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 زندگی و آثارش و نظریه سیاسیدرباره  وگو با وندی براونگفت

 ی مرزیو دیوارها سمدموکراسی، نولیبرالی

 ترجمه: سهند ستاری

 

در او  . حووزه کوار  ( استی)برکل ایفرنیدر دانشگاه کال یاسیو استادتمام علوم س یاسیس پردازهی، نظر(1955)متولد  براون یوند

 از موارک  و فوکوو   خوانشوی توازه  بوا   فوکویی، مطالعات انتقادی حقوق و نظریه فمینیستی است. اوزمینه نظریه سیاسی مابعد 

پساسواختارگرا و   لسوفیف، براون به همراه جودیت باتلر کرده است. جادیاها این زمینههر یک از در  یدیجد یفکر یهامیپارادا

(، 1988« )خوانشوی فمینیسوتی در نظریوه سیاسوی    »توان به میبراون آثار جمله کند. از زندگی می ،ییکایآمر ستیمنتقد فمن

« هوای مصصوور، افووا حاکمیوت    دولوت »(، ۲۰۰6« )مدارا در عصور هویوت و امارارووری   »، (۲۰۰1) «خیاز تار رونیب استیس»

اشواره   (۲۰19« )هوای نولیبرالیسوم  در ویرانه»و ( ۲۰15) «سمیبرالینول یسروصدایاز کار انداختن دموس: انقالب ب»(، ۲۰1۰)

گویود و همننوین از نظریوه سیاسوی و انتقوادی، از دموکراسوی و مو عیوت        کرد. او در مصاحبه حاضر از زندگی و آثوارش موی  

 انجام شده است.  ۲۰17وگو در آوریل ساا گفتاین پساساختاگرایی در زمانه حاضر. 

*** 

  نظریه سیاسی چیست؟ حوزهدر موجود مباحث ترین برانگیزانندهبه نظر شما  -

د در جهوان سیاسوی معاصور    نو دار یسیاسی جدیود  یها درتها و بندیصورتچه نوع تمایل خود من به این است که دریابم 

 و همننوین ههوور   ،اسوت گرایی و تکنوکراسوی  سازی، مالیجهانیمتضمن تصوالت  ترینمهم به نظرم برخی ازد. نگیرمی شکل

را بوه خوود    موا بسویاری از   در حاا حاضر ذهنها مسائلی هستند که این .های غربیدر دموکراسیها و ا تدارگرایی هالیسمپوپو
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روور جغرافیوا،   هاست، از جمله نظریوه سیاسوی، هموین   کار با سایر رشتهبا این مسائل مستلزم عمیق درگیری ؛ اندمشغوا کرده

 کنند.  علوم انسانی کار میپایه که در نظریه انتقادی و بر سایر مصققان  تصقیقاتسیاسی و  شناسی، ا تصادعهجام

در تفکر  را تغییرات ترینمهم جر ه، و چه چیز )یا چه کسی( هتغییر کردچگونه در روا زمان  درک شما از جهان -

 ؟کردایجاد  شما

بوه سیاسی و اجتمواعی   یهایجنبشبا که  عظیمهایی شورش، و در بصبوحه نگ ویتنام به بلوغ سیاسی رسیدمجانتهای من در 

چوارچوب  در  کوامالا  ابتودا تا جنبش ضد آپارتاید. گرفته ، از جنبش زنان داشتندرهایی دغدغه که هایی ، جنبشه بوددموجود آ

نظریوه   ربو کوار،  اوایول   در من در مطالعه نظریه سیاسوی نبوود.   تنها مرجع گاههیج مارک اما کردم، کار میتی سسنت مارکسی

 همان مو ع هوم حتی ؛ و چرخیدندمی هویتمسائل  مصور بر که متمرکز بودم های اجتماعینظریهاز دیگر  یانواعتی و سفمینی

پرداز من هرگز یک نظریه. گرفتمالهام می متفکر دیگر چندینو همننین افالرون، ارسطو، و  نینه، فروید، مکتب فرانکفورت از

   م.اهنبود« پارادایمیتک»

. گذاشوت مون   را در ثیرأتو  ی بود که بیشوترین ترین متفکرانیکی از مهمن ولین، شلدام، تکمیلیدوره تصصیالت راهنمای استاد 

 برداشوت  درآویزه گوش من است. او از مسئله دموکراسی هنوز  بدیعبرداشت ، اوالا .دو جنبه داشتن فکر مررز اهمیت او برای 

در تعریو  او   .اسوت  یافته از سر گذرانده شدهتصقق عنوان یک وضعیتتاکنون بهو نه ، استلیبرالیسم مترادف نه او دموکراسی 

و به شکلی های سیاسی وا عی از رریق کنش فقطکه است لی سیحامل پتانیک امکان رادیکاا است، مثل دموکراسی کمابیش 

 در موجوود  هایها و چالشپتانسیل همننین و زداییدرباره دموکراسیخود من  ررز فکربه دریافت این . شودمی صققناپایدار م

هوای او  بود؛ خوانشتاریخ نظریه سیاسی د یق و عمیق بسیار او یک خواننده  ،درثانی. شکل داد ا مختل  دموکراسیابرابر اشک

