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 گفتار آغازین

به اهل مطالعه و پژوهش فارسی زبان، تقدیم می رفورم  /انقالبفلسفی خرمگس با موضوع مرکزی  ۀگاهنام هفتمدفتر 

و هم نویسندگان و مترجمان همراه و نیز، شخصیت های ایرانی و غیرایرانی که مصاحبه همکاران، با قدردانی از  گردد. 

اداره و زیر نظر شورای دبیران خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه   برای این دفتر را پذیرفتند.اندیشی 

 منتشر می شود و دانلود آن برای همگان در سراسر دنیا آزاد است.

، پژوهشیدر دفتر حاضر کوشیده ایم جوانب گوناگون مطالعات معاصر پیرامون انقالب و رفورم را از طریق مقاله های 

 .بازتاب دهیم معرفی برخی از تازه های نشر، ، نیزمصاحبهگفتگو و متون کلیدی برای ترجمه،  انتخابهم اندیشی ها، 

ضمن بررسی ، "حاکمیت خودکامه تحتکنشگری "در رامین جهانبگلو و ریچی نوژنگ خاتمی، با گشایش این دفتر، 

که آیا می توان یان می آورند این پرسش را به مآرنت  هانا ۀمالک های سه گانبه کمک انقالب ایران و جنبش سبز، 

با رویکردی به آراء دانست؟ در این رهگذر، ناب توتالیتر  وضعیتیک را  ۱۳۵۷پس از انقالب  حاکمیت استقرار یافته

بررسی می  تقصیر و مقاومت، درگیری مدنیخشونت، قدرت، مدنی،  ۀمفاهیمی چون تفاوت توده ها با جامع آرنت،

ینده ایران باشد، آاگر دموکراسی قرار است پایه های  ": می گرددتاکیدهمیت بخشش ا ، رویدر بخش پایانیگردند. 

ضروری است که با اختالفات درونی جامعه ایران برخورد شده و راه حل آن ها مورد گفتگو قرارگیرد. به این ترتیب، 

ان دیگران را گوش دهند. افزون تمام افراد ذینفع می توانند داستان خود را برای دیگران تعریف کرده و همچنین داست

این مقاله به همت    ."دموکراسی مشارکتی بر مبنای آزادی، کثرت و همبستگی است ۀبر این، داستان سرایی، نگهدارند

 حمید شیرازی از متن زبان اصلی به انگلیسی ترجمه شده است.

آلکسی دوتوکویل حدود  "، می نویسد: "ب ایرانو مقایسه با انقال از انقالب فرانسه خوانشی دوتوکویلی"حسن فرشتیان در 

در  ۱۸۵۶. وی در سال را بازخوانی کردفرانسه زمینه ها و بسترهای این انقالب  ۱۷۸۹ژوئیه  ۱۴هشتاد سال پس از انقالب 

به مطالعه و بازخوانی زوایای نادیده از زمینه ها و بسترهای پیدایی  «رژیم گذشته و انقالب»کتاب خویش با عنوان 

پرداخت. برخالف نظریه های رایج آن زمان، که رژیم پیش از انقالب را رژیمی  ۱۷۸۹رویدادهای انقالبی سال 

گونه اصالحاتی انجام نمی داد، وی آن رژیم را، سیستمی متمایل به رفورم  خودکامه مطلق معرفی می کردند که هیچ

حسن   ."حات، یکی از عوامل زمینه ساز انقالب شدکه تالش هایی برای اصالحات انجام داد، ولی ناکامی اصال دانست

آیا رفورم های "این برداشت دوتوکویل را بر گذشته و حال رفورم در ایران می آزماید: فرشتیان سپس انطباق 

دیرهنگام، ناپیگیر و ناکام، این خطر را دربرندارند که مهر شکست بر روش رفورمیستی زده، راه را بر آشوب و خشونت 

 ؟     "بگشایند

، اسالوی ژیژک، دعوت شورای دبیران خرمگس برای مصاحبه را پذیرفت.  هپرآوازبرای این دفتر، فیسلوف  

بین و مدیر  ان امروزاز جنجال انگیزترین متفکر ،ژیژک کرده است.  تدوینشیریندخت دقیقیان این مصاحبه را اجرا و 

این در دانشگاه لندن است.  Birkbeck Institute for the Humanities تحقیقات علوم انسانی بیرکبک ۀموسس المللی

دیدگاه های او را زیر سوال خی برو گاه بیرحمانه از سوی همترازان خود نقد شده است: چامسکی اعتبار  بارها فیلسوف

، هدر این مصاحب ژیژک می داند. "انگیزی، درخشان انزجاردر عین "ادبی او را  ۀمی برد و ایگلتون از تفسیرگران نظری

برای آن برنامه ریزی کرد، بشود بیان می کند که از نظر او انقالب نه تنها چیزی نیست که ، حاد روز ائلضمن بررسی مس

ما این است که برای  ۀوظیف"به دلیل پیامدهای پایش ناپذیر و خشونت های ویرانگر آن،  ،برعکست که بلکه چیزی اس

لحظه های گردآمدن میلیون ها نفر در میدان های  تماشایمن از دست کسانی که با ": و.  "نیمکننامه ریزی آن بر

https://en.wikipedia.org/wiki/Birkbeck_Institute_for_the_Humanities
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این است  یانقالبحرکت واقعی یک  آزمونمن برای   عمومی برای اعتراض به رژیم ها به وجد می آیند، خسته شده ام.

همبستگی مدنی و جهانی برای تغییر  ،از دید او انقالب در معنای امروزی آن. "؟که صبح فردای آن چه پیش می آید

.  ژیژک همچنین می باشد "عشق"، در مفهوم امروزی انقالبیون اول ۀناعادالنه است و وظیفاسارت بار و شرایط 

خود از  برداشتبا طرح  ،را بیان می دارد. او در این مصاحبه "رفولوسیون" ۀنظریرفورم و در مورد  شدیدگاه

دو پرسش از خوانندگان آن، پایگاه اجتماعی جنبش سبز و کوشش برای شناخت  همنوایی با، ضمن تحوالت ایران

ماهیت  :تکمیل کنندموارد در این خواسته که آگاهی او را  آنان ازجای پیام ، به فارسی زبان خود به عمل آورده

درمیان  چنینژیژک درک خود از رویدادهای جنبش سبز را  آموزه های دین اسالم.  ۀجنبش سبز و ظرفیت رهانند

که در تاریکی شامگاه از پشت بام  "اهلل اکبر"رنگ سبز به کاررفته توسط هوادارن موسوی و فریادهای ": می گذارد

بازگشت  مانندو  ۱۹۷۹انقالب  تداومان می دهند که آنها فعالیت خود را همچون های تهران برمی خاست، به روشنی نش

به من "در انتها از خوانندگان می پرسد:  او ".می دیدند.. به ریشه های آن و برطرف ساختن فساد گریبانگیر انقالب

ان ایرانی ام در میان می بگویید: آیا من اینجا دارم رویاپردازی می کنم؟ آیا فقط امیدهای خودم را با خوانندگ

  ؟"گذارم

صفحه ای برای گفتگوی متفکران و خوانندگان ایرانی با اسالوی ژیژک گشوده که  ،تارنمای خرمگس در بخش فوروم

   فوروم امکان پذیر است. ۀهم اکنون فعال شده و شرکت در آن با رعایت قواعد اعالم شد

؛ از آن به بررسی نظریه های مطرح پرداخته است "انقالب و رفورمه رویکردهای فیلسوفان سیاسی ب"اسفندیار طبری در 

انقالب؛  درموردمارکس، انگلس و لنین  ،هگل ؛روشنگری کانتی ۀپروژ دررفورم  نقشو  یانقالباز روش  کانتنقد  ،جمله

و تحوالت تاریخی فیلسوفان از جمله فوکو، ژیژک و رولز. اسفندیار طبری در خالل این بررسی ها نگاهی به  هایو نقد

 ایران در قرن گذشته و حاضر دارد.جنبش های 

های زور/استدالل و آیا دیوار چینی بین دوگانهکه می پرسد  "کاذب؟ ۀاصالحات: دوگان-انقالب"علیرضا بهتویی در 

تن از با درس گرف"رویکرد رفورم در ایران می نویسد:  پیرامون اواصالح/انقالب در تحوالت اجتماعی وجود دارد؟ 

ترین بهای انسانی را در راه تحوالت اجتماعی در گویند باید کمنگر میطلب و آیندهخطاهای گذشته، تالشگران تحول

ها برای آن که قیمت ایجاد تحول اجتماعی، شرایط ها از هر تحولی مهم تر است. آناین کشورها پرداخت، جان انسان

گویند که مت کشتار و آوارگی صدها هزار تن و ویرانی کشور نباشد، میآمیزی مثل جنگ داخلی در سوریه به قیفاجعه

های مدنی آن است که ممکن پرهیز کرد. امروزه درک غالب در میان این مبارزان جنبش حدباید از زور و خشونت تا 

بارزان راه تحول در شود. متر میت پختهییراغت برای جامعه و بینندمی آموزش ،در روند تالش برای تغییرات، شهروندان

راستای روشنگری و پیشرفت در این جوامع، امروزه، بیش از هر وقت دیگری، بر اصالحات )در مقایسه با تغییرات سریع 

کنند. اما از یک نکته کار گرفتن خشونت و زور( تاکید میانقالبی( بر اصالح طلبی و روشنگری درازمدت )در مقابل به

 ."در این راه طوالنی و انسانی حذف نشده است” قدرت”د ماند: موضوع مهم در این میان غافل نبای

گفتمان انقالب بر انسانی" دارد. او می نویسد: "  ۀ"پیوستگی تجربمقایسه ای میان انقالب و رفورم از منظر  مهرداد لقمانی

ی فضای تبادل در یک ها ماحصل دگرگونی ارزش ،تغییر و گسست ،رفورممبنای تغییر و گسست است، در حالی که در 

دور انداختن قراردادهای ه به دنبال گسست با گذشته و ب رفورم ،داوطلبانه و فراگیر است. به عبارت دیگر ۀپروس

شود.  سترش افق امکان و انتخاب میگموجب  ،های موجود ارزش ۀاجتماعی موجود نیست، بلکه با پرسشگری دربار

خواهی است. تغییر مدل  رفورمتبادل اجتماعی یکی از مهمترین مشخصات نقد مدل .. است. رفورمزیربنای  ،پرسشگری

نقش هنرمندان و متفکران بسیار مهم است. در  ،ارزش گذاری جامعه نیازمند گسترش گفتمان جدید است. در این میان
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 ،رفورمدر حالی که در  ،کنند ولوژیک متحدمیئهنرمندان و متفکران جامعه را حول یک محور اید ،انقالب ۀصحن

است که استعدادها بارور شده و  رفورم. در فضای ..متفکران و هنرمندان مرزهای باور جامعه را به چالش می کشند

دگرگونی مورد تردید نیست، گرچه سرعت آن  ،رفورمشود. در  دگرگونی به عنوان موتور پیشرفت جامعه پذیرفته می

بیهوده نیست که  به دام دشمنان آن است.  رفورمرین مانع افتادن مهمت ،ممکن است مورد مناقشه باشد. پرهیز از خشونت

 ."خواهان را به سمت برداشتن اسلحه بکشانند رفورمکنند تا  تالش می ،با ایجاد بحران و خشونت ورزی رفورمدشمنان 

نظریه های  و ایران ۱۳۵۷پیرامون انقالب  ،نوآورانه تحلیلدو رفورم، /پیرامون انقالب خرمگسدر بخش هم اندیشی 

 از سوی محمد رفیع محمودیان و مهدی فتاپور مطرح می شوند.       گذار به دموکراسی

ایرانی، منیرو روانی پور پیرامون مناسبت ادبیات با فرد و جامعه، برخورد  ۀبرجستدیگر این دفتر با داستان نویس  ۀمصاحب

مکتب داستان نویسی او در پرورش خاص رویکرد و نیز ، گفتن داستان خود، پیرامونعاطفی نویسنده با دردهای 

را راه انداختم تا  کولی هاداستان  زندگی واین گروه های جدید "روانی پور می گوید:  نویسندگان جوان است. 

این گروه ها هرکس قهرمان  در –به ادبیات هم برسیم  ،خودتکانی می کنیم م وییضمن این که از زندگی مان می گو

زندگی  ۀنوشتن دوبار این داستان درمانی و .یک بار دیگر داستانش را می نویسد ودش می شود وداستان زندگی خ

 "...البته کار ساده ای نیست -خود 

 ۲۰۰۳که در  ،مقاله ای است از ژان بودریار، متفکر پست مدرن فرانسوی "خشونت و جهانی شدن"در بخش ترجمه ها،  

.  در این مقاله که به همت ماندانا زندیان از متن انگلیسی ترجمه شده، ریشه سال پیش از درگذشت او نوشته شد چهارو 

هرچند پس از این تاریخ، با ظهور داعش، تروریسم به قرن بیست و یکم بررسی می گردد.   ۀهای تروریسم در آستان

 بودریار از اعتبار تحلیلی برخوردار است. ۀدیگری وارد شد، ولی نوشت ۀمرحل

مهم والتر بنیامین، به همت  اثر، "نقد خشونت" از "ها تامل" بخشفارسی  ۀترجمگزیده در این دفتر، متن کالسیک بر

 خشونت خواهد بود.  بررسیامیر طبری، مکمل 

به شکل گیری طبقه ای ترجمه شده، گودرز اقتداری  همتبه  که اسالوی ژیژک ۀنوشت "حقوق بگیربورژوازی  قیام"

مارکس امکان "مارکس دارد:  تحلیل هایه شرایط متفاوتی با می پردازد ک فن آوری پیشرفتهجدید در دوران 

سرمایه داری تصویر نکرده بود، شاید به این دلیل که  ۀخصوصی سازی آگاهی و دانش جمعی را در نوشته هایش دربار

 تمام چالش های موجود بر سر ۀتبعات اجتماعی اش را عمال نادیده می گرفت. در حالی که همین موضوع، امروز ریش

آگاهی جمعی و مرتبط با تعاون اجتماعی در دوران  ۀطور که نقش ذکاوت و عقل برپای همان مالکیت معنوی است. 

طور تصاعدی افزوده می ه سرمایه داری پساصنعتی رشدمی یابد، تجمع ثروت هم خارج از هرنوع نسبیت معقول با کار ب

ود به انحالل سرمایه داری از درون نینجامیده و فقط به نهایی اما آن طور که مارکس پیش بینی کرده ب ۀشود.  نتیج

 ."کار و سرمایه به رانت ناشی از خصوصی سازی دانش و آگاهی تبدیل شده است ۀانتقال استثمار از رابط

شکست جمهوری وایمار داشت، این بار از  ۀامیر طبری که در دفتر ششم، ترجمه ای از آگوست وینکلر پیرامون تجرب

. این مقاله، جمعبندی و درس گیری دقیقی "۱۹۴۵سیاست آلمان پس از "دیگری دارد با عنوان:  ۀده، ترجمهمان نویسن

 است از چگونگی افتادن ملت آلمان به دام نازیسم.

 از برنی سندرز و "انقالب ما" ،اصلیبه زبان های : پایان بخش این دفتر خواهد بودتازه های نشر، از  معرفیچند 

، کار مشترک "حاضر ۀفلسفه در زمان"؛ از اسفندیار طبری "یاریهش و یداور قدرت نیب :ییگرا مگانه و یخودمختار"
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 ۀسوم نشری ۀو شمار ؛آرمان ۀسوم فصلنام ۀشمار؛ پناه کمال خالق و فواد حبیبی ۀبه ترجم اسالوی ژیژکو  دیواآلن ب

 .آزادی اندیشه

موضوع  با خرمگسفلسفی  ۀگاهنام هشتمو رشته های همجوار دعوت می شود که در دفتر  فلسفهو مترجمان  محققاناز 

خوانندگان برای معرفی خرمگس در رسانه ها و سردبیران و پیشاپیش از رزند.  ومشارکت  "شانتقام و بخش"مرکزی 

 شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم.

 

 ،شورای دبیران 

 ۲۰۱۷مارچ  – ۱۳۹۵ماه  اسفندماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taaghche.ir/author/1580/%D8%A2%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://taaghche.ir/author/5451/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%98%DB%8C%DA%98%DA%A9
https://taaghche.ir/author/5452/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://taaghche.ir/author/5453/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
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 رنت و بنیادهای دموکراسی در ایرانآهانا : خودکامه حاکمیت تحت گریکنش

 ین جهانبگلو(رام -1 ریچی نوژنگ خاتمی)

 2برگردان: حمید شیرازی 

 از متن انگلیسی با مشخصات کتابشناسی: برگردان

Acting under Tyranny: Hannah Arendt and the Foundations of Democracy in Iran  3.  

 

 

ن با مشکالت برای که منجر به تغییر شکل نظام های سیاسی شده، مردم ایران کماکا در میان اغتشاشات جاری در خاورمیانه

موانع بر سر راه غلبه بر مشکالت به میزان قابل  ۲۰۰۹برقراری دموکراسی دست و پنجه نرم می کنند. بعد از بحران انتخاباتی در سال 

گرچه حاکمیت را به  با این حال، به نظر نمی رسد که دستاورد چندانی حاصل شده باشد.  ته اند.فتوجهی مورد ارزیابی قرارگر

می توان مسئول این وضعیت دانست، اما واقعیت این است که این امر بیشتر به کاهش تدریجی فعالیت در  سرکوب شدیدخاطر 

سیاسی ارتباط دارد. اگر ایران می خواهد آینده را بر بنیادهای یک حاکمیت مشروع بنا کند،  ۀرکود اندیش مدنی و ۀداخل جامع

به تجدید نظر و بازنگری افکار خود در مورد ساختن حکومتی قانونی  هدیشی و نقادانران باید با ژرف انمدنی ای ۀکنشگران جامع

از هانا آرنت وجود ندارد. تحلیل های آرنت در مورد انقالب، ترور و خشونت  متفکری معتبرتر ،اقدام کنند. در این زمینه

ضدسیاست در اختیار ما می  ۀسی به ورطیک نظام سیا چهارچوب ارزشمندی برای بررسی پدیده های تاریخی و چگونگی سقوط

 ۀعدم تطابق، از او متفکری نقاد در زمین  گذارد. مهم تر از آن مفهوم سازی های او در مورد قدرت، آزادی و تفکر پرسشگر و

  .دگرگون کردن حکومت های غیر مشروع ساخته است

                                                   
1

  Nojang Khatami PhD Student & Vanier Scholar Department of Political Science University of British 

Columbia. 
   

2

  
اجتماعی با تحصیالت مهندسی شیمی و فوق لیسانس مهندسی محیط زیست. -حمید شیرازی، فعال سیاسی  

 
3

 https://www.academia.edu/2537567/Acting_under_Tyranny_Hannah_Arendt_and_the_Foundations 
of_Democracy_in_Iran 
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که در ایران می تواند کاربرد داشته باشد. در ابتدا آرنت است و عقاید  چگونگی آراء  ۀپژوهشی دربار ،هدف اصلی این مقاله

بین توضیحات  سپس، تحلیلی مقایسه ای .به یک نظام غیر دموکراتیک آنمروری داریم بر تاریخ انقالب اسالمی و فرو کاهیدن 

ای دموکرسی ارائه شده مدنی ایران برای احی ۀآرنت از تمامیت خواهی و حاکمیت کنونی ایران به منظور ارزیابی توان بیداری جامع

توانند مفاهیمی مثل مقاومت، درگیری مدنی، و  به منظور تعیین این که چگونه می است. سپس عقاید آرنت با عمق بیشتری

در مورد ساختن بنیان های نوین آینده  در خاتمه، تاکیدی شده بر این که  .دنحاکمیت غیر مشروع را سامان دهند، بررسی می شو

 .ندنمایگوتوانند کنند، و داستان هویت نوین خود را چگونه برای خودشان باز ایرانیان چه می

 

 انقالب و آزادی های اساسی

مدنی و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه مد نظر باشد، نام هانا آرنت بیدرنگ به ذهن خطور نمی کند.  ۀهنگامی که موضوع جامع

خاصی اشاره کرده، به جز چند مورد نادر  ۀمشارکتی، آرنت به ندرت به منطقعلیرغم بینش جهانی و جانبداری قاطع از سیاست های 

هم در رابطه با  آن(. او در آثار خود فقط یک بار از ایران نام برده و ۲درگیرند) آن( و مسائلی که ملت یهود با ۱برای ارتقاء صلح )

فقط چند سالی بیشتر زنده مانده   ۱۹۷۵اگر او بعد از  (.  ۳است ) ۱۹۶۷تظاهرات سازمان یافته علیه شاه در سفر به آلمان در سال 

قرن بیستم را آن قدر  ۀحتی اگر بتوانیم چهر " :بزرگی باشد که بر یکی از نظرات او صحه گذاشت ۀبود، می توانست شاهد حادث

 .(۴) "تغییر دهیم که دیگر قرن جنگ نباشد، به طور قطع، قرن انقالبات باقی خواهد ماند

که انقالب ایران وسیعا به عنوان یکی از بزرگترین حوادث قرن بیستم به خاطر نتایج غیر مترقبه اش مطرح شده، ولی این در حالی 

انقالب هنوز به خاطر ماهیت معماگونه و چرخش های غیرمنتظره اش همچنان به عنوان یک حادثه مهم برای مطالعات موردی 

حیرت انگیز نیست، بلکه به  ،بار و برای همیشه سرنگون کرد سلطنتی موروثی را یکمطرح است. این پدیده تنها به خاطر این که 

و  ۱۷۸۹حیرت انگیز است، به طوری که احتماال در  ،خود را برای شرکت در تظاهرات سازمان دادند ،شیوه ای که مردم رخاط

کردند که در دوران معاصر، عظیم ترین راهپیمایی راه پیمایی ها ثابت "، نیز کمتر دیده شده بود. قبل از سرنگونی رژیم شاه ۱۹۱۷

های بوده اند که در ایران مشاهده شده، و با قدری تسامح در سایر کشورها. گفته شده بیش از دو میلیون نفر )بیش از نیمی از 

به ویژه مهم  عظیم ۀ( آن چه در مورد این حادث۵)"جمعیت تهران( در تظاهرات برای بیان یک خواسته جمعی شرکت کرده اند.

