود، به لحاظ تحلیلی تقریبا بالاستفاده می شود  

 همواره و پیشاپیش ما را به اوجی انقالبی پرتاب می کند و گذشته ای را به ما نشان می دهد که در آن جا سرنوشت ما از پیش تعیین

به جای چهارنعل به جلو رفتن به نام سیاست، چرا به صورت تجربی تر در مکان هایی ساکن نشویم که در آْن میدان. شده بود  

 اجتماعی متاثر از تاثرات عاطفِی جسمانیت یافته، دوباره و دوباره از خالل کردارها و روایت های کم وبیش مجاز وساطت می یابد؟

رابطه ی میان بالقوگی حیاتی و: به نظر من اگر چیز مهمی در رابطه ی میان انبوه خلق با جماعت وجود داشته باشد، آن این است  

نکته در این جا تضاد قائل شدن میان اخالق و. وساطت های اجتماعی که همزمان آن بالقوگی را تولید کرده و مشروط می سازد  

 سیاست نیست؛ در عوض، مقاومت در برابر زیرپاگذاشتِن بنیاد اخالقی ظریِف صیرورت اجتماعی و خلق اشتراکی، به خاطر

.تعجیل جنون آمیز به پایان تاریخ است

به منظور حقیقتا: پس شاید این درس پارادوکسیکالی ست که از بازخوانی انبوه خلق در پرتو جماعت به منصه ی ظهور می رسد  

مایمسیس، که جماعْت دردنشاِن جمعی آن است و. خودآیین شدن، انبوه خلق باید دست از رویای بی واسطگی منزِه خوْد بردارد  

 در نگاه اول نشاِن وابستگی برده وار به اقتدار بیرونی به نظر می آید، همچون عرصه ی دگرگونی رابطه با خویشتن در سطحی

عالوه براین ، رابطه با خوِد دگرگون شونده ای ست که به معنایی حقیقتا دیالکتیکی هم. همزمان جمعی و فردی ظاهر می شود  

.بازاندیشانه است و هم در رزونانس های اجتماعی جسمانِی عادِت جسمانیت یافته ریشه دارد
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و ما را در جهانی ارگانیگ قرار. در دروِن خوْد دوگانه ی تقلید و ابداع تارد را شامل می شود. مایمسیْس به کار افتادِن عادت است  

زمانی برگسون استدالل کرد که تفاوت ما با دیگر حیوانات، تنها تفاوتی در درجه است که پیچیدگی بیشتر نظام عصبی. می دهد  

و به دلیل همین تاخیر، به معنای فرصت های بیشتری برای-ما صرفا به معنای تاخیر بیشتر در پاسخ دادن به محرک ها است   

بنابراین نزد. محرک است تا بالقوگی های غیرمنتظره را در مقابل آن تجربیات جسمانیت یافته ای که ما حامل آن ایم آشکار سازد  

آشکار می شود، که به معنای( که بادآورده است" )قدرِت ما در ارزش بخشیدن به چیزهای بالاستفاده"برگسون، انسانیت ما در   

اما ما نیز این تخطی از مسیر را به گونه ای کم وبیش آگاهانه بهبود( 83مح، . )تخطی از مسیر دنباله روی فایده گرایانه است  

ما در همین شکاف میان محرک و پاسخ، توسط خود و با یکدیگر گسیخته شده و به گونه ای مولد از ریل خارج. می بخشیم  

اما نسبت به وساطت های روابط اجتماعِی. این شکاف به واقع فضای برآمدن ها و ظهورهای پیش بینی ناپذیر است. می شویم  

همان طور که لورن برالنت اشاره می کند، آن. ساختاریافته بیرونی نیست؛ به عوض، این شکاْف لحظه ی اجرای آن هاست  

که دائما هر اجرای هنجارگرایانه ی اجتماعی را تهدید می کنند، اغلب نسبت به قواعد ژنریک" لحظات فروپاش@ی بالقوه"  

 کردارهای اجتماعی که وضع می شوند درونی اند؛ و به عوض آن که منادی نوعی دگرگونی شورش@ی باشند، به غنای سرمایه گذاری

