
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

  سیري در رویکردهاي نظري متاخر به مقاومت

  *سمیه سادات شفیعی       
  15/8/92 :تاریخ دریافت             

  30/2/93 :تاریخ پذیرش          
  

  چکیده
متداول، رایج و محوري در    مفهومیبه عنوان موضوع مقاومت ،در مقاله حاضر

 مورد بحث قرار گرفته ،خرشناسی سیاسی و مطالعات فرهنگی متا ادبیات جامعه
اي و مطالعه و تحلیل نظري  و از طریق روش اسنادي با رجوع به منابع کتابخانه

هاي مقاومت، اشکال و وجوه کاربردي آن بر  ها و مولفه تالش شده تا ویژگی
 رابطه مقاومت با قدرت ،عالوه بر آن. حسب منابع اولیه در دسترس مطالعه شود

 بررسی و در ، پنداشت پست مدرنیستی او از قدرتدر پرتو اندیشه فوکو و
پردازان متاخري چون بوردیو،   با معرفی آثار مطرح و محل ارجاع نظریه،نهایت

ان و نظر صاحبگیدنز، فیسک، دوسرتو، اسکات، کلی، بیات، کامروا و برخی از 
 . هاي مشترك مقاومت در این آثار استخراج شده است لفهؤپژوهشگران داخلی، م

 اما به نظر ،چند اختالف آرا در این زمینه مشهود است دهد هر ها نشان می فتهیا
                                                

  .   استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. *
                               com.gmail@shafiei.ss  
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 ویژگی مقاومت به عنوانتوان   را میآیند پیهاي بارز  رسد دست کم ویژگی می
وقوع عینی کنش مقاومت آمیز، تضاد با : در رویکردهاي نظري متاخر دانست

گی روزمره، تالزم وضع موجود، ماهیت متعامل مقاومت، وقوع در بستر زند
 دلپذیر بودن  وقدرت و مقاومت، وجود خالقیت، اهمیت زمان در بروز مقاومت

ه پیچیده است که ب  مقاومت همچنان مفهومی ،با این همه. کنش مقاومت آمیز
طور اجتماعی از سوي مقاومت کنندگان، مخاطبان مقاومت و شاهدان ساخته 

 .ایی و زایا ارتباط داردشود و به نحوي با قدرت فراگیر، همه ج می

 قدرت، مقاومت، استراتژي، تاکتیک، سیاست زندگی، :هاي کلیدي واژه
  استراتژي پردازي

  
  مقدمه

تورق و مطالعه تصادفی مجالت و مجلدات علوم انسانی یا جستجوي اینترنتی نه چندان 
ند در هرچ. متداول در علوم انسانی است  می مفهو،دهد مفهوم مقاومت میپیشرفته نشان 

 ،سی سیاسی جاي داشته باشدشنا جامعهرسد این مفهوم در حیطه  مینگاه نخست به نظر 
سی به شنا جامعهتوان جایگاه مبرزي براي مقاومت در  میاما با طرح مباحث اخیر عاملیت 

مطالعات و نقد و ها،   این مفهوم دستمایه پژوهش،بر این اساس. معناي عام آن بازشناخت
و دانشگاهی علوم علمی  و محافل ها انجمندر  بویژه ،در جهان غربي بسیار ها بحث

  .اجتماعی قرار گرفته است
هاي   و سخنرانیها توان از تکرار این مفهوم در نشست میکثرت این مطالعات را 

 در آخرین کنگره جهانی ،طور مثاله ب. سی دریافتشنا جامعهالمللی  انجمن بین
سی شنا جامعهکه از سوي انجمن بین المللی ) 2010 (سی در گوتنبرگ سوئدشنا جامعه

، سی هنرشنا ها، جامعه ها، جنبش ، سازمانبرگزار شد در مقاالت مرتبط با مطالعات جوانان
جهانی ، حاشیه نشینی، کارگران مهاجرها،  فرهنگخرده ، محیط زیست، فرهنگ عامه
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قوم نگاري با مضمون انسان شناسی و ، گذار مدرنیته در کشورهاي توسعه نیافته، شدن
  .1یمیرو همقاومت روب

می  آیا مقاومت صرفاً مفهو:کند یپرسشی چند را مطرح م ،چنین کاربرد وسیعی
سی سیاسی است؟ مقاومت اساساً چه نسبتی با قدرت دارد؟ شنا جامعهکاربردي در حوزه  

سی و شنا جامعه از جمله ها یی از طرح موثق آن در سایر حوزهها توان داللت میآیا 
ي اجتماعی محل نمود آن است یا زندگی ها جنبشمطالعات فرهنگی نیز ارائه داد؟ آیا 

تواند محملی براي بروز آن باشد؟ آیا مقاومت صرفاً شکلی فیزیکی دارد  میروزمره هم 
تواند مقاومت  میمانند گفتگو یا رفتار نمادین یا شکستن سکوت هم  می یا کنش کال

توان مولفه متمایز  را می) به لحاظ ابعاد وقوع (مقیاس مقاومتدانسته شود؟ آیا معیار 
 شرط وقوع مقاومت است؟ آیا مقاومت الزاماً با تغییر ،دانست؟ آیا کنش جمعیاي  هکنند

 کسی یا چیزي که مقاومت به سوي او به عنوان (عجین است؟ آیا درك مخاطب مقاومت
  گنجد؟ میت  در تعریف مقاوم،از کنش مقاومت آمیز) نشانه رفته

 زیرا به ؛ي مقاومت استها  و مولفهها ویژگی روشن شدن ، اصلیمسأله ،بنابراین
رسد گسترش فزاینده کاربرد این مفهوم در سطح جهانی در زیرمجموعه علوم  مینظر 

ان در تعریف و پرداختن به این نظر صاحب به معناي گرایش واحد محققان و ،اجتماعی
 ،ي معتبرها ین موضوع ارجاع به برخی مطالعات و پژوهشبراي روشن شدن ا. امر نیست

  : شود چند پرداخته می به ذکر مواردي جا این در  کهقابل تامل است
 ضمن بررسی تعامل ساختارهاي از پیش "مقاومت شکننده"  در کتاب2جان فوران

موجود و جاري جامعه ایرانی با فشارهاي خارجی حاصل از رابطه ایران با غرب در 
در کاربرد ، مشهود و هدفمند اشاره کرده، به موضوع مقاومت جمعی، وي نظام جهانیالگ

 به صورت یک رشته ها تنش«: دهد می مفهوم تنش را محور کار خود قرار ،مقاومت

                                                
- براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به:  

 http://www.isa-sociology.org/congress2010/isa-gothenburg-2010-book-of-abstracts.pdf 
2. John Foran 
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ي جدایی خواهانه و کودتاها رخ نموده و ها ها، جنبش انقالبها،  شورشها،  اعتراض
ي گوناگون جامعه در برابر واقعیتهاي سلطه ها بخشسرچشمه آنها در مقاومتی است که 

 مقاومت از نظر ،در مجموع). 19: 1385فوران، (» اند خارجی و خودکامگی دولتی نشان داده
  . گرفته شده است کاره  ب، و مترادف جنبشرد شکلی سازمان یافته، آگاهانه و عینی دا،فوران

فاوتی خصوصا در هاي مت که داللت، فرهنگ و زندگی روزمره در 1،اندي بنت
مقاومت افزوده   میبه شکل دیگري بر ابهام مفهو، عرصه مطالعات فرهنگی در پی داشته

پیدایش ، ي جهانی و صنایع مصرفیها  مدرنیته با رشد روزافزون رسانه،از نظر او. است
پادفرهنگ؛ «.  به دنبال داشته استها فرهنگا در قالب پادراز مقاومت اي  هطیف فزایند

رسوم و کرد و ، ي سبک زندگی بدیل و متفاوتی است که عقایدها  و قریحهها ياستراتژ
کارهاي فرهنگی مهم و اساسی براي تعریف جوامع مدرن معاصر و اخیر را فعاالنه نفی و 

این نفی فعاالنه در واکنش به اتکاي فزاینده بر علم و ). 255: 1386، بنت (»کنند میطرد 
ی بر سلیقه و ترجیحات متعارف سبک زندگی در کنار فناوري در جوامع مدرن و مبتن

شکلی مقاومت آمیز به ، ي سبک زندگیها فعالیتبندي به پذیرش مجموعه  تعهد و پاي
هاي عقیدتی و کردوکارهاي پیشامدرن به  افراد از دستگاه«  بدین شکل2.گیرد میخود 

                                                
1. Andy Bennett 

 -هاي  جریان. ها، نمونه افراطی مقاومت در برابر صنعتی شدن است  به طور مثال، جنبش قرن نوزدهمی لودیت
هاي  ها و هندریکس و پذیرش ارزش اخیرتر مقاومت علیه منطق عقالنی علمی سرمایه داري با الهام از موسیقی بیتل

جنبش . هایی تاثیرگذار شد گیري جنبش  در نهایت منجر به شکل60سبک زندگی نوین از سوي جوانان در دهه 
هاي بایر و نیز اتخاذ  نعتی و شیمیایی، احیاي زمینبازگشت به زمین، با حمایت از کشاورزي مستقل به جاي ص

بنت با ارجاع به تحقیق گرینوود که با استفاده از . سبک زندگی روستایی یا نیمه روستایی و خانه به دوش همراه بود
آراي گیدنز انجام شده بود استدالل می کند احیاي عالقه به عقاید پست مدرن نظیر سحر و جادو و بت پرستی نیز 

به . ه منزله بخشی از فرایند شفا و درمان و روشی براي عالج تاثیر مخرب مدرنیته و به منزله نوعی مقاومت استب
عالوه، احیاي عالقه به علوم غیبی، پاسخی به اتکاي مدرنیته اخیر بر پیشرفت علمی و تبیین عقالنی و نیز حمله 

مانی نامتعارف نظیر طب سوزنی، مشت و مال، هاي در گسترش روندهاي روش). 268: همان(علم به دین است 
شود  اعتمادي فزاینده به علم پزشکی غربی محسوب می داروهاي گیاهی، شفاي معنوي و یوگا نیز پاسخی از سر بی

  ).282: همان(
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ی انگاشته عمل ي بدیهها شکلیا دست کم زیر سوال بردن ، صورت ابزارهاي براندازي
  ). 266: همان (»کنند میفرهنگی حاکم بر مدرنیته اخیر استفاده 

کاستلز از تقابل شبکه ، مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی نویناي  هدر عصر جامعه شبک
ي مقاوم ها  از ظهور هویت،و فرد و از دست رفتن کنترل تدریجی افراد بر زندگی خویش

این هویت ناشی . گوید میو محلی سخن   میقو، ملی ،فرهنگی، هاي دینی در هئیت جمع
هاي با   و جماعتها از انواع احساس طرد و کنارگذاشته شدگی است که به ایجاد جمعیت

ي معترض و ها جنبش«). 22-23: 1380، کاستلز (شود میي خاص منجر ها گرایش
پانیا و آئوم ها در اس کاتاالن، میلیشیاي آمریکایی، ي مکزیکها مخالف نظیر زاپاتیست

ي اساسی با ها تفاوتي بنیادگرایی دینی علی رغم ها جنبششرینکو در ژاپن و نیز 
 در ها این هویت. آورند میي مقاومت بوجود ها پدیداري را ذیل عنوان هویت، یکدیگر

در  (شدن عالم در تالش هستند تا با تکیه بر میراثی که آن رااي  هبرابر سیل بنیان کن شبک
، آورند میاحیاناً جاودان و الیتغیر به شمار ) اند هتی که براي خود تصور کردصورت و هئی

  ). 21: همان (»حصن حصینی ایجاد کنند
 مشترکی در میان ی مفهوم،دهد چه بسا مفهوم مقاومت میي باال نشان ها مثال

ر  را دها از معناها و داللتاي  ه اما طیف گسترد،ان باشدنظر صاحببسیاري از محققان و 
 تنها بیان ضدیت است یا نوعی ،مشخص نیست منظور از آن. خود جاي داده است

گیرد؟ آیا  میخیزش؟ شکلی سازماندهی شده دارد یا هر نوع عادات رفتاري را در بر 
هاي مقاومت  کنشگران خود باید به انجام مقاومت اذعان داشته باشند یا انتساب داللت

ت کافی است؟ گویی این مفهوم براي توصیف آمیز به عمل آنان براي تشخیص مقاوم
میانه و کالن اجتماعی در عرصه ملی و بین ، اعمال و رفتارهاي متنوعی در سطوح خرد

مدرنیته و از این قبیل به ، يدار سرمایهنظام ، استاد، مدیر، یسیر، المللی علیه نظام سیاسی
 :Hollander & Einwoher, 2004 (به بیان هوالندر و اینووهر. کار گرفته شده است

) 1979، اسکاچپول ؛1985اسکات  ؛1991، گلدستون ( از انقالب،در واقع همه چیز) 534
. اند ه مقاومت تعریف شدبه عنوان) 2001 ،ویتز ؛1998، کامبا و آجانگو (گرفته تا مدل مو
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براي . کند میرجوع صرف به تعاریف نیز کمک چندانی به مقوله بندي مفهوم مقاومت ن
 ,Gregg (کند می تعریف ق شخصییعمل مستقل بر حسب عال آن را "گرگ" ،مثال

جنگیدن و عدم پذیرش یا ، تالش فعاالنه براي مخالفت آن را "پرافیت"  و)72 :1993
 با وجوداقدام  "کار" تعریف .)Profit, 1996: 25 (داند می پذیرش رفتار متعدیانه و کنترل

مقاومت را به سادگی هم  "گلیانی و روشاتمودی"و ) Carr, 1998: 534 ( استمخالفت
  ). Modigliani & Rochat, 1995: 12 (دانند می مخالفت

صورت ه رود که ب میجا پیش   اغتشاش نظري تا آن،از نظر هوالندر و اینووهر
 تعریفی از آن ، اما در متن،برند مینویسندگان از این مفهوم نام اي  همندانه و آگاهان نیت

  . دهند میارائه ن
 بلکه در ایران نیز چنین ، منحصر به کاربرد جهانی این مفهوم نیست،این پیچیدگی
مقاومت فرهنگی در برابر " چون ، در مقاالت پژوهشی،طور مثاله ب. مشکلی وجود دارد

ي فرهنگ ها نقص هنجار"و ) 1386، فاضلی (1"ي تازه در ایرانها  و فناوريها نوآوري
تعریف مقاومت ) 1388، سراج زاده و بابایی ("ومتی آنهاي مقا و سنتی و داللت میرس

. مقاومت است،  با توجه به عنوان"راث"حال آنکه محور اصلی   است؛بدیهی انگاشته شده
لغت مقاومت با مسامحه تعریف شده و در نتیجه «: نویسد میویتز با اشاره به این موضوع 

 هیچ کجا ا ببینند و بقیه تقریباً همه جان آن را تقریباًنظر صاحباجازه داده تا برخی 
  ).Weitz, 2001: 669 (»نبینند

