گفتگو با رانسیر درباره آثارش ،سیاست معاصر و برآمدن راست افراطی
ترجمه :تایماز افسری ،سارا دهقان

چندی پیش ،ژاک رانسیر  75ساله بهدعوت ریاست دانشگاه والپارایسو برای دریافت یک دکترای افتخاری ،در شیییی
بود .حوالی عصر کمی پیش از اینکه او شییی را ترک کند توانستم از طیر نشیریهی  TheClinicاو را در هتی اش مالقیات
کنم .گفتگوی ما به حیطههای مختیفی کشیده میشد ،بیآنکه به دستورالعم ییا موویوعاتی معیین مدیدود بمانید و همیین
موووع به فییسو اجازه داد که پای شمار زییادی از مسیا

و مقیوالت را بیه بدیب بازکنید :از ویربه ناگهیانی جنی شهیای

دموکراسیخواهی در اوای قرن جدید گرفته تا همآوایی تاریکی که اخیراً بهدن ال پییروزی دونالید ترامیه بیهگیوش مییرسید،
شک بندیهای گوناگونی از “مردم” ،م ارزات برابریطی انه و مرزبندیهای همیشه م هم میان اجرای هنری و اجیرای سیاسیت.
رانسیر فییسوفی عجیب و نامتعار است :او با سرعت تمام حر میزند ،بدون آن مکبهای معمول برای تأمی مییان سیخن-
گفتن که نزد سخنوران مردّد سراغ داریم .فوج ع ارات درخشاناش یکی پشت دیگری جرقه میزنند و شعیه میکشند ،سوار بر
نثری که بر آن چنگ زدهاست ،خستگیناپذیر ،نثری که با اشتیاق مضاعف بهکار میگیرد تا خود را در میاده و موویوع پییش-
رویاش غرق کند .س ک او همانقدر دقیق و جز ینگر است که ساده ،بهسیاق آنهایی که در فیسفه دست بیهکیار نشیاندادن
پیوندی دیرپا و ستوده با برابریاند ،پیوندی که برابری را پیشفرض هرگونه سیاست میداند.

***
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احتماالً باید از مردم شروع کنیم .مفهومی که فیسفهی سیاسی مرسوم از  1990به این طر آنرا از دست گذاشته و برعکس،چندین جید از کتابهای شما بار دیگر به آن پرداختهاست .اوواع داشت رو بیه به یود مییرفیت ،قیرن جدیید بیا جنی شهیا،
راهپیماییها ،بهارها و انتفاوهها و فرورپاشی دموکراسیهای نئولی رال آغاز شد و ناگهان کار به اعالم اتهام عیییه میشی باشییه
[ر یسجمهور سابق شییی] کشید ،به ما وریسیو مکری [ر یسجمهور کنونی آرژانتین] ،برگزیت ،لوپن و دونالد ترامه.

من بر این باورم که قرن حاور همانطور که گفتید با شدتگرفتن جن شهای دموکراتیک آغاز شد ،جن شهایی که بیهندیوی
سعی داشتند ایدهای نو از مفهوم “مردم" خیق کنند .این نکتهی موردنظر من است .امّا باید این نکته را هم درنظیر داشیت کیه
مردم ،بهخودیخود وجود ندارد ،مردم چیزی فیالنفسه نیست بیکه برعکس نتیجه یک ساخت است :به این معنیا کیه میا تنهیا
زمانی که در یک میدان با یکدیگر مالقات میکنیم مردم هستیم ،وقتی خواستههایمان را پیش میکشیم ،امّا قیانون اساسیی و
ساختار اجتماعی نیز یکجور مردم خیق میکند .رسانهها هم مردم خیق میکنند و بدینترتیب سؤالی که بایید پرسییده شیود،
سؤالی که الاق مورد عالقهی من است این است که اکنون ما با کدام مردم سروکار داریم.