لحظه ی از ریل خارج  شدن مولد، ساختارهای اجتماعِی وساطت را از بیرون تسخیر نمی کند؛ بلکه{ 52.}ما در آن ها می افزایند  

 روح آن ماشینی ست که اغلب همانندسازی ها و تعهدات عاطفی ما را به مراتب محکم تر به کردارها و نقش هایی پیوند می زند که
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47. Gabriel Tarde, The Laws of Imitation, trans. Elsie Clews Parsons )1890; New York, 1903(, p. 87

مشخص شده است» ق«ارجاعات بعدی به این منبع، به اختصار با  * .

بنگرید به. آشکارکردن تاثیر تارد بر هم دلوز و هم برونو التور در این جا کار چندان سختی نیست .48 :

· E´ric Alliez, “The Difference and Repetition of Gabriel Tarde” )2004(, www.gold.ac.uk/media/ alliez.pdf

· Bruno Latour, “Gabriel Tarde and the End of the Social,” in The Social in Question: New Bearings in History and 

the Social Sciences, ed. Patrick Joyce )New York, 2002(, pp. 117–32

برگسون. نیز قابل توجه است( جانشین خلف تارد در کرس@ی فلسفه ی مدرن در کلوژ دوفرانس)البته تشابهات با برگسون   

بنگرید به. تلقی می کند" مراکز نامتعین"کارکرد مرکزی موجودات زنده فعال درجهان را به منزله ی ماده و حافظه در :

· Henri Bergson, Matter and Memory, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer ]New York, 1991[, p. 36

مشخص شده است» مح«ارجاعات بعدی به این منبع، به اختصار با  * .

:بنگرید به .49



· Tarde, “The Public and the Crowd,” On Communication and Social Influence, ed. Terry Clark )Chicago, 1969(, 

pp. 277–94

مشخص شده است» جج«ارجاعات بعدی به این منبع، به اختصار با  * .

:همچنین بنگرید به

· Laclau, On Populist Reason

:به نقل از .50

· Borch, “Urban Imitations,” p. 90

مغناطیس@ی کننده نوشته ام، بدین دلیل که تارد به سرعت بحث خود را گسترش داد تا کار» جمهوِر«من عامدانه از  .51  

-درحالی که برای تارد، جماعْت پدیده ای رو. روزنامه نگاران و تبلیغات چی ها را نیز در کانتکست وساطت توده ای مدرن پوشش دهد

یک جمع خالص معنوی، یک پراکندگی از افرادی بود که به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا شده اند و"رو بود، جمهور -در  

ژورنالیست همان نقش@ی را برای جمهور داشت که مغناطیس@ی کننده برای جماعت، اما به شکلی". انسجام شان تماما ذهنی است  

خود به دلیل نامرئی بودن و ناشناس بودن،... الهاِم مشترک تمامی آن ها بود و "او . که به صورت بی واسطه کمتر قابل ملس است  

تارد با مهیاکردن فضا برای مطالعات بسیار بعدتر از خود، مطالعاتی به( 278، 277جج، ." )هرچه بیشتر جذابیت می یافت  

جمهور و"از بندیکت اندرسون، " جماعت های تصویری"از یورگن هابرماس، " تحول ساختاری حوزه ی عمومی"واگرایِی   

انسان های متعهد به مطالعه ای یکسان"از مایکل وارنر، تولد جمهور را در آن لحظه ی تاریخی جایابی کرد که " مخالفان جمهور  

و بدین سان نزدیکی ناشناس متمایز مدرن را به وجود" چنان پرتعداد بودند که یکدیگر را به صورت شخص@ی نمی شناختند  

و در این میداِن نزدیکِی ناشناس بود که روزنامه نگاران و تبلیغات چی ها همچون مغناطیس@ی کننده ها امکان( 280جج، . )می آورد  

:مداخله می یافتند



برای احیای سامی ستیزی توسط ادوار! چقدر آدم می بینید که روزنامه نگاران و تبلیغات چی ها، جمهور خود را خلق می کنند  