یی است که ها  هدف مقاله حاضر پرداختن به مجموعه آرا و اندیشه،بر این اساس
. ي اخیر نگاشته شده استها سالپیرامون موضوع مقاومت در حوزه علوم اجتماعی در 

کار نرفته و محققان از  هچه بسا در مواردي مفهوم مقاومت در قالب عنوان اصلی ب
که جاي خالی طرح مبانی  جا آن از. اند همضمون مقاومت ذیل عناوین دیگري استفاده کرد

                                                
-هاي فرهنگی، مقاومت فرهنگی تعریف شده و نیز امکان   در این مقاله، سرباز زدن از پذیرش در کنار خلق توجیه
  .اومت سیاسی و خشونت بار هم به عنوان شکلی حادتر، محتمل دانسته شده استمق
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 ابعاد و ، محسوس و کمتر اثري،و دانشگاهی داخل کشور علمی نظري مقاومت در فضاي 
تواند به غناي  میپژوهش حاضر ،  استمورد توجه قرار دادهبه روشنی ي آن را ها مولفه

تجربی و تحلیل کیفی موضوعات و ، دبیات نظري با هدف گردآوري متون نظريا
زمینه ساز ، همچنین باید گفت تعریف مفهومی. مضامین با محوریت مقاومت بیانجامد

 و به محققان در عینیت بخشی به مصادیق میدانی آن مفهوم کمک استتعریف عملیاتی 
به آثار مرتبط ، المللی ر متون نظري بین تالش خواهد شد عالوه ب،بنابراین. خواهد کرد

 و ها  مولفه،تحلیلی  ود و در نهایت با مطالعه تطبیقیونیز ارجاعاتی داده ش  میبو
  .ي اصلی مقاومت از مباحث موجود مرتبط استخراج شودها ویژگی

  
  شناسی روش

تون و تحلیل نظري مجموعه ماي  هگیري از روش اسنادي با رجوع به منابع کتابخان بهره
 محقق با رجوع به اطالعات و متون ،در واقع. استروش انجام تحقیق حاضر ، مرتبط

این ، و اینترنتی در دسترس قرار گرفتهاي  هتخصصی انتشار یافته که با جستجوي کتابخان
. دهد می مورد مداقه و تحلیل قرار ،مواد اصلی پژوهش  وادبیات رسمی به عنوانمتون را 
ي ها سالي کثیري است که در ها بر حسب اهمیت اثر و ارجاع ،اننظر صاحبانتخاب 

 اعتبار درونی و بیرونی ،بر این اساس. گذشته در سطح جهانی بدان آثار انجام شده است
فرایند طرح ، ي نظريها منابع مورد استفاده بر حسب شبکه منطقی مفاهیم و گزاره

در آنها بارها مورد بررسی و کار گرفته شده ه انجام پژوهش و استنتاج نظري ب، فرضیه
 هر چه يمحقق در تالش براي احصا. قضاوت خبرگان و متخصصان قرار گرفته است

از منابع دست اول بهره ،  عالوه بر استفاده از مباحث نظري مطرح و معتبر،بیشتر این مهم
  . گرفته است
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  قدرت و مقاومت
ابعاد آن و رابطه آن با ، تاز چیستی قدراي  ه بدون ارائه مقدم،طرح موضوع مقاومت

 در این بخش ضمن طرح مبانی نظري قدرت در ابعاد ،بنابراین.  ناشایست است،مقاومت
  .پردازیم میبه چرخش پست مدرنیستی معاصر و نقش مباحث فوکو در آن ، چندگانه آن

از دیرباز این نسبت در .  مقاومت بیش و پیش از هر چیز با قدرت نسبت دارد
ناظر بر اعمال ،  مبتنی بر نگرشی کثرت گرا،چهره اول .ی قدرت نهفته بودي سنتها چهره

ترین شارح این   معروف"دال". و قابل مشاهده بود میقدرت و متمرکز بر رفتار انضما
 را "ب" تا جایی قدرت دارد که بتواند "ب" بر "آ": گوید میدیدگاه در تعریف قدرت 

، افرادعد قدرت در رابطه میان این ب. داد میم نبه کاري وادارد که در غیر آن صورت انجا
تحلیل قابل ها یا دیگر اجتماعات بشري   دولت-ملت، ها دولت، دفاتر، حاکمانها،  گروه

با ارائه ، "دال" ضمن نقد نگرش ،پردازان چهره دوم قدرت نظریه" بکراك و باراتز". تاس
عدم : بینند مینیز ري گی  را در عدم تصمیمآن، تري از اعمال قدرت تعریف کامل

 ابزاري است که به وسیله آن تقاضا براي دگرگونی در تخصیص موجود ،گیري تصمیم
نابود شده و ، ي اجتماع پیش از ورود به عرصه تصمیم گیري مربوطها امتیازات و پاداش

لوکس . شود میدر مرحله اجرا از کار افتاده یا نابود ، یا در صورت ناموفق بودن این موارد
 ،به ابعاد پنهان قدرت اشاره داشته ، بکراك و باراتزبا انتقاد از ،اضع چهره سوم قدرتو

توانایی  و آن را کند می تبیین ،چهره سوم قدرت را با افزودن ویژگی منافع بالقوه و بالفعل
است شکل دهی ترجیحات افراد در قالب منافع واقعی که شاخصه بارز اعمال قدرت 

کند که تابعان نفوذ  می زمانی بروز پیدا  قدرتجا این .)20: 1379، تاجیک (داند می
بدین ترتیب «: نویسد میراش . فهم غلطی از منافع واقعی شان دارند، صاحب قدرت

و منافع ) خواهند کنند که می آنچه افراد فکر می(لوکس تمایز آشکاري میان منافع ذهنی 
تند نتایج آن را تجربه کنند یا از توانس آنچه افراد ممکن بود بخواهند اگر می(عینی 
در این ). 53: 1377راش، (« کند برقرار می )هاي ممکن دیگر عمل آگاه شوند شیوه
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آیا بیشترین اعمال «: کند ار قربانیانش کار میکقدرت از طریق دستکاري اف ،شرایط
 خواهید داشته باشند قدرت آن نیست که فرد یا افرادي را به داشتن تمایالتی که می

»  یعنی با کنترل افکار و تمایالتشان همراهی آنان را به دست آورید؟-  وادار کنید
  .)23: 1370لوکس، (

 به خوبی استفاده از ،"ي قدرتها چارچوب"مدل سه بعدي گاونتا در کتاب 
 وجه به عنوان و غیره را ها ایدئولوژي، کنترل اطالعاتها،   اسطورهخلقابزارهایی چون 
 .)208: 1379، کلگ (دهد میدیگر نشان  ن بعد از قدرت در برابر دو بعدابزاري متمایز ای

 زیرا عاملین با ناهمراهی ناآگاهانه با ؛شود میمقاومت دیده میزان  کمترین ،در این بعد
  .شوند می پذیراي اِعمال قدرت ،طور فرهنگیه ب، عامل قدرت

ز سیاست در  شاهد تمرکززدایی ا،ي اخیر با چرخش پست مدرنیستیها در دهه
 ،برجسته ترین متفکر این رویکرد. ایم ملت و نهادهاي دیرین قدرت بوده -سطح دولت 

 فوکو است که چهره جدیدي از قدرت را معرفی و تحوالت جدي در مطالعات فرهنگی
قدرت مد نظر او بر خالف تعاریف . سیاسی معاصر از جمله مبحث مقاومت ایجاد کرد -

که به قلم خود با اي  هاو در موخر. طبقه و یا شخصی نیست،  در مالکیت نهاد،پیشین
، هبه چاپ رساند) 1376 ( در کتاب دریفوس و پل رابینو"سوژه و قدرت" عنوان

 تبیین دداند که درصد رویکردهاي موجود به قدرت را یا مبتنی بر الگوهاي حقوقی می
کند  رت قلمداد میهاي تفکري در باب قد اند و یا شیوه هاي مشروعیت قدرت خاستگاه

معطوف به ، رویکردهاي گذشته به قدرت، طور کلیه ب. که بر الگوهاي نهادي تکیه دارند
و با ابر چگونگی تاکید دارد؛ چون به نظر ، فوکو در مقابل. چیستی و چرایی آن بودند

 به عنوان .»رود میاز واقعیات از دست اي  همجموعه بسیار پیچید«ن طرح دو پرسش پیشی
چه چیز رخ ، شود و به هنگام اعمال قدرت که قدرت به چه وسیله اعمال می این ،مثال
،  از این رو. قابل طرح است"چگونگی"هایی هستند که با طرح مفهوم  دهد؟ پرسش می

رسد و آن را در مرکز تحلیل   می"روابط قدرت" به ،فوکو در تحلیل چگونگی قدرت
 . دهد خود از قدرت قرار می
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 دیدن ،ترین بعد این تاثیر مهم . متاثر از نیچه است،و در بحث قدرتهاي ا استنباط
انواع  میکه روابط قدرت در تما یعنی اعتقاد به این ؛قدرت به مثابه بافتی از روابط است

به صورت درونی وجود دارد و روابط انسانی را باید بر مبناي قدرت تفسیر ، ارتباطات
ویژگی قدرتی را که ما «: کند احت اعالم می فوکو به صر.)257: 1381، خالقی (کرد

 یا به عبارتی دیگر .»دهد کنیم این است که روابط میان افراد را نمایش می تحلیل می
مجموعه ... ]یعنی. [کند مفهوم قدرت به روابط میان افراد درگیر با یکدیگر اشاره می«

، دریفوس (»شوند انگیزد و از همدیگر ناشی می اعمالی است که اعمال دیگر را برمی
یابد که در   اجتماع بر مبناي روابطی سامان می، براي فوکو.)فوکو به نقل از 354: 1376

روابط ،  باید آن را بر مبناي کثرت نیرو، چیزي جز قدرت نیست و بنابراین،جوهره خود
 چیزي به نام قدرت ،دهد که به نظر فوکو این نشان می. و بازي بین نیروها تفسیر نمود

قدرت فقط زمانی وجود دارد که در «. به شکلی متمرکز یا پراکنده وجود ندارد،  نفسهفی
به . همچنین منظور این است که قدرت ربطی به رضایت ندارد ...آید قالب عمل در

یا انتقال حقوق نیست؛ به معنی واگذاري ، خودي خود به معناي نفی و انکار آزادي
ر واقع شاخصه رابطه قدرت این است که د...قدرت همگان به شماري اندك نیست

، دریفوس (»کند وجهی از عمل است که مستقیماً و بالفاصله بر روي دیگران عمل نمی
  .)فوکو به نقل از 307 – 308: 1376

متفاوت از کاربرد عریان و کامالً یک طرفه زور یا ، قدرت، به عبارت دیگر
چنان قاهر است که دیگري   و آندارد کامالً سلبی ، جنبهرابطه خشونت. خشونت است

عمل بر روي که (قدرت ، اما به عقیده فوکو. کشاند یا طرف مقابل را به انفعال مطلق می
مبتنی بر دو شرط ، عمال بر روي اعمال دیگران استاي از اِ یا اعمال مجموعه) عمل

اخته شود باید کامالً به رسمیت شن می دیگري که قدرت بر او اعمال )الف: اساسی است
 برخالف رابطه خشونت -و ب تواند عمل کند  شخصی است که می، این دیگري؛شود

پیدا ، نتایج و تدابیر ممکنهها،  کنشواها،  حوزه کاملی از پاسخ، در مقابل رابطه قدرت«
قدرت نه «: یک استراتژي است، قدرت. )فوکو به نقل از 358: 1376، دریفوس (»شود می
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کثرت روابط میان " و "وضعیت استراتژیکی پیچیده"لکه یک نهاد و نه یک ساختار ب
عمال می شود و آنها را بر عمال آنها اِقدرت تنها بر روي افراد آزاد و اَ.  است"نیروها

 شرط وجود ،از همین رو .ي گوناگون دست به انتخاب بزنندها انگیزد تا از میان گزینه می
اما هرجا نافرمانی و مقاومت . دي استمقاومت و آزا،  رابطه مستمر آن با مبارزه،قدرت

، این شیوه تحلیل. )26: 1376، دریفوس (»رابطه قدرت هم پایان می یابد، به پایان برسد
که مورد اِعمال قدرت  آن.  مفهوم آزادي با قدرت همبسته استبر این امر داللت دارد که

این اختیار . ناگون استگوبالقوه  امکانات و داراي فردي آزاد ، در عین حال،گیرد میقرار 
  . دهد میاست که به او امکان نافرمانی و فرصت گریز آزادي  و

، مبتنی بر روابط قدرت است، با این شیوه تحلیل که به جاي خود قدرت، در واقع
امکان مقاومت همیشه در هر . فوکو توانسته همزیستی قدرت و مقاومت را توضیح دهد

 دیگر روابط قدرت وجود ،صورت در غیراینچون . نوع روابط قدرتی مفروض است
نقاط مقاومت  «.این مقاومت هرگز در موقعیتی بیرون از قدرت قرار ندارد. نخواهد داشت

پس هیچ کانونی یگانه و منحصربفردي براي . همه جا در درون روابط قدرت وجود دارد
 دیده ها تمقاومکثرتی از ، بلکه به نظر فوکو. امتناع و سرپیچی بزرگ وجود ندارد

 از ،و در تحلیل خود ا،بنابراین). 168: 1979، فوکو (»شود که هر کدام از آن خاص اند می
 قدرت را امري متکثر در سطوح خرد زندگی ،جاي آنه ایده قدرت متمرکز دور شده و ب

تواند همزمان شاهد اعمال  میبینید؛ سطوحی که در تجربیات روزمره افراد زندگی  می
و نهادینه شده   میي رسها شکلنباید به  ،بنابراین.  در برابر آن باشدقدرت و مقاومت
 یعنی در ، بلکه باید به سراغ قدرت و مقاومت در مقصد نهایی آن،قدرت توجه نمود

این درست همان . با خود وي رفت روابط انسانی و حتی نحوه رابطه فردخرده سطح 
ورد توجه قرارگرفته و با  م،موضوعاتی است که تحت عنوان میکروفیزیک قدرت

 در ادامه با اتخاذ چنین نگاهی به قدرت و .یابد کردارهاي روزمره افراد مداوماً استمرار می
   .پردازیم می به معرفی برخی رویکردهاي نظري و تجربی حاضر به مقاومت ،مقاومت
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  پیر بوردیو
نظام اکتسابی عادتواره «. .بنیان بحث بوردیو بر دو محور عادتواره و میدان است

است که به صورت عینی با اوضاع و شرایط خاصی که در آن شکل اي  هي زایندها شاکله
 عادتواره یک ساختار ،به بیان دیگر).  95: 1977، بوردیو (»شود میسازگار ، گیرد می

از خالل ، است که در حیطه میدان)  و سالیقها ها، ارزش مشتمل بر ایده (ذهنی مولد
 ؛کند میالگوهاي رفتاري فراوانی را تولید ، یقه و ترجیحات متمایز فردساماندهی به سل

 یک برساخته تاریخی است که از تعامل فرد با فضاي اجتماعی در موقعیت ،چون خود
 اما با در نظر گرفتن استقالل نسبی به ،شناسد میمنطق میدان را ، خاص فرد حاصل آمده

