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 گفتگو با رانسیر درباره آثارش، سیاست معاصر و برآمدن راست افراطی

 ترجمه: تایماز افسری، سارا دهقان

 

ر شیییی  د ،برای دریافت یک دکترای افتخاری ووالپارایسدعوت ریاست دانشگاه ساله به 75ژاک رانسیر  ،پیش چندی

اش مالقیات  او را در هتی   TheClinic ینشیریه م از طیر   که او شییی را ترک کند توانستاین بود. حوالی عصر کمی پیش از

آنکه به دستورالعم  ییا موویوعاتی معیین مدیدود بمانید و همیین       شد، بیهای مختیفی کشیده میکنم. گفتگوی ما به حیطه

هیای  ناگهیانی جنی ش   والت را بیه بدیب بازکنید: از ویربه    موووع به فییسو  اجازه داد که پای شمار زییادی از مسیا   و مقی   

رسید،  گیوش میی  دن ال پییروزی دونالید ترامیه بیه    آوایی تاریکی که اخیراً بهخواهی در اوای  قرن جدید گرفته تا همدموکراسی

سیاسیت.   اجیرای  و یهنر های همیشه م هم میان اجرایطی انه و مرزبندی، م ارزات برابری”مردم“های گوناگونی از بندیشک 

-های معمول برای تأمی  مییان سیخن   زند، بدون آن مکب  است: او با سرعت تمام حر  میرانسیر فییسوفی عجیب و نامتعار

، سوار بر کشندزنند و شعیه میاش یکی پشت دیگری جرقه میگفتن که نزد سخنوران مردّد سراغ داریم. فوج ع ارات درخشان

-گیرد تا خود را در میاده و موویوع پییش   ر میکاناپذیر، نثری که با اشتیاق مضاعف بهاست، خستگینثری که بر آن چنگ زده

دادن کیار نشیان  هایی که در فیسفه دست بیه سیاق آننگر است که ساده، بهقدر دقیق و جز یاش غرق کند. س ک او همانروی

 داند.می سیاست فرض هرگونهاند، پیوندی که برابری را پیشپیوندی دیرپا و ستوده با برابری

 

*** 
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 را از دست گذاشته و برعکس،به این طر  آن 1990ی سیاسی مرسوم از از مردم شروع کنیم. مفهومی که فیسفه احتماالً باید-

هیا،  شدیید بیا جنی    رفیت، قیرن ج  است. اوواع داشت رو بیه به یود میی   به آن پرداخته بار دیگرشما  هایکتاباز چندین جید 

 باشییه  شد و ناگهان کار به اعالم اتهام عیییه میشی    های نئولی رال آغازیدموکراس ها و فرورپاشیها، بهارها و انتفاوهراهپیمایی

 ، برگزیت، لوپن و دونالد ترامه.جمهور کنونی آرژانتین[]ر یس مکری ما وریسیو کشید، به جمهور سابق شییی[]ر یس

 

ندیوی  هایی که بیه ششد، جن  های دموکراتیک آغازشگرفتن جن طور که گفتید با شدتهمانمن بر این باورم که قرن حاور 

کیه  باید این نکته را هم درنظیر داشیت   ا ی موردنظر من است. امّخیق کنند. این نکته "مردم“ای نو از مفهوم سعی داشتند ایده

به این معنیا کیه میا تنهیا      است: نتیجه یک ساختست بیکه برعکس النفسه نیخود وجود ندارد، مردم چیزی فیخودیمردم، به

قیانون اساسیی و    ا کشیم، امّهایمان را پیش میکنیم مردم هستیم، وقتی خواستهمیکدیگر مالقات ا یمیدان بیک در  زمانی که

ترتیب سؤالی که بایید پرسییده شیود،    کنند و بدینها هم مردم خیق میکند. رسانهجور مردم خیق میساختار اجتماعی نیز یک

 سروکار داریم. نون ما با کدام مردمست که اکی من است این امورد عالقه سؤالی که الاق 

 

 و با کدام مردم سروکار داریم؟-

 

ییک   کنم در کشورهایی مانند فرانسه یا ایاالت متددهدهم. من فکر میدیگری پاسخ می منظربسیار خُب، من به این پرسش از 