-و با کدام مردم سروکار داریم؟

بسیار خُب ،من به این پرسش از منظر دیگری پاسخ میدهم .من فکر میکنم در کشورهایی مانند فرانسه یا ایاالت متدده ییک
ط قه سیاسی کوچک مضمون مردم را مصادره کرده .در درون این ط قهی سیاسی تمایز میان راست و چهِ پارلمانی بیهندیوی
روزافزون مدو شدهاست ،بهندوی که راست و چه شاخصههای ویژهی خود را از دست دادهاند و امروزه کموبیش عین هیمانید.
درعینحال همچنان جن شهای کوچکتری هستند که طرحی دیگر از ایدهی امر مردمی را میپرورانند ،جن شهایی که فضایی
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برای اظهار قسمی “ما” بهوجود میآورند .این جن شها درپی خالصی از ادغام همواره فزاینده قدرت سیاسی در قدرت مالیانید.
پس آنچه دوباره با آن روبهروییم جدایی میان نخ گان سیاسی و تمام آنهایی است که از این نظام حذ شدهاند.

-مهم نیست تا چه حد از این موووع ناخشنود باشیم اما ترامه بخش قاب مالحظهای از این مدذوفان را مخاطب قرار میدهد.

ترامه بهندو عوامفری انهای یک جایگاه خالی را اشغال میکند :جایگاه ی که متعییق بیه مردمیی اسیت کیه قیادر بیه بازنمیایی
خودشان نیستند .او وانمود میکند نماینده “آمریکاییهای اصی ” است .درست همانطور که میاری لیوپن بیه “فرانسیویهیای
اصی ” 1متوس میشود ،و این درحالی است که آنها در حقیقت از باال دستبهکار تولید نوعی هویت خیالی هستند .میا ن ایید
فراموش کنیم که مواد و مصالح سیاست متعیق به حوزهی نمادیناند.

اما در نوشتههای شما مواد و مصالح سیاست بیشتر تجربهی میموس است ،رابطهی میان بدنها ،زندگی مشترک .ایینجیا درشییی یک برنامهی رادیویی بهنام «اجتماع برابران» داریم ،آنهم وقتیکه مورخان ما امروزه عمدتاً به دو دسته تقسیم میشوند:
آنان که همچنان به صدای کسانی متوس میشوند که صدایی ندارند و آنهایی که مث میگِ والدراما نوعی پساتاریخ را پیش-
فرض می گیرند که برم نای آن دیگر نه هیچ مرکز و مدوری وجود دارد و نه افقی برای وعدهدادن ،کمی شی یه بیه آنچیه کیه
شما در کتاب آخرتان دربارهی بالتار آوردهاید.

بیه ،اما من آنچه را که دربارهی بالتار نوشتهام یعنی زمانی برای انتظار یا زمانی بهدور از وعدههای تاریخ را با این تصور خییالی
از ط یعت پساتاریخی یا پساسیاسی که بهندوی به کارکرد سیاستِ اتفاقنظر خاتمه میدهد اشت اه نمیگیرم .بهنظیر مین ایین
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اید ولوژی کسانی است که امروزه قدرت را تکقط ی کردهاند و میدافعان ایین ایید ولوژی صیر نظیر از آنچیه شیما دربیارهی
پساتاریخ میگویید خوب میدانند چهطور چهرهی نئولی رالیسم را در پس نقاب این سیاست اتفاقنظرِ کاذب پنهان کننید .ایین
امر ،اعتقاد به پایان سیاست یا حتی از آن بدتر این اعتقاد را بهبار میآورد که سیاست دسیتآخیر مییتوانید بیه ادارهی قیدرت
تقیی یابد ،آنهم درست در زمانیکه برعکس شاهد پیوند میان دو پدیده هستیم :از یکطیر راسیت افراطیی خیود را مظهیر
مردم جیوه میدهد و بهلداظ استراتژیک خارج از “دم و دستگاهِ” ط قهی سیاسی حاکم جا میزند ،و از طر دیگیر بیهیادمیان
میآورد که سیاس ت نمرده است و نیاز به نمادهایی دارد ،نیاز به ابزارهای مشخص نمادپردازی جمعی .این از اولین نکته.