 الگوهاي رفتاري حاصله از ،بر این اساس. دبند میراه را بر ابداعات جدید ن، عامالن
 بخشی ،هر میدان. اند و هم تنوع محدودي دارند  هم تا حدي غیرقابل پیش بینی،عادتواره

عرصه نبرد   وها  و روابط میان موقعیتها از موقعیت  می نظا،تر از فضاي اجتماعی گسترده
در  اما آنچه ، در جریان است همواره،ي متفاوتها نبرد بر سر ابژه. براي کسب منابع است

دهد منطق خاص آن میدان در مقابل سایر  میسامان اي  هبه چنین عرصاین میان 
 فضایی ؛و هم حاصل برهم کنش آناست ست؛ منطقی که هم برآمده از عادتواره ها میدان

 به عنوان میدان ،در واقع. دهد میمشتمل بر روابط میان کنشگران که به عمل معنا 
میدان و . حاکمیت دارداي  ه عادتوار،از فضاي اجتماعی است که در آناي  هزیرمجموع

عادتواره را شکل ،  قرار گرفتن در میدان،از یک سو. ندیکدیگر الزم و ملزوم ،عادتواره
دهد که میدان را  مییی را شکل ها کنش ، عادتواره به نوبه خود،دهد و از سوي دیگر می

. درك میدان روابط آن است، ترین راه براي درك معناي عمل به،بنابراین. کند میبازتولید 
تالش ، سی سیاسیشنا جامعهاز منظر .  آغشته به قدرت و برآمده از آن است،این روابط

تابعیت و یا روابط هم عرض ، بوردیو براي آشکار ساختن چهره قدرت در روابط سلطه
دهد و در  میدر میدان نشان برخورداري از سرمایه موقعیت فرد را . اهمیت زیادي دارد

. دهد می شاکله اصلی میدان را تشکیل ، و منافعها بر سر موقعیت  می نبرد دائ،عین حال
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: نویسد میي او پرداخته ها  که به معرفی اندیشه"بوردیو"جنکینز در کتابی با عنوان 
ا اشغال که توسط افراد یا نهاده (یی استها نظام ساخت یافته موقعیت، بنابراین میدان«

میدان . ستها که ماهیت آن تعریف کننده وضعیت براي دارندگان این موقعیت) شود می
 وجود دارد؛ یک میدان از درون بر ها همچنین نظام نیروهایی است که بین این موقعیت

، ي یک میدان با یکدیگر روابط سلطهها موقعیت. یابد میاساس روابط قدرت ساخت 
 به کاالها یا ها کنند که به دلیل دسترسی هر یک از آن می متابعت یا هم گونی برقرار

  ). 136: 1385، جنکینز (»است که در این میدان محل نزاع است) سرمایه (منابعی
.  اهمیت داردها  هم در درون میدان و هم میان میدان، سلسله مراتب قدرت،در واقع

میدانی تعین ، و در پیرامون نزاع دائم بر سر کسب موقعیت ارجح در یک میدان ،بنابراین
 بوردیو تنها بواسطه طرح بحث ،بنابراین. ي دیگر در جریان استها بخش براي میدان

پرداخت ، میدان قدرت در یک میدان به خودي خود و یک میدان در فضاي اجتماعی
به ، بلکه با مانور بر روي موضوع قدرت در ارزیابی عمل، سی نداردشنا جامعهسیاسی از 

کند  میطور که جنکینز تصریح  همان. کند می نقش ایفا ،س سیاسیشنا جامعهیک  عنوان
: عملیات جداگانه استمرحله ي اجتماعی متضمن سه ها کاربرد مفهوم میدان در پژوهش

بنابراین میدان . را فهمید) سیاست (نخست باید رابطه میدان مورد نظر با میدان قدرت«
در هر جامعه تلقی کرد؛ روابط سلسله مراتبی قدرت قدرت را باید میدان اصلی یا غالب 

دوم باید در میدان مورد نظر . ي دیگر استها پایه و اساس ساخت یافتن همه میدان
سازند و  مییی که این میدان را ها توپولوژي اجتماعی یا نقشه ساختار عینی موقعیت

ن میدان دارند ترسیم  را در رقابتی که بر سر شکل سرمایه مختص به ایها روابط میان آن
همچنین خط سیرها یا ، عادتواره عامالن این میدان باید تجزیه و تحلیل شود، سوم. شود

 »یی که در تعامل میان عادتواره و قید و بندها است باید تجزیه و تحلیل شودها استراتژي
  ).137: 1385، جنکینز(

راغ داریم باید  با نکته سنجی و کنجکاوي که از بوردیو س،این سومین مرحله
شناخت این مرحله نیازمند آن خالقیت و پویایی است که . مهیج براي او باشداي  همرحل
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 اصطالحی براي توصیف "استراتژي" .ها استراتژي: بوردیو همواره بر آن تاکید داشت
تعامالت گنجانیده شده میان عادتواره و میدان و همان عنوانی است که مضامین مقاومت 

 موضوعی که زیرکی بوردیو را در تبیین ؛ر ما را در خود جاي داده استآمیز مد نظ
هاي ممکن براي بروز عمل از رهگذر عادتواره در  راه: دهد میتعامالت روزمره نشان 

استراتژي «بنا به تعریف بوردیو . ي دست و پاگیر و محدود کننده میدانها چارچوب
به این ، گران اهداف و عالیقی دارندپردازي یعنی در نظر گرفتن این واقعیت که کنش

  که سرچشمه عمل کنشگران را در تجربه خود آنها از واقعیتاند همنظور پرورانده شد
ي تحلیلی که دانشمندان ها جاي دهند نه در مدل) ها  یا منطق عملی آنها حس عملی آن(

امل میان  نتیجه مستمر تعها استراتژي... سازند میاجتماعی براي تبیین این عمل بر 
ي هر میدان اجتماعی معینی ها  و امکاناتی است که جزو واقعیتها عادتواره و محدودیت

، جنکینز (»یا آموزش و پرورش یا هر چیز دیگري، خواه مصرف فرهنگی باشد. هستند
 بیشتر او در گر چهتوجه به استراتژي پردازي بدین معناست که ). 133و117: 1385
 در ،بنابراین.  اهمیت قائل است، اما براي قصد و هدف،کند مید  عمل آگاهانه را ر،موارد

گیرد و چرخشی  میطرح ایده استراتژي پردازي تا حد زیادي از ساختارگرایی فاصله 
  .  داردها استراتژينظري از قواعد به 

 اما مفهوم استراتژي ،داردن جایی چندانهر چند عمل آگاهانه در نظریه بوردیو 
یی که ها  داللتاست؛مندانه متعددي در علوم اجتماعی  هاي نیت اللتدداراي  ،پردازي

جنکینز ضمن اشاره به مفهوم . نمایاند میموضع بوردیو در این خصوص را جاي تامل 
 از توافق جمعی آرا ،سیشنا جامعهي پیرامون آن در ها  غیرصریح استراتژي و بحثنسبتاً

مفهوم استراتژي و استراتژي پردازي چند « :کند میهاي این مهم یاد  درباره برخی ویژگی
،  و موانعها محاسبه عقالنی که توسط محدودیت. کند میعنصر را با هم ترکیب 

مخصوصا با توجه به تخصیص منابع و در پی دستیابی به اهداف در میان مدت تا 
از این جهت این مفهوم به عنوان تالشی براي حل مساله . شود میبلندمدت تعدیل 

  جنکینز اذعان دارد که غیراگر چه). 134: 1385، جنکینز (»شود میعاملیت ارائه ، رساختا
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از کنش استراتژیک انواع دیگري از کنش نیز وجود دارد که گاه به این صورت از کنش 
 برگرفته از کاربردش در ، استفاده از این مفهوم در علوم اجتماعیچوناما ، یابد میتقلیل 
بر قابلیت و ظرفیت این واژه در دادن ، جنگ و تجارت استي دیگر خصوصا ها حوزه

استراتژي پردازي شکل «: گیرد میکند و نتیجه  میهدف و ساختار به کنش جمعی اشاره 
 »گیرد میي گوناگون کنش سنتی قرار ها شکلمشخصا مدرنی از کنش است که در مقابل 

 مشتمل بر جا اینی را در شاید به تأسی از وبر بتوان کنش سنت). 134: 1385، جنکینز(
  . سنتی دانست، کنش عاطفی

از . در این تحلیل دارداي  ه جایگاه ویژ،ز اهمیت دیگر آن است که زمانینکته حا
 براي مثال در مفهوم سازي از 1 رسوم جامعه کابیلهپیرامونجمله بوردیو در توضیحاتش 

تبادل و   میر اساس اصول رسمعتقد است باید از تبیینِ دادن و گرفتن هدیه ب، تبادل هدیه
در این فرایند   میزمان نقش مه. وار بین دادن و گرفتن هدیه درگذریم حالتی اتوماتیک

   همنوایانی آگاه به عنوانعامالن نه . دارد و براي همین است که تاخیر معنادار است
بلکه ، کنند میي اجتماعی حول تبادل هدیه مشارکت ها با اصول تبادل در تعامل

بیشتر  رفتار آنها ،بنابراین. گویند مییی هستند که از طریق زمان پاسخ ها تراتژیستاس
 بوردیو میدان را با بازي ماز مقایسه جا ایندر . استراتژیک است تا طبق قاعده و هنجار

 در عملکرد روزمره تالش دارند در ،و مدعی است عامالن) قابل تاملاي  همقایس (کند می
یی که ها  و فرصتها به کمک تجارب گذشته خود از محدودیت) ماز (مسیر پر پیچ و خم

بوردیو زبان «به بیان استوارتز . حرکت کننداند،  هنسبتا ناقص در طول زمان کسب کرد
 راهی براي معرفی عاملیت و ایجاد تمایز به عنواناستراتژي را به مدل ساخت گرایانه 

). 99: 1997، استوارتز (»کند میها تزریق ي رسمیت یافته آنها میان عملکرد روزمره و مدل
خواهد همچنان تعهدات نظري خود را به ساختارگرایی فرانسوي حفظ  مییعنی بوردیو 

  . خواهد عاملیت آشکار در پیش چشمانش را انکار کند میتواند و ن می اما ن،کند

                                                
1. Kabyle 
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ت بر این  کاربرد مفهوم استراتژي در آثار انسان شناسی بوردیو دالل،از نظر استوارتز
. شود شامل میي هنجاري نیز ها حتی در وضعیترا  عدم قطعیت ،ایده دارد که عمل

 به این معنا که پیامدهاي حاصله به ندرت براي ؛دهد می در زمان رخ ،همچنین اعمال
حتی اشکال مناسکی رفتار تا حدي اجازه بروز «.  آشکار است،عاملین درگیر در عمل

). 7: 1977، بوردیو (»کنند میکه عامالن همیشه در زمان بازي دهد چرا می را ها استراتژي
نباید تصور کنیم که استراتژي پردازي خارج از .  منفعت است،اما اصل اساسی بوردیو

در عین حال . "کنند میعامالن همواره بر اساس منافع خود عمل ". دهد میاین اصل رخ 
اي  ه به معناي فرصتی آگاهانه یا محاسب استراتژي،استوارتز تاکید دارد در ادبیات بوردیو

بلکه ،  پیروي کنندگان از قانون و یا پذیرندگان هنجارها نیستند،عامالن«. عقالنی نیست
ي ها  و محدودیتها بداهه سرایانی استراتژیک هستند که بر اساس رغبت خود به فرصت

  ). 98: 1997، استوارتز (»دهند میي گوناگون پاسخ ها وضعیت
یی براي بیان انتخاب از رهگذر ها توان استراتژي پردازي را فرصت می در مجموع

 نمود ،ي محدودیت انگیز میدانها عادتواره دانست که به مثابه مقاومت در برابر چارچوب
در این بروز و نمود ایفا  می  نقش مه، بسته به زمان،البته فراست و پویایی عامل. یابد می
  وی سیاست ورزي نیز هست که در میدان روابط قدرت نوع،استراتژي پردازي. کند می

،  درونمایه مضمون مورد توجه در این بحث،به عبارت دیگر. دهد میمقاومت رخ 
افراد ضمن تعامل با ، تاکتیک و خط سیرهاي فردي است که بر اساس رهیافت بوردیو

  .دهند میشان در میدان از خود بروز  عادتواره خود بنا به موقعیت
  

  ی گیدنز آنتون
یا به عبارت ، سیاست زندگی در قالب ،رسد در مباحث گیدنز مضمون مقاومت میبه نظر 

هایی که هویت شخصی را تحت تاثیر قرار  گیري سیاست انتخاب و تصمیم ،دیگر
 جوهره حرکت او از سیاست رهایی بخش به سیاست ،دنبال شده و به نوعی، دهند می
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ف به آزاد سازي افراد و وه پیش از هر چیز معطحرکت از نگرشی عام ک«: زندگی است
ي موجود در زندگی ها  از قید و بندهایی است که آنها را از دستیابی به فرصتها گروه

: 1382، گیدنز (»دارد به سیاستی که مبتنی بر فرد و عالیق و منافع او است میشان باز 
 که کانون داند می ییها سیاستگیدنز آن را ، 1سیاست زندگیدر توضیح ابعاد  .)259

توجه خود را امور شخصی فرد قرار داده و نقطه عزیمتشان توجه به انتخاب شیوه 
 معرفیتالش گیدنز در روشن کردن مفهوم این سیاست ابتدا او را به . زندگی است

: سیاست رهایی بخش متضمن دو عنصر عمده است«: کشاند می 2سیاست رهایی بخش
به قصد تغییر و تبدیل ، ي برجاي مانده از گذشتهها جیرتالش براي گسیختن غل و زن

رفتارها و کردارها در جهت آینده و تالش براي درهم شکستن سلطه نامشروع بعضی 
 برگرفته از بعد اول ، درك گیدنز از این سیاست.)همان (» بر دیگرانها گروهافراد یا 

از  ]3سلسله مراتبی[ نیسیاست رهایی بخش در واقع با نوعی مفهوم پلنگا«: قدرت است
 قدرت یعنی توانایی یک فرد یا گروه براي تحمیل اراده خود به ؛قدرت سرو کار دارد

 معموال خواستار کاهش یا لغو ها  از همین روست که این سیاست.)296: همان (»دیگران
اما سیاست زندگی چیست؟ این سیاست . نابرابري و ستمگري هستند، کامل استثمار
رهایی از ثبات و تغییر ناپذیربودن سنت و رهایی از :  معینی از رهایی استمستلزم سطح

 و شیوه  سیاست انتخاب،سیاست زندگی در وهله نخست. ي پلنگانیها سلطه نظام
سیاست متحقق ساختن خویشتن در محیطی ، سیاست زندگی به واقع«.  استزندگی

بندگی خود و بدن فرد را با است که به طرزي بازتابی سازمان یافته است و این بازتا
در این میدان فعالیت قدرت بیش از آنکه . سازد مییی به مقیاس جهانی مرتبط ها نظام

