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Abstract 

The author considers Schmitt's and Agamben's state of exception as 
"Voluntary State of Exception" and propose a new type of state of exception 
(entitled "Involuntary State of Exception"). Then he explains the foundation 
and possibility of this second type of state of exception in Iranian society. 
The author's main argument is that by the gradual combination of the four 
inevitable super-events (including "general crisis of capital accumulation", 
"expansion of digital technology in everyday life", "increasing class 
displacement" and "generational transformation of the dominant traditional 
power elites"), Iranian society is on the path of a triple great imbalance and 
an all-out historical discontinuity and ultimately, entering an involuntary 
state of exception. The author calls this potential state of exception as 
"Fundamental Question of Iran" and determines the specific process of its 
occurrence in four stages including "early formation", "great 
transformation", "liminality", and "hour of involuntary state of exception". 
According to the author, with the beginning of the "liminality stage" and 
especially with the oncoming of the "hour of involuntary state of exception" 
in Iranian society, the existential condition of power elites and social forces 
transform and everyone feel that they have entered a new historical stage. 
Therefore, excitement, anxiety and conflict grow in the society. From his 
point of view, although Iranian involuntary state of exception is not an 
ultimate and constant situation and there is a possibility of rethinking; 
However, both power elites and social forces are exposed to some specific 
great paradoxes. 
Keywords: Carl Schmitt, Giorgio Agamben, Voluntary State of Exception, 
Involuntary State of Exception, Fundamental Question of Iran 
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 قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران

 و شرایط امکان( )شالوده 

 رانیاتهران، دانشگاه تهران،  یاسی علوم س اریاستاد     ستاری سجاد 

 چکیده 

کند و با طرح نوع جدیدی  نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را »وضعیت استثناء ارادی« تلقی می 
و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع  از وضعیت استثناء )تحت عنوان »وضعیت استثناء جبری«(، شالوده

ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد   دّوم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدالل نویسنده آن است که براثر
گریزناپذیر )شامل »بحران عام انباشت سرمایه«، »بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره«، »جابجایی  

های  جامعه به تدریج در مسیر »عدم تعادل  ،«(مسلط سنّتی فزایندۀ طبقاتی« و »تحوّل نسلی نخبگان قدرت  
همه تاریخی  »انقطاع  درنهبزرگ«،  و  می جانبه«  قرار  جبری«  استثناء  »وضعیت  یک  به  ورود  گیرد.  ایت، 

بنیادی ایران« می  »مسأله  فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را  نامد و 
و  «آستانگی »،  «بزرگ دگرگونی »،  اولیه«  مرحلۀ »تکوین معیّن  س»،  کند.  می اعت وضعیت استثناء جبری« 

ز »مرحلۀ آستانگِی وضعیت استثناء جبری« و بویژه با فرارسیدن »ساعت وضعیت استثناء«،  زعم وی، با آغابه
می  اجتماعی دگرگون  نیروهای  و  قدرت  نخبگان  اگزیستانس  می شرایط  احساس  آنها  و  وارد شود  کنند 

سنده،  د. از دید نوییابدر جامعه رشد می اند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد  مرحلۀ تاریخی جدیدی شده 
وجود دارد؛ و همواره امکان بازاندیشی    هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست

بزرگ خاصّ و    پارادوکسچند  در معرض  هر دو    ،خبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی نهم  حال،  بااین
 گیرند.قرار می مشّخص 

 ی، وضعیت استثناء جبری، مسأله بنیادی ایران.اشمیت، آگامبن، وضعیت استثناء اراد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

»وضعیت استثناء« مفهومی محوری در االهیات سیاسی کارل اشمیت و منظومۀ هوموساکر  
جورجو آگامبن است. باوجود اختالفات تئوریک و عملی بزرگ میان اشمیت و آگامبن،  

اراده و  سیاست و لحظۀ تعّین    وضعیت استثناء »بنیانِ  اوالً؛بندی مفهومی هر دو،  در صورت

در پرتو »حقّ انحصاری اعالم وضعیت  حاکم    و ثانیاً؛تصمیم نخبگان قدرت حاکم« است  
یجادشده«، به »تعلیق قانون«، »مرزبندی دوست و  ااستثناء« و با »استفاده از شرایط خألگونۀ  

و   »تشدید سلطه«  »  تبعبهدشمن«،  و جامعه« میآن،  فرد  توجه    1پردازد.ادارۀ  دو    ین ا  بهبا 
ارادی و از    نوعی »وضعیت  یمتوانمیرا  اشمیت و آگامبن  وضعیت استثناء    ،خصلت خاصّ

م تلقی کنیم و آن  حاک  ن قدرتساز« برای نخبگایتموقعاستراتژی بزرگ و  یک  باال« و »
   .منامی ب، »وضعیت استثناء نوع اوّل« یا »وضعیت استثناء ارادی« را

آگامبنی و  اشمیتی  برداشت  برخالف  اجتنابگاه  ،  اما  بحرانی  جامعه  شرایط  در  ناپذیری 
در آن شرایط بحرانی، امکان تحّقق اراده و تصمیم نخبگان قدرت    شود که اتفاقاًایجاد می

تبع آن، ادارۀ فرد و جامعه هر روز  و دشمن، بازتولید سلطه و به  حاکم، مرزبندی دوست
شویم که  گردد. درنتیجه، با نوع دوّمی از وضعیت استثناء در جامعه مواجه میدشوارتر می

مثابۀ »بنیانِ سیاست و لحظۀ تعّین اراده و تصمیم نخبگان حاکم« که همچون »بحران نه به
این نوع  در اینجا،  شود.  ها« پدیدار میتحّقق اراده و تصمیم آن  تامکانّیافول  حادّ سیاست و  

« یا »وضعیت استثناء  »وضعیت استثناء نوع دوّم  توانرا میاز وضعیت استثناء  خاصّ و متفاوت  
نامید به یک شرایط بحرانی  جبری«  ؛ زیرا محصول »کشانده شدن جبری نخبگان قدرت 

، پرسش اساسی مقاله آن است که وضعیت  برداشتبا این  2ست. ناپذیر« در جامعه ا اجتناب
همبسته  در اینجا، چهار استدالل  یابد؟  چگونه در جامعۀ ایران امکان می  چرا و  استثناء جبری 

 
(، »بحران دموکراسی پارلمانی«  2007؛1928( در »نظریۀ قانون« )1393و  1391اشمیت عالوه بر »االهیات سیاسی« ) .1
( و سایر آثار، به وجوه مختلف امر استثناء  1932(، »قانونیّت و مشروعیّت« )1392(، »مفهوم امر سیاسی« )2000؛  1922)

جل در  نیز  آگامبن  است.  پرداخته  استثنایی  وضعیت  استثنایی«  و  »وضعیت  کتاب  یعنی  هوموساکر  منظومه  از  دوّم  د 
؛  1999؛ موف  1387باره، همچنین ر.ک؛ آگامبن  طور مشخص، این وضعیت را شرح داده است. دراین (، به1395)

 . 2013؛ کروچه و سالواتوره  2000باالکریشتان 

ی جدید«، سه نوع وضعیت استثناء )شامل  در مقالۀ »بازیابی مفهوم وضعیت استثناء: به سوی یک نوع بندی آرمان.  2
،  یتفصیلصورت  رح و هر یک را به  »وضعیت استثناء ارادی«، »وضعیت استثناء جبری« و »وضعیت استثناء ذاتی«( را مط

 ام. نموده و تفکیک  تعریف 
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 دارم:

معّین یعنی »بحران عام    1جامعۀ ایران براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد استدالل اوّل؛
انباشت سرمایه«، »بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره«، »جابجایی فزاینده طبقاتی«  

 گیرد.  و »تحوّل نسلی رهبران سّنتی«، در مسیر یک وضعیت استثناء جبری قرار می
تدریج  آنها بهاین چهار اَبَررخداد اساساً ماهیتی گریزناپذیر دارند و هرکدام از  ؛دوّم استدالل

عیت  شوند. بر این مبنا، وضدرزمان خود پدیدار شده و با عنصر پیش از خود ترکیب می
شود. سپس این بحران  با »بحران عام انباشت سرمایه« شروع می  استثناء جبری در جامعۀ ایران

کند. ناپذیری به »بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه کمک میعام انباشت، به نحو اجتناب
  »بسط تکنولوژی دیجیتال در جامعه«»بحران انباشت سرمایه« و   آنگاه براثر ترکیب دو عنصرِ

تدریج نوعی »جابجایی فزایندۀ طبقاتی« )در قالب تنزیل طبقاتی، انحالل طبقاتی و ادغام  به
اَبَر رخداد چهارم یعنی »تحوّل نسلی رهبران سّنتی«،  طبقاتی( رخ می با وقوع  دهد. سپس 

رسد و »ساعت وضعیت استثناء جبری« براثر تقارن اجتناب ناپذیر یب نهایی فرامیلحظۀ ترک
 شود. صورت بالفعل در جامعه آغاز میاین چهار اَبَر رخداد به

های  »عدم تعادلبروز  باعث  ترکیب تدریجی و تقارن جبری این اَبَررخدادها    ؛سوّم  استدالل
نخبگان قدرت    ماعی و ساختار آگاهیِبزرگ« در جامعه )در قالب »عدم تعادل هستی اجت 

تبع  ، »عدم تعادل بزرگ طبقاتی« و »عدم تعادل بزرگ روحی«( و به2اجتماعی«  و نیروهای
همه تاریخی  »انقطاع  میآن،  نیروهای  جانبه«  و  قدرت  نخبگان  زمان،  مرور  با  و  شود 

 یابند.نیاز میگرایش و به خشونت بیشتری به روز اجتماعی، هر دو روز 
  اگرچه وضعیت استثناء جبری در ایران، وضعیتی نهایی و ثابت نیست؛  ؛چهارم  داللاست

 
منظور از »اَبَر رخداد«،    ؛اوالًدر اینجا  کاررفته است.  در این مقاله، »اَبَر رخداد« در معنایی متفاوت از مفهوم »رخداد« به  .1

اَبَر رخداد یک    ؛. ثانیاًنیست  نبوده و  گیری یا گریز از آن در یک جامعهناپذیر است که امکان کناره رخدادی اجتناب
برای مقایسه گیرد.  چیز را در همه جای جامعه در بر میکس و همههمه  کهاست    و عام   تمام عیارکننده  عنصر دگرگون

