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Abstract

Today, the political affair is no longer limited to power and state, but through

revolutions and movements of the modern age, it has spread among the lower

classes of the society and is no longer the monopoly of the official power; and the

new relations are formed in the political community. In this respect this article aims

to examine the movement of the Yellow Vests from Shantal Mouffe's perspective,

and trys to provide an answer to the questions of how the mentioned movement can

be analysed from this perspective and how it's interpretation differs from that of the

other theorists. According to the Mouffe's interpretation, political affair is the site of

conflicts between societies , and politics is a set of behaviours that drive society. In

this view, social conflicts are not based solely on class antagonism, and identity

discourses provide the shaping of the movements.
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چکیده
ـ     توان امرسیاسی را تنها در قدرتامروزه دیگر نمی واسـطه هو دولـت مشـاهده کـرد بلکـه ب

هاي عصر مدرن به میان طبقات پایین جامعه راه یافته و دیگر در انحصـار ها و جنبشانقالب
گیرد. برهمین مبنـا،  قدرت رسمی نیست و مناسبات جدید در حیطه جامعه سیاسی شکل می

پـی ارائـه   تال موفه انجام و دري حاضر با هدف بررسی جنبش جلیقه زردها از منظر شانمقاله
هاست که جنبش مذکور از این منظـر چگونـه قابـل تحلیـل اسـت و      پاسخی به این پرسش

سیر نظریه پردازان دیگر دارد. طبق تفسیر موفـه، امرسیاسـی محـل    تفسیر او چه تفاوتی با تفا
گردد. از نظر او تنازعـات اجتمـاعی صـرفاً   تخاصم جوامع است که موجب سامان جامعه می

هـا را  گیـري جنـبش  هـاي هویـت سـاز شـکل    بر تضـاد طبقـاتی اسـتوار نیسـت و گفتمـان     
ناي تحلیـل خـویش قـرار داده و بـا     سازند. او سیالیت و پویایی جوامع متأخر را مبمیفراهم

بـه بـاور وي بسـیاري از    کنـد.  داري مقابلـه مـی  هاي هویتی با نظام سـرمایه استناد به گفتمان
کننـد  آمیـز سیاسـت خـودداري مـی    پردازان لیبرال از به رسمیت شناختن بعد خصومتنظریه

ــراي رســید   ــد آنتاگونیســمی سیاســت ب ــان بع ــرا از نظــر آن ــداف دموکرزی ــه اه اســی ن ب
ـ    است.آمیزمخاطره دلیـل  هبرخالف آنان موفه معتقد است که جنبش هـایی از ایـن دسـت ب

گفتمان هویتی متفاوت موجب پویایی هویت هاي جدید می گردد.  
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مقدمه. 1
گـاه اعتراضـی در کشـورهاي پیشـرفته و     هـاي گـاه و بـی   در عرصه سیاست جهانی، جنبش

ه نخســت خـط بطالنــی بـر ایــن   هــا در درجـ . ایــن جنـبش رخ مــی دهـد درحـال توسـعه   
کشند که مرحله کنـونی توسـعه اقتصـادي و سیاسـی، پیشـرفت بزرگـی در تکامـل        میایده

و جهـان شـمولی دموکراسـی لیبـرال     شود و ما در پرتو جهـانی شـدن   بشریت محسوب می
هـاي  ر آینده جهان وطنی و صلح جهانی باشیم. اما در مورد ایـن ایـده دیـدگاه   توانیم منتظمی

میـان  درشـود. مختلفی از سوي نظریه پردازان چـپ و راسـت و جهـان سـومی مطـرح مـی      
تـوان بـه گیـدنز،    انـد مـی  هاي اعتراضی دهه اخیر پرداختـه اندیشمندانی که به بررسی جنبش

د.  ژیژك، آلن بدیو و شانتال موفه اشاره کر
فرضیه ي ارائه شده در این مقاله در پاسخ به چیستی جنبش جلیقه زردهـا بـا بررسـی و    
تحلیل این پدیده از منظر تحلیل گفتمان شـانتال موفـه اسـت. بعبـارتی بـا رویکـرد گفتمـان        
هویت سازِ موفه، جنبش یاد شده را بعنوان امري سیاسی در تعامل با شرایط موجـود و بـراي   

موجود به سمت شرایطی عادالنه تر می توان مـورد واکـاوي قـرار داد.    تحول تدریجی وضع 
گیري از تحلیل گفتمـان انتقـادي فرضـیه فـوق بررسـی و بـه       ایم تا با بهرهجا کوشیدهدر این

محک آزمون گذاشته شود. نخست با ارائه مبحثی نظري به بررسـی امـر سیاسـی در اندیشـه     
هـاي  قه زردهـا و تحـوالت آن در طـی مـاه    موفه پرداخته شده و سپس وضعیت جنبش جلی

هـاي مختلـف   هـاي موجـود از دیـدگاه   ه است. سومین بحث به ارائه تحلیلگشتاخیر مطرح 
اختصاص یافته و موضوع چهارمین بحث تفاوت تحلیل نظریه پردازان درخصوص شـورش  

نـبش، نتـایج   جلیقه ها زردها با نگاه شانتال موفه است. در پایان نیز با بررسی و تحلیل این ج
بحث به اختصار ارائه می شود.  

ۀ شانتال موفهدر اندیشسیاسی . مبانی نظري: امر2
گیـري هـاي   گیري جوامع انسانی، سیاست و یا امر سیاسی ظاهر شـده و بـر تصـمیم   با شکل

افراد یک جامعه نفوذ کرده و اثر می گذارد. این اثرگـذاري در طـی تـاریخ همگـام بـا رشـد       
شود. ممکن اسـت ایـن تـدبیر بـا اقتـدار      یابد و با تدابیر گوناگونی اجرا میمیجوامع توسعه 
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کـارگیري زور و قـدرت. بـه هـر روي، سیاسـت و امـر سیاسـی نـزد         همراه باشد و یا با بـه 
فـاوتی دارد. اکثـر دانشـمندان    پردازان علـوم سیاسـی معـانی و تعـابیر مت    اندیشمندان و نظریه

ارزه بر سر رهبري و کسب قدرت در اجتماع انسانی اسـت  سیاسی، معتقدند سیاست مبعلوم
ي شود تا روند جامعه را سـامان ببخشـد. بـه گفتـه    هایی گرفته میي آن تصمیمکه به واسطه

رابرت دال سیاست یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر است. انسان ها در هر لحظـه  
. به نظر برخی، مرکـز ثقـل   )24:1385عالم،(باشنداز زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر می

ي دیگر آن است که علـم سیاسـت بـا    است و نظر عدهتحلیل و بررسی علم سیاست دولت
هـا و  و به گفتـه ي هارولـد السـکی بنـا بـه انگیـزه      ) 26عالم، همان:(حکومت سروکار دارد

).Laski,1967:131(اهداف اداره ي عملی کارها، دولت همان حکومت است
سوي دیگر، سیاست و امرسیاسی چنین تعبیر شده است: سیاسـت عمومـاً بـه مفهـوم     از 

عمل اخذ تصمیم و اجراي آن بـراي کـل جامعـه اسـت. پـس در سیاسـت عمـل، عامـل و         
موضوع عمل وجود دارد. عامل عمـل سیاسـت حکومـت و یـا نهادهـاي تصـمیم گیـري و        

انـد.  هـاي مختلـف جمعیـت   اجرایی دولت هستند. موضوع عمل، گروه ها، افـراد و بخـش   
دولت براي اخذ و اجراي تصمیمات به عنوان سیاست، نیازمند قدرت و توجیه قدرت یعنـی  

).29:1386اقتدار، مشروعیت و ایدئولوژي است(بشیریه،
هاي دولت و حکومت در تعریف و تبیین سیاسـت، برداشـت دیگـري از    عالوه بر مؤلفه

و قـدرت فاصـله دارد و ابـزاري اسـت بـراي      شود کـه بـا مشـروعیت زور    سیاست ارائه می
ــانجیبرطــرف کــردن درگیــري ــد: ســازش، می ــاب در هــا، مانن گــري و مــذاکره. در ایــن ب

اش شـود معنـی  توصـیف مـی  "ممکـن هنـر  "کتاب ًسیاست ً آمـده اسـت: وقتـی سیاسـت     
شـود، مبـین   اي راه حل ًسیاسـی ً توصـیف مـی   است. براي مثال، وقتی راه حل مسئلههمین

گري، و در تقابل با چیزي است که اغلب راه حل ًنظـامی ً نـام دارد  آمیز و میانجیحبحث صل
)17: 1396،هیوود(

نگرند و معتقدند قـدرت  قدرت میپردازان امرسیاسی را در تکثرگراییِ اما برخی از نظریه
ود. شـ کار گرفتهبخشیدن به کل جامعه بههاي متفاوت سیاسی براي سامان تواند نزد گروهمی

در این خصوص برنارد کریک در کتاب خود با نام ًدفاع از سیاسـت ً امـر سیاسـی را چنـین     
ي آن منافع مختلف بخشی از حکمرانـی، بـا   کند: سیاست عملی است که بواسطهتعریف می

