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 بیگانگی پست مدرن: در نقد فراموشی شباهت

  

  علیرضا ذاکري

 
 )15/05/1400: ، تاریخ پذیرش06/02/1400: (تاریخ دریافت

  

  چکیده

مدرن است. بـه ایـن    دورة پست مسئلۀ این مقاله توضیح به وجود آمدن صور نوین بیگانگی در

گرفته در آن، به توضیح  هاي شکل مدرن و شرح نظریه منظور پس از بیان منظور از دورة پست

ایم. در نهایت منطق بـه وجـود آمـدن     پرداخته» مدرن بیگانگی پست«و » بیگانگی«دو مفهوم 

مـدرن مفهـوم    ایم. این مقاله مدعی اسـت در دورة پسـت   را شرح داده» مدرن بیگانگی پست«

ــا نقــد  تــرین مفــاهیم نظــري بــدل شــد. پســت  بــه یکــی از محــوري» تفــاوت« مدرنیســم ب

شناختن امر خـاص، امـر بـه حاشـیه رفتـه و امـر        هاي مدرن، به دنبال به رسمیت روایت کالن

هـاي فرودسـتانی نظیـر     پردازي دربارة تفاوت همگام با جنبش فرهنگی بود. در این فضا نظریه

هایی از  خالفان استعمار پیش رفت. اما تمرکز بر مفهوم تفاوت به تولید شکلزنان، سیاهان و م

» مـدرن  بیگانگی پست«دانش و آگاهی انجامید که از درك شباهت خود با دیگري ناتوان بود. 

هاي جدید اجتماعی از درك منطـق عمـل    باعث شد هم نظریات علوم اجتماعی و هم جنبش

  مدرنیسم فرهنگی بازمانند.   ي میان آن با پستداري نئولیبرال و پیوندها هسرمای

  

  مدرن، تفاوت، شباهت، نئولیبرالیسم بیگانگی پست مفاهیم اصلی:

  

 بیان مسئله 

هـایی از بیگـانگی اسـت کـه در مقایسـه بـا آنچـه تـا قبـل از دورة           دورة پست مدرن، مولد شکل

هاي جدیدي برخوردار است.  ديبن ، از صورت مدرن ذیل مفهوم بیگانگی موضوع بحث قرار گرفته پست
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مسئله اصلی این مقاله است. براي توضیح ادعـاي مقالـه ابتـدا الزم اسـت       ها بندي مطالعۀ این صورت

آورده شود و این مسئله روشـن شـود   » بیگانگی«و مفهوم » مدرن دورة پست«شرحی از مراد مقاله از 

قبل از آن جدا کنـیم. پـس از آن توضـیح     هاي مدرن را از دوره بایست دورة پست که به چه اعتبار می

هـاي موضـوعی    مـدرن، چـرخش   فرهنگی و سیاسی دورة پسـت  -ایم که چگونه شرایط اجتماعی داده

هاي موضوعی در پیوند با آن شرایط  هاي مختلف علوم انسانی رقم زد. این چرخش مهمی را در شاخه

که در این مقاله موضوع بحث و نقـد   فرهنگی و سیاسی، مولد صور نوینی از بیگانگی شدند-اجتماعی

 قرار خواهد گرفت. 

ایم، یعنی از حدود  نامیده» مدرن دوره پست«اي که آن را  به طور خالصه باید گفت در بازة زمانی

هاي مسـلط مـدرن، یعنـی روایـت مـرد غربـیِ        روایت میالدي به این سو، در واکنش به کالن 70دهۀ 

شده و به حاشیه رفته موضوع توجه قرار گرفت.  هاي سرکوب یتروا خواه سفیدپوست، خرده دگرجنس

به موضـوع اصـلی    1»تفاوت«و در یک کالم مقولۀ » رفته امر به حاشیه«، »امر فرهنگی«، »امر خاص«

هاي مختلف علوم انسانی بدل شـد. عمـدة ایـن مطالعـات نقـد سـلطه و سـرکوبِ         مطالعات در حوزه

اي که  »سوژه«گري  د قرار دادند. آنها از زوایاي مختلفی سلطهدر جامعه را نقطه عزیمت خو» تفاوت«

هـاي مختلفـی چگـونگی تکـوین و      در چنین مختصاتی تکوین یافتـه بـود را نقـد کردنـد و بـه روش     

بـه  «هاي مطلوب آن را توضیح دادند و در برابر به چگونگی ممکن شدن  یابی این سوژه و روایت سلطه

 ها در جوامع گوناگون پرداختند.  هاي آن » تفاوت«و هاي مختلف  هویت 2»شناسی رسمیت

مـدرن، اگرچـه    مدعاي این مقاله آن است که این ادبیات و نقدهاي برآمـده از آن، در دورة پسـت  

وجوه مهمی از واقعیت زمان خود را توضیح داده و نقـد کردنـد، عمـدتاً نتوانسـتند سـویۀ دیگـري از       

از اقتصاد کینزي به اقتصـاد نئـولیبرال در سراسـر جهـان     مدرن با چرخش  سلطه را که در دورة پست

رفتن توجه به اقتصاد و خصوصاً نقد اقتصـاد سیاسـی    رقم خورد، موضوع تحلیل قرار دهند. به حاشیه

هاي اقتصادي متفکران متأثر از تفکرات چـپ اردوگـاهی بـود، علـوم      گرایی که خود واکنشی به تقلیل

هـا را رقـم    طق مشابهی که به تدریج در سطح جهانی سرنوشت انسانانسانی انتقادي را از توجه به من

گرفته از موضـع تفـاوت را    داري توانست نقدهاي صورت زد باز داشت. به همین دلیل نظام سرمایه می

 .)1998، 3(بولتانسـکی  داري شـکل دهـد   به درون خود کشیده و خنثی کند و به روح جدید سـرمایه 

هـایی را کـه از حیـث اقتصـاد      هاي بزرگی از جوامع و انسـان  بخشمدرن نتوانست وضعیت  نقد پست

کردنـد درك   سیاسی و همراه با آن برخی وجوه فرهنگی و اجتماعی، شـرایط مشـابهی را تجربـه مـی    

هاي مختلـف جوامـع بـه     مدرن باعث شد تا بخش در دورة پست» شباهت«کند. عدم توجه به منطق 

 
1 - difference 
2 - recognition 
3 - Boltanski 
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ي اجتماعی، نتوانند تصویري از وضعیت انسانی خود در ها خصوص در میان جریانات مترقی و جنبش

یـا  » بیگـانگی ناشـی از تفـاوت   «تـوان آن را   داشته باشند و در صور نوین بیگانگی کـه مـی  » کلیت«

نام نهاد گرفتار شدند. این صور نوین بیگانگی، موجب شدند تا بسـیاري از  » بیگانگی ناشی از هویت«

بـا  » تفـاوت «هاي مختلفی کـه فقـط از مجـراي مقولـه      هویت هاي خرده سرنوشتی ها و هم »شباهت«

گـرفتن منطـق تولیـد و بازتولیـد      دیگري قادر به درك وضعیت خود بودند نادیده گرفته شود. نادیده

هـاي مهمـی از جوامـع در پـنج      شباهت، عامل مهمی در بازتولید سلطۀ اقتصادي و فرهنگی بر بخش

هـاي نظـري متـأثر از     گـذرد. تـأثیر دسـتگاه    مـدرن مـی   اي بـوده اسـت کـه از آغـاز دورة پسـت      دهه

هاي اجتماعی ناتوان بودند در به وجود آمدن  پدیدارشناسی هایدگري که از مطالعۀ دیالکتیکی پدیده

انکارناپذیر است. به خصوص استفاده از پدیدارشناسی در سطح خرد، براي » بیگانگی ناشی از هویت«

جهـت  » مطالعـات فرهنگـی  «ها، به مجموعۀ عظیمی از  تفاوت ها و بودگی مطالعۀ هر چه بیشتر خاص

به تعبیر مارسل موس » امر تام اجتماعی«هاي اجتماعی به مثابه  داد که به طور کلی از مطالعۀ پدیده

ها و متفکرانی، هـر چنـد در حاشـیه،     ) البته در همین دوره هم بودند جریان1394(موس،  باز ماندند

؛ کـالنیکوس،  1393(هاروي،  هاي متفاوتی از وضعیت جوامع ارائه کنند بندي که تالش کردند صورت

 یافته است.   اما مسئلۀ ما نقد گفتارهاي سلطه ،)1382

از آن روست کـه در شـرایط کنـونی جهـان، مـاجراي      » مدرن بیگانگی پست«اهمیت پرداختن به 

ه است. به این معنا که کردند بدل شد مدرن آن را پیگیري می به عکس آنچه متفکران پست» تفاوت«

هـاي متفـاوت بودنـد،     دیگري و هویت» شناسی به رسمیت«وجوي  مدرن در جست اگر متفکران پست

)، 2018، 1در شکل آنچه انزو تراورسو صور نوین فاشیسم(تراورسو» بودگی خاص«و » تفاوت«امروزه، 

گرایـی   دهـد؛ از ملـی   مـی  اند، خـود را نشـان   ) نامیده1389هاي مرگبار(معلوف،  و امین معلوف هویت

هـاي   جـو. دسـتگاه   گرایی ستیزه هاي هویت گرایی قومی و دینی و سایر صورت افراطی گرفته تا هویت

هاي خود قرار دادنـد، امـروزه    را در مرکز تحلیل» تفاوت«شناسی که به مدت پنج دهه، مقوله  معرفت

ع غربـی بـراي گفـتن ندارنـد.     گرایی در خود جوامـ  چندان سخنی در تحلیل خیزش فاشیسم و افراط

گرا و ناکارآمد است که اقتصادگراییِ چـپِ   گراییِ آنها همانقدر براي توضیح این وضعیت تقلیل فرهنگ

 میالدي ناتوان بود. 70و  60هاي  اردوگاهی از توضیح وضعیت در دهه

اد خود از و شرایط برآمدن آن، مر» مدرن دوره پست«با این طرح مسئله، پس از ارائه توضیحی از 

دهیم که چگونه عمده ساختن  را توضیح خواهیم داد. سپس نشان می» بیگانگی«به کارگیري مفهوم 

در چارچوب چرخش فرهنگی این دوره، با ندیده گرفتن تحوالت ناشـی از روي کـار   » تفاوت«مقوله 

 
1 - Traverso 



 1399زمستان  ،4 شمارهیست و یکم، شناسی ایران، دوره ب مجله جامعه

100 

بیگـانگی  «تـوانیم آن را   داري نئولیبرال، موجد صورتی جدید از بیگـانگی شـد کـه مـی     آمدن سرمایه

 گذاري کنیم.   نام» بیگانگی ناشی از هویت«یا » بیگانگی ناشی از تفاوت«، »مدرن پست

 

 مدرن و سلطۀ مفهوم تفاوت  دورة پست

مدرنیته در روزگار مـا چنـان رایـج و     مدرنیسم، پست مدرن، پست هایی مانند پست استفاده از واژه

را به این واژگان نسبت داد. حدود سـه دهـه    توان معنایی واحد گسترده شده است که به دشواري می

در میـان  «مدرن: یک تاریخ در مقدمۀ اثر اشاره کرد کـه   پیش هانس بِرتنز، نویسندة کتاب ایدة پست

انـد،   میالدي از ایـن اصـطالح اسـتفاده کـرده     50ها و مقاالتی که از اواخر دهۀ  حجم وسیعی از کتاب