 . 1400، برای نمونه، ر.ک؛ ژیژک  «رخداد» معانی»اَبَررخداد« با  معنایاین 
، مقاله حاضر. در  استشناخت    شناسیجامعهدر    کلیدی  مباحث  ازتی اجتماعی«  »هس»ساختار آگاهی« و  دو مفهوم    .2

س از منظر  سپو  ام  ده کرشناسی شناخت جدا  در جامعه  هارا از زمینه اصلی آن»ساختار آگاهی« و »هستی اجتماعی«   ابتدا
را بر »هستی اجتماعی«    بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه ایرانانباشت سرمایه« و »عام  »بحران    تأثیر  اقتصاد سیاسی، 

،  و جدید آن   کالسیک   هایشناخت و سنّتشناسی  ام. درباره جامعهده بررسی نمو و »ساختار آگاهی« فرد در جامعه  
 (.1396(؛ کنوبالخ )1399(؛ برگر و لوکمان )1398و   1389برای نمونه ر.ک.؛ مانهایم )
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های  پارادوکس ابتالء به    هر دو در معرض   ،نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی،  حالبااین 

های خاصّ، »خروجّ قطعی، واقعی و فوری«  پارادوکس این    گیرند.قرار میمشخّصی    بزرگ
را هم برای نخبگان قدرت و هم برای نیروهای اجتماعی،    از وضعیت استثناء جبری فرارو

 سازد.»پیچیده، دشوار و مبهم« می
عام بحران  »ه  نویسنده ابتدا ب  دارد.بخش    چهارمقاله  های چهارگانه،  بر مبنای این استدالل

د. پردازمیایران  معۀوضعیت استثناء جبری در جااولیه تکوین  منشأمثابه به «انباشت سرمایه
به »بسط  عام    اثر بحرانم؛  در بخش دوّ انباشت را در گرایش گریزناپذیر نخبگان قدرت 

»بحران    تدریجی  ر ترکیب ی اث تدهد. در بخش سوّم؛  تکنولوژی دیجیتال در جامعه« شرح می
عام انباشت سرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال« در »جابجایی فزاینده طبقاتی« و ورود به  

به وقوع  »مرحلۀ آ ستانگی وضعیت استثناء جبری« را توضیح می دهد. در بخش چهارم، 
تدریجی آخرین اَبَررخداد طبیعیِ گریزناپذیر )»تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سّنتی«(  

پردازد و در نهایت، تاثیر تقارن جبری این چهار اَبَررخداد را در شکل گیری و شروع می
 دهد. یران توضیح میوضعیت استثناء جبری در جامعۀ ا

 »بحران عام انباشت سرمایه«؛ مرحلۀ تکوین اولیۀ وضعیت استثناء جبری در ایران   .1
بوده  تاریخ  در  انسان  ضروری  تمایل  سرمایه،  برای    1انباشت  متنوعی  مسیرهای  جوامع  و 

(، ویتفوگل  1398(، مارکس در سرمایه )1397اند. اسمیت در ثروت ملل )انباشت پیموده
دسپوتی  )در  شرقی  سرمایه1392سم  روح  و  پروتستان  اخالق  در  وبر   ،)( (، 1399داری 

(، برودل در پویایی 1397های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی )برینگتن مور در ریشه
)سرمایه )1388داری  مالی  سرمایه  در  هیلفردینگ  انباشت  1394(،  در  لوکزامبورگ   ،)

(، پوالنی در دگرگونی بزرگ  1397)منافع  هیرشمن در هواهای نفسانی و  (،  1972سرمایه )
گذاری  (، هایک در »فردگرایی و نظم اقتصادی«، »در سنگر آزادی«، »قانون، قانون1398)

( آزادی«  »ریشه1393و    1385و    1394و  در  رابینسون  و  اوغلو  عجم  اقتصادی  (،  های 
 1398« )»راه باریک آزادیخورند« وها شکست می«، »چرا ملتدیکتاتوری و دموکراسی 

نظم1399و   و  »خشونت  اقتصادی«؛  تحوّل  »فهم  در  نورث  سایۀ  (،  »در  و  اجتماعی«  های 
های  (، هاروی در »معمّای سرمایه و بحران1399(، دوسوتو در راز سرمایه )1396خشونت« )

 
ذاتی    خصال انباشت سرمایه را در کنار میل به جالل و شکوه،    ، جدال بر سر منابع و دغدغۀهای فکریسنّت  برخی  .1

 . 186-75: 1396مونه ر.ک.؛ هابز اند. برای ن انسان تلقی کرده 
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نیز »شهری شدن سرمایه« )سرمایه »بیست1392و    1398داری« و  وسه گفتار  (، چانگ در 

(، فدریچی در کالیبان و ساحره  1399و    1399ی« و »نیکوکاران نابکار« )دار درباره سرمایه
 اند.( و بسیاری دیگر به مسأله انباشت سرمایه در تاریخ پرداخته1398)

و وجودیِ خاصّ  قطع تاریخی  تأثیر شرایط  همۀ جوامع تحت  متعارض،  آراء  این  از  نظر 
اند. امّا تاریخ ایران را باید »تاریخ ههای ادواری انباشت« مواجه بودخود، همواره با »بحران

دور   بحران  این  دائماً حول  ما  جامعۀ  تاریخ طوالنی  زیرا  تلقی کرد؛  انباشت«  بحران  عام 
ای عموماً جاری  زند. اساساً بحران انباشت در ایران، دورۀ واحد و معّینی ندارد و پدیده می

است.  به  1بوده  ربنابراین  انباشت  بحران  نویسنده،  »مهما میزعم  مادّی  توان  ترین خصلت 
تاریخ ایران« و فراتر از آن، »جوهر مادّی تاریخ ایران« نامید. به همین دلیل، وضعیت استثناء  

  2شود.جبری در جامعه ایران با »بحران عام انباشت سرمایه« شروع می
فعالیت  گاه در جریان  ای که، انسان هیچحال، با یادآوری این فرضِ کالسیک سّنت قاره

نبوده و هر شکلی از کنش در هر جامعه،   فردی و اجتماعی خود به صورتی مطلق آزاد 
مجموعه میتوسط  معّین  و  محدود  عمیقاً  نامشهود  و  مشهود  قیدوبندهای  از   3شود؛ای 

ل طبیعی نظم  »محصو  مه،ایران را بیش از ه جامعۀ  نویسنده بحران کنونیِ انباشت سرمایه در  
اسالمیپارادای  پارادایمی قدرت جمهوری  »انتخابم  و  گریزناپذیر«  ارادی  نخبگان    های 

سرمایه در جامعه   با وضعیت انباشتاین دو عنصر نسبت اساساً   4داند.می« قدرت مسلط آن

 
میالدی(،    19تا نیمه دوّم قرن    11های میانه )قرن  ویژه در ایران سده درباره بحران انباشت سرمایه در تاریخ ایران به  .1

 .  1359اشرف  ؛1369؛ عیسوی 1353 ؛ پیگولوسکایا و دیگران1351و   1345برای نمونه ر.ک.؛ پطروشفسکی  
بحران در هر دو سطح جریان انباشت سرمایه در تاریخ ایران  از »بحران عام انباشت سرمایه«، وجود    در اینجا، منظور  .2

انباشت سرمایه از   انباشت سرمایه از باال و توسط نخبگان قدرت« و سطح دوّم: »بحران  است سطح نخست: »بحران 
 پایین و توسط نیروهای اجتماعی«. 

تفسیری  -های برساختیدر چرخششناسی وبری و نیز  های نوکانتی، بویژه در جامعهاین فرض کالسیک در گرایش   .3
 .  1384؛ فی 1399و  1394و   1395به بعد متداول بوده است. برای نمونه ر.ک؛ دیلتای  1980و   1970دهۀ 

پارادایم قدرت  مانند پارادایم قدرت پهلوی یا  ه »ساخت قدرت مسلط در جامعه« )»پارادایم قدرت« برای اشاره ب  .4
  مثابه بهر( و توضیح رابطه این ساخت قدرت با جامعه و نیروهای اجتماعی )جمهوری اسالمی در جامعۀ ایران معاص

دارای چهار عاملیّت    رهیافت تئوریک، هر پارادایم قدرت رود. مطابق این  یم زمینۀ اجتماعی آن پارادایم قدرت( به کار  
ای پارادایمی«( »سرآمد پارادایم قدرت«، »شارحان اصلی پارادایم قدرت«، »کارورزان پارادایم قدرت« و »نیروه  )یعنی

)یعنی ساختار  مشروعیت«(    و چهار  »ساختار  و  »ساختار هویت«  »ساختار هژمونی«،  انباشت«،  ،  فردمنحصربه»ساختار 
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 توان این گونه نشان داد:یمرا 

به نحو    پس از استقرار در جامعه  ۀاگر بپذیریم که هر پارادایم قدرت در دور  استدالل اوّل؛
انباشت،    ۀخود در حوزخاصّ موردنظرگریزناپذیری در پی بسط »نظم پارادایمی« )یا نظم  

و برای این کار، باز به نحو گریزناپذیری    آیدبرمیهژمونی، هویت و مشروعیت( در جامعه  
رت جمهوری اسالمی  یم قد؛ بر این مبنا، پاراداشودمیتمایز و تضاد بزرگ«    هایبازیوارد »

برای بسط  گریزناپذیری  (، به نحو  1357رار خود در جامعۀ ایران )پس از استق   نیز در مرحلۀ 
  هایبازیوارد  نخست؛دست زد.  1نظم پارادایمی خود، به دو »انتخاب ارادی گریزناپذیر« 

غرب«؛ »بازی تمایز و تضاد    ـ»بازی تمایز و تضاد اسالم  تمایز و تضاد بزرگی )در قالب سه  
«( شد تا از این  داریضّدسرمایه  ـ  غیر انقالبی«؛ و »بازی تمایز و تضاد سرمایه داری  ـ  انقالبی

 
انباشت، هژمونی،    امعۀ دیگر است. ساختارهای چهارگانهقیاس ناپذیر و متفاوتی از هر پارادایم قدرت دیگر در هر ج

های  علّیتدهند. این  یمهای ساختی یا هستۀ مرکزی و سخت« پارادایم قدرت را تشکیل  »علّیت  هویت و مشروعیت
یج به چارچوبی برای اندیشه  تدربهشده و  یفتعرتوسط سرآمد و شارحان اصلی پارادایم قدرت    به نحو تاریخیساختی  