کنم وانمود نمییزی درباره حاا حاضر. چبود و هم روشنگر بافت متن ضرورت متوجه هم در آن واحد همیشه از متون تاریخی 
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بسویار   درت در زمانه حاضر های و مخمصهین اشکاا تبیبرای  رویکرداین نظریه سیاسی دارم، اما از   رائتکه استعداد او را در 

همگام الزاماا سیاسی  ظبه لصا توان با آنانمی متفکران بزرگی کهبه یخ اندیشه سیاسی، رتابه معطوف  رویکردی - امثیر گرفتهتأ

 . بودن

کنیود و  را دنباا می یرد منطق نولیبرال« سروصدای نولیبرالیسماز کار انداختن دموس: انقالب بی»در کتاب شما  -

 کند. خطرات نولیبرالیسم د یقاا چیست؟ چطور دموکراسی را تهدید میاین منطق که د یدهنشان می

نیوروی  عنوان از  کوه  سازی، زدایی و خصوصیمقررات  بیلاز  ،شودتلقی میها گذاریای از سیاستنولیبرالیسم معموالا مجموعه

بخشوی از آن چیوزی اسوت کوه      فقوط  همه این مووارد اما سازد. و حقوق و مطالبات نیروی کار را مصدود میدارد برمیسرمایه 

عنووان شوکلی از   بوه  م بایود سو م کوه نولیبرالی اهبه این تز رسوید فوکو آثار مطالعه با . در بر گرفته استموجود  وا عاانولیبرالیسم 

در همه و عقلی که بخشی از آن چیزی است که بر همه چیز  شود، یک نظمدرک نیز  [«عقل حاکمیتی»یا ]« حاکمعقالنیت »

دولوت را بویش از   ، بلکوه  کندمصو نمیسازد. نولیبرالیسم دولت را را هم می« گراییدولت»نوع خاصی از کند و جا حکمرانی می

این یک نظم عقلی است که در سرتاسر جامعه، فرهنگ و زندگی خصوصی است، و  رساند که در خدمت بازارمیپیش به  درتی 

 i«انسوان ا تصوادی  »بوه   هر روز بیش از پویش  هاانسان تا دریابیم چرا نیست تخیل وه  ز چندانی بهنیاکند. حکمرانی میبر ما 

بور آن  یوا  د نو کن ارزش سورمایه خوود را حفو    ند که نکاین فکر میهای زندگی خود به یا چطور در همه بخشد نشومیتعبیر 

   .  بیافزایند

کوه  در حوالی اسوت،  زدایوی از دموکراسوی   ارزشسوازی  ترین آثوار نوولیبراا  یکی از مهمکه دهم نشان میبا دلیل در این کتاب 

سوی دموکراسوی را   سیا ارزش بوازار جوای   و توی ارزش کننود.  که بر خودشان حکومت می مردم، مردمیدموکراسی یعنی عمل 

بوه هموین خوارر بور ایون      . روندزیر سواا می، برابری سیاسی و آزادی سیاسی مردمیحاکمیت  ارزشهم گیرد، هم معنا و می
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اصوطال   در بوه  شدهنولیبرااشرایط ها و جمعیتاز دا  ضد دموکراتیک هستیم کهیک پوپولیسم آشکارا شاهد  اکنونباورم که 

، آبکوی و ای دوره یانتخابوات  سوایدهند چرا یکی ممکن است که دیگر تشخیص نمی هایی، جمعیتدآیبیرون می هادموکراسی

    .باشد خواهان دموکراسی

ای از فقط با انتخاب دونالد ترامپ بلکه بوا مجموعوه  ، نههدشتهدید در ایاالت متصده ایم که دموکراسی خودمان به چشم دیدهما 

عنوان  و  هآورددرو مرکز تجواری  بازار  به شکل یک از اساسساا گذشته دموکراسی را  ۲5ری که دادگاه عالی آمریکا  یهارأی

شوهروندان  » ] انون[ به نام معروف دادگاه عالیرأی مسلط شود.  ]یعنی این دموکراسی[تا بر این بازار  هبرداشت درت سرمایه از 

مسولط   هوا ایون کماوین  بنوابراین بور   و د نمداخله کنهای انتخاباتی کماین در تا بخشیدها  درتی نامصدود به شرکت ii«متصد

 نولیبرالی.  دادگاه عالی مبتنی بود بر عقلرأی صدر تا ذیل این . دنشو

ممکن است نتیجه  -خصوص از رریق  طع بودجه آموزش عالی و آموزش همگانی هب -تر به حذف کاالهای عمومی عام گرایش

ای شوند کوه دغدغوه  های منفرد سرمایه انسانی تلقی مینه شهروند بلکه تکه هایی باشد که دیگرانسان یشهروند کاهش ارزش

از  هوم  یافته نخواهد بود و کسید. بنابراین هدف آموزش دیگر پروراندن  سمی دموکراسی تعلیمنجز افزودن بر ذخایر خود ندار

گرایوی  راسوت  های. این است دنیای امروز ما، دنیای پوپولیسمافتاددموکراسی نخواهد  ساختنو بافرهنگ به فکر تعلیم این پ 