هـایی   ها و پدیده می، براي اشاره به طیف متنوعی از ابژهمدرنیسم در سطوح مختلف انتزاع مفهو پست

از آن زمان تا امروز اسـتفاده از   .)4: 1995، 1(برتنز »نامیم استفاده شده است که ما آنها را واقعیت می

تر شده است. مهمترین راه براي فرار از ابهام برساخته از این تنوع  این مفهوم در معانی مختلف متنوع

ق مفهومی است. به رغم تکثري که در استفاده از این مفهوم در نیم قرن گذشته وجود مفهومی، تدقی

داشته و نقدهایی که بر استفاده از آن شده است، دست کم در بخش مهمـی از ادبیـات تولیـد شـده     

مدرنیسم با یک دوره زمانی معین پیوند خورده است. چارلز جنکس یکی از  پیرامون این مفهوم، پست

مدرن را به معناي جدایی از مدرنیسم به کار برد. او در  سانی بود که بود که اصطالح پستنخستین ک

مـدرن، یـک    مدرن نوشت. جنکس، در توضیح اصطالح پسـت  ، کتابی با نام زبانِ معماريِ پست1977

گرایـی و لحـاظ    مـیالدي) را بـا ایـدة کثـرت     70هاي ابتدایی دهۀ  برهۀ معین زمانی در معماري(سال

یعنی این ایده را که معمـار بایـد بـراي انـواع     «زند،  سالیق در حوزة معماري گره می» تفاوت«کردن 

هاي مختلف از زندگی  شناس) و براي تلقی هاي فرهنگی (به تعبیر هربرت گانز جامعه گوناگون سلیقه

   .)487: 1392(جنکس،  »خوب طراحی کند

تنیـدة   پیکـرة پیچیـده و در هـم   «، آن را »مدرنیسـم  پسـت «اي با نـام   مارشال برمن نیز در مقاله

اي که از نظـر او   داند. واژه می» سر برآورد 1960ها، آرا و نظریاتی که در اواخر دهۀ  متنوعی از اندیشه

نگریسـته  » روح عصـر «غالباً در نگاهی ساده به آن به مثابه محملـی بـراي صـحبت کـردن دربـارة      «

 کرد چه بود؟   مدرن می که آن را شایستۀ صفت پست» روح عصر«اما  .)35: 1379(برمن،  »شود می

اي که تکثرِ واقعیِ موجود در جامعه  کننده دست هاي یک روایت در یک کالم مخالفت با همۀ کالن

کنند؛ در برابر آن، تأکید بر تفاوت بـه مثابـه شـرط بنیـادین      ناپذیر می ها را رؤیت را سرکوب و تفاوت

 هستی.   

 
1 - Bertens 
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تاً بـه همـت جمعـی از متفکـران فرانسـوي کـه امـروزه بـا نـام          مدرنیسـتی عمـد   مقوالت پسـت 

هاي  شوند، بسط یافته و تثبیت شدند. فوکو، لیوتار، دریدا و دلوز، چهره شناخته می»  پساساختارگرا«

مدرنیسم وجوه مشترك پساساختارگرایان  اند. آلکس کالینکوس در نقد پست شاخص این جریان بوده

ها با یکدیگر هر سه آنها صرف نظر از اختالفات بسیار آن«کرده است: بندي  فرانسوي را چنین صورت

پاره، نامتجانس و متکثر واقعیت تأکید داشتند و توانایی انسـان را در رسـیدن بـه هـر      بر خصلت پاره

کردنـد و شناسـندة حامـل اندیشـه را بـه یـک آمیـزة نامنسـجم از          گزارش عینی از واقعیت انکار می

 .)17: 1382(کالینکوس،  »کاستند رفردي و فرافردي فرو میها و امیال زی محرك

مدرن،  گردد ژان فرانسوا لیوتار نویسندة کتاب وضعیت پست مدرنیسم باز می تا جایی که به پست

کنـد. او در   ) توصیف مـی 54: 1387(لیوتار،  »ها اعتقادي و عدم ایمان به فراروایت به منزلۀ بی«آن را 

بیایید جنگی علیه کلیـت  «نویسد:  می» مدرنیسم چیست؟ به پرسش: پست پاسخ«مؤخرة کتاب با نام 

ها را فعال ساخته و شرف نـام   به راه اندازیم؛ بیاید شاهدي بر امر غیر قابل عرضه باشیم، بیایید تفاوت

   .)199(همان:  »را نجات بخشیم

اري همگـی  د در این نگاه سوژه، عقل، جامعـه، ملـت، طبقـه، هویـت، فرهنـگ، تمـدن و سـرمایه       

هـاي واقعـی    اند که از یکسـو تکثـر و چنـدپارگی    کننده و طردکننده هایی مرکزساز، یکدست » کلیت«

ناسـازگار بـا   » دیگري«کنند و از سوي دیگر با  ها یا مقوالت را سرکوب می درون هر یک از این پدیده

رین کارکردهـاي تفکـر   خیزند. بنابراین مرکززدایـی از آنهـا یکـی از مهمتـ     ها به ستیز برمی این کلیت

اسـت. عناصـري از فلسـفۀ ویتگنشـتاین دوم،     » تفـاوت «شناسـی   مدرن در جهـت بـه رسـمیت    پست

شناسـی فردینـان    شناسی سـاختاري لـوي اسـتراوس و زبـان     پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر، انسان

ان هاي پساساختارگرا به خـدمت گرفتـه شـدند تـا پایـ      هاي مختلفی در منظومه دوسوسور، به صورت

ها را اعالم کرده و مجال را براي به مرکز آمدن ایدة تفاوت فراهم کنند. فردریـک جیمسـون    فراروایت

مدرنیسم خود علم بیان  آنها به تبع منطق پست«نویسد  با اشاره به متفکرینی مانند دریدا و لیوتار می

ایگزین مقـوالت  جـ شناسی را جـایگزین دیالکتیـک و اخالقیـات کـرده و مفهـوم تفـاوت را        و زیبایی

 .)159: 1390(جیمسون،  »کنند  جهانشمول می

گیرد تا به مـا نشـان دهـد     ویتگنشتاین را به کار می» هاي زبانی بازي«براي نمونه لیوتار اصطالح 

سـازند.   هاي زبانی متفاوتی است که هر یک روایت متفاوت خـود را مـی   حیات اجتماعی مملو از بازي

پینـه و   عدم تجانس عناصر. اینها صـرفاً موجـب وصـله    –اوتی وجود دارند هاي زبانی بسیار متف بازي«

   .)54(همان:  »جبرگرایی محلی -گردند تکه شدن نهادها می تکه

شناسی  هاي سوسور در زبان میشل فوکو دیگر چهرة شاخص پساساختارگرایی فرانسوي، از دوگانه

وس هم بسیار مورد توجـه بـود، اسـتفاده    شناسی ساختارگراي کلود لوي استرا ساختاري که در انسان

هایی مانند عقل و جنون، بیمار و سالم، مجرم و غیر مجرم، نرمال و غیـر   کند تا نشان دهد دوگانه می
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بندي آنها  یک بر دیگري برتري ندارند. صورت هایی متفاوت هستند که ضرورتاً هیچ نرمال صرفاً پدیده

معینی نام دیوانه، بیمار یا مجـرم بـه خـود بگیرنـد، از افـراد      شود افراد  گفتمانی باعث می  در هر نظم

عاقل و سالم و بهنجار جدا شوند و از جامعـه حـذف شـوند. بنـابراین مسـئلۀ اصـلی مطالعـه رابطـۀ         

هاي دانش و قدرت است. با این روایت فوکو مشروعیت عقل براي طـرد کـردن غیـر عقـل را بـه       نظام

در جامعـه بـاز   » تفـاوت «به مثابه » نابخردي«شناخته شدن  یتکشد تا جایی براي به رسم چالش می

کند و از سرکوب افراد به نام واژة پرطمطراق عقل جلـوگیري کنـد. فوکـو در مقدمـۀ تـاریخ جنـون       

آنچه اصل است، انقطاعی است که میان خرد و نابخردي، فاصله ایجاد کـرد؛ قـدرت خـرد    «نویسد  می

ه دیوانگی، خطا یا بیماري از آن سلب کند، بـه نحـو بـارزي از آن    براي آنکه جوهر نابخردي را به مثاب

آنکـه تصـور پیـروزي یـا      انقطاع ناشی شد. بنابراین باید از این منازعۀ نخستین و اولیه سخن گفت بی

حق پیروزي را به ذهن راه داد. باید از این عمل مکرر در تاریخ، سخن گفـت و هـر آنچـه را نشـان از     

ر حقیقت دارد از خاطر دور کرد. باید از عمل انقطاع، از فاصله ایجاد شده و از خالء پایان کار و استقرا

آنکه به تمامیت و کمال چیزي تکیه کـرد کـه خـرد     ایجاد شده میان خرد و غیر خرد سخن گفت بی

 .)2: 1390(فوکو،  »کند آن است ادعا می

هـاي تمـدن    شـمولیت ارزش  شناسی ساختاري لوي اسـتراوس، جهـان   تر از فوکو در انسان پیش  

شناخته شدن انسان  (بومی) به نفع به رسمیت هایی مانند متمدن و بدوي غربی و به دنبال آن دوگانه

غیرغربی به پرسش کشیده شده بود. استراوس مفاهیمی مانند فرهنگ و تمدن را کـه صـفت تمـدن    

دانست. سـاختارگرایی   می محوري جوامع غربی شد، پوششی براي استعمارگري و قوم غربی دانسته می

هاي فرهنگی بود و داللتی بر برتري هیچ فرهنگی  از دیدگاه لوي استراوس روشی براي بررسی تفاوت

هاي فاشیستی بـود.   هایی متفاوت، پادزهري مؤثر در برابر ایده ها به مثابه پدیده نداشت. درك فرهنگ

تـوان آن کتـاب را    ي که از نظـر فوکـو مـی   ادیپ نوشتۀ دلوز و گاتار اش بر کتاب آنتی فوکو در مقدمه

گـرا و مـدعی حقیقتـی چـون      نامید، نخست به نقد نظریات کـل » درآمدي بر زندگی غیر فاشیستی«

آیا} بـا جنبشـی   «{کند که  مطرح می 1968پردازد. او این پرسش را راجع به ایام می  مارکسیسم می

و پاسـخ  » خوانـد؟  ي سنت مارکسیستی نمیرو بودیم که دیگر با الگوها به سوي مبارزات سیاسی روبه

اي به اهتزاز درآمده بودند، اما میدان نبـرد تغییـر کـرده و     هاي کهنه درست است که پرچم«دهد  می

بایسـت از زمـین مارکسیسـم بـه      بنابراین براي مبـارزه مـی  » اي به تسخیر درآمده بودند. مناطق تازه

هنـر  «ضور در ایـن میـدان جدیـد یـا آنچـه او      هاي جدیدي کوچ کرد. از نظر فوکو، ضرورت ح زمین

نامد رعایت چند اصل است و از آن جملـه اینکـه    می» هاي فاشیسم زیستن بر خالف زبان تمام شکل

، بـه  2ها مایل باشـیم تـا بـه همرنگـی     روي بیاوریم. بیشتر به تفاوت 1هاي مثبت و گوناگون به پدیده«

 
1 - multiple 
2 - uniformity 



   بیگانگی پست مدرن: در نقد فراموشی شباهت

103 

هـا. فرامـوش نکنـیم کـه      تغییرپذیر تـا بـه سیسـتم    هاي بندي ، به تقسیم1جریان تا واحدهاي متمایز