  .)300: همان (»4زاینده است پلنگانی باشد

                                                
1. life politics 
2. emancipator politics 
3. hierarchical 

- به موضوع قدرت مولد فوکو نزدیک است،این تعبیر .  
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 بعد ر گیدنز با طرح سیاست رهایی بخش و سیاست زندگی که ناظر ب،بنابراین
 تاکید ،وب ساختارهاي موجودبر عاملیت در چارچ، جمعی و فردي کنش اجتماعی است

ها بر حسب قدرت  گیري ي فردي و تصمیمها  با دنبال کردن خط مشی،و در نهایت
هاي وجودي   بستري براي بروز و نمود ساحتبه عنوانمتوجه زندگی روزمره ، سوژه

 از ،کوشد با طرح سیاست زندگی میاو . شود میهویت شخص در مدرنیته متاخر 
سیاست .  در مدرنیته متاخر سخن گویدها یز فراوان عاملیتي مقاومت آمها قابلیت
 بلکه زایایی با خود دارد که انسان را ؛شود میي روزمره نها  تنها منجر به انتخاب،زندگی

است که بطور تاملی   میسیاست زندگی سیاست نظ«.کند تا بتواند انتخاب کند میآزاد 
جمعی خصوصیات وجودي و در سطح فردي و )نظام مدرنیته اخیر (بسیج شده

سیاست زندگی سیاست . ي اجتماعی را از بیخ و بن عوض کرده استها فعالیت
 این برداشت از .»تاملی نظم یافته است خودشکوفایی در محیطی است که به بطور

 مقاومت ،و به نوعیاست  درآمیخته ، با قدرت به معناي توانایی دگرگون سازي،سیاست
یی ها ؛ تصمیمآید به شمار میي روزمره ها گیري تصمیمشخصی در جهت اخذ و اجراي 

ي از پیش اِعمال شده ها که از آزادي انتخاب و زایندگی قدرت شخص در برابر قالب
سیاست زندگی « .گیرد مینشات  فرهنگی و سیاسی و تالش براي عبور از آنها، عرفی

ز شرایط سلطه رهایی از جمود سنت و رهایی ا: از رهایی است )سطح معینی (مستلزم
قدرتی که با . یی از قدرت دولت استها زندگی روزانه جلوه گاه جنبه... سلسله مراتبی

در این عرصه . گیرد میمورد تهدید و تعرض قرار ، واژگون سازي الگوهاي عادي روزانه
می سیاست زندگی به مفهو. قدرت خصوصیت زایندگی دارد نه سلسله مراتبی، از فعالیت

توان از  می ،بنابراین). 470-473: 1383، کسل (»است سبک زندگی استغنی و جدي سی 
 روي دیگر ،مباحث مطرح شده گیدنز نتیجه گرفت این سیاست مبتنی بر قدرت زاینده

مقاومت سوژه است که از رهگذر خودمختاري عاملیت در مواجهه با الزامات از پیش 
ي متکثر ها  از خالل فرصت،مسلطموجود ساختار و نیز قید و بندهاي سنتی و یا سیاسی 

  .نماید میو هر روزه سبک زندگی بروز 
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  میشل دوسرتو
چون   میپردازان زندگی روزمره است که با مفاهی ترین نظریه یکی از مهمدوسرتو 
هاي فریبکارانه به تحلیل  ترفندها و حیله، تجاوز، جنگ چریکی، ها تاکتیکها،  استراتژي
 قوي ترها ،در نزد او. دگی روزمره پرداخته استتضاد و کشمکش در زن، مقاومت
منعطف ، ترها خالق  ضعیف،برعکس. اند ه سازمان یافت،فاقد خالقیت و به شدت، سنگین

ي قدرتمندان ها استراتژيي باالیی در برابر ها  از پتانسیل،به همین جهت. ک هستندبو چا
ا مورد تاخت و تاز قرار توانند متون و ساختارهاي تحت سلطه آنان ر برخوردارند و می

 عرصه این تاخت ،زندگی روزمره در کانون خود.  حقه زنند،طور مداوم به نظامه ب، هندد
 صحنه عرضه کاالها و محصوالتی تولیدي ،سو که از یک  چرا؛کند و تاز را مهیا می

 امکان بروز مقاومت را ، خالقانه این محصوالتکاربرد ،قدرتمندان است و از سوي دیگر
ي ها کند که افراد از بین فرصت می زمانی بروز ،خالقیت زندگی روزمره. سازد می سریم

آفرینند که چه بسا حاوي  میي خالقی را ها ترکیب، رسند میموجود که ثابت به نظر 
داشته  و پیامدهاي دور از انتظاري به دنبال بودهي زیرکانه و سرسختانه آنان بها مقاومت

  . باشد
به یی در سطح طبقه و نژاد ها شود او از تحلیل میشیوه باعث تاکید دوسرتو بر 

 به عنوانمانند کاربرد و مصرف   میفراتر رود و با طرح مفاهی،  عامل اساسیعنوان
ي تولیدکنندگان کاالهاي فرهنگی را به ها  نوعی همنوایی با خواسته،کنش محور  میمفاهی

تولیدي دیگر ، مصرف«: عجین استاین مصرف از نظر او با تولید . ذهن متبادر سازد
هاي تولید  چشمگیر و شگفت انگیز نظام، انبوه، عقالنی، است که قرینه تولید متمرکز

خود را در همه جا منتشر ] که[پراکنده و پخش است ، عملی پیچیده، مصرف. است
از ] برخالف نظام متمرکز تولید[چون خودش را . بی صدا و اغلب نامرئی است. کند می

ي استفاده اش از ها روشاز طریق ، سازد بلکه ر محصوالتش آشکار نمیرهگذ
 ,De Certeau (»شود آشکار می، کند محصوالتی که نظم اقتصادي مسلط بر آن تحمیل می

1998: 484.(  
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 ،او با مصرف کاالها به مثابه تولید. خالقیت در اندیشه دوسرتو جایگاه خاصی دارد
دیدن تصاویر تلویزیونی و خرید ، ها اندن داستان خو،کند و در فضاي شهري میآغاز 

. داند می نوعی تولید ،بینش و مصرف، کاالهاي سوپرمارکتی را به فراخور شیوه خوانش
 در رضایی در توضیح تاکتیک. و تاکتیک نام داردادر ادبیات اي  هي خالقانها چنین تولید

 که مترصد اند هروزمرهاي زندگی  ها همان خالقیت تاکتیک«: آورد می نزد دوسرتو
اند تا به آن حمله برده و  ها و لحظاتی در نظام یکپارچه قدرت و سلطه انضباطی شکاف

، به عقیده دوسرتو اغلب کردارهاي زندگی روزمره نظیر صحبت کردن. در آن نفوذ کنند
ي عمل هستند ها این کردارها شیوه. خصلتی تاکتیکی دارند... آشپزي و، خرید، خواندن

. ي نشاط آور هستندها  و دست انداختنها توام با رنگ عوض کردن، خالقانه، عرانهکه شا
 از منطقی برخوردار است که در عالم حیوانی و گیاهی تا ها روشاین ، به نظر دوسرتو

  .)146: 1386، رضایی (»شود دیده می 1ي شهرهاي مدرنها خیابان
مت افراد عادي در برابر نظام راهکارهاي مقاورا  ها دوسرتو تاکتیکرسد  مینظر به 

 بلکه با الهام از هژمونی گرامشی این ؛ ساختارشکنانه نیست،این مقاومت. داند می قدرت
توان  میایده را با خود دارد که ضمن همنوایی با نظم موجود و پذیرش نظام قدرت 

یق تبدیل ي نظام را از طرها استراتژي که ییها ؛ شیوهي عمل متفاوتی را ابداع کردها شیوه
ست که دوسرتو به جا این. طلبد میفضاهاي از پیش موجود به فضاهاي دلخواه به چالش 

 پراکنده و ،مقاومت را همچون قدرت ،ه نزدیک شد،تعابیر فوکو از قدرت و مقاومت
  . بیند میسیال 

رابطه بومیان ها،  کند و در جستجوي تاکتیک میدوسرتو به فضاي شهر بسنده ن
مورد طور کلی فرهنگ تحمیلی استعمارگران اسپانیایی را ه اب و رسوم و بآمریکایی با آد

                                                
-دوسر تو راه رفتن در . انی هستندهایش فضاهایی مجاز براي تولید مع  شهر از دید دوسرتو متنی است که خیابان

البته این تولید در چارچوبی از پیش تعیین شده   . کند  شهر را کرداري تولید کننده و خالقانه متنی معنادار تلقی می          
هاي  از این رو، تا حدي در مقابل تکنیک. عنصر محوري بحث وي در این مقاله، مقاومت است    . گیرد  صورت می 

  .در آثارش بر آن تاکید داشته استخرد انضباطی است که فوکو 



   
  
  
  

 159  ... سیري در رویکردهاي نظري متأخر به  

  
 

در ظاهر سلطه آنان را پذیرفته و ، بومیان آمریکایی یا سرخپوستان. دهد قرار میبررسی 
 قواعد و قوانین تحمیلی را به چیزي بیشتر موارد،اما ، دادند میحتی از آن رضایت نشان 

 کنار ،راهکار ویژه آنان. ساختند مارگران بود تبدیل میمتفاوت از آنچه که در ذهن استع
رضایی  .ساختند می کاربرد آن را متحول بلکه تماماً ؛گذاشتن و نادیده انگاشتن نبود

 بومیان توانستند از نظام سلطه بگریزند بدون آنکه آن«: نویسد میدرباره این نگاه دوسرتو 
 حاصل خالقیت زندگی روزمره در به گریز از نظام سلطه بدون ترك آن. را ترك کنند

استفاده از محصوالت آن براي ،  با نظام مستقر و در عین حال"هنر هم زیستی" کاربستن
قوي ترها . هیچ جایی خارج از قلمرو سلطه وجود ندارد. مقاصد خویش است

، مدارس، مراکز خرید، شهرها. دهند که قدرتشان را اعمال کنند را شکل می» هایی مکان«
ترها  ضعیف، به یک عبارت. ها هستند  از جمله این مکانها ي کار و حتی خانهها لمح

با تکیه بر این امکان که در تمام فضاهاي ، نظام سلطه. قادر به ترك این اماکن نیستند
ي خاص خود را که کنترل اماکن و کاالهایی ها ، استراتژيزندگی روزمره منتشر است

روشن . )144: همان (»کند پیاده میاند،  هه زندگی روزمراست که پارامترهاي تشکیل دهند
 هرچند به ؛ وامدار فوکو است،است که دوسرتو در طرح ایده سلطه فراگیر و تاکتیک

هاي خرد  تاکتیک، معنادار با وزن دهی به تولید کرداري خالقانه و ،اي هشکل متهوران
  .انضباطی فوکو را کمرنگ سازد

  
  جان فیسک

در او . پردازد میاز مفهوم هژمونی گرامشی به تحلیل قدرت و مقاومت فیسک با الهام 
و هم مصرف توام با توجه دارد  هم به تولید فضاي ایدئولوژیک توسط فرادستان ،حقیقت

  .مقاومت و طفره آمیز مخاطبان
یی مثل تلویزیون را ها  برساختن واقعیت توسط رسانه،فیسک در فرهنگ تلویزیون

.  محصول جامعه و مناسبات سیاسی قدرت است،گیرد که خود ظر میامري گفتمانی در ن
 شأاجتماعی من -  همواره از یک نقطه یا مرجع سیاسی،کند که گفتمان فیسک استدالل می
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نقش این . کنند مییی است که حول این مرجع عمل ها گروهگیرد و همیشه در خدمت  می
ي یاد شده از واقعیت ها گروه  بدیهی سازي و طبیعی ساختن درك و معنايها گفتمان

کافی نیست که بپرسیم چه منظر یا نگاهی به جهان ، پس در مواجهه با یک متن. است
 متعلق به چه ،این سوال نیز مهم است که این منظر،  بلکه؛اجتماعی در این متن ارائه شده

 کبه نظر فیس.  برجسته شده است،طور ضمنی یا حتی آشکار در متنه کسانی است که ب
)Fisk, 1994: 42 (منابع و ، چون در جوامع صنعتی؛دانستن این نکته بسیار مهم است 

قدرت گفتمانی یا همان قدرت .  به شکلی نابرابر توزیع شده است،قدرت اجتماعی
یی تعلق دارد که قدرت اقتصادي ها گروه به ،بدیهی سازي درك مبتنی بر طبقه از واقعیت

پنهان و ، مال قدرت گفتمانی بر خالف قدرت آشکار اقتصادياما اع. کنند را نیز اعمال می
  . دهد معصوم و طبیعی نشان می، ی از عقل سلیمئ و خود را جزاستنامحسوس 

 ،کند که سوژه گیرد و اشاره می فیسک این بحث را با چگونگی تکوین سوژه پی می
ژي گفتمانی اما این به معناي موفقیت کامل و همیشگی ایدئولو. متفاوت از فرد است

دلیل عدم توفیق ایدئولوژي در ساخت موفق ذهنیت مخاطبان این است که سوژه . نیست
، کند؛ یعنی بندي اجتماعی خاصی زندگی می  تاریخمند است و در صورت،اجتماعی

سوژه ، در واقع. ي اجتماعی استها منطقه و سایر واسطه، سن، جنسیت، ترکیبی از طبقه
به . شود که هم اجتماعی و هم متنی است میبرساخته اي  هچیدبه واسطه تاریخ فرهنگی پی

طور اجتماعی و از تعامل متن و ه  ب،معانی. محصول متن نیستصرفاً معنا ، این ترتیب
این نظریه که . کند شود که موقعیتی اجتماعی را در جامعه اشغال می اي حاصل می خواننده

 تعیین مکانیکی و یک طرفه ، منکرکند د مییا» نظریه تعیین اجتماعی معنا«فیسک از آن به 
کند حاصل تالقی تاریخ اجتماعی وي   که خواننده از متن استخراج میناییمع. استمعنا 

لحظه برخورد ، لحظه قرائت. با نیروهاي اجتماعی ساخت یافته در درون متن است
منافع و ، ها هرگاه این گفتمان. هاي درون متن است هاي خواننده با گفتمان گفتمان
نتیجه ، کند که البته میاین تضادها را احیا ، خوانش متن، ي متفاوتی داشته باشندها دغدغه

  .)Fisk, 1994: 62: به نقل از 132: 1386، رضایی (آن از پیش مشخص نیست
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تناقضات  ،فرهنگ عامه را دستمایه مطالعه قرار داده، فیسک در کتاب دیگر خود
 فرایندي ،فرهنگ عامه. کند می مبناي مقاومت معرفی  عنوانبه  آن را به مثابه متندرونی

کشمکش بر سر شخصی ، نزاع بر سر معانی تجربه اجتماعی«: سراسر کشمکش است
] عمل[بودن و رابطه اش با نظم اجتماعی و نزاع بر سر متون و کاالهاي آن منظم 

بنابراین . سازد میر کند و آن را دوباره بر قرا روابط اجتماعی را باز تولید می، خوانش
  ).Fisk, 1994: 28 (»اند هقدرت مقاومت و فرار و گریز به ناچار درون هم ساختار یافت