   نازند.فرهنگی و نادانی خویش میبیبه که 

شواهد شوماری از   هوا[  ]در ایون سواا  دهنود.  موی  پاسوخ  رونودها هموین  به با تندی که های بسیاری چپهستند عین حاا،  در

از ریزا، و همننین بسیاری یتا جنبش خشمگینان و سگرفته  استریتوااایم، از جنبش اشغاا بودهمردمی های مقاومت جنبش

ایوده  گورفتن  بوازپ   است و هم مردمیگرفتن  درت سیاسی بازپ هم ها این جنبشهدف رور کلی بهتر. های کوچکجنبش

تقلیل همه جهان به یک بوازار  مخال   که از  درت و ارزش هاییدریافت به عبارت دیگر، -های عمومی و ارزشعمومی  هایکاال

  .اندغیر  ابل کنترا
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  ؟از نو بسازیمتصوالتی خود از دموکراسی را در پرتو چنین درک توانیم چطور می -

 زیر پای دموکراسی را خوالی است که انبوه نیروهایی مواجهه با کسانی که پروای دموکراسی دارند بزرگ چالش  ،در حاا حاضر

را پرسوش مهوم   این ، متفکران و فعاالن دموکراتیک  بل از هر چیزگرایی. سازی و مالیجهانیگرفته تا نولیبرالیسم از ، کنندمی

ق[ آن اسوت،  میدان ]تصقو  تریناصلیدولت همننان -آیا ملت؟ شودباید پیاده تواند و میاسی کجا دموکر: دارند ی خودروپیش 

انصصوار  که دولت -ملت ؟طورملی چدرونهای  ضایی و منارق حوزهترند؟ اتصادیه اروپا، مناسب، نظیر ملیمابعد های یا منظومه

آیود؟  دولوت چوه بور سور دموکراسوی موی      -بعود از ملوت  شویم. رت میدوران فت، وارد بدهدمسئله حاکمیت از دست بر خود را 

یوک مسوئله   داننود موافوق نیسوتم.    رسد، و من با کسانی که حاکمیت را دشمن دموکراسی یا رهایی موی حاکمیت به پایان نمی

به چه کسوانی  « کنیمما مردم بر خودمان حکومت می»در جمله « ما»های دموکراتیک این است که بنیادی در تمام انواع رواا

در نصوه حکومت مردم بر خودشان، در تعری   لمرو آن حکمرانوی، و در تعیوین   شود. این مسئله نقشی اساسی دارد ارالق می

نفسه چیزی بد یا اشتباه اسوت  کنند حاکمیت فیمدلوا خود داا مردم. این است منشاء جداا نظری من با کسانی که فکر می

؟ چیسوت ر این لصظوه از تواریخ   دموکراسی د صالحیت مصلیا  لمرو  ،حوزه  ضایی که باید به هر ترتیب بسارش را جمع کرد.

: دموکراسوی  هوای صوورت بوه  اسوت  مسوئله دوم مربوو    و نظریوه دموکراتیوک سووالی حیواتی اسوت.      بورای عمول    این سوواا 

و  اتی درت ربقهای شکلبا  موارههو ، هدموکراسی بوداز  مصدودشدهصورت دموکراسی یا بورژوا دموکراسی همیشه یک لیبراا

عالوه، لیبراا دموکراسی صورت چندان استواری از دموکراسی نیسوت؛ در لیبوراا   به. است داشتهپوشانی همسلطه  احکامسایر 

ریشه دوانده که سد بزرگوی در راه  ( citizen privatism)شهروندان  عمیق از اعتقاد به خودسوداندیشیِ یهایدموکراسی رگه

جدید درباره  یهایدیدگاهبا مطر  کردن در حاا حاضر توان میآیا این است: اصلی  سواابنابراین حکومت وا عی مردمی است. 
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صوالحیت   هوای مصول هوا و  مکوان ، های  ضاییحوزه ،برودفراتر دموکراسی لیبراا الب از که  آنکاربستن بهو  «مردم حکومت»

  د؟ناین عصر بخور دیافت که به در یدموکراتیکجدید 

جوور  چه است برای عصری که خودش هم جدید  :دهیم پاسخاین سواا به  باشیمسازی دموکراسی نوفکر اینکه به جای به پ 

این سوالی است که توکویل در اوایل  رن نوزدهم پرسید و بایود دوبواره    ؟هستندمناسب دموکراسی  از بدیعیهای رویهو  فضاها

   و بدان پاسخ داد.کرد  مطر ویکم در  رن بیست

این تجربیوات  ، اما ههور استدر حاا در سرتاسر جهان اکنون  دموکراسیاز  متعدد و به شدت گیراییتجربیات یک نکته دیگر. 