بدین ترتیب شـباهتی   .)31-30: 1374(فوکو،  »زایندگی نه در سکونت گزیدن که درکوچیدن است

تصـور  » اسـتثمار «و » بیگـانگی «و » طبقـه «تر بنا بر نظریات مارکسیستی و مفاهیمی مانند  که پیش

 کنار گذاشته شد.     » تفاوت«نفع پذیرش  شد میان همۀ اعضاي طبقه پایین وجود دارد، به می

را به مثابه کلیتـی  » جامعه«نیز تالش کردند ایدة » مطالعات فرهنگی«در چنین فضایی اصحاب 

کننـده و بازتولیدکننـدة هنجارهـا و هویـت مطلـوب انسـان غربـیِ اسـتعمارگرِ          یکدست که تحمیـل 

. بـا زیرسـؤال بـردن ایـدة جامعـه،      خواه مذکر است در معرض نقد قرار دهنـد  سفیدپوست دگرجنس

هـاي   گر به پرسش گرفته شد. نظریه هاي سرکوب نیز در مقام فراروایت مدافع کلیت» شناسی جامعه«

هـا، بازتولیدکننـده    کالن اعم از کارکردگرایی ساختاري پارسنز یا ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیسـت 

به مثابه شیوة نوینی از » مطالعات فرهنگی«د. همین دم و دستگاه دانسته شدند و مورد نقد قرار گرفتن

ها را بهتر موضوع مطالعه قرار  هاي فرهنگ بودگی هاي فرهنگی و خاص مطالعه فرهنگ که بتواند تفاوت

هاي تفهمی، هرمنوتیک و پدیدارشناسانه  مطرح شد. روش» شناسی جامعه«دهد، به عنوان بدیلی براي 

هـا اقبـالی گسـترده یافتنـد. حتـی فردگرایـی        مدالنـۀ تفـاوت  متأثر از هایدگر و هوسرل براي فهم ه

شناختی وبر در همین جهت به کار گرفته شد. مطالعات زنان، سیاهان و مطالعات پسااستعماري  روش

هاي مختلف مطالعات فرهنگی در همین فضا که به خصوص از آراء پساسـاختارگرایان   در مقام صورت

رفته، مشروعیت  هاي انکار شده و به حاشیه »تفاوت«تا بتوانند به  پذیرفت رشد کردند فرانسوي تاثیر می

شـناخته    بخشند، حقوق برابر اجتماعی و سیاسی را طلب کنند و در یک کالم در جامعه به رسـمیت 

هاي  جنبش«بودند که خود با آنچه آلن تورن » سیاست فرهنگی تفاوت«شوند. این نظریات در پیوند با 

   .)181: 1385(میلنر و براویت،  ه است، پیوند داشتندنامید» اجتماعی جدید

در این گفتارها امر محلی در برابر امر جهانی اهمیت پیدا کـرد. برخـی پسااسـتعمارگرایان ماننـد     

یا همان پیشبرد سیاست فرهنگی تفـاوت   -» گرایی خاص«و » تفاوت«گایاتري اسپیواك در تأکید بر 

ملـت، مشـروطیت، شـهروندي،    «پیش رفتند که مقـوالتی ماننـد   در کشورهاي استعمارزده تا آنجا  -

منبـع تـاریخی   «دانستند که » میراث امپریالیسم«را » گرایی دموکراسی، سوسیالیسم و حتی فرهنگ

 .)3: 1995؛ به نقل از احمد، 1993(اسپیواك،  براي آنها وجود ندارد» کافی در فضاي پسااستعماري

و دریـدا بـا نگـارش    » تفـاوت و تکـرار  «ند ژیل دلوز با نگارش دیگر پساساختاگرایان فرانسوي مان

در علوم انسانی پایان قرن بیستم نقشی به سـزا  » تفاوت«در هژمون کردن مفهوم » نوشتار و تفاوت«

موضوعی که «این هژمونی را چنین توضیح داده است » تفاوت و تکرار«ایفا کردند. دلوز در پیشگفتار 

جـا برشـمرد:    هـایش را همـه   تـوان نشـانه   جـا جـاري اسـت. مـی     شکارا همـه پردازیم آ اینجا به آن می

 
1 - unities 
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شناسی؛ پـروژة سـاختارگرایی    گیري هر چه شدیدتر هایدگر به سمت یک فلسفه تفاوت هستی جهت

گذار در یک فضاي همبودي؛ هنر رمـان معاصـر کـه حـول تفـاوت و       متکی بر توزیع خصایص تفاوت

هـاي   رین تأملش بلکه در فنون اثرگذارش؛ اکتشاف در تمام عرصهت گردد، نه تنها در انتزاعی تکرار می

تـوان   ها را می توان خود تکرار، که همانا توان ضمیر ناآگاه، زبان و هنر هم خواهد بود. تمام این نشانه

گرایی فراگیر گذاشت: تفاوت و تکرار جـاي امـر هماننـد، و امـر منفـی جـاي        به حساب یک ضدهگل

خواهیم به تفاوت در خـود و   می«دهد  ) او سپس ادامه می1396دلوز، »(اند فتههمانندي و تضاد را گر

هاي بازنمایی که آنها را به همـان بـاز    به رابطه امر متفاوت با امر متفاوت بیندیشیم، مستقل از صورت

    .(همان) »دهد گرداند و از امر منفی عبورشان می می

مـدرن دانسـت. او در    بحث از تفاوت در دورة پست در کنار دلوز باید دریدا را دیگر چهرة شاخص

شناسی بدل کرد. او نشان  ترین مفاهیم از حیث هستی را به یکی از محوري» تفاوت«اش، مفهوم  فلسفه

توانیم از نوعی همگنی درون فرد سـخن بگـوییم.    نیز وجود دارد و نمی» فردیت«، درون »تفاوت«داد 

«... بدل شد. آنگونه که نایل لوسی توضیح داده است » امر ناممکن تجربۀ«بنابراین از نظر او فردیت به 

چیزي نیست که فردي باشد و با خود یکـی باشـد. هـیچ فـرد      فردیت هرگز مال خودش نیست. هیچ

خاصی جدا از مناسباتش با دیگران وجود ندارد، طوري که هر شخص یا چیز فردي همواره پیشاپیش از 

  .)83: 1399(لوسی،  »شود نه با حضور بلکه با تفاوت آغاز میدرون شقاق یافته است. فردیت 

هایی، هستی و تـاریخ، در فقـدان هرگونـه کلیـت و شـباهت، در       بندي در چارچوب چنین صورت

شود که  شوند و مبارزه به هر آن کنشی گفته می شان فهم می پایان میان اجزاء هاي بی » تفاوت«قالب 

شـورد.   کند و علیه هرگونه امر یکدست و همگن می سطح عمل می ها در هر علیه سرکوب این تفاوت

اي است که کمتر شباهت عینی در آن معنادار اسـت. او در   به همین دلیل آیندة مطلوب دریدا، آینده

پیونـدي در  «کنـد:   ي را که منتظر آن اسـت چنـین توصـیف مـی    »الملل جدید بین«اشباح مارکس، 

ت... پیوندي است نابهنگام، بدون اساسنامه، بدون عنوان، بدون نـام  دردي و امیدواري اس نوایی، هم هم

،  بـدون  out of  joint«1«و به زحمت عمومی با این که مخفـی نیسـت. پیونـدي بـدون قـرارداد،      

کننـدگی   هماهنگی، بدون حزب، بدون میهن و ملیت مشترك است (بنابراین، قبل از هر گونه تعیـین 

، پیوندي است بین المللی). پیوندي است بدون شهروندي مشـترك و  ملی، در حینِ آن و فراسوي آن

 اي. بدون تعلق به طبقه

 
مایشنامه هملت است که دریدا آن را در متن فرانسوي ترجمه نکرده است و اي از ن این عبارت برگرفته از جمله - 1

زمانه از مدار «. ادیب سلطانی آن را the time is out of jointمترجم فارسی نیز از همین رویه تبعیت کرده است. 

به سیاق متن،  ترجمه کرده است. با توجه» زمان مفصل ندارد«ترجمه کرده و مهدي پارسا آن را » خود گسسته است

  تواند ترجمه مناسبی باشد. نگ به  می» گسسته از مدار«یا » بدون مفصل«

  3/3/1391) ترجمه: جمله یا گزاره؟، روزنامه شرق، 1391دیده، افشین ( جهان
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شود، یادآورندة دوستی در ائتالفی بدون نهاد اسـت، در   الملل جدید نامیده می جا بین آنچه در این

 مارکسیستی، به دیکتاتوري پرولتاریـا و نقـش   –الملل سوسیالیستی  بین کسانی که اگر حتی به بین

گـاه   شناسـانۀ اتحـاد پرولتاریـاي سراسـر جهـان دیگـر اعتقـادي ندارنـد و یـا هـیچ           پیامبرانه و فرجام

هــاي مارکسیســتی ادامــه  انــد، امــا بــا ایــن همــه، در الهــام گــرفتن از حــداقل یکــی از روح نداشــته

 انند که بیش از یک روح وجود دارد.) با این هدف کـه تحـت اسـلوبی نـو،     د دهند(چون اکنون می می

المللی کـارگري بـه خـود     معین و واقعی ائتالف کنند حتی اگر این ائتالف دیگر شکل حزبی و یا بین

    1.تا) ؛ وثیق، بی107: 2006(دریدا،  »گیرد نمی

دردي بسیار عام و فاقد هرگونه پیونـد و تعـین    بنابراین دریدا فقط نوعی انسانیت و دوستی و هم

گونه شباهت اجتماعی و تـاریخی و خصوصـاً    دهد، نه هیچ می عینی را مالك ائتالف و همبستگی قرار

هـایی کـه دریـدا در آن     زدایی جملگی در دهـه  زدایی و طبقه زدایی، نهادزدایی، دولت طبقاتی. قرارداد

تر شدن هر چه بیشـتر   هایی که نتیجۀ آن ضعیف کرد اتفاق افتادند اما تحت سیاست پردازي می نظریه

هـاي پساسـاختارگرا    سرمایه بود. در حالی که منظومـه  ة اقلیت صاحبطبقات فرودست و بسط سیطر

 کردند. فکر نمی» تفاوت«جز به بسط بیشتر منطق 

هـا در آراء پساسـاختارگرایان    هـاي اخیـر برخـی بازسـازي     البته ما بر این نکته واقفیم که در سال

هـاي دیگـري از آنهـا     انشمانده، خـو  انجام شده است یا تالش شده با توجه به برخی وجوه در حاشیه

با این همه مـا بـا     2عرضه شود و به ابعاد دیگري از این آثار توجه شود یا به نوعی آنها را تکمیل کند.