ــا اهمیــت آن   ــه متناســب ب ــدرت، ک ــه اســت،  دادن ســهمی از ق ــاه کــل جامع ــافع و رف من
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ي بررسی سـازمان  یا اینکه علم سیاست باید در برگیرندهو)Crick,2000:21(گرددمیحاصل
غیر رسمی و رفتار سیاسی در جامعه باشد که ساختار رسمی حکومـت و نیروهـاي سیاسـی    

).Pennock,1991:7( تأثیرگذار برآن را نیز در بر میگیرد
ي عرصـه ي عمومی بلکـه در  ها پا را فراتر گذاشته و قدرت را نه تنها در عرصهفمینیست

ـ  خصوصی تعریف می دین و فرزنـدان، میـان همسـران و    کنند. به اعتقاد آنان روابط میـان وال
طور کلی روابط درون خـانواده ماننـد روابـط بـین کارفرمایـان و کـارگران یـا حاکمـان و         به

گویـد: روابطـی کـه    شهروندان امري سیاسی است. کیت میلت در کتاب ًسیاست جنسی ً می
قدرت باشد، طبیعی است بواسطه ي آن گروهی از افراد گـروه دیگـري   ساختارش بر اساس 

.)Millet, 1970:23(کنندرا کنترل می
ي ایـن شـکاف   سیاست نزد مارکسیست ها ناشی از شـکاف طبقـاتی اسـت و در نتیجـه    

ي آیند. به نظر مارکس: قدرت سیاسی، قـدرت سـازمان یافتـه   نیروهاي متعارض به وجود می
ــ ــات ب ــهیکــی از طبق ــا .)Marx, [1846] 1967:105(ت ـي دیگــر اســراي ســرکوبی طبق ام

ها  مفاهیمی مانند هویت سیال، گفتمان، مفصل بندي، شکاف هـاي گفتمـانی   مارکسیستپسا
برنـد و  هاي کالسـیک بـه کـار مـی    هاي تک بعدي مارکسیستو هژمونی را در مقابل تحلیل

اد از عناصـر دائمـی جوامـع اسـت.     و تضـ هاي سیاسـی پایـانی نـدارد   معتقدند که اتفاقاً نزاع
ي تبـادل یـا تخاصـم    واقع، به جاي اهمیت دادن به سـاختار اقتصـادي، جامعـه را عرصـه    در

د.داننهاي رقیب میگفتمان
از امـر سیاسـی بنـا شـده اسـت، ایـن       با فرض اینکه هر نظریه سیاسی بر تعریف خاصی 

کند و بـه نسـبت ایـن    نه تعریف میشود که شانتال موفه امر سیاسی را چگووال مطرح میس
هایی دارد؟  ي سیاسی مطلوب او چه ویژگیتعریف، جامعه

داري و اندیشـیدن بـه رهـایی بشـر در کـانون بحـث       از آنجا که امروزه نقد نظام سرمایه
ي بازاندیشـی  اندیشمندان و نظریه پـردازان قـرار گرفتـه اسـت، بسـیاري از آنـان بـه پـروژه        

دازان اسـت کـه بـه بـازخوانی     . شانتال موفـه یکـی از ایـن نظریـه پـر     اندمارکسیسم پرداخته
اي بـه ایـن مکتـب افـزوده اسـت. او کـه اندیشـمندي        مارکس پرداخته و مفاهیم تازهاندیشه

اي با دیـدگاه  شود در حیطه سیاست و امرسیاسی اختالف عمدهپسامارکسیست محسوب می
س در خصـوص انسـان، اجتمـاع اسـت،     ي مـارک ترین ایدهتضاد طبقاتی مارکس دارد. عمده

ي مناسـبات اجتمـاعی   سازد. به عبـارتی انسـان محصـول مجموعـه    اجتماعی که انسان را می
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شـود و اگـر قـرار اسـت     خویش است. مناسباتی که زیربنایش در حوزه اقتصاد تعریـف مـی  
دهــد. از دیــد مــارکس، ی رخ مــیاي صــورت گیــرد منازعــه میــان طبقـات اجتمــاع منازعـه 

ان نهفتـه باشـد. در واقـع خـود     نسان امـري تجریـدي نیسـت کـه در هـر فـرد انسـ       اگوهر
ظریـه ). در خصـوص ن 777:1379انسان مجموعه مناسبات اجتماعی اسـت (احمـدي،  گوهر

به نظر مارکس، سیاست به همراه قـانون  طبقاتی مارکس، نویسنده کتاب ًسیاست ً می نویسد:
، کــه بنیــاد واقعــی زنــدگی ً ي اقتصــاديیــهو فرهنــگ، بخشــی از ًروبنــا ً اســت کــه از ً پا

دیـدگاه، قـدرت سیاسـی در سـطحی     است، متمایز است. بنـابر ایـن، اسـاس ایـن     اجتماعی
جامعـه ي مـدنی، کـه مارکسیسـت هـا      تر در نظام طبقاتی ریشـه دارد. از ایـن منظـر،    عمیق
رود ي درگیــري طبقــاتی اســت، کــانون اصــلی سیاســت بــه شــمار مــیگوینــد عرصــهمــی

).21همان:،هیوود(
ي طبقـاتی امـري روبنـا    اما موفه برخالف مـارکس کـه معتقـد بـود سیاسـت در منازعـه      

جانبه نگري او را مورد نقد قرار داده و حوزه ي سیاست را بـه سـطح   شود، یکمحسوب می
گیـرد. هاي انسان بر اساس گفتمان صورت میکشاند و معتقد است که تمام کنشگفتمان می
تمـایز قائـل اسـت و مـی گویـد      (The political)و امـر سیاسـی   )(Politicsاسـت  او میان سی

اصطالح ( امرسیاسی ) مفهوم منازعه جویی در ذات جامعـه ي انسـانی را در دل خـود دارد.    
منازعه جویی که می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و درنسبت هاي اجتمـاعی مختلفـی   

) اشاره دارد که ( برعکس لیبرالیسـم ویژه اي ازسیاست ظاهر شود. در واقع به هستی شناسی
امـا ( سیاسـت ) مجموعـه اي از    . 1ستیز و مبارزه را زیربناي رفتار سیاسـی مـی دانـد (پ.و)   

دهـی  و سازمان هایی است که قصـد تثبیـت نظـم مشـخص و سـازمان     شیوه ها، گفتمان ها
بـالقوه  طورابعاد (امر سیاسی) بهاثیر زیست مطلوب انسان ها در شرایطی را دارند که  تحت ت

به جـاي سـاختار اقتصـادي، جامعـه را     موفه.(Mouffe,1995:262-263)دائماً در جدال هستند
جتمــاعی را فضــایی گفتمــانی دانــد و امــر اهــاي رقیــب مــیي مشــخص گفتمــانعرصــه
آورد کـه  ذاتـی جوامـع بشـمار مـی    کند. وي تضاد یا شکاف طبقـاتی را از عناصـر  میتصور

ي مارکس را بـا نیازهـا و شـرایط    شوند. در واقع، موفه قصد دارد اندیشهراحتی مرتفع نمیهب
آنچه که فضاي رقـابتی را در عرصـه اجتمـاع و سیاسـت     اواز نگاه . روزِ جوامع منطبق سازد

توانـد  شکل می دهد نه لزوماً عامل طبقه و دگرسازي طبقاتی بلکه عامل گفتمان است که می
ز یک طبقه و یا طبقات مختلف ذیل یکسري مفاهیم مشترك به هم پیونـد داده و  مردمانی را ا

هـاي  در مقابل یک دگر رقیب به عرصه کنشگري بکشاند. بـه عبـارتی، بـه بـاور وي گـروه     
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هـاي  اند. او مشکالتی مانند شـکاف موجود در جامعه محصول فرایندهاي سیاسی و گفتمانی
معه ي امروز را مورد نقد قرارداده و براین بـاور اسـت   طبقاتی، جنسیتی، نژادي و فرهنگیِ جا

هاي مابین قدرت و گروه هاي اجتماعی قابـل حـل   که این مشکالت تنها از طریق کشمکش
.  )Muffe:2000(خواهند بود 

هـایی اسـت کـه بـه تحلیـل هـاي یـک جانبـه ي         در واقع، او از جمله پسا مارکسیسـت 
طبقــاتی نقــد جــدي دارد. بــه اعتقــاد وي هــاي کالســیک در بــاب منازعــات مارکسیســت
هـا و  بـه تعـین اقتصـادي، هویـت    اي نسبت هاي یک جانبههاي کالسیک تحلیلمارکسیست

دانسـته و  قاتی را در امر سیاست حائزاهمیـت ها پدیده تضاد طبتی دارند. آنهاي طبقاشکاف
بـاور او، هـدف   طبقـه بـود. بـه    ي بـی ي جامعـه شان برقراري کمونیسم بر پایـه ي اصلیایده

سیاست خلق وحدت در بافتی از منازعه و تنوع اسـت، سیاسـت همیشـه مربـوط بـه خلـق       
).  207: 1388یک ًما ً از طریق تعیین یک ًآن ها ً ست (اسولیوان، 

شانتال موفه عالوه بر نقد تحلیل طبقاتی مارکسیست هاي سـنتی، بـه آشـفتگی و بحـران     
ایدئولوژیکی سوسیالیست ها و احزاب دسته چپی در دوران معاصر نیز اشاره مـی کنـد و بـه    
بازسازي مفاهیمی نو بر مبناي ایده ي مارکسیسـتی متوسـل مـی شـود. او در ایـن راسـتا در       