در دو  ورن گذشوته، و نیوز تواریخ      . تاریخ استعمارگری و اماریالیسمنیستندپذیر ترجمهمختل   یهاها و فرهنگتاریخ در لزوماا

هوای  و امکوان  هوا صوورت ، خواص  یهافرهنگ ها وتاریخمسیرها و  دارد:م در  رن بیستم، یک درس مهم دموکراسی و کمونیس

و ایوراد  کلوی نیسوتند.   و عوام  ایون تجربیوات   . آورندپدید میو برابری  رهایی برای حکومت مردمی،]تصقق[ خاص خود را برای 

فوارغ از تواریخ و فرهنوگ    کند روشوی  همین است که تصور می اصطال  هنجارگرای نظریه دموکراسی د یقااسنت تصلیلی یا به

هوای آن نظریوه بوه    دهد فقط با جابجواکردن  طعوه  برای فکرکردن به اصوا دموکراسی وجود دارد، روشی که به آدم امکان می

توان بدون حساس بودن به خصائص مردموان  برد میخواهد دست یابد. این نظریه گمان مید یق آن اصولی که میعیارسنجی 

ئص تاریخی، فرهنگی، مصلی، کاسوتی، ربقواتی، جنسویتی،  وومیتی، و تعلقوات و ترکیبوات خواص        حکم کلی صادر کرد، خصا

بوه  کوه   یعنوی هور رویکوردی    -به همین دلیل است که نظریه سیاسی . شود، این خیالی بارل استنه، نمیو...  مردمان مختل 

 -اندیشود  موی  ،رشیسوم اآن نظیور ، و حکومت درت  نبودبه ]حتی[ ر اشکاا ممکن  درت، حکومت و ییا سا دموکراتیکامکانات 

بوا  ، علیهوذا و    پینیده هایها و فرهنگها، تاریخا تصاد سیاسیت به نسب حساسیت ، وتو د  یهوشیار را بامسائل این  باید

از تمامی معوایبی اسوت کوه    یک نسخه دانشگاهی  گرای دموکراسینظریه هنجار. یکدیگر ادغام کرده و ذیل خود یکاارچه سازد

  است. «سیستمتغییر »گیر گریبان
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هوای فراملوی سورمایه و خشوونت     جریانکه کنید استدالا می« های مصصور، افوا حاکمیتدولت»شما در کتاب  -

 ؟تان چیست. منظوردنکنمیاعتبار بید و ناندازمیبه خطر را دولت بر حاکمیت -انصصار ملتتئوکراتیک، 

از آن  ودرتی وجوود    بواالتر . ربق تعری ، حاکمیت  درتی اسوت کوه   عیارتمامحاکمیت سیاسی همیشه چیزی آرمانی است نه 

آید، و هیچ چیز باالتر از خدا نیست، چون از مفهوم خدا در مقام حاکم میشود، حاکمیت ندارد. چنانکه کارا اشمیت یادآور می

هوا  دولوت بوه خودمت   و شود   سکوالراز دوره وستفالی از حاکمیت اولیه بندی این صورت. نبودخدا دیگر  خداصورت این در غیر

سوت کوه   نی بودین معنوا  البتوه ایون   . نیافته استو تصقق و نا ص همواره مصدود که از آن زمان تاکنون حاکمیت مطلقه، درآمد

  .خود را از دست داده استحاکمیت اهمیت 

-در میودان ملوت  را حاکمیت های فراملی دارند جریاندهم که نشان میبا دلیل « های مصصور، افوا حاکمیتدولت»در کتاب 

همننوین  علیهذا. ها، مذاهب، و   هایی از انواع چیزها: اعم از مردم، کاالها، سرمایه، حتی ایده، جریاندنربزیر سواا میدولت 

از هوم  بسیج خشونت متمدنانوه   و همینطورنامیم، های خشونت سیاسی، مثل آننه تروریسم میشکلکه دهم نشان میبا دلیل 

الملول  میدان روابط بین در مقامجای حاکمیت را و تاحدی کنند خالی میحاکمیت را زیر پای  ،هاغیرغربیهم  ها وسوی غربی

درک مسلط بورای   حدحاکمیت همننان یک در آن که یابیم دوره فترت میما خودمان را در یک این است که  .دهندتغییر می

کوه  هسوت  هم  دیگر عامل و  درت ینچند ولیالملل، دیالماسی، جنگ، و مسائلی از این دست است. دهی روابط بینو سازمان

میلیوون   6۰ها گرفتوه )اکنوون در جهوان ]بویش از[     از مهاجرت انبوه انسان - دنبرد و تصلیل مینکشحاکمیت را به چالش می

 هری سرمایه مالی و سوایر  آیند( تا  درت هولناک نمیشمار پناهجو به در آمار رسمیکه  بیشتری بسیارتعداد پناهجو هست، و 

 اشکاا سرمایه.  

 ؟چیست« دولت-ملتدیوارکشی »از  ، به لصاظ نظری،منظورتان -
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 ابل تأمول   ندیوار برلیالمللی از سقو  تجلیل بینبا توجه به که  فته شدراز سرگدولت -دیوارکشی ملت 1989مابعد دوران در 

اغلوب  کوه  دیوارهوا  استصکام آن.  درت و نمودی از ، نه واا حاکمیتاز زدانست  یدولت را باید سامتوم-دیوارکشی ملتاست. 