-و نکتهی دوم؟

دوم اینکه من فکر میکنم باید درنظر بگیریم که امروزه نئولی رالیسم تنها یک عقیدهی اقتصادی نیست بیکیه هیمچنیین ییک
رویهی فکر کردن جهانی است .این رسم اندیشیدن جهانی با این باور همراه است که یک جامعه میتوانید بیر اسیاس نیابرابری
پایهریزی شود .آنها از برابری متنفرند و آنرا خوار میشمرند ،توگویی برابری شرمآور است .اما اینجا یک پارادوکس هم وجود
دارد ،از طرفی لغت نئولی رالیسم ورب شده تا وانمود کند سیاست مرده است اما در عینحال همین نئولی رالیسم باید چهرهای
سیاسی داشته باشد .آنچه این نخ گان بر آن پافشاری میکنند به باور من عقیدهای نادرست است :اینکه سیاست میتواند بیه
ادارهی قدرت تقیی یابد و اینکه اجتماع میتواند براساس نابرابری پایهریزی شود.

-بیه ،اما همیشه اوواع کموبیش بههمین منوال بوده است.
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امّا تازگیِ موووع ،اینبار در این واقعیت نهفته است که راست افراطی یکبار دیگر در احضار نمادهیای بسییار ابتیدایی و بیدوی
هویت موفق است .پس آنچه حاص میشود چیزی نیست مگر همآمیزی نمادهای هویتی که راست افراطی بر ما تدمی می-
کند با اعتقاد سیاسی به نابرابری برنامهریزیشده .یادمان نرود تا همین اواخر در فرانسه ،و همچنین در ایاالت متدده راسیت از
اینکه خودش را راست بنامد سر باز میزد.

-هنوز هم از اینکه خودشان را راست بنامند سر باز میزنند.

(باخنده) سر باز میزنند؟ بسیار خُب .آنها چهرهی واقعی خودشان را نشان خواهند داد ،همانطور که پیش از ایین نییز نشیان
دادهاند ،تا ق

از این ادعا میکردند “ما اعتدالی هستیم” و همچنین بهدروغ میگفتند به برابیری معتقدنید .امیروز چییزی کیه

تازگی دارد این است که این جماعت همگی خودشان را جناح راست معرفی میکنند و عیناً میگویند خواستار نابرابریاند.

ترامه عمالً چیزی نمیگوید .او بیشتر وقتها هرچه به ذهناش میرسد را بر زبان مییآوردو حیر هیایش بیر پاییه آزمیون وخطاست ،به این معنا که اینطور سخنگفتن روابط پیشبینیناپذیری را بهوجود میآورد .او خارج از دم و دستگاه قدرت حاکم
است ،قدرتمندترین رسانهها را به باد حمیه میگیرد ،ناکارآمدی نظام مالی را مدکوم میکند ،اعترا مییکنید کیه نسی ت بیه
پوتین ارادت خاصی دارد و از این ق ی  ،و در عینحال خواستار بازگشت به یک هویت کامالً متداول اسیت کیه بیا هرشیکیی از
آزمون و خطا فاصیهی زیادی دارد.
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حرفی که میزنید درست است ،ترامه دو نوع گفتار را به هم ربط میدهدکه معموالً ود یکدیگرند .از ییک طیر خیود را بیه-
عنوان یک فاتح معرفی میکند ،یک قهرمان ،تاجری که نماینده آمریکای برندههاست ،در برابر آمریکیای بازنیدههیا ،و از طیر
دیگر به مدذوفان متوس میشود ،کسانی که ط قهی سیاسی حاکم آنان را بهحیال خیود رهیا کیرده .ایین قضییه هیمآمییزی
نامعمولی بهوجود میآورد میان آمریکای فاتدان و آمریکای رنجبران .دلی این رنج چیسیت؟ حضیور مکزیکییهیا؟ التیینهیا؟
مهاجران؟ ترامه هوشمندانه دو شک از هویت آمریکایی را با هم میآمیزد.

میدانم در عین حال برای شما سیاست چندان ارت اطی با این چیزها ندارد .سیاست ،مدیریت یا زندگی نیست ،حتی احتمیاالًقدرت هم نیست .در کار شما سیاست بهواقع در ن رد بیانتهای فقیر و غنیجریان دارد.