پوپولیسم چپ ً می گوید: چیزي که در ما ( موفه و الکالئو) انگیـزه  مقدمه کتاب ً در دفاع از
ایجاد می کرد این بـود کـه سیاسـت چـپ هـم در نسـخه ي مارکسیسـتی و هـم سوسـیال          

ــا را    ــبش ه ــه اي از جن ــود مجموع ــادر نب ــوکرات اش ق ــال   دم ــه دنب ــه ب ــد ک ــاظ نمای لح
بـر طیفـی از شـکل هـاي     پدیده آمده بودند و به معنـاي ایسـتادگی در برا  1968هايشورش

نمـی شـدند. مـوج دوم فمینیسـم،     سلطه بودند که در قالـب هـاي طبقـاتی صـورت بنـدي      
دگرباشان، پیکارهاي ضدنژادپرستی و مسـائل زیسـت محیطـی دورنمـاي سیاسـی را      جنبش

تی کـه  عمیقاً دگرگون کرده بودنـد امـا احـزاب چـپ سـنتی تمـایلی بـراي پـذیرش مطالبـا         
نشـان نمـی دادنـد. مـا خیلـی زود      ی شان را به رسمیت بشناسندتوانستند سرشت سیاسنمی
بردیم که موانعی که باید از میان برداشته می شدند از دیدگاه ذات باور که در تفکر چـپ  پی

ات بـاوري طبقـاتی ) نامیـدیم،    حاکم بود ناشی مـی شـدند. براسـاس ایـن دیـدگاه، کـه ( ذ      
ر روابط تولید بودند و منافع شان را ایـن  هاي سیاسی تجلی جایگاه عامالن اجتماعی دهویت

جایگاه تعریف می کرد. جاي هیچ تعجبی نبود که چنین دیدگاهی نمی توانست مطالبـاتی را  
).  22- 1398:21که مبتنی بر ( طبقه ) نبودند فهم و درك کند(موفه، 
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امر سیاسی را در صحنه ي سیاسـت، بـه صـورت تعـارض و دیگـري      موفهبه طور کلی 
مانند هانا آرنت میان امرسیاسی و سیاست تمـایز قائـل اسـت. از نظـر او     ی نگرد وستیزي م

ــه ــازمانسیاســت مجموع ــا و س ــایی اســت اي از رفتاره ــه را  ه ــم جامع ــات نظ ــه موجب ک
کنـد. او در کتـاب   تقویـت مـی  را سازند. اما امر سیاسی تخاصمی است که جامعـه  میفراهم

اننـد هانـا آرنـت، امـر سیاسـی را      نظریه پـردازان م گوید: برخی از امرسیاسی در این باب می
د در حــالی کــه برخــی دیگــر از کننــعنــوان فضــاي آزادي و تأمــل عمــومی تصــور مــیبــه

بینند. مـن بـا   پردازان، آن را به عنوان فضاي قدرت، منازعه و تخاصم ( آنتاگونیسم ) مینظریه
عـد  از امـر سیاسـی، ب  صراحت بین امر سیاسی و سیاست تمایز قائل مـی شـوم. منظـور مـن    

تخاصم ( آنتاگونیسم ) است که به نظرم عنصر قوام بخش جوامع بشري است در حـالی کـه   
شـود.  سیاست، مجموعـه اي از کردارهـا و نهادهـا اسـت کـه از طریـق آن نظـم ایجـاد مـی         

اهم مـی کنـد  ي تضـادي سـازمان مـی یابـد کـه امـر سیاسـی فـر        زیستی بشـر در زمینـه  هم
).16،1391(موفه:

گوید: هدف مـن آشـکارا،   گیرد و میاو همچنین در مقابل ایدئولوژي لیبرالیسم موضع می
کارایی لیبرالیسم در عرصه سیاسـی اسـت؛ یعنـی نفـی و انکـار مـنش و خصـلت        اثبات عدم

ي لیبرالیســم، رهیافــت فردگرایانــه و   محونشــدنی تخاصــم ( آنتاگونیســم ). مشخصــه   
شـود. ایـن نـوع    ت ماهیـت هویـت هـاي جمعـی مـی     راسیونالیستی است که مانع از شـناخ 

لیبرالیسم قادر به درك ماهیت کثرت گرایانه جهان اجتماعی و نیـز منازعـاتی کـه پلورالیسـم     
نی براي آن ها وجـود نداشـته اسـت   کند، نیست، منازعاتی که هرگز راه حلی عقالایجاب می

).17(موفه: همان: 
گـريِ) دشـمنی نیسـت کـه بایـد      دیدر ساحت سیاسـت، امـر مطلـوب از نظـر موفـه، (     

گردد بلکه مخالفی است که با آرا و عقاید او براي اهمیت دادن به حضـورش نـه بـراي    نابود
یاسـت دموکراتیـک، تبـدیل مخاصـمه     حذف و نفی حقوق اش مبارزه مـی شـود. هـدف س   

) است. آگونیسم به بـاور موفـه نـه تنهـا بـراي دموکراسـی      (آنتاگونیسم) به مجادله (آگونیسم
پـردازان لیبـرال کـه    تهدید نیست بلکه شرط الزم و مقـوم آن اسـت. موفـه بـرخالف نظریـه     

داننـد،  آمیز سیاست را امري مخاطره آمیـز در راسـتاي دموکراسـی مـی    هاي خصومتگفتمان
هاي متعارض در پویایی امـر اجتمـاعی و امـر سیاسـی نقـش      معتقد است رویارویی گفتمان

کنند.    مهمی را ایفاء می
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هـاي گفتمـان سـازِ قـومی، ملـی، مـذهبی و       این رو، شانتال موفه معتقد است هویـت از
ي امر سیاسی هستند و طیبعتاً از نظر وي جهـان اجتمـاعی تنهـا در قالـب     جنسیتی برسازنده

ره هـا  گفتمان ها قابل درك و شناسایی انـد. بنـابر ایـن نهادهـاي اجتمـاعی طبـق ایـن گـزا        
کنند.میعمل

مفهوم سیاست و امر سیاسی و تمایز این دو در نگرش موفه روشـن شـد،   حال که معنا و 
بنگریم به جنبش جلیقـه زردهـا کـه چگونـه جنبشـی اسـت و چگونـه در مقابـل نهادهـاي          

کند.  اجتماعی خواسته ي خود را مطرح می

. جنبش جلیقه زردها3
ائه مـی شـود و   مختصر تعریفی از چیستی جنبش هاي اجتماعی اربه طور ابتدا این بخشدر 

شـود بـه ایـن پرسـش هـا کـه       مـی سپس حرکت جنبش جلیقه زردها مرور شـده و سـعی  
و اساساً چه عـاملی موجـب بـروز چنـین     زردها چه کسانی هستند و چه می خواهندجلیقه

پاسخ داده شود.  حرکتی گشته
مانوئل کاستلز در کتاب ً شبکه هاي خشم و امید ً از جنـبش هـاي اجتمـاعی بـه عنـوان     

گوید: آن هـا معمـوالً از بحـران در شـرایط زنـدگی      کند و میاهرم هاي تغییر جوامع یاد می
کند. آن هـا بـر اثـر    گیرند که زندگی روزمره را براي بیشتر مردم غیر قابل تحمل میریشه می

شـوند. ترکیـب   ي جامعه برانگیخته مـی بی اعتمادي عمیق به نهادهاي سیاسی مدیریت کننده
ي مسائل عمـومی، مـردم   مادي زندگی و بحران مشروعیت حاکمان مسئول ادارهتنزل شرایط 

بیــرون از مجــاري نهادینــه ي دارد کــه خــود جریــان امــور را بــه دســت گیرنــد و را وامــی
ز خواسـته هـاي خـود دفـاع کننـد و      شده، در کنش جمعی درگیـر شـوند تـا ا   تعیینازپیش

شــان را تغییــر دهنــد  دگیدهنــده بــه زن ریج حاکمــان و حتــی احکــام شــکل   تــدبــه
).  184:1397(کاستلز،

حرکت جنبش ها در مقایسه با انقالب ها و جنبش هـا یـا   مبداءگیري و اما امروزه شکل
اي کرده است. عمـده تـرین تفـاوت در ایـن اسـت کـه       شورش هاي کالسیک تفاوت عمده

واسـطه  هبـ سـتند و از طـرف دیگـر،    جنبش ها مانند سابق فاقد رهبر و یـا هـدایت کننـده ه   
هـا در  هاي اینترنتی مکان و زمان گردهمایی مـردم اعـالم شـده و بـه سـرعت خیابـان      شبکه

هـا معمـوالً در   گویـد: ایـن جنـبش   آیـد. در ایـن بـاب کاسـتلز مـی     تصرف شورشیان در می
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ري تبـدیل بـه   شـوند، تنهـا بـا اشـغال فضـاي شـه      هاي اجتمـاعی اینترنتـی آغـاز مـی    شبکه
هـاي  هاي عمومی باشد یا اسـتمرار راهپیمـایی  غال ایستاي میدانشوند. حال چه اشمیجنبش