بدون خشونت بود، بلکه تا حدودی   است و غالبا نادیده گرفته شده این واقعیت است که انقالب ایران نه تنها در جریان خود عمدتا

چیز خواستار آن  زیادی با مدل آرنت در مورد کنشگری و حضور مردم خوانایی دارد. شرکت کنندگان در تظاهرات بیش از هر

نیده شوند: آن ها مانند اعضای یک همنوازی )کنسرت( عمل می کردند: آن ها گواهی بر درستی نظر خوشبینانه بودند که دیده و ش

( چرا بعد از آن، انقالب به خشونت و ۶.)"ظرفیت کنشگری، به صورت ابراز خواسته ها هنوز با ماست " آرنت بودند که می گفت:

را قدرت مردم، ظرفیت کنشگری در قالب یک همنوازی در خود فرو ریخت و استبداد که هنوز بر ایران حکمفرماست در غلتید؟ چ

  مخالف آن ها را در خود پرورش داد که منجر به سرکوب کردن افکار و اعمال شد؟

که چرا انقالبات بر علیه خود   ها انقالب فرانسه نقطه شروع مناسبی است. در حقیقت این تصور مشترک برای پاسخ به این پرسش

بهترین توضیح را می توان در  -از برادری به ترور –زادی به استبداد آاز  –ستند و با شعار های اصلی خود درمی افتند می ای

دولت "با این بیان ذفاع می کرد که:  از اصل کاربرد ترور اصول یک دولت انقالبی وحشت یافت. روبسپیر نابخردانه دردوران
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در موقعیتی طوفانی و  چوناست، دقیقا به خاطر این که درگیر یک جنگ است. این دولت  انقالبی نیازمند فعالیت فوق العاده ای

متغیر قراردارد، کمتر در معرض عوامل ثابت است و با التر از همه باید به سرعت از منابع خود برای مواجهه با خطرات استفاده 

دولت انقالبی به شهروندان خوب  ت که عنوان کرد:او در پی ساختن مدلی برای انقالبات دیگر تا آن جا پیش رف " کند. 

ثابت   ۷۹-۱۸۷۸انقالب اسالمی ایران  (۷)".امنیت کامل ملی را مدیون است ولی وامی به جز مرگ برای دشمنان مردم ندارد  خود

 .کرد مثال خوبی برای این بیان است

در   یویسندگان قانون اساسی جدید بر سر دوراهبعد از سرنگونی سلطنت و بازگشت خمینی به عنوان شخصیت محوری جنبش، ن

پیش نویس اولیه قانون اساسی  " مورد مسیر آینده قرار گرفتند. آن ها باید تصمیم می گرفتند که جهت گیری آینده آیا باید برمبنای

  "بود۱۹۰۶ه در سال  به شدت تحت تاثیر قانون اساسی انقالب مشروط که بعد از همه پرسی تدوین شده و دارای بنیان لیبرال و

در حالی که این قانون وامدار گذشته و قوانین اساسی )غربی( بود که جذابیت و توان آن را برای انسجام ملی زیر سوال  (. ۸باشد)

. می برد. این عمدتا و نه یکسره به خاطر باور گسترده ای بود مبنی براین که انقالب باید به یک پاکسازی معنوی واقعی منجر شود

انقالب ایران، از طریق وابستگی آن به اسالم از دهه ها قبل تثبیت شده بود. متفکرانی نظیر دکتر شریعتی به گسترش  "ابعاد معنوی"

پرداخته بودند، که یک نسخه برداری بود از   از طریق مقاومت در برابر ارزش های غرب " بازگشت به خویشتن خویش" ۀاندیش

ازگشت ستم دیدگان باکمی چاشنی ایرانی. گرچه گفتمان فانون غیردینی بود و بر عوامل نژادی، گفتمان فانون در رابطه با ب

(. به وضوح روشن ۹تاریخی، زبانی کشور های جهان سوم تاکید داشت، گفتمان شریعتی دینی و با تاکید بر ریشه های اسالمی بود)

یک دین انقالبی دینی  . " ن به ترسیم مسیر انقالب می پردازداست که شریعتی در نوشته ها و سخنرانی های خود از طرق گوناگو

فکری و یا مکتب آن تعلیم دیده اند، می آموزد که باید توان انتقاد به تمام عرصه های  ۀاست که به باورمندان خود که در مدرس

یک ایدئولوژی تبلوریافته در داخل داشت افزون بر آن شریعتی با تاکید بر  (۱۰. ) "مادی، معنوی، و اجتماعی زندگی را داشته باشند

از انقالبیون می خواست آن چه که انجام می دهند بر مبنای  غرب بنا شده بود( و ۀ)برعکس به میزان زیادی بر مبنای آراء فلسف

 :روشی منحصر بفرد و متمایز از سایر روش ها باشد

اختن تاریخ، فرهنگ، تمدن، و هنر ثبلور یافته باشد. این س در طول قرن ها  "من "هستی واقعی و اصیل آن هستی اسث که در"

این هستی   غرب، شرق، امریکایی و افریقایی. –چیزی است که به من هویتی فرهنگی دررابطه با فرهنگ های دیگر می بخشد 

طور  همان  "من" گویمواقعی من است وقتی که در مقابل یک فرانسوی، امریکایی، انگلیسی، و یا چینی قرار می گیرم، می توانم ب

انسانی، مرا از   و این هستی است که در طول تاریخ آفریده شده....این شخصیت اصیل، هویت .... "من" بگویند توانند که انها می

 (.۱۱)"دیگران متمایز می کند

ادی به قانون اساسی جمهوری شباهت های زی"  که-قانون اساسی  ۀاولی ۀ(، نسخ۱۲به سبب تاثیر این ایده ها بر رهبران نهایی جنبش)

محکوم بود که  -(۱۳) "رزرو نکرده بود، و به تبع آن مطلقا قانونی دین گرا نبود پنجم فرانسه داشت، جایگاهی برای اقتدار علما

حیات کوتاهی داشته باشد. دولت موقت مهدی بازرگان، که در داخل خود هنوز عناصر لیبرال و دموکراتیک را داشت، به طور 

 .ته به خاطر ناتوانی در تثبیت یک دولت مرکزی و فقدان ماهیت اسالمی مورد انتقاد بودپیوس

مورد پشتیبانی قرار گرفت و تنش ها  "تفسیر های تندتر از اسالم" زمانی یک ساله از تدوین پیش نویس قانون اساسی ۀدر محدود

خود منحرف و تبدیل به هرج و مرج شود، خمینی از  رمسی(. در حالیکه بسیاری ترس آن داشتند که انقالب از ۱۴پدیدار شدند )
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قدم بعدی را با فرستادن نمایندگان متقی و قابل اعتماد به مجلس قانون اساسی بردارند، تا به این ترتیب آنها بتوانند " مردم خواست

با بازنویسی قانون اساسی، " این بود که (. بعد از آن وظیفه این به اصطالح نمایندگان مردم ۱۵) "در قانون اساسی تجدید نظر کنند. 

حداکثر اختیارات را به باال   این مفهوم، که (۱۶)"موقعیت خمینی را به عنوان رهبر انقالب، در قالب مفهوم والیت فقیه نهادینه کنند.

 .ندان را منکوب کندنظر گاه های سیاسی سایر دولتمردان و همچنین شهرو  ترین روحانی اسالم می داد، به خمینی اجازه دادکه

مقطعی تعیین کننده در مسیر انقالب بود: در این مقطع مهم، حاکمیت مردم به همراه قدرت آنها در عمل کردن به  ۀاین تحول نشان

به نفع یک ساختار غیر منعطف و تک صدایی قربانی شد. واقعیت این است که انقالب در ایران، با رفتن به   صورت یک همنوازی

انقالب فرانسه ترسیم کرده بود، به یک استبداد تغییر ماهیت داد، زیرا نتوانست آزادی را بعد از رهایی مستقر کند.  مسیری که 

همانطورکه آرنت ژرف بینانه خاطر نشان کرده، ممکن است بدیهی به نظر آید که گفته شود رهایی و آزادی یکی نیستند. رهایی 

رهایی  ۀلی وجود ندارد که به طور اتوماتیک به آزادی منجر شود. طرفه آن که اندیشممکن است پیش شرط آزادی باشد، ولی دلی

با خواست آزادی ممکن است یکی نباشد. با وجود این  منفی باشد، به این معنی که قصد رهایی  می تواند نقشی  در فرایند رهایی

ایی به صورت نمود و پایه های آزادی همیشه پرسش است که ره آنجا فراموش شود، به خاطر  آن اگر این امر بدیهی این جا و

 (.۱۷)است انگیزبوده، اگرنگوییم که به کلی بی معنی بوده

آیا این اراده سیاسی دارای ریشه های آنقدر  " خود ار انقالب ایران ، زمانی پرسیده بود: ۀفوکو در ارزیابی )ضد ارزیابی( نسنجید

دگی سیاسی ایران شود و یا این که مثل ابر در هنگامی که آسمان واقعیت های سیاسی که بتواند عاملی ماندنی در زن  عمیق است

برنامه ریزی، احزاب، قانون اساسی، برنامه ها و غیره  ۀصاف شد، پراکنده خواهد شد؟ در آن هنگام ما قادر خواهیم بود دربار

سیاسی دارای ریشه های  ۀآیا این اراد" که (. روشی که او می بایست پرسش خود را مطرح می کرد این است۱۸صحبت کنیم)

آنقدر عمیق است که بتواند عاملی ماندنی در زندگی سیاسی ایران در پی ریزی یک قانون اساسی برای تضمین ازادی های سیاسی 

های سریع و خواهد بود. انهدام رژیم قبل از طریق دادگاه   "نه"  پاسخ این سوال ،؟ با توجه به تحوالت گفته شده در قبل"شود

نقالب همه اصول ا صداهای مخالف و سانسور شدید مطبوعات دربرابر هرگونه زیرسوال بردن اعدامها، سرکوب و حذف تمام

بسپیر و پیروزی وحشت است. این دیدگاه ممکن است رنگ سرنوشت گرایی و گریزناپذیری داشته پژواک سخنان ترسناک رو

ان آن محکوم بود به سمت نادرست مدل ایدئولوژیک به جای مدلی عقالنی برود. برطبق انقالب ایران با توجه به بازیگر  باشد:

یکی از تحلیل های آرنت، هنگامی که قانون اساسی از دست مردم ربوده شود و به دست گروهی افتاد که قانون خود را تحمیل 

 .کنند، بنیان های آزادی نابود خواهند شد

ا، آرنت انقالب امریکا را به خاطر ژرف اندیشی پدران بنیان گذار آن درباره قدرت و انقالب فرانسه و امریک ۀدر مقایس

سوال اصلی برای آن ها این نبود که چگونه  " یک قانون اساسی با مشارکت مردم ستایش می کند. او خاطر نشان می کند:  تدوین

دولت را محدود کنند، بلکه چگونه دولتی نوین   گونهقدرت را محدود کنند، بلکه چگونه آن را پایه گذاری کنند؛ نه این که چ

این بحث آرنت، قدمی کلیدی در پی ریزی بنیان های آزادی است، زیرا نشان می دهد او به درکی درست از "(۱۹بنیان گذارند. )

 .ده شده استقدرت توجه داشته و با تحلیلی قاطع نشان می دهد که این اندیشه به کرات نادیده گرفته ویا نادرست استفا

برطبق نظر او، مردان انقالب فرانسه قدرت را نیرویی طبیعی خارج از قلمرو سیاست که به مردم تحمیل می شود می دیدند؛ جریانی 

مخرب و خشن. همین دیدگاه باعث نابودی آنان شد، در حالی که آمریکاییان بین قدرت و خشونت تمایز قایل بودند و درک می 
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ر مکان و زمانی هستی مییابد که مردم گرد هم آیند و از طریق آمال، قرارها، و تعهدات متقابل به یکدیگر قدرت د" کردند که: 

( مهم تر از همه، ایجاد حاکمیتی ۲۰)"پیوندند: فقط چنین قدرتی که متکی بر تعهد متقابل است، قدرت اصیل و مشروع می باشد.

 " رکه در امریکا بدرستی به این امر توجه شد، زیرا پدران بنیان گذا است آنت نیازمند یک قانون اساسی به عنوان زیر ساخ معقول،

قرار می گیرد،  "باال" با منشا قانون، که در  به روشنی و شفافیت، تمایزی بین منشا قدرت، که از پایین و از میان مردم برمی خیزد،

قاد کرد و آن را در جایگاه طبیعی، نهادهای از پایین به باال، و انت بعد از بورکه، آرنت به مبانی مجرد حقوق و قوانین .قایل شدند

  (. با این انتقاد، او درک ما از آن چه در انقالب ایران به خطا رفت را وسیع تر کرد.۲۱فعالیت شهروندان قرارداد )

سازی  -قانون اساسی  نقالب،بحرانی ا ۀبنیان های مذهبی جمهوری اسالمی، به ویژه نهاد والیت فقیه، نشان دادند که در مرحل

-بحث کرد که نظر آرنت در مورد قانون اساسی مشارکتی جایگاهی ندارد، و قدرت از دست مردم خارج شد. هنوز، می توان

انقالب ایران   توانست به راه مثال آمریکایی رود؛ زیرا سازی، کاربردی در کشوری مثل ایران ندارد، زیر این کشورهرگز نمی

وجود  مستضعفین بوده؛ زیرا زمانی برای ژرف اندیشی در مورد قدرت و تعادل آن بین قدرتمداران و شهروندان همیشه انقالب

گر چه این می تواند در مورد اتفاقی که   نداشته؛ و زیرا یک قانون اساسی لیبرال هرگز شانسی نداشته که در آن خاک ریشه بگیرد.

بدان مفهوم نیست که قدرت هرگز نمی تواند جا به جا شود، یا   نی صادق نیست. اینافتاده درست باشد، قطعا در مورد شرایط کنو

 ۀبسیاری در متن جامع ۀویا چنین تغییراتی مستلزم یک انقالب ناگهانی است. درواقع، توان خفت  قانون اساسی نمی تواند تغییر کند،

حرکت های اجتماعی خود را نشان داده، و می توان دید این توان ایران قرار دارد.  ما شاهد بوده ایم که این توان در اعتراضات و 

قانون اساسی  ۀدر بطن قانون اساسی به صورتی نامرئی وجود دارد. برای این که اصالحات ممکن شود، ویژگی جمهوری خواهان

ونی وجوددارد، حاکمیتی دو گانه پنهان شده در آن قرار گیرد. چیزی که در ایران کن  باید بیدار شده ودر برابر گرایشات استبدادی

را تضمین کنند. این  و حاکمیتی مشروع که باید بر ان غلبه کرد اگر مردم می خواهند قدرت سیاسی داشته -الهی و مردمی -است

سیاسی ساختار رژیم -(، تاکید در این بخش بر تحلیل برخی از جنبه های اجتماعی۲۲ذکر شده) حاکمیت دوگانه در بخشی دیگر

 .ن و احتمال امادگی آن برای پذیرش تغییرات استایرا

 

 ایران بین تمامیت خواهی و جمهوریت

در نقد جمهوری اسالمی ایران به خاطر ویژگی ضددموکراتیک آن، آسان است که غلو کرده، مطالب دور از واقعیت بیان کنیم، و 

ی ایران بسیار پیچیده تر از آنی است که در نگاه اول به بر رژیم برچسب دیکتاتوری و یا تمامیت خواهی زنیم. درواقع، سپهر سیاس

نظر می آید. بررسی عمیق ترکیب رژیم به ما اجازه می دهد دریابیم تا چه حدی رژیمی تمامیت خواه است. در ابتدا، مقایسه ای بر 

های چشمگیری را می توان ارائه داده، شباهت ها و همگونی  سرچشمه های تمامیت خواهی مبنای چهار چوبی که آرنت در کتاب

دید. با این حال همچنان این سوال وجود خواهد داشت که آیا این شباهت ها برای نتیجه گیری در مورد این که رژیم تمامیت خواه 

  .امکان وقوع اصالحات و دموکراتیزاسیون است ۀاست، کافی است؟ در نهایت، ابهام در مورد جواب این سوال دقیقا نشان دهند

آرنت در مورد شروع تمامیت خواهی در ابتدا شواهد کمی، اگر نگوییم هیچ، در مورد شکل گیری جمهوری اسالمی ارائه  نظرات

یا حداقل در اندازه ای نیست که  که وجود عناصری از نفرت نژادی است درمورد ایران بی مورد است، و  سرچشمه اولین می دهد. 

تمامیت خواهی در " (. افزون بر آن، قسمت های زیادی از بحث آرنت، نظیر۲۳رایی باشد)بتواند مبنایی برای گذر به سوی اقتدارگ
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، جایگاهی در جمهوری اسالمی ندارد، زیرا رژیم ایران هدفی برای سلطه بر دیگران ندارد. ولی از دیگر سو کنترل جمعیت "قدرت

خصوصا کنار  –تطابق مهم با نظرات آرنت است  خودش را در حد قابل توجهی مد نظر دارد. این سلطه در حد فردی، اولین

 .می تواند نقطه مطلوبی برای شروع مقایسه باشد –گذاشتن، انزوا و تنهایی 

برای درک مفاهیم انزوا و تنهایی، آرنت در ابتدا به بحث در مورد به حاشیه راندن و ازدست دادن حقوق می پردازد. او شرح می 

سیاسی و درنظرگرفته شدن و حفظ هویت  ۀبرای باقی ماندن در عرص رانده و بی اعتبار شده اند،دهد که چگونه آنان که به حاشیه 

مستقیمی بین این افراد بی اعتبار شده و  ۀ(. رابظ۲۴در برابر تمایالتی که خواستار نفی حقوق ودفع آنان هستند، تالش می کنند) خود

سیاست،  ۀتمامیت خواه تعمیم می یابد، وجود دارد: طرد شدن از عرص ۀکه بعدا به تمام اعضای یک جامع نزول به سیاست زدایی

یک شهرسیاسی را تضعیف میکند. مردم بی اعتبار شده و اقلیت ها اولین  ۀفرایندی داخلی است که به تدریج پایه های تشکیل دهند

وق اساسی بشر در ابتدا و باالتر از هر چیز نقض حق " قربانیان این نیروهای منحط هستند. انحطاط آنها نمایانگر این حقیقت است که

پس، این مردم، که از حقوق خود (. ۲۵دارند ) نقض جایگاه نظراتی است که نقش مهمی درکنش گری موثر ۀدیگر، نشان دهند

ت دارند نه تنها از حق آزادی ، بلکه از حق کنشگری نیز محروم شده اند؛ آنها از حق تفکر در مورد آن چه دوس" محروم شده اند،

این عدم شناسایی و نداشتن حق کنش گری، از دید آرنت،  (. ۲۶) "محروم نشده اند، ولی از حق داشتن عقیده محروم شده اند

  است.  همان حقوق زدایی مطلق

 ۀبزرگترین خطری که از دست دادن حقوق به بار می آورد، خطر از دست دادن هویت است. ازدست دادن هویت در داخل عرص

 باعث می گردد که کنش سیاسی پژمرده شود.  بدون آن، اصول فرد می تواند وجود داشته باشد ولی شخصیت نه. سیاسی

 آرنت از این هم فراتر رفته، چنین وضعیتی را  (.۲۷سلب آزادی بیان وکنش گری باعث می شود که اهمیت شخصییت از بین برود)"

یا به طور  –فرو پاشی است  ۀبدون شهروندی، داشتن عقیده و کنشگری مدنی برلبزیرا از نظر او تمدن   ،"شرایط وحشیانه می نامد"

دقیق تردر حال انفجار از داخل. اگر لحظه ای در این نظرات مشهور آرنت تعمق کنیم، درمی یابیم که این نظرات، امروز همان قدر 

عمیقا دموکراتیک وجود  تهدید حتی برای کشورهایی  معتبر هستند که در زمان بدنام ترین سیستم های تمامیت خواه. نه تنها این