برای من سیاست عمالً عیارتست از این نیرد و ودیت به زبان ساده ،فقیر و غنی با مقوالت مشخص جامعهشناختی یا گروههای
مشخص اجتماعی انط اق ندارد :این مقوالت یا گروهها بیشتر در ساختار نمادین این ودیت عم میکنند .جنی شهیایی مثی
اشغال والاستریت بهعنوان مثال نتیجهی پیوند چندین گروه ،چندین هویت و چندین شک از سوژهشیدنانید .بیه ایین اعت یار
جایگاه ستمدیدگان نامتجانس است ،یا همانطور که شما میگویید متکثر است ،امیا هیمزمیان ایین سیتمدییدگان خیود را در
ودیت با ادارهی نولی رال قدرت برمیسازند.

این همان چیزی است که در جن ش دانشجویی  2011از سر گذراندیم :این تجربه ردّ خود را بیر جیای گذاشیته ،ردپیایی بیااهمیت ،نوعی حساسیت تغییر شک یافته...
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بدون شک ،زیرا آنچه ما با آن روبهروییم شکیی از پیکربندی است که نوع تازهای از مردم را بهمثابه نمیادی جمعیی بیهوجیود
میآورد .مردمی که از افقهای بهغایت گوناگونی میآیند و همچنان همان فضا و همان جایگاه را اشغال مییکننید .آنچیه ایین
مردم بدینطریق میسازند نوعی ودیت با جهان رسمی است .نوعی تقاب با سیاست بهمثابه ادارهی قدرت.

-اما آیا اینطور دیدن مسا سازشکارانه نیست؟ بعضی مردم شما را یکجور سوسیال دموکرات فرهیخته میدانند.

(میخندد) سوسیال دموکرات؟ نه .نه .در مورد مووع من از این پرتتر نمیشود گفت.

بسیار خب .میدانم .اینرا میپرسم چون شما اینجایید و ماییم از زبان خودتان بشنوم مووعتان را چهطور تعریف مییکنیید؟یک کمونیست غیر آوانگارد؟ یک آنارشیست؟ یک پوپولیست چهگرا؟

من خودم را یک دموکرات رادیکال میدانم .اگر کمونیسمی که میگویید ،ولو فقط کمونیسم نیوع بشیر ،معنیایی داشیتهباشید،
نوعی دموکراسی رادیکال است ،همانطور که آنارشیسم نوعی دموکراسی رادیکال است .منظورم این است که آنچه از آن دفیاع
میکنم در واقع اجرای رادیکال برابری است و این مسیماً هیچ ربطی به سوسیال دموکراسی ندارد که همانطور کیه مییدانییم
بخشی از سیاست پارلمانی است .تا جایی هم که به پوپولیسم برمیگردد بهگمانم با مفهومی م هم روبهروییم ،یکی از دالی اش
این است که از یک طر پوپولیسم به مردم به عنوان نماد بسیار مهم سیاست برمیگردد و از طر دیگر همانطیور کیه میی-
دانیم نشاندهندهی شکیی خاص از رابطهی میان مردم و ره ر است.
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-چهطور میتوان این مفهوم دوپهیو را در مورد ایاالت متدده بهکار بست؟

اتفاقی که در ایاالت متدده افتاد (و ال ته نه تنها در ایاالت متدده) این بود که سیاستمداران دریافتنید خییقِ دشیمنانی از ایین
دست برایشان سودمند است؛ پوپولیسم دشمن است ،پوپولیسم در ج ههی مقاب است ،و هر آنکه با ماصاح ان قدرت مخیالف
است پوپولیست است .فکر میکردند این کار هوشمندانهای است و این شد که نتیجهاش شد ترامه.

-پس از نظر رانسیر پوپولیسم چهگرا عاق ت به خیر نمیشود.

ما م ارزان چهگرا نمیتوانیم از «پوپولیسم» سخن بگوییم ،چراکه آنچه این نام عموماً به آن ارجاع میدهد اندصیار نیروهیای
دموکراتیک در دست ره ری کاریزماتیک است .برای مثال کریستینا کیرشنر که بهوووح میخواست خود را مظهر مردم بدانید
و بر آنان حکومت کند .امّا مشک کوچکی وجود دارد و آن این است که مردم نمیتواند مظهری داشته باشد.