هـا در اینترنـت و شـبکه هـاي     خیابانی. فضاي جنبش همیشه از تعامل بـین فضـاي جریـان   
ال شـده و سـاختمان هـاي نمـادین     سیم از یک سو و فضـاي مکـان هـاي اشـغ    ارتباطی بی

همـان: (کاسـتلز، شـود گیري شده توسط کنش هاي جنبش از سوي دیگر سـاخته مـی  هدف
187.(

در )97آبـان  26(2018ها در فرانسه از هفدهم نوامبر سـال  اعتراضات جنبش جلیقه زرد
اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نیز بدنبال آن اعتراض نسبت به مالیات هـاي سـنگین و   

نهایتاً بدلیل وضعیت اقتصادي نامساعد در طبقات متوسط و فرودست جامعه آغاز شد.  
ن در خصـوص  هاي خیابـانی و جنـبش خسـتگا   دو کتاب ایدهامین بزرگیان نویسنده ي 

ن مـی گویـد: هـر فـردي در فرانسـه      شکل گیري این جنبش در مصاحبه اي با سـایت میـدا  
لحاظ قانونی می بایستی یـک جلیقـه زرد در اتومبیـل اش داشـته باشـد تـا در زمـانی کـه         از

بـراي  بپوشد. این جلیقه هاي زرد که شب نمـا هسـتند   اتوموبیل اش ایراد پیدا می کند، آن را
از لحـاظ  .و تمام افرادي که اتومبیل دارند باید آن را داشـته باشـند  طراحی شدهخطرمقابله با

ها نشانه مهمی هستند و نمایانگر بسـترهاي آغـاز اعتراضـات اسـت.     شناسی، این جلیقهنشانه
انـد بـه   دي که این اعتراضـات را شـروع کـرده   کلید فهم ماجرا است. یک دسته از افرا،خطر

کنند. امـا گـروه اصـلی    اند که اتومبیل دارند و احساس خطر میمتعلقطبقه متوسط اقتصادي
س و در روسـتاها و  یجلیقه زردها افرادي هستند کـه بیـرون از شـهرهاي بزرگـی مثـل پـار      

هـا ایـن مکـان  شناسـان فرانسـوي بـه    کننـد. جامعـه  شهرهاي کوچک اطراف آن زندگی مـی 
هاي گازوئیلی دارند که با آنها بـه شـهرهاي بزرگـی    گویند. آنها عمدتاً اتومبیلمی)کمربندي(

گرانی چند سـنتی گازوئیـل، جرقـه اعتراضـات را زد و     د. کننچون پاریس رفت و آمد میهم
.احساس خطري را براي حیات نشان داد. در ابتدا، اعتراض آنها به گران شدن سـوخت بـود  

گـردد.  لیل اصلی اعتراضات امروز در فرانسه و احتماالً در اروپا، به کل زندگی افـراد بـازمی  د
ها بـه تـدریج دچـار افـت طبقـاتی و منزلـت       طبقه متوسطی وجود دارد که در تمام این سال

هاي متمادي باید کار کند که بتواند از پس مالیـات  اقتصادي شده است. در فرانسه فرد ساعت
سـت  ادرصد رسیده، بربیاید. ایـن درحـالی  48ه توسط دولت مکرون به حدود بر درآمدي ک
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هـاي بـزرگ، کـاهش    ها و شـرکت که در دولت مکرون، مالیات ثروتمندان و صاحبان کارتل
).  1397(بزرگیان، یافته است

شرایط وخیم اقتصادي که موجبات افزایش شورش ها را فراهم آورده بـود بـه برخـی از    
بـاره  جلیقه زردها دامن می زد. در ایناجري و نژادپرستانه ي عده اي ازحرکت هاي ضد مه

راسـت و  می دانستند تونی نگري پاسـخ داده: که برخی جنبش جلیقه زردها را دست راستی 
اند، دیگر وجود ندارند، و در میان جلیقه زردها جایی ندارند. جنوب فرانسـه  چپ محو شده

ــد ــر از س ــت. درمعبرهپ ــان اس ــه اي معترض ــدمعبرها را ب ــن س ــدا ای ــتابت ــتیدس ــا راس ه
کردند. اما در کمتر از چند روز طیف وسـیعی از گروههـاي مختلـف مـردم دور     میمنسوب

بگیران، کارگران، فقیرانی که مسـئله نـابرابري را طـرح کردنـد و     ها جمع شدند: مستمريآن
انـد و ایـن   مطرح نکردهکم تاکنون درباره مهاجرت بحثی نکته جالب توجه اینکه آنها دست

خـودي خـود بـه لحـاظ     موضوع در مطالبات آنها نمایان نیست. اعتراض جلیقـه زردهـا بـه    
).2018(نگري، فرهنگی بسته و درونمایه اصلی آن متمرکز بر هزینه زندگی است

از عمده ترین ویژگی هاي این جنبش نبود رهبري آن است که در واقـع افـراد معتـرض    
همـدیگر را پیـدا کـرده و بـه     ي اجتمـاعی ماننـد فیسـبوك و تـوئیتر     واسطه ي شـبکه هـا  هب

اسـتریت حضـور تمـام گـروه هـا و      رفتند. همان طور کـه در زمـان جنـبش وال    میخیابان
هاي ضدنظام سرمایه داري در عرصه خیابان مشاهده می شد، در خیابـان هـاي پـاریس    جناح

وه هاي ضـدجنگ، فمینیسـت هـا،    نیز گروه هاي مختلفی اعم از طرفداران محیط زیست، گر
اعتراضی جلیقـه زردهـا پیوسـتند. ابتـدا دولـت فرانسـه       عدالت خواهان و ... به حرکت هاي 

دي شـدن حرکـت جنبشـی، برخـی از     فعالیت این افراد را دست کم می گرفـت امـا بـا جـ    
هاي دولت واکنش تحقیرآمیزي نشـان دادنـد کـه خـود موجـب تحریـک احساسـات        چهره

تظاهرکنندگان با پوشش جلیقه زرد برخی از معـابر را مسـدود کـرده و    . معترضان می گشت
پردازند. عالوه بـر اعتـراض اولیـه کـه     در طول روز ساعت ها به راه پیمایی و شعار دادن می

هـاي  ج مسـائل دیگـري، خواسـته   دلیـل مالیـات بـر سـوخت صـورت گرفـت بـه تـدری        هب
طـوري  تري پیدا کرد، بهبوي سیاسینگ وکنندگان را پوشش داد و جنبش به سرعت رتظاهر

هـاي خـود   که معترضان حتی استعفاي امانوئل مکرون، رئیس جمهوري را از جمله خواست
اي که می توان از مشاهده ي روند این شورش نتیجه گرفـت  ترین مسئلهشمردند. عمدهبرمی

سـت داده انـد   این است که مردم عادي فرانسه اعتماد خود را نسبت به نهادهاي سیاسـی از د 
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انـد، عمـدتاً   شوند. اقشاري کـه از مـتن بـه حاشـیه رانـده شـده      کنند دیده نمیو احساس می
کارگران، زنان و مهاجرانی هستند، که بواسطه ي حس تحقیر و دیگري بودن به تظـاهرات و  

پیوندند.شورش هاي بی سر می
صـورت  »پولیسـم چـ  در دفـاع از پوپ «دربـاره کتـابِ  هبا شانتال موفیی کهگووگفتدر

شوند، بـه ایـن معنـا کـه     ساالر میروز بیشتر جرگهجوامع ما روزبهگرفته است، او می گوید:
شاهد شکافی فزاینده بین گروه کوچکی از مردم بسیار ثروتمند و بقیه جمعیت هستیم. نکتـه  

سازي و به ویژه ریاضتی، پدیده فقیرسـازي و  جدید این است که با اعمال سیاست خصوصی
ایـن  است. هاي نولیبرال متاثر از سیاستسازي طبقه متوسط رخ داده که امروز عمیقاًثباتبی

رو اجمــاع راســت و چــپ میانــههــاي مقاومــت را در برابــرگیــري جنــبشموضــوع شــکل
در واقع هدف این جنبش اعتراض بـه نظـام سـرمایه داري و    ). 2018(موفه، دهدمیتوضیح

دموکراسی لیبرال است که خواستار کـاهش مالیـات هـا، افـزایش رفـاه اجتمـاعی، برقـراري        
پس از به وقوع پیوستن این جنـبش  عدالت، توجه به حاشیه هاي پاریس و مهاجران هستنند. 

. از جانـب تحلیـل گـران و    ..و سرایت آن بـه دیگـر کشـورهایی ماننـد هلنـد و بلژیـک و      
جـا بـه   پردازان سیاسی تفسیرهاي متفاوتی در این خصوص صورت گرفت که در ایـن نظریه

پردازیم.  بررسی بخشی از این تفاسیر می

هاي موجودتحلیل. 4
با توجه به آنچه گفته شد، جنبش جلیقه زردها جنبشی فراطبقاتی است که تمام اقشـار مـردم   

سفیدها، مهاجران، طرفداران محیط زیست، فمینیست ها و به طور کلـی  اعم از کارگران، یقه
جنبش به طـور مشـخص   اینيدربارهغیرسیاسی ترین بخش هاي جامعه را در بر می گیرد. 