 در قالب طفره رفتن و زایایی ، مقاومت فرهنگ عامه،دیگر از نظر اواي  هاز جنب
یط زندگی روزمره امربوط و کارکردي براي شر، تولید معانی دلخواه. شود میظاهر 

شیوه دیگر . ن خوانش متن از نظر فیسک گویاي خصیصه زایایی استمخاطب در حی
، هاي اجتماعی و انضباطی  طفره رفتن در شکل فرار از کنترل،مقاومت در برابر امر غالب

هایی است که قدرت اعمال  در رفتن و دورزدن انضباط، دم به تله ندادن، جاخالی دادن
پردازد که  ها می  به برخی شیوه،عامه کتاب درك فرهنگ مفیسک در فصل چهار. کند می

محل نزاع ، ي آن با هدف انتقاد یا رهاسازي بدن از چنگال قدرتها در آنها بدن و لذت
استدالل فیسک آن است . یا به انتقاد درآوردن یا رها ساختن بدن از چنگال قدرت است

مه حیات که بورژوازي از قرن نوزدهم به این سو حساسیت و اهمیت بدن را براي ادا
 به ، از محل کار،روند انقیاد.  به انقیاد آن همت گماشت،خود درك کرد و به بیان فوکو

ي گذران ها سازمانظهور . ي اجتماعی فرادست تسري یافتها گروهاوقات فراغت 
 :ibid (اي از این تالش است نمونه، و تنظیم شده میاي رس تعطیالت عامه مردم به شیوه

ي خارج از قاعده ها لذت، ي آنها تالشی در کنترل بدن و لذت به موازات چنین ).76
 همواره ،ي فرادست در برابر این فرایندها گروه چرا که مقاومت ،همچنان پایدار ماندند

 مد نظر ، این مقاومت را در شکل کارناوالی،فیسک با الهام از باختین. فعال بوده است
با ، یی است که با نمایشی باشکوهها لذتي کارناوالی آن دسته از ها لذت. دهد میقرار 

 ي گوناگون زبان التی شاملها تمسخرآمیز و با ژانر، کنایه آمیز، کمیک، آداب مشخص
 تمایز میان ها  همیشه مبالغه آمیزند و در آنها کارناوال. هند دشنام و ناسزا همراانواع
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ی در آن مشارکت رود و همه به نوع بازیگر دخیل در کارناوال و تماشاگر از بین می
 اجتماعی و  حاکم بر امورگیرند و قواعد  نظم موجود را به تمسخر میها کارناوال. دارند

 در جهانی ه امروز،فیسک معتقد است که زندگی روزمره. شکنند میدر هم روزمره را 
. شوند دائماً نقض می، ي اجتماعیها  کنترلجاري، با وجود قواعد ، که در آنجریان دارد

، گیرد می خالقیت ضعیف ترها در کاربرد کاالها و منابعی که در اختیارشان قرار ،عدر واق
. استتابعیت یا مقاومت  فرهنگی معرف يکاالها نوع مصرف. شود میمحل تنازع واقع 

این مصرف  ،بنابراین. گیرد میدر دسترس عموم قرار کاالها این   از طریقفرهنگ عامه
  .باشد نوعی تولید فرهنگی تواند خود شخصی می  لذتهمراه بر حسب انتخاب وکاالهاي 

ي گفتمان مدرسه؛ تحلیلی از زندگی روزمره ها ناسازه"محمد رضایی در کتاب 
ي ایدئولوژیک جاري در طول ها به حل و فصل دغدغهاست کوشیده ، "دانش آموزي

که هدفش پرورش بپردازد آموزش و پرورش ایران عرصه سی سال گذشته در 
ي ها ارزشاو در بررسی نحوه بازتولید .  استبوده  میی با اخالق و تربیت اسالهای انسان
مطالعه خود را در دو سطح ، در مدارس و چگونگی مواجهه دانش آموزان با آن میاسال

 به عنوان براي یافتن و مطالعه گفتمان برتر در مدرسه ،در سطح اول: دهد میسامان 
، خاب و اطالعات الزم از طریق مطالعه اسنادپنج مدرسه انت، دستگاهی ایدئولوژیک

ي دانش آموزي و مصاحبه با مسئوالن مدرسه ها مصاحبهها،  مشاهده دیوارنوشته
اطالعات از دانش آموزان کسب ،  با مصاحبه عمیق،در سطح دوم. گردآوري شده است

 سطح  و کدهاي مورد نظر نظام آموزش و پرورش درها تا میزان انطباق پیامگردیده است 
  . ي پرورشی و سطح ذهنیت دانش آموزان بررسی شودها تولید پیام

یا سطح تولید  (1 عدم انطباق در دو سطح معنایی«توان گفت  میدر مجموع 
سطح مصرف یا  (2 معنایی و سطح) ي ایدئولوژیک در سازمان آموزش و پرورشها پیام

 ،این وضعیت. استوجه مسلط رابطه میان نهاد مدرسه و مخاطبان آن ) رمزگشایی
ي ایدئولوژیک در ها حاصل دو پدیده مقاومت یا بی اعتنایی دانش آموزان نسبت به پیام

گفتمان مورد نظر ، روییم که گفتمان رایج در آن ه ما با نهادي روب،در واقع. مدرسه است
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.  میان تابعیت و مقاومت در نوسان است،رفتار دانش آموزان. نیروهاي مسلط نیست
 آنها اما غالباً. شکنند میوهاي مدرسه را با بی حرمتی به معلم یا کتک کاري با او گاهی تاب

ي آنان ها کنند تا نقطه تعادلی بیابند که هم خواسته میخالقانه عمل اي  هدر مدرسه به گون
اساساً سیاست . را برآورده کند و هم با نظم مستقر مدرسه در تقابل مستقیم قرار نگیرد

 ،چنین سیاستی.  سیاست رادیکالی نیست،انش آموزان در مدرسهزندگی روزمره د
. معطوف به گفتگوها و مجادالت روزمره نابرابر قدرت در ساختار مدرسه است

تولید معانی   کهدهند میي گوناگونی نشان ها  مقاومت خود را در قالب،آموزان دانش
 جعل 1. آن جمله است ازآرایش مو و پوشش دلخواه مدرسه دلخواه در مورد کوتاه کردن

 اخطار به دانش آموزان به عنوانکارت دانش آموزي که سوراخ کردن آن در مدارس 
 ها پچ پچ. نوعی دور زدن شیوه نظم مدرسه و گریز از آن است، شود میخاطی محسوب 

.  نوعی تسخیر فضاي کالس است،در کالس و تالش معلم براي برقراي نظم و سکوت
 یکی از ساده ،تخیل و فرورفتن در خیاالت،  واکمن و گوشیبردن سیستم صوتی مانند

کردن معلمان به بیرون  وادار.  براي گریز از کالس بدون ترك آن استها ترین شیوه
 از ، خود در دفتر مدرسهياالت و نکات مهم درس در کنار طرح مکرر تقاضاؤکشیدن س

  .ي دنبال کردن اهداف خود براي موفقیت تحصیلی استها شیوه
  

  جیمز اسکات
بین : اشکال روزمره مقاومت کشاورزان است، 2موضوع اصلی پژوهش اسکات
، اجاره و منافع را از کشاورزان بگیرند، مالیات، غذا، کشاورزان و آنانی که سعی دارند کار

                                                
- هرچند مدرسه مانع از ژل زدن موهاست، اما در پایان روز، دانش آموزان موهاي خود را به نحو دلخواه خود 

موي کوتاه و پوشش ساده، بخشی از ایدئولوژي رسمی مدرسه است که اتفاقا دانش آموزان رمز آن . دهند شکل می
آنها اصطالح بچه مثبت و مذهبی را براي کسانی بکار می برند که یکی از . گشایند مخالف می را به شکلی کامالً

  . هایشان، آرایش مو و پوشش دلخواه مدرسه است ویژگی
2. James C. Scott 
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او معتقد است نافرمانی آشکار . وجود داردآور اما بی وقفه  کشمکشی یکنواخت و مالل
تر و حادتري نسبت به نافرمانی دارد که ممکن است   پاسخ سریعتقریبا در هر شرایطی

. سلسله مراتب قدرت را ندارد می اما هرگز جرات مبارزه با تعاریف رس،فراگیر باشد
به بهبود شرایط   میامید ک، براي بیشتر طبقات پیرو که به سبب خاطرات تاریخی شان

 آنچه در این شرایط سخت و ،همه ینبا ا. حل است  تنها راه،این شکل از مقاومت، دندار
 ، مقاومت،در این حالت. استقامت و نوآوري است، شود نمادین محقق می 1دست و پاگیر

 اشکال متعددي " فاقد قدرتي نسبتاًها گروههاي معمولی  سالح"، یا در بیان اسکات
ت بیان اطالعا، کاري کتمان و پنهان، )کش کردن کش (کشیدن پا روي زمین«: یابد می

تهمت زدن به  (نسبت دروغ دادن به سایرین، غفلت متظاهرانه، دله دزدي، ساختگی
 نیازمند دست کم هماهنگی و ها این. خرابکاري و از این قبیل، آتش زدن، )دیگران
 است؛ آنها نوعا از 2ریزي هستند؛ اغلب نشانگر شکلی از کمک به خود فردي برنامه

 »کنند میت و یا هنجارهاي حاکم اجتناب میهرگونه مواجهه مستقیم سمبلیک با حاک
 ).90: 2002، اسکات(

: داري در آمریکا است  هندیان کاست فرودست و برده،ي او از مقاومتها مثال
توانست تا جایی  مقاومت آنها می، دریافته بودند که در بیشتر مواقع، بردگان خود«

پدري به فرزندانشان . ماندپنهان ب عمومی رضایتی  موفقیت آمیز باشد که پشت ماسک نا
کند و این سخنان درست مانند حرفهایی است که کارگران در  این نصیحت را می

گویم به خاطر داشته  من به فرزندانم می: شنوند کشتزارهاي اندونزي از والدینشان می
خواهد ببیند چیزي  خرد می فروشید و کسی که آن را از شما می باشید شما کارتان را می

پس وقتی او آن اطراف است کار کنید و . کند کسب می، پردازد اي که می اي هزینهدر از
. »رسید وقتی نیست استراحت کنید اما مطمئن باشید که همیشه در حال کار به نظر می

اول آنکه ذات مقاومت تا حد زیادي تحت تاثیر «: اسکات بر دو نکته تاکید دارد
                                                

- کنایه از شرایط دشوار( اسکات از واژه کت بند یا لباس مخصوص دیوانگان استفاده می کند.(  
2. individual self help 
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در حالی که . رباره احتمال و سختی تالفی استي فعلی کنترل کار و باورهایی دها شکل
اي چون انفصال موقت از کار و یا حتی رفتن  نتایج اعتصاب آزاد احتماال منجر به فاجعه

نیروي کار از طریق این روش مقاومت با استراحت خود موجب کند ، شود به زندان می
شناخته چنین ماهیت نامتعارف و نا. شود شدن روند کار و در نتیجه تضییع آن می

نکته دوم آن است که . کند یی توبیخ و اعمال مجازات را براي حریف مشکل میها فعالیت
تا جایی که اهداف مقاومت کنندگان . مقاومت لزوما متوجه منبع مستقیم مالکیت نیست

آنها ، زمین و یا درآمد باشد، غذا، چون سالمت فیزیکی مینوعا رسیدن به احتیاجات مبر
  ).Scott, 2002: 93 (»بال دست کم مقاومت هستندصرفاً به دن

گوید و تالش دارد نشان دهد  می از خصائص کشاورزان سخن ،او در جایی دیگر
ي مقاومتی در دسترس و قابل انطباق با زندگی روزمره کشاورزان ها تا چه حد شیوه

. ردهاي مقاومتی به خوبی با خصوصیات خاص کشاورزان انطباق دا چنین تکنیک«: است
اغلب فاقد ، پراکنده در کل کشور، دستان اي متشکل از انواع گوناگونی از فرو عضو طبقه

هماهنگ اند،  ههاي مقاومتی که نیازمند دست کم رابط با چنین صورت، نظام و رهبري
درنظرگرفتن آنها . شود مقاومت تقویت می عمومی ي فردي اغلب با فرهنگ ها کنش. است

کل جامعه را در ، و شناخت مخاطرات مقاومت انفرادي  میذیل خرده فرهنگ حا
سازد و اینگونه سخن راندن از یک جنبش اجتماعی منطقی  هاي اینچنین درگیر می حرکت

هزینه ، مانیفست، رهبر رسمی، هرچند این جنبش اجتماعی فاقد سازمان رسمی. است
نباید غافل ، دیی هر پاسخی که داشته باشها مقاومتچنین . نام و پرچم است، عضویت

از این طریق و نه . سازد شویم که عمل کشاورزان خط مشی دولت را تغییر یا محدود می
  ).ibid: 94 (»گیرد از راه شورش است که فشار سیاسی قانونی در انزوا قرار می

که تحت هیچ عنوانی قرار  -نام  ي بیها کنشبه تشبیه اشکال روزمره مقاومت 
دهد  می اسکات نشان ،در حقیقت. تشبیه جالبی است، مرجانیي ها به صخره -گیرند  مین

، یشانها گیرند و پیکره میچگونه جاندارانی نرم و انعطاف پذیر در کنار هم قرار 
هیچ تیتیري ، اشکال مقاومت روزمره«. ي عظیم و غیرقابل نفوذي را می سازدها صخره
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ریایی را به مرور زمان داي  هی که صخریها مرجان دریا درست مانند میلیون. ندارد
،  سد سیاسیبه عنوانصخره آبی را ، هزاران کنش فردي سرپیچی و نافرمانی، سازند می

برخورد سخت یا لحظه جالب توجهی میان دو طرف اتفاق . نهند اقتصادي خود بنا می
ي فردي توجه دیگران را به خود جلب ها کنشبه ندرت مرتکبین چنین . افتد نمی
همچنین بسیار به ندرت اتفاق . شان بستگی دارد میو امنیت آنان به گمناسالمت . کنند می
زیرا چنین . مطرح کنند عمومی ها را در سطح  افتد که مقامات دولت بخواهند نافرمانی می

شان در  خط مشی آنان و باالتر از آن سستی حاکمیت عمومی کاري نشانگر عدم پذیرش 
ي خود و سکوت خود خواسته حریف دست یی به خودها کنشذات چنین . کشور است

آمیز ایجاد شود که اشکال روزمره مقاومت را از ثبت  دهد تا سکوتی تبانی به دست هم می
  ).ibid (»و ضبط تاریخی بزداید

بر سایر ، اندیشه اسکات در تشخیص و برجسته سازي ابعاد مقاومت روزمره
شکلی ، ه تحلیل او از مقاومتک  آنخصوصاً.  تاثیر داشته است،محققان و اندیشمندان
اقدامات فرودستان را متناسب با شرایط و نیازهایشان مورد بررسی ، طبقاتی به خود گرفته