ندیوی  یز میان راست و چهِ پارلمانی بیه ی سیاسی تمادر درون این ط قه. کرده مصادره مردم رامضمون  ط قه سیاسی کوچک

. انید عین هیم وبیش کماند و امروزه ی خود را از دست دادهی ویژههاراست و چه شاخصه ندوی کهاست، بهروزافزون مدو شده

 هایی که فضاییپرورانند، جن شی امر مردمی را میهای کوچکتری هستند که طرحی دیگر از ایدهچنان جن شحال همدرعین
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. انید مالیقدرت در قدرت سیاسی  همواره فزاینده ها درپی خالصی از ادغاماین جن شآورند. وجود میبه ”ما“قسمی برای اظهار 

 اند.  شدهاین نظام حذ هایی است که از سیاسی و تمام آن روییم جدایی میان نخ گانچه دوباره با آن روبهپس آن

 

 دهد.ب قرار میمخاطرا  ای از این مدذوفاناخشنود باشیم اما ترامه بخش قاب  مالحظهمهم نیست تا چه حد از این موووع ن-

 

ی که متعییق بیه مردمیی اسیت کیه قیادر بیه بازنمیایی         کند: جایگاهخالی را اشغال می ای یک جایگاهفری انهندو عوامترامه به

هیای  فرانسیوی “که میاری لیوپن بیه     طورهماندرست است.  ”های اصی آمریکایی“ نمایندهکند خودشان نیستند. او وانمود می

الی هستند. میا ن ایید   یکار تولید نوعی هویت خبهها در حقیقت از باال دست، و این درحالی است که آنشودمتوس  می 1”اصی 

 اند.ی نمادینفراموش کنیم که مواد و مصالح سیاست متعیق به حوزه

 

جیا در  . ایین مشترکها، زندگی ی میان بدناست، رابطه ی میموس یاست بیشتر تجربههای شما مواد و مصالح سوشتهاما در ن-

شوند: تقسیم می دو دسته امروزه عمدتاً بهمورخان ما که هم وقتیآن، داریم «اجتماع برابران»نام ی رادیویی بهشییی یک برنامه

-میگِ  والدراما نوعی پساتاریخ را پیشهایی که مث  و آنشوند که صدایی ندارند چنان به صدای کسانی متوس  میآنان که هم

چیه کیه   دادن، کمی شی یه بیه آن  گیرند که برم نای آن دیگر نه هیچ مرکز و مدوری وجود دارد و نه افقی برای وعدهفرض می

 اید.ی بالتار آوردهتاب آخرتان دربارهشما در ک

 

های تاریخ را با این تصور خییالی  دور از وعدهبهم یعنی زمانی برای انتظار یا زمانی ای بالتار نوشتهچه را که دربارهبیه، اما من آن

نظیر مین ایین    گیرم. بهدهد اشت اه نمینظر خاتمه میاتفاق ندوی به کارکرد سیاستِاز ط یعت پساتاریخی یا پساسیاسی که به
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ی چیه شیما دربیاره   آن نظیر از صیر  ن ایین ایید ولوژی   اند و میدافعا قط ی کردهاید ولوژی کسانی است که امروزه قدرت را تک

نظرِ کاذب پنهان کننید. ایین   ی نئولی رالیسم را در پس نقاب این سیاست اتفاقطور چهرهدانند چهگویید خوب میپساتاریخ می

قیدرت   یانید بیه اداره  توآخیر میی  که سیاست دسیت  آوردبار میاعتقاد به پایان سیاست یا حتی از آن بدتر این اعتقاد را به ،امر

 خیود را مظهیر  طیر  راسیت افراطیی    از یکشاهد پیوند میان دو پدیده هستیم:  که برعکسهم درست در زمانیتقیی  یابد، آن

یادمیان  بیه  طر  دیگیر  زو ا، زندجا می حاکم ی سیاسیط قه ”دم و دستگاهِ“لداظ استراتژیک خارج از و بهدهد جیوه می مردم

 . اولین نکته از ت نمرده است و نیاز به نمادهایی دارد، نیاز به ابزارهای مشخص نمادپردازی جمعی. اینآورد که سیاسمی

 

 ی دوم؟و نکته-

 

چنیین ییک   ی اقتصادی نیست بیکیه هیم  عقیدهلی رالیسم تنها یک کنم باید درنظر بگیریم که امروزه نئوکه من فکر میدوم این