از والتر بنیامین مدعی هستیم، آراء این متفکرین در کنار هم به ویـژه   3»منظومه«گرفتن اصطالح  وام

ت که در کنار هم به یک کلیت شکل دادند کـه  اي را ساخ »منظومه«در سه دهۀ پایانی قرن بیستم، 

محور همۀ آنها بود. مابقی اجزاء، مفاهیم و نقدها در حاشیۀ این مفهوم قرار گرفتنـد  » تفاوت«مفهوم 

 داد.  » دوره«ها صفت یک توان به آن و طرد شدند. به همین اعتبار می

 
دریدا را در سایت خود ترجمه کرده است. در اینجا از ترجمه او » اشباح مارکس«شیدان وثیق، فصل سوم از کتاب  -  1

  تا) فاده شده است.(وثیق، بیاست
یک «) تالش کرده است، آراء مارکس و فوکو را درون 2017»(فوکو با مارکس«به عنوان نمونه ژاك بیده در کتاب  - 2

داري استفاده کند.  بارخوانی کند تا از قدرت انتقادي هر دو نظریه در کنار هم براي نقد نظام سرمایه» سازة نظري یکسان

  نگ به 

Bidet, Jacques (2017) Foucault with Marx, Trans by Steven Corcoran, London: Zed 
Books 

مدرنیستی در آراء پساساختارگرایان فرانسوي در ارتباط با نقد  اي از خوانش همدالنۀ نقد پست همچنین به عنوان نمونه

  نئولیبرالیسم نگ به

  Abbinnett, Ross (2021) The neoliberal imagination, politics, aesthetics, and economics 
in the evolution of hyper-industrial capitalism, London & NewYork: Routdlege  

3 - constellation 
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از » ار پسـامدرن چیسـت؟  دسـتور کـ  «در مقالـۀ   1سـینزوود  اي که در آن چنانکه الن میـک  دوره

تنها انواع متعدد و متفاوت قـدرت، سـرکوب، هویـت و گفتمـان     «موضعی انتقادي توضیح داده است: 

هاي بزرگی نظیر مفاهیم پیشرفت عصر روشنگري شد، بلکه بایـد   وجود دارد. نه تنها باید منکر روایت

همراه آن، هرگونه اندیشۀ سـاختن  تردید به  هرگونه ایدة وجود علیت و فرآیند قابل فهم تاریخی و بی

تاریخ ر ا انکار کرد. هیچ فرآیند ساختارمندي وجود ندارد که دانش انسان (یا باید پذیرفت کـه عمـل   

هاي آشفته، نامرتبط و غیر قابل توضـیحی   انسان) قابلیت دسترسی به آن را داشته باشد. صرفاً تفاوت

     .)21-20: 1394سینزوود،  (میک »وجود دارند

 ما برآمدن گفتارهاي معطوف به تفاوت در چه فضایی رخ داد؟ ا

 

 مدرن  هاي تاریخی دورة پست زمینه

داري فوردیستی در برآمـدن گفتارهـاي    رسد سه تجربۀ فاشیسم، استالینیسم و سرمایه به نظر می

، بـه  هـاي توتـالیتر   هایشـان، سـلطۀ کلیـت    اند. ویژگی هر سه تجربه به رغم تفاوت تفاوت تأثیر داشته

هاي متناسـب بـا    شدن فراروایت نشناختن تفاوت و تکثر در جامعه به درجات مختلف، ساخته رسمیت

هـایی اسـت کـه بـا فراروایـت مسـلط متفـاوت بودنـد.          ذائقۀ قدرت سیاسی حاکم و سرکوب هویـت 

هـایی   داري، هر سه فراروایـت  نژادگرایی فاشیسم و اقتصادگرایی استالینیسم و صنعت فرهنگ سرمایه

 گر بودند.  سرکوب

، چنان دهشتی در سرکوب »دولت«فاشیسم و استالینیسم با تحمیل یکدستی بر جامعه از سوي 

را » پیشـرفت «هاي سابق نسبت به مدرنیتـه و مقولـۀ    بینی هاي انسانی آفریدند که تمام خوش آزادي

 زائل کرد. 

) بـه تعبیـر   1362( سـاحتی  کداري، تثبیت نظام بازار به تولد انسان تـ  از سویی در بلوك سرمایه

با بازي چارلی چاپلین به » عصر جدید«هاي آن به نحو درخشانی در فیلم  مارکوزه انجامید که ویژگی

داري فوردیستی، مجبور بـود اغلـب سـاعات زنـدگی      نمایش درآمده است. انسانی که در نظام سرمایه

ر آن نظـام تقسـیم کـار پیچیـدة     هایی واحـد در محـیط صـنعتی بپـردازد. د     خود را به تکرار فعالیت

نامیـده بـود، بـیش از هـر زمـان دیگـر قابـل        » بیگـانگی «تر کارل مارکس  صنعتی، تحقق آنچه پیش

 مشاهده بود.  

داري، جنگ الجزایر و جنگ ویتنام به طور خاص و بـه طـور کلـی     عالوه بر آن در اردوگاه سرمایه

ماري نقش مهمی در عمده شدن مفهوم تفـاوت  پدیدة استعمار و به دنبال آن تولد متفکران پسااستع

 
1 - Ellen Meiksins Wood 
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در علوم انسانی داشت. در کنار آن جنبش سیاهان به رهبري مارتین لوترکینگ نیـز علـوم انسـانی را    

 خواند. فرا می» دیگري«و » خود«به ضرورت مطالعۀ نسبت 

یخـت کـه   اي را به اختناق در جوامع و در میان روشنفکران برانگ هاي انتقادي این شرایط، واکنش

یکی از مهمترینِ آنهـا اسـت. اختنـاقی کـه ثمـرة آن در هـر دو سـوي         1968جنبش دانشجویی می 

هاي فردي و تفاوت بود. جوانان دانشجو در برابـر،   هاي درگیر منازعۀ جنگ سرد، سرکوب آزادي بلوك

خواهان آزادي، فردیت، تفاوت، خالقیت، شکستن هنجارهاي مسـلط و بـه دسـت گـرفتن سرنوشـت      

ازاي خود را پیدا کـرد، امـا در    د بودند. این انتقادات در فضاهاي روشنفکري و علوم انسانی نیز مابهخو

هايِ مارکسیستیِ حزبـیِ آن زمـان بـا تقلیـل      گسست از مارکسیسم حزبی آن زمان. چرا که منظومه

، از توجـه بـه   واقعیت به رابطۀ زیربنا و روبنا در نظر و ناتوانی در مرزبنـدي بـا استالینیسـم در عمـل    

گـري   هـاي سـرکوب   روایـت  مسئلۀ فرهنگ و به تبع آن تفاوت ناتوان بودند. آنها خود بخشی از کـالن 

 گذاري، نقد و عبور از آن را داشتند.   بودند که جریانات انتقاديِ آن زمان سوداي فاصله

ۀ کـارگر  هاي تکنولوژیـک و اطالعـاتی، از اهمیـت طبقـ     از سویی با تولد جامعۀ مصرفی و انقالب

داري در نظر بسیاري از متفکران کاسته  صنعتی در مقام نیروي محرکۀ اصلی تغییر در جوامع سرمایه

هاي جدید هویتی در مرکز توجه قرار گرفتند. ارنستو الکالئو و شانتال موف در  شد و در برابر جنبش

منتشر شد، موضع  1985پیشگفتار کتاب خود هژمونی و استراتژي سوسیالیستی که نخستین بار در 

آنچه امروز در بحـران فرورفتـه کـل برداشـت سوسیالیسـم      «کنند:  باره چنین اعالم می خود را در این

اي اساسـی در   مبتنی بر مرکزیت وجودشناختی طبقۀ کارگر است، نقش انقالب بزرگ به عنوان برهـه 

امالً همگـن و یکپارچـه   انتقال از یک نوع جامعه به نوعی دیگر و انتظار واهی براي خواست جمعی کـ 

سازد. خصلت متکثر و چندوجهی مبارزات اجتماعی معاصـر، سـرانجام    معنا می که برهۀ سیاست را بی

» تـاریخی «اي  بنیان نهایی این نوع تخیل سیاسی را فروپاشید. چنین تصوري کـه مبتنـی بـر سـوژه    

مچون ساختاري قابل را ه» جامعه«است و از حیث مفهومی حول تاریخی منحصربه فرد ساخته شد، 

گیرد. به لحاظ نظري، عملِ بنیانگذارِ کـاراکتري سیاسـی بـر مبنـاي مواضـع طبقـاتی        فهم مسلم می

دهـد. امـروزه سـنت چـپ، نـاظر       اي را همچون نظمی روشن و منطقی شکل می معین، چنین جامعه

هـا از  ر آنمنظـو  .)23-22: 1392(الکالئـو و مـوف،    »عمل نهایی فروپاشی این تصور ژاکوبنی اسـت 

ظهــور فمینیســم جدیــد، «، اشــاره بــه »خصـلت متکثــر و چنــدوجهی مبــارزات اجتمــاعی معاصـر  «

هـاي   شناسی ضدنهادي که الیـه  هاي بوم هاي جنسی و ملی، مبارزه هاي اعتراضی قومی، اقلیت جنبش

اي و اشـکال نامتعـارف مبـارزه     انـد، جنـبش ضدهسـته    رانده شدة جمعیت بـه راه انداختـه   به حاشیه

ــرمایه   ــیۀ س ــورهاي حاش ــاعی در کش ــه دوران     » داري اجتم ــانۀ ورود ب ــا نش ــر آنه ــه از نظ ــود ک ب

     .)21(همان:  بود» پسامارکسیسم«
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ها که بر  با مارکسیست«در همین فضاست که پساساختارگرایان فرانسوي به تعبیر مارشال برمن 

اي در برابـر   شدیداً خصـمانه  ورزند از در دشمنی درآمده و موضع اهمیت اختالفات طبقاتی تأکید می

 شد» سیاست بازتوزیع«در این شرایط جایگزین » سیاست هویت« .)38(همان:  »کنند آنان اتخاذ می

 ها جایگزین مسئلۀ نابرابري طبقات شد.  شناسی هویت رسمیت مسئلۀ به .)881: 2008(وندنبرگ، 

  

 مدرن  از بیگانگی تا بیگانگی پست

هایی چون روسـو، هگـل و مـارکس     گانگی، در ادبیات علوم انسانی، با نامآغاز استفاده از مفهوم بی

) در 1378(1844هـاي فلسـفی    نوشـته  تردید سهم مارکس و آثاري چون دسـت  گره خورده است. بی

هـا نزدیـک بـه     نوشـته  دهی به تفکر انتقادي در سدة اخیر بسیار برجسته است. کشف این دست جهت

ت مهمـی را در تفکـر مارکسیسـتی موجـب شـد و امکـان نقـد و        یک قرن پس از نگارش آنها تحوال

فراروي از اقتصادگراییِ مارکسیسمِ ارتدکس یا مارکسیسم علمـی آن زمـان را فـراهم کـرد. مـارکس      

نامیده بود و نشان داد چگونه طی فرآیند کار، کارگر بـه صـورت   » شده کار بیگانه«فصلی از این اثر را 

 شـود  خود در جامعه بیگانه مـی » همنوعان«و » وجود نوعی«، »کار خود«، »محصول کار«همزمان از 

   .)1378(مارکس، 

گرایی چون لوکاچ در تاریخ و آگاهی  هاي هگل سدة اخیر به خصوص به همت مارکسیست در یک

تـر یافـت و بـا     ساحتی، مفهـوم بیگـانگی کـاربردي گسـترده     ) و مارکوزه در انسان تک1377طبقاتی(

گروهـی و   تفـاوتی، درگیـري درون   معنایی، بیگانگی فرهنگی، انـزوا، بـی   قدرتی، بی مفاهیمی مانند بی

نظایر آن پیوند خورد. متفکران نسل جدید مکتب فرانکفورت نیز بسط و به کـارگیري ایـن مفهـوم را    

یافته از مفهوم بیگانگی در مقایسه با مفهوم مارکسـی   تداوم دادند. ما در اینجا براي ارائۀ شرحی بسط

پردازان نسل جدید مکتـب فرانکفـورت ارجـاع خـواهیم داد و بـراي       ، از نظریه1به آراء راحل یگی آن،