 آثار متأثر از ایده اشکال مقاومت به عنوان کار کلی و بیات را ،در ادامه. دهد میقرار 
  .  مرور خواهیم کرد،روزمره اسکات

مقاومت روزمره در ، ه مقاومت جیمز اسکات با الهام از اشکال روزمر1روبین کلی
آنجلس را مورد بررسی قرار  میان جوانان شیکاگویی و سیاه پوستان مک دونالد در لوس

: تجربه شخصی از کارش در شعبه لوس آنجلس مک دونالد است، آغاز سخن. دهد می
ایمان  این کار را شروع کردم به این شعار 1978وقتی در . مک دونالد جاي شادي است«

کردیم پول بود اما مک دونالد به معناي  هرچند هدف اصلی ما که در آنجا کار می. داشتم
اشتباه نکنید کار در آنجا خسته کننده و . تفریح و بودن در میان مردم نیز بود، غذا

داد لبخند بزنید و  مدیر همواره هشدار می. غیر قابل تحمل بود، یونیفورم پلی استري کار

                                                
1 . Robin D.G Kelley 
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،  درصد کارکنان90کردند چون   رفتار میها ها با ما مثل احمق مشتري. کنیدسریعتر کار
هاي  اما ما راه. هایی از خانوادهاي محروم بودند آمریکایی و یا شیکاگویی، آفریقایی
مانند سایر دوستان کارگرم تنقالت مک دونالد را از . اي براي تالفی یافتیم خالقانه

شدم تا بتوانم   براي تمیز کردن میز مشتریان داوطلب می.ساختم هاي انباشته رها می جعبه
پختم  کیک کوآرتر و پاي سیب زیادي نزدیک ساعت اتمام کار می. با دوستانم حرف بزنم

ي موجود ها گاهی از تکنولوژي. دانستم ممکن است خیلی دیر به خانه برسم هرچند می
، آمیخت ط به خوبی در هم نمیمخلو. کردیم تا به منافع خود دست یابیم سوء استفاده می

هاي  مجبور بودیم مخلوط یخ زده رویش بریزیم و آنرا در لیوان کاغذي ریخته به آن شیره
اگر به خوبی روي ، بگذاریماي  هطعم دهنده افزوده و روي دستگاه مخلوط کن چند دقیق

هرچند . ریدآف برید و فاجعه می ها اطراف لیوان کاغذي را می تیغه، گرفت دستگاه قرار نمی
اما ، شد میآورد که باید تمیز  گرفت و کثافتکاري به بار می این اشتباه سرعت ما را می

کردیم پذیرفته  دریافت می میپول ک، چون در برابر کار زیاد. کردیم همه ما چنین می
هرچند در بازنگري خوردن دبل برگر و سیب زمینی سرخ ، بودیم که اسراف یعنی تالفی

 :Kelley, 2002 (» بیشتر شبیه انتقام بودوق کم و رفتار ناشایست احتماالًکرده بجاي حق

97.(  
 اما از آگاهی ، به مقاومت در محیط کار پرداخته، به تأسی از اسکات"کلی"هر چند 

یی چون ها  روي جنبه،دهد مانند اسکات میاو ترجیح . گوید میطبقاتی کمتر سخن 
این موضوع که «: قاومت روزمره متمرکز شوددر لحظه و بدیع بودن اشکال م، دلپذیر

. هرگز به ذهنمان خطور نکرد، بخشی از طبقه کارگریم که در کشمکش کاري درگیریم
یی که اتخاذ ها استراتژيتا حدي به این دلیل که این نبرد براي بیشتر ما دلپذیر بود و 

 يها ویژگیزو را ج گرفت که بیشتر مردم آن کردیم خارج از پارامترهایی قرار می می
خود من هیچ وقت کسی را ندیدم که . دانستند  به شکل سنتی آن می"کشمکش کاري"

خواستیم کارت ورود  درباره حقوقش بگو مگو نکند؛ برخی از ما گه گاه از دوستانمان می
که  آنجا تا. رسیدیم ساعت بزند  اگر دیر میو خروج ما را پیش از ورود ما مخصوصاً
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بلکه . از ما از ریاست نخواست که ساعت فراغت ما را زیاد کندکدام  دانم هیچ می
جنگیدیم بسیار مهم بود؛  آنچه بر سرش می. دقیقه رساندیم25دقیقه را به 15خودمان 

علی رغم میل صاحب کار و برخی از روسا . کند مانند آنچه ایستگاه رادیویی پخش می
ترین  البته مهم، مو.  کردیمهایی که دوست داشتیم عوض موج رادیو را براي برنامه

شد توري دور موهایمان ببندیم تا مو داخل غذا نرود و ما  از ما خواسته می. کشمکش بود
کردیم  اي شرکت می گیري سرگرم کننده در این نبردها با پی. کردیم به سادگی چنین نمی

، ها ردن دکمههاي زشتمان را با باز ک حتی تالش کردیم یونیفورم. بردیم و بیشتر اوقات می
اي خاص و اضافه کردن تجهیزات گوناگون  ها به شیوه باال زدن آستین، کج گذاشتن کاله

  .تغییر دهیم
هاي آگاهانه داشتیم اما  احتیاطی کار و بی بدون شک ما سهم زیادي در کاهش روند

ا هاي راهنم هاي آموزشی و کتاب فیلم. بیش از همه به یاد دارم که به کارمان سبک دادیم
هاي  زنان صندوقدار به آسانی با ناخن. را نادیده گرفتیم و کار را به اجرا تبدیل کردیم

کارگران بخش کباب . کردند مانیکور شده و چهار انگشتر در هر انگشت خودنمایی می
نگران بودند ، هاي برگر اطمینان یابند کردن بیشتر از اینکه از توزیع برابر پیازهاي بین الیه

شنیدیم بلند بلند  در حینی که صداي جز جز کباب پز را می. نظر برسندخونسرد به 
هایمان  یونیفورم، رنگ پوست، اتومبیل، دوست دختر یا دوست پسرمان، مان درباره والدین

ها  این روده درازي. ها آنسوي پیشخوان در انتظار بودند زدیم و همچنان مشتري حرف می
پر جاروجنجال و   می مشتریانی که معرکه کالشد؛ مشتریان می  میموجب مشارکت کال

 :ibid (»دانستند گفتگوهاي جمعی ما را سرگرم کننده یا ناراحت کننده و یا هر دو می

98.(  
ي گسترده تري ها  اما در نهایت از شاکله،هر چند تمرکز کِلی بر محیط کار است

به یقین تجربه . ي آن را ارئه کرده استها گوید که پیشتر ادله میهمچون هویت سخن 
طبقاتی و ، آمیخته با فرودستی در ساختارهاي تبعیض نژادياي  ه تجرب،رنگین پوستان
،  محملی است براي لذت،هاي روزمره ابداعات دلپذیر در خالل دشواري. جنسیتی است
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 موضوعی است که پنداشت از سیاست را ،رویارویی و البته کسب منافع و اهداف و این
جنگیدیم بخش مهم داستان ماست؛ عرصه  اما آنچه برایش می«: سازد میدستخوش تغییر 

سعی کردیم کارمان را به لذت . تشخص و لذت بود، اغلب فرهنگی و متمرکز بر هویت
ي نسلی و فرهنگی سهم زیادي ها ویژگی. تبدیل کنیم و بدنمان را به ابزاري براي تفریح

، ي ما مستقیما با فرایند کارها کنششتر اما بی، در اشکال منحصر به فرد مقاومتمان داشت
 ها کنشاگر بخواهیم معنی این ...آداب و رسوم جنسیتی و جایگاه طبقاتی ما ارتباط داشت

ي ها جنبشهاي اتحادیه تجاري موسسات سیاسی و  را دریابیم باید از سطح اعالمیه
، هاي روزمره تر به زندگی بسیارعمیق. تر شویم اجتماعی سازمان یافته بگذریم و عمیق

. نمایاند کنند می  و اجتماعاتی که طبقات کارگر را بیش از مردمانی که کار میها فرهنگ
، اي چندوجهی العاده باید به هزارتوي پیچیده تجربه که مردمان عادي را به شکل فوق

مهمتر از آن باید از تصورات سنتی درباره سیاست ، پا گذاریم، کند متنوع و پیچیده می
هاي رایج درباره  نه تنها باید امر سیاسی را دوباره تعریف کنیم بلکه باید ایده. یمرها شو
 منظورم از. ي مقاومت را مورد سوال قراردهیمها استراتژي و "اصیل" يها جنبش

هاي خاص را قادر به بیان منافع   و ایدئولوژيها سازمان پنداشتی است که تنها "اصیل"
وض باید بر حواشی نبرد متمرکز شویم؛ هرچند این در ع. داند ي خاصی میها گروه

اگرچه اصالت ندارد و ، حواشی غالبا بطور سازمان نیافته درگیر در نبرد با حاکمیت است
تري است که در  نشانگر منافع یک اجتماع نیست اما به واقع بخش اساسی داستان گسترده

  ).ibid (»انتظار واگویی است
 دست به تحلیل زندگی روزمره تهی دستان ،ثر اسکاتآصف بیات نیز با الهام از ا

از محیط کار ، او با کاربرد اندیشه اسکات در فضاي اجتماعی کالن تر. زند میشهري 
. دهد میارائه  عمومی ي ارزشمندي در چارچوب عرصه ها  تحلیل،گذرد و از این نظر می

مره را با رویکرد در حقیقت کار بیات از معدود کارهایی است که زندگی معمول روز
بر پیشروي ، "ي خیابانیها سیاست"او در کتاب .  مورد واکاوي قرار داده است،اسکات

 به شهرهاي اصلی 30هاي مهاجرات دهه  ي تهی دست شهري پس از جریانها گروهآرام 
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ي معیشتی موقت در قلمرو ها فعالیتبه  ،طور موازيه ایجاد سر پناه و ب، و تصرف زمین
شود  می جایی است که ظلم و فشار احساس ها  محله،طبق استدالل او. استکار پرداخته 

 شاهد تصرف ها  برخی محله،از این رو. گیرد می مقاومت صورت ،و در مقابل آن
فرصت   میي تهی دست و فاقد امتیازي بود که در جریان پیروزي انقالب اسالها گروه

دامات معمولی و اغلب آرام مردم طور تدریجی پیشرفت بیشتري کنند؛ اقه یافتند تا ب
  . شداي  هزمینه ساز تغییرات اجتماعی قابل مالحظ، بسیار معمولی
درحالی که . اند ه بود1 خودزاینده،پردازد که اغلب و نه تماماً مییی ها فعالیتبیات به 

قهرمانان ، ندي اجتماعی نوین اغلب روي هویت و معنا متمرکزها جنبششود  میگفته 
ي آنها بر مبناي یک استراتژي آگاهانه ها فعالیت. از ابتدا با عمل سروکار دارندداستان او 

 بلکه نیروي پیش برنده آنها ضرورت است؛ ضرورت بقا و یک زندگی ،گیرد میانجام ن
. نه سیاست اعتراضی بلکه سیاست جبران، حرکت آنان نوعی سیاست است«. آبرومندانه

وردهاي فوري و بالواسطه که عموماً از طریق اقدام است براي دستااي  هحرکت آنها مبارز
مقاومت تهی دستان در برابر ). 29: 1379، بیات (»شود میمستقیم شخصی حاصل 

 ها  و هتلها  اشغال خانه،تصرف زمین، ي پیش از انقالبها سالدر ، حمالت ویران سازي
 و زندگی در ها  و هتلها عقب نشینی از خانه، در گرما گرم ظهور انقالب و پس از آن

گیري محالت و تقاضا براي امکانات رفاهی  شکل، حواشی شهرهاي اصلی مانند تهران
ي آرام تهی دستانی است که ها چون آب و برق و غیره نشانگر مراحل گوناگون پیشروي

 ،بیات. گیرد می مورد توجه قرار ،ي خیابانیها ي گوناگون کتاب سیاستها بخشدر 
یک نوع مقاومت روزانه و تالش براي بقا و ، تمرین زندگی« را سازوکارهاي تهی دستان

و با عناوینی ) 136: همان (»داند می ها برداري از فرصت بهبود وضعیت زندگی و بهره
مقاومت در برابر "  و" دست فروشیيها سیاست"، "ها سیاست کوچه پس کوچه"چون 

                                                
1. self-generating 
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ی سیاسی همت سشنا جامعه به طرح مباحث خود در چارچوب "برنامه خلع ید
  .گمارد می

داند؛ چراکه بسیاري از محققان دیگر را  می کار اسکات را بسیار قابل ستایش ،بیات
ي روزانه مردم عادي ارائه ها ي عالی دیگري در مورد سیاستها بر آن داشت تا استنباط

ي زندگی ها تالش کرد تا سیاست، 1"ي اعتراضها شاهراه" سینگرمن در ،براي مثال. کنند
 ترکیبی از مقاومت سیاست و ،کند که در عمل را در قاهره تبیین   میزانه طبقات مردرو

  . شد میي متناسبی بود که توسط این مردم اتخاذ ها شیوه
ي آرام غیر قانونی ها پیشروي. اند ه بدون محتواي سیاسی شروع شدها این حرکت

سیاسی ، نهایت به مبارزه جمعیاما در . یابد می آغاز و تداوم 2یی اخالقیها اغلب با توجیه
 ها تمرکز بر روند سیاسی شدن این حرکت. کند میشود که دولت را تهدید  میتبدیل 
شان را بدون رویارویی جدي  ي روزانهها پیشروي، که اقدام کنندگان  میدهد مادا مینشان 

وقتی . دشان خواهد بو رفتارشان مطابق با فعالیت معمولی روزانه، با مقاومت ادامه دهند
شان و ارزش  آنان نسبت به اقدامات، گیرد دستان مورد تهدید قرار دستاوردهاي تهی

حرکت . یابند و بطور جمعی و آشکار از آن دفاع خواهند کرد میشان آگاهی  دستاوردهاي
هاي متعدد ضددولتی از سوي  و شکل شورششود  میفردي به حرکت جمعی تبدیل 

گیرد که  میرا به خود اي  هي حاشیها گروهان و دیگر تصرف کنندگان امالك و دستفروش
در این «. ي جداگانه تهی دستان داردها داللت بر محوریت مقاومت جمعی در حرکت

ي همزمان ممکن است شرکت کنندگان تا آنجا پیش روند که با شبکه سازي ها فعالیت
ختارهاي خاصی ي خویش ساها فعالیتبراي ، ي تشکیالتیها سازمانهمکاري و یا ایجاد 

                                                
1. Avenues of participation 

-او از دو اصطالح رایج . جا بر ضرورت حفظ یک زندگی آبرومندانه و راهی براي بقا تاکید دارد  بیات در این
: اي التین داردهاي مشابه در آمریک اي به کاربرد واژه هاي قاهره یاد می کند و همچنین اشاره میان ایرانیان و مصري

چه کار " یعنی "نعمل اي" و هم ارز عربی اش؛"راه دیگري وجود ندارد" به معناي "اي نیست چاره"عبارت فارسی 
هاي روزمره تهی دستان شهري براي توجیه تخلف و   زبان اخالقی سیاست ورزي"دیگري می توانیم بکنیم؟