  ، ، هر پارادایم قدرتبه این ترتیبگردند.  خود سرآمدان، شارحان، کارورزان و نیروهای پارادایمی تبدیل می  شو کن
مشروعیت« در جامعه است که آن  »انباشت، هژمونی، هویت،    ی در حوزۀ»نظم پارادایمی« یا نظم خاصّ   کنندۀ یتتقو 

عناصر و اجزاء مختلف رهیافت  سازد. دربارۀ  یمناپذیر    های قدرت دیگر متمایز و قیاسیم پاراداپارادایم قدرت را از  
 . 1-33:  1401و   1390تئوریک پارادایم قدرت ر.ک؛ ستاری  

باز«(، نوعی اجتماع نقیضین بوده و  و دل  اساساً در علم منطق، مفاهیم پارادوکسیکال )مانند مفهوم »خسیسِ دست    .1
آن در یکامکان صدق و کذب همزمان  در  ها  که  تصور کرد  را  فردی  توان  نمی  نمونه  برای  است.  محال  لحظه، 

  تماع این دو نقیض محال است. امّا این قانون منطقی، هم خسیس و هم دست و دل باز باشد. بنابراین اجواحد  لحظهیک
(، از امکان اجتماع نقیضین و  dialetheismمخالفانی مانند گراهام پریست دارد که در چارچوب »تناقض باوری« )

صدق بخشی از آنها دفاع می کنند. صرفنظر از این مناقشات در علم منطق، ما در سیاست با »امکان و صدق بسیاری از  
به  امور مواجهیم.  مهمپارادوکسیکال«  نویسنده،  و  زعم  سیاست  در  مرسوم  پارادوکسیکاِل  امر  را   کنشترین  سیاسی 
هایی  های ارادی گریزناپذیر«، انتخابهای ارادی گریزناپذیر« بنامیم. در اینجا، منظورم از »انتخابتوانیم »انتخابمی

هایی هستند. لذا نوعی »ارادۀ جبری«  ها ناگزیر از چنین انتخابشود؛ امّا آن است که باارادۀ نخبگان قدرت انجام می
کنند.  گیرد و نخبگان قدرت باارادۀ خود امّا تحت جبر و یا اجبار، یک سیاست و کنش را انتخاب و یا ردّ میشکل می
، از جهتی »محصول  داد که چگونه بحران کنونی انباشت سرمایه در ایران  این برداشت، در ادامه نشان خواهد  با نویسنده  

های ارادی گریزناپذیر« نخبگان قدرت مسلط آن بوده  نظم پارادایمی« پارادایم قدرت جمهوری اسالمی و »انتخاب
است. آنها برای بسط و بازتولید نظم پارادایمی )یا نظم موردنظر خود در حوزۀ انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت(،  

های تمایز و تضاد، به بحران انباشت سرمایه در جامعه انجامیده  دند و این بازیهای تمایز و تضاد بزرگی شوارد بازی
منطق و مناقشات پیرامون آن برای نمونه ر.ک.؛  علم  و خواهد انجامید. دربارۀ »مفاهیم و قضایای پارادوکسیکال« در  

 . 2007؛ پریست و همکاران 1383خوانساری، 
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عه بسط و بازتولید  طریق، ساختار »انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت« خود را در جام

  باز به نحو این سه بازی تمایز و تضاد،    گریزناپذیرِزمان با انتخاب ارادی  هم  دوم؛  1نماید. 
از این  روی آورد تا از یکسو؛ با استفاده    یدولتشبهدولتی و    دارییهسرماالگوی  ناگزیر به  

نوعییهسرما فراگیر« در جامعه    تکنوکراسی»  داری،  از طریق  یس تأس رفاهی  و    آن،   کند 
دولتی و    دارییهسرما، از  و از سوی دیگری انقالبی را با خود همراه و متّحد سازد  هاتوده
صدور انقالب، سیاست    شامل پارادایمی« )  برنامه کار بزرگ»یک  برای پیشبرد    ی دولت شبه

 . کندو...( استفاده  ایهسته، برنامه ایمنطقه
گریزناپذیر«   »نتایج ارادی  ی ارادی گریزناپذیر«،هاانتخاباگر بپذیریم که »  استدالل دوّم؛

  ۀگان سههای تمایز و تضاد  یبازخواهند داشت؛ بر این مبنا، گرایش نخبگان قدرت مسلط به  
»انقالبی  ـ  »اسالم انقالبی«   ـ  غرب«؛  داری  غیر  »سرمایه  به  داریسرمایه  ضدّـ    و  نحو  «، 

رود به  و ین دلیل که؛نخست بد. ه انجامیددر جامعسرمایه به بحران انباشت  یگریزناپذیر
به  2»شیوه تولید هیدروکربنی«اصلی  های  پایهبزرگ،    این سه بازی تمایز و تضاد مرور را 

سه  را  3بازار«ت، نفت و شبه اگر »سّندیگر، یانببه قرارداد.و افول در معرض فرسایش زمان 
با آغاز  پایۀ   تمایز و تضاد  بازیاین  »هیدروکربنیسم« فرض کنیم؛  بستر    بزرگهای  و در 

)به نفت  عنصر  آن،  از  برآمده  تاریخی  از  منازعات  یکی  تولید   پایۀسهمثابه  شیوه 
و انزوا تحریم    ،ت انباشت سرمایه خود را براثر جنگصورت مداوم قابلّیهیدروکربنی(، به

تدریج شبه  ت نفت در فرایند انباشت سرمایه، بهبا افول قابلیّ   دلیل دوّم آنکه؛از دست داد.  
دولتی(، وظیفه اصلی انباشت سرمایه را بر عهده گرفت؛ داری دولتی و شبهر )یا سرمایهبازا

ی تشدید بحران تداوم و حّت  مه به عاملِدر اداخود  دولتی،  داری دولتی و شبهسرمایههسته  ا  امّ
یر  تأثتحت    دولتیداری دولتی و شبهسرمایه  اوالً؛در جامعه تبدیل شد زیرا  سرمایه  انباشت  

جنگ،  یعنی  گانه و در بستر منازعات تاریخی برآمده از آن )های تمایز و تضاد سهبازی
امکان   اغلب  انزوا(،  و  جهانی  ساختار  به  ورودتحریم  و    اقتصاد  دانش  سرمایه،  جذب  و 

 
 . 89- 107:  1401تاری های تمایز و تضاد، ر.ک؛ سدرباره بازی. 1
و    نیروهای تولید معناییروابط تولید مادّی« بر »  و  نیروهای تولید مادّیم شیوه تولید، عالوه بر »در بازتعریف مفهو .  2

روابط تولید معنایی« نیز تأکید نموده و بر همین مبنا، »شیوۀ تولید هیدروکربنی« را بر سه پایۀ »سنّت، نفت و شبه بازار«  
 . 40- 41م. ر.ک.؛ همان: اتعریف کرده 

 دولتی«. داری دولتی و شبهدر اینجا، »شبه بازار« یعنی »مجموع سرمایه .3
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داری  استفاده نخبگان قدرت مسلط از سرمایه  ثانیاً؛  باالی آن را نداشته است.تکنولوژی  
دولتی برای »تأمین هزینۀ مالی تکنوکراسی رفاهی« و »تأمین هزینۀ مالی برنامه  دولتی و شبه

روز  داری را روزبهکار بزرگ پارادایمی«، امکان تشکیل مؤثر سرمایه در این هستۀ سرمایه
یج خود به عامل اصلی  تدربهی،  دولتهشب داری  یهسرمایژه  وبه  ثالثاً؛   تر کرده است.ضعیف

نویسنده،   زعم  به  زیرا  است؛  شده  مبدّل  جامعه  در  انباشت  بحران  و  سرمایه  استهالک 
در ایران »منطق چهارگانۀ خاصّ و بادوامی« دارد که آن را می توان    یدولتشبهداری  سرمایه

»منطقِ انباشت بحرانی«   »منطقِ تولّد بحرانی«، »منطقِ رشد بحرانی«، »منطقِ کنش بحرانی« و
 نامید. 

از ذات بحرانی خاصّ خود در جامعۀ ایران جدا نمی شود. در    یدولتشبهداری  اساساً سرمایه
دولتی »منطق تولّد بحرانی« داشته است زیرا تأسیس آن بیشتر  داری شبهوهلۀ نخست؛ سرمایه

گانه و بستر منازعات  سه  های تمایز و تضاد بزرگ های مالی برآمده از بازیناشی از بحران
دولتی  داری شبهتنها تولّد سرمایهنه  ؛ها بوده است. در وهلۀ دوّمتاریخی برخاسته از این بازی

های تمایز و تضاد موجود و منازعات تاریخی ناشی از  بلکه رشد آن نیز تنها در بستر بازی
امکان سرمایهآن  بنابراین  است.  بوده  شبهپذیر  هموا داری  بحرانی«  دولتی،  رشد  »منطق  ره 

تنها برای »تولّد و رشد خود«، بلکه  دولتی نهداری شبهسرمایه  ؛ داشته و دارد. در وهلۀ سوّم
برای »بقا و بازتولید خود« نیز، همواره به تنش و بحران نیاز ذاتی داشته است؛ زیرا تنش و  

ی را در عمل  دولتبحران، امکان انحالل و حّتی تضعیف جامعۀ کوچک اما پرقدرت شبه
 بخشد.  دولتی امکان خود تعّینی بیشتر میروز، به نیروهای شبهکند و روزبهناممکن می

از آنجا که در شرایط تنش و بحران، امکان ایجاد یک »شرایط غیررقابتی بادوام در بازار«  
به نگهو  »ضعیف  آن،  و  تبع  آسان  ایران،  سیاسی  اقتصاد  در  مستقل«  بورژوازی  داشتن 

پذیر است؛ درنتیجه، »تنش و بحران« را باید کلید انباشت پویا و مستمر سرمایه در توجیه
نیروهای  دولتی تلقی کرد زیرا امکان بهرهداری شبهدرون سرمایه برداری آنی و گسترده 

از رانتشبه برای استفاده  اقتصادی و تجاری  دولتی از شرایط تنش و بحران  های بزرگ 
امتیازات انح  صاری اقتصادی، واردات کاالهای اساسی، استفاده گسترده از  )مانند کسب 

سازد. در نتیجه، »منطق تولّد بحرانی« و »منطق  آسانی میسر میها بهارز دولتی( را برای آن
به یک »منطق کنش بحرانی« و  داری شبهرشد بحرانیِ« سرمایه دولتی، باعث گرایش آن 