 درومون الزم بود که کوشش های اولیه ی او برای تحریک و بسیج به یک حالت ذهنی مشخص در میان جمعیت پاسخ دهد؛ اما

 تاآن جاکه هیچ صدایی این حالت ذهنی را نشنید، پژواک نداد و متجلی نساخت، کامال فردی باقی ماند و با شدتی کم و سرایتی

آن کس که آن را متجلی می ساخت آن را همچون نیرویی جمعی، شاید به گونه ای مصنوعی و. حتی کم تر، از خود ناآگاه باقی ماند  

(282جج، . )بااین حال واقعی خلق می کرد

برخالف. درحالی که جمهورها نیز همچون جماعت ها تابع سرایت مشترک هستند، تارد تمایز جدیدی را نیز به میان می کشد  

سخن بگوید،، تا آن هنگام که" کامال فردی"به عنوان امری" حالت ذهن"کارهای اولیه ی او درباره ی تقلید، او اکنون می تواند از   

به گمان من این تمایز مانع بیهوده ای به وجود می آورد. کار روزنامه نگاران و تبلیغات چی ها باعث تشدید و تقویت اجتماعی آن شود  

را همچون وقفه های متناوب وضعیت پایه ی انزوای( 278جج، " )جریان های افکار"و " رودخانه های اجتماعی"که مشارکت ما در   

چندواسطه ای/چنین فرض@ی، حتی اگر زمانی پذیرفتنی بوده است، بی تردید امروزه در عصِر بیش . اجتماعی به تصویر می کشد  

.غیرقابل دفاع به نظر می رسد

52. Lauren Berlant, The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American 

Culture )Durham, N.C., 2008(, p. 4

.این اثر توسط مصطفی مفیدی به فارس@ی ترجمه شده و نشر نیلوفر آن را چاپ کرده است ]1[

]2[ Multitudes

]3[ Crowds

]4[ Dark Matter
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]5[Virtual ضمن آن که. معادل مناسبی برای این مفهوم نیست، اما در فارس@ی هم هنوز معادل بهتری در دست نیست» مجازی«؛   

عمال آن چنان پرکاربرد و عمومی ست که دیگر جایگزین کردن آن با مفاهیم دیگر چندان معنادار» فضای مجازی«عبارت   

.نخواهد بود

]6[Smart Mobs ؛ mobs  نیز ترجمه کرده اند و» تظاهرات«و حتی » جمعیت فعال«را در ادبیات جامعه شناس@ی سیاس@ی به  

در این جا اما. منظور از آن جمعیت بزرگی از مردم است که به ویژه به آن خشونت ورزی و رفتارهای پرخطر نسبت داده می شود  

به هرحال منظور از. ترجیح داده شده است» جمع تهییج شده«معادل   Smart mobs آن تجمعاتی ست که ارتباطات خود را 

این مفهوم را مثال نزد هاوارد راینگولد می بینیم. مرهون تکنولوژی های ارتباطی دیجیتال هستند :

· Rheingold, Howard. )2002(. Smart Mobs: The Next Social evolution. Basic Books. Cambridge, MA: The MIT 

Press

]7[ Figure

]8[ Emergent

]9[ Intimacy

]10[Allochronic

]11[ Polite

]12[ Paradigmatic

https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref12
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref11
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref10
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref9
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref8
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref7
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref6
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref5


]13[ Crowds

]14[ Mobs

]15[ Gestures

]16[ Command

]17[ Fractal

]18[ Apparatus

]19[ Authority

]20[ Governmentality

]21[ Ideal-Typical

]22[Politically Incorrect

]23[ Erotics

]24[ Affective
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]25[ Dream Life

]26[ Avatar

]27[ upstanding individual .انتخاب شده است فانتزی مردانه ؛ این ترجمه بنا به زمینه ی متن کالوس ته وه الیت در کتاب  

او». توده ها«در برابر » فرهنگ«همواره مردی ست حامل  upstanding individual ته وه الیت نشان می دهد که فرد در عبارت  

است، با سر و اندامی ایستاده و حتی راست کرده» کل«حتی به متونی اشاره می کند که در آن ها با مردی سروکار داریم که   

)erect(، و درعین حال بدنی که همزمان زیرین و درونی ست؛ مانع از آن که مردانگی مطلق گردد.