تحلیل هایی ارائه شده که برخی قابلیت بررسی و تأمل بیشتري دارند. بخشی از تحلیل هـاي  
انـد و برخـی دیگـر بـه صـورت کلـی       ر نمـوده موجود مشخصاً جنبش جلیقه زردها را تفسی

ها و نظریات آلـن بـال،   اند. پنج تحلیل زیر، از ایدههاي اجتماعی قلم زدهخصوص تخاصمدر
انزو تراورسو، اسالوي ژیژك، آلن بدیو و نهایتاً آنتونیو نگري برگزیده شده است.  

هـا و  هاي طبقاتی و یا اجتماعی که منجر بـه شـکل گیـري شـورش     درخصوص شکاف
تـرین مسـئله ي کشـورهاي    هاي مختلفی وجود دارد. امروزه عمدهگردد تحلیلجنبش ها می

تبعیض میان شهروندان میزبـان بـا مهـاجران    ي مهاجرت است. به عبارتیاروپاي غربی پدیده
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ي جدي و مورد بحث میـان نظریـه پـردازان و روشـنفکران     از سوي کشورهاي میزبان مسئله
خصـوص آلـن بـال مـدرس علـوم سیاسـی دانشـگاه پـورت مـاوث          امروزي است. در این

شود و ایـن اختالفـات از   انگلستان می گوید: سیاست از اختالفات و منافع متضاد پدیدار می
آیند. اقتصاد خاستگاه مشترك این اختالفات است، امـا در عصـر حاضـر    چند خاستگاه برمی

فـات اجتمـاعی دیگـري کـه     از اختالهیچ کشوري از دیگـر شـکاف هـاي اجتمـاعی یعنـی      
آسیب نمانده است. حتی در کشـورهایی هـم   کنند، بیصورت پایه تحرك اجتماعی کار میبه

اند، مهاجرت مـداوم و رشـد   که با وجود گوناگونی زبان، نژاد یا دین و مذهب یکپارچه مانده
ي زنـدگی ً تضـاد   سـیتی و ً شـیوه  هاي اجتمـاعی همـراه بـا مسـائل جن    اختالفات و شکاف

).33: 1384(بال،آورندمیوجودبه
کنندگان ایـن جنـبش   توان در نظر گرفت بخش مهمی از شرکتبراساس رویکرد بال می

کننـد امـا همـواره    را تـأمین مـی  ي جامعـه ي فرانسـه  مهاجرینی هستند که نیروي کار عمده
معرض به حاشیه راندن می باشند.  در

وشــنفکران انتقــادي اروپــا بــه ریکــا و از رامــا انــزو تراورســو، اســتاد دانشــگاه کرنــل آم
ایـن جنـبش بسـیار عجیـب اسـت و      هاي متمایز این جنبش پرداخته و گفتـه اسـت:   ویژگی

لـوحی سـاده بـا نیسـت: یـا  خارجدو حالگنجد. ازهاي معمول نمیبنديتحلیل آن در طبقه
ند و یـا بـا حماقـت    حکم اعالن انقالب دانسته ادرراآنوانددادهجنبشاینبهآرمانیشکل

سـنتی مقوالت باتواننمیرازردهاجلیقهکهاستاینبه آن انگ ً فاشیستی ً زده اند. واقعیت
بیگانـه هراسـی،  افـزایش آنمشخصـه کـه سیاسـی بزنگـاهی تفسـیرکرد. در سیاسـی تحلیل

بـه راتقصـیرها کـه انـد بالگرداندنبالنهزردهاجلیقهاست،ملی گرایی افراطیونژادپرستی
ًیـک ازحفاظـت خواهـان نهاند، وو پناهندگاناخراج مهاجرانخواستارنهبیندازند،اوگردن
مسـأله زردهـا جلیقـه تـر بگـوییم،  درسـت .اسـت تهدیـد معـرض درظاهراًً کهملیهویت

دموکراسـی و انسـجام  بـراي تهدیـدي راآنوکشـند مـی پـیش رااجتمـاعی هـاي نـابرابري 
وقتـی قومی. هویتنهانداجتماعیهویتیکمدعیترتیب، آن هااینبهدانند.میاجتماعی

شـغل شـان  کننـد، بلکـه از  نمـی اشـاره ریشه شـان ورگبهکنندمیمصاحبهآنهاباهارسانه
شـورش .قبیـل ایـن ازوبیکـار راننـده، فروشنده،آزاد،شغلپرستار، معلم،کارگر،گویند:می

هـم بـه حـدودي تـا اخیـراً اینکـه بـا نـدارد کـارگري هاياتحادیهبانسبتیهیچزردهاجلیقه
اجتمـاع، یـک مقـام درهمگـن، بلکـه  پیکـر یکطبقه،یکمقامنه دراند. آن هاشدهنزدیک
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بـار براي نخستینکهدارندبسیاري حضورآنانمیاندرکنند.میعملمتکثر،وناهمگنپیکري
نـه نمادشـان کننـد. مـی شـرکت اعتـراض آمیـز  کـنش یـا تظـاهرات یکدرزندگی شاندر

شـوند مرئیجهانیدردهدمیاجازهآن هابهنمادایناست:زردجلیقه هايسرخ بلکهپرچم
ع. مـردم بـه اهمیـت    اجتمـا رنـج وعرصـه عمـومی  دربه نـامرئی بـودن  اندمحکومآندرکه

اند. آن ها نوعی احسـاس  بردههاي جمعی مانند همبستگی، کمک متقابل و برادري پیارزش
انـد. جلیقـه زردهـا بـه دنبـال رهبـري       گرایی را در تقابـل بـا فردگرایـی کشـف کـرده     جمع

کاریزماتیک نیستند بلکه به شدت مدافع این اصل هستند که خودشان خود را بازنمایی کننـد  
ژیـژك  اسـالوي ).2018(تراورسـو،  بالندو از اجراي شکلی از دموکراسیِ افقی به خـود مـی  

فیلســوف و سیاســتمدار اســلوونیایی کــه بخــش عمــده کــارش در ســنت فلســفی هگلــی، 
مارکسیسم و نیز روانکاوي الکانی است و فعالیت هاي چشمگیري در زمینه نظریـه سیاسـی،   

دانـد کـه   نظریه فیلم و روانکاوي نظري دارد، حرکت جلیقه زردها را حرکتی پوپولیستی مـی 
گویـد:  ي ایندیپنـدنت مـی  تغییر دهد. او در مصاحبه با روزنامـه نمی تواند سیاست فرانسه را 

ت چپـی شـان سیاسـت فرانسـه را     جلیقه زردهـا حسـن نیـت دارنـد، ولـی پوپولیسـم دسـ       
ري فعلــی وب نظــام ســرمایه داچدر چــارندهــد. بــرآوردن مطالبــات معترضــانمــیتغییــر
هنـد نظـام موجـود را    نیست و این معترضان هم آن قدرها بلندپرواز نیسـتند کـه بخوا  ممکن

تر و از نظر زیست بومی پایدارتر به وجـود آورنـد. بایـد    تغییر دهند و نظامی برابري خواهانه
هـا روشـن اسـت کـه     نظرمان را واضح بگوییم: در فـوران ایـن مطالبـات و بیـان نارضـایتی     

اً خواهند، هیچ تصـوري از جامعـه مطلوبشـان ندارنـد، صـرف     دانند چه میمعترضان واقعاً نمی
اند که برآوردنش درون نظام فعلی غیرممکن اسـت و  معجونی از مطالبات مختلف طرح کرده

).2018(ژیژك،شان همین نظام فعلی استبا این حال مخاطب
آلن بدیو فیلسوف معاصر فرانسوي که یکی از مهم تـرین منتقـدان پسامدرنیسـم و یـک     

بـاره  این شورش ندارد. او در اینبت به شود، نگاه مثبتی نسچپ گراي رادیکال محسوب می
توان گفت؟ باید اذعان کنم کـه بـه هـر حـال در     گوید: درباره جنبش جلیقه زردها چه میمی

روزهاي اولیه شروع این جنبش هیچ چیـز سیاسـی مترقـی یـا ابـداعی در آن نیـافتم، نـه در        
جـه اسـت و در   ترکیب معترضان، نه در بیانیه ها و اعمالشان. دالیل این شورش متعـدد و مو 

این نکته تردیدي نیست. تبدیل نواحی روستایی بـه بیابـان، سـوت و کـور بـودن شـهرهاي       
هاي مـردم،  هاي بزرگ تر، کاهش مداوم خدمات عمومی براي تودهکوچک و حتی شهرستان

هـا، مـدارس، دفـاتر پسـتی،     هـا، بیمارسـتان  سازي مابقی ایـن خـدمات: درمانگـاه   خصوصی
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خواهنـد رضـایت   و تلفن. جلیقه زردها با توجه به فقر واقعی شـان مـی  هاي راه آهن ایستگاه
سیاسی خود را در ازاي وضع اقتصادي بهتر بفروشند. ولی این خواسـت معنـا نـدارد چـون     

ي این واقعیت اسـت کـه الیگارشـی، اوالً، دیگـر نیـازي بـه حمایـت        مکرونیسم دقیقا نتیجه
ســت، چــون دیگــر خطــر کمونیســم الطبقــات متوســط نــدارد، حمــایتی کــه هزینــه اش با

).  1398(بدیو،گوي این حمایت باشدتواند به لحاظ مالی جوابندارد. ثانیاً، نمیوجود
تالیــایی، در مــورد ایــن جنــبش آنتونیــو نگــري فیلســوف مارکسیســت پســت مــدرن ای

انـد. او در  ي شهرها به مرکز شهرها نقـل مکـان کـرده   حاشیهاست که جلیقه زردها از متعقد
نویسد: لغو مالیات بر سوخت توسط مکرون، تنها یـک مسـأله از آن   ادداشتی در این باره میی

آمیز و دیـدنی  همه خواسته معترضان را حل کرده اما این لغو موجب تحریک، نفرت، رد قهر
از جانب جلیقه زردها شد. براي یادآوري، در این دوره شـاهد ورود مبـارزات دانشـجویی و    

NUDMبش زنان اولین تظاهرات جن
به جنبش جلیقه زردها بودیم و این بسیار مهـم اسـت.   2

   اعتراضات علیه مکرون، درحال افزایش و شتاب است، و این نشان دهنده زایـش و سـاخت
جدید مبارزاتی است. در این زمینه نیز عاملِ مهم سرکوب بسـیار قـوي عمـل کـرده اسـت.      