بیر اسیاس نیابرابری     توانید می جامعه یک رسم اندیشیدن جهانی با این باور همراه است کهی فکر کردن جهانی است. این رویه

جا یک پارادوکس هم وجود آور است. اما اینشرمتوگویی برابری  شمرند،را خوار میها از برابری متنفرند و آنریزی شود. آنپایه

ای چهره بایدحال همین نئولی رالیسم ت مرده است اما در عینتا وانمود کند سیاس از طرفی لغت نئولی رالیسم ورب شده دارد،

تواند بیه  که سیاست میدرست است: اینناای به باور من عقیدهکنند چه این نخ گان بر آن پافشاری میباشد. آنداشته سیاسی 

 ریزی شود.تواند براساس نابرابری پایهمی که اجتماعقدرت تقیی  یابد و این یاداره

 

 همین منوال بوده است.به وبیشکم همیشه اوواع اما ،بیه-
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احضار نمادهیای بسییار ابتیدایی و بیدوی      دربار دیگر نهفته است که راست افراطی یک واقعیتبار در این این ،موووع ا تازگیِامّ

-تدمی  میبر ما راست افراطی که  نمادهای هویتیآمیزی شود چیزی نیست مگر همچه حاص  میهویت موفق است. پس آن

چنین در ایاالت متدده راسیت از  و هم ،همین اواخر در فرانسه شده. یادمان نرود تاریزیابرابری برنامهکند با اعتقاد سیاسی به ن

 زد.باز می که خودش را راست بنامد سراین

 

 زنند.که خودشان را راست بنامند سر باز میهنوز هم از این-

 

طور که پیش از ایین نییز نشیان    اقعی خودشان را نشان خواهند داد، همانی وها چهرهد؟ بسیار خُب. آنزنن)باخنده( سر باز می

گفتند به برابیری معتقدنید. امیروز چییزی کیه      میدروغ بهچنین و هم ”هستیمما اعتدالی “کردند ادعا میاند، تا ق   از این داده

 اند. خواستار نابرابری گویندعیناً میکنند و جناح راست معرفی میتازگی دارد این است که این جماعت همگی خودشان را 

 

هیایش بیر پاییه آزمیون و     و حیر  آوردرسد را بر زبان میی اش میها هرچه به ذهنگوید. او بیشتر وقتترامه عمالً چیزی نمی-

قدرت حاکم  او خارج از دم و دستگاه. آوردوجود میناپذیری را بهبینیپیش روابط گفتنطور سخن، به این معنا که اینخطاست

کنید کیه نسی ت بیه     اعترا  میی  کند،نظام مالی را مدکوم می گیرد، ناکارآمدیها را به باد حمیه میقدرتمندترین رسانه است،

ز متداول اسیت کیه بیا هرشیکیی ا    کامالً  یک هویت خواستار بازگشت به حالپوتین ارادت خاصی دارد و از این ق ی ، و در عین

 ی زیادی دارد.فاصیه آزمون و خطا
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-را بیه  ند. از ییک طیر  خیود   یکدیگر که معموالً وددهدبه هم ربط میترامه دو نوع گفتار را زنید درست است، حرفی که می

هیا، و از طیر    ، در برابر آمریکیای بازنیده  هاستبرنده آمریکای نمایندهکند، یک قهرمان، تاجری که عنوان یک فاتح معرفی می

آمییزی  هیم  قضییه  . ایین رهیا کیرده   حیال خیود  ان را بهی سیاسی حاکم آنشود، کسانی که ط قهه مدذوفان متوس  مییگر بد

 هیا؟ ؟ التیین هیا ؟ حضیور مکزیکیی  چیسیت رنج بران. دلی  این رنجمیان آمریکای فاتدان و آمریکای  آوردوجود میبه نامعمولی

 آمیزد.مریکایی را با هم می؟ ترامه هوشمندانه دو شک  از هویت آمهاجران

 

 ا زندگی نیست، حتی احتمیاالً مدیریت ی سیاست،در عین حال برای شما سیاست چندان ارت اطی با این چیزها ندارد.  دانممی-

 غنیجریان دارد. فقیر و یانتهابی ن رد واقع درهقدرت هم نیست. در کار شما سیاست ب

 