کنیم و آن را به کمک آراء  استفاده می 2مدرنیسم، از نظریات ایجاز احمد برقرار کردن ربط آن با پست

 بسط خواهیم داد.   3منتقدانی مانند بولتانسکی و وندنبرگ

نوشت. او از خودبیگانه نبودن را با مفـاهیمی چـون   » بیگانگی«نام  کتابی با 2014راحل یگی در 

من از خودبیگانگی را به مثابـه  «نویسد  تعینِ خود، ادراك خود و اصالت پیوند زد. یگی دراین باره می

همان شـدن بـا    دهد توصیف کردم. ناتوانی در این قدرت ناکافی و فقدان حضور فرد در آنچه انجام می

هاي خـود حضـور    ال و مشارکت در زندگی خود. به عکس، شخص زمانی که در فعالیتها و امی کنش

دارد بیگانه نیست، یعنی در زمانی که به جاي اینکه زندگی او را کنترل کند، کنترل زنـدگی خـود را   

 
1 - Rahel Jaeggi 
2 - Aijaz Ahmad 
3 - Frederic Vandenberghe 
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شدن با امیال خود اسـت   همان کند، قادر به این هاي اجتماعی را تملک می به دست دارد، آزادانه نقش

تواند زندگی خود را تملک کند (به عنـوان   طور خالصه، وقتی فرد میکند. به جهان مشارکت میو در 

مفهـوم   .)155: 2014(یِگی،  »دهد به خود دسترسی دارد چیزي متعلق به خود) و در آنچه انجام می

 براي فهم برداشت خانم یگی از مفهوم بیگانگی و نقیض آن از خودبیگانـه نبـودن، اهمیـت    1»تملک«

خورد. هر آنچه مانع شود که فرد آزادانه کنتـرل زنـدگی خـود را در دسـت      دارد و با آزادي پیوند می

داشته باشد، در زمرة عوامل بیگانگی اوست. اما یگی مفهومی از تملک که در برابـر بیگـانگی تعریـف    

یی تملـک و کنتـرل   دهد نه در سلطه بر آنها. از نظر او توانـا  شود را در رابطه با دیگران توضیح می می

هـاي کلنجـاررفتن بـا     گـردد، بلکـه راه   به قدرت نامحدود براي تعین خود و جهان بـاز نمـی  «زندگی 

بنـابراین فرآینـد تملـک خـود و      .)163 (همان: »ها مرتبط شویمهایی است که ما باید به آن موقعیت

چـرا کـه    .)164 (همـان:  جهان، در عین حال فرآیند کشف و ابداع، سـاختن و بازسـازي نیـز هسـت    

نهـد، خـود را درون و از    خود، رابطه است.... به عنوان چیزي که روابطی را در میان روابـط پایـه مـی   «

دهد و هـیچ وجـودي بیـرون از     دارد شکل می» با دیگري«خالل روابطی که با دیگران و به طور کلی 

 .)165 (همـان:  »کنـد  مـی  سازد، از میان روابط چنـین  روابط ندارد. حتی وقتی که فردیت خود را می

 .)165(همان:  یابد و از آن جدا نیست چنین خودي، خودش را همواره در جهان می

) منتشـر شـده اسـت و    2018 (یِگی، داري که با نام سرمایه 2وگویش با نانسی فریزر یگی در گفت

) 2016 ی،(یِگـ  »داري (اگر چیزي باشد) غلط اسـت؟  چه چیز سرمایه«اي با عنوان  همچنین در مقاله

دهد کـه مفهـوم بیگـانگی را بـا      داري پرداخته است. او توضیح می به ارتباط مفهوم بیگانگی با سرمایه

اسـت کـه انسـانِ بـه     » جایی جابه«قدرتی و فقدان آزادي تعریف کرده است که خود حاصل  نوعی بی

ۀ منقـاد شـدن را چنـین    آورد. او طریقـ  داري در می داري را به انقیاد سرمایه وجودآورندة نظام سرمایه

شـود.   داري سـاختار مبادلـۀ کـاال، عمیقـاً وارد حیـات اجتمـاعی مـی        در نظام سرمایه«دهد  شرح می

هاي متفاوتی از این ادعا وجود دارد، اما ایدة بنیادین این است که مواجهه با هـر چیـزي    بندي صورت

بطه مـا بـا آن کـاال و بـا خودمـان      به مثابه کاالیی که براي فروش تولید شده است به معناي تغییر را

هـاي   تفاوتی اسـت و رابطـه بـا جهـان را در قالـب ارزش      زدایی یا بی است. این تغییر، شامل شخصیت

اش را  کند. به این طریق بازار، نیرويِ کیفیِ ساختاري دگرگون می -در برابر ارزشهاي درونی –ابزاري 

بـا ایـن توصـیف     .)2018 (یگـی،  »دهد ما شکل میبینی و قواعد حیات  کند: بازار به جهان اعمال می

انـدازها و قواعـدي کـه در هـر دوره بـراي مـا ایجـاد         داري و چشم هاي مختلف سرمایه توجه به شکل

هاي فهم فرآینـدهاي بیگـانگی اسـت. نقـد      ، یکی از ضرورت3»شکل زندگی«کنند، یعنی توجه به  می

 
1 - appropriation 
2 - Nancy Fraser 
3 - form of life 
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شـرایط   2و اختالل عملکرد، 1وم دیگر یعنی استثمارمفهوم بیگانگی با قرار گرفتن در کنار نقد دو مفه

را فـراهم  » داري به مثابه شـکل زنـدگی   سرمایه«) و از جمله 2018b(یگی،  »هاي زندگی نقد شکل«

   .)54 :2016 (یگی، کند می

وگوي مشترك با راحل یگی توضیح داده است، آخـرین شـکل    همانطور که نانسی فریزر در گفت

مدرنیسم بنـا   ا امروز با آن مواجه شده است نئولیبرالیسم است. از سویی پستداري که جهان ت سرمایه

(جیمسـون،   داري متـأخر  به گفتۀ فریدریک جیمسون چیـزي نیسـت جـز منطـق فرهنگـی سـرمایه      

انسان در چند دهـۀ گذشـته را سـاخته اسـت     » شکل زندگی«بنابراین بخش مهمی از آنچه  .)1390

 مدرنیسم فهمید.     م و پستباید در پرتو رابطۀ نئولیبرالیس

مدرنیسـم از حیـث ایجـاد     بندي فرهنگی خود یعنـی پسـت   مطالعۀ نسبت نئولیبرالیسم با صورت

هاي جدید بیگانگی و نقش آن در تثبیت نئولیبرالیسم بـه مثابـه شـکل زنـدگی اهمیـت دارد.       صورت

بیگـانگی  «اصـطالح   ایجاز احمد، براي نامیدن شکل خاص بیگانگی به وجود آمده در این وضـعیت از 

 استفاده کرده است. » مدرن پست

) بـه نقـد آراء نظریـۀ ادبـی     1995 (احمـد،  »سیاست پسااستعماري ادبی«اي با عنوان  او در مقاله

هاي شاخص آن مانند گایاتاري اسپیواك و هومی بابا پرداخته است. او در ایـن   پسااستعمارگرا و چهره

هــاي  ار اســپیواك و تــوهم بــه وجــود آمــدن فرهنــگگرایــی فرهنگــی موجــود در آثــ مقالــه خــاص

داري  آمیخته(هیبرید) در وضعیت پسااستعماري را به سبب نادیده گرفتن کارکردهاي نظـام سـرمایه  

کند. ایجاز احمد معتقـد اسـت، مفـاهیمی ماننـد      هاي حیات اجتماعی نقد می سازي عرصه در کاالیی

سازي ادبیات کشورهاي غیـر   سم براي مستعمرهمدرنی در واقع تهاجم پست 3»وضعیت پسااستعماري«

و وضــعیت  5، تصــادفی بــودن4اروپــایی اســت. او در نقــد بــه کــارگیري مفــاهیمی ماننــد آمیختگــی

اش را،   اینکه فرد آزاد است خـود را و جامعـه  «نویسد:  بابا می پسااستعماري در آثار کسانی نظیر هومی

فریند، توهمی است کـه بـا در دسـترس بـودن ارزش     رود بیا همانطور که پیش می –بارها و بارها  –

شود. تجدید آرایش آشفته و  اضافی ناشی از سرمایۀ پولی یا سرمایۀ فرهنگی یا هر دو به فرد القاء می

کند، در حالی که توهم مصرف جهـان را   مداوم خود، که به وسیلۀ آن شخص فقط خود را مصرف می

و » تصـادفی بـودن  «، »آمیختگـی «ه بابا به اشتباه آنها را مدرن است ک بیگانگی پست  دارد، شکل ویژة

   .)18  :1995 (احمد، »داند می» وضعیت پسااستعماري«

 
1 - exploitation 
2 - disfunctionality 
3 - postcoloniality 
4 - hybridity 
5 - contingency 
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کنـد   مـدرن چنـین توصـیف مـی     داري پست ایجاز احمد حقیقت وضعیت جوامع در عصر سرمایه

کند کـه   مود میشده است که چنین وان منطق نهفته در این مد مشهور، آزاديِ نامحدود بازارِ جهانی«

ها به شـکل برابـر بـراي     کنندگان به شکل برابري به منابع دسترسی دارند و همۀ فرهنگ همۀ مصرف

کننده میل آن را داشته باشد. فقط به میزانی که  شدن در دسترسند، در هر ترکیبی که مصرف مصرف

کـس   شـود کـه هـیچ    آیند امکان طرح این ادعا فراهم مـی  هاي کاالیی در می ها به شکل همۀ فرهنگ

کننـده بـه تنهـایی حـاکم بـر تمـام فرآینـدهاي         داراي قدرتی بیش از دیگري نیست، یا اینکه مصرف

شـده تنهـا بـه     هـاي کـاالیی   بازیگوشانه، این واقعیت را که فرهنـگ » آمیختگی«آمیختگی است. این 

ال، تهـی کـردن   ترین سطح، بـه هـر حـ    کند. در عمیق شدنشان با هم برابرند مخفی می میزان کاالیی

هاي مشترکشان، که پس از آن قابل  ها از تاریخیت و عمقشان، تقلیل آنها به کمترین شاخص فرهنگ

کند بلکه فرهنگ یکدسـت بـازار    ها را ایجاد نمی مبادله دوطرفه شوند، نه فقط برابري جهانی فرهنگ

ان و منتقـدان را  کننـدگ  آورد. فرهنگـی کـه فرهنگهـا، مصـرف     امپریالیستی متـأخر را بـه وجـود مـی    

عمقـی و بوالهوسـی    کنـد کـه بـه بـی     بردار شـکلی از تنهـایی اخالقـی و فاقـد محـدودیت مـی       فرمان

داري متـأخر بنـا بـه گفتـه عـالی فردریـک        منطـق فرهنگـی سـرمایه   -غلتـد،   مدرنیسم در مـی  پست

، »آمیختگـی «هـایی همچـون    هاي متعددي به چهـره زده اسـت، نقـاب    در حالی که نقاب -جیمسون

شـدن   به بیان دیگر، ایجاز احمد عرضـۀ منطـقِ واحـد کـاالیی     .)18 :1995 (احمد، »و ... » تصادف«

دانـد. در ایـن چـارچوب،     می» مدرن بیگانگی پست«گرایی فرهنگی را  تحت عنوان آمیختگی و تفاوت

 کنند.     ها فقط در چارچوبِ منطقِ مشابه کاالیی شدن بروز پیدا می تفاوت

اي بـه   گرایی فرهنگی، تبدیل شدن یک گذشتۀ اسـطوره  د سویۀ دیگر این تفاوتاز نظر ایجاز احم

ها با یکدیگر و به تبع آن نـاممکن شـدن    یگانه معیار داوري، در فقدان هرگونه امکان مقایسۀ فرهنگ

اي در مقام یگانه لحظۀ حقیقی اصالت فرهنگی و به تبـع   یک گذشتۀ اسطوره«هاست.  داوري فرهنگ

اي که وظیفۀ تاریخ آن اسـت کـه روي بـه سـوي خـویش       گیرد، به گونه ر زمان قرار میآن یگانه معیا

حاضر را احیـا   رفته اما همیشه اي را باز به چنگ آورد، و آن اصالت از دست برگرداند، آن معیار اسطوره

 همان) »(کند.