عات پیشـنهاديِ جلیقـه زردهـا، عملکـرد     اکنون بازتاب بحران اقتصادي، و فشاري که موضو
جویان و زنان، بـر جـاي گذاشـته،    هایی از جنبش دانشدولت مکرون و تکثیرِ مبارزات بخش

یت آشــفته بــراي ایجــاد یــک شــروع یــک قطــب امــا خراشــی بــر پیکــره ایــن وضــع نــه
است. با توجه به ضعف موجود در حال حاضر، در ایـن شـرایط پیچیـده و    ”چپدورنماي“

ایجاد یک قطبِ جذب کننده به وسیله این نیروها دشوار است. بـا ایـن حـال هنـوز     سخت،
دسامبر).23، 2018(نگري،این ظرفیت وجود دارد

ـ      - ماهیت سیاسی طـرف از آن  ی اجتماعی جلیقه زردها کـه میتـوان بـا اتخـاذ موضـعی ب
نـونی همخـوانی دارد:   هاي بنیادین دوره کیاد کرد، با یکی از خصیصهًپوپولیسم از پایینبه ً

ها علیه فساد در بلوك قـدرت حاکمـه، کـه صـدالبته     و افشاگريهاًرسواییًاهمیت فزاینده 
تـازي  هاي برجسته سیاسی مقارن است، و در عین حال پیشها و چهرهبا مصونیت سرکرده

ـ یعنی فراخوان عمومی براي رهایی از شر ً(در سرتاسر اروپا degagismeجریان ًدانقدرتمن
.)2018، اوانژوپی(بیان دیگري است از فقدان مشروعیت حکومت)کردن همه آنهایا دك

به طور کلی نظریه پردازان چپ گـرا مسـئله ي اصـلی جنـبش هـایی از ایـن دسـت را        
برخاسته از تناقضات اساسی در شاکله ي نظام سرمایه داري لیبرال غربی دانسته و گـاه حتـی   
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در میـان نظریـه پـردازان    آن را نشانه اي از زوال و سقوط یک ساختار ناکارآمد مـی بیننـد و   
پرداز پسامارکسیست بلژیکـی، ایـن موضـوع را بـه عنـوان یـک       گرا، شانتال موفه نظریهچپ

در بخش بعدي به طور مفصـل دیـدگاه   امرآگونیستی و نه تنها آنتاگونیستی تلقی کرده است.
و تقابل هاي اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.  موفه درخصوص تخاصم

شانتال موفهجنبش جلیقه زردها با نگاه. تحلیل5
ــ  ــه تفــاوت نگــاه موفــه و مارکسیس ــه مولفــه ي ً در نوشــته هــاي بــاال ب م ســنتی نســبت ب

از ایـن مولفـه مـورد توجـه     پـرداختیم . او اساسـاً جنـبش هـاي اجتمـاعی را بـه دور      طبقه ً
معتقد است : اصطالح نامطلوبِ ً جنبش هاي جدید اجتمـاعی ً مجموعـه اي   دهد و میقرار

از مبارزات بسیار متفاوت را گرد هـم مـی آورد: شـهري، بـوم شـناختی، ضـد اقتـدارگرایی،        
سـیتی.  ضدنهادي، فمینیستی، ضد نـژادي، قـومی و منطقـه اي یـا مبـارزات اقلیـت هـاي جن       

ات ً طبقاتی ً کارگران اسـت(موفه و الکالئـو،   مشترك همه ي این ها، تمایزشان از مبارزوجه
). او جدال هاي اجتماعی جدید را بر مبناي گـروه بنـدي هـاي دیگـر اجتمـاعی      248: 1397

مفصل بندي می کند و درباره مبارزات طبقاتی می گوید: این مبـارزات جـدا از ً تخاصـمات    
فتمانی است کـه بـر   جدید ً در نظر گرفته می شوند چون به وضوح نشان دهنده ي حضور گ

بـرخالف  ). به بیان ساده تـر،  248منزلت ویژه ي ً طبقات ً مبتنی است(موفه و الکالئو، همان:
ي ي مارکسیسم کالسیک که شکاف میان طبقات نهایتاً موجب پدیدار شدن یـک جامعـه  ایده
کـه  دانـد و ایـن  ي سیاسـت مـی  شود، موفه شکاف میان دال و مدلول را برسازندهطبقه میبی

پایان است. او در کتاب ًدرباره ي امر سیاسی ً به طرح پیامدهاي نفـی و  اي بیسیاست منازعه
یافت مبتنـی بـر اجمـاع بـه جـاي      گوید: چطور رهپردازد و میانکار نزاع در ً امر سیاسی ً می
هایی منتهـی خواهـد شـد کـه فقـط      آمیز، به ظهور آنتاگونیسمایجاد شرایط براي جامعه صلح

ه پیکارگرایانه و آگونیسمی از طریق فراهم کردن شـکل مشـروع بـراي بیـان ایـن کـه       دیدگا
تواند از بروز آن ها جلوگیري کند. به این روش امیدوارم ثابت کنم کـه اذعـان   تخاصمات می

اي در زندگی اجتماعی، شرط ضروري براي فهم چالشی اسـت  کن نشدن بعد منازعهبه ریشه
).12: 1391مواجه است(موفه، که سیاست دموکراتیک با آن

از جانــب حاکمــان نادیــده شــانتال موفــه گــروه هــایی را کــه در جوامــع ســرمایه داري
شوند و یا در تقابل با قدرت قرار دارند به گونه اي معرفـی مـی کنـد کـه در عـین      میگرفته
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در تفاوت هویتی، اما داراي مطالبه اي مشترك هستند که براي رسـیدن بـه خواسـته هایشـان     
هـاي  ظهور فمینیسـم جدیـد، جنـبش   وحدتی موقت خیابان را تسخیر می کنند. او می گوید: 

هـاي  اعتراضی قومی، اقلیت هاي جنسی و ملی، مبارزه هاي بوم شناسی ضد نهادي کـه الیـه  
اي و اشـکال نامتعـارف   به حاشیه رانده شده ي جمعیت به راه انداخته اند، جنبش ضد هسته

ها بـه گسـترش ضـدیت    ي اینداري، همهر کشورهاي حاشیه ي سرمایهي اجتماعی دمبارزه
ي وسیعی از قلمروها اشاره دارد که پتانسـیلِ حرکـت بـه سـوي جوامـع      اجتماعی در گستره
).21- 22: 1397،و الکالئوکنند(موفهتر و برابرتر را ایجاد میآزادتر، دموکراتیک

یسمِ روسی، بحث دوست/ دشمن بـه  معتقد است پس از فروپاشی کمونموفهاز آنجا که 
توان دریافت پدیده ي جنبش جلیقـه زردهـا بـا رویکـرد     مسئله ي ما/ آن ها تبدیل شده، می

ًبازگشـت  گیـرد. او درکتـاب  گفتمانِ هویت، یعنی مسئله ي ما/ آن ها مورد بررسی قرار مـی 
تـوانیم بـا ایـده ي    گوید: با فروپاشی مارکسیسم این توهم که ما در نهایت میامر سیاسی ً می

آشتی ناپذیري تسویه حساب کنیم، گسترش یافته است. در قلمرو هویت هـاي جمعـی کـه    
یکی از پرسش هاي آفرینش ًما ً با تحدید ً آن ها ً است هموار ایـن پیشـامد وجـود دارد کـه     

دشــمن تبــدیل شــود. ایــن وقتــی هــا بــه رابطــه اي از جــنس دوســت / رابطــه ي مــا / آن
ً دیگري ً که تا آن زمان فقط تحت وضعیت تفاوت مد نظر بود بسـان نفـی   دهد کهمیروي

از آن لحظه به بعد هرگونـه رابطـه  کشد. شود و هستی ما را به چالش میهویت ما تصور می
ی ناپـذیري سیاسـی   ما / آن ها اعم از دینی، قومی، ملی، اقتصادي یـا سـایر بـه موضـعِ آشـت     

یا  خود و دیگري گفتمـان هـاي   ي  ما و آن ها  مسئله).16- 17: 1393(موفه،شودمیتبدیل
ي ي موفه چنـین تفسـیر شـده انـد: در نظریـه     سازي هستند که این مباحث در اندیشههویت