  .تجاوزشان است
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حفظ و تحکیم و توسعه دستاوردهاي گذشته ها،  هدف این سازماندهی، بوجود آورند
سه . برند میبهره ) رشوه دهی و مخفی کاري، بحران (یی چونها آنها از فرصت. است

حال آنکه در حقیقت ، دهد در ظاهر قابل تحمل به نظر برسند میفرصتی که به آنها اجازه 
  ).37-38: همان (»روري خود هستنددر حال تکثیر و با

 آن را به مثابه عرصه سیاست ورزي ،بیات با قرار دادن خیابان در کانون تحلیل خود
 استفاده فعاالنه و مشارکت گرایانه، سازد میها را از نظر سیاسی فعال  آنچه خیابان. داند می

کم و هم  هم کنترل قدرت حا،است که در واقع عمومی از فضاي ) برعکس انفعال(
  . خواند میي برخوردار از نظم موجود را به چالش فرا ها گروه

مکانیسم ، ي خیابانی تهی دستان شهريها مکانیسم سیاسی شدن در روند سیاست
 تبدیل به سدهاي ،ي مرجانی که در گذر زمانها  همان صخره؛تدریجی و فراگیري است

 بیات از چند ي آرا،روزمرهي ها کنشاما جدا از صورت جمعی این . شوند می  میعظی
 ممکن است در نهایت به حرکت ها که این حرکت با آن.  استحایز اهمیتجهت 

اما او تالش دارد بر فردي بودن آنها ، جمعی چالش برانگیزي براي دولت تبدیل شوند
 مانند ،و عنصر آگاهیاست  پیوند خورده ،براي همین است که معنا با عمل. تاکید کند

اهمیت  بی نه تنها جا این ،ي اجتماعی بودها جنبشیه اسکات و یا نظریات آنچه در نظر
شان را بر مبناي یک  يها ، فعالیتي فاقد امتیازها گروه".  بلکه جایی هم ندارداست،

بلکه نیروي پیش برنده آنها ضرورت است؛ ضرورت ، دهند میاستراتژي آگاهانه انجام ن
رهبري .  استخودي بودن هخودب ،م که مولفه دیگربینی می. "بقا و یک زندگی آبرومندانه

  .برنامه عملی وجود ندارد و سامان تشکیالتی بی معناست. و هدایت در کار نیست
ي مقاومت آمیز زنان در ایران ها ، کنشفاطمه صادقی با الهام از ادبیات آصف بیات

 ،مت جمعیي مقاوها کنش: کند میپس از انقالب را به دو دسته فردي و جمعی تقسیم 
، جنبش اصالحات، انقالب ایران (ي سیاسی اجتماعیها جنبششامل بسیج در قالب 

.  و نهادهاي مدنی مذهبی و سکوالر استها شکلو نیز فعالیت در ت) جنبش زنان
، نامه نگاري به مقامات (اعتراض خاموششامل  ،دو شکلبه  ي فردي عمدتاًها کنش
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 براي رساندن اعتراض به گوش ها از رسانهیا استفاده   میمراجعه به نهادهاي رس
مقاومت عمومی ، فضاهاي ، حضور زنان در آموزش عالی (و سیاست حضور) مسئولین

  ).19:  2011، صادقی(اند  هبود) در برابر اشکال غالب پوشش
  

  مهران کامروا
ها در  ي فرهنگی را بر حسب انواع دولتها  سیاستاست کوشیده در کتاب خود کامروا
به   رو،ي فرهنگی دولت که بنا به ذاتها در مقابل سیاست. سوم توضیح دهدجهان 

ي رو به باال ها سیاست، آمرانه و متضمن منافع و مقاصد دولت در وهله اول است، پایین
کنند که  میها زمانی رشد  این سیاست« .کند می مطرح "بودن" هاي سیاسترا در قالب 

. شکال و پیامدهاي سیاسی به خود گیردا، فرهنگی هویت، شناختی جستجوي روان
براي مثال جنبش اسالم گرایان در  (یی فرهنگی براي اثبات خودها جنبشدرحالی که 

محصول و مظهر ) آفریقاجنوب صحراي در اي  هریشه قبیلبا هاي  خاورمیانه یا شورش
زي ری  اشکال نامحسوس و برنامهغالباً "بودن"ي ها سیاست،  بودند آشکارييها سیاست

 نتیجه تفاوت بین ،"بودن"ي ها سیاست ،طور اخصه  ب.دنگیر به خود میاي  هشدن
هر دولتی داراي . ي فرهنگی دولت و جامعه استها چارچوپ  وها دستورالعمل

دستورالعمل فرهنگی در جهت تعقیب منشور فرهنگی است که از طریق آن خود را 
براي . تاثیر دارد عمومی  انداز سیاست  بر چشم،بینند و البته این دستورالعمل فرهنگی می

 و نمادهایی بنامیم که عملکرد ها ارزش را "فرهنگ دولتی"توانیم این  راحتی امر می
 هر ،همزمان. دنکن می و منطق درونی دولت را هدایت ها ها، اولویت دستورالعمل، داخلی
گذرد  می مردم که از میان اي عمومی  هداراي چارچوب فرهنگی خود است؛ رشتاي  هجامع

داراي هسته فرهنگی اي  ههر جامع. دهد میي آنان را با یکدیگر پیوند ها ارزشو نمادها و 
)  ترکیباتی،جوامع چند قومی و در (نامیم؛ ترکیبی میخاصی است که آن را فرهنگ ملی 

علمی ي ها ، فرهنگي سنتی و مدرنها ارزش و نمادها که از بستر عمل متقابل ها ارزشاز 
 ،فرهنگ ملی و فرهنگ دولتی. و وارداتی حاصل شده است  مینمادهاي بو  وازگارو س 
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ت است  موجود و در حال فعالی،هر کدام به خودي خود. دارندمتقابل و تعاملی اي  هرابط
  .»گذارد می با دیگري تعامل داشته و بر آن تاثیر ، در عین حالو

 این فرهنگ به شدت ، سودر یک. گوییم می از دو سوي متخاصم سخن جا ایندر 
ي ها دستورالعمل«، منسجم و متمرکز است و در سوي دیگر فرهنگی هویت محور

در طول . دهند میها و مرجحات کارگزاران دولتی به فرهنگ دولت جهت  آرمان، سیاسی
، افزاید؛ منطقی درونی که به حفظ میشدت و انرسی خود بر  "فرهنگ دولت"زمان 

جا که  انجامد تا آن طول دوره حکومت رهبران گوناگون میتقویت و تداوم خود در 
 یک هرچند معموالً. ماند اصول بنیادینی که دولت بر آن مبتنی است یکسان باقی می

 با فرهنگ جامعه اما این فرهنگ، هماهنگی بین منش فرهنگی دولت و جامعه وجود دارد
دو فرهنگ در سطح شکاف میان این ). Kamrava, 1999: 13 (به ندرت مشابه است

ي ها  بسترساز جریانات اجتماعی با داعیه،تناقضات شخصیتی و در سطح کالن، خرد
از اي  ه درجبا 1اي ساختهدرون ي ها تفاوت همیشه ،بنابراین«. سیاسی خواهد بود

 شدت این ،مساله اصلی. بین فرهنگ دولت و فرهنگ جامعه وجود دارد، اصطکاك
 و مبناي آن أ موضوع هویت و منش،یم فرهنگ در نهایتکه گفت طور همان. ستها تفاوت
فرد با دو هویت ،  آشکارا با هم تفاوت دارند،ي دولت و جامعهها فرهنگوقتی . است

زع  در درون خود با یکدیگر تناي ملی غالباًها فرهنگ ،از یک سو. شود میمتمایز روبرو 
قض و ناهمگنی را به  سطح دیگر تنا، تفاوت در فرهنگ دولت،از سوي دیگر. دارند

 در "بودن"ي ها طور خالصه باید گفت سیاسته ب. افزایند میمفهوم مناقشه آمیز هویت 
  راستايزمانی که جستجو براي هویت فرهنگی چه در: کنند میي رشد ها وضعیتچنین 

 شماررود و  از سطح فرد یا گروهی از افراد فراتر می،  اصالت بومی به دنبالچهو مدرنیته 
وقتی ناسازگاري روزافزونی بین منش  ؛کند می توجهی از مردمان را با خود همراه قابل

 دستگاه دولت و مباشران آن وجود دارد و زمانی که ا مرتبط بعامه مردم و افرادفرهنگی 

                                                
1 . build in 
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 » پیامدهاي سیاسی به دنبال داشته باشد،ناسازگاري بین فرهنگ دولت و فرهنگ مردم
)ibid: 113-114 .(که   چرا؛ پرنشدنی است،این دو فرهنگبین  فاصله ،روااز نظر کام

، جا که براي کسب هدف یابد و از آن می در جهت مطامع دولت سامان ،فرهنگ دولتی
با روح جمعی ، شود میي متعددي مجاز دانسته ها روشامکان بهره گیري از ابزارها و 

  .دارد یناهمخوانتعارض و ، ي تاریخی کهنی استوار استها فرهنگ ملی که بر جوهره
  

  گیري نتیجه
انجام شده که مقاومت در اي  ه و مطالعات قابل مالحظها  پژوهش،در دوران اخیر

طور که  این مطالعات منحصر به منابع التین نبوده و همان. کانون آن قرار داشته است
 این با وجود. نیز قرار گرفته است  میي بوها  دستمایه پژوهش،نشان دادیم مقاومت

و رویکردهاي باشد  جاي اثر مستقلی که بر مفهوم مقاومت متمرکز ،ش مطالعاتیخیز
 در اثر حاضر تالش شد تا به ،بنابراین. نظري متاخر بدان را بررسی کند خالی بوده است

 و ابعاد آن در مبانی نظري و ها ویژگیتحلیلی نگریسته و به  می  مفهوبه عنوانمقاومت 
 به ابهامات ،ي آنها ویژگی بسا ابهام زدایی و تدقیق چه. تجربی حاضر پرداخته شود

  .آن را رواج دهد علمی کاربرد ،  پایان داده،کاربرد این مفهوم بالقوه قدرتمند
 مباحث نظري برآمده از کتب و ،طور که پیشتر دیدیم  همان،در نوشته حاضر

  : شودي مقاومت  ذیل مواردي چند احصا ها ویژگیمقاالت دست اول بررسی شد تا 
. که حتما باید کنشی به وقوع بپیوندد تا مقاومت به منصه ظهور رسد اول آن

اجماع «: تواند معیار معتبر بررسی باشد  می وجوه عینی برآمده از کنش مقاومت ،بنابراین
 بلکه ؛نظري وجود دارد که مقاومت کیفیت یک کنشگر یا وضعیت حضور او نیست

 :Hollander & Einwoher, 2004 (ی یا فیزیکی استشناخت، رفتاري فعاالنه ولو کالمی

به معناي  (البته در پیدا و پنهان ماندن این کنش عینی از چشم مخاطب مقاومت). 538
  .  اتفاق نظر وجود ندارد) کسی یا  چیزي که مقاومت علیه او نشانه رفته



 
 
 
 
 
 
 

  1393 بهار ،64فصلنامه علوم اجتماعی شماره      176  

لب این تضاد در قا. از تضاد با وضع موجود است  می وجود دست ک،دومین ویژگی
به چالش کشیدن یا ، نفی، تغییر اجتماعی، تناقض، مقابله، یی چون مخالفتها واژه کلید

رفتار بیانی که با «:  به تعاریف زیر نگاه کنید،براي مثال. شود میتخریب و اختالل بیان 
کند و یا از  میمنسوخ ، سازد میآنها را وارونه ، کدهاي فرهنگی در تناقض است

یی که نه تنها ها کنش«). weitz, 1998: 71 (»آورد به عمل میري جایگزینی آنها جلوگی
کنند به  میکه از تابعیت حمایت را هم هایی   بلکه ایدئولوژي؛کند میتابعیت را نفی ن

هر نوع مخالفت سازمان یافته جمعی یا هر کنش «). weitz, 2001: 670 (»دنکش میچالش 
 ,Prasad & Prasad (»کارکرد یک سازمانر داختالل ایجاد براندازانه با هدف تخریب یا 

اقدام جمعی و به چالش کشیدن مستقیم ، یی مشتمل بر آگاهیها کنش«). 326 :1998
  ).Robin, 1996: 245 (»ساختارهاي قدرت

ي موجود در هر ها این تضاد در نظریه بوردیو در تعامل میان عادتواره و محدودیت
ي فردي با جمود ها  حاصل تقابل خواسته،نز گید"سیاست زندگی". گیرد میمیدان شکل 

هاي   کامروا و نیز در پرداخت"بودن"ي ها در سیاست. سنت و قدرت دولت است
در نظریه دوسرتو این . یابد میشکلی از ضدیت میان دولت و ملت ، صادقی و رضایی
تمان  این تباین میان مراجع گف،در بیان فیسک.  وجود داردها  و قويها تباین میان ضعیف

اسکات در تحلیل خود معتقد به . دهد میي اجتماعی رخ ها ساز و صاحب قدرت با سوژه
ي نژادي تخاصم را پر رنگ ها سویه،  عالوه بر تضاد طبقاتی، اما،کِلی .تضاد طبقاتی است

.  فرودستان و فرادستان جامعه شهري را عمده کرده است،بیند و بیات تضاد طبقاتی می
گر و فاقد  مقاومت باید مشتمل بر ضدیت میان دو سوي سلطه، امی تحت هر ن،بنابراین

  . سلطه باشد
 ،مقاومت. است ماهیت متعامل مقاومت یعنی ، زمینه ساز خصیصه سوم،این ویژگی

 بلکه ؛گیرد میتنها از برداشت مقاومت کنندگان نسبت به موضع و کنش خود جان ن
مخاطبان در سایه یا ، اهدان شبه عنوانحیات آن در گرو تشخیص سایر کنشگران 

 سوي آنان گسیل شده ، فرد یا افرادي است که کنش مقاومتدر قالبمخاطب مقاومت 



   
  
  
  

 177  ... سیري در رویکردهاي نظري متأخر به  

  
 

 دیدگاه اما از . پیرامون مقاومت اشاره شده استها به این تشخیص در برخی نوشته. است
لزوما شرط وقوع ، تشخیص مقاومت از سوي مخاطب مقاومت، ان متاخرنظر صاحب

   .مقاومت نیست
 عرصه بروز و نمود اِعمال قدرت و تضاد از به عنوانکه زندگی روزمره  چهارم آن

ي باالي مقاومت در قالب ها هزینه. براي مقاومت برخوردار استاي  هي بالقوها پتانسیل
. دارد میاست که مقاومت کنندگان را از اعالم علنی آن برحذر اي  هازاند ه ب،تنبیه و حذف

 جاري و ، مقاومت در زندگی روزمره،بنابراین. کاهد میومت مقاومت ن از مدا،اما این امر
 بدون ،ي روزمره مقاومتها کنش«: نویسد میاسکات . داننمای میاما رخ ن، ساري است