شواهد بیشماری در مورد نقض حقوق بشر   (، بلکه این پدیده در کشورهایی مثل ایران در حال حاضر قابل مشاهده است.۲۸دارد)

یران شامل زوایای ا ۀسلب هویت در جامع ۀکه مسئل در ایران موجودند. در پرتو آزمون آرنت، با نگاهی به ادبیات در می یابیم

 .پیچیده تری است

آگاهی های مفیدی در مورد هویت ارائه می  "آیینه"محمود دولت آبادی یکی از برجسته ترین نویسندگان ایران، در داستان کوتاه 

یق ایران، مردی که کارت شناسایی صادر شده از طرف دولت را گم کرده، ناگهان از طر ۀدهد. در یکی از روستاهای دور افتاد

(.  او به تمام کسانی که می ۳۰شهروندان محترم باید کارت خود را تجدید کنند) ۀکلی" – یک اعالن رادیویی آشفته می شود

شناسد متوسل می شود شاید بتواند کارتی تهیه کند. بعد از برخورد با موانع چندی، او به ماموری برمی خورد که به او پیشنهاد می 

کجا دوست داری که به دنیا آمده باشی، کجا دوست داری که "  ا کارت مفقود شده را انتخاب کند؛کند که کارتی از میان دهه

بزرگ شده باشی، چه شغلی میخواهی، چه سر و شکلی دوست داری داشته باشی؟ همه چیز امکان پذیر است. آیا دوست داری 

مرد ییچاره بی هویت از مامور می خواهد که  "(؟۳۱خودت یکی را انتخاب کنی ویا می خواهی من یکی برای تو انتخاب کنم)

او ناگهان  "هویت فردی را که مرده است برای او انتخاب کند. در راه بازگشت به خانه متوجه می شود دارای احساس غریبی است..
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حساس می حس می کند که دندان هایش از جا کنده می شوند و می افتند و در روی نوک کفش های می نشینند. او همچنین ا

کند، قطعه ای از استخوان فکش، یک پلک چشمش، ناخن هایش، یکی یکی از بدنش جدا می شوند و می افتند. شاید زمان او فرا 

در آیینه به  -آخرین نگاه –مستقیم به طرف طاقچه رفت ونگاهی  ،رسیده باشد که این ها برایش اتفاق می افتند. وقتی به خانه رسید

یان ترسناک و پوچ این داستان، گفتنی های زیادی در مورد واقعیت های ناخوشایند جامعه ایران برای ما دارد: (. پا۳۲)"خود انداخت

با کنترل شدیدی که از سوی دولت بر مردم خودش اعمال می شود، خودباوری تا حدی منکوب می شود که افراد حتی نمی دانند 

تشخیص نمی دهند. این موضوع، برطبق نظر مجید تهرانیان، به خاطر تاکید بر که افراد، هویت خود را هم   از کجا شروع کرده اند

اعمال  ۀخالقیت فرهنگی به وسیل " زمانی است که قدرت و خلوص در دستان دولت ترکیب شده اند و ۀپاکسازی است، و مشخص

شان می دهد که چگونه ایدئولوژی دولت آبادی ن ۀانتقاد زیرکان (. ۳۳) "یک ایدئولوژی خاص سکوالر ویا مذهبی خفه می شود

از تبدیل شدن آنان به افرادی که قادرند هویت واقعی خود را  جمهوری اسالمی مخفیانه به زندگی خصوصی ایرانیان نفوذ کرده و

خود،  سیاسی کنش بورزند، جلوگیری می کند. یکی از تاسف بارترین مثال ها از این رفتار رژیم با شهروندان ۀدریابند و یا در عرص

تعقیب ومحاکمه بهاییان می باشد؛ یک اقلیت مذهبی که از جامعه به حاشیه رانده شده اند، صرفا به خاطر این که به عقاید خود 

پایبندند. مفهوم چیزی که این مردم با آن روبرو هستند چیزی نیست مگر زدودن  نشات گرفته، "اسالم "از تفسیر درستی از  که

انعکاس اطاعت کورکورانه از رهبری  " دان ایرانی معتقد است تعصبی که این افراد با آن روبرو هستند،هویت. پیام اخوان، حقوق

که نفرت را در حد ایمان ارتقا داده و قربانیان را تبدیل به مخالفین تبدیل کرده است. تبعیض در مورد بهاییان، انکار حقوق   است

بهاییان مانند سایر    (.۳۴) "زتاب های ترسناک فرهنگ جداسازی وخشونت است انسانی، تبلیغ نفرت علیه آنان است: این ها با

به طور دلخواه شکنجه می شوند، و به  ،گروهای غیرخودی از دستیابی به مشاغل دولتی و آموزش محروم اند، به زندان می افتند

تجاوز به حقوق در ایران فراگیر  (. ۳۵م اند )سیستم دادگاهی برای استیفای حقوق خود محرو از دستیابی به" ناانسان" عنوان یک

(. به حاشیه راندن این بخش ۳۶و دانشجویان از همه چشمگیر ترند) است، و بر گروه های زیادی تاثیر می گذارد، ازمیان آن ها زنان

بی  ۀفهوم گستردمعادل م -به همراه سایر اقلیت ها که در نهایت بخش بزرگی از جمعیت را شامل می شوند  – بزرک از جمعیت

تعریف  "ملت اقلیت ها " توضیح داده شده است. بر مبنای نظر او، ایران را می توان به عنوان یک وسیله آرنته وطنی است که ب

دارد و می  "پاکی" کرد که در آن موقعیت گروه های خاصی، به جای ملیت آن ها، آن ها را از تصویری که جمهوری اسالمی از

به خاطر این که اقلیت مذهبی هستند، به خاطر این که زن هستند، به  –حمیل کند، متمایز می سازد. این گروه ها خواهد به دیگران ت

سیاسی طرد می شوند و هویت آن ها برای همیشه سیال باقی خواهد  ۀاز عرص -خاطر این که تمایلی به همرنگی تحمیلی ندارند

 .ی همان چیزی است که رژیم در پی آن استن ها از عرصه سیاسی و کنشگرآماند. محروم کردن 

تا کنون، روشن شده که حداقل دو تشابه اساسی بین رژیم ایران و چیزی که تحلیل آرنت از نظام های توتالیتر ارائه می دهد، وجود 

وجه است، آن از دست دادن حقوق و به همراه آن هویت در مقیاسی بزرگ. با این وجود، چیزی که در واقع مهم و قابل ت  دارد:

است که تا چه حد نتایج این محرومیت وخیم است، و آیا این اجازه را به ما می دهد که نتیجه گیری کنیم که تمام شهروندان ایران 

 در حال فرو کاهیدن به توده ها می باشند؟ آرنت بر این نکته تاکید می کند که این اعمال زور اولین ضرورت است برای یک

 "فرمان بده و بر حمایت توده ها متکی باش " ه، تازمانی که در قدرت است ورهبران تمامیت خواه آن زنده اند،رژیم تمامیت خوا"

امور  و عالقه به چیزی در تنظیم  ناشهروندانی که دارای نظر درباره " او توده ها را این گونه تعریف می کند (.۳۷) "تا پایان
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برمبنای تعریف نه باید و نه می "  ها چون ارتگا گاست بیان شده، تودهوی متفکرانی (. همان طور که از س۳۸) ""اجتماعی نیستند

(. وقتی با جمعیت بزرگی که هم تعدادشان زیاد است و هم قابل رویت هستند طرف ۳۹توانند مسیر زندگی خود را تعیین کنند )

(. به سادگی می توان فهمید که ۴۰) "استهنگی وجود ندارد، آن چه هست صرفا یک گروه همسرایان آدیگر پیش  " هستیم،

چنین جماعتی، به خاطر طرز تفکر سطحی، دارای حالتی پالستیکی، شکل پذیرهستند که به آسانی شستشوی مغزی می شوند. 

هیچ چیزی پرسش  ۀمفهوم بی اندازگی آرنت نشان می دهد که تحمیق آنها می تواند در باالترین سطح باشد، در سطحی که دربار

 .ند، و این که چه کسی به آنها فرمان دهد برایشان مطرح نباشدنکن

تحت رژیم های تمامیت خواه، در مقیاسی بزرگ، تطابق بی چون وچرا به قربانی کردن خود، عمومی می شود. بنابراین وقتی با 

فرد ایده ال نیست  ۀمشخص ، دیگرپذیری احساس مصرف و خود بی اهمیتی از خود تهی شدن به مفهوم ” ،ناعدالتی روبرو می شود

 ،فکر کردن که با تبلیغات تقویت می شود و باور به این که حرکت جمعی ملت ۀ(. این نحو۴۱) "توده است ۀبلکه نشان دهند

بیشتر از  (. ۴۲) تاریخی است، لذا می تواند فرا رسیدن شکوه گذشته را به صورت عظمت امروز نوید دهد، باوری عمومی می شود

یغات اسطوره سازی می شود، مرزهای بین واقعیت و خیال پردازی مخدوش می شود، و این وضع تا وقتی که سیستم از بین آن، با تبل

بر مبنای قوانین یک دنیای ساختگی عمل " نرود، برقرار است. تا وقتی که سیستم زنده است، جامعه را به طریقی سازمان می دهد که

در این حال، دولت از نظر سازمانی در حالتی سیال باقی می ماند وبه طور دایم سازمان ها و  (. ۴۳) " کند و عکس العمل نشان دهد

(. رهبر، مسئول تمام عملیات بوده، تمام توده ها و کارگذاران ۴۴) " "مراتب جدیدی برای کنترل کنترل کنندگان تشکیل می دهد

توده ها شناسایی نمی شود.  ۀکند، زیرا یک دیکتاتور به وسیل در ید قدرت اوست، و این او را از یک دیکتانور عادی متمایز می

 ، و با""حانجمن های مخفی به وضو"کهبا الکساندر کویر در تعریف ماهیت جنبش های تمامیت خواه هم رای است   آرنت

اسم عبادی چشمگیر شاید نقش مر"که او اضافه می کند (. ۴۵قرار می گیرند) "دشمنان قسم خورده"برابر  در "شمشیر های اخته"

(. ۴۶) "سمبل های ترسناک و الهام بخش است ترین شباهت بین انجمن های مخفی و جنبش های تمامیت خواه باشد که استفاده از

اسطوره ها توجیه می  ۀهمه چیز به وسیل –از طریق روش های گوناگون ولی جمعی، موفقیت یا شکست رژیم بی معنی می شود 

چگونه درک نافذ آرنت توانست  (. ۴۷) "تگی نیازی نیست که شکست ها ثبت و یا در خاطره ها بمانددر یک دنیای ساخ" شود،

زوایای تاریک آلمان هیتلری و روسیه استالینی را روشن کند، بسیار شناخته شده است. ولی آیا مشاهدات او در مورد توده ها، 

 ؟تبلیغات و اسطوره سازی به همان اندازه در ایران صادق است

 بگذارید طلوع انقالب ایرن را به یاد آوریم، وقتیکه زمانه برای تشکیل یک دولت مشروع از طریق یک قانون اساسی مشارکتی

مناسب بود، این آیت اهلل خمینی بود که وارد صحنه شد تا موقعیت خود را به عنوان رییس دولت و رهبر بال منازع تثبیت کند. 

من به گوش این دولت  " . "من دولت تعیین می کنم " هم است. او با اعتماد به نفس به مردم گفتماهیت صعود او به قدرت بسیار م

(. سخنان ۴۸) ""من اعتقاد دارند واسطه این مردم من دولت تعیین می کنم. زیرا مردم بهه زنم. من دولت تعیین می کنم. ب سیلی می

ن می شد، به همراه عوامل دیگر در مردم حالتی افسون زدگی ایجاد کرد، که مکرر بیا  که با لحنی ساده و قاطع خمینی، ۀپیامبر گون

 .منجر به تثبیت نقش او، والیت فقیه، و ایجاد یک رژیم سرکوبگر شد که قدرت خود را به هر قیمتی اعمال می کرد

ت به اجرا درآمد، دعوتی است هنر متقاعد سازی که با موفقی" بحث مبالغه آمیزحمید دباشی و پیتر چلکوفسکی براین مبناست که

 "به عرصه ای سمبلیک که در ان هویت تعریف، سرنوشت مشخص و هدف زندگی و معنی حیات بیان شده و مشروع می شود
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اگر از این منظر نگاه کنیم، خمینی تکیه گاهی بود که مردم می توانستند به آن پناه برند، تکیه گاهی که به دنیا ارزش می  (. ۴۹)

و عبادی، نظیر تاریخ شیعه که از طریق تعزیه، دسته  "سمبل های الهام بخش " ن را قابل حصول می کرد.  به طور مشابهبخشید و آ

به تمامی   کربال به طور مدام در مراحل تکوین رژیم ایران به کار گرفته می شدند، ۀعاشورا، و اسطور های عزاداری در ماه محرم و

(.  تمام عوامل دخیل در فرایند اسطوره سازی دقیقا همان عواملی ۵۰بشی جدید معنی می داد )رو به گذشته ای داشتند که به جن

خمینی، راست و دروغ بی  ۀمقدسات شیعه به وسیل هستند که توسط آرنت مورد بحث قرار گرفته اند. در ایران، از طریق یاد آوری

ز طریق ارتباط بین استدالل ها، استدالل کنندگان و استدالل قدرت اقناع کردن ا  آن چه مطرح است "در این شرایط مسمی شدند.

(. در ایران شاهد فداکاری ها مثل سایر ۵۱) " صورت می گیرد ی آنان اغوا و  مخاطباننشانه رفتن که از طریق  شوندگان است

 (.۵۲ا عراق نمود پیدا کردند)برژیم های تمامیت خواه هستیم، که از طریق ارج گذاشتن بر شهادت در جریان انقالب و ادامه جنگ 

علیرغم مشابهت های زیاد بین جمهوری اسالمی و رژیم های تمامیت خواه، سه دلیل اصلی وجود دارد که چرا جمهوری اسالمی 

 .کامال با رژیم های تمامیت خواه تطابق ندارد

ها نشدند، کامال تسلیم نشدند ویا کامال از  مردم ایران هیچگاه به طور کامل به نحوی که مد نظر آرنت بود، تبدیل به توده ،اول

عرصه سیاسی حذف نشدند. مهمترین اختالف این است که جمهوری اسالمی، علیرغم زندانی کردن های غیر قانونی، شکنجه و 

ژیم کشتن بسیاری از مخالفین سیاسی، هرگز اردوگاه های مرگ ویا مکانیزم های دیگر برای حذف سیتماتیک مخالفین مثل سایر ر

سقوط این رژیم ها به ضد  ۀهای تمامیت خواه ایجاد نکرد. از نظر آرنت، این ها وسایلی هستند برای سلطه کامل که نشان دهند

سیاسی کردن جامعه است که فقط در صورت ساقط شدن رژیم ، می تواند جامعه را از خود تخریبی نجات دهد. همان گونه که دانا 

هیچ یک از رژیم های جنایتکار و یا اقتدارگرای کنونی در پی  " ی برای چنین نظام های وجود ندارد،ویال توجه کرده، امروزه مثال

هر چیزی مجاز "، به طرف مفهوم شناخته شده تر "هرچیزی امکان پذیر است"کامل، نیستند. به نظر می رسد که از پرتگاه،  ۀسلط

(.  در حالی که ۵۳) "ی یک جامغه، و یا خلوص روح یک دین دولت، هویت قوم به منظور حفظ -، در حال حرکت هستیم"است

رژیم در ایران مردم را با عواملی مثل سمبل ها، تبلیغات، و یا سایر روش ها ، تحمیق و تا حد قابل مالحظه ای سرکوب می کرد، 

 " بق نظر قیصری و نصر، گرچههرگز نتوانست آن ها را کامال به توده ها تبدیل کند و یا وادار به تسلیم بیش از حد کند. برط

تمامیت خواهی سوق داد،   ایران را مجروح کرد و رژیم را به سوی ۀعمیقا جامع ۱۹۸۲ -۱۹۸۰خونریزی های بین سال های 

( از این رو نگاه مردم ۵۴) "جمهوری اسالمی یک پارچه کردن قدرت را به عنوان این که منجر به خیر عمومی می شود، توجیه کرد

نظام، گروه های مختلفی  ۀرای برقراری حقوق و ازادی بود. وابستگی نظام و جامعه در ایران متفاوت بود. علیرغم سلطبه دولت ب

صدای خود را داشتند و همه در خط ایدئولوژی رژیم قرار نگرفتند. این در فعالیت های سیاسی در بسیاری از گروه ها، به ویژه، 

درگیری آن ها در  ۀتظاهرات و تعامالت آن ها با دولت نشان دهند  (.۵۵دیده می شود ) ۱۹۷۸ -۷۹زنان و دانشجویان بعداز انقالب 

یا از سپهر سیاسی اخراج شوند. گر چه به نظر می  سیاست بود، آن ها قبول نکردند که کامال به حاشیه رانده شوند، منزوی شوند و

بیشتر و بیشتر از این ایدئولوژی فاصله گرفتند وخواستار  مرور زمان رسد که بسیاری از آن ها تحت تاثیر ایدئولوژی دولت بودند، به

 .راه حل های عملی وسکوالر برای حل مسائل اجتماعی شدند

روی آوردن به کنش های دموکراتیک خود را در انتخاب  گذار شهروندی ایرانیان از خوش بینی و اطاعت مطلق به توهم زدایی و

مدنی در سپهر سیاسی ایران ظهور کرد. از آن  ۀنشان داد که در کنار آن جامع ۱۹۹۰میانه دهه  محمد خاتمی به ریاست جمهوری در
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در سالهای اخیرایرانیان در پی آن بوده اند که تعادل قدرت بین نظام و جامعه را تغییر "به بعد تغییر به سهولت قابل مشاهده است:

کمتری به حفظ ایده های ناکجاآبادی  ۀمدنی تبدیل کنند. عالق ۀند کردن جامعدهند، تسلط نظام بر جامعه را به قانون مداری و توانم

(. بنابراین اسطوره سازی جمهوری اسالمی در طوالنی مدت ناکام ماند، که ۵۶) "و ارزش های جمهوری اسالمی دیده می شود

انقالب مورد  ۀن که به مرور زمان، اسطورنشان دهنده تفاوتی دیگر بین آن و سایر رژیم تمامیت خواه تا کنون است. به موازات آ

موشکافی قرار گرفت و انسجام خود را از دست داد، گروه های زیادی که در برگیرنده؛ء اکثریت جمعیت هستند، نشان دادند که 

ی آرنتی، جامعه (. برمبنای واژه ها۵۷قابل تبدیل شدن به توده ها نیستند، آن ها مشروعیت رژیم بر تسلط بر خود را زیر سوال بردند)

آن  ۀمدنی ایران آن قدر توانا هست که از طریق یافته های خود درمورد جمهوریت، شروع به خلق یک جمهوری جدید، و در ادام

که  آنشروع قبل از  " هویتی جدید بناکند.  بنا بر نظر آرنت فقط یک شروع جدید می تواند مردم را از رکود گذشته جداکند،

خالقیت مستلزم شروع است،  (. ۵۸) "، ظرفیت واالی انسان است؛ از نظر سیاسی، همزاد آزادی انسان استرویدادی تاریخی شود

ریشه های جمهوریت در زندگی  ۀسیاسی. ایرانیان با درک دوبار ۀبرای رفتن ورای عقاید قدیمی از طریق تمرین آزادی در عرص

رکت در مسیر دموکراتیزاسیون هستند. برای ادامه، آن ها باید از تمام سیاسی، تهدید تمامیت خواهی را از سر گذرنده و در حال ح

امکانات و وسایلی که در اختیار دارند بهره جویند. آموزه هاای آرنت در این زمینه ارزشمندند، زیرا به ما اجازه می دهند که 

 . پیروی را تشخیص دهیم امکانات عدم

 

 مخالفت و مدارا

مقاومت  ۀ(، او در تفکر امروز سیاسی، چهره برجست۵۹ندان با مقوله سازی و دسته بندی میانه ای ندارد)علیرغم این که هانا آرنت چ

( در ۶۰) "نماد ضدیت با سنت" او را همان طور که خودش گفته در جایگاه "ویتا اکتیوا" ۀخشونت پرهیز است. تفسیر او از واژ

ای بخشده، از شهروندان می خواهد که در فعالیت های اجتماعی شرکت  تئوری سیاسی قرار می دهد، و به نوشته هایش روح تازه

 –کنند. این مستلزم آن است که آنهایی که در نظام های دموکراتیک و غیر دموکراتیک از محدودیت صرفا یک وجود اجتماعی 

شوند، تا جایی که بتوانند به تا حدی جدا شده اند در عرصه عمومی درگیر  -مثل خانه داری، امور اقتصادی، زندگی مرفه مادی

هویت خود معنا بخشند. در حالی که آرنت بعضا به خاطر تمایل به گذشته گرایی مورد انتقاد قرار گرفته، به ویژه در مورد کاربرد 

ارد و در مدل پرسلیان اتن و زنده کردن آن در دنیای معاصر، و برای عالقه به ظاهر نمایشی آن، او به تمدن مدرن انتقادات سختی د

 .جستجوی فعالبت های سیاسی است که با زمان رابطه ای نداشته باشد

نیست:  شرایط انسان " نوشته در نوشته های آرنت لحن اظطرار وجود دارد، ولی هیچ جا در مورد انتقاد از دنیای جدید نگران تر از

از اعضایش می خواهد که به طور اتوماتیک  -جامعه کسانی کار می کنند  -متکی به کارمزدوری ۀدر آخرین مرحله، جامع "

(. ولی در پایان، ۶۰) "عملکردی داشته باشند که ممکن است به مرگ بارترین و سترون ترین نوع انفعال در طول تاریخ منجر شود

  آرنت امید وار است که بتوان بر آن غلبه کرد:

 -از ذهن ما حذف شده  دوباره به ویتا اکتیوا )زندگی فعال( در حالی که سنت های پیشا مدرن و مدرن را دنبال می کنیم و توجه

 شرایط آزادی سیاسی زندگی می کند، نیز امکان پذیر است.   شکی نیست که هر جا بشر تحت بازگشت به آن امکان پذیر است، و
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ی او، معموال در جایگاه اینجا، به نظر می رسد آرنت می خواهد فکرکردن را در اهمیت دوم قرار دهد. فکر کردن در نوشته ها

 " ،هزندگی اندیش بر طبق تحلیل آرنت در است.  "کنش در یک همنوازی "مخالف کثرت گرایی قرار می گیرد و بیشتر نزدیک به

در تنهایی کامل زندگی می کند،  انسانی که در فکرکردن زیاده روی می کند، مهم نیست که در چه موضوعی فکر می کند،

(. در مقابل، او بر کنشگری ۶۳) "است، چنان چه گویی انسان ها ساکن زمین نیستند و فقط انسان ساکن آن استانزوا ی مطلق    که

به عنوان راه حلی تاکید می کند، به عنوان نبردی علیه همنوایی، که درجایی که آزادی مردم نادیده گرفته می شود، کاربرد دارد. 