ش بحرانی و منطق انباشت بحرانی نیروهای  شود. این منطق کن»منطق انباشت بحرانی« می
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  1سود« بنامیم. -تورم-بحران -توانیم »چرخۀ تنشدولتی را میاقتصاد سیاسی شبه

دولتی به تنش و بحران آن است که رانت و انحصار  داری شبهترین دلیل گرایش سرمایهمهم
های  ها است که بازیتبدیل به سود چشمگیر برای آن  تداوم و قابل  دولتی، زمانی قابلشبه

غرب«؛ »بازی تمایز و تضاد    -)یعنی »بازی تمایز و تضاد اسالم    گانه سهبزرگ  تمایز و تضاد  
و تنش و  «(  داریضّدسرمایه  -   غیر انقالبی«؛ و »بازی تمایز و تضاد سرمایه داری   - انقالبی

تنها زمینه را برای کسب و حفظ  بحران ناشی از آن ادامه یابد. تداوم این بستر منازعات، نه
کند؛  موقعیت انحصاری در اقتصاد سیاسی ایران و تضعیف مداوم بورژوازی ملّی فراهم می

تبع آن، »انباشت فزایندۀ درپی تورم« در جامعه و بهر از آن، باعث ظهور »امواج پیبلکه فرات
حیات  سود« برای  -تورم-بحران -»چرخۀ تنششود. در نتیجه،  ها میدولتیشبه  سود« برای

ها با حفظ و حّتی تشدید دولتی یک چرخۀ جایگزین ناپذیر است زیرا آنداری شبهسرمایه
تر برای تبع آن، جریان انباشت سرمایه بیشتر و سریعواج تورم و بهتنش و بحران، عماًل ام

سود« و تداوم  ـ    تورمـ    بحرانـ    حال، »چرخۀ تنش بخشند. درعین خود را تضمین و تداوم می
آن »یک استراتژی چند نفعی« در درون پارادایم قدرت مستقر است زیرا با تداوم این چرخۀ  

پارا   اوالً؛حیاتی،   بازیماهیت و روح  ادامۀ  )از طریق  های  دایم قدرت جمهوری اسالمی 

  ثانیاً؛ شود.  گانه و حفظ بستر منازعات تاریخی موجود( حفظ و بازتولید میتمایز و تضاد سه
بخشی از هزینۀ مالی مورد نیاز برای ادامۀ کار »تکنوکراسی رفاهی موجود«، و بخشی از  

داری  مه کار بزرگ پارادایمی« از طریق سرمایههزینۀ مالی مورد نیاز برای پیشبرد مستمر »برنا 
،  ایمسلط و هم نخبگان قدرت حاشیه  هم نخبگان قدرت  ثالثاً؛  شود.دولتی تأمین میشبه

دولتی برای تأمین منافع مالی شخصی خود  داری شبهدر سطوح و اَشکال مختلف از سرمایه
آناستفاد از  بخشی  و  بهه کرده  م  مرورها  آریستوکراتهای  تبدیلدر  الی  به  و  جامعه  شده 

  2شوند.می
  بحران ـ    اما این منطق کنش و انباشت بحرانی سرمایه داری شبه دولتی، و تداوم »چرخۀ تنش 

تدریج نظام »کار، درآمد و مصرف« طبقات پایین و متوسط  به  طرف ازیکسود«،  ـ    تورم ـ  
ق، به »بحران انباشت سرمایه  دهد و بدین طریجامعه را عمیقاً در معرض تنزّل و زوال قرار می

و از  انجامد.  در پایین« )یا افول جریان انباشت سرمایه در طبقات متوسط و پایین جامعه( می
 

 . 27-29:  1399درباره این چرخه ر.ک.؛ ستاری  .1
 . 24-26ر.ک.؛ همان:  .2
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سود«،  ـ    تورمـ    بحرانـ    دولتی از طریق تداوم »چرخۀ تنش داری شبهسرمایه  طرف دیگر،
می ایجاد  جامعه  در  سرمایه«  انباشت  بستۀ  »دور  نوعی  نهایت  دردر  و  سایر   کند  نتیجه، 

دیگر، اگر بپذیریم که  بیانسازد. بهمسیرهای انباشت در جامعه را منتفی یا عمیقاً محدود می
دولتی(، برای انباشت سرمایه و پُر کردن ویژه شبهداری دولتی و بهشبه بازار )یا همان سرمایه

ر نتیجۀ همین تداوم خأل مالی ناشی از تحریمِ نفت، به تداوم تنش و بحران نیاز ذاتی دارد؛ د
اندازهای  چرخۀ تنش و بحران، سه جریان اصلی انباشت سرمایه در جامعه )یعنی جریان »پس 

گذاری خارجی و داخلی«( هر سه روند پایین  اندازهای دولتی« و »سرمایهخصوصی«، »پس 
تورمی    اندازهای خصوصی افراد در جامعه، تحت تأثیر امواجپس   اوالً؛  1یابند. یا ناپایدار می

اندازهای  و یا این پس   رونددولتی، یا دائماً تحلیل میدرپی ایجادشده توسط نیروهای شبهپی
نیروهای شبه باز هم تحت تأثیر امواج تورمی ایجادشده توسط  دولتی و برای خصوصی، 

جلوگیری از کاهش ارزش خود، وارد بازار ارز و طال و مسکن و نظایر آن ها شده و در  
بازارها میاین  ایجاد  مستمر  و  مضاعف  تورم  مجموع    ثانیاً؛کنند.  ،  از  مهمی  بخشی 

اندازهای دولتی برای تداوم تکنوکراسی رفاهی موجود و بخش مهم دیگر آن، برای  پس 
گذار داخلی و  نیروهای سرمایه  و ثالثاً؛شود.  پیشبرد برنامه کار بزرگ پارادایمی هزینه می

ه دلیل تداوم تنش و بحران در جامعه )و بازتولید بستر گذاران خارجی نیز بویژه سرمایهبه
گذاری بزرگ و بادوام در اقتصاد ایران  منازعات موجود( و ریسک ناشی از آن، از سرمایه

 کنند.  اجتناب می
یابد. در  به این ترتیب، روند انباشت سرمایه در جامعه دائماً، خصلتی پایین یا ناپایدار می

چنین شرایطی، نخبگان قدرت ناگزیر چهار ابزار اصلیِ جایگزین برای انباشت نسبی سرمایه  
سازی   از طریق خصوصی  دوّم؛  2از طریق استقراض و نیز انتشار یا خلق پول،   نخست؛دارند.  

 
گذاری« صرفاً بر این سه تأکید شده  اندازهای دولتی و سرمایهانداز خصوصی، پسدر اینجا، به دلیل اهمیت »پس  .1

 . 1373باغیان ؛ قره 1387باره، برای نمونه ر.ک.؛ نیلی و همکاران است. دراین
ویژه »استقراض از به  این استقراض شامل »استقراض از مردم«، »استقراض از کشورها یا نهادهای مالی خارجی« و  .2

های  ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت شاخصهای داخلی« است. مطابق تازه بانک مرکزی و دیگر بانک
درصدی نسبت به    19.6با رشد    1400، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه  1400اقتصادی در پایان سال  

ان رسیده است. در مورد استقراض و نیز انتشار یا خلق پول، برای نمونه  هزار میلیارد توم  178، به بیش از  1399سال  
برانسون   همکاران  1373ر.ک؛  و  دورنبوش  مرکزی  1371؛  بانک  سایت  در  منتشره  آماره  به  بنگرید  همچنین  و  ؛ 
www.cbi.ir 
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  چهارم؛  واز طریق افزایش قیمت ارز، انرژی و سایر کاالها و خدمات.    سوّم؛ازی،  و آزادس
اما این چهار مسیر را باید نوعی »انباشت منفی    1از طریق توسعۀ دامنه نظام مالیات ستانی. 

های استقراضی و یا خلق پول به افزایش پایه پولی،  سیاست اوالً؛سرمایه از باال« بنامیم زیرا 

سازی  های خصوصیسیاست ثانیاً؛ 2انجامد.در جامعه می حادّ گی و آثار تورمی  رشد نقدین 
شبه نیروهای  نفع  به  عماًل  اجرا،  فرایند  در  آزادسازی  تمامو  رشد  دولتی  کماکان  و  شده 

افزایش قیمت ارز، انرژی و سایر کاالها و خدمات    ثالثاً؛  3شود.داری ملّی محدود میسرمایه

انباشت سرمایه از طریق    و در نهایت؛  4کند.ید در جامعه ایجاد مینوعی تورم مضاعف جد
ویژه »طبقه متوسط شهری« و  های شکنندۀ جامعه بهتوسعه نظام مالیات ستانی، غالباً بخش 

دولتی( را در  ای بازار و خرده بازار« )نه نیروهای اقتصاد سیاسی مسلط شبه»نیروهای حاشیه
مالیاتبَر می افزایش  و  این بخش گیرد  بر  بیشتر  مالی  فشار  باعث  های اصلی  های جدید، 
کدام از این چهار مسیر جایگزین انباشت،  درنتیجه، هیچ  5شود. دهنده در جامعه میمالیات

نخبگان قدرت    سواز یککنند بلکه،  تنها بحران عام انباشت سرمایه را در جامعه حلّ نمینه
دهند و ی پیشین خود از جامعه را از دست میصورت گریزناپذیری، امکان استقالل مالبه

های خود را از طرق  شوند تا بخشی از هزینهتر میروز به لحاظ مالی به جامعه وابستهروزبه

 
چهار  از  غیر  .1 راه   این  اصلی،  بودجه  راه  کسری  تأمین  و  سرمایه  انباشت  برای  نیز  دیگری  و های  دخالت  )مانند 

اوراق قرضه، فروش برخی  دست بانکی، فروش  بهره  نرخ  تغییر  پول و سرمایه، فروش سهام،  بازار  کاری دولت در 
درباره )ها از این راه( وجود دارد.  های ملی و تأمین بخشی از هزینههای دولت، و همچنین اجرای برخی طرحدارایی 

تأمین  گونه روشاین انباشت سرمایه و  برانسون  کسری بودجههای  نمونه ر.ک.؛  برای  راه امّ  (.1373،  این  اوالً؛  ا  ها، 
ها  و ثانیاً؛ برخی از این راه ایران نشده و نخواهند شد. بحران انباشت سرمایه در جامعه  مداومکاهش ساختاری و باعث 

   ممکن است گاه با استقبال جامعه مواجه نشود.