ان زمینـه را  نماید آن است که پساسـاختارگرایی، همزمـ   انگیز می آنچه از نظر ایجاز احمد، اعجاب

و » 1گـرا  خـاص -گـرا  جریـان ضـد تـاریخی هویـت    «کند:  فراهم می» ضد تاریخی«براي هر دو جریان 

بـه کـار گرفتـه    » مـدرن  بیگـانگی پسـت  «مفهوم ». 2گرا آمیختگی-کننده جریان ضد تاریخی جهانی«

اجتماعی  شود تا از پنهان ماندن منطق اقتصاد سیاسی بازتولید همزمان این دو جریان در واقعیت می

 
1 - identitarian - particularist 
2 - globalizing - hybridist 
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را در پرتو برخی نقدهاي متأخرتر بـر مقـوالت   » مدرن بیگانگی پست«جلوگیري کند. در ادامه مفهوم 

 مدرن، بسط خواهیم داد.   پست

 

 داري نئولیبرال مدرن: در نقد فراموشی شباهت در سرمایه بیگانگی پست

سیاسـی بـازگردیم و   بایست به نقـد اقتصـاد    می» مدرن بیگانگی پست«براي فهم مکانیسم تولید 

داري در سه دهۀ پایانی قرن گذشته را بررسی کنیم. در شرایطی که مطالبۀ  تحول شکلِ نظام سرمایه

شناسی، مشارکت، واگذاري مسـئولیت بـه    پذیري، آزادي، اصالت، به رسمیت خالقیت، تحرك، انعطاف

ري اقتصـادي محورهـاي   فرد، شکستن تابوها، تخطی و جنون در کنار خواست عدالت اجتماعی و براب

داد، بـه   داد و کارگران و دانشـجویان را کنـار هـم قـرار مـی      را شکل می 1968ابتدایی اعتراضات می 

تدریج با غلبۀ صداي دانشجویان، مطالبات آن بخش از جریانات کارگري که خواهان کاهش نـابرابري  

 د اجتمـاعی غلبـه کـرد   اقتصادي بودند، به حاشـیه رفـت. بـه تعبیـر بولتانسـکی نقـد هنـري بـر نقـ         

   .)1998 (بولتانسکی،

نئـولیبرال   -فوردیسـتی بـه الگـوي ریاضـتی      -داري در همین ایام از الگوي رفاهی  نظام سرمایه

هـاي اطالعـات    هاي تکنولوژیک به خصوص در حوزه تغییر شکل داد. این تغییر شکل به کمک انقالب

داري از توصـیفاتی   ن شکل جدید نظام سـرمایه مدرن براي ای و ارتباطات تسریع شد. در ادبیات  پست

شـدن،   جهـانی   ،2ها، عـدم قطعیـت   روایت شدن رابطۀ دال و مدلول، مرگ کالن ، سست1مانند سیالیت

محور شـدن و نظـایر آن    شدن، دانش ها، چندفرهنگی ملت-، تصادفی بودن، زوال دولت3پذیري انعطاف

دادنـد امـا    بخشی از تحـوالت زمانـه را توضـیح مـی    واژگانی که اگرچه  .)2021 ،4(آبینت استفاده شد

اي از مفاهیم را شکل دادند که از توضیح وجه مهمی از تحول آن دوران یعنی منطقِ اقتصـاد   منظومه

سیاسیِ گذار از دولت رفاه و اقتصاد کینزي به دولت نئولیبرال و تولد آنچه اسکات لـش و جـان اوري   

اند، ناتوان بود. در چارچوب این گذار بود که منطـق   ) نامیده1987، 6(لش 5»سازمان داري بی سرمایه«

 هاي زنـدگی ماننـد اقتصـاد، سیاسـت و جامعـه گسـترش پیـدا کـرد         بازارهاي رقابتی به همۀ عرصه

    .)3 : 2016 و دیگران، 7(اسپرینگر

 
1 - fluidity 
2 - uncertainty 
3 - flexibility 
4 - Abbinnett 
5 - disorganized capitalism 
6 - Lash 
7 - Springer 
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در  داري پذیر شدن هر چه بیشتر سـرمایه  ها، همزمان با فراهم شدن امکان انعطاف در همین سال

هاي سیاستی نئولیبرال به درجـات متفـاوتی    هاي تکنولوژیک، ارتباطات و اطالعات، بسته پرتو انقالب

زدایـی از   هـا عبـارت بودنـد از: مقـررات     در کشورهاي مختلف اجرا شدند. محورهاي اصلی این بسـته 

ري و تضـعیف  هاي کارگ هاي مختلف حیات اجتماعی و در رأس آن بازار کار، برخورد با اتحادیه عرصه

هاي مالی،  سازي و هژمونی سرمایه ها، مالی سازي قراردادهاي نیروي کار، آزادسازي قیمت آنها، موقتی

هـاي مالیـاتی بـه نفـع      نشینی دولت از خدمات اجتماعی و رفاهی، تغییـر نظـام   سازي، عقب خصوصی

سرمایه در سطح ملـی   سرمایه، کاهش مداخله دولت در تنظیم بازار و از بین بردن موانع براي گردش

هـا نخسـت در شـیلی دورة پینوشـه و پـس از آن در       این سیاسـت  .)18: 2019 ،1(براون المللی و بین

انگلستان دورة تاچر و آمریکاي دورة ریگان به اجرا درآمدنـد و بعـدتر بـا فروپاشـی دیـوار بـرلین در       

وب توسـعه، هژمـونی جهـانی    به مثابه یگانه ایدئولوژي مطل 1991و اتحاد جماهیر شوروي در  1989

الملی پول، بـه کشـورهاي مختلـف     پیدا کردند و به دست نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین

ها در سه دهۀ گذشته در هـر جـایی، بـا فرهنـگ و      این سیاست .)19-18(همان:  جهان تجویز شدند

 جود آوردند.هاي جدید سیاسی و اجتماعی را به و هاي آن کشور در آمیخته و فرم سنت

شده، بـه   مراتبیِ بوروکراتیک سازماندهی داريِ فوردیستیِ سلسله ها، سرمایه در نتیجۀ این سیاست

زدایی شده تغییر شکل داد. دولت بـزرگ   سازمانِ مقررات پذیرِ بی داريِ نئولیبرالِ تخت انعطاف سرمایه

سـاخت، جـاي    دي محدود میکم تاحدو هاي رفاهی که مالکیت خصوصی را دست گر در حوزه مداخله

بـه تعبیـر   » داري دلـوزي  سـرمایه «خود را به دولت کوچک اما مقتدر حافظ مالکیـت خصوصـی داد.   

داري، شکسـتن کلیـت صـنایع     ویژگـی ایـن سـرمایه    .)2008 (وندنبرگ، فردریک وندبرگ متولد شد

ف و متکـی بـر   هـاي منعطـ   اي از شرکت گسترده  گیري شبکه داري و شکل دهندة سرمایه بزرگ شکل

ها به هم وصـل   هاي کالن به مثابه شبکۀ شبکه دانش و نوآوريِ متصل به هم بود که به وسیله سرمایه

هـایی را کـه دلـوز در نظریـۀ پساسـاختارگراي خـود بـر         داري دلوزي، همه ویژگـی  شدند. سرمایه می

در عمل دلـوزي اسـت.   داري معاصر، اگر نگوییم در نیت،  سرمایه«شمرد داراست. از نظر وندنبرگ  می

پـذیر، رشـدیابنده و در    خواه، انعطـاف  ، آشوب2ها، ریزومیک داري دلوزي، به مثابه شبکۀ شبکه سرمایه

نامیـده  » انباشت منعطف«منطق عمل این نظام را دیوید هاروي  .)877 (همان: »حال گسترش است

ستفاده از فضاي مجازي و فـتح  جایی سرمایه، نوآوري مداوم، ا است. انباشت منعطف با سیالیت و جابه

زدایـی از قراردادهـاي    بازارهاي جدید همراه است. این نظام انباشت، در رابطه با نیروي کار با مقررات

شود. به همـین   شناخته می» تخصص«یافتن هر چه بیشتر  سازي مشاغل و اهمیت نیروي کار، موقتی

نی شغلی باید مدام شـبکه روابطـش را تقویـت    دلیل نیروي کار در این نظام به دلیل ناپایداري و ناام

 
1 - Brawn 
2 - rhizomic 
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اي تازه از  اي جدید، چهره بایست بتواند هر لحظه متناسب با پروژه ها باشد، او می کند و منتظر فرصت

هاي پـیش رو شـکل    بنماید. خود او متناسب با فرصت» کاالي قابل عرضه به بازار«خود به مثابه یک 

بایست مدام دانش  در این مسیر نیروي کار می .)881: 2008 گ،(وندنبر کند کند و تغییر می پیدا می

 خود را افزایش داده و روزآمد کند. 

کند. شکلی که به گفتۀ هاروي عمـر   شکل مصرفی خاص خود را نیز تولید می» انباشت منعطف«

 انباشت منعطف از جانب مصرف، با تمرکز بیشـتر «استفاده از محصوالت را شدیداً کاهش داده است. 

شـد.   هاي فرهنگـی همراهـی مـی    بر سالیق زودگذر و بسیج تمام مصنوعات در القاي نیاز و دگرگونی

شناسی بالنسبه پایدار مدرنیسم فوردیستی جاي خود را به خصایص هیجانی، تلون و سـیالیت   زیبایی

فرهنگـی  شدن اشـکال   نوازي و کاالیی شناسی پسامدرنیستی داد که تفاوت، آنیت، ذائقه، چشم زیبایی

نحوة نگاه به زندگی متناسب با این تغییرات عـوض شـد.    .)210: 1393(هاروي،  »کرد را تحسین می

بودنـد کـه در آن     هاي جدید، تـابلویی از میـل و لـذت طراحـی کـرده      رمانتیک«در تصور نئولیبرال، 

شـد کـه    مـی چنین وانمـود   این .)125 :2021 (آبینت، »اندازي از زندگی پرولتري وجود نداشت چشم

 توانند آزادانه، سبک زندگی مطلوب خود را انتخاب کنند.            افراد می

مدرن گاه ادعا شده است، فرآینـد   ها، بر خالف آنچه در دورة پست پذیري به رغم همۀ این انعطاف

منجر نشد. همانطور که ایجاز احمـد   1ها ملت-هاي ملی و دولت شدن سرمایه، به نابودي هویت جهانی

شـدن اقتـدار    ها در کشورهاي مختلف، در پرتو فرآینـدهاي جهـانی  » ملت-دولت«ضیح داده است، تو

خود را از دست ندادند، آنها اگرچه در عرصۀ مصرف به بـروز تفـاوت بیشـتري در میـان مـردم خـود       

هـاي جدیـد ملـی هماننـد      بورژوازي«مجال دادند اما جملگی تغییر شکل یکسانی را از سر گذراندند: 

ملتی مقتدر در نسـبت  -ملتی ضعیف در نسبت با سرمایه و دولت-یۀ امپریالیست، خواهان دولتسرما

هـا تسـهیل هرچـه     ملـت -حاصل این تجدید آرایـش دولـت   .)11: 1995 (احمد، »با نیروي کار است

بیشتر گردش فراملی سرمایه از یکسو و تضعیف و سرکوب طبقات پایین از سوي دیگـر بـوده اسـت.    