یک بارآرنت به صراحت  " برهل، -طبق نظر الیزابت یانگ قهرمانی معترض ساخت؛ جا هرد انفعال گرایی از سوی آرنت از او هم

 "که همچنین بزرگترین دستاورد بشریت استو می توان افزود  برترین دستاورد روشنفکری است اعالم کرد که اعتراض اجتماعی،

(۶۴ .) 

این که دستاورد روشنفکری مستلزم گفتگو و مدارا  اعتراض به عنوان کنش لزوما نباید با طغیان های بزرگ ظهور کند. به دلیل

تصمیم در مورد هر   سیاسی بودن، وزندگی کردن در یک شهر، به معنای ان بود که" گذشته، ۀاست، زیرا در سال های گمشد

 گه هایی از یتی است که در آثار او رع(. این واق۶۵) "چیزی از طریق گفتگو و اقناع گرفته می شد، و نه از طریق حشونت و زور

عمومی، مراکز رای گیری، تحت  ۀعرص"د: گوییده می شود. کوتاه زمانی پس از بحث مدارا، او ادامه داده، می د "نمایشی بودن"

نفوذ روحیه ای التهابی قرار دارند، جایی که هر فردی مدام در پی آن است که خود را از دیگران متمایز کند، و با اعمال و 

(. این ۶۶) "عمومی در واقع برای فردگرایی رزرو شده است ۀهد که از همه بهتر است. به عبارت دیگر، عرصدستاوردهایش نشان د

بین موافقین او )بن حبیب، هابرماس و..( و نقادان او شده است )هونینگ، ویال، و....(.  تناقض در عقاید آرنت باعث اختالف نظر

 است. رده شدهدرک این خوانش ها در پایین با تفسیر بیشتری آو

پیش "قدرت در  ۀقبل از پرداختن به مطالبی که در باال گفته شد، مفید خواهد بود اگر نگاهی داشته باشیم به بحث آرنت در بار

دلبخواه، کنش های بی مسئولیت ساده کنیم.  آن چه که  (. موضوع را نمی توان با جانبداری۶۸) ""آزادی در مقابل استبداد ۀزمین

  .شود، این است که چگونه در همنوازی کنش کنیم. اینجا تاکید آرنت بر خشونت پرهیزی بسیار چشمگیر است مهم است روشن

توجیه و  " این است که در سرنگونی ناگهانی هر رژیم،  دلیلی که نمی توانیم به سادگی از انقالبی خشونت گرا جانبداری کنیم،

  (.۶۹) "است بلکه ضد سیاست  نیست،  ستایش خشونت، دیگر سیاست

از نظر آرنت، خشونت عاملی است برای نزول به شرایطی که به جای این که باعث کاهش اثرات استبداد گردد، یا آن را دوباره 

به  " او بر نکته ای که ارسطو مطرح کرده تاکید می کند که انسان،  زنده می کند و یا این که وضع را بدتر از گذشته می سازد.

(. ۷۰) "خشونت توانایی گفتگو را ندارد "در حالی که " ک موجود سیاسی است، از گقتگو میتواند بهره گیردهمان میزان که ی

در ماهیت خود، ابزاری است؛ مانند همه وسایل دیگر که همیشه در خدمت  " تاکید بر بر قدرت است و نه بر خشونت، زیرا دومی

خطر خشونت این است که    ."شونت مطلقا قادر به ساختن قدرت نیستآرنت مطرح می کند که خ (. ۷۱) "توجیه هدف بوده اند

حتی اگر شرافتمندانه و نه در حد افراطی برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت به کار برده شود، همیشه وسیله ای است برای توجیه 

د برای کاربرد خشونت در تمام هدف. اگر اهداف به سرعت بدست نیایند، نتیجه نه تنها شکست است بلکه مقدمه ای خواهد بو

(. او به طور موجز شرح می دهد که چگونه خشونت، قدرت آن هایی که به کارش می گیرند را کاهش می ۷۲) "قلمرو سیاست

 .دهد
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، همان "قدرت" قدرت، در بحث های آرنت مانند خون عقاید اوست، که از قلب افکار سیاسی اش ، مفهوم کثرت، جریان می یابد.

(. ۷۳) "معادل با توانایی انسان نه فقط در کنش کردن، بلکه کنش کردن در یک همنوازی است " او به صور مختلف گفته،طور که 

، و نه یک انسانٍ.  انسان ها بر روی کره زمین زندگی می کنند و ساکنان "انسان ها " این شناخته شده است که کثرت در واقع یعنی

(. در این جا ناگفته نباید گذاشت ۷۴تمام حیات سیاسی است. ) –تنها شرط الزم بلکه شرط کافی نه  –از نظر او همنوازی  جهانند و

که قدرت واقعی صرفا در همکاری با دیگران به وجود می آید. این دقیقا همان قدرتی است که قبال به آن اشاره شد، جایی که 

اما تحقق آن، به    ".گی استوار باشد، قدرتی قانونی ومشروع استچنین قدرتی، که بر نفع متقابل و دو جانب  ۀبدن "آرنت می گوید

ویژه وقتی که با رژیمی با طبیعت انحصارگرا و سرکوبگر روبرو هستیم، به نظر می رسد که نیاز به قدری، کاتالیزوز، آشوب، و 

ی و ایستادن به عنوان نماینده کشمکش باشد. این جاست که می توانیم به نقش افراد توجه کنیم، که در بطن خود مفهوم زندگ

  .مقاومت و ناهمخوانی را دارند

تا کنون، دو امکان در رابطه با مدل آرنت در باره کنش کردن ذکر شد: تمرکز بر روی مردم در مقیاس بزرگ، کنش کردن در 

ران فردی، که دارای دیدگاه های با تمرکز بر بازیگ  همنوازی )این با نظرات هابرماس مبنی بر تکیه بر اجماع همخوانی دارد(؛ یا

تهاجمی هستند. گروه دوم از قلمرو سیاست کنار گذاشته شده، تبدیل به بازیگران سیاسی می شوند که با سوال کردن مداوم و 

را زنده نگه می دارند، در هنگامی که  در محدوده کثرت عمل می کنند.  رشدخودداری از پیوستن به یک حرکت توده وار، عنصر 

  نظر می آید هر دو نوع کنشگری مورد لزوم است.به 

اهمیت کثرت و خشونت پرهیزی قبال نشان داده شد، ولی به همان اندازه این تاکید مهم است که کثرت به تنهایی کافی نیست تا 

آسان تر  " ه شد،یک نظام سیاسی و یا یک حرکت رهایی بخش را از زیر سوال بردن خارج کند. بنا به نقل قول آرنت که قبال آورد

فکرکردن در شرایط نبود آزادی تحت تهدید قرار می  "است که تحت شرایط استبدادی کنش کنیم به جای آن که فکر کنیم،

گیرد، بنابراین امکان داردکه کنش کردن در یک همنوازی به حرکتی خطرناک و نامعقول تبدیل شود. گر چه به نظر می آید که 

اهی پایین تر از کنش گری قرار می دهد، اما همواره برارزش اولی تاکید دارد. در کتاب زندگی آرنت فکر کردن را در جایگ

اندیشه، او در مورد اهمیت فکر کردن در پرسش گری، به عنوان کوششی برای جداکردن اجزاء سیستم و ایدئولوژی، بحث می 

و   هر انسان جدیدی، وقتی به دنیا می آبد درمیان یک گذشتههر نسل یا  " کند و نشان می دهد که چگونه این با فرد ارتباط دارد:

(. این به طور چشم گیری به ۷۵) "یک آینده نامحدود قرار دارد؛ باید درک کند که باید مسیر جدیدی برای افکار نو را هموار کند

ت، شبیه است. از نظر آرنت، در زادی ضروری اسآ، که برای غلبه بر تمامیت خواهی و نبود رشد گفتار او در مورد شروع، مفهوم

این درهم شکستن در صورتی امکان " استبدادی و یک شروع جدید: ۀترک گذشت  هم شکستن متافیزیک ،فعالیتی است همراه

پذیر است که بر مبنای این فرض باشد که بند ناف با گذشته سنتی فطع شده و قابل وصل مجدد نیست...}این از دست دادن{ 

نخواهد کرد، و پروژه در هم شکستن به خودی خود مخرب نیست؛ این فقط از یک واقعیت نتیجه می شود که بیشتر گذشته را نابود 

 (.۷۶) "نیست، ولی بخشی از تاریخ سیاست، تاریخ دنیای ما است "تاریخ ایده ها" جزئی از

آنها را باید به یک  م می دهند؟ آیاافرادی که از گذشته جدا می شوند، چه افرادی هستند؟ کسانی که در هم شکستن را انجا

که از قدرت نمایشی خود برای کسب محبوبیت و ستایش از خود سود می جوید، تقلیل داد؟ این تفسیر، نظرگاه  "بازیگر قهرمان"

کنند به خاطرجلب توجه از طریقی  آرنت در مورد سیاست را در حد هنر بازیگری تقلیل می دهد، به طوری که افراد رقابت می
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با این (. آرنت سعی می کند از عقاید خود در برابر این اتهامات ۷۷دموکراتیک، و این قابل انتقاد است )خواهانه و غیرخود ربسیا

 ۀدرباردر کتاب قرار گیرند، ندارند.  نیازی به این که مورد توجه ،دفاع کند که کسانی که در زندگی سیاسی بهترین هستندبیان 

در سیاست شرکت داده نشوند، نمی توانند خوشحال باشند که از نظر سیاسی، بهترین هستند فرادی که ا می گوید، آرنت انقالب

وابسته نیست؛ اگر کسانی که تعلق دارند خود انتخاب کرده باشند، آنهایی که  بیرون به "(. کنار گذاشتن دیگران از سیاست۷۸)

ستایش آنهایی که به انتخاب خود در سیاست شرکت می کنند، امیدوار در ( او ۷۹) "کنار گذاشته اند خود را ،خود ،تعلق ندارند

و به تمام  -آنهایی که شجاعت شروع جدیدی را دارند -بود که نگاه خود را، به آن هایی که ایدئولوژی ها را در هم می شکنند

ن مطلب را در بسیاری از کارهای خود کسانی که ظرفیت و خواست ان را دارند که آشکارا آزادی را تجربه کنند، تعمیم دهد. او ای

  آمده باشد:  "آزادی چیست؟ " آورده، ولی شاید شیوا ترین مورد در بخشی از

آن چه از ابتدای تاریخ دست نخورده باقی مانده، قدرت معنوی آزادی ، ظرفیت کامل شروع کردن است که به تمام فعالیت های 

ید چیز های بزرگ و زیبا می باشد. اما تا هنگامی که این منبع مخفی باشد، آزادی این انسان جان و معنی می بخشد و منبع پنهان تول

جهانی واقعیتی قابل لمس نیست... این منبع فقط هنگامی به رشد نهایی می رسد و ظهور می کند که کنش انسانی فضای ظهور این 

 .(۸۰را خلق کرده باشد ) جهانی آن از خفا

را به فضای عمومی بیاورد.  به منظور بیرون آمدن از زندگی غیر سیاسی، افراد باید تا درجه ای  این فرد است که باید آزادی

این به شجاعت ما نیاز دارد که از امنیت چهار دیواری خود خارج شده و به فضای  " شجاعت و تعهد به انگیزه ای داشته باشند.

شجاعت عاملی ضروری است، زیرا در  ادی و دنیا ازاد می کند. زعمومی برویم... شجاعت انسان را از نگرانی زندگی برای ا

این نشان می دهد که بازیگران قهرمان آرنت فقط آن هایی نیستند که برای (. ۸۱سیاست نه زندگی بلکه دنیا در خطر است)

و آنهایی که می  د، آزادی دارد، هر کسی که پرسش می کن ۀباشند که دغدغ خودشان توجه می خواهند.  آنها می توانند هرکسی

و یا رانده شدگان. جنیفر رینگ و لیزا جین دیش این جنبه از افکار آرنت را  ناهمخوانان و آخر سر،باشند:  هخواهند تغییر دهند

کنشگری در یک " و هم "فردگرایی" گسترش دادند که به نحوی می تواند به این مقاله مربوط شود. بحث رینگ آن است که هم

اولی می تواند از طریقی مفید درک شود اگر توجه خود را به حاشیه راندگان معطوف کنیم. در . طور مساوی مهم اند به  "همنوازی

فرد است که انتخاب کرده، خود را مطرح  ۀاین تصویر فروتنان" تصویر عامل قهرمانی یادآور شخصیت های هومری است، ،مقابل

ب خانه و یا پناهگاه خود باز گردد. این تصویر پایدار از کنشگران سیاسی در آثار به جای این که به امنیت نسبی در جهارچو سازد

آرنت است. قهرمان یونانی تبدیل به چیزی غیرعادی می شود، در حالی که دیگران، مردان و زنان معمولی، به حاشیه رانده شدگان، 

بحث خود را با مشخص کردن حاشیه رانده شدگان به (. دیش ۸۲) "در آثار آرنت بیشتر به صورت بازیگر سیاسی جلوه می کنند

عنوان کسانی که به طرز تفکر ارشمیدسی و خیریت مطلق ضربه می زنند بنا می کند، جایگاه برتر آنهایی که ادعا دارند که دنیا را 

دو نتایج نامطلوبی در  دو جنبه دارد، که هر می گویند.  از نظر دیش، مالک های ارشمیدسی " ناکجا آباد" نظاره می کنند و از

مدلی هستند از قدرت که بر دیگران کنترل داشته باشد. آرنت در برابر این مالک، مدل قدرت  ۀتجویز کنند  سیاست دارند و

(. به کالم دیگر، آرنت مدل دموکراتیکی را پیشنهاد می کند که نه متکی بر برتری ۸۳) "مشترک و بصیرت فراگیر را قرار می دهد

این بازتعریف هبستگی راه را برای آرنت در مورد دادن پیشنهاد درک جدیدی از کنش  ". نه متکی به سبک نخبگان طلبی است،

کنش در " گیرد. این چیزی است که او از تصویر جمعی باز می کند، روشی که انرژی خود را نه از وحدت بلکه از کثرت می
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نگ و هم دیش، نشان می دهند که در آثار آرنت، کثرت و فردگرایی به طور به این ترتیب هم ری (. ۸۴) "ارائه می دهد "همنوازی

 .مساوی مهم اند، و در بسیاری موارد به یکدیگر وابسته اند

راگرفته باشند، تنها شرط باقی مانده برای فتا این جا به طور کافی مورد بررسی  رشد اگر این دو مفهوم که معادل کثرت و

است. که این قطعا شرط دیده و شنیده شدن در فضای عمومی است که نیازمند فضایی برای  می شدنعمو بازگشایی فضای سیاسی،

در شرایطی که انسان ها با یکدیگر هم زبانند به وجود خواهد " :دگویطور که آرنت می  ظاهر شدن است. چنین فضایی، همان

نبشی که آن را بوجود آورده، زنده بماند. مردم نه تنها به ماست، نمی تواند به خاطر ج ۀهایی که ساختبر خالف فضا  اما ،""دمآ

نابود می  ،بلکه به خاطر دستگیری فعاالن آن –سیاسی جامعه ای نابود می شود  ۀنظیر فاجعه ای که طی آن بدن  -سبب متفرق شدن 

(. این به ۸۵) "زوما و نه برای همیشههر جا که مردم گرد هم می آیند، این تهدید بالقوه آن جاست.  ولی فقط بالقوه، و نه ل .شوند

  مدنی ایران و افول جنبش سبز را توضیح می دهد. ۀبهترین نحوی موقعیت جامع

وجود ه طریق کنشگری بازآفرینی شود تا امیدی برای حرکت به سوی دموکراتیزاسیون ب فضای ظهور مردم در جامعه ایران باید از

مدنی، لزوما به معنی  ۀجامع ۀهای اقتدارگرا بوده، پیدایش ناگهانی اید حکومتآید. در کشوری که متجاوز از یک قرن تحت 

توانمند شدن اتوماتیک آن نیست. در شرایط کنونی، جامعه مدنی ایران توان تحت فشار گذاشتن دولت از طریق نمایندگانش را 

دنی در جریان است، که دارای گذشته ای ندارد. به این دلیل بحث در فضای عمومی بیشتر حول محور نظری ایجاد یک جامعه م

 .متالطم و نامطمئن بوده است

حرکتی اساسی در تاریخ معاصر ایران تلقی می شود. در ابتدا، خیزش در برابر انتخاباتی مخدوش  ۲۰۰۹جنبش مدنی ایرانیان در سال 

تبدیل به تالش تاریخی خشونت پرهیزی  بود، ولی بعدا تبدیل به جنبشی ملی برای دموکراسی و حذف رژیم مذهبی شد. جنبش سبز

برای ایجاد دولتی حمهوری و مسئول شد. هر روزه بیشتر روشن می شود که انتخابات تقلبی فرصت مناسبی در اختیار ایرانیان 

یقی بنا گذاشت که نه تنها از میزان اندکی دموکراسی که دارند دفاع کنند بلکه بتوانند پایه هایی یرای برقراری یک دموکراسی حق

مهم است که توجه داشته باشیم جنبش سبز، به ویژه با توجه به باورهای دموکراتیک آن،   نهند. با توجه به پیچیدگی جامعه ایران،

در طول بیست سال گذشته ایران از نظر سیاسی و  -ناگهان و به خاطر یک انتخابات تقلبی در ضمیر اگاه ایراننیان پدیدار نشد

تکاملی گام برداشته به خاطر این که جمعیت جوان آن روزانه تحصیلکرده تر، سکوالرتر و لیبرال تر شده اند. اجتماعی در مسیری 

در نتیجه، این شکاف نسلی، با استثناتی که دارد، جامعه ایران را به دو قطب محافظه کار و اصالح طلب تقسیم کرده و عقاید لیبرال 

در حال تغییری بود؛ تغییررفتار های  ۀداده است. جنبش سبز در حقیقت انعکاس چنین جامعرا در صدر گفتمان سیاسی در ایران قرار 

  فرهنگی و سیاسی که به مرور زمان دربین روشنفکران، دانشجویان، فعالین جنبش زنان، وجمعیت جوان شکل گرفت.

اضر بیشتر ظرفیت خود در به تحرک در حالی که بهار عربی رژیم هایی را در منطقه سرنگون کرد، ولی جنبش سبز در حال ح

دلیل تجربی آن  ۲۰۰۹از دست داده است. فروکش کردن اعتراضات و تظاهرات تودهای مخالف بعد از سال  را درآوردن مردم

(. به ۸۶است. در مراحل اولیه، جنبش سبز کامال محدود به تاکتیک های خود در برابر نظام بود و تظاهرات خیابانی، سالح آن بود )

شامل صنایع اصلی، حمل ونقل و اتحادیه های کارگری،  -ای آن، جنبش می بایست به جلب حمایت عناصر کلیدی اقتصاد ایران ج

با این حال، جنبش سبز به صورت توانی  (. ۸۷می پرداخت ) - کارمندان دولت، بازاریان، و مهمتر از همه کارکنان صنعت نفت

خارج ایران زنده است، و رهبری آن در حال تغییر از رهبری متمرکز  به رهبری چند مرکزی مدنی در داخل و   بالقوه برای تغییرات
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بسیاری معتقدند که جنبش سبز انسجام و تحرک خود را به خاطر   است و به گونه ای موثر شامل مخالفین در تبعید می شود.