نه ال ته که نمیتواند ،اما منظور من مفص بندی مردم یا مد ظهور آن ن ود .بیکه تکثیر خودبهخودی ش کههیای همیاهنگیبود که بدون رابطه با مراکز مالی عظیم و دم و دستگاه سیاسی مستقر فعالیت میکنند .رودریگو کارمی ،استاد فیسفه و انسیان-
شناسی دانشگاه شییی ،از انتفاوههای بدون ره ر و تشک های پیشتاز حر میزند و کوریسماکی همهی اینها را تدت نیام"
کمونیسم باصفا" می خواند ،کمونیسمی که نس ت به عم بدنها درونماندگار است و تن به هیچ افق آرمانشیهری نمییدهید.
شما خودتان در مقدمهای که بر اثر مشهور بالنکی باعنوان "جاودانگی در کنار ستارگان " نوشتید میگویید« :کمونیسم برابری
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آدمیانی است که در دانش میکوت شریکاند» .2این تعریف بسیار جالب توجهی است که بهاجمال اص را بر خصییت الینفیک
هوش میگذارد :هوش همیشه بین همگان مشترک بوده ،همگان میتوانستهاند آنرا در جهت ارادهی خویش بهکار گیرند.

ال ته .یک انتفاوه بدون حزب پیشتاز تصدیق میکند که برابری هوش پایه و اساس کمونیسیم اسیت ،یعنیی آنچیه در پاییه و
اساسِ کمونیسم وجود دارد نوعی از باور و اعتقاد است به اینکه هوش بین همگان مشترک است .این اص برای من بیهمعنیای
اعتماد به توانایی فرد فرد آدمیان است و مثالً هیچ ارت اطی ندارد به ایدهی عق همگانی نگری و هارت یا مهارتهای بیهظیاهر
مشترکی که تکنولوژیهای جدید موجب بالیدن آنها میشوند .من اینطور فکر نمیکنم و منظورم این نیست ،بیکه بیشتر فکر
میکنم کمونیسم چیزی ساختاریافته یا تنیده در تمامی دقایق و تمامی روابط است .نکتهای که برای من جالب توجه است این
که در هر یک از این دقایق ،در هر نوعی از روابط ،در هر لدظه میتوان فرض را بر برابری گذاشت یا نابرابری را بازتولیید کیرد.
پس ما نیز یا جهانی کمونیستی میسازیم یا منطق نابرابری را بازتولید میکنیم.

کامالً موافقم .شما همیشه برابری را پیشفرض میگیرید نه وعدهای که رویای تدقق آنرا در سر میپرورانیم .این یک نقطیه-شروع است ،نقطهشروعی که وقتی آنرا بهکار ب ندیم این تصور را القا میکند کیه سرشیتی کیامالً اجراییی دارد .وقتیی چنیین
اتفاقی میافتد منطق نمایش راه به منطق کارناوال میدهد .همانطور که چنین چیزی از سال  2011در شییی رخ داده است.

درست است .من معتقدم باید تمامی اشکالِ خالقیت و هوشهایی را که بههنگام فروپاشی نظم عادی فعال میشوند ییا بیهکیار
میافتند در نظر گرفت .ما بهیکمعنا گواهی بر تمامی آن جن شهای انقالبی ،آن زمانهای انقالبی ،آن روزهای انقالبی هسیتیم
که طی آن مردم کارهای متکثری میکنند :پرفورمنسها و اجراها ،یا جشنهایی که خصیت عنانگسیخته آن زیر پای نیروهای
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نابرابری را خالی میکند .اینها آن لدظاتی هستند که مردان و زنان و آدمیان میتوانند بیه خودشیان توانیایی بیه انجیام دادن
چیزهایی را ثابت کنند که از قرار معیوم قابییت انجامش را نداشتهاند .اما این تنها یک وجه مسیأله اسیت و وجیه دیگیر مسیأله
زمانمندی است که شما بهخوبی در سیمای کارناوال خالصه کردید.

-امّا حدس میزنم شما از کارناوال خوشتان نمیآید.