درصد و   31.8، پایه پولی  1400بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در اسفندماه سال   2.
رشد داشته است. در رابطه با تأثیر استقراض در رشد نقدینگی و آثار تورمی   1399درصد نسبت به سال  39نقدینگی 

همچنین بنگرید به آماره منتشر شده در سایت بانک  ؛ و  1371؛ طیب نیا  1387آن در ایران، ر.ک.؛ نیلی و همکاران  
 www.cbi.irمرکزی 

نمونه ر.ک.؛ گزارش پژوهشی مرکز پژوهشدر مورد روند و نتایج عملی خصوصی  .3 های  سازی در ایران، برای 
 .  1387و  1381و   1378مجلس  

 . 1387در این رابطه، برای نمونه ر.ک؛ نیلی و همکاران  .4
برد؛ گسترش مالیات باعث اضمحالل طبقه متوسط  در شرایط تورم )به مثابۀ مالیات پنهان( به سر میزمانی که جامعه    .5

 ر.ک.؛ هاشم پسران مندرج در:برای نمونه  ،می شود. درباره این دیدگاه 

 . /https://jahaneghtesad.comثروت- و-قدرت- نامیمون-/پیوند  
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ها و...(، از جامعه تأمین و  ها، گسترش مالیاتها، حذف یارانهمختلف )مانند افزایش قیمت

توانیم »وابستگی مالی جبری نخبگان  می  بر آن تحمیل کنند. این واقعیتِ هم اکنون جاری را
قدرت به نیروهای اجتماعی« و »استقالل مالی جبری نیروهای اجتماعی از نخبگان قدرت«  

ماهیت و روح  و هم  از سوی دیگر.  بنامیم ناگزیر برخالف  نخبگان قدرت  با آن،  زمان 
ا اعمال برخی  سّنتی خود عمل کرده و زمینۀ بسط تکنولوژی دیجیتال را در جامعه )ولو ب

سازند تا بارِ بخشی از وظیفۀ انباشت سرمایه را بر دوش تکنولوژی  ها( فراهم میمحدودیت
از یعنی »بحران  سدگرگوندیجیتال و کاربران آن بگذارند. این روند به ترکیب دو عنصر  

  و این دو عنصر پیچیده،  1انجامددر جامعه می  انباشت سرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال« 
درهم گریزناپذیری  نحو  میبه  بهتنیده  »بحران  نحویشوند  بین  واقعی  جدایی  ایجاد  که 

 گردد.انباشت سرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه ناممکن می
ترکیب »بحران انباشت سرمایه« با »بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه )آغاز   .2

بزرگ«  حرک  2»دگرگونی  در  دوّم  مرحلۀ  مثابۀ  استثناء  به  وضعیت  سوی  به  ت 
 جبری در ایران(

گونه که قباًل اشاره شد؛ اگر »سّنت، نفت و شبه بازار« را سه پایۀ اصلی شیوه تولید  همان
بازی  های تمایز و تضاد )یا  موازات ادامه بازیهیدروکربنی در جامعۀ ایران فرض کنیم؛ به

غیر انقالبی«؛ و »بازی تمایز و ـ    انقالبیغرب«؛ »بازی تمایز و تضاد    ـ  »تمایز و تضاد اسالم
بازار« )بهسرمایه  ضد  ـ  تضاد سرمایه داری »نفت و شبه  مثابه دوپایۀ مادّی  داری«(، قابلیت 

رود. درنتیجه، نخبگان  شیوه تولید هیدروکربنی( در فرایند انباشت سرمایه، دائماً تحلیل می
تکنولو »بسط  به  گریزناپذیری  و  فزاینده  نیاز  میقدرت  جامعه  در  دیجیتال«  تا  ژی  یابند 

ترمیم و تا حدّ امکان احیاء کنند. اما  وسیله »نظام کار، درآمد و مصرف« در جامعه را  بدین 
شود و  با بسط تکنولوژی دیجیتال در جامعه، هم بحران انباشت سرمایه در جامعه حلّ نمی

یجیتال در جامعه  یابد و هم، بسط جبری تکنولوژی دفقط به صورتی محدود کاهش می
 

موازات بحران انباشت سرمایه( عمالً  ی دیجیتال در جامعه )بهگرایش گریزناپذیر نخبگان قدرت به بسط تکنولوژ  1.
دیجیتال« در    ترکیب »بحران انباشت سرمایه« و »بسط تکنولوژیاز آن زمان،    داد و  رخ  1390و    1380ه  در طول دو ده 

 . گرفتشکلایران جامعه 
است. در اینجا،   کرِن آرمسترانگدیگری از و  کارل پوالنی، یکی از کتابدو « در اصل عنوان »دگرگونی بزرگ .2

عیت  در حرکت به سوی وض  مرحلۀ دوّممتفاوت )برای نامگذاری  ای  زمینهاز اصطالح »دگرگونی بزرگ« در معنا و  
 . 1399آرمسترانگ  و  1399پوالنی برای مقایسه ر.ک؛   .امکرده ( استفاده ایران استثناء جبری در جامعه 
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ترتیب،  این کند. بهزمینه افول »سّنت« )یعنی پایۀ سوم شیوه تولید هیدروکربنی( را هموار می

پایۀ شیوه تولید هیدروکربنی )یعنی سّنت، نفت و شبه بازار( در معرض فرسایش و  هر سه
 دهد؟گیرند. اما فرایند فرسایش و افول سّنت چگونه رخ میافول قرار می

»تبدیل   اوالً؛ از  ناشی  جامعه،  در  دیجیتال  تکنولوژی  بسط  به  قدرت  نخبگان  گرایش 
از یکسو و »قابلّیت تکنولوژی دیجیتال در کاهش نسبی بحران    1دیجیتالیسم به روح زمانه«

صورت  طور عام و تکنولوژی دیجیتال بهانباشت« از سوی دیگر است. بدون تکنولوژی به
مکان پاسخ نسبی و محدود به بحران انباشت سرمایه  خاصّ و مشخص، نخبگان قدرت حتی ا

تبع  درنتیجه، با افول قابلیت انباشتی »نفت و شبه بازار« و به  2در جامعه را نخواهند داشت.
تکنولوژی   بسط  به  وادار  قدرت  نخبگان  جامعه،  در  انباشت  بحران  مداوم  تشدید  با  آن، 

ران انباشت اساساً جدا از تکنولوژی  شوند؛ زیرا کاهش ولو نسبی بحدیجیتال در جامعه می
دیجیتال ممکن نبوده و نخواهد بود. اما نخبگان قدرت با بسط تکنولوژی دیجیتال در جامعه  

شوند و آن اینکه، »هرچند بسط تکنولوژی دیجیتال  ناگزیر گرفتار پارادوکسی بزرگ می
تا  را  اسالمی  قدرت جمهوری  پارادایم  سرمایه  انباشت  بحران  جامعه،  کاهش    در  حدّی 

هممی اما  در  دهد؛  را  قدرت  پارادایم  این  مشروعیت«  و  هویت  »هژمونی،  ساختار  زمان 
نحو گریزناپذیر در یک  سان، نخبگان قدرت بهبدین   دهد«.معرض فرسایش و افول قرار می

پوشی از مزایای تکنولوژی دیجیتال برای حلّ  افتند؛ چراکه نه امکان چشمدور بسته فرومی
نباشت را دارند و نه قادرند تأثیرات منفی و دگرگون ساز تکنولوژی دیجیتال بر معمّای ا

ساختار »هژمونی، هویت و مشروعیت« پارادایم قدرت جمهوری اسالمی را در جامعه مهار  
می را  رخداد  این  تاریخی  کنند.  بسط  »پارادوکس  به  قدرت  نخبگان  شدن  دچار  توانیم 

بنامیم.  ریشه    3تکنولوژی«  نامتناهی  اساساً  و  فراگذرنده  ماهیت  در  پارادوکس  این  اصلی 
   4ویژه تکنولوژی دیجیتال نهفته است.تکنولوژی به

 
، برای  تکنولوژی. درباره بسط تاریخی  است  گرفته   قراردر مرکز روح، آگاهی و عمل جهانی تکنولوژی  تدریج،  به  .1

 . 2009؛ السون و دیگران 1983؛ میچم و مکی  2000ر.ک؛ پیت  نمونه
  78  بربالغ  1399سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان خردادماه   ICT طبق آمار منتشره توسط بخش  .2

اینترنت بوده و از آن استفاده    663هزار و    86میلیون و   اینترنت،    موازاتبه  .کنندی منفر در ایران مشترک  گسترش 
 حجم مشاغل دیجیتال نیز در جامعه در حال گسترش است. ر.ک؛  

https://www.mehrnews.com/news/4990207/ 
 . 241-246:  1398ر.ک؛ ستاری  .3

 . 1393درباره ذات نامتناهی تکنولوژی، ر.ک.؛ هایدگر و دیگران  4.
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زندگی دیجیتال« بسیار پویا و در قیاس با آن، هر »نظم پارادایمی« بسیار  »  که   آنجا   از حال،  

ی و  ذاتاً متناه  کثرت»ایستا است؛ درنتیجه، پارادایم قدرت جمهوری اسالمی قادر نیست  
حوزۀ در  موردنظرش  نظم  )یا  خود«  پارادایمی  نظم  و    محدود  هویت  هژمونی،  انباشت، 

در جامعه، همدوش و    « زندگی دیجیتالو نامحدود  کثرت ذاتاً نامتناهی  »مشروعیت( را با  
هماهنگ سازد. بنابراین »تکنولوژی دیجیتال« که در آغاز با »میل و نیاز ذاتی پارادایم قدرت  

به حلّ معمّای انباشت آن« سازگار بود؛ در ادامه، به ناسازگارترین عنصر  جمهوری اسالمی  
می تبدیل  آن  مشروعیت«  و  هویت  »هژمونی،  ساختار  میان  برای  گسست  نوعی  و  شود 

»ساختار انباشت سرمایه« پارادایم قدرت مستقر و »ساختار هژمونی، هویت و مشروعیت«  
خبگان قدرت دیگر قادر نیستند به سهولت  گیرد. در چنین شرایطی نآن در جامعه شکل می

میان این دو ساختار گسسته )یعنی ساختار انباشت سرمایه پارادایم قدرت جمهوری اسالمی  
طرف و ساختار هژمونی، هویت و مشروعیت این پارادایم قدرت در دیگر سو( پُل در یک