ملت و به جـاي آن برآمـدن    –شد در واقع زوال شکل رفاهی دولت  ملت نامیده می-لتآنچه زوال دو

، ویژگی آن از بین بردن خدمات اجتمـاعی و بازگشـت   2دولت نئولیبرال بود که به تعبیر لوئیک واکان

 .)2009(وکـان،   ست و در یک کالم مجازات فقرا بودبه شکل کیفري دولت در نسبت با طبقات فرود

 داري منعطف، کوچکترین انعطافی نسبت به طبقات فرودست نشان نداد.  یگر، سرمایهبه بیان د

 
دولت ترجمه شود که از حیث نمادین تقدم - بایست ملت است که می  nation-stateترجمه اصطالح » ملت-دولت«- 1

  ایم. ملت رایج است، ما نیز ترجمه را تغییر نداده-در ترکیب ملت و دولت با ملت باشد. اما چون در فارسی ترجمه دولت
2- Loic Wacquant 
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هاي نئولیبرال در کشورهاي مختلـف و بـه    مجازات فقرا نتیجۀ مستقیم چند دهه اجراي سیاست

هـا   این سیاست 1شدگان بود. رانده دنبال آن  بسط نابرابري و افزایش جمعیت طردشدگان و به حاشیه

زدایی از مردم منجر شد و بـا   ها به مالکیت سازي دولت سازي اموال ملت و کوچک وصیبا پیگیري خص

رفاهی به تضعیف طبقـه متوسـط و تولـد اکثریتـی فقیـر و اقلیتـی       -نشینی از خدمات اجتماعی عقب

هـاي نیـروي    ثروتمند در کشورهاي مختلف انجامید. اکثریتی که به واسطۀ حمالت مداوم به سازمان

هـاي   شان، قدرت مقاومت در برابر سیاست یابی ازي قراردادهاي آنها و دشوارسازي تشکلس کار، موقتی

هاي تکنولوژیـک،   نئولیبرال را هر چه بیشتر از دست داد و با حیاتی شدیداً ناامن مواجه شد. پیشرفت

یه هاي سیال و سـریع سـرما   جایی گیري بازار کار جهانی مجازي و جابه هاي مالی، شکل تفوق سرمایه

تر، تـداوم وجـود ارتـش ذخیـره نیـروي بیکـاران و        وجوي نیروي کار ارزان در سطح جهانی در جست

آمیـز و بـا    زنی نیروي کار را تضمین کرد. به کارگیري زنـان در شـرایطی تبعـیض    کاهش امکان چانه

 هاي کار را شدیدتر کرد. دستمزدهاي کمتر، رقابت در محیط

مـدرن، بـا محـور قـراردادن مفهـوم       هاي پسـت  نار نظریهدر ک» سیاست هویت«در همین شرایط 

از یکسو و با کنار گذاشـتن نقـد اقتصـاد سیاسـی و مفـاهیمی ماننـد طبقـه، ایـدئولوژي و         » تفاوت«

کـم سـه رونـد مهـم      گرفتار شدند و از فهـم دسـت  » مدرن بیگانگی پست«بیگانگی از سوي دیگر، در 

 داري بازماندند:  تحول نظام سرمایه

هـاي سیاسـی و جـایگزین شـدن آن بـا       منطق شباهت کـه بـا از بـین بـردن جماعـت      تولید  -1

شود، اما همگی باید به یکسان بـه   هاي کاالیی، اگرچه امکان مصرف متنوع برایشان فراهم می جماعت

انجامـد. منطـق    شدن تن دهند. تکثر در فرهنگ، به تولد بازارهاي جدیـد مصـرف مـی    منطق کاالیی

هـاي   هاي دقیق عالیق و نیازها با استفاده از تکنولوژي بندي کاال از طریق طبقهدر مصرف » مشابهت«

شـود.   هـاي مجـازي بازتولیـد مـی     جدید ارتباطات و اطالعات و استفاده از اطالعات کاربران در شبکه

انجامـد و تبلیغـات و مـد     کننـده مشـابه مـی    هاي مصرف تولید انبوه کاالهاي مشابه، به تولد جماعت

کنـد:   هايِ کاالیی تقلیل پیدا می به تفاوت جماعت» تفاوت«کنند.  هاي کاالیی را بازتولید می جماعت

کـس در   هایی نئولیبرال است که تنهـا و بـی   هواداران کوکاکوال در برابر هواداران پپسی. حاصل سوژه

اند، یـا   نگهایی که نمادهاي موفقیت در صنعت فره پایان براي مشابهت بیشتر به سلبریتی رقابتی بی

کنند. هر  هایی که نمادهاي موفقیت در عرصۀ اقتصادند،(اشکال جدید مد) فرسایش پیدا می کارآفرین

 
  هاي مجازات در دوره نئولیبرال در زبان فارسی رك به  براي مطالعه شرحی از تغییر سیاست -  1

، 6شناسی ایران، دوره  هاي مجازات در روند جهانی شدن، مجله جامعه ) تغییر و تحول در سیاست1384رسولی، رضا(

  134- 99، صص 1شماره 
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هاي حیات فردي و اجتماعی بایـد کـارآفرینِ زنـدگیِ     فرد نه فقط در حوزة اقتصاد، که در همۀ عرصه

   .)2008 (وندنبرگ، خود شود

کند هر دو پـارادایم اصـلی    تأیید می» دو پارادایم مطالعات فرهنگی:«استوارت هال در مقالۀ مهم 

هنگـی و  از تحلیـلِ اقتصـاديِ تولیـد فر   «گرایـی،   مطالعات فرهنگی، یعنـی سـاختارگرایی و فرهنـگ   

را بازگشـت  » منطق سرمایه«با این حال، او توجه به  .)44:  1388(هال،  »اند ایدئولوژیک غفلت کرده

هـاي عـام شـکل     سویه«ه دستاورد جدیدي جز توجه به همان آنک داند که بی به رویکرد کالسیک می

بخش اعظـم آنچـه را کـه بـا زحمـت بسـیار بـه دسـت آمـده اسـت، قربـانی            «داشته باشد، » کاالیی

اي ترجیح پیشـبرد مطالعـات نظـري بـر توجـه بـه        ) در اینجا به وضوح گونه45-44همان: »(کند. می

هاي دورانی است که به تعبیـر خـود اسـتوارت هـال،      شود که از ویژگی منطقِ تعینِ واقعیت دیده می

(همـان:   بگیـرد   شـکل » گرایانـه  نوعی اقتصادگرایی تقلیل«باعث شد مطالعات فرهنگی در گسست از 

اما نتایج نظري این گسست که در زمانۀ خود امـري الزم امـا ناکـافی بـود، غلتیـدن بـه دامـان         .)14

گرایـی   فرهنـگ «عـات فرهنگـی را از افتـادن در دام    بـود کـه نتوانسـت مطال   » مـدرن  بیگانگی پست«

هاي جدیدتر در مطالعـات   بازدارد و به دیالکتیک اقتصاد و فرهنگ توجه کند. چرخش» گرایانه تقلیل

اند، با توجه به منطقِ اقتصاديِ فرهنگ این غفلـت   هاي اخیر تالش کرده فرهنگی به خصوص در سال

       1را جبران کنند.

هـاي   سـتیز کـه محصـول بسـط نـابرابري      هاي دیگـري  طق تفاوت در شکل هویتبازتولید من  -2

شـده از   و دور ماندن اقشار مهمی از جامعه از مواهب گردش سرمایه در نظـم جدیـد جهـانی     طبقاتی

یکسو و تضعیف طبقات متوسط و هراسِ آنهـا از آینـده از سـوي دیگـر بـود. بـه ایـن معنـا، فرآینـد          

ستیز ملی،  هاي غیریت گرایی هاي هیبرید، در برابر هویت ه شدن فرهنگشدنِ فرهنگی و ساخت جهانی

هاي فرهنگی که خـود را فاقـد مقـوالت     گرایی در شکل خاص» تفاوت«اندازد.  قومی و دینی، سپر می

داننـد، سـر بـر     دانند و درونِ یکدست خود را براي بیرونِ متفاوت بیگانه غیـر قابـل فهـم مـی     عام می

شـود،   ی که منطق سرمایه، با شـدت بیشـتري بـر نقـاط مختلـف جهـان حـاکم مـی        آورد. در حال می

ستیز، هر چه بیشتر مدعیِ تاریخِ خـاص، سرنوشـت خـاص، آینـدة خـاص و علـومِ        هاي غیریت هویت

ستیز، هر یک از  گرایانه و غیریت شوند. در حالی که از حیث منطقِ عملِ خاص انسانیِ خاص ِ خود می

شود کـه   داند مشابه بقیه است. جهان پر از قبائلِ مدعیِ تفاوتی می ا خاص میها که خود ر این هویت

 همه مشابه یکدیگرند.      

 
) به سوي اقتصاد سیاسی فرهنگی: قرار دادن فرهنگ در 1393سووم (براي نمونه نگ به: جسوپ، رابرت و نایلینگ   -  1

  شناسی ایران راد: تهران: انجمن جامعه جایگاهش در اقتصاد سیاسی، ترجمه محمدامین قانعی
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دیالکتیـک  «دهـد:   تنیدگی دیالکتیکی این دو منطـق را ایجـاز احمـد چنـین توضـیح مـی       در هم

 تنیـدگی همـۀ   ساختاري امپریالیسم، در بردارندة دو پدیده به طـور همزمـان اسـت: تعمیـق در هـم     

) ایـن  12 همـان: »(ملـت. -فضاهاي جهانی در دسترس به وسیلۀ عمل سرمایه و تقویـت فـرم دولـت   

یافته و چه در جهان جنوب، بـا منطـق مشـابهی پـیش      دیالکتیک ساختاري چه در کشورهاي توسعه

رود. از نظر احمد، طبقات حاکمی که در کشورهاي عربی و هند و ایران، خود را در عرصۀ مصرف،  می

اند که بیشترین تالش را در پیشبرد  کنند، همان کسانی امانِ فتیشیسمِ کاالیی تسلیم می بی به منطقِ

در فضاهاي مختلـف بـه نـام اسـالم یـا هندوییسـم انجـام        » گرایی فرهنگی گفتمان اصالت و تفاوت«

بینـی چـون فرانسـیس     همین منطق را با بیـان دیگـري حتـی لیبـرال خـوش      .)12(همان:  دهند می

دربارة کشورهاي غربی توضیح داده است. فوکویاما با اشاره » هویت«در کتاب خود با عنوان  فوکویاما

ها دو دموکراسی پیشـرو و   این«نویسد  به دو تجربۀ برگزیت در بریتانیا و انتخاب ترامپ در آمریکا می

تحـت نظـر    داري مدرن امروزي بودند، همان کشورهایی که انقالب نئولیبرال را معماران نظام سرمایه

رسـد کـه    ، رهبري کردند. با این همه به نظـر مـی  1980رونالد ریگان و مارگارت تاچر در طول دهۀ 