ایم، یعنی هر گفتمان، در عین اثبـات خـودش، مـوارد    گفتمان با یک اثبات و یک نفی مواجه
مـان الکالئـو و موفـه، گفتمـان هـا      دیگري را نفی می کند، به عبارت دیگر، در نظریه ي گفت

د در صدد نفـی غیـر دیگـريِ خـودش     هویت ساز هستند و در تالش براي اثبات هویت خو
. هویـت چیـزي نیسـت جـز آن چـه کـه       شـود ساز میآید و این گونه است که غیریتبرمی

شناسد و کیستی و چیسـتی خـود را در   ي آن، خویش را از دیگري باز میآدمی به وسیلههر
کند، و این شناخت از خود و دیگري، جز در پرتو یک فرایند معناسـازي  پرتو آن تعریف می

).   12: 1384امکان پذیر نیست( تاجیک، 
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بـین  ) Antagonism(با توجه به تحلیل گفتمانی موفـه، اگـر بخـواهیم فضـاي تخاصـمی     
کـدام گفتمـان   ي فرانسه را شناسایی نمائیم بایسـتی توجـه کنـیم    هاي مختلف جامعهگفتمان

.هژمونیک است و کدام یک به حاشیه رانده شده است

ي نگرش موفه با دیگر متفکران هـم عصـر خـود مبتنـی بـر هویـت هـاي        تفاوت عمده
هـا  ها یا جنبشگفتمان ساز است. نظریه پردازانی مانند بدیو، ژیژك، نگري و... وقوع شورش

داننـد و راه کـار را   نوع الیگارشی مالی میداري از را ناشی از وجود ساختارهاي نظام سرمایه
هاي این پژوهش متوجه شـدیم کـه   کنند. اما براساس یافتهاز بین بردن این سیستم معرفی می

شـود. بـه بـاور    شانتال موفه معتقد است هیچگاه سیستم از بین نخواهد رفت بلکه تعدیل می
احدي شـکل یابـد. گرچـه    وي میان هویت ها بایستی مفصل بندي صورت گیرد تا گفتمان و

گیرد اما آگونیسم یا مجادله ها نبایستی به سـمت  هاي مخالف مجادله صورت میمیان هویت
او زمـانی کـه آنتاگونیسـم را شـرح مـی دهـد ابتـدا بـه         آنتاگونیسم یا تخاصم هدایت شود.

مـی کنـد و سـپس هـر کـدام از      چندگانگی هویت درونی گروهـی از منازعـه گـران اشـاره    
ا را با دیگر هویت هاي گفتمانی از طریق مفصل بندي پیونـد مـی زنـد و نهایتـاً بـه      هگفتمان

توصیف وحدت مقطعی آنان نسبت به مطالبات خود در مقابل قـدرت حـاکم کـه بـه کـف      
خیابان کشانده می شـوند، مـی پـردازد. در کتـاب هژمـونی و اسـتراتژي سوسیالیسـتی ایـن         

موفه و الکالئو ) در اینجا با نـوعی چنـد معنـایی    ما ( وضعیت را بدین گونه شرح می دهد: 
ر اشـکال مختلـف وجـود دارد کـه     واقعی مـواجهیم. بـراي مثـال، فمینیسـم یـا اکولـوژي د      

تنوع] منوط به شیوه ي ایجاد گفتمانی تخاصـم اسـت. بـه ایـن ترتیـب، نـوع فمینیسـم        [این
ي کـه بـه دنبـال    دهـد، نـوع دیگـر   رادیکال وجود دارد که مردان را مـورد حملـه قـرار مـی     

ــ  ارزش ــم مارکسیس ــت، فمینیس ــانگی ً اس ــه ًزن ــدد ب ــی مج ــلی اش  ده ــمن اص ــا دش تی ام
است که همیشه بـا پدرسـاالري پیونـد خـورده اسـت. لـذا، کثرتـی از اشـکال         داريسرمایه

گفتمانی ایجاد یک تخاصم بر مبناي شیوه هاي مختلف انقیـاد زنـان وجـود دارد. بـه سـیاقی      
تواند ضد سرمایه داري، ضد صنعت گرایی، اقتـدارطلب، برابرخـواه،   مشابه، اکولوژي هم می 

). او اشـکال  260- 261: 1397سوسیالیست ارتجاعی و مانند این هـا باشـد(موفه و الکالئـو،    
ی، دالـی شـناور اسـت، تخاصـمی ً     تخاصم را بـدین گونـه شـرح مـی دهـد: هـر تخاصـم       

ت بندي اجتماعی را از پـیش  گسیخته ً که شکل مفصل شدنش با سایر عناصر در صورعنان
معین نمی سازد. این موضوع به ما اجازه می دهد مبارزات اجتمـاعی جـاري را از آن دسـته    
مبارزاتی که قبل از انقالب رخ داده است، متمایز سـازیم. مبـارزات اخیـر در متنـی از انکـار      
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قـالب دموکراتیـک،   هویت هاي نسبتاً پایدار و معین رخ می دهد. در مورد مبارزات قبل از ان
حدود تخاصم به سادگی قابل رویت بـود و نیـازي بـه برسـاختنش نبـود و در نتیجـه بعـد        
هژمونیک سیاست غایب بود. امـا در جوامـع صـنعتی کنـونی، تکثیـرِ نقـاط کـامالً متفـاوت         

تم شـده اسـت   گسست و خصلت ناپایدار هر هویت اجتماعی، بـه مـبهم شـدن حـدود خـ     
). از این رو، مطابق با ایده ي موفه تمـامی مبـارزات و تنازعـات    264: و الکالئو، همان(موفه

اعم از مبارزات کارگري با سایر سوژه هاي سیاسی، خصلتی نسبی دارند و در گفتمـان هـاي   
حلیـل گفتمـان، جنـبش اعتراضـی     مختلف مفصل بندي می شوند. بنـابر ایـن بـا رویکـرد ت    

دال هاي شناورآن شامل گروه هـایی اعـم از   زردها دال مرکزي را تشکیل می دهد که جلیقه
نشــینان ان، کــارگران و حاشــیهفمینســیت هــا، ناسیونالیســت هــا، مهــاجران، رنگــین پوســت 

هستند که بواسطه مطالبات مشترك مفصل بندي می شوند و در مقابل قدرت حاکمـه  شهري
رفـی دیگـر   قرار می گیرند. تعارض درونی این گروه ها به لحاظ هویتی از یک طرف و از ط

تعارض بیرونی شان در برابر سیستمی که موجبات این منازعات را فراهم کرده آنتاگونیسـمی  
را شکل می دهد که از نظر موفه می تواند به صورت آگونیسم و در تعامل با سیستم سیاسـی  
حاکم بر جامعه صورت پذیرد. بعبارتی دیگر، به رسـمیت شـناختن هویـت هـاي گونـاگون      

زیسـتی  سـتقالل هویـت هـا و هـم    جانـب حاکمـان قـدرت موجـب حفـظ ا     گفتمان هـا از  
وجود با هویت هاي متفاوت می گردد.آمیز میان گفتمان هاي ممسالمت

گیري. نتیجه6
هاست کـه بـا زنـدگی گروهـی آغـاز شـده و بـه        ترین فعالیت هاي انسانسیاست از قدیمی

سیاسی از زمان هـاي دور تـاکنون   کند. اما امرفرمایی میهاي گوناگونی بر جوامع حکمشکل
به اقشار و طبقات خاصی تعلق داشته است. به تدریج، طبقات پایین جامعـه بـا امـر سیاسـی     

ننـد. در عصـرمدرن بـا اسـتقرار     داآشنا گشته و خود را محق در سهیم بـودن در آن امـر مـی   
، شـوراها،  هایی ماننـد احـزاب سیاسـی، اصـناف    هاي دموکراتیک و پدیدار شدن موءلفهنظام

یابند.ي سیاست به نوعی حضور میسندیکاها و... اقشار مختلف مردم در صحنه
هاي مردمی پرداخته شده و شرح داده شـد  در این مقاله به وقوع جنبشی از جنس جنبش

لی و سـپس  هـاي فسـی  که جنبش جلیقه زردها در ابتدا با اعتـراض بـه مالیـات بـر سـوخت     
از طریق فراخوان در شبکه هاي اجتمـاعی پـا گرفـت و    تدریج به وضعیت سخت معیشتیبه
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به صورت خودجوش و مستقل پا فراتر از فعالیت احزاب و سندیکاها گذاشـت. عـالوه بـر    
انـد مشکل معیشتی، مسائلی که در پیوستن اقشار مختلف مردم بـه ایـن جنـبش مـوثر بـوده     

هـاي عمـومی اسـت.    توسط نهادهاي سیاسـی و رسـانه  و تهیدستنادیده شدنِ مردم عادي
اش شود و منـافع کند دیده نمیهاست که احساس میي کمربندي مدتبعبارتی دیگر، فرانسه

هاي عمومی جایی ندارد.گذاريستها و سیادر تصمیم گیري
انـد کـه بـه    پردازان و روشنفکران تحلیل هاي متفاوتی از وقوع این جنبش ارائه دادهنظریه
اي دارنـد ماننـد اسـالوي ژیـژك ایـن      از آنان که نگاه بدبینانـه ها پرداختیم. برخیبررسی آن