، انزجوار، یوا اضوطراب    میودی وبوه ن مهوم دولوت هسوتند     هایپاسخ نمایش نیزحتی در مقام  دارند، تئاتری کارکردی نمایشی و

. ابزارهوایی کارآمود هسوتند    تهدیدات مشهود« دفع»در بدین معنا نیست که دیوارها لزوماا البته  این زواا حاکمیت.از گیر همه

 تأثیر کلدر  ولی؛ شوندساخته می مهاجرانسیل ها یا ، تروریستو مهمات بستن راه مواد مخدر، اسلصهبرای  ی بسیاریهادیوار

 سومت  بوه را در مورز   مهواجران دیووار  این مکزیک است.  -در مرز ایاالت متصده فعلیدیوار  نمونه، بارزترین. ندارند ایبازدارنده

جرم و و  هادارودستهاز پدید آورده برای  اچاق مهاجران، و دنیایی عظیم ساخته  هل داده؛ صنعتی عظیم ترمسیرهای خطرناک

مینوی را  صونایع زیرز مکزیوک کورده اسوت.    -ایاالت متصوده ار ودی  اچاق مواد مخدر؛ این تمام کاری است که با تبطمر یجنایت

   .بگیردسیل مهاجران و مواد مخدر را  جلوی به صورت وا عینکه آبیمیر را افزایش داده است، وتقویت کرده و آمار مرگ

فقوط یوک شوعار    «( اش با مکزیکسازم! هزینهمی یدیوار»که ترامپ را به  درت رساند ) یشعاردانند آن برای مثاا، همه می 

ر هوزا ۲ هزینه سواخت  زنندمین میتخچنانکه ، دوشای گران تمام میررز احمقانهبهدهد میاش را وعدهترامپ دیواری که . بود

عالوه، اگر این دیوار سواخته  به. آب بخورد به ازای هر مایل میلیون دالر 4۰تا  3۰بین  حدوداا ساله، ۲۰ای مایل از آن ری دوره

 -ها نیواز دارد  ایاالت متصده به آنکند که میاز راه غیر  انونی تشدید دشوارتر و واردات کاالهایی را یک بار دیگر شود، در وا ع 

کوه چنوین   توا زموانی   و ،موواد مخودر  هم و نیاز دارد  هم به نیروی کار ارزان ایاالت متصدهیعنی نیروی کار ارزان و مواد مخدر. 

روز از بوه جمعیتوی کوه روز   بوه پاسخی هستند  در اکثر موا ع بنابراین، دیوارها. ها متو   نخواهد شدتأمین آنای باشد، مطالبه

 . کم شده استسازی ا افوا حاکمیت و نولیبراابشوند، دولتی که  درتش تر میتر و خشمگینمضطربتر، دست دولت ناراحت

در مورز جنووب شور ی اتصادیوه اروپوا، در       د به پدیده دیوارکشیرام که اشاره دادید برای این کتاب نوشتهی جپیشگفتار اخیراا

دادن برای هول های جدید است بدانیم که چطور دیوارها در آن نواحی، با ایجاد راه مهمکشورهایی چون مجارستان و صربستان. 
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موانع از ورود  کوالا  و ، کننود  شوان دهنود نوه اینکوه مسدود   مهاجران به این مسیر یا آن مسیر، فقط مسیرهای تردد را تغییر می

کوه بورای   شووند بوه ابزارهوای موذاکره در درون اتصادیوه اروپوا،       این دیوارها بدا می به این ترتیب،. شوندنمیاروپا به مهاجران 

بوه درد  و، بوه روور کلوی،    اسوت  و اهرم فشوار  برگ برنده در حکم « شوندکه مهاجران اوا وارد آنجا می یکشورهای»اصطال  به

   «.بصران مالی»و « بصران پناهجویان»اروپا با آن روبروست: اکنون خورد که میای گانهبصران دو

 ؟گذارندمی یجا بر معاصر یاسیس تیعامل بر سر مجدد مذاکره تأثیراتی دردیوارها چه  -

در بیرون مرزهای جنایتکاری خطر، بیگانگی و از ها، ها و غریبهخودیسازند از میو توپر  یکاارچه یهایدیوارها گفتارها و تخیل

هراسی پاسخی به بیگانه بنابراین دیوارها صرفاا. خیالی یا کاذب در درون مرزهایکدستی، آرامش،  داست و تعلق از و یک کشور، 

سوازند و  شویطان موی  پوسوتان(  )عمدتاا رنگین هاغریبهدیوارها از کنند. تشدید میایجاد و را هراسی بیگانه وا عنیستند، بلکه در 

کوه   هوا درگیر در این جریوان  پردازان و شهروندانِنظریهپیش پای های راهیکی از کنند. )سفیدپوستان( را تقدی  می هاخودی

از روی اینکوه   نوه  ،پناهجویان و مهاجران اسوت درخصوص رر  دعاوی متقابل  متضمن ،هراسیبیگانهبه باشد پاسخی تواند می

   .دنهمراه شوها استرداد آنبا ی هراسبیگانه

کند شکاف ایجاد می [کشور]پردازان و فعاالن در روایت و تصویری که دیوارکشی در داخل اما در عین حاا مهم است که نظریه