هـاي   سیاسـت  .)12: 1398(فوکویامـا،   »روند نظرانه پیش می گرایی تنگ همین کشورها به سوي ملی

ه بـا بـه   انـد بلکـ   نئولیبرال نه فقط به تضعیف طبقه متوسط و بسـط نـابرابري در جهـان منجـر شـده     

هـاي   انـد کـه بـه هویـت     منجـر شـده  » انسـان نـامرئی  «ها، به تولد  نشناختن انبوهی از انسان رسمیت

گرایـی، بلکـه در    هـا نـه فقـط در شـکل ملـی      این هویت .)113(همان:  شود ستیز پناهنده می یتغیر

 کند.      اي بروز می هاي متنوع قومی، دینی و فرقه صورت

هـاي سـرمایه و افـزایش نـابرابري      رفـتن محـدودیت   که با از بین» شباهتی«سرنوشتی و  هم   -3

آمـد.   سرمایه هر چه بیشتر به وجود می طبقاتی، میان اکثریت فرودست جوامع در برابر اقلیت صاحب

، »نقـد اجتمـاعی  «ناپذیر ماند و سبب شد با به حاشیه رفـتن   همان شباهتی که براي چند دهه رؤیت

، به تعبیر لوك بولتانسکی 1968داري در جریان حوادث می  م سرمایهنقدهاي هنري وارد شده بر نظا

داري بـا   داري کشیده شده و خنثی شـوند. بولتانسـکی در روح جدیـد سـرمایه     به درون نظام سرمایه

آمیزي تغییر معناي مفاهیمِ انتقـادي آن دوران را در چـارچوب تولـد شـکل جدیـدي از       تفصیل نبوغ

مـدرن، در ایـن دوره، از حیـث اقتصـاد سیاسـی       اده است. مفاهیم پسـت داري، توضیح د نظام سرمایه

زد، امـا   جاي جهان وضعیت مشابهی را براي نیروي کـار رقـم مـی    معانی خاصِ خود را یافتند که همه

شد معناي دیگري از این واژگـان فهمیـده شـود و بخـش مهمـی از       باعث می» مدرن بیگانگی پست«

نئولیبرالیسم موفق شد نقد بیگـانگی، سـلطه و   «به تعبیر وندنبرگ  حقیقت این واژگان پوشانده شود.

 )  889: 2008 وندنبرگ، »(بوروکراسی را به مزایایی براي بازار بدل کند.

زدایـی از وضـعیت نیـروي     ، به معناي مقررات»پذیري انعطاف«داريِ نئولیبرال،  در واقعیت سرمایه

دار در  مسئولیتیِ دولـت و سـرمایه   گردش سرمایه و بیبه معناي سیالیت و آزادي در » سیالیت«کار؛ 
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بـا حـداقل هزینـه در    » نـوآوري مـداوم  «و » پـروژه «به معناي توانایی انجام » خالقیت«برابر کارگر؛ 

بـه معنـاي   » کـاهش مداخلـه دولـت   «محـور؛   داريِ پروژه وري در سرمایه حداقل زمان با حداکثر بهره

به معنـاي  » عدالت«نی دولت از خدمات رفاهی و اجتماعی؛ نشی زدایی و عقب سازي، مالکیت خصوصی

مـدیریت  «به معناي » مشارکت در فرآیند کار«ها؛  انتخاب اصلح  طی فرآیند رقابت بین افراد و پروژه

زندگی به فرد و رهاکردن او به حـال    به معناي سپردن همۀ مسئولیت» خواهی مسئولیت«؛ و »پروژه

نیز در عمل سپردنِ امنیـت نیـروي   » تصادفی بودن« .)2008ندنبرگ، ؛ و1998(بولتانسکی،  خود بود

ناپذیر سرمایه بـود. ضـدیت بـا نهادهـا بـه نـام آزادي، بـا نهـادزداییِ مطلـوب           بینی کار به امیال پیش

گرایـیِ   در عمـل بـه بازتولیـد خـاص     1»اصـالت «حتـی   .)2021(آبینـت،   ها همدسـت شـد   نئولیبرال

پـذیري   در واقـع، ریسـک   2»تخطـی «ایـی انجامیـد. در ایـن چـارچوب     گر ستیز و انـواع بـومی   غیریت

، آن را از ورود »خیر عمـومی «و » اخالق«ها و تخطی سرمایه از همۀ قواعدي بود که به نام  کارآفرین

، بسط عقالنیت ابزاري به تمامیت حیات انسان و اقتصادي »جنون«داشت و  ها باز می به برخی حیطه

بود. منطقِ چنین جنونی را، تحت نـام کفایـت اقتصـاد بـراي توضـیح همـۀ        شدن همۀ روابط انسانی

 (بکـر،  در کتاب رویکرد اقتصادي بـه رفتـار انسـانی توضـیح داده اسـت      3رفتارهاي انسان، گري بکر

هاي اجتماعی (نظیر بهداشـت و آمـوزش) از یکسـو بـه      تعمیم منطقِ اقتصادي به همۀ عرصه .)1976

بـود بـر مردمـان کشـورهاي مختلـف      » جنـون نئـولیبرال  «را که حاصل گفتۀ نوام چامسکی ریاضتی 

از سوي دیگر، این تعمیم به تعبیـر ونـدنبرگ از مسـیرهایی چـون      .)2013 ،4(چامسکی تحمیل کرد

 (ونـدنبرگ،  حیـات اجتمـاعی انجامیـد   » بیگـانگی «سازي زنـدگی، بـه    سازي تجربه و کاالیی تجاري

 کم براي چند دهه به تأخیر انداخت.       ین فرآیندها را دستفهم ا» مدرن بیگانگی پست«اما  .)2008

 

 
1 - authenticity 
2- transgression 

یژه در آراء ژرژ باتاي پرداخته به و» تخطی«عنوان متنی است از فوکو که در آن به شرح و بسط ایده » اي بر تخطی مقدمه«

  تر از فوکو در آثارش مسئله تخطی از تابوها را از زوایاي مختلف مورد توجه قرار داده بود. نگ به:  است. باتاي پیش

- Botting Fred & Wilson, Scott (Ed.) (1997) The Bataille Reader, Oxford: Wiley-

Blackwell 

- Foucault, Michel (Author), Donald F. Bouchard (Ed.) (1980) Language, Counter-

Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, New York: Cornell University Press 
3 - Gary Becker 
4 - Chomsky 
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 بندي: در ضرورت توجه نظریۀ اجتماعی به دیالکتیک تفاوت و شباهت    جمع

شرح داده شد، حکایت از پیشروي منطقـی  » مدرن بیگانگی پست«فرآیندي که در توضیح منطق 

در کشورهاي  -دلوزي به تعبیر وندنبرگ) داري داري نئولیبرال(سرمایه منطق عمل سرمایه -» مشابه«

بیگـانگی  «اي که  شده مختلف در چند دهۀ گذشته دارد. لذا در پسِ پشت جهان سیال و تمرکززدایی

ــدرن پســت ــام    » م ــرمایه، در مق ــراي س ــلب و تمرکزگ ــت، منطــق متص ــرده اس ــویر ک ــبکۀ «تص ش

)، در کشورهاي مختلف، 1996 کاستلز،»(هاي مالی شبکه جریان-متا«) یا 2008 وندنبرگ،»(ها شبکه

گرایـی   قدرت و بدل شدن هویـت  هاي بی تبعاتی مشابه همچون اکثریت فقیر، نابرابري فزاینده، سوژه

هـم  » مدرن بیگانگی پست«قدرت، از خود بر جاي گذاشته است.  هاي بی ستیز به پناهگاه توده غیریت

هاي اجتمـاعی نظیـر    رك جنبشدر سطح نظري در حیطۀ علوم انسانی و هم در سطح اجتماعی در د

سیاهان و زنان و دگرباشان و مخالفان استعمار و ... از خود، مانع از توجه متفکرین و کنشگران بـه آن  

ناتوان و بـا او  » دیگري«منطق و این تبعات بوده است. در چنین فضایی فرد از درك مشابهت خود با 

بازمانـد و  » داري بـه مثابـه شـکل زنـدگی     یهسـرما «شـد، از فهـم   » بیگانه«و با زندگی در کلیت آن 

 کند. » تملک«نتوانست زندگی خود را 

داري متأخر شد. در فقدان درکـی از   قدرت ماند و هر چه بیشتر اسیر منطق سرمایه فرد تنها و بی

دهی مقاومتی جـدي   ، سامان»طبقه«و » جامعه«هایی مانند  سرنوشتی با سایرین و در غیبت ایده هم

داري نئولیبرال میسر نشد. علوم انسانی و روشنفکران نیز نتوانستند گفتارهایی تولیـد   رمایهدر برابر س

کنند که بتواند به بازسازي امر جمعی و مقاومت در برابر تهاجم دولـت و بـازار بـه جامعـه و طبقـات      

و مـدرن در رهـایی فـرد از سـلطه جامعـه و طبقـه آرز       پایین منجر شود. آن آزادي که متفکران پست

مدرنیسم و نئولیبرالیسم، بیشـترین آسـیب متوجـه طبقـات      کردند میسر نشد. در همدستی پست می

 پایین شد. 

الزمـۀ  » شناسـی  بـه رسـمیت  «و » بـازتوزیع «در واقعیت اجتماعی توجه همزمـان بـه دو مقولـۀ    

هـایی اسـت کـه بتواننـد هـم در برابـر منطـقِ اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی            گیـري جنـبش   شکل

-هـاي مختلـف خـود را     هـاي درونـی میـان بخـش     داري متأخر مقاومت کنند و هـم تفـاوت   سرمایه

شـدن در عصـر تفـاوت را     را به رسمیت بشناسند و جامعه -هاي جنسیتی، قومیتی، نژادي و ... تفاوت

 تجربه کنند. 

آنکه  هایی است که بی در گرو بازسازي نظریه» مدرن بیگانگی پست«در سطح نظري نیز رهایی از 

بنـدي   را کنار نگذارند و توانایی صـورت » کلیت«هاي اقتصادي یا فرهنگی بیفتند،  گرایی به دام تقلیل

اش کـه آن را    همزمان تفاوت و شباهت را داشته باشند. نظریۀ انتقادي به دلیـل سرشـت دیـالکتیکی   

اسی مارسـل  شن کند و همچنین انسان قادر به توضیح کلیت، در رابطۀ دیالکتیکی تفاوت و شباهت می

انـد کـه بـا     هایی کند، دو نمونه از نظریه توجه می» امر تام«هاي اجتماعی به مثابه  موس که به پدیده
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تـوان بخشـی از اقبـال     انـد. احتمـاالً مـی    هاي جدي میان آنها، از این حیث قابـل توجـه   وجود تفاوت

ا در فهم وضعیتی دانسـت  ها شده است را به کارآمدي آنه هاي اخیر به این نظریه مجددي که در سال

اند. شاید زمان آن رسـیده باشـد کـه     هاي برآمده از سیاست هویت از توضیح آن ناتوان بوده که نظریه

هاي اجتماعی در سطح جهانی در برابر هژمونی هایدگر  گویی به مسائل جهان امروز، نظریه براي پاسخ

د تا دریابند به چـه معنـا قـرن بیسـت و     در علوم انسانی به بازخوانی هگل، دورکیم و مارکس بپردازن

هـاي اجتمـاعی نیـز     هایی احتماالً بتواند به بـازآرایی جنـبش   یکم دلوزي شده است. چنین بازاندیشی

 منجر شود. 
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