 هاییا گروه شناختیجامعهمشخص  مقوالتبا  و غنی فقیر ،ودیت به زبان سادهو  ردعمالً عیارتست از این نیبرای من سیاست 

هیایی مثی    . جنی ش کنندعم  میها بیشتر در ساختار نمادین این ودیت یا گروه مقوالت اجتماعی انط اق ندارد: این مشخص

 اعت یار بیه ایین   . انید شیدن سوژه ین شک  ازندین گروه، چندین هویت و چندی پیوند چعنوان مثال نتیجهاستریت بهاشغال وال

در  خیود را  دییدگان زمیان ایین سیتم   امیا هیم   گویید متکثر است،می طور که شماهمان یااست، دیدگان نامتجانس جایگاه ستم

 سازند.  میولی رال قدرت بری نودیت با اداره

 

، ردپیایی بیا   خود را بیر جیای گذاشیته    ربه ردّاز سر گذراندیم: این تج 2011ویی این همان چیزی است که در جن ش دانشج-

 یافته...اهمیت، نوعی حساسیت تغییر شک  
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وجیود  همثابه نمیادی جمعیی بی   ای از مردم را بهروییم شکیی از پیکربندی است که نوع تازههچه ما با آن روبزیرا آن ،بدون شک

چیه ایین   . آنکننید فضا و همان جایگاه را اشغال میی  ن همانچناآیند و همغایت گوناگونی میههای بآورد. مردمی که از افقمی

 . ی قدرتمثابه ادارهبهاست. نوعی تقاب  با سیاست سازند نوعی ودیت با جهان رسمی طریق میمردم بدین

 

 . دانندجور سوسیال دموکرات فرهیخته میکی بعضی مردم شما را طور دیدن مسا   سازشکارانه نیست؟اما آیا این-

 

 شود گفت.تر نمیمن از این پرت . در مورد مووعنه. نه ؟یال دموکراتخندد( سوسی)م

 

 کنیید؟  میی  تعریفطور تان را چهمووعو ماییم از زبان خودتان بشنوم  اینجاییدپرسم چون شما را میدانم. اینبسیار خب. می-

 ؟گراچه د؟ یک آنارشیست؟ یک پوپولیستیک کمونیست غیر آوانگار

 

 ،باشید داشیته  معنیایی  نیوع بشیر،   فقط کمونیسم ولو، گوییدمی کمونیسمی که دانم. اگردم را یک دموکرات رادیکال مین خوم

. منظورم این است که آنچه از آن دفیاع  استنوعی دموکراسی رادیکال طور که آنارشیسم ، هماننوعی دموکراسی رادیکال است

دانییم  طور کیه میی  هیچ ربطی به سوسیال دموکراسی ندارد که همان مسیماً ینرادیکال برابری است و ا اجرایکنم در واقع می

ش ا، یکی از دالی روییمهبا مفهومی م هم روب گمانمبهگردد میتا جایی هم که به پوپولیسم بر بخشی از سیاست پارلمانی است.

-طیور کیه میی   گردد و از طر  دیگر همانیماین است که از یک طر  پوپولیسم به مردم به عنوان نماد بسیار مهم سیاست بر

 ی میان مردم و ره ر است. ی شکیی خاص از رابطهدهندهدانیم نشان

 



www.thesis11.com 

 کار بست؟ پهیو را در مورد ایاالت متدده بهتوان این مفهوم دوطور میچه-

 

ی از ایین  دشیمنان  خییقِ  دریافتنید  انتدده( این بود که سیاستمدارو ال ته نه تنها در ایاالت م) اتفاقی که در ایاالت متدده افتاد

ماصاح ان قدرت مخیالف  با  کههر آنو  ی مقاب  است،در ج هه؛ پوپولیسم دشمن است، پوپولیسم دست برایشان سودمند است

 اش شد ترامه.ای است و این شد که نتیجهکردند این کار هوشمندانهفکر می. استپوپولیست  است

 

 شود.عاق ت به خیر نمی گرااز نظر رانسیر پوپولیسم چه پس-

 

نیروهیای   اندصیار دهد به آن ارجاع می عموماًچه این نام چراکه آن سخن بگوییم،« پوپولیسم»توانیم از گرا نمیما م ارزان چه

بدانید   مردم خود را مظهرخواست وووح میهره ری کاریزماتیک است. برای مثال کریستینا کیرشنر که ب در دستدموکراتیک 