اموا   «ای که زندگی خووب بوود  زمانه» سفیدی، از، از دستیک تصاویر نوستالژیک و خیالی از یک فرهنگ همان یعنی بیاندازند:

و خشوونت   ولوع تنهوا نیازهوا،   این تصویر نه .شده استتهدید هستند  بیرون مرزهادر که اشرار یا  گرسنگانانبوه  از سویاکنون 

یوک ملوت   یعنوی  ، ها[]آمریکایی ما. کندپاک میجایی مثل ایاالت متصده در  نیز را نماکند، بلکه تاریخالپوشانی می خود ما را

    است. آمیزرعنهوا عا در اینجا گرایی برافراشتن پرچم بومیدر حاا حاضر ایم. مهاجر، جمعیت بومی اینجا را نابود کرده
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پدیود  هراسوی را  احساسواتی باردازنود کوه بیگانوه    ها، و ها، ترسمهم است که دانشگاهیان و فعاالن به اضطراب بسیار، و باالخره

احساسوات  ایون دسوت   کوردن صورف   تخطئوه مهم است که ما فراتور از  بسیار . کشندرا پیش میدیوارکشی خواست و آورند می

 نشان و تغییرش دهیم.  و  آن را بشناسیموشیم بک ارتجاعی

 ؟چنین کاری کرد توان د یقاامیچطور  -

متمرکز است، راه به جوایی نخواهود   « درست»های د که صرفاا بر دیدگاههمننان درگیر شعارهایی باشچپ جریان به نظرم اگر 

هوا و شوعارهای   شده، و حمله به مهاجران هسوتیم، فقوط بوا دیودگاه    ءاحیامردساالری هراسی، اگر ماهایی که مخال  بیگانهبرد. 

، هوا هوا، اضوطراب  تورس بایود بکوشویم    به جایی نخواهیم رسید. موا وا عواا  دهیم، واکنش نشان  به این وضعیتتندی  باخودمان 

موا  . انود را به وجوود آورده  تیره و تاری هایگرایشچنین امروز کار کنیم که ها را درک و بر روی آنهایی شکستو  هاوابستگی

مووجی از   کوه  هوایی ، تورس میوا و  شوو   فرد خودد وجو و یمصل جوامع ،تنگناها ،یگزنددرباره حادی  هایچنین ترسبه باید 

  .اندتهییج شدهنیز  استمدارانسیهمان  توسطو  به راه انداخته راستی رارلب دستسیاستمداران فرصت

و دست از کاری که به لصاظ سیاسی درست است برداریم  مبرا شویم، باید «نزاکت سیاسی» اتهامبرای آنکه از کنم من فکر می

فقوط  ایم، نوه دانیم. اگر متوجه این مسئله شدهمی جهان در آستانه فاجعه است؛ این را نقداا .شویمجدی  در عوض درگیر تصلیل

هوا فقوط   است؛ ایون  ییجافضا و ور پدیده تروریسم در همه جور هه های اخیر بلکه به خارر تغییرات ا لیمی،به خارر انتخابات

ها، و ریفی از سوایر نیروهوا رهوا    افراد، گروه از سوی کهسیاهی های انگیزهو ها انرژی بهگردد برمیبلکه  به اسالم نیستمربو  

ایوم  نه را انجام دادهآنمدام به راه خود ادامه دهیم و اگر فقط هستیم. خطر چیزی چون آخرالزمان در معرض  ما وا عاا .شوندمی

   .اندبه این آستانه رسانده ما را به نیروهایی باردازیم کهبه صورت تصلیلی و سازمانی، باید به جایی نخواهیم رسید.  ،تکرار کنیم
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ای که بنا بود مردم را برای رهایی آمووزش و  ، وهیفهدست کشیدهبود،  ائل ها برای خود ای که  رنمان وهیفهاز هچپ جریان 

مصول  کوه  شوده  متمرکز  ژورنالیستی و فعاالنبسته دانشگاهی، نسبتاا های حلقهروی بر روز بیشتر روزبه جایشبهسازمان دهد. 

و گوری چوپ   کونش گوینود  نموی بوه ایون   . اسوت  موان فانلمخا مصکوم کردن و یکدیگرمان برای باورها و اعتقادات بازگو کردن

ر به مردم برسیم دهی باشیم! باید به این فکر کنیم که چطوی برای سازمانهاا رابما باید به دن. نیستاینطور دهی چپ سازمان

  و چطور به  درت. 

حرفی بورای گفوتن   چه  ،شد بصثها درباره آن چیست و در پرتو موضوعاتی که  بالنظریه انتقادی  جایگاه هامروز -

  ؟دارد

 یهوای چنوین توالش  فهوم ایون جهوان.    متضمن تالشی است برای ، اگر بخواهیم درست آن را بشناسیمنظریه انتقادی،  منظربه 

نظریه انتقادی  .دانمشجره نمییک مکتب یا به  منصصرمن نظریه انتقادی را  .باشد و منابع متفاوت هاسنت برخاسته از تواندمی

هوا و   ودرت  و هوم  دهود  رار موی  را در معرض نقد جریان اصلیهنجارهای  واعد را باید مثل چیزی فهمید که هم رویکردها و 