ش توان آن را داشت که همه چیز را به دست آورد، است. برخی دیگر معتقدند که این جنب سرکوب بی رحمانه رژیم از دست داده

ولی به دلیل ضعف رهبری مجبور به عقب نشینی شد. از هر زاویه ای که نگاه کنیم، جنبش نه تنها تاثیرات مهمی بر فرهنگ و 

سیاسی مردم  سیاست ایرانیان گذاشت، بلکه از جمهوری اسالمی مشروعیت زدایی کرد. تظاهرات و اعتراضات همچنین نشانگر بلوغ

  .آنها را در به خطر انداختن جانشان برای دفاع از حقوق ناچیز دموکراتیک خود نشان داد ۀایران بود و اراد

را نشان داده است، ولی شرط همگانی کردن هنوز احراز نشده است. در این  رشد وایران دو شرط کثرت  ۀاین مسلم است که جامع

فضا برای مقاومت و مدارا، تالش زیادتری الزم است.  یک بار دیگر باید گفت، کنشگری در جا می توان گفت که برای باز کردن 

افراد و گروه هایی باشند  این زمینه مستلزم از خود گذشتگی ویا اعمال قهرمانانه نیست؛ کنش ها فقط می توانند اعمال تهییج کننده

آمدن آزادی، مثل ظهور اصول، منوط به کنش گری است. انسان پدید " هکه خواست آزادی دارند. آرنت به ما گوشزد می کند ک

تا زمانی که کنش می کنند، نه قبل و نه یعد از آن؛ آزاد  -و وجه تمایز آن ها این است که موهبت آزادی را دارند –ها آزادند 

 (.۸۸) "بودن و کنش کردن یکی است

ام گیرد که پاسخی چند صدایی به تک صدایی رژیم باشد. برای ، کنش فردی و جمعی باید انجرشد بعد از بحث وابستگی کثرت و

 ۀحصول این نتیجه، باید فراسوی استراتژی سازمان دادن تظاهرات رفت و آن را باید با سایر اشکال نافرمانی نظیر تظاهرات نشست

های سیاسی خودجوش و در گیر  مدنی جان تازه ای از طریق سازمان ۀگسترش داد. مهمتر آن که، باید به جامع آرام و اعتصابات

شدن در گفتگو داد. از طریق این مکانیزم ها، قدرت می تواند به فرم قانون اساسی سازی متولد شود.  وقتی که شهروندان در گیر 

بلکه می بحث و گفتگو شدند، تا زمانی که تکثر خود را حفظ کنند و به یکدیگر همبسته باشند، نه تنها می توانند مبارز باقی بمانند 

توانند سازنده هم باشند. با زنده نگه داشتن مفاهیم آرنتی قدرت و کثرت، این دو می توانند درس بسیار خوبی برای سیاست ورزی 

ایرانیان باشد. یکی از اهداف اصلی این مقاله نشان دادن این امر بود که ترکیب این ایده ها با کنشگری نشان داده که قادر است 

  ان را در رسیدن به اهدافی مثل فضای سیاسی بیشتر مشارکتی و فراگیر توانا تر کند.مدنی ایر ۀجامع

 

 و داستان سرایی بخشش، خاطره،

زمان را به درستی تنظیم کردن به معنی باز نوکردن دنیا است، ما همه زمانی به عنوان نوواردان به دنیایی می آییم که قبل از ما وجود 

گناهان پدارانمان و  ۀعد از ما هم وجود خواهد داشت... این فقط استعاره است وقتی می گوییم ما دربارداشته، هنوز وجود دارد و ب

  (.۸۹یا مردممان و یا بشریت احساس تقصیر می کنیم؛ به طور خالصه برای اعمالی که خود ما انجام نداده ایم )

(. این ۹۰و نه تقصیر)  پرسش بر سر مسئولیت است –می گذارد جوانان ایران امروز  ۀحقیقتی ماندگار را بر شان بدین گونه آرنت،

 مسئولیت است که قبل ار هر چیز به بخشش گره خورده است.

مطرح می کند که بخشش باعث  انسان شرایط بخشش، نقشی حیاتی در درک آرنت از کنش سیاسی بازی می کند. او در کتاب

از نظر آرنت بخشش   مانده و هم بتواند از گذشته به سوی آینده حرکت کند.می شود که فضای سیاسی هم با اعتماد به نفس باقی 

ینده سیاسی جامعه را از سیاه کاری های گذشته آزاد می کند.  بنابراین، آبلکه   نه تنها فرصتی است برای شروع و یا شروع مجدد،
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 ۀحتی اگر به نحو –ی از گذشته گسست از گذشته، کنشی در جهت آزادی است که بدون توان بخشش ناممکن است. دور

نفی و رهایی از اعمال گذشته است.  برخالف تالفی جویی و انتقام، بخشش راه چاره ای است  -فکرکردن جدیدی منجر نشود

بدون بخشیدن، رهایی از نتایج آن چه که انجام داده ایم، و ظرفیت کنشگری ما  "برای جلوگیری از بازگشت اعمال فجیع گذشته:

 (. ۹۱) "ن باقی خواهیم ماندآتوانیم از آن ها شفا پیداکنیم می شود؛ ما برای همیشه به عنوان قربانیان نتایج  ه اعمالی که نمیمحدود ب

بخشش در این جا به کنش اصیل یک جامعه برای رهایی خود از زنجیرهای رفتار انتقام جویانه و باز سازی انسجام اخالقی فضای  

دی که می بخشد بازیگری است که از گوشه نشینی خود به خاطر برقراری رابطه با دیگران و بر مبنای عمومی گره خورده است. فر

کثرت گرایی خروج می کند. این شروع و یا شروع مجدد روایت و یا برداشت دیگری از تاریخ است، بدون آن که در زیر فشار 

 ۀمعجزه ای است که دنیا را و عرص " آزاد است، از دیگر سواحساس تقصیر له شویم. بنابراین، بخشش از یک سو کنشی اصیل و 

 (.۹۲) "روابط انسانی را از انهدام طبیعی آن نجات می دهد

 "شود. اما اگر گردد که به وسیله نظام های تمامیت خواه اعمال می از نظر آرنت، نابخشودنی به جنایت علیه بشریت اطالق می

بتدا برای توصیف جنایات آلمان نازی ابداع شد، چگونه می توان آن را در مورد رژیم ا مفهومی باشد که در "جنایت علیه بشریت

که رژیم های دیکتاتوری در  ایران به کار برد؟ تمایزی که آرنت بین رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتودی قائل می شود آن است

(. تعریفی که آرنت از جنایت علیه بشریت ارائه می ۹۳ست)اگر جنایتی کنند در مورد دشمنان رژیم ا جنایتکار نیستند وخود ذات 

انجام می علیه کثرت و تنوع نژاد انسان علیه بشریت، این است که جنایت می کند،  تعیینرا ایران مورد کاربرد آن در امکان  دهد و

کامل نرسید. در  ۀسلط ۀاه به مرحلگ . دوباره باید گفت، آن چیزی که در ایران اتفاق افتاده، تمامیت خواهی نیست، زیرا هیچشود

ایران جنایت هایی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی انجام گرفته است. این دورنمای سیاسی فقط مختص ایران 

از  گذار ۀمیزان نقض حقوق بشر در ایران در سی و چهار سال گذشته در حدی است که فکر کنیم در مرحل ،نیست، ولی به نظر

. این عدالت به سادگی با حذف تمام کسانی که در جنایات خواهد بودبسیار مهم  ،المی به رژیمی دموکراتیک، عدالترژیم اس

 .علیه کثرت و تنوع شریک بوده اند، به دست نمی آید

رگیر ایران پدید آید. وقتی تمام کسانی که در جنایات د ۀبخشش مهمترین دستاوردی است که می تواند از تکامل سیاسی جامع

بخشش عکس العملی در   ،بوده اند به دادگاه کشیده شوند، بخشش می تواند از خشونت جلوگیری کند، بر خالف انتقام جویی

برابر خشونت سیاسی نیست. لزوم بخشش در ایران مانند جاهای دیگر، ناشی از مسئولیت ما نسبت به آینده است. در مورد درک 

می توان نشان  اید دریابیم که چه چیزی در ایران به خطا رفت. با پی گیری نظرات آرنتضرورت بخشش در حیات سیاسی ایران ب

به وقوع  ،داد که زمینه های الزم برای بخشش در سیاست ایران می تواند متفاوت از آن چیزی باشد که در سیاست واقعی خشونت

طرفداران خشونت و انتقام تعریف می  سویکه از آرنتی متفاوت است با معنای فراموش کردن  رشد می پیوندد. بخشش از دید

یران آینده پیروز شود، ما صرفا داستانی را پایان می دهیم، به جای این که در جستجوی پایانی برای این اشود. اگر خشونت در 

  دشمن ما هستند. خوانش تاریخی باشیم که دیگران

بعدی فکر کردن می برد. این شکل مهمی از مقاومت است که اجازه سوی محدودیت ها و یک ستان جدیدی را گفتن ما را به فرادا

می دهد فرد، دیدگاه خود را با دیگران در میان بگذارد، راهی برای شناخت بیشتر ناشناخته ها. این تاکید بر دیدگاه کثرت گرایی، 

راه بنای خانه ای را هموار می کند که فرد  –م عالوه بر آن که به ما اجازه می دهد بر مطلق اندیشی منجر به انتقام وخشونت غلبه کنی
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کند بخشی از دنیاست، هویت خود را می تواند ایجاد کند، به جای آن که هویتی قالبی پیدا کند و یا  در آن احساس می

که احساس کنارگذاشته شود. همان طور که داستان محمود دولت آبادی به ما یادآوری می کند، بسیاری از ایرانیان دیرزمانی است 

دنیا امکانی، می کنند باید در چیزی که خود آفریده اند شرکت داشته باشند، نه در چیزی که به آنان تحمیل می شود؛ نداشتن چنین 

مجبور می کند با ساختن دنیای غیرواقعی به خلوت خود رویم که چیزهای آشنا  "مانند کافکا، که داستان هایش  را پوچ می کند.

(، به حاشیه رانده شدگان مانند دولت آبادی و تعداد بیشماری از ۹۴) "خیال و یا حتی کابوس ظاهر می شوند در قالب خواب و

برطبق نظر دیش، که بعضی   مسئله به حاشیه رانده شدن در ایران را روشن کنند. ،مدنی و روشنفکران سعی کرده اند ۀفعالین جامع

که وجدان به حاشیه رانده شدگان هستند،  " این مردم  آرنت را تفسیر کرده،نادیده گرفته شده ولی از نظرات بسیار سودمند 

  (.۹۵) "مخاطبان شان نه تنها جامعه است، بلکه گروه هایی از مقاومت کنندگان هستند که می توانند گزینه های دیگر را تصور کنند

، فضای دموکراتیک جدیدی ایجاد کنند که در این ها دقیقا افرادی هستند که می توانند مفهوم فضای عموی را گسترش داده

 .کنند  به وجود آورده، غلبه "حقیقت"   جریان آن بتوانند بر مفهوم پوچ و انحصار گرایانه ای که رژیم از

ایران می تواند بنیان های تمایالت سیاسی خود را مشخص  ۀآن جامع ۀداستان یکی از ابزارهای مهمی است که به وسیل بازگویی

ینده ایران باشد، ضروری است که با اختالفات درونی آنیز چاره ای برای آن ارائه دهد. اگر دموکراسی قرار است پایه های  کند، و

جامعه ایران برخورد شده و راه حل آن ها مورد گفتگو قرارگیرد. به این ترتیب، تمام افراد ذینفع می توانند داستان خود را برای 

دموکراسی مشارکتی بر  ۀن داستان دیگران را گوش دهند. افزون بر این، داستان سرایی، نگهدارنددیگران تعریف کرده و همچنی

 .مبنای آزادی، کثرت و همبستگی است

باالتر از همه، داستان جدید ایران باید بر مبنای مسئولیت باشد. آرنت مسئولیت فردی را این گونه تعریف می کند: کسانی که از 

خوی زندگی کردن با یکدیگر و خودشان هستند، به  " جنایات خودداری می کنند آن هایی هستند که دارایتسلیم شدن در برابر 

می توانند با خودشان گفتگوی خاموشی داشته باشند، چیزی که از زمان سقراط و افالطون، آن را فکر کردن می  این معنی که

با خودداری از انجام چیزهایی که از آنها انتظار می رود و به مفهوم عدم (.  برای ایرانیان، به معنی آن است که خود را ۹۶) "نامیم

تواند با ایران رابطه داشته باشد، این تصور نادرست است که  حمایت از رژیم است، باز تعریف کنند. آخرین نظر مهم او که می

شورش نکردن در حقیقت به نوعی رضایت فکر کنیم رفتار مردم در برابر رژیم های جنایت کار فقط فرمان برداری است و با 

برید؟، بلکه باید  بنابراین پرسش از کسانی که فرمان بردارند هرگز نباید این باشد که چرا فرمان می " – تاکتیکی تن در می دهند

یت آن ( مسئول بودن در رویارویی با یک رژیم غیر مشروع به معنی خودداری از حما۹۷) "این باشد که چرا حمایت می کنید؟

 .است، حاشیه نشین بودن

در ایجاد قدرت  اگر ایرانیان می خواهند برای هویت خود داستان جدیدی بسرایند، باید به ظرفیت خود برای تقابل و کنش گری

سیاسی شکل  ۀتوجه داشته باشند. آنها بنا به دعوت آرنت به نا همخوانی و مقاومت، می توانند خود را با شرکت فعاالنه در عرص

است  کسی که نه در حال زوال –ینند بفقط در آن هنگام است که می توانند در آیینه بنگرند و تصویر منسجم تری از خود ب هند. د

جدیدی را بر روی ویرانه های دیرپای گذشته بنا  ۀخان فقط در آن زمان است که می توانند بنیان  و نه تحت تاثیر نیروهای بیرونی. 

 .می تواند بنا گردد ؛ جایی که یک قانون اساسی نوید دهنده بر مبنای مدارا "دی بتواند در آن سکونت کندخانه ای که آزا": نهند

 منابع 



24 
 

The authors would like to thank Ryan Balot, Andrea Cassatella, Amir Ganjavie and Mark Warren for 

their helpful comments on this paper. 

1. Hannah Arendt, Wolfgang Bauer et al., “Appeal for Peace in the Middle East,” The New York 

Review of Books. June 14, 1973. http://www.nybooks.com/articles/archives/1973/jun/14/appeal-for-

peace-in-the-middleeast/?pagination=false. 

2. See, for example, “The Jewish Army—the Beginning of a Jewish Politics?” in The Portable Hannah 

Arendt, ed. Peter Baehr (New York: Penguin Books, 2000), 46-49. 

3. Hannah Arendt, “Thoughts on Politics and Revolution” in Crises of the Republic (New York: 

Harcourt, 1972), 228. 

4. Hannah Arendt, On Revolution. (New York: Harcourt, 2006), 8; hereafter OR. 

5. Ali M. Ansari, Modern Iran (Harlow: Pearson Longman, 2007), 265. 

6. Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 323. 

7. Maximilien Robespierre, Virtue and Terror, trans. John Howe, intr. Slavoj Žižek. (London: Verso, 

2007), 99. 

8. Ansari, Modern Iran, 279. 

9. Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism. 

(New York: Syracuse University Press, 1996), 112. 

10. Ali Shariati, Religion vs. Religion, trans. Laleh Bakhtiar (Chicago: Kazi Publications, 2010), 35. 

11. Quoted in Farzin Vahdat, God and Juggernaut (Syracuse: Syracuse University Press, 2002), 139.  

12. Though Shariati and his group of followers were purged and prevented from participating in the 

making of the state following the Revolution, the ideas he put forward were crucial to the ideology the 

regime went on to establish. See, for an analysis, Ervand Abrahamian, “Ali Shari’ati: Ideologue of the 

Iranian Revolution,” MERIP Reports, no.10, “Islam and Politics” (Jan. 1982): 24-28 

13. H.E. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 

265. 

14. Ansari, Modern Iran, 281-282. 

15. Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini, trans. 

Hamid Algar (Berkeley: Mizan Press, 1981), 266. 

16. Ibid., 282. Velayat-e faqih can be defined as the incontestable rule of the Islamic jurist, deemed 

legitimate as according to the absence of the Twelfth Imam and the devolvement of authority to the 

supposed living representative of the true sovereign’s word, whom Khomeini deemed to be himself. 

17. Arendt, OR, 19-20. 

18. Quoted in Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution: Gender and 

the Seductions of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 208. 

19. Arendt, OR, 139. 

20. Ibid., 173. 

21. Ibid., 174. 

22. Ramin Jahanbegloo, “The Two Sovereignties and the Legitimacy Crisis in Iran,” Constellations, Vol. 

17, No. 1, (2010): 22-30. 

23. There were, of course, some such traces, and this is relevant in the case of persecuted minority 

groups such as Baha’is, discussed below. See also Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of 

Revolution (New Haven: Yale University Press, 2003), 224. 

24. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace & Co., 1973), 292; 

hereafter OT. 25. Ibid., 296. 

http://www.nybooks.com/articles/archives/1973/jun/14/appeal-for-peace-in-the-middleeast/?pagination=false
http://www.nybooks.com/articles/archives/1973/jun/14/appeal-for-peace-in-the-middleeast/?pagination=false


25 
 

26. Ibid. 27. Ibid., 302. 28. One of the more recent and scathing critiques is found in Sheldon Wolin, 

Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (Princeton: 

Princeton University Press, 2008). 

29. See, for example, Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in 

Modern Iran (Berkeley: University of California Press, 1999), Shirin Ebadi, Iran Awakening (Toronto: 

Vintage Canada, 2007), Akbar Ganji, The Road to Democracy in Iran (Cambridge, Mass.: MIT Press, 

2008), and Human Rights Watch, “Human Rights in Iran,” May 31, 2012. 

30. Nahid Mozaffari, ed., Strange Times, My Dear: The Pen Anthology of Contemporary Iranian 

Literature (New York: Arcade Publishing, 2005), 4. 

31. Ibid., 7. 

32. Ibid., 8. 

33. Majid Tehranian, “Power and Purity: Iranian Political Culture, Communication, and Identity” in 

Ramin Jahanbegloo, ed., Iran Between Tradition and Modernity (Lanham: Lexington Books, 2004), 

188. 

34. Payam Akhavan, “The Baha’i Community, Human Rights, and the Construction of a New Iranian 

Identity,” in Ramin Jahanbegloo, ed., Civil Society and Democracy in Iran (Lanham: Lexington Books, 

2012), 221. 

35. Ibid., 224-225. 

36. See, in the above volume, Victoria Tahmasebi, “Green Women of Iran,” Amin-Reza Koohestani, 

“A Feminist Agenda for the Iranian Constitution,” Haideh Moghissi, “The Other Side of the Quest for 

Democracy in Iran,” and Shadi Sadr, “Women and the Women’s Movement in Post-Elections: Double 

Females?” 

37. Arendt, OT, 306. 

38. Ibid., 308. 

39. José Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses (New York: W.W. Norton & Company, 1993), 11. 

40. Ibid., 13. 

41. Arendt, OT, 315. 

42. Ibid., 316. 

43. Ibid., 364. 

44. Ibid., 369. 

45. Ibid., 376-7. 

46. Ibid., 378. 

47. Ibid., 388. 

48. Quoted in Peter Chelkowski and Hamid Dabashi, Staging a Revolution: The Art of Persuasion in 

the Islamic Republic of Iran (New York: New York University Press, 1999) 39 

49. Ibid. 33. 

50. These performances were of tremendous religious and social significance, invoking the martyrdom 

of Imam Hussein and uniting devout Iranians through re-enactments of his story and those of other 

important religious figures. For further explanation, see Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th 

Century (Austin: University of Texas Press, 1998), especially 97-106; and Nikki R. Keddie, Modern 

Iran: Roots and Results of Revolution, 170-71. 

51. Chelkowski and Dabashi, Staging a Revolution, 306. 

52. To make the connection even clearer, the aforementioned authors also state that “readiness for 

martyrdom was an essential psychological compulsion, fortified by religious conviction to engage in 

revolutionary acts of selfsacrifice. Khomeini fully recognized the political necessity of this readiness and 



26 
 

rhetorically linked it to the most compelling forces of the Shi’i sacred sensibility. The men of 

imagination from which Khomeini borrowed readily created a sustained atmosphere of shared 

conviction in which the revolutionary sage and his devoted followers could remap the world,” 276. 

53. Dana Villa, “Terror and Radical Evil” in Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of 

Hannah Arendt (Princeton: Princeton University Press, 1999), 37. 

54. Ali Gheissari and Vali Nasr, Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty (Oxford: Oxford 

University Press, 2006), 96-97. 

55. See Nikki Keddie, Modern Iran, 285-279. 

56. Gheissari and Nasr, Democracy in Iran, 6. 

57. One source which contains a wealth of information on this trend is: Nader Hashemi, Danny Postel, 

eds. The People Reloaded: The Green Movement and the Struggle for Iran’s Future (New York: 

Melville House, 2010). 