ی و نسبی »ساختار  شدن تدریج  دیجیتالیموازات  بزنند زیرا تنها راه ممکن آن است که به
انباشت«، به صورتی داوطلبانه »ساختار هژمونی، هویت و مشروعیت« پارادایم قدرت مستقر  

حلّ  منزله تنها راهرا بازسازی نمایند. این امر، تنها از رهگذر نوعی »بازاندیشی ساختاری« به
بُن فکن تکنولوژی دیجیتال ممکن است. اما بازاندیشی س اختاری  دفاعی در برابر قدرت 

نبوده و نخواهد بود زیرا   انتخاب نخبگان قدرت مسلط  در  لزوماً و در همه شرایط مورد 
در ساختار »هژمونی،  مسلط  )یا بازاندیشی نخبگان قدرت  صورت انجام بازاندیشی ساختاری

این   ساختار  و  ماهیت  حفظ  اسالمی(،  جمهوری  قدرت  پارادایم  مشروعیت«  و  هویت 
درنتیجه، با بسط تکنولوژی دیجیتال   راحتی ممکن نخواهد بود.جامعه بهپارادایم قدرت در  

هژمونی،   »ساختار  از  مستقر  قدرت  پارادایم  انباشت«  »ساختار  گسست  فرایند  جامعه،  در 
یابد و راه را برای بروز تناقضات جدید در درون  هویت و مشروعیت« آن در جامعه ادامه می

   سازد.این پارادایم قدرت هموار می
توان حذف تکنولوژی دیجیتال از جامعه و هم  ازآنجاکه نخبگان قدرت در ایران هم ثانیاً؛ 

بنابراین تکنولوژی دیجیتال با  توانایی حذف نتایج منفی دیجیتالیسم در جامعه را ندارند؛ 
»متافیزیک«نوعبهشدن  یلتبد تمام    1ی  تدریجی  کردن  زایل  با  جمله  یتکلّو  آن  از  و  ها 

ه یک کلّیت(، از تکامل هماهنگ ساختار »انباشت،  مثاببهّنتی )تضعیف سّنت و آگاهی س 

 
 . 1393متافیزیک؛ ر.ک؛ هایدگر و دیگران  نوعی  به تکنولوژی درباره تبدیل  .1
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جامعه   در  اسالمی  جمهوری  قدرت  پارادایم  مشروعیت«  و  هویت  کاهد.  یمهژمونی، 

بسط  دعبارتبه با  هم  یگر،  و  حوزۀ خصوصی  هم  جامعه،  در  دیجیتال  حوزۀ  تکنولوژی 
پویاتر،    هرروزعمومی   در    ازآنچه  ترناهمگونتر،  یچیدهپخصلتی  مسلط  قدرت  نخبگان 
چراکه  یابدیمخواهند،  یمجامعه   مرجعیتبه  دیجیتال،تکنولوژی  ؛  و  سّنت  های  تدریج 

کند و بستر نیرومندی برای  سازد؛ نظم اخالقی موجود را تضعیف میسّنتی را متزلزل می
قد و  توان »نسازد. محور این نزاع را میبیگانگی با سّنت و نزاع تاریخی علیه آن فراهم می

دیجیتال  تکنولوژی  ،  درواقع  1نظام حقّ و تکلیف رسمی و مرسوم« در جامعه دانست. نفی  
سازد تا بر نظام حقوق و تکالیف سّنتی موجود در جامعه پرتو افکند؛ آن  یم»فرد« را قادر  

ید نماید. تأک را به پرسش بکشاند و درمقابل، بر حقوق طبیعیِ برابرخواهانۀ خود در جامعه  
دیجیتال به ابزار تخطئه سّنت و خطاهای نخبگان قدرت مسلط سّنتی  تکنولوژی  ترتیب،  ین ابه

شود و با وقوع بحران در آنچه که می توانیم »بحران یوتوپیای رسمی«  یمدر جامعه تبدیل  
پایه سوّم شیوه تولید هیدروکربنی )یعنی عنصر  ( بنامیم؛  سّنتی)یا بحران سودمندی آرمانشهر  

 گیرد.قرار می افولسّنت( نیز در معرض فرسایش و  
انباشت سرمایه« را عامل »تحوّل هستی اجتماعی فرد و حوزۀ   با این وصف، اگر »بحران 
خصوصی او« تلقی کنیم؛ »بسط تکنولوژی دیجیتال« عامل »تحوّل ساختار آگاهی جامعه و  

موازات ترکیب تدریجی و درهم تنیدگی جبری »بحران انباشت  به  2« است.یا حوزۀ عمومی 
سرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه، »مرحلۀ دوّم یا مرحلۀ دگرگونی بزرگ«  

تدریج، »هستی اجتماعی و  شود و بههستی اجتماعی فرد و ساختار آگاهی جامعه آغاز می
ستی اجتماعی و ساختار آگاهی نخبگان قدرت«  ساختار آگاهی نیروهای اجتماعی« از »ه

شود. به دلیل بروز این شکافِ رشد یابنده، نخبگان قدرت دیگر نه  از هم جدا و متمایز می
و نه اساساً قادرند تا    3صورت واقعی درک کنند مایلند ماهیت وضعیت فرد در جامعه را به

ج حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی  تدریدر عمل، مواجهۀ منطقی با آن داشته باشند؛ زیرا به

 
و مراد از »نظام حق و تکلیف  در اینجا، منظور از »نظام حق و تکلیف رسمی«، حقوق و تکالیف مندرج در »قانون«،    .1

 مرسوم«، حقوق و تکالیف مندرج در »سنّت، رسم و یا عرف جامعه« است. 
است.    شده   استفاده  جامعه«  کلّ»حوزه عمومی به مثابۀ  تعریف  از    خصلت چندمعنایی دارد و در اینجا  «حوزه عمومی»  .2

  کالهون؛  1386تاریخ مفهوم حوزه عمومی و معانی مختلف آن، برای نمونه ر.ک؛ هابرماس  این تعریف و نیز  درباره  
 . 1996  ؛ مک نیل1393و   1390ر.ک؛ کاستلز  تکنولوژی،کننده  های دگرگونقابلیتباب  در . همچنین 2015

 شود.یتضمین م همچنانشده و ی از نخبگان قدرت، پیشاپیش تأمینزیرا منافع فردی و جمعی بخش مهمّ. 3
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جامعه،   در  دیجیتالیسم  بسط  و  انباشت  بحران  تأثیر  و  ل  متحوّ تحت  اندیشه  و  عمل  شده 

  سازگار   ، دیگر با این دگرگونی بزرگ حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی نخبگان قدرت
و   ماهیت  قدرت،  نخبگان  با  مقایسه  در  روز  به  روز  اجتماعی  نیروهای  درنتیجه،  نیست. 

یابند و این شکاف، به بیگانگی و درک ناپذیری متقابل نخبگان  تری میل یافتهخصلت تحوّ
انجامد. با ادامه این روند، هستی اجتماعی و ساختار آگاهی  قدرت و نیروهای اجتماعی می

قرار   قدرت  نخبگان  آگاهی  ساختار  و  اجتماعی  هستی  با  تضاد  در  اجتماعی  نیروهای 
مرمی به  بنیادی  تضاد  همین  و  گیرد.  قدرت  نخبگان  مادّی  و  روحی  مناسبات  زمان،  ور 

سان، از دسترسی  سازد و بدین کند؛ از تعادل خارج مینیروهای اجتماعی را دگرگون می
کاهد. در چنین شرایطی، نخبگان قدرت دیگر  نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی به هم می

نظم موردنظر خود در حوزۀ   پارادایمی« )یا  نیستند »نظم  انباشت، هژمونی، هویت و  قادر 
 مشروعیت( را به سهولت در جامعه حفظ و بازتولید نمایند. 

»جابجایی   .3 وقوع  و  جامعه  در  دیجیتالیسم«  »بسط  با  انباشت«  »بحران  ترکیب 
فزایندۀ طبقاتی« )ورود به »مرحلۀ سوم یا مرحلۀ آستانگیِ وضعیت استثناء جبری  

 در ایران«(  
ا عام  »بحران  تداوم  موازات  زندگی  به  در  دیجیتال  تکنولوژی  »بسط  و  سرمایه«  نباشت 

روزمره« و باگذشت زمان، این دو عنصر زمینه را برای »جابجایی فزاینده طبقاتی« در جامعه  
آورند و بدین ترتیب، مرحلۀ سوم در حرکت به سوی وضعیت استثناء جبری در  فراهم می

می را  مرحله  این  شود.  می  آغاز  آایران  »مرحلۀ  جبری« توانیم  استثناء  وضعیت   1ستانگی 
بنامیم. امّا این جابجایی فزایندۀ طبقاتی به مثابۀ یک اَبَر رخداد طبیعی گریزناپذیر، چرا و 

دهد؟ برای نشان دادن بهتر فرایندِ »جابجایی فزایندۀ طبقاتی«،  نویسنده ابتدا  چگونه رخ می
 کند: ه اجتماعی جدید« تقسیم میطبق  با فراگذری از نظریات مرسوم طبقه، جامعه را به »سه

عیار پارادایم قدرت مستقر )پارادایم  یا طبقه ای که حامی تمام نخست؛ »طبقۀ پارادایمی«
کند.  قدرت جمهوری اسالمی( بوده و به دالیل معنایی و مادّی خاصّ خود از آن دفاع می

 
مناسک  را از ویکتور ترنر و مباحث    آستانۀ گذار گرفتن در  یا قرار    (liminality»آستانگی« )در اینجا، مفهوم   .1

وضعیت    « حرکت به سویسومِ   متفاوت )برای نامگذاری »مرحلۀای  زمینهدر معنا و    از این مفهومو    امه او أخذ کردگذار  
  « و معانی و کاربردهای مختلف آن،آستانگیتاریخ مفهوم ». درباره  امه نموداستفاده    (ایران  جامعه   استثناء جبری در

 . 2009؛ توماسِن  1969و  1967؛ ترنر  1960وان جِنپ  ر.ک؛ 
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تمام عیار پارادایم  یا طبقه ای که برخالف طبقۀ قبلی، مخالف    دوّم؛ »طبقۀ ضدّپارادایمی«

»طبقۀ    سوّم؛قدرت مستقر بوده و باز با دالیل خاصّ خود، خواهان تغییر آن در جامعه است.  
پیشین، مدافع تمام  غیرپارادایمی« یا مخالف تمامکه برخالف دوطبقۀ  پارادایم  عیار  عیار 