بورای درک  اسوت  الشی تبلکه  ،نیستو عدم پذیرش البته منظورم از نقد مخالفت دهند. هنجارهایی که به زندگی ما سامان می

 .  انددانش موجود در حاا گردشهای انسانی و رویههایی که در و  درتها انتقادی فرضیه

ریزهوای جدیود معرفوت دانشوگاهی بورای سوایر       بوه جوای اینکوه خورده    ترین معنایش، ترین و غنینظریه انتقادی، در گسترده

، و کندنقد خودش را باشد،  خوداندیش . نظریه انتقادی باید هموارهکندهم این جهان حرکت میحوا فدانشگاهیان تولید کند، 

   سازد.میها جهان را  ابل فهم از آناستفاده  با های  بلی و رویکردهایی باشد کهنظر در فرضیه به دنباا تجدید
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سوازی بورای   حقیقت و زمینهمابعد گیری جهان اند که سهم مهمی در شکلاخیراا پسا ساختارگرایی را متهم کرده -

که  جذاب کرد . چطور ممکن است نظریه انتقادی را برای کسانیاست چون ترامپ داشتههایی  درت رسیدن چهرهبه

 ؟کنندساختارگرایی را رد میپسا مبادی

ختارگرایی این  در  درت و نفوذ داشته که باعث شده ترامپ به حقیقت گورایش پیودا کنود.    ابامزه است خیاا کنیم پساس وا عاا

نووعی  بوه  هویچ ربطوی   ی کوه جهان ،جهانی بهتر بسازیم در وا ع توانستیممی تا داشتساختارگرایی این همه  درت پسا کاشکی

از  داشت. ولی حرف حساب مدعیان چیست؟ آن کسانی که هیچ و ت میانه خوبی بوا یوا درک کواملی   جهان مابعد حقیقت نمی

کوردن مبنوا یوا    ثبوات اند میان بیکرده گرفتن حقایق مبنایی نداشتند حاال تناهری پیدابه پرسش ساختارگرایان برایتالش پسا

 صورف . (facticity)بودگیبه وا ع نگارانو روزنامه از سیاستمداران جریان مشخصیعال گی اساس حقیقت در تراز فلسفی و بی

    .ستین یچندان مهم یادعا م،یابیآن را در ییچرا آنکهیب ،تناهر نیااشاره به 

هوا، ا تصوادها،   داریبنیادهوای حکوموت   دورانی بودانم کوه   را برآمده از ییپساساختارگرا هکهستم  ستیمارکس نقدریهنوز ا من

 مطموئن هوایی  چیوز دیگور  های رایج را پوا ارزشچون ) شده بودشناور « رالمعیار » به لرزه افتاده بود. هاآنجوامع، و حقایق 

عنوان حقیقت مطلوق  مذهب دیگر نه به؛ رفته بوده و جریان اصلی زیر سواا مرهنگ عااصالت در ف (؛کردمثل رال[ تعیین نمی]

فرآینود تولیود و   روز بیشتر از د در مقام یک کل روزبهاو ا تص؛ شدارائه می یخواهبعنوان یک انتخاب شخصی و نسبتاا دلبلکه به

و شود  پیدا میجور فضا و مکانی همهدر نقداا  د که در آن حقیقتآمساختارگرایی درون نظمی پدید پساشد. مصصوالت جدا می

تورین  ، به نظرم یکوی از مهوم  حاابااینکند. در سطح فلسفی مطر  میرا این مسئله پساساختارگرایی . هدف و سرگردان بودبی

دهند توسط سامان میکه به جوامع انسانی سروحقایقی آید، این است: های سیاسی که از دا پساساختارگرایی بیرون میداللت

هوا  توان در خدا، ربیعت، یا سنت، یا تاریخ جست. و اگور بناسوت ایون   را نمی این حقایق بنیادشوند. میمتعین ها انسان]خود[ 
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 سرشوت به  نسبت انهیپساساختارگرا نشیب. بیرون بیایندانسانی  اندیشیژرفاز دا تأمل و دموکراتیک باشند، پ  باید حقایقی 

 بلکوه . سوت ین ریپوذ امکان گریکدی با یزندگ یچگونگبر سر  توافقکه  ستیمعنا ن نیا به -است انسان ساخته که- حاکم قیحقا

 یچگوونگ  نیوی تع یبراو خودخواسته  آگاهانه یتالش جمع شامل یدموکراس از یمهم بخشکه  دیگویم یبه سادگ شنیب نیا

  .است بودنهمبا نیا

. تغییرات ا لیموی وا عیوت   ( استfactual truth) مبتنی بر وا عیت حقایق ، و آنماندیم یبا  نشدهحل ئلهمس کی جانیا در

؛ بلکوه  نکورد ارائوه  بوودگی  وا وع تفکر پساساختارگرایانه هرگز استداللی در برابور  چطور؟ علمی بودگی وا عجعلی است؟ دارد یا 

پساساختارگرایان )مثول دریودا،   شوند. یابند و تفسیر میمینظم و ترتیب  گفتاریصورت ها همیشه به وا عیتکند استدالا می