 مظهری داشته باشد. ندتواا مشک  کوچکی وجود دارد و آن این است که مردم نمیکند. امّ آنان حکومت و بر

 

هیای همیاهنگی   خودی ش کهن ود. بیکه تکثیر خودبه مد  ظهور آنیا  مردم بندیتواند، اما منظور من مفص نه ال ته که نمی-

-، استاد فیسفه و انسیان رودریگو کارمیکنند. سیاسی مستقر فعالیت می ابطه با مراکز مالی عظیم و دم و دستگاهبود که بدون ر

 "ها را تدت نیام ی اینوریسماکی همهکزند و تاز حر  میهای پیشهای بدون ره ر و تشک از انتفاوه شناسی دانشگاه شییی، 

دهید.  نمیی  شیهری هیچ افق آرمانها درونماندگار است و تن به می خواند، کمونیسمی که نس ت به عم  بدن "باصفا کمونیسم

کمونیسم برابری » :گوییدمی نوشتید "جاودانگی در کنار ستارگان " که بر اثر مشهور بالنکی باعنوان یاشما خودتان در مقدمه
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الینفیک   بر خصییت اص  را  اجمال به ی است کهتوجه این تعریف بسیار جالب .2«انددر دانش میکوت شریکآدمیانی است که 

 کار گیرند.  ی خویش بهرا در جهت ارادهاند آنتوانستهگان میهم ،بودهبین همگان مشترک همیشه  : هوشگذاردیم هوش

 

چیه در پاییه و   ، یعنیی آن هوش پایه و اساس کمونیسیم اسیت  رابری کند که بتصدیق می حزب پیشتازبدون  ال ته. یک انتفاوه

معنیای  . این اص  برای من بیه مشترک استهمگان هوش بین که د است به اینوعی از باور و اعتقاکمونیسم وجود دارد ن اساسِ

ظیاهر  بیه های یا مهارت هارتو  نگری عق  همگانیی ایده ندارد به هیچ ارت اطی مثالً است و فرد فرد آدمیاناعتماد به توانایی 

بیکه بیشتر فکر  ،و منظورم این نیست کنمطور فکر نمید. من ایننشوها میهای جدید موجب بالیدن آنکه تکنولوژی مشترکی

ین است اتوجه ای که برای من جالب یافته یا تنیده در تمامی دقایق و تمامی روابط است. نکتهکنم کمونیسم چیزی ساختارمی

ازتولیید کیرد.   توان فرض را بر برابری گذاشت یا نابرابری را بهر نوعی از روابط، در هر لدظه میدر ، که در هر یک از این دقایق

 کنیم.سازیم یا منطق نابرابری را بازتولید میپس ما نیز یا جهانی کمونیستی می

 

-پرورانیم. این یک نقطیه میرا در سر آنتدقق که رویای ای گیرید نه وعدهفرض میکامالً موافقم. شما همیشه برابری را پیش-

وقتیی چنیین    کند کیه سرشیتی کیامالً اجراییی دارد.    تصور را القا می کار ب ندیم اینرا بهشروعی که وقتی آننقطهاست،  شروع

 در شییی رخ داده است. 2011طور که چنین چیزی از سال دهد. همانمی افتد منطق نمایش راه به منطق کارناوالاتفاقی می

 

کیار  شوند ییا بیه  دی فعال میهنگام فروپاشی نظم عارا که به هاییخالقیت و هوش باید تمامی اشکالِ درست است. من معتقدم

هسیتیم   های انقالبی، آن روزهای انقالبیهای انقالبی، آن زمانگواهی بر تمامی آن جن شمعنا یکما بهافتند در نظر گرفت. می

گسیخته آن زیر پای نیروهای هایی که خصیت عنانیا جشنها و اجراها، پرفورمنس کنند:کارهای متکثری میمردم طی آن که 
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توانیایی بیه انجیام دادن    بیه خودشیان   توانند مین لدظاتی هستند که مردان و زنان و آدمیان ها آاینکند. برابری را خالی مینا

 ا یک وجه مسیأله اسیت و وجیه دیگیر مسیأله     اما این تنه اند.از قرار معیوم قابییت انجامش را نداشته ثابت کنند کهچیزهایی را 

 در سیمای کارناوال خالصه کردید.خوبی است که شما به زمانمندی

 

 آید.خوشتان نمی زنم شما از کارناوالمیحدس  اامّ-

 

پاسخی است بیه ییک    براندازی مردمی است که شکیی از ابداع مردمی یادر  ور نیست که خوشم نیاید. مشک  کارناوالطنه. این

دنیا را زییرورو   شوند کههایی میدل به پادشاهان و میکهردان و زنانی از مردم بم که هر سال زمانی وجود دارد شک  نهادگرایی.