 ته وه الیت اشاره می کند که نزد فاشیست ها، همین راست بودن با تمام داللت های جنس@ی اش، یادآور برتری بی چون وچرای ]28[

به بیان دیگر، امپریالیسم و تعصب مذهبی آملانی اشاره به این اعتقاد داشت که هیچ نفس@ی در. آملانی بر نقاط دیگر جهان بود  

.است )discharge( جهان نمی تواند به بلندی و راستی سرباز مرد آملانی باشد که درعین حال کامال ارضانشده و بی تاِب تخلیه

نفس راست قامت«اشاره ی ته وه الیت به این امر است که آن سالح فالیک فاشیستی را نباید به منزله ی انحرافی از  ]29[ » 

)upstanding ego(، بلکه همچون حدود نهایی آن تلقی کرد.

]30[ Heteronomy

]31[ Sublated

]32[ Spinal Cord؛ منظور مرکز حرکات غیرارادی ست.

]33[ Flesh
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]34[ Fleshy

به همین خاطر نیز در ترجمه ی فارس@ی این. در انگلیس@ی و به معنای توده است mass در آملانی مترادف واژه ی Massen واژه ی ]35[  

در: "طبق توضیحات او. ترجمه کرده است» روان شناس@ی توده ای و تحلیل اگو«کتاب، سایرا رفیعی به درستی عنوان کتاب را به   

که زیرنظر فروید صورت گرفته کلمه ی... ترجمه ی قدیمی تر   Massen به گروه )Group( ظاهرا استدالل در. ترجمه شده است  

درحالی که فروید در این کتاب به گروه های... آن موقع چنین بوده که توده بیشتر به گروه های سازمان نیافته اتالق می شود   

(9." )سازمان یافته توجه بیشتری کرده است

]36[ Symptoms

]37[ Divinity

]38[ The Negation of the Negation

]39[ The Common

]40[ Habit

]41[ Genius از یک سو ذوق و قریحه، درایت و استعداد و از سوی دیگر ژن،. ؛ این واژه شامل دامنه ی وسیعی از معانی می شود  

در زمینه ی بحث لوبون. افراد نیز اشاره دارد» مربی«یا » روح محافظ«به عالوه این واژه به . زادن و تولیدمثل، اصل ونسب و تبار  

.عمال اشاره به روح جمعی یک اجتماع دارد ، genius نیز به نظر می رسد که

]42[ Abjected

https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref42
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref41
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref40
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref39
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref38
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref37
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref36
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref35
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftnref34


]43[ Real Subsumption

]44[ Extimate

]45[ Schematism

]46[ Hybridities

]47[ Performative

]48[ Descriptions

]49[ Expressions

]50[ Whole

]51[ Detour

]52[ Aversion Therapy،؛ منظور گونه ای خاص از رفتاردرمانی است که به منظور انکار و یا کاهش الگوهای رفتاری ناخوشایند 

.از طریق شرطی سازی رفتار بیمار نسبت به محرک های ناخوشایند انجام می شود

]53[ Sympathy

]54[ prestige
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]55[ Geist

]56[ Transformations

]57[ Neovitalist

]58[ Extimacy

]59[ Etiolated؛ این اصطالحی گیاه شناختی است و منظور از آن خشک شدن گیاه به علت عدم دریافت نور کافی است.

]60[ Reflectively

]61[ Pathos؛ شور و رنج و لذت

]62[ Magnetizer

]63[ Somnambulism

]64[ Interference Combinations

]65[ Emergence

]66[ Dispositions
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]67[ Retroactive

]68[ Outlet؛ این واژه همچنین وسیله ی تجلی انرژی ها، استعدادها و بالقوگی ها نیز معنا می دهد.

]69[ Interpellation

]70[ Foreclose

]71[ Telos
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