58. Arendt, OT, 479. 

59. This is evident in many critical appraisals of Arendt’s work, but especially in descriptive accounts 

which try to situate her within particular classifications. See, for example, Maurizio Passerin d’Entreves, 

“Hannah Arendt,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006), Edward N. Zalta (ed.)  

60. Arendt, The Human Condition, 17; hereafter HC. 

61. Ibid., 322. 

62. Ibid., 324. 

63. Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978), 47. 

64. Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World (New Haven: Yale University 

Press, 1982), xv. 

65. Arendt, HC, 26. 

66. Ibid., 41. 

67. Ibid., 46. 

68. Arendt, OR, 1. 

69. Ibid., 9. 

70. Ibid. 

71. Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt, Brace & World, 1970), 51. 

72. Ibid., 70. 

73. Ibid., 44. Consider also her similar point that “Power springs up whenever people get together and 

act in concert, but it derives its legitimacy from the initial getting together rather than from any action 

that then may follow,” ibid., 52. 

74. Arendt, HC, 7. 

75. Arendt, The Life of the Mind, 210. 

76. Ibid., 212. 

77. See, for example, Sheldon Wolin, “Hannah Arendt and the Ordinance of Time,” Social Research 

44 (Spring 1977): 91-105; Hanna Pitkin, “Justice: On Relating Private and Public,” Political Theory 9 

(1981): 327-325; and Seyla Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition 

and Jurgen Habermas,” in Craig J. Calhoun, ed., Habermas and the Public Sphere (Cambridge: MIT 

Press, 1992), 73-98. 

78. Arendt, OR, 271. 

79. Ibid., 272; emphasis added. 



27 
 

80. Hannah Arendt, “What is Freedom?” in Between Past and Future: Eight Exercises in Political 

Thought (New York: Penguin Books, 1993), 169. 

81. Ibid., 156. 

82. Jennifer Ring, “The Pariah as Hero: Hannah Arendt’s Political Actor,” Political Theory 19 (1991): 

450. 

83. Lisa Jane Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosolphy (Ithaca: Cornell University Press, 

1994), 31. 

84. Ibid., 41. 

85. Arendt, HC, 199. 

86. Nader Hashemi, Danny Postel, eds. The People Reloaded: The Green Movement and the Struggle 

for Iran’s Future (New York: Melville House, 2010), 328. 

87. Ibid. 

88. Arendt, “What is Freedom?” 152-53. 

89. Hannah Arendt, “Personal Responsibility under Dictatorship,” in Responsibility and Judgment, ed. 

Jerome Kohn (New York: Schocken Books, 2003), 28. 

90. She expresses the same idea in another essay entitled “Collective Responsibility,” arguing further that 

though the guilt such people feel is not valid, the responsibility rests on everyone’s shoulders, for this is 

“the price we pay for the fact that we live our lives not by ourselves but among our fellow men,” ibid., 

158. 

91. Arendt, HC, 237. 

92. Ibid., 247. 

93. Arendt, “Personal Responsibility under Dictatorship,” op. cit., 33. 

94. Disch, op. cit., 189. 

95. Ibid., 190. 

96. Arendt, “Personal Responsibility under Dictatorship,” 45. 

97. Ibid., 48; emphasis in original. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



28 
 

 ناکام در بسترسازی انقالب رفورم های نقش

 و مقایسه با انقالب ایران از انقالب فرانسه خوانشی دوتوکویلی

)حسن فرشتیان 
4
) 

 

 :فشرده

هدف این نوشتار، یک بازخوانی دوتوکویلی در مورد رفورم های زمینه ساز انقالب است. دوتوکویل در بازخوانی ریشه های 

پرداخت. وی، در  ۱۷۸۹زاویه هایی نادیده از زمینه ها و بسترهای پیدایی رویدادهای انقالبی  یابیازانقالب فرانسه، به مطالعه و ب

خویش، رژیم پیش از انقالب را رژیمی متمایل به رفورم معرفی کرد که ناکامی رفورم ها، یکی از عوامل زمینه ساز انقالب  ۀمطالع

رفورم هایی در واپسین سال های حکومت سلطنتی در ایران بودیم. ناکارآمدی ایران نیز ما شاهد اصالحات و  ۱۳۵۷شد. در انقالب 

خود، از  ۀاین رفورم ها، سبب پیدایی و گسترش خشم و غضب طبقات فرودست جامعه شد. این خشم و غضب انقالبی، به نوب

از پیدایی انقالب ها دارند، در شرایط  بسترهای رشد و توسعه انقالب شد. رفورم هایی که قاعدتا پنداشته می شود، جنبه بازدارندگی

 ناکامی، خود، تبدیل به هیزم آتش قهر و خشم انقالبی می شوند.

 

 پیشگفتار:

. وی را بازخوانی کردزمینه ها و بسترهای این انقالب  ،فرانسه ۱۷۸۹ژوئیه  ۱۴حدود هشتاد سال پس از انقالب  5آلکسی دوتوکویل 

 « رژیم گذشته و انقالب» در کتاب خویش با عنوان ۱۸۵۶در سال 
بازخوانی زوایای نادیده  اسناد تاریخی و دولتی جهت ۀبه مطالع6

پرداخت. برخالف نظریه های رایج آن زمان، که رژیم پیش از انقالب  ۱۷۸۹از زمینه ها و بسترهای پیدایی رویدادهای انقالبی سال 

ی انجام نمی داد، وی آن رژیم را، سیستمی متمایل به رفورم گونه اصالحات را رژیمی خودکامه مطلق معرفی می کردند که هیچ

 معرفی کرد که تالش هایی برای اصالحات انجام داد، ولی ناکامی اصالحات، یکی از عوامل زمینه ساز انقالب شد.

                                                   
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی با تحصیالت اجتهاد از قم، در فرانسه عالوه بر دکترای حقوق، دکترای مطالعات سیاسی گرفت و 4

در سه حوزه پژوهش های دینی و  کتب و مقاالت متعددی به فارسی و فرانسه وکالت دادگستری در پاریس، ضمن اشتغال به

مقاله های  بوده،دکتر فرشتیان، مشاور و نویسنده همراه گاهنامه فلسفی خرمگس ات حقوقی و سیاسی، منتشر کرده است. مطالع

 ایشان در دفترهای پیشین در دسترس می باشند.

5

 Alexis de Tocqueville (1856) 

 
6

 L'Ancien régime et la Révolution, Paris : Les Éditions Gallimard, 1952, collection : idées nrf, 378 pp 
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 ۀرفورم گرایاندر بخش اول این نوشتار، به بازخوانی نگرش فوق در مورد انقالب فرانسه، خواهیم پرداخت و بخشی از تالش های 

 ناکام در سال های منجر به انقالب فرانسه را بازبینی خواهیم کرد
. سپس در بخش دوم تالش می شود که به شکلی اجمالی و 7

 بازخوانی شود.  ۱۳۵۷مختصر، همین مولفه های رفورم در سال های واپسین سلطنت در ایران، و نقش آن در انقالب 

فرانسه، به نظر می رسد در بخش فوق، نیاز به توضیحات بیشتری باشد در حالی که با توجه به  تاریخی انقالب ۀبا توجه به فاصل

نزدیکی زمانی انقالب ایران و با در نظر گرفتن آشنایی فراگیرتر خوانندگان با انقالب ایران و احیانا ایفای نقش و در متن این حادثه 

، می توان به بخش دوم که مربوط به انقالب ایران است، به صورت اجمالی و نوشتار ۀبودن، به نظر می رسد جهت جلوگیری از اطال

 فهرست وار اشاراتی داشت. 

 

 بخش اول

 تالش های رفورم گرایانه پیش از انقالب فرانسه

هرچند دوران قرون وسطی زمانه ای وحشتناک برای فرانسویان بود، ولی حاکمیت فرانسه در برخی مقاطع دست به اقدامات 

حی به ویژه در سال های واپسین سلطنت لوئی شانزدهم این اصالحات شدت گرفت. در آن سالیان، در کنار وخامت اوضاع اصال

اقتصادی، فرانسه شاهد رفورم ها و اصالحاتی نیز بود. دوتوکویل در بازخوانی خویش از آن دوران، فقط به دیدن وضع نابسامان 

ثقل مطالعات خویش قرار می دهد، و همین اصالحات  ۀ، بلکه اصالحات را نیز در دایراجتماعی و اقتصادی فرانسه بسنده نمی کند

ناکام را یکی از زمینه های انقالب می داند. در ذیل، پاره ای از مهمترین مولفه های رفورم و اصالحات در زمان آخرین سلسله 

 ل، بازخوانی می کنیم.سلطنتی در فرانسه را با یادآوری برخی نمونه های مورد استناد دوتوکوی

 

 گفتمان رقابتی فرادستان در حمایت از فرودستان: -الف

 ۀاجتماعی و اقتصادی بود. فقر و کمبود و قحطی عرص ۀشاهد بحران های گسترد ،در دهه های واپسین سلطنت در فرانسه، کشور

اجتماعی درخوری برخوردار نبودند و فقط به زندگی را برای طبقات تهیدست تنگ کرده بود. تا آن زمان، این طبقات، از جایگاه 

آنان، به عنوان نیروی کار و منبع پرداخت مالیات نگریسته می شد. در گفتمان سیاسی اجتماعی آن دوران، فقط به وظایف و 

تکالیف این طبقه توجه می شد و در ادبیات رسمی و گفتمان غالب، سخن از حقوق آنان، جایگاهی نداشت. جامعه در یک 

بسامانی و بحران بسر می برد. در چنین شرایطی، طبقات فرادست جامعه و حاکمیت تالش کردند تا به نفع طبقات فرودست، نا

اقدامات رفورمیستی انجام دهند. اندک اندک، طبقات فرادست جامعه در حمایت از رنج های طبقات فرودست لب به سخن 

فرودست سبب می شود  ۀای تصور کنند که این آگاهی دادن ها به طبق گشودند و راه چاره جستجو کردند، بدون آن که لحظه

همین فرودستان جامعه، به زودی کاخ های فرادستان را بر سر آنان خراب کنند و تمامیت این سیستم را با انقالبی فراگیر، زیر و رو 

 کنند. 

                                                   
7

 در این یادداشت، از نسخه ذیل استفاده شده است     
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سود تهیدستان وفقرا ابراز می کرد. یکی از  به هنگام کمبودها و قحطی، قدرت حاکمه، احساسات خویش را به شکل بارزی به

بی عدالتی و عدم »نمایندگان پادشاه در ابراز احساسات حمایت گرایانه خویش از فقرا، بی عدالتی موجود را چنین ترسیم می کند: 

ها می کنند تا از اموال و دارایی خویش را مدیون کار فقرا هستند ولی فقرا را به حال خویش ر ۀاحساس مسئولیت مالکانی که هم

 «. گرسنگی بمیرند و خودشان فقط ثروت اندوزی کرده و بر ارزش دارایی های خویش می افزایند

اعلیحضرت اراده کرده است تا در برابر شیوه های سودجویانه ای که سبب کمبود آذوقه »خویش اظهار می دارد:  ۀپادشاه نیز به نوب

ثروتمندان به آنان بفروشند، از تهیدستان دفاع  ۀنیروی کار خویش را به قیمت مورد عالقهای اولیه می شود و فقرا مجبور می شوند 

پراشتهایی و طمع و آزجویی بخشی دیگر از  ۀکند. پادشاه راضی نیست که بخشی از انسان ها به حال خویش رها شوند تا طعم

 «. جامعه بشوند

ودست شدت یافت. بدون وقفه همه جا سخن از این طبقه بود و همه در یک دهه پیش از انقالب، خطابه های حمایتگر از طبقات فر

تالش بودند تا راه حل هایی رفورم گرایانه برای خروج تهیدستان از بحران فقر گریبانگیر این طبقه پیدا کنند. طبقه تهیدستی که تا 

بقات حاکمه قرار گرفت. دوتوکویل، کنون نامرئی بود و جایی در گفتارهای رسمی نداشت، محور گفتمان سیاسی اجتماعی ط

یعنی ده سال پیش از انقالب راشاهد حمایت و  ۱۷۷۹گزارش های مکتوب از مذاکرات پارلمان های محلی و سراسری از سال 

 احساس همدردی حاکمیت از طبقه تهیدست می داند.

 

 نزاع های درون حاکمیتی جهت انداختن مسئولیت بر گردن دیگری: -ب

یان ارباب قدرت در دهه های آخر نظام سلطنتی اوج گرفته بود. هر بخشی از حاکمیت، بخش دیگری از حاکمیت را نزاع و نبرد م

این نزاع و انگشت اتهام به سوی  ۀمحکوم می کرد و آن بخش دیگر را مسئول نابسامانی های اقتصادی و فقر جامعه می دانست. نمون

سال قبل از پیروزی انقالب  ۱۷، یعنی ۱۷۷۲میان پارلمان تولوز و پادشاه در سال بخش دیگر حاکمیت را می توان در درگیری های 

حکومت با شیوه های ناصحیح مدیریت خویش، سبب شده است که تهیدستان به »مشاهده کرد. پارلمان تولوز اظهار می داشت: 

جاه طلبی های پارلمان و طمع »هم می کرد که پادشاه نیز در پاسخ، پارلمان را مت«. دلیل قحطی در معرض مرگ و میر قرار بگیرند

گویا دو طرفِ حاکمیت، دست به دست هم داده بودند تا برای «. ورزی و آزمندی ثروتمندان، موجب ناامیدی عمومی شده است

مقصر بودن بر « اجماع مرکب»ناشی می شود. به تعبیر ما، آنها « باالدستی ها»جامعه به اثبات برسانند که همه بدبختی ها از آن 

 حاکمیت در بدبختی های تهیدستان و فقرای جامعه داشتند.

این اظهارات و این یکدیگر را متهم کردن ها، نه در مکاتبات محرمانه، بلکه در سخنرانی های عمومی اظهار داشته می شد و سپس 

 می گشت.هزاران نسخه از آن به صورت بیانیه و اعالمیه منتشر می شد و بر در و دیوار شهر نصب 

 

 اتهام پادشاه به سلسله های سلطنت پیشین: -ج
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سلطنتی بوربن و در قوای حاکمه را متهم می کرد و آنان را در ایجاد وضعیت نابسامان  ۀپادشاه، حتی پیشینیان خویش در سلسل

ادی از سلطنت ها، بدهکار بیت المال در راستای ثروتمند شدن تعداد زی ۀخزان»کنونی سهیم ساخته، در نقد آن بیان می داشت که: 

مالیات عمومی به سراغ فقرا و  ۀادار»یا « می گشت. بسیاری از اموال عمومی غیرقابل واگذاری، به ثمن بخس واگذار می شد

 «.تهیدستان می رفت و از آنان مالیات های گزاف می گرفت زیرا آنان قابل دسترس تر بودند

به ضرورت رفورم های قانونی بود. در مقابل این رفورم ها، بخش های از قدرتمندان،  هدف از اظهار این انتقادها، روشن کردن ملت

به دلیل منافع شخصی خویش مقاومت می کردند. مردم مثل تماشاگرانی ساکت، به این بحث و جدل ها و اتهامات گوش می 

 نابسامانی ها و بدبختی های جامعه را درک کنند.  ۀدادند، بدون آن که واقعا ریش

 

 «:کار اجباری رعایا»تالش جهت رفورم در قانون  -د

پرداخت و تالش کرد که قانون کاراجباری  8 «کار اجباری رعایا»پادشاه سیزده سال قبل از انقالب، به صراحت به نقد و انتقاد از 

ای مملکت ما به صورت رایگان به استثنای بخش اندکی از جاده ها، تقریبا تمامی جاده ه»رعایا را ملغی سازد، وی اظهار داشت که 

توسط فقیرترین بخش های رعیت ما ساخته شده اند. بارِ تمام این جاده سازی ها بر دوش کسانی افتاد که سرمایه ای جز نیروی 

ه شکل فقرا از این جاده ها، اندک و ب ۀبازوی خویش ندارند و از قضا کمترین استفاده از این جاده ها را همین فقرا می برند. استفاد

فرعی است. بهره وران واقعی از این راه ها، مالکان و اغنیا هستند که ارزش امالک و اموال آنان با برقراری راه های ارتباطی افزوده 

می شود. با اجبار تهیدستان به ساختن این راه ها، آنان را مجبور می کنیم که وقت خویش و نیروی بازوی خویش را به شکل 

ر اختیار قرار بدهند. تهیدستان تنها منابع خویش که وقت و نیروی بازو باشد را در اختیار مالکین قرار می دهند و رایگان و بی مزد د

 «.خودشان در فقر و گرسنگی بسر می برند تا به سود ثروتمندان کار کنند

پول ها و سرمایه هایی که پادشاه  ما بارها شاهد بودیم که»اعالم می دارد که:  ۱۷۸۷مجلس شورای محلی منطقه نورماندی در سال 

برای راه سازی استفاده می کند هیچ فایده ای برای مردم نداشته، سودش به سوی طبقات مرفه سرازیر می شود. شاهد بوده ایم که 

روستاها  راه ها و جاده هایی که به مقصد قصر و کاخ اربابان است، اصالح و بازسازی می شود، به جای اینکه راه های مسیر دهات و

هزار  لیره برای  ۵۰در همین پارلمان، اشراف و روحانیت، پس از انتقاد از کار اجباری جاده سازی تهیدستان، «. بازسازی شود

 بهسازی جاده های روستایی اختصاص می دهد تا برای ترمیم این جاده ها نیاز به کار اجباری روستائیان نباشد.

 

 تالش جهت رفورم قوانین کار: -ه

                                                   
یا به سود که در قرون وسطی رواج داشت و تا زمان انقالب فرانسه تداوم داشت، کار گروهی رعا Corvéeکار اجباری رعایا   8

 ارباب ها و یا به سود پادشاه بود.
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مقرراتی به زیان کارگران اجرا می کردند. اندک اندک در  9رفرمایان با سوءاستفاده از مقررات اتحادیه های صنعتی و حرفه ای کا

مهم این  ۀبرابر اجحافی که به کارگران می شد، صداهایی به حمایت از کارگران شنیده می شد و اعتراضاتی شکل می گرفت. نکت

امی پادشاه صورت می گرفت و پادشاه در مقام حامی بزرگ کارگران بود.  همو بود که اظهار می بود که این اعتراضات، به نام ن

حق کار، مقدس ترین حق است. هرقانونی که به حریم قوانین طبیعی تجاوز کند، بایستی خود بخود باطل تلقی شود. قوانین »داشت: 

 «.و خشونت دیکتاتور مآبی است اتحادیه های موجود، قوانینی ستمگرایانه و ناشی از خودخواهی

 

 تالش جهت رفورم قوانین مالیاتی رعایا: -و

مالیات رعایا را خواهد گرفت و از آن به پس، سهم  ۀپادشاه به رعایا اعالم کرد که جلوی افزایش بی روی ۱۷۸۰هنگامی که در سال 

ر جایگاه حامیان ضعیف ترین طبقات رعایا برآمد و بیان مالیاتی رعایا بر مبنای قوانین و دفاتر ثبت انجام خواهد شد، به صراحت، د

مالیات ها مواجه بودند؛ به گونه ای که اگر به تناسب مالیات و درآمدِ  ۀرعایای مالیات دهنده تا کنون با افزایش بی روی»داشت: 

«. گران، بیشتر مالیات می پردازندافراد مالیات دهنده توجه کنیم، درمی یابیم که تهیدست ترین طوایفِ رعایای این مملکت، از دی

اعلیحضرت امیدوار است هنگامی که قوانین همسان سازی و به روز شدن مالیاتی جدید اجرا شد، ثروتمندان »پادشاه ادامه می دهد: 

افزون گشته مالیات های قانونی خویش را نمی پردازند، گمان نکنند که به آنان خسارتی وارد شده و سهم مالیاتی آنان  ۀکه هنوز هم

است، زیرا با این قوانین جدید، ثروتمندان مالیات جدیدی نمی پردازند، مگر آن چه که سهم آنان بوده و از خیلی بیش از این ها 

 «.باید این سهم خویش را می پرداختند که نپرداخته بودند و اکنون باید بپردازند

 

 ان:تبیین شیوه های پرهیز از پرداخت مالیات برای فرودست -ز

افزایش پیدا کرد. در یکی از شوراهای محلی، که همه  10 مرفهین راه حل های مالیاتی برای کاهش مالیات فقرا و افزایش مالیات

نمایندگان که خود مالکانی بودند معاف از مالیات های ویژه، شیوه های فرار از مالیات را برای فقرا تبیین کرده و به صورت اعالمیه 

یع منتشر ساختند تا محرومین بتوانند از سنگینی این مالیات های کمرشکن، شانه تهی کنند. این بیانیه ها، نشانگر هایی در تیراژ وس

نزدیک می شویم این حمایت ها  ۱۷۸۹روحیه دوستانه و سمپاتیک این اشراف نسبت به روستائیان و فرودستان بود. هرچقدر به سال 

 ن تهیدست افزایش پیدا می کند.و همدلی ها نسبت به محرومین و روستائیا

به  ۱۷۸۸من بخشنامه هایی از شوراهای استان های مختلف را در اختیار دارم که در روزهای آغازین سال »دوتوکویل می نویسد: 

ات ساکنین حوزه های مربوطه خویش توصیه های فرار مالیاتی ارائه می دهند و به آنان می آموزند که در برابر ماموران وصول مالی

 «.چه ترفندهای قانونی را به کار بگیرند و چگونه اعتراض کنند تا مالیات کمتری بپردازند

 

                                                   
9   Corporations اتحادیه و سازمان های اجتماعی شاغلین حرفه ها در زمان رژیم پیش از انقالب فرانسه که شبیه سندیکاها و

 سازمان نظام حرفه ای بود.
 