 آنقدر عادي و بدیهی انگاشته ، در محمل زندگی روزمره،به بیان دیگر. »عنوان هستند
 نامحتمل و غیرمعمول ،م شناختن مرتکبانشوند که عنوان مقاومت دادن به آنها و مجر می

یک گروه  - 1در پژوهش خود در خصوص راراموري) Levi, 1998 (از جمله لوي. است
نشان داد چگونه استفاده از اقالم زندگی روزمره مانند  -در شمال مکزیک   میبواي  هقبیل

ومت علیه اقتصاد  ابزار مقابه عنوان، ي سنتی و پارچه به منزله نوعی خوداتکاییها اسلحه
 به کرات از ها سازماني مربوط به کار و ها البته پژوهش. کند میسیاسی مسلط عمل 

اما آثار اخیرتر صرفاً از زمان فراغت یا کم . اند همقاومت روزمره محیط کار گزارش داد
  نشان دهنده،مدل موي ساده زنانکه کند  میاستدالل   ویتز،براي مثال. اند هکاري فراتر رفت

 ،با آنکه اسکات و کِلی. کشمکش روزمره با تفکرات فرهنگی درباره بدن زنان است
ي روزانه شهرنشینان ها فعالیتبیات آن را در قالب اند،  همحیط کار را میدان تخاصم دید

استراتژي ،  هر یک با تعابیر خودشان،فیسک و دوسرتو، گیدنز، اما بوردیو، دنبال کرده
و خصوصی  عمومی مره به معناي متداول و رایج آن در فضاي پردازي را در زندگی روز

ي متفاوتی چون ها  با مولفه،براي همین است که سبک زندگی. اند هجاري دنبال کرد
ي ها پتانسیلموارد، مصرف غذایی و از این قبیل ، مدیریت بدن، آرایش، پوشش، فراغت

  . الزم براي بروز و نمود مقاومت را در خود دارد
                                                

1. Raramuri 
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ناشی از ، نین توجهی به قدرت و تخاصم بر سر آن در زندگی روزمرهبی شک چ
 مقاومت ،طور همزمانه  متنی آکنده از قدرت و ببه عنوانتاکید فوکو بر زندگی روزمره 

که گفتیم فوکو قدرت را از نهادهاي واجد آن بیرون کشیده و پرده از  طور همان. است
ی فرصت و امکان یقدرت همه جا. ه استروابط قدرت و فضا به معناي کالن آن برداشت

 هر فضایی به عنوان محلی براي ستیزه گري میان ،در نتیجه. بیشتري براي اِعمال دارد
 تحلیل ،از این لحاظ. سی سیاسی استشنا جامعه موضوع کار ،صاحب قدرت و فاقد آن

یک و  بیش از همه به تحلیل فوکو نزد،سنت مطالعات فرهنگی نسبت به دو رویکرد دیگر
 اِعمال قدرت و مقاومت در آن رخ ، که همزماناستبا کارکرد دوگانه اي  هحاکی از عرص

براي فهم قدرت در فعلیت آن و عملکرد روزمره اش باید به سطح کردارهاي «. دهد می
ي سیاسی برویم که کردارهاي ما در درون آن شکل ها خرد یعنی به سطح آن تکنولوژي

. نیست عمومی این کردارهاي خرد منحصر به حوزه ). 312: 1384، دریفوس (»گیرد می
پیاده (ها  دیدیم که بیات با ایده خیابان از کاربرد فعاالنه و مشارکت گرایانه مواضع خیابان

 فیسک هرچند با ،در مقابل. کند میاستفاده ) ي شهريها ها و زمین چهار راه، روها
دهد در فضاي  می کنه کار خود نشان  اما در،زبردستی قائل به تعیین اجتماعی معناست

  . توان از اِعمال قدرت در امان ماند میمعنا و ارتباط ن، خصوصی نیز به کمک زبان
موضوعی که جاي تامل بیشتر ، اما جدا از ظرف رخداد کشمکش بر سر قدرت

طرح ر بیان مقاومت ناظر ب، ازجمله در نزد فوکو. دارد تالزم قدرت و مقاومت است
ي مکانی و ها  تنها به گزاره، او در توصیف درهم تنیدگی قدرت و مقاومت.قدرت است

فوکو معتقد است «. اند ه محتوایی در هم آمیخت،فراتر از آن این دو. ماند میزمانی محدود ن
از .  نیازمند مقاومت است،که قدرت به عنوان یکی از شرایط اصلی اِعمال و اجراي خود

اما . یابد می قدرت در سراسر حوزه اجتماعی انتشار طریق ظهور نقاط مقاومت است که
مقاومت هم یکی از عناصر عملکرد قدرت و . کند میقدرت را نیز مختل ، البته مقاومت

 ،که قدرت با آن). 260: 1384، دریفوس (»آن است میدائ میهم یکی از عوامل بی نظ
یی ها ز طریق مکانیسمزیرا ا. گسترده و همه جا پراکنده است اما مطلق و همیشگی نیست
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یی را به وجود ها  فرصتها این محدودیت. شود که خود داراي حد و مرز است میاِعمال 
مقاومت زمانی ممکن است که «. شود میآورد که براي بروز مقاومت غنیمت شمرده  می

روابط قدرت باید همیشه در شرایط کشمکش . یش برسدها قدرت تا سرحد محدودیت
باید همیشه مواضع نافرمانی وجود . ي مواجهه تحلیل شودها اتژياسترمتخاصمانه و 

ي خاصی از روابط ها استراتژيداشته باشد که در آنها نه از خود قدرت فی نفسه بلکه از 
  ). Fowko, 1982: 6-225 (»کند گریز ممکن باشد میقدرت که رفتار را هدایت 

 این .قاومت استم،  مکمل همیشگی اش و قدرت هرگز کامل نیست،بنابراین
روابط «. رود که براي تبیین قدرت باید به تحلیل مقاومت پرداخت میتالزم تا جایی پیش 

توانند بدون وجود نقاط نافرمانی و مقاومتی که بنا به تعریف وسائل فرار از  میقدرت ن
توان  می است که به یقین جا این).264: 1384، دریفوس (»آنها هستند وجود داشته باشند

: آورد میدریفوس در ادامه . شود میت همواره اِعمال قدرت با بروز مقاومت کامل گف
اگر این گفته درست باشد که نافرمانی و نوعی مقاومت سرسختانه از جانب اصول «

در آن ، در قلب روابط قدرت وجود دارد و شرط همیشگی وجود آنها است، آزادي
  ».رار از خود نخواهد بودصورت هیچ رابطه قدرتی فاقد وسائل احتمالی ف

بوردیو با تاکید . خالقیت است، اصل مشترك دیگر در بین رویکردهاي مطرح شده
او .  نیازمند بازي در لحظه است،استراتژي پردازي.  به این نکته اشاره کرده است،بر زمان

کند و با کاربرد تعبیري چون  می را دور از الگوهاي هنجاري عمل تحلیل ها استراتژیست
 ،گیدنز. گیرد می به خالقیتی اشاره دارد که در زمان شکل "بداهه سرایانی استراتژیک"

کند  می سیاستی خودشکوفا در میدان قدرتی زاینده تعریف به عنوانسیاست زندگی را 
گیرد؛ انتخابی که براي رهایی از ثبات سنت و قدرت دولت  میکه با انتخاب شکل 

بر ،  تولیدي دیگربه عنوانیل خود را از مصرف  محور تحل،دوسرتو. گیرد میصورت 
که از یک   با آن،اسکات.  بر تولید خالقانه معنا تاکید دارد،فیسک. خالقیت بنا نهاده است

 توجه به تنوع اشکال به دلیلاما ، گوید میسري الگوهاي کنش مقاومت آمیز سخن 
ي احتمالی تالفی در ها مقاومت در تعامل با اشکال کنترل کار و باور کنشگران به صورت
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 در مطالعه مک دونالد به خوبی از ،کلی. به خالقیت نیز توجه دارد، صورت مقاومت
ي او آکنده از زایایی کنشگران در ها مثال. گوید میمصادیق خالقانه مقاومت سخن 

ي ها فعالیت به  صریحاً،بیات. ي محل کارشان استها  و محدودیتها چارچوب فرصت
ي ها گیرد و از این رو فرصت میاشاره دارد که بنا به ضرورت بقا شکل اي  هزایند خود

  . یابد میمتفاوت درزمانی 
 بدون درك محل تالقی زمانی ،کنش استراتژیک.  زمان است،مولفه مشترك دیگر

واجد  (هر کدام از افراد با برآورد منابع خود و طرف مقابل. معناست بی، دو سویه متضاد
ي ها این فرصت. دهند میان ممکن به کنش استراتژیک شکل در کمترین زم) قدرت
 ،کاربرد کلمه مترصد. آنقدر ارزشمند است که کنشگران ما مترصد آن هستند، زمانی

پس به نوعی هم . نشانگر کمین به قصد بهره برداري نیز هست، عالوه بر ارزشمندي
مل بدون توجه به زمان  درك معناي ع،بر این اساس. داللت بر عدم انفعال کنشگران دارد

  . توصیه بوردیو براي درك معناي عمل است، رخداد آن ممکن نیست؛ بازتعریف زمان
 ،در حقیقت. دلپذیر بودن کنش مقاومت آمیز است، آخرین ویژگی مشترك

 امري خواستنی به عنواني دلخواه فرد است و ها  برخاسته از مولفه،استراتژي پردازي
 به درونمایه ،ي نشان دادن این وجه از استراتژي پردازيبوردیو برا. گیرد میشکل 

 انتخاب فردي را جوهره سیاست زندگی ،گیدنز. ي فردي اشاره داردها برخاسته از رغبت
 ، به نشاط آور بودن و لذت بردن از مصرف فضا اشاره دارد و فیسک،دوسرتو. داند می

: کند میه را به دو مقوله تقسیم ي عامها او لذت. برد می از لذت با دو معنا نام صریحاً
یی را شامل ها این نوع لذت خوشی. ي طفره آمیز که بر بدن متمرکز استها لذت«

رسوایی و جار و جنجال دارند؛ نوع دوم لذتهایی است که ، شود که میل به حمله می
هویت اجتماعی و مناسبات اجتماعی متمرکزند که از طریق مقاومت ، حول تولید معنا

 ،و در نهایت). 137: 1386، رضایی (»کنند میدر برابر نیروهاي هژمونیک عمل اي  هنشان
ي ها کنشي هیجان آور و سرخوشانه ها طور که دیدیم به خوبی به صورت کِلی همان

  .پردازد میمقاومت آمیز 
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 داراي تمایزاتی ،البته رویکردهاي مذکور درباره سیاست ورزي در زندگی روزمره
 ،کلی و بیات، رهیافت اسکات، بنت و کاستلز، ز رهیافت کالن کامرواغیر ا. نیز هستند

ي سیاسی متعددي است و اساساً در چارچوب کشمکش بر سر دستیابی ها داراي داللت
کنند که در راستاي  میي جمعی را عمده ها کنش آنها ،بنابراین. رود میبه قدرت پیش 

برند و محور کار خود  میمقاومت نام آنها رسما از . رود میتغییرات اجتماعی آتی پیش 
 گستردگی و پهنه این مقاومت است و حتی قائل به ر ناظر ب،تحلیل آنان. دانند میرا آن 

نویدبخش حرکت ، بی شک کاربرد مقاومت با ابعادي اینچنین. ندهستوجود جنبش هم 
و  هم در نظریات سبک زندگی بوردیو ،در نقطه مقابل. جمعی محتمل در آینده است

 عمل سیاسی گیدنز و هم در سنت مطالعات فرهنگی کمتر ردپایی از برنامه عمل و اصوالً
 ر رویکردشان ناظر ب،اساساً دغدغه این نحله فراگیري مقاومت نیست و بنابراین. بینیم می

وجهی پر رنگ ، هرچند شکل فیزیکی و عینیت یافته مقاومت. یستتغییرات اجتماعی ن
ي ها ي داراي صبغه سیاسی به تحلیلها اما هر چه از تحلیل، ردي مذکور داها در تحلیل

 پر رنگ ، وجه نمادین مقاومت،شویم میسنت مطالعات فرهنگی و سبک زندگی نزدیک 
 ، از نظر فیسکها دور زدن انضباطها،  فرار از کنترل، شاید طفره رفتن. شود میتر 

ي ها  بیشتر تمایل دارد قرائتاما او، الب محسوب شودغي مقاومت در برابر امر ها شیوه
.  روش پنهان اما فراگیر نزاع بر سر معانی تجربه اجتماعی بداندبه عنوانناهماهنگ را 

گیدنز و بوردیو هم با رویکردي مشابه براي سبک زندگی وجه نمادین قائلند و در نتیجه 
ت مطالعه از نظر سن. کمتر پراگماتیستی است، شاید بتوان گفت درونمایه رویکرد سیاسی

 اند  به دور امري نمادین کشیده شده،ي گوناگون کنشها  صورت،فرهنگی و سبک زندگی
درحالی که در سنت دیگر تعابیر  ؛کند میي متعددي را میسر ها که امکان داللت

  .تر است تر و دست یافتنی عملگرایانه
 و شود میدر مجموع اما شکی نیست که مفهوم مقاومت به شکلی اجتماعی ساخته 

همگی در این ساخت شرکت ، مخاطبان مقاومت و هم شاهدان، هم مقاومت کنندگان
دهد که از  میشود نشان  میي متعددي که از آن تحت مضمون مقاومت یاد ها مثال. دارند



 
 
 
 
 
 
 

  1393 بهار ،64فصلنامه علوم اجتماعی شماره      182  

توان به یک عمل نسبت داد و از  میهاي متعددي  داللت،  فارغ از نیت عامالن،یک سو
از همین رو مقاومت ماهیتی . شود میر عامدانه بازگو ن بطوسوي دیگر نیت عامالن غالباً

 افکار ، یک رشتهپیچیده و در واقع می ت مفهوالذا مقاومت فی« به بیان دیگر. پیچیده دارد
  ).Hollander & Einwoher, 2004: 594 (»و رفتارهاي غامض است

دان  تنها به جایگاه ثابت برخورداران و فاق،نکته مهم آن است که در مطالعات
همه ،  بلکه قدرت و مقاومت را اموري پراکنده؛قدرت در یک دو شقی کلی نیاندیشیم

چه بسا قدرتمندي در یک رابطه در آن واحد . یی چندگانه ببینیمها جایی و در سیستم
چه . بعد باشداي  هدیگر و یا فاقد قدرت در همان رابطه در لحظاي  هفاقد قدرت در رابط

  . درت به حساب آیداعمال ق، بسا مقاومت او
 الزم است ارتباط همیشگی مقاومت و تغییرات اجتماعی را در نظر داشته ،به عالوه

این ارتباط بالقوه همواره منبع امید مقاومت کنندگان در تداوم جریان مقاومت بوده . باشیم
 در  اما خصوصا1ً خود در برابر روند تغییر صورت گرفتهچند گاهی هر، مقاومت. است
  .نماید میمطلوب ، ها براي تغییر مسدود است ی که سایر راهمواقع
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