ه است.  قبول« برای خود در جامعقدرت مستقر نیست؛ بلکه صرفاً خواهان »یک زندگی قابل 
دو طبقۀ نخست )یا طبقه پارادایمی و طبقه ضدّ پارادایمی( را می توانیم »طبقات اجتماعی  
)به دلیل   ناپذیر از آنها  بنامیم زیرا خروج اعضای این دو طبقۀ متضاد و سازش  متصلّب« 
ادراکات متصلّب، ارزشهای متصلّب، احساسات متصلّب و منافع متصلّب اعضا(، به سختی  

صورت   به  میو  رخ  میمحدود  را  غیرپارادایمی«  »طبقه  امّا  اجتماعی  دهد.  »طبقۀ  توانیم 
منعطف« بنامیم زیرا اعضای طبقۀ غیرپارادایمی، با سهولت بیشتری آمادگی خروج از این  
طبقه و ورود به دو طبقۀ دیگر )مخصوصاً طبقۀ ضدپارادایمی( را )در صورت از دست دادن  

  1دگی قابل قبول برای خود در جامعه( دارند. امید و امکان دستیابی به یک زن
طبقاتی منطقی باشد؛ آنگاه می توان برآن بود که با ترکیب »بحران عام  بندی  تقسیماگر این  

فرایند مشخصّی رخ داده و جابجایی    »بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعهانباشت سرمایه« و  
می تشدید  دائماً  ترطبقاتی  با  مشخصّ،  به صورت  انباشت  شود.  عام  »بحران  کیب جبری 

عماًل در معرض   در جامعه، شیوۀ تولید هیدروکربنیسرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال«  
پایۀ اصلی آن )یعنی سّنت، نفت  گیرد؛ زیرا سهافول مداوم و گاه، در آستانۀ انحالل قرار می

معنا و  مادّی  انباشت سرمایه  برای  فراگیر  قابلّیت  دیگر  بازار(  نخواهد  و شبه  و  نداشته  یی 
صورتی منسجم و هماهنگ  داشت. درنتیجه، شیوۀ تولیدهیدروکربنی دیگر قادر نیست به

معمّای انباشت سرمایه مادّی و معنایی را در جامعه حلّ کند و سرمایۀ موردنیاز برای تداوم  
)مانند  پارادایمی«  بزرگ  کار  »برنامه  پیشبرد  و  کنونی«  ضعیف  ولو  رفاهیِ   »تکنوکراسی 

نتیجه،   در  دهد.  قرار  قدرت  نخبگان  اختیار  در  سهولت  با  را  و...(  ای  هسته  سیاست 
تر شده و نخبگان قدرت دیگر این امکان را  رمقروز بیتکنوکراسی رفاهی موجود روزبه
مثابۀ یک ابزار حلّ منازعه و کاهش تضادهای اجتماعی    ندارند که از تکنوکراسی رفاهی به

حادّ شدن مداوم »بحران انباشت سرمایه« و »بسط تکنولوژی دیجیتال«  استفاده کنند زیرا با  

 
تقسیمنویسنده    .1 این  تا حدّامکان    ه کوشید  اجتماعیطبقات  از  بندی  با  محدودیتاست  ابهاماز  تداخلها،  و  ها،  ها 

که بر مبنای رهیافت    گانه هس  طبقات  بندیتقسیمدربارۀ این  .  شودرها    مرسوم طبقه  هایبندیقسیمهای موجود در تتناقض
 . 55و  25:  1401ر.ک؛ ستاری است،  تئوریک پارادایم قدرت
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شود و  تدریج »نظام کار، درآمد و مصرف«، خود دچار بحران حادّتری میدر جامعه، به

ای از نیروهای اجتماعی  براثر این حادّتر شدن »بحران کار، درآمد و مصرف«، بخش عمده
شکنندۀ رفاهیِ  تکنوکراسی  سیطره  از  می  عماًل  اخراج  یا  خارج  این    1شوند.موجود،  به 

از پیش  روز قدرت و قابلیت دربرگیرندگی خود را بیش  ترتیب، تکنوکراسی رفاهی روز به  
دهد. بر اثر خروج و یا اخراج مداوم نیروهای اجتماعی از »نظام کار، درآمد و از دست می

به جامعه  در  سه  مصرف«  در  نیز  طبقاتی  جابجایی  روند  آغاز  تدریج  زیر  اصلی  شکل 
 گردد:می

با گسترش بحران »کار، درآمد و مصرف«  نخست؛ »تضعیف و تنزیل طبقۀ پارادایمی«:
به پارادایمی  طبقۀ  از  بخشی  مصرف در جامعه،  و  درآمد  کار،  بحران  دچار  تدریج خود 

شوند و فراتر از آن، با تشدید بحران کار، درآمد و مصرف و طوالنی تر شدن آن در  می
عه، دفاع از پارادایم قدرت جمهوری اسالمی برای طبقۀ پارادایمی روز به روز دشوارتر  جام

تفاوتی  می شود. درنتیجه، بعضی قشرهای درون طبقۀ پارادایمی در معرض سرخوردگی، بی
دهد. اوالً؛  گیرند و به این ترتیب، دو جابجایی در این طبقه رخ میو حّتی اضطراب قرار می

مرور وارد »طبقۀ غیرپارادایمی«  کار و شکنندۀ طبقۀ پارادایمی« بهحافظههای م برخی »قشر
تمام نه حامیِ  نه مخالف تمام)یعنی طبقۀ  مستقر( می  عیارعیار  قدرت  ثانیاً؛  پارادایم  شوند 

طبقۀ پارادایمی« )که پیش از این، برای    2برخی »اعضای پراگماتیست و بویژه کانفورمیستِ 
کسب موقعیت و منافع مادّی به عضویت در طبقۀ پارادایمی تظاهر می کردند(، وارد »طبقه  

 شوند. پارادایمی« می ضدّ
تداوم »بحران انباشت سرمایه« و   پارادایمی«:  دوّم؛ »تجزیه و انحالل تدریجی طبقۀ غیر

تدریج هستی اجتماعی و ساختار آگاهیِ نخبگان  ه»بسط تکنولوژی دیجیتال« در جامعه ب
سازد. نخبگان قدرت  قدرت و نیروهای اجتماعی را از هم متمایز و بتدریج، کاماًل جدا می
اقتصاد سیاسی« و در مقابل،   ممتاز  به  به موجوداتی صاحب »موقعیت  بخش عمدۀ جامعه 

د. با تداوم و تشدید این بی  شونموجوداتی »فاقد موقعیت حداقلی اقتصاد سیاسی« تبدیل می

 
توان در قالب از دست دادن مستمر رفاهی را می  تکنوکراسیترین مصادیق اخراج بخشی از جامعه از سیطره  مهم  .1

 شرایط کار، درآمد و مصرف مناسب در جامعه )به دلیل رکود و تورم مستمر و فزاینده( دید. 
خود  و منطق کنش  ، مواضع  وضعیت  نگاه بهکه با    افراد حزب باد است  در ادبیات سیاسی، منظور از کانفورمیستها  .2

 . 2001ر.ک؛ هوگان برای نمونه  ،کانفورمیسمدهند. درباره می طلبانه تغییررا به شکلی فرصت
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ازپیش در معرض تجزیه و انحالل  موقعیتی اقتصاد سیاسی، »طبقه غیرپارادایمی« هرروز بیش 

به طبقه  این  از  مهمی  بخش  و  »طبقۀ  قرارگرفته  وارد  و  شده  کاماًل سرخورده  زمان  مرور 
 شود.ضدّپارادایمی« )یا طبقه خواهان تغییر پارادایم قدرت مستقر( می

ویژه بر اثر براثر دو تحوّل طبقاتی باال، و به »ادغام و جهش طبقۀ ضدّ پارادایمی«: سوّم؛
طبقه   این  ضدّپارادایمی،  طبقه  در  غیرپارادایمی  طبقه  از  مهمی  بخش  تدریجی  ادغام 

 شود.  یافته و با گذشت زمان به »طبقۀ اکثریت جامعه« تبدیل میضدّپارادایمی جهش 
این سه جابجایی،   بیش به موازات  اجتماعی  نیروهای  و  نخبگان قدرت  از    روابط طبقاتی 

دهد. با گسترش این عدم تعادل بزرگ طبقاتی، حرکت به  پیش تعادل خود را از دست می
شود و در پی آن، جامعه وارد »مرحلۀ سوّم یا مرحلۀ  سوی وضعیت استثناء جبری تشدید می

آن، مبادله مستمر و فزایندۀ  گردد که خصلت اصلی  آستانگی وضعیت استثناء جبری« می
 خشونت میان نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی است. 

اَبَر رخداد در نهایی    تقارن»تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی« و   .4 چهار 
 (  «ساعت وضعیت استثناء جبریچهارم یا »مرحلۀ مرحلۀ  آغاز )جامعۀ ایران 

جبری، »تحوّل نسلی نخبگان قدرت    به موازات ورود به مرحلۀ آستانگی وضعیت استثناء  
و نخبگان قدرت    ددهمیرخ  در آینده  روند طبیعی گریزناپذیر    مثابه یکسّنتی« نیز بهمسلط  
تحوّل نسلی  اساساً  ند.  کنمنتقل میجدید  نخبگان قدرت سّنتی  جای خود را به    کنونی،سّنتی  

جبری در جامعه    و شروع وضعیت استثناء نهایی  گیری  رهبران، یک نقطه عطف در شکل
بر زیرا  سه  اثر  است  هر  خاصّ،  نسلی  تحوّل  و    غیرپارادایمیمی،  پارادایطبقۀ    این 

با تحوّل نسلی    اوالً؛شوند.  متأثر میطبیعی گریزناپذیر عمیقاً  پارادایمی از این اَبَررخداد  ضدّ
اصلی یکپارچه کنندۀ    منشأ و مکانیزمشود زیرا  دچار تروما می  »طبقۀ پارادایمی«   رهبران،

ی از  دهد. درنتیجه، بخش مهمّتی از دست میمدّ  برایخود را  فکری، روحی و حّتی مادّی  
 1گیرد.می  ها را فراکنند و نوعی اضطراب وجودی آنپناهی میپارادایمی احساس بی  طبقۀ

یت  تواند به خأل عاطفی، پریشانی و ابهام ذهنی این طبقه در مورد وضعاین اضطراب می

 
( Post-Traumatic Stress Disorder»اختالل استرس پس از تروما« )  ،«اضطراب وجودی»منظور از    ر اینجاد  .1