Taille
10

 .ودندمالیات سرانه ویژه رعایا و افراد عادی که از طبقات نوبل و اشراف نب  
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 تجسس همگانی و افشاگری علنی: -ح

در یکی از این شوراها، بخشنامه ای مهم در این زمینه صادر شد که به شکلی اجماعی توسط همه اعضای شورا، راهب، ارباب، 

مضا شد. در این بخشنامه به شوراهای محلی مناطق مختلف دستور داده شد که هر کدام از آن ها، فئودال ها، مالکین و بزرگان ا

زارعین و روستائیان مناطق خویش را گِردآورده و در حضور آنان، برعلیه شیوه های مختلف جمع آوری مالیات سخنرانی شود و 

، 11 ما می دانیم که بیشتر این مالیات ها، به ویژه مالیات بر نمک»که راهکارهای فرار مالیاتی تشریح گردد. در این بخشنامه آمده بود 

مالیات بر محصوالت، اکثرا نتایج منفی برای زارعت دارد، ما تمایل داریم که ویژگی های هرکدام از این سوء استفاده ها را 

فیت مالیاتی دارند را شناسایی کنند، اشراف و در این بخشنامه خواسته شده است که روستائیان، تعداد افراد مرفهی که معا«. بشناسیم

روحانیون و وابستگان کلیسا و یا سایر روستائیانی که از امتیازات مالیاتی بهره مند هستند را شناسایی کنند، زمین ها و مزارع و 

ولی در مناطق دیگر نیز ساختمان های آنان را شناسایی کنند و تحقیق کنند که آیا آنان ساکن آن مناطق هستند یا اموال غیرمنق

دارند. اموال غیر منقول آنان، اعم از اموال موقوفه و اموال متعلق به کلیسا و ارزش های معادل مالی آن را شناسایی کنند. سپس 

معادل مبلغ مالیاتی که در شرایط یکسان سازی مالیاتی، آنان بایستی بپردازند ولی به دلیل وضعیت ویژه خویش و رانت خواری، 

 اف شده اند را تخمین بزنند.مع

دوتوکویل به برخی از این گزارش ها دسترسی پیدا کرده بود و این گزارش ها را چنین توصیف می کند که ثروت و سرمایه 

آنان به شکلی دقیق مشخص شده بود. ارزش مادی ثروت آنان نیز دقیقا ارزیابی شده  ۀزندگی مرفهانه و شاهان ۀاشراف و اغنیا و شیو

سپس معافیت های مالیاتی که آنان بهره می بردند نیز به آمار و ارقام درآورده ، مقدار گندمی که آنان می بایستی به شکل  بود.

مالیات مستقیم بر محصوالت بپردازند نیز مشخص شده بود. درآمدهای تخمینی کلیسا و کشیش مناطق، نیز مرقوم شده بود. حجم 

ا و درآمدها، و مقایسه آن با وضعیت اسفبار خویش، موجب برانگیخته شدن احساسات تهیدستانی باال و غیرقابل باور این سرمایه ه

بود که به همین کلیساها کمک کرده و مالیات می پرداختند ولی حتا حق نداشتند که پس از مرگ، جنازه شان رایگان در خاک 

یکتاتورمنشان خودکامه ای هستند که حرص و ولع آنان ماموران اخذ مالیات ها، د»دفن شود. در این گزارش ها آمده است که 

موجب آزردن مردمان فقیر و تهیدست می شود. چشمان ضابطان قضایی، جز منافع خویش، چیز دیگری نمی بیند. هیچ کشاورز 

ص و ولع شرافتمندی نیست که از درندگی و طماعی آنان در امان باشد. ماموران جمع آوری مالیات برای اینکه خودشان از حر

 «.حاکمان خودکامه در امن و امان باشند، مجبورند هستی و زندگی همسایگان خویش را بر باد دهند

 

 تحریک احساسات فرودستان برعلیه حاکمیت: -ط

« انقالب»در گزارش های مردمی فوق، نه تنها نزدیک شدن شعله های انقالب احساس می شود، بلکه خود آن ها، نمایانگر حضور 

تی که در قرون پیشین نسبت به امور سیاسی جامعه اش بی تفاوت بود، گمان می شد که کر و الل شده و همه حساسیت است. مل

                                                   
در آن دوران، نمک در اروپا یک کاالی اساسی محسوب می شد و خرید و فروش آن تحت ضوابط خاصی بود و دولت ها بر   11

نامیده می شد. نمک را می توان با قند  Gabelle آن مالیاتی وضع کرده بودند و یکی از منابع مالیاتی محسوب می شد، این مالیات

در قرن پیش در کنار دخانیات منبع مالیاتی ویژه ای محسوب می شد و مغازه هایی با مجوز  و شکر در ایران مقایسه کرد که
 .می پرداختند« قند و شکر و دخانیات»ویژه به ارائه 
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های خویش را نسبت به اوضاع پیرامونی اش از دست داده است، ناگهان چشمان خویش را گشوده و به سرنوشت خویش حساس 

 می شود.

حریک احساسات تهیدستانی می شد که با به دست آوردن آمار و ارقام اموال گزارش نویسی ها و تفحص های فوق، سبب ت ۀنمون

فرادستان و مقایسه با وضعیت اسفبار خویش، در ذهن خویش این پرسش را مطرح کنند که چرا آن اغنیا با آن همه ثروت از بخش 

مالیات های گزاف هستیم. دوتوکویل  اعظم مالیات معاف هستند و ما درماندگان با این درآمد اندکِ خویش مجبور به پرداخت

 «.همین مقایسه ها بود که از ملتی رومانتیک و نرم خو چون ملت فرانسه، ملتی بربر و خشن ساخت»سپس توضیح می دهد که 

 

 بخش دوم:

 تالش های رفورم گرایانه پیش از انقالب ایران

از رفورم هایی در ایران بودیم که تالش می شد با این در واپسین سالیان حکومت پادشاهی در ایران نیز، ما شاهد یک سلسله 

اصالحات، بحران های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به سر و سامانی برسد. با توجه به آشنایی خوانندگان با تاریخ معاصر ایران، و 

شاهی در ایران، خودداری نوشتار، در این بخش، از توضیح مفصل رفورم های واپسین سالیان حکومت پاد ۀجهت جلوگیری از اطال

می شود، و فقط به یادآوری سرفصل هایی از مولفه های این رفورم ها بسنده می شود. تا اجماال با یادآوری آن رفورم ها به 

 خوانندگان، بازخوانی آن رفورم ها با نگرش دوتوکویلی تسهیل شود. برخی از رفورم های آن دوره به شرح ذیل بود.

 ه درپی افزایش قیمت نفت* ثروتمند شدن جامع

 * تزریق پول و سرمایه به کالبد اقتصادی ایران

 * افزایش توان اقتصادی و قدرت خرید طبقات تهیدست

 * افزایش صعود طبقات تهیدست جامعه به طبقه متوسط

 * افزایش صعود طبقه متوسط به جایگاه طبقه مرفه 

 ..انقالب سفید، انقالب شاه و مردم، اصالحات ارضی و. *

 ورود کاالهای مصرفی، و در دسترس همگانی قرار گرفتن امکانات رفاهی  *

 * آموزش رایگان و رشد نرخ سوادآموزی و افزایش طبقات تحصیل کرده

 * افزایش بهداشت عمومی، امکانات پیشگیری و مداوا، و توجه به سالمت همگانی

 ینی* مهاجرت روستائیان به شهرها جهت استفاده از مزایای شهرنش

 * بازشدن نسبی فضای سیاسی جامعه پس از دهه ها فضای منجمد و بسته سیاسی

 * امکان نسبی انتقاد علنی و رسانه ای از بخش هایی از حاکمیت
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 * تالش جهت انطباق نسبی ظواهر سیاسی کشور با گفتمان حقوق بشری دموکرات ها در آمریکا

 زب ایران نوین و حزب مردم * رقابت های حزبی بین دو حزب قدرتمند حاکمیت: ح

 * تالش برای خنثی کردن اثرات منفی رقابت ها و افشاگری های حزبی و برقرارساختن سیستم تک حزبی: حزب رستاخیز

 * افشاگری اختالس های کالن در سطوح باالی حاکمیت توسط جناح های داخل حاکمیت

 ف مالی در حاکمیتو متخل هاختالس کنندافرادی با عنوان * بازداشت و دستگیری 

 * تالش برای ورود گسترده دختران و بانوان به عرصه های اجتماعی از قبیل سپاه دانش و...

بدون تردید برخی از این رفورم ها، اصالحاتی ضروری برای پیشرفت جامعه ایران بود و به همین دلیل پس از پیروزی انقالب به 

نهضت »با عنوان و تشکیالت متفاوت « سپاه دانش»به عنوان نمونه تداوم  شکلی دیگر و با عنوانی دیگر تداوم پیدا کرد،

، رشد نرخ تحصیالت دختران و... اما پرسش اساسی این است که چرا این إصالحات، نه تنها مانع انقالب نشد، بلکه «سوادآموزی

 زمینه ساز انقالب شد؟

جماال، بایستی به پارامترهای متفاوتی توجه داشت. در میان این هرچند بررسی دقیق پرسش فوق، موضوع این نوشتار نیست، اما ا 

بخش های سنتی جامعه ایرانی، و ناهمگونی اندرونی برخی دیگر از  ۀپارامترها، می توان به ناهمگونی برخی از آن رفورم ها با روحی

ه نیاز به حداقل رفاه مادی و تحصیالت آن رفورم ها با یکدیگر، اشاره کرد. در برخی موارد، برای ورود به دنیای مدرن، جامع

طبقات  ۀداشت و این حداقل برای همه فراهم نبود. توزیع ناعادالنه ثروت، سبب بروز شکاف فاحش طبقاتی شد. زیست مدرن، ویژ

فرادست و مرفه جامعه شد و زیست سنتی، سهم طبقات فرودست جامعه شد. این دو شیوه متفاوت زیست شهروندان، نمود خویش 

ا در فیلم های فارسی دهه پنجاه نشان می دهد که نمایانگر شکوه سنت ها و درد و رنج فرودستان جامعه در برابر رفاه و مدرن شدن ر

نود انجام  ۀدر اجرای آن ها بود. اصالحاتی که دقیق« تاخیر»زیست فرادستان می باشد. البته ناکامی برخی از این رفورم ها نیز به دلیل 

فتمان سیاسی، چونان جنینی تلقی می گردند که مُرده به دنیا آمده باشد. برای اثبات ناکامی این رفورم ها، فقط اشاره می شوند، در گ

انقالب،  ۀبه این نکته کافی است که اگر چنانچه این رفورم ها کامیاب و موفق بودند، انقالب به وقوع نمی پیوست. بروز حادث

 .نمایانگر ناکامی این إصالحات بود

ناکامی این رفورم ها بنابر خوانش دوتوکویلی، نه تنها در درون خویش، بروز احساسات انقالبی را وعده می داد، بلکه خود، آبستن  

نطفه های انقالب بود و به دلیل نبود دموکراسی و حقوق شهروندی در بطن خود، انقالب را با خود به پیش می آورد. در همان 

ما آخرین »خود خطاب به رئیس دادگاه نظامی شاهنشاهی گفت:  ۀز دریافت محکومیت ده سالدوران، مهندس بازرگان پس ا

گوئیم. با محکوم کردن ما ملت خاموش نمی شود بلکه با  گروهی هستیم که با زبان قانون وبه شیوه مسالمت آمیز با شما سخن می

 12 «.زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت

 

                                                   
12  http://bazargan.com/abdolali/main3.html 

 

http://bazargan.com/abdolali/main3.html


36 
 

 :نتیجه گیری 

انقالب نامید، بلکه  ۀکام، خود، بستر پیدایی انقالب ها هستند. این رفورم های ناکام را نمی توان دقیقا به عنوان ریشرفورم های نا 

این ها، بستر پیدایش و زمینه ساز بروز و ظهور انقالب هستند. ریشه های ناکامی این رفورم ها، متفاوت و مختلف است که موضوع 

های هشدار باید به صدا درآیند که اجماال برخی از این رفورم ها، بیش از آن که واقعی و حقیقی  این نوشتار نیست. اما زمانی زنگ

رقابت های درون حاکمیت می شود. قطب های  ۀباشند، جنبه نمایشی داشته باشند. برخی دیگر از این رفورم ها تبدیل به صحن

رقیب پرداخته تا نقص ها و کمبودها را متوجه بخش های  مختلف حاکمیت برای نمایش حمایت خویش از تهیدستان به افشاگری

دیگری از حاکمیت، و یا حتا متوجه سلسله حکومت های پیشین بسازند. در این گفتمان رقابتی، اقشار متوسط و فرودست جامعه، 

بر « اجماع مرکب»به نظریه  هرچند به عنوان ناظر بیطرفی، شاهدِ ساکتِ این منازعات است، اما اندک اندک، از این گفتمان رقابتی،

رفورم گونه د، این نفساد همگانی طبقات باالی حاکمیت می رسند. برخی از این رفورم ها در زمان مناسب خویش انجام نمی شو

توان  ها، جنین های مُرده به دنیا می آورند و این جنین های مُرده که با تاخیر زیاد پا به گیتی می گذارند، حتا با تنفس مصنوعی نیز،

 .ادامه حیات ندارند

انقالب هستند، در واقع بسترهای پیدایی و  ۀدر چنین اوضاع و احوالی، رفورم هایی که به ظاهر، گمان می شود راه حل پیشگیرایان 

تظر طبقات من»رشد نطفه های انقالبی می شوند. در این نگرش، رفورم های ناپیگیر، طلیعه ساز دمیدن روحیه ناامیدی و دلسردی در 

، زیرا از منظر توده های مایوس و هستند. رفورم های ناپیگیر، بسترهای مساعد رشد نطفه های انقالب و براندازی گردندمی « تغییر

آلترناتیو تغییرات می باشد. در نتیجه، رفورم  ۀسرخورده از رفورم های ناکام و ناامید از وعده های بی حاصل، براندازی تنها روزن

 .تبدیل به یکی از زمینه سازان انقالب می گردند های ناکام، خود

در خوانش دوتوکویلی، ما شاهد بازیگری دو گروه هستیم؛ گروه اول، رفورم گرایانی از اقشار متوسط و فرادست جامعه هستند که  

ات خویش و به مقصد تالش می کنند تا در ساختار نابسامان اجتماعی عصر خویش، اصالحاتی پدید بیاورند، اما در پیگیری إصالح

رساندن آن ناکام می مانند. گروه دوم، بخش هایی از طبقه متوسط همراه با تهیدستانی هستند که پس از ناامیدی از تغییرات، اندک 

 .اندک احساس خشم و غضب انقالبی آنان برعلیه طبقه حاکمه و طبقات فرادست جامعه، برافروخته می شود

ناکام گروه اول، در گام نخست، بذر یأس و ناامیدی، و سپس هیزم شعله های خشم و غضب انقالبی  ناپیگیر و ۀتالش رفورم گرایان

رفورم گرایان، یأس و ناامیدی مشتاقین به تغییر، و سپس کامیابی انقالبیون را در و سهل انگاری گروه دوم می شود. ناکامی رفورم 

 .پی دارد

 پاریس  

 ۲۰۱۷، مارس ۱۳۹۵اسفند 
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 اختصاصی خرمگس با ۀمصاحب

 ک ی ژیژِاسالوُ 

 اجرای مصاحبه و  تدوین: شیریندخت دقیقیان

 ۲۰۱۷ ۀژانوی ۳-۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من از دست کسانی که با ژیژک: 

لحظه های گردآمدن  تماشای

میلیون ها نفر در میدان های عمومی 

برای اعتراض به رژیم ها به وجد 

برای من   می آیند، خسته شده ام.

 یانقالب حرکت  عی یکواق آزمون

این است که صبح فردای آن چه 

؟پیش می آید  

لحظه ای که ما  ژیژک:

 ۀکر"یکسره بپذیریم که در 

 ۀزمین همچون یک سفین

زیست می کنیم،  "فضایی

فوری ما متمدن ساختن  ۀوظیف

خود تمدن ها می شود و نیز 

اجرای همبستگی و مشارکت 

.جوامع ۀجهانی میان هم  

بربروار و  تامناسبژیژک: 

وحشیانه میان کشورها به کار پی 

دگی اخالقی درون یک برریزی 

 کشور می آید.

میراث غرب فقط  ژیژک:

امپریالیسم  ۀهمان سلط

پسااستعماری نیست، بلکه 

 دنهمچنین شامل خودآزمو

خشونت  ۀه در زمینسنجشگران

غرب در  ۀو بهره کشی پرداخت

 ...جهان سوم نیز هست

 

آزادی "یستی کمون ۀپروژ ژیژک:

شکست  محکوم به ،"تحقق یافته

ما باید یکسره بپذیریم که  است.

چون فعالیت انقالبی نه یک کنش 

خودشفافگر، که کنشی درگیر 

شرایط ازخودبیگانگی است، 

کنش هایی  بوده،ناگزیر، تراژیک 

در پی دارد که نتایج نهایی آنها 

...برعکس قصد اولیه است  

اهلل "توسط هوادارن موسوی و فریادهای  رنگ سبز به کاررفته ژیژک:
که در  تاریکی شامگاه از پشت بام های تهران برمی خاست، به  "راکب

انقالب  تداومروشنی نشان می دهند که آنها فعالیت خود را همچون 
بازگشت به ریشه های آن و برطرف ساختن فساد  مانندو  ۱۹۷۹

...می دیدند گریبانگیر انقالب  
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دیدگاه  ۀاز فیلسوفان معاصر مطرح است که نقدهای موافق و مخالف بسیاری دربار 13ک  ی ژیژُِاسالو :پیرامون این مصاحبه

سخن گفتن،  "politically correct"ژگی های این فیلسوف آن است که از دید او .  از وی14های جنجال انگیز او جریان دارد 

ک روانه ساخته و از سوی  خود، نوعی دیگر از توتالیتریزم است.  رفتار براساس این دیدگاه، سرزنش های بسیاری را به سمت ژیژِ

فیلسوف سیاسی است و در تحلیل های خود، ک  دیگر، برخی دریچه های جدیدی را نیز در مباحث مربوطه گشوده است.  ژیژِ

 ۀانقالب ها، رفورم ها و جنبش ها و نیز نقد آنها را به کارمی بندد.  از این رو برای دفتر حاضر پیرامون انقالب/رفورم در ژانوی ۀتجرب

 15 .با او مصاحبه ای طوالنی داشتیم ۲۰۱۷

با ، به جای سخن و پیام، "سخنی برای خوانندگان فارسی زبان"وان با عن خرمگسک دربرابر پرسش همیشگی  در پایان مصاحبه، ژیژِ

خواستار یادگیری بیشتر در مورد ایران و سنجش برداشت فردی خود از رویدادهای این  ،دو پرسش از خوانندگان و متفکران ایرانی

ه زبان های دیگر دنیا و دادن تصویر دقیق کشور شده است.  با استقبال از پرسشگری این فیلسوف و جهت بازتاب بهتر آراء ایرانیان ب

تری از تاریخ اندیشه ها و تحوالت سیاسی ایران به غیرایرانیان، فوروم تارنمای خرمگس، ابراز آمادگی می کند برای انتشار پاسخ ها 

 .   16ک در این فوروم و با رعایت برخی قواعد  و گفتگوی متفکران و خوانندگان ایرانی با پروفسور ژیژِ

******* 

ضرورت تاریخی انقالب یا امکان  ۀمدت های مدید پس از انقالب فرانسه، چپ و راست در زمین جهانبگلو:

لیبرالی رفورم جهت پیشگیری از انقالب در دو اردوگاه فکری قرارداشتند.  امروز، در دوران پساایدئولوژی و 

  پابرجاست؟هنوز  "رفورم یا انقالب" ۀمحافظه کاری، به نظر شما آیا دشوار

 -همان مفهوم مارکسیستی مدل قدیمی باشد، یعنی تغییری رادیکال در اساس ساختار سیاسی "انقالب"اگر منظور ما از   ک: ژیژِ

یز است.  مشکالتی که ما همگی زگناامری  ،اقتصادی یک جامعه )که امروز مساوی است با سرمایه داری جهانی(، آن گاه، انقالب

از محیط زیست و خطر بیوژنتیک گرفته تا تأثیرات ویرانگر اقدامات مالی و شکل های جدید آپارتاید ، پیش روداریمامروز 

تمام موثری داشت.  حتی روشنفکران ضدکمونیست  ۀدموکرات چار -اجتماعی، برای هیچ یک نمی توان درون چارچوب لیبرال