هوا  انسوان اسوت:   ترو جالب تربسیار مهم ن. ادعای آناه استشدابداع  به سادگیچیز  ره اند کهفوکو و دیگران( هرگز ادعا نکرده

ما نیست، بلکه همیشه تفسیری است.  فاعلی، و زبان صرفاا توصیفی یا گذاری کنندنامراحتی حقیقت را توانند بهبدون زبان نمی

کنوار  آن را پوردازیم یوا   کنویم؛ بوه چیوزی موی    روایت موی  صای خاای را به شیوهکنیم یا تجربهتغییرات ا لیمی را توصی  می

از  هپساسواختارگرایان و توضویصات   شور  هوا  کنویم. هموه ایون   پردازی و  یاس میکنیم؛ ما استعارهکید میتأو بیان ریم، اگذمی

برخوی  رسواند توا نشوان دهویم چطوور      چرا که پساساختارگرایی به ما یاری موی سازد. شدت برای زمانه ما مهم میحقیقت را به

وجود و به شودمیشوند؛ چطور حقیقت ایجاد شته میکنار گذابه سرعت و برخی دیگر  آیندمی حکمرانیبه کار  مشخص حقایق

 باشد.  ]از این مسئله[  ترمهم توانددر حاا حاضر هیچ چیز نمیشوند. می تفسیر ها، و چطور وا عیتآیدمی

 ترین توصیه شما برای مصققان جوان در حوزه نظریه سیاسی چیست؟مهم -
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 تعهدین در برابر نهمنباز کرده و  رشتهاین پای شما را به بنسبید که  هاییمندیو عال ه هامهم است به مسائل، دغدغهبسیار 

های مصرک فکوری و سیاسوی   دغدغهآن دست ها شما را از زیرا اینای مقاومت کنید. هنجارها و الزامات حرفهحد و حصر به بی

 به نظریه سیاسی کشاند.   پای شما راروز اوا که  خواهند کرددور 

، وکارهوا کسوب دانشوگاه، مثول سوایر    له نهفته است کوه چطوور   ئساین م در ترین خطر پیش روی مصققانبزرگدر حاا حاضر 

ای از معیارهوا کوه   وعهمجمبا مطابق  هم، آنیر ابت و ارزش یابیگاهیجامربو  به  یایهشود با دغدغهتراز میهمروز بیشتر بهروز

رو، شمار بسیاری از دانشگاهیان، خاصه دانشگاهیان جوان، خود را درگیر کار و فعالیت فکوری  از اینبه تفکر ندارند. هیچ دخلی 

، و خاصوه بوه مسوائل    سیاسوی و فکوری  جودی  که ربط چندانی به مسائل  یابیگاهیجاسازی و شبکهدرگیر ، یابندمی کارآفرینانه

ی یوا چیوزی سوودآور    گذاری بانکبسا ]بهتر است[ دنباا سرمایهچهچنین چیزهایی باشید، اگر بنا دارید درگیر . ندارند جهان ما

هرگوز  و ، دیآورینم دست به تانیر ابت گاهیجا شدنشناخته تیرسم به از یریگدندان زیچدانشگاه  درهرگز  وا عبه شما. بروید

 اصویل و  ارتباروات هوا، و  نوشوتن، ایوده  تدری ، دی و رضایت در تفکر، وشنخآیید. بیرون نمی نیز کردناز این دور بارل تالش

 با دیگران است. -« ارزش باالی دارایی»در تقابل با ارتبارات مبتنی بر  - رامعناد

 

 E-International Relationsمنبع: 

 :هانوشتپی

                                                 
i ( انسان اقتصادیHomo Oeconomicus )کشد که به دنباا  مااا     یم ریحسابگر به تصو یکه انسان را موجود یاقتصاد یهاهینظربرخی در است  یمفهوم

ساود را در مقاا     نیشاتر یکاااد    ب ( را در مقاا  مصار   utility) تیا مطلوب نیشاتر یباه دنباا   ن اسات تاا ب     یانساان اقتصااد   ،یخود است. به طورکل یشخص

 کااد  کسب کاد. دیتول

ii  جملاه  کشاور ا   نیا حااک  بار ا   یقادرند در همه امورات   نهادها ییکایبزرگ  مرهای صادر شد شرکت 2010که در سا   کای مر یدادگا  عال یرأطبق

هماه شاهر ندان برابرناد      گوید ا   نجاکه می این قانون کااد.اجرا ها  ن قیخود را ا  طر ماتیمداخله   تصم یدادگا  عالتی ح   یجمع یهارسانهانتخابات 

ساا مان   1988در ساا    .کاااد  مداخلاه جملاه انتخاباات   در اماور جامعاه ا   توانااد  مای  راد اشوند پس مثل سایر محسوب میشهر ند به نیز بزرگ های شرکت

محاد د،  را  د لات  اراتیا اختباه  جاود  ماد کاه      اهادا  با این بزرگ  دارانهیها   سرماا  شرکت یبا اتحاد گر ه( Citizens United« )شهر ندان متحد»

 .کاددنبا  کارانه را محا ظه یهاار ش  حفاظت  هیا  سرما  را بیشتر  بزرگ یهاعمل شرکت ی  اد