مفاهیم   »اضطراب وجودی« )ازمفهوم از در مرحلۀ تحّول نسلی رهبران،  بودن این استرس به دلیل حادّاست. در واقع، 
اضطراب  نیز  تروما و  دو مفهوم  . درباره  امه کرد  استفاده   برای توضیح این مرحله  (وجودیدر پدیدارشناسی    کلیدی

 . 1392؛ ورنو و دیگران 2003ر.ک؛ وان دِر کولک  برای نمونه ،وجودی
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نسل جدید رهبران  »بینی به  »طبقه غیرپارادایمی« نیز در صورت بد  ثانیاً؛ها بیانجامد.  آینده آن
گیرد.  پیش در مسیر تضاد، تجزیه و ادغام در طبقه ضدّپارادایمی قرار می  از  بیش   «،سّنتی
ری برای و انگیزه بیشت   بهتری برای رشد  پارادایمی« نیز در این شرایط زمینۀ  »طبقه ضدّ  ثالثاً؛

 یابد.  نزاع با نخبگان قدرت مسلط جدید در جامعه میتشدید 
موازات وقوع سه اَبَررخداد »بحران انباشت سرمایه«، »بسط تکنولوژی دیجیتال«  به  1اکنون هم

و »جابجایی فزایندۀ طبقاتی«، جامعه مستعد چهارمین اَبَررخداد )تحوّل نسلی نخبگان قدرت  
مسلط سّنتی( است. با فعلّیت تدریجی این مرحله پایانی، زمینه برای ترکیب و تقارن نهایی  

اد گریزناپذیر مزبور هموار شده و ساعت وضعیت استثناء جبری در جامعه به  چهار اَبَر رخد
 یابد.صورت بالفعل آغاز و استمرار می

 تحلیل نهایی؛ »وضعیت استثناء جبری آینده« به مثابۀ »مسأله بنیادی ایران« 
  تنها زمینه را برای دگرگونی و بیگانگی مفرط در ترکیب تدریجی این چهار اَبَر رخداد، نه

می فراهم  وارد  جامعه  را  اجتماعی  نیروهای  و  قدرت  نخبگان  آن،  از  فراتر  بلکه  سازد؛ 
بزرگ    عدم تعادلسه  توان  می  طور کلّی، کند. به  بزرگ« می  هایعدم تعادلای از »دوره

هستی اجتماعی و ساختار آگاهی نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی«؛    عدم تعادل)یعنی »
را به موازات حرکت جامعه  بزرگ روحی«(    عدم تعادلبزرگ طبقاتی«؛ و »   عدم تعادل»

  ها عدم تعادلاین  به زعم نویسنده،  مالحظه نمود.  ایران به سوی وضعیت استثناء جبری فرارو  
زمان،   مرور  نابه  رشد  برای  را  سزمینۀ الزم  جامعه  نفی در  و  د. نسازهموارتر میازگاری 

تر« و »نیروهای  تر و حّتی ضدّاجتماعیروز غیراجتماعیروزبهمسلط  »نخبگان قدرت  بنابراین 
تدریجی  شوند. این روند  تر« میتر و حتّی ضدّسیاسیروز غیرسیاسیاجتماعی روزبهعمدۀ  

نخبگان قدرت« و  فزایندۀ  تر شدن  عیتر و ضدّاجتماتوانیم »غیراجتماعیرا میامّا اساسی  
با تداوم این روند،   2نیروهای اجتماعی« بنامیم. فزایندۀ  تر شدن  تر و ضدّسیاسی»غیرسیاسی

تاریخی   انقطاع  نوعی  و  دور شده  یکدیگر  از  دائماً  اجتماعی  نیروهای  و  قدرت  نخبگان 

 
پایان یافته   1401 خرداد اواخر)قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران: شالوده و شرایط امکان(،  این مقالهتالیف . 1

 شده است.   بارگذاری و ثبت «فصلنامه دولت پژوهی »اینترنتی   سامانه در 4/1401/ 13  تاریخ درو 

  سیاست  از  آنهافزایندۀ    دوری  ،« نیروهای اجتماعیشدن    ترتر شدن و حتّی ضدّسیاسیغیرسیاسی»در اینجا، منظورم از    .2
ورت عدم گشودگی در اقتصاد سیاسی  در آینده )در صروندهای سیاسی مشروعیت بخش به  شانرسمی و عدم ورود

 . است( ایران
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میهمه شکل  آنها  میان  ذجانبه  در  فراگیر  تاریخی  انقطاع  این  زمینهگیرد.  خود  ساز  ات 

مسلط« در جامعه   قدرت  نخبگان  و تصمیم  اراده  امکانّیت  »افول  و  »بحران حادّ سیاست« 
مرور است؛ زیرا »رهبران سّنتی جدید«، در صورت عدم بازاندیشی مثبتِ واقعی و بهنگام، به

در  بلکه »خود  نه تنها »موقعیت خطاب کنندگیِ رهبران پیشین« را در جامعه نخواهند داشت  
 1شدگی و حّتی استیضاح اجتماعی بیش از پیش« نیز قرار خواهند گرفت.معرض خطاب

چند سویۀ حادّ جدید احتماالً  ،  وضعیت استثناء جبری در جامعۀ ایرانآغاز    با  رتیب،تاین به
 رخ خواهد داد: 

، شرایط  این وضعیت استثناء خاصّ در جامعهبا ورود به    نخست، »سویۀ حادّ وجودی«: 
و همه احساس  شودو نیروهای اجتماعی دگرگون میاگزیستانس یا وجودی نخبگان قدرت  

،  معناییبیو    اند. در نتیجه، برخی دلهرۀ تنهاییکنند وارد مرحلۀ تاریخی جدیدی شدهمی
به این ترتیب،    2برخی دلهرۀ مواجهه و مرگ، و برخی دلهرۀ رهایی و آزادی خواهند یافت. 

تواند با نوعی هیجان، اضطراب وجودی عمیق و  استثناء جبری در جامعه میآغاز وضعیت  
تدریجی  ترکیب و تقارن    اجتماعی«:دوّم، »سویۀ حادّ  تضادهای مضاعف همراه باشد.  

سوی وضعیت استثناء جبری در جامعه  هار اَبَررخدادِ دائماً پیشرونده، خواه ناخواه همه را بچ
گیری از این وضعیت استثناء خاصّ و  خروج یا کناره  کس امکانو اساساً هیچ  دکشانمی

با آغاز وضعیت استثناء    سوّم، »سویۀ حادّ اقتصاد سیاسی«:منحصربفرد را نخواهد داشت.  
به سهولت   تواندنمیجبری در جامعه، مناسبات نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، دیگر 

 
از  ام.  و معنای مخالف آلتوسری به آن داده   کرده  را از آلتوسر أخذدر اینجا، مفهوم »خطاب کنندگی« و »استیضاح«    .1

دهند و برای سوژه ساختن، از مکانیسم های ایدئولوژیک افراد را در موقعیت سوژه شدگی قرار میدستگاه   ،دید آلتوسر
کند  دهد؛ استیضاح میها مورد خطاب قرار میمثابه سوژه کند. بدین معنا که ایدئولوژی افراد را بهاستیضاح استفاده می

ایدئولوژیک    تیجه اصلی دارد. نخست؛ بازشناختن سوژه کشاند. این خطاب کنندگی و استیضاح دو نو به پرسش می
م؛ بازتولید ایدئولوژی در جامعه. اما در اینجا، منظور از »خطاب شدگی و استیضاح اجتماعی« عکس برداشت  و دوّ

این    ،ایران  ر رخداد و با آغاز وضعیت استثناء جبری در جامعهبَآلتوسری است. به این معنا که براثر تقارن جبری چهار اَ
سان  دهند و بدینبار نیروهای اجتماعی عمیقاً نخبگان قدرت را مورد پرسش، خطاب و استیضاح اجتماعی قرار می

شود. در مورد مفهوم استیضاح و  می  نفی، طرد و ردّاندیشه، اراده و عمل نخبگان قدرت توسط نیروهای اجتماعی  
 . 67:  1386؛ آلتوسر خطاب کنندگی در نظریه آلتوسر، ر.ک

بنیادی  ی  هاویهسنموده و برای فهم یکی از    أخذ   وجودیپدیدارشناسی  را از    «دلهره و    »اگزیستانسمفهوم  در اینجا،    .2
،  پدیدارشناسی  از  شاخهاین  ام. درباره  ه رد ب  به کاروجودی آن(  حاد ّوضعیت استثناء جبری در جامعه ایران )یعنی سویۀ  

 . 1392دیگران ؛ ورنو و ر.کبرای نمونه 
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بنابراین اقتصاد س  یاسی ایران به »اصول بازتنظیم بنیادی  در قالب اَشکال پیشین ادامه یابد. 

به   امّا  نیاز خواهد داشت.  متفاوت«  بنیادی جدید و  بازتوزیع  »اصول  متفاوت« و  جدید و 
در   دو  اجتماعی هر  نیروهای  و  قدرت  نخبگان  استثناء جبری،  به وضعیت  ورود  موازات 

ها  رادوکس گیرند. این پاخاصّ و مشخّصی قرار می  ناپذیر اجتنابهای  معرض پارادوکس 
»امکان بازاندیشی مثبت، حقیقی و بهنگام« و به تبع آن،    ،1)که موضوع مقالۀ مستقلی است( 

امکان بازتنظیم بنیادی و بازتوزیع بنیادیِ جدید و متفاوت در اقتصاد سیاسی ایران را دشوار  
مقطعی یا  ،  خروج غیرواقعی  نه)  « آمیزقطعی و مسالمت. در نتیجه، »خروج واقعی،  دسازمی

ر( از وضعیت استثناء جبری فرارو، هم برای نخبگان قدرت و هم برای نیروهای  باخشونت
ت بیشتر نیاز و  و هر دو طرف، هر روز به خشون  دشواجتماعی »پیچیده، سخت و مبهم« می

مساله بنیادی  » گانه، وضعیت استثناء جبری فرارو را بایدهای سه. با این سویهدن یابگرایش می
 ایران« بنامیم.

 
  

 
خبگان قدرت  های متناقضی بپردازد که نخسنیز پاو    هابه پارادوکس  ،یدر مقالۀ دیگربتواند  امیدوار است  نویسنده    .1

  «مرحلۀ آغاز این وضعیت استثناء در جامعه»دربویژه  و    «وضعیت استثناء جبری  در »مرحلۀ آستانگیِو نیروهای اجتماعی  
 با آن مواجه خواهند شد.  
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