نه .اینطور نیست که خوشم نیاید .مشک کارناوال در شکیی از ابداع مردمی یا براندازی مردمی است که پاسخی است بیه ییک
شک نهادگرایی .هر سال زمانی وجود دارد که مردان و زنانی از مردم بدل به پادشاهان و میکههایی میشوند که دنیا را زییرورو
میکنند ،آنرا بههم میریزند یا واژگون میکنند ،اما فقط در یک بازه زمانی مشخص چنین میکنند .برای مین چنیین چییزی
تفاوت دارد با آن قابییتی که مردم در لدظات غیرمنتظره از خود نشان میدهند ،بدون هیچ برنامه یا طرح از پیش تعیینشیده-
ای .کارناوال زمانِ مردم است اما پس از این زمان هرکس راه خانهاش را درپیش میگیرد ،به سر کارش برمیگردد ،به وویعیت
ق ییاش .فکر میکنم اینچنین مناسکی هیچ تأثیر واقعاً براندازانهای ندارد .شاید به این دلیی کیه بیرای مین آنچیه متضیمن
پایاندادن به عجزی است که دیگران به ما نس ت میدهند به تمیامی بیا چنیین مناسیکی متفیاوت اسیت :آن چییز ابیداع ییک
زمانمندی نو است.

-مث “شبهای پرولتاریا”.
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دقیقاً .بگذارید در این مورد یک مثال جز یتر بزنم .آن “شب پرولتاریا” در آغازِ مارچ شروع شد و بهطور عیادی تیا سیی و یکیم
همان ماه ادامه یافت ،چون همانطور که میدانیم بعد از سی و یکم ،ماهِ آپری شروع میشود .اما بهشک عجی ی در این میوردِ
بهخصوص خ ری از آوری نشد .بیکه پس از سی و یکم ،روز سی و دوم مارس از راه رسید ،بعد سی و سوم مارس و همینطیور
به بعد .این ال ته مثالی جز ی است اما میتواند نشاندهندهی ایدهی براندازی زمان یا ابداع زمانی نو باشد.

اما شالودهی کارناوال با چیزی ریخته میشود که تمامی تاریخ ،آنرا فراموش کردهاست :فیوران قابیییتهیای برابیریطی انیهیسنتهای مردمی .آیا در کارناوال با نوعی اجرای جمعی مواجه نیستیم که مشخصاً مضمون مشترک هنر و سیاست است؟

ال ته .زیرا چیزی که درون جن شها و کنشهای مردمی جالبتوجه است دقیقاً نامعین بودن مرز میان اجرای سیاسی و اجرای
هنری است .آنچه مشخص است ایدهی سیاست بهمثابه شکیی از حرکت است ،شکیی از چینش بدنهیا ،مشیخصکیردن ییک
واحد زمانمند .این وجه در بیشتر جن شهای سیاسی اخیر و همینطور در بیشتر اجراهای هنری اخیر به یکسان حضور دارد .و
بههمین دلی است که فکر میکنم باید از دو چالش بهغایت متفاوت سیخن گفیت :اولیی بیردن تمیامی دالهیای سیاسیت بیر
صدنهی هنر است برای خیق دوبارهی سیاست از منظر هنر ،و دومی ع ارت است از روابط آشفتهای که پیشاپیش میان اشیکال
برآمده از اعتراوات سیاسی و اشکال ناشی از ابداعات و اجراهای هنری وجود دارد .من فکر میکنم این اعمال نامعیناند.

-و همینطور پیوند میان آنها نامعین است.
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پیوند میان آنها هم همینطور ،نوعی مرزکشی نامشخص میانشان وجود دارد .من اینرا در تقاب با آن تصنع هنری قرار می-
دهم که در صدد خیق دوبارهی واژهی سیاست با مدیوم هنر است.

مصاح هگر:
فدریکو گالنده ،فییسو و نویسنده ،و پروفسور دانشگاه شییی
 4دسام ر 2016

من ع :ورسو
https://www.versobooks.com/blogs/4202-the-far-right-are-succeeding-again-in-appealing-to-themost-primitive-identity-symbols

پانویس:
 : France profonde 1اشاره دارد به وجود ابعاد ریشهدار و عمیق فرهنگ شهرستانهای فرانسه یا زندگی روستایی فرانسوی متمایز از
اید ولوژیهای مسیط پاریسی .م
Jacques Rancière, ‘The Radical Gap’, preface to Auguste Blanqui, L’Eternité par les astres, Radical

2

Philosophy 185, May-June 2014.

www.thesis11.com