برای مین چنیین چییزی     کنند.مشخص چنین می کنند، اما فقط در یک بازه زمانیریزند یا واژگون میهم میرا بهآن کنند،می

-شیده طرح از پیش تعییندهند، بدون هیچ برنامه یا که مردم در لدظات غیرمنتظره از خود نشان میفاوت دارد با آن قابییتی ت

گردد، به وویعیت  گیرد، به سر کارش برمیاش را درپیش میزمانِ مردم است اما پس از این زمان هرکس راه خانه کارناوالای. 

چیه متضیمن   ای ندارد. شاید به این دلیی  کیه بیرای مین آن    چنین مناسکی هیچ تأثیر واقعاً براندازانهکنم اینفکر می اش.ق یی

تمیامی بیا چنیین مناسیکی متفیاوت اسیت: آن چییز ابیداع ییک          دهند بهدن به عجزی است که دیگران به ما نس ت میداپایان

 زمانمندی نو است.

 

 .”اریاهای پرولتشب“مث  -
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دی تیا سیی و یکیم    طور عیا مارچ شروع شد و به در آغازِ ”شب پرولتاریا“آن تر بزنم. جز یمثال در این مورد یک دقیقاً. بگذارید 

 شک  عجی ی در این میوردِ شود. اما بهآپری  شروع می ماهِ ،دانیم بعد از سی و یکمطور که می، چون همانماه ادامه یافتهمان 

طیور  و همین س از سی و یکم، روز سی و دوم مارس از راه رسید، بعد سی و سوم مارسری  نشد. بیکه پخصوص خ ری از آوبه

 ی براندازی زمان یا ابداع زمانی نو باشد.ی ایدهدهندهتواند نشانمی است اما به بعد. این ال ته مثالی جز ی

 

ی طی انیه هیای برابیری  قابیییت  است: فیوران را فراموش کردهآن ،شود که تمامی تاریخبا چیزی ریخته می ی کارناوالاما شالوده-

 مضمون مشترک هنر و سیاست است؟ با نوعی اجرای جمعی مواجه نیستیم که مشخصاً های مردمی. آیا در کارناوالسنت

 

نامعین بودن مرز میان اجرای سیاسی و اجرای  توجه است دقیقاًهای مردمی جالبها و کنشال ته. زیرا چیزی که درون جن ش

کیردن ییک   ، مشیخص هیا بدن شکیی از چینشمثابه شکیی از حرکت است، ی سیاست بهچه مشخص است ایدههنری است. آن

ان حضور دارد. و یکس طور در بیشتر اجراهای هنری اخیر بههای سیاسی اخیر و همیناین وجه در بیشتر جن ش. واحد زمانمند

هیای سیاسیت بیر    بیردن تمیامی دال   : اولیی سیخن گفیت   غایت متفاوتاز دو چالش به کنم بایدفکر می همین دلی  است کهبه

 که پیشاپیش میان اشیکال  ایآشفتهدومی ع ارت است از روابط  و، ی سیاست از منظر هنربرای خیق دوباره است ی هنرصدنه

 اند.کنم این اعمال نامعیناز ابداعات و اجراهای هنری وجود دارد. من فکر می اشکال ناشیاز اعتراوات سیاسی و  برآمده

 

 نامعین است. هاپیوند میان آنطور و همین-
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-قرار میبا آن تصنع هنری را در تقاب  اینمن . وجود دارد شانص میانطور، نوعی مرزکشی نامشخها هم همینپیوند میان آن

 با مدیوم هنر است. ی سیاستی واژهکه در صدد خیق دوبارهدهم 

 

 گر: مصاح ه

 فییسو  و نویسنده، و پروفسور دانشگاه شییی ،فدریکو گالنده

 2016دسام ر  4 
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