سـرانجام و متفکـري مثـل آلـن بـدیو معتقـد اسـت ایـن         حرکت را پوپولیستی خوانده و بی
دانـد و امـا   شورش ها مترقی نیستند. آنتونیو نگـري ایـن جنـبش را تـا حـدودي مـؤثر مـی       

کند و معتقد اسـت  حرکت ترسیم میاي نسبت به اینتراورسو نگاه مثبت و خوش بینانهانزو
عبـارتی او بـه   دموکراسی مستقیم اسـت. بـه  برمبتنیوافقیرهبر،ساختاري بدوناین جنبش 

تواند بین مـردم همبسـتگی ایجـاد کنـد تـا بـه مطالبـات و        پوپولیسمی افقی باور دارد که می
.دست یابندهایشان خواسته

جنبش جلیقه زردها را از نگاه شانتال موفـه  هاي این پژوهش اگر بخواهیمبر اساس یافته
او کـه  هـا.  کنیم بـه رویکـرد وي در خصـوص گفتمـان هویـت     تحلیل نمائیم ابتدا اشاره می

اندیشمندي پسامارکسیست است با نقد رویکرد تحلیل طبقاتی مارکسیستی، مرز ترسیم شـده  
ــراي زمــاتوســط چــپ ســنتی میــان طبقــه کــارگر در مقابــل ســرمایه دا  ن حاضــر ري را ب

داند و معتقد است یکسري مطالبات دموکراتیک وجود دارند کـه نمـی تـوان در    نمیکارگشا
ارچوب ً طبقه ً سراغ آن ها را گرفت، بلکه پیکارهاي گوناگون در جهت رهایی مبتنی بـر  هچ

تکثّر عامالن اجتماعی است و به عامل مشخصی مانند طبقـه ي کـارگر محـدود نمـی شـود      
همجــنس گرایــی و... . ینیســتی، مخالفــت بــا نژادپرســتی، جنــبش هــاي ماننــد مطالبــات فم

محافظـه کـاري در جهـان امـروز     تـر، در شـرایطی کـه سیاسـت نـولیبرالی و     روشـن بیانبه
است و احزاب کمونیست سنتی دچار بحران ایـدئولوژیک هسـتند، شـانتال موفـه بـه      حاکم

تمــاعی نــوین پرداختــه و بازاندیشــی اســتراتژي سوسیالیســتی در دوره ي جنــبش هــاي اج
بقـاتی  تغییراتی در مفاهیم ذات باورانه ي فلسفه مارکسیستی به ویـژه درخصـوص تحلیـل ط   

مارکسیستی صورت داده است.
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شـود همـواره   هاي خـود و دیگـري سـاخته مـی    در یک جامعه ي پلورالیستی که هویت
هـاي  شـامل هویـت  ها کهها در برخورد و نزاع با غیریت یا دیگري هستند. این هویتهویت

باشند بایستی به رسمیت شناخته شوند. بـه بـاور   قومی، ملی، نژادي، مذهبی، جنسیتی و... می
هاي دموکراتیک مبتنی بر ایدئولوژي لیبرالی خواهـان همگـونی و یکدسـتی جامعـه     وي نظام

ها، جهت برقـراري نظـم اجتمـاعی هسـتند. اگـر تخاصـم و       بدون در نظر گرفتن این هویت
افتـد.  ها دموکراسی بـه مخـاطره مـی   اي اجتماعی در جوامع صورت گیرد از نگاه لیبرالهنزاع

برخالف ایده ي لیبرال ها موفه اعتقاد دارد آنتاگونیسم و تخاصم درون یـک جامعـه موجـب    
هاي هـویتی مـی تـوان بـه کـاهش      گردد بلکه با اهمیت قائل شدن به گفتمانگري نمیویران

یــک جامعــه کمــک کــرد و بــا هــاي درونو پویــایی هویــتتنازعــات در راســتاي تحــول 
ها فضایی دموکراتیک خلق نمود.  شناختن غیریترسمیتبه

از نظر موفه اهداف سیاست دموکراتیک به رسمیت شناختن آگونیسـم در جوامـع اسـت    
زیرا موجب رشد و تقویت همزیستی مسالمت آمیز در میـان اقشـار و گـروه هـاي مختلـف      

تـوان  بـه دموکراسـی پلورالیسـم و رادیکـال اعتقـاد دارد، مـی      اواز آنجا که جامعه می گردد. 
ــبش یدر ــل جن ــایی از قبی ــبش ه ــت جن ــا اف ــه زرده ــین  جلیق ــه واجــد چن در جــوامعی ک

انـد،  ن بـه رسـمیت شـناختن دیگـري    هایی هستند و در واقع در ذات خود خواهادموکراسی
.یاري می رسانندجاي مختل ساختن جامعه به قوام یافتن و پویایی آن جامعه به

گـريِ ) دشـمنی نیسـت کـه بایـد      در ساحت سیاست، امـر مطلـوب از نظـر موفـه، ( دی    
گردد بلکه مخالفی است که با آرا و عقاید او براي اهمیت دادن به حضـورش نـه بـراي    دنابو

    دموکراتیـک، تبـدیل مخاصـمه    حذف و نفی حقوق اش مبارزه مـی شـود. هـدف سیاسـت
) به مجادله ( آگونیسم ) است. آگونیسم به باور موفه نـه تنهـا بـراي دموکراسـی     (آنتاگونیسم

پـردازان لیبـرال کـه    قـوم آن اسـت. موفـه بـرخالف نظریـه     تهدید نیست بلکه شرط الزم و م
داننـد،  آمیز سیاست را امري مخاطره آمیـز در راسـتاي دموکراسـی مـی    هاي خصومتگفتمان

هاي متعارض در پویایی امـر اجتمـاعی و امـر سیاسـی نقـش      معتقد است رویارویی گفتمان
کنند.مهمی را ایفاء می

شانتال موفه در خصوص امرسیاسـی و جنـبش هـاي    به طور کلی، آنچه که از اندیشه ي 
اجتماعی در این پژوهش حاصل گردید، می توان نتیجه گرفـت از نظـر او انسـان موجـودي     
پیچیده است که بواسطه ي روابط اجتماعی ساخته می شود و داراي هویـت هـاي گونـاگون    
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ـ   ه تعبیـر موفـه   اجتماعی است که برساخته بودن هویت ها تمام ناشدنی و دائمی می باشـد. ب
حـوزه اجتمـاعی بوجـود مـی آیـد و      امر سیاسی کنشی پویا، سـیال و متکّثـر اسـت کـه در     

گیري آن حول محور تضاد و تخاصم صورت می گیـرد. در فضـاي اجتمـاعی کثـرت     شکل
واقـع  اي مخالف مجال بروز داده شود. درمنازعه آمیز وجود دارد که بایستی به کثرت و نظره

هویت هاي (خـود) و (دیگـري) اسـت کـه در موقعیـت هـاي متفـاوت        برمبتنیامر سیاسی 
میـان خـود و دیگـري را    اجتماعی قرار دارند. به بیانی دیگر، اگر بخواهیم با نگاه موفـه مـرز  

گذاري کنیم، مرز عنوان (مخالف) را می گیرد نه عنوان (دشمن). مخالف داراي هویـت و  نام
یک جامعه ي مبتنی بر دموکراسی متکثر، میـان ایـن   ایده هایی متفاوت از دیگري دارد که در 

ایده ها تخاصم پدید نمی آید و این هویت ها از جانب یکدیگر ( خود و دیگري یا دوسـت  
و دشمن ) حذف و سرکوب نمی گردد، بلکه به رسـمیت شـناخته مـی شـوند. بـا بررسـی       

نوع و تضاد بهتـر اسـت   اندیشه ي موفه به این نتیجه رسیدیم که خیرها متکّثرند و با وجود ت
میان شان توافقی حاصل شود. از نظر وي تنازعات و تفاوت هاي گفتمانی موجـب سـیالیت   

.  و پویایی جوامع می گردد به همین دلیل بایستی تمامی گفتمان ها به رسمیت شناخته شوند
در این پژوهش شرح داده شد که جنبش جلیقه زردها دال مرکـزي گفتمـانی اسـت کـه     

ي متخاصمِ تشکیل دهنده ي این جنبش اعتراضی، دال شناور محسوب مـی شـوند.   گروه ها
ت کـه در عـین اسـتقالل    مفصل بندي ایـن دال هـاي شـناور همـان مطالبـات یکسـانی اسـ       

شان، موجب وحدت آن ها در عرصه ي خیابان می گردد. با توجه به بررسـی ایـده ي   هویتی
جلیقه زردها از جانب قدرت حاکمـه و  شانتال موفه مادامی که هویت هاي معترضین جنبش

ا و شـورش هـا کماکـان ادامـه     دیگر گفتمان هـا بـه رسـمیت شـناخته نشـود، اعتـراض هـ       
یافت.خواهند

هانوشتپی
. پیمان وهاب زاده  1
اکنون بـه  ابتدا در ایتالیا شکل گرفت و همکه) ترنه یکی کم(Non Una Di Menoجنبش زنان با نامِ. 2

.مانند فرانسه تسري یافته استدیگريکشورهاي 
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