                                                   

 از ژیژک به نشانی زیر مراجعه فرمایید: IEPفلسفی  ۀجم: برای خواندن معرفی و نقد دانشنامتوضیح متر  13 
 http://www.iep.utm.edu/zizek/  

 
 دانشگاه لندن است. در Birkbeck Institute for the Humanitiesژیژک هم اکنون مدیر بین المللی توضیح مترجم:  14 

اش را از دانشگاه لیوبلیانا دریافت کرد. او  به دنیا آمد و دکترای فلسفه بلیانالیو در  ekžiŽSlavojبه نقل از ویکیپیدیای فارسی:  

به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب لیبرال دموکرات اسلوونی معرفی شد. ژیژک فیلسوف و  ۱۹۹۰۰در سال 
انکاوی الکانی می باشد. او فعالیت پرداز انتقادی است که بخش عمده کارش در سنت فلسفی هگلی، مارکسیسم و نیز رو نظریه

ژاک  روانکاوی است. شهرت ژیژک برای احیای های چشمگیری در زمینه نظریه سیاسی، نظریه فیلم و روانکاوی نظری داشته

است؛ موضوعاتی   است. او رساالت گوناگونی دربارٔه موضوعات گوناگون نگاشته هفرهنگ عامبرای یک خوانش جدید از الکان

فضای ، اسطوره، لنین، حقوق انسانی ،سوبژکتیویته ، حقیقت سیاسی،رواداری ،داری سرمایه ،بنیادگرایی چون جنگ عراق،

 ...دیوید لینچ و آلفرد هیچکاک ،پست مارکسیسم ،گرایی چندفرهنگ، سازی جهانی  ،پسامدرنیسم، مجازی

 

ک با توافق ایشان، به همت گودرز اقتداری برای این مجموعه به فارسی  ، یک مقاله از ژیژ  خرمگس.  به رسم همیشگی  15

 .می شوداین دفتر معرفی  برگردانده شده است.  یکی از آثار این نویسنده که در ایران منتشر شده در انتهای

 

 . این قواعد را در پایان همین مصاحبه می یابید 16 

https://en.wikipedia.org/wiki/Birkbeck_Institute_for_the_Humanities
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%86


39 
 

پس از رد  18در قرن بیستم چه گذشتک در کار خود به نام ژتردیبه روشنی این امر را می بینند. سلو 17ک ژمانند پیتر سلوتردیعیار 

اجرای نابودی کامل دشمنان، دیدگاه های خود پیرامون  برایهمچون عامل شکل گیری افراطی گری سیاسی  "سودای واقعیت"

دوران زمین "ب می یابد: اول کتاب، بازتا ۀاقدامات الزم در قرن بیست و یکم را برمی شمرد که به بهترین وجه در عنوان دو مقال

به دورانی جدید  "انسان تسلطِ دوران زمین شناسیِ".  فصل "از اهلی شدن انسان تا متمدن شدن فرهنگ ها"و  "شناسی تسلط انسان

جذب پیامدهای  ۀزمین اشاره دارد که طی آن ما انسان ها دیگر نمی توانیم روی زمین همچون نهانگاهی آماد ۀاز زندگی بر کر

حساب کنیم: ما دیگر جایی برای نادیده گرفتن تأثیرات مخرب و جانبی تولیدات خود نداریم و آنها را  خودهای تولیدی  فعالیت

زندگی می  "زمین همچون سفینه ای فضایی ۀکر"فعالیت انسانی بدانیم.  باید بپذیریم که در یک  ۀدیگر نمی توانیم پشت صحن

آنقدر نیرومندیم که شرایط زیربنایی زندگی خود را دگرگون  وقتی.  یعنی درست کنیم و مسئول و جوابگوی شرایط آن هستیم

نادیده گرفتن تأثیرات  ۀانگارکوچک. آیا این  ۀروی یک سیار ،دیگری هستیم جانوریِ کنیم، باید بپذیریم که ما نیز یک نوعِ

خودگستر متمرکز بر سود است، و تأثیرات  ۀخمخرب، همان کاپیتالیسم نیست؟ آنچه در بازتولید کاپیتالیستی اهمیت دارد، چر

جانبی مخرب آن بر محیط زیست که در هزینه های تولید محاسبه نشده، در اساس، نادیده گرفته می شود.  حتی تالش برای 

یط زیست، منظورکردن این هزینه ها در مالیات ها به ضد خود تبدیل می شود.  بنابراین، برای این وضعیت جدید در ارتباط ما با مح

می نامد.  تا کنون،  "فرهنگ وحشِ اهلی کردن جانورِ"اقتصادی رادیکال ضروری است که سلوتردیژک آنرا  -یک تحول سیاسی

هر فرهنگی اعضای خود را منضبط و تربیت کرده، صلح میان آنها را در لباس قدرت حکومتی برقرار ساخته است، اما مناسبت میان 

 جنگ های بالقوه بوده؛ هر وضعیت صلح، چیزی نبوده جز یک آتش بس موقت.  ۀا همواره در سایفرهنگ های گوناگون و کشوره

آمادگی برای فداکردن جان خود برای میهن متجلی  ۀقهرمانان چنان که هگل پرداخته، سراسر اخالق یک کشور در واالترین کنشِ

 ۀدگی اخالقی درون یک کشور می آید.  آیا امروز کربرریزی ت بربروار و وحشیانه میان کشورها به کار پی امی شود؛ یعنی مناسب

دولت -سالح های اتمی و راکت های دوربرد، نمونه ای نهایی از این منطق سروری بی قید و شرط ملت ۀشمالی با پیگیری بیرحمان

فوری ما  ۀنیم، وظیفزیست می ک "فضایی ۀزمین همچون یک سفین ۀکر"نیست؟  اما لحظه ای که ما یکسره بپذیریم که در یک 

جوامع.  اجرای این وظیفه به دلیل خیزش  ۀمتمدن ساختن خود تمدن ها می شود و نیز اجرای همبستگی و مشارکت جهانی میان هم

و آمادگی برای قربانی کردن خود )و دنیا( در راه هدف خود، هر چه  "قهرمانانه"کنونی فرقه گرایی مذهبی و خشونت قومی 

خود را به  بتوانندآیا غلبه بر گسترش طلبی سرمایه داری، مشارکت وسیع بین المللی و همبستگی ملت ها که   دشوارتر شده است.

جهت حفاظت منافع مشترک طبیعی  ضروریسازند، اقداماتی نیستند تبدیل نیروی اجرایی آماده برای سرپیچی از سروری حکومتی 

 و فرهنگی ما؟  

چگونه انجام شود.  به طور نظری، یک انقالب در سه مرحله گسترش می یابد: خشم، شورش، و  البته مسئله این است که این کارها

سربرآوردن قدرت جدید.  نخست، یک خشم آشوب زده هست: مردم ناراضی هستند و این امر را به شکل کمابیش خشونت 

یک وجود  در صورتماندهی می شود، می دهند، ولی هیچ هدف و سازماندهی مشخصی ندارند. وقتی این خشم ساز آمیزی نشان

تغییر، شاهد شورش می شویم.  سرانجام، اگر شورش  موضوعحداقل تشکیالت و آگاهی کمابیش روشن پیرامون کیستی دشمن و 

                                                   
17 Peter Sloterdijk 
18 What Happened in the XXth Century? 
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گفتگوی لنین و  پیرامونلطیفه ای  – خواهد بودجدید رویارو  ۀسربرآورده با کار عظیم ساماندهی یک جامع موفق شود، قدرتِ

لنین گفت: اگر شکست بخوریم، سرنوشت ما چه خواهد شد؟  تروتسکی پاسخ داد:  هست. درست پیش از انقالب اکتبر تروتسکی 

این سه مرحله همراه با گسترشی منطقی نمی شویم: شاهد مسئله این است که هیچ گاه ما  و اگر موفق شویم، بر ما چه خواهد رفت؟ 

سمی راستگرا بدل می شود.  پس از آن، شورش می آید، ولی جریان آن به شکل های خشم آشوب زده یا فرومی نشیند یا به پوپولی

هیچ گاه پیش از "توصیف می کند:  وضعیت دشوار ما را به ایجاز،  19اینجا است که گوران دربورن  گوناگون منحرف می شود. 

شاید هیچ گاه، شکاف میان  اما همزمان، این چنین امکان عظیمی برای داشتن جهانی خوب برای نوع انسان وجود نداشته است. 

 ۀاید"در  20.  چرا چنین شکافی؟  اکسل هونس "این چنین عظیم نبوده است خود،در کلیت  اوبالقوگی انسان و شرایط کنونی 

دارد که ناخشنودی فزاینده ای نسبت به کاپیتالیسم جهانی در سطح دنیا وجود  : بزرگ امروز آغازمی کند ۀاز ناسازوار "سوسیالیسم

اگر خشم   .هستچپ  ۀاین خشم در قالب یک پروژ بیاناینجا و آنجا به شکل خشم منفجر می شود، ولی هر چه کمتر امکان 

  ، برنامه ای راستگرا و پوپولیستی باشد.   حاصلآن است که  ،روزافزون در قالب یک برنامه درآید، باالترین احتمال

 یکبارهبه سیاست های ریاضت کشانه،  "نه"اروپا و  ۀاز برنده شدن رفراندوم علیه اتحادییک روز پس  ]یونان[ دولت سیریزا وقتی

میان دو قطب اختالف،  باید نشانه ای از  اشد مجازات چپ معاصر دانست. ر را باروپا شد، این وارونگی نفس  ۀتسلیم فشار اتحادی

سیریزا بیدرنگ  –مستقیم و شدید  ژگونیفقط وا ودنداشت. تدریجی نبود و هیچ امیدی به چرخش به سوی مصالحه وج ۀهیچ واسط

نه این  فهمید،سازه را باید در ناب ترین حالت آن ااین ن وفادار حکم شد.  مجریمحکم به سیاست های ریاضت،  "نه"پس از یک 

باالترین  ژگونیا اینجا با وام آنرا دستکم بگیریم.  که با ارجاع آن به شرایط خاص )مانند ترس یا حتی فساد علنی رهبری سیریزا(

رسد که چپ امروز،  به بیان خالصه تر، به نظر می  در مفهوم ناب هگلی روبرو هستیم. ،به مجازات انقیادو تبدیل آن اصول اخالقی 

 فاقد دورنمای رویارویی با کاپیتالیسم جهانی است.

 Guy Fawkes هاینیم که با صورتکالح را می بیسهزاران لندنی بی  V for Vendettaدر آخرین صحنه فیلم 
به  سوی  21

؛ عبور می دهد تا مردم، پارلمان را اشغال کنند.  باشد ۀپارلمان در راهپیمایی هستند. ارتش بدون گرفتن هیچ فرمانی به جمعیت اجاز

: روز پس از شماره دو را ببینم V for Vendettaخلسه آور است، ولی واقعا دلم می خواهد که فیلم  ۀاین یک صحن قبول؛

در بسیاری  ،نمود تراژیک نداشتن دورنمای بدیل پیروزی مردم چه می شود؟ آنها زندگی روزانه را چگونه بازسامان خواهند داد؟ 

است: این  ۱۹۶۸تصمیم به ترور پس از جنبش  ۀنسخ ۀتکرار خفیف شد بوده،محافل ناراضیان چپ رادیکال زیرزمینی درگردش 

اساسی )ترجیحا جغرافیایی( می تواند توده های وسیع را بیدارکرده، نیرویی برای رهایی رادیکال  ۀیک فاجع جنون آمیز که تنها ۀاید

زیرا  ،: ورود جمعیت وسیع پناهندگان )و نارضایتی آنهامتمرکز می شودپناهندگان  رویاین ایده  ۀفراهم آورد.  جدیدترین نسخ

ها باشد( می تواند چپ رادیکال اروپا را بیدارکند... این خط فکری به نظر من اروپا به آشکاری نمی تواند پاسخگوی نیازهای آن

این ایده،  ۀموهن است.  نه تنها چنین روالی بیشک به خشونت های ضدمهاجران شدت بیشتری می بخشد، بلکه جنون آمیزترین سوی

                                                   
1919 Goran Therborn 
20 Axel Honneth 

وفق به دار آویخته در انگلستان به دنبال شورشی نام ۱۶۰۶گای فاوکس کاتولیک آزادیخواهی بود که در سال توضیح مترجم:   21

همچون وندتا"، به روش کمیک بوک ها، کاراکتر  vتبدیل شده است. در فیلم "رادیکال او به یک نماد انتقاد  ۀشد. ماسک چهر

  تروریستی ساخته شده با نقاب این شخصیت تاریخی.  
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امل انقالبی وارداتی شاهد انقالب شویم... من پرکردن جای خالی پرولتاریای رادیکال با واردات از خارج است تا ما توسط یک ع

لحظه های گردآمدن میلیون ها نفر در میدان های عمومی برای اعتراض به رژیم ها به وجد می آیند،  تماشایاز دست کسانی که با 

ر زبان )چنان که د ؟این است که صبح فردای آن چه پیش می آید یانقالبحرکت واقعی یک  آزمونخسته شده ام. برای من 

امور به حال عادی برمی گردند، مردم عادی وقتی پس از آشوب بزرگ،  .یسی درمورد بیداری تلخ پس از بدمستی می گویند(لانگ

می پذیرد؟ البته می توان ادعاکرد که شکست های پی در ی تأثیرچه آنها از انقالب  ۀچگونه تغییر را حس می کنند؟ زندگی روزمر

شرایط را  "اشغال وال استریت"برای نمونه،  د. نبه پیروزی برسروزی شاید  وند در روند دراز آموزش پی چپ تنها قدم هایی هست

ی، لو خود می تواند گام نخستی باشد در خیزش یک جنبش چپ سامان یافته...  ۀبرای جنبش برنی سندرز آماده کرد که به نوب

ای در استفاده از جنبش های رقیب برای بازسازی  انایی خارق العادهبه این سو ساختار قدرت، تو ۱۹۶۸دستکم می توان گفت که از 

به رفورمیسم متواضعانه روبیاوریم؟  نداده،اگر تصویر تا این اندازه تیره است، پس چرا از انقالبی بودن استعفا  حالخود دارد.  

کنترل یا گنجاندن آنها در چارچوب که هد ما را دربرابر تضادهایی قرار می دخیلی ساده یسم جهانی لمشکل اینجاست که کاپیتا

 دموکراسی کاپیتالیستی جهانی ممکن نیست. 

یا ما می توانیم انقالب هایی بدون آجهانبگلو: شما مناسبت میان انقالب و خشونت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 داشته باشیم؟  منسوب به گاندی  در مفهوم خشونت

بیشتری واردکرد و به خاطر  22خشونت  ،یرا من یک بار گفتم که گاندی در مقایسه با هیتلرز از گاندی گفتید. جالب کهک:  ژیژِ

این گفته بیدرنگ از همه سو مورد حمله قرارگرفتم.  سپس این توضیح تکمیلی را افزودم: گاندی که حاکمیت انگلستان را در هند 

خشونت بیشتری واردکرد.  چرا این را گفتم؟  برای جلب توجه  پایان بخشید، به نظر من از هیتلر که مرتکب به کشتار همگانی شد،

والتر بنیامین آنرا خشونت اسطوره ای یا  کهها به سمت خشونت زیربنایی که کارکرد هنجارین یک حکومت را حفظ می کند )

mythic violence از نوع قبلی  می نامد( و خشونت زیربنایی دیگر در هرگونه تالش برای سرنگونی یک حکومت، که کمتر

.  از این رو است که واکنش یک حکومت به کسانی که آنرا 23می نامد(  divine violenceنیست )و بنیامین آنرا خشونت الهی  

 ۀبه خطر می اندازند، بسیار بیرحمانه است، و این واکنش باوجود بیرحمی خود دقیقا واکنشی و دفاعی است.  مفهوم خشونت برپای

مستقیما قابل دیدن آن می باشد که نرمال نبوده، به  ۀی ادامه یافته که همانا محدود بودن خشونت به سوینظری کلید ۀیک اید

                                                   
نای گسترده تری از خشونت دید: بخصوص او را به مع ۀدر این گفت violenceتوضیح مترجم: باید منظور ژیژک از واژه  22

در فیزیک هسته ای، نجوم، یا زمین شناسی می رساند، به معنای  violent ژیژک همان معنایی را به کار می برد که صفت

تغییرهای ناگهانی، ریشه ای، سخت و عظیم. چنان که بعد می گوید، از دید او هیتلر یک ترسوی واکنش  ۀانرژی شدید ایجادکنند
ه برخالف ادعاهایش هیچ تغییری در نظام اقتصادی دنیا نداد و نمی خواست بدهد، ولی گاندی با پایان دادن به حاکمیت گر بود ک

 ایجاد کرد.  violentاستعماری انگلستان تغییری شدید در مفهوم 

این دو زیراست. " با مشخصات Critique of Violenceژیژک به نوشته والتر بنیامین به نام " ۀاشارتوضیح مترجم:  23 

اصطالح بنیامین می توانند گیج کننده باشند. منظور والتر بنیامین از اصطالح خشونت الهی این است که دربرابر نوع خشونت 
انقالبی که در پی رهایی و عدالت است، هر گونه قانون پیشین ساخت انسان رنگ می بازد. او خشونت حکومت ها را از این 

که در اسطوره ها خدایوارگان با انسان های زیر حاکمیت خود به خشونت و فاقد هر گونه منطق  نظر اسطوره ای می نامد
خشونت خدای واحد را که  ۀ. بنیامین در انتخاب این دو اصطالح، ایدو تنها هدف آنها قدرت نمایی بود عدالت، حکومت می کردند

رفتار می کرده، تنها در پی سلطه و سان ها بی منطق و سفاک در عین حال، منطق عدالت دارد با خدایوارگان اسطوره که با ان
 ، در تقابل قرارمی دهد. قدرت بودند
 :به زبان انگلیسینقد خشونتمتن کامل 

http://english.columbia.edu/files/english/content/Critique_of_Violence.pdf 

 رجمه امیر طبری مراجعه فرمایید.به ت خرمگساز بنیامین در همین دفتر  نقد خشونتبه متن فارسی 
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انحراف ایدئولوژیک متکی است.  آنها که مرا محکوم می کنند که گویا مسحور خشونت فوق رادیکالی هستم که حتی هیتلر و 

اندازند:  قصد من فراتر رفتن از این نوع خشونت نیست، بلکه یکسره ، یک نکته را از قلم می "تا آن حد پیش نرفتند"خمر سرخ 

بسیار دشوار  -یعنی اجرای عملی که با شدت، پارامترهای پایه ای زندگی را تغییر دهد  -تغییر زمین موضوع است.  خشونت واقعی

ش فرساینده ای می برد با این رگ شرور بودن چه تال "است.  وقتی برتولت برشت صورتک ژاپنی یک دیو شرور را دید، نوشت: 

.  همین امر در مورد خشونت صادق است.  انقالب فرهنگی چین می تواند درسی برای "نفرت انگیز ۀهای بیرون زده و حالت چهر

هایی ما داشته باشد: ویران کردن ساختمان های باستانی نمی تواند نفی حقیقی گذشته باشد، بلکه وانمودی ناتوان و درآوردن ادای ر

نهایی انقالب فرهنگی چین این انفجار کنونی نامتناسب دینامیسم سرمایه داری در چین است: یک  ۀاز گذشته است.  نتیج

یسم و نبرد مداوم با سخت شدگی دولت از سویی و دینامسیم ئوئخویشاوندی عمیق هست میان خودانقالبی سازی پیوسته در ما

 سرمایه داری از سوی دیگر.

فضایی هست برای یک انقالب منفعل جادویی که به جای برخورد مستقیم با قدرت، به آرامی، آنرا از راه خوردن پایه این میانه، 

های زیرزمینی اش فرسوده ساخته، روزانه از شرکت در آیین ها و رسوم نگه دارنده اش خودداری می کند.  آیا مهاتما گاندی 

مستقیم به دولت استعماری، جنبش  ۀعی چنین کاری نمی کرد؟  او به جای حملهنگام رهبری مقاومت ضدانگلیسی در هند به نو

های نافرمانی مدنی، تحریم اجناس انگلیسی، و خلق فضای اجتماعی در خارج از دسترس دولت استعماری را سازماندهی کرد.  پس 

از هیتلر بود. این که هیتلر را آدم شروری هرقدر هم این سخن، جنون آمیز جلوه کند، باز می توان گفت که گاندی خشونت آمیزتر 

ول کشتار میلیون ها نفر بوده، ولی همزمان بگوییم که او آدم جگرداری بوده که با اراده ای آهنین خواسته هایش را ئبدانیم که مس

اقعا امور را تغییر دهد!  که و "جگر نداشت": نخیر!  هیتلر است، بلکه خیلی ساده، اشتباه رده، نه تنها بیان فکری تهوع آوردنبال ک

کارهای او اساسا واکنشی بود: او چنان عمل کرد که به واقع چیزی تغییر نکند؛ او عمل کرد تا جلوی کمونیسم را که یک تغییر  ۀهم

مناسبات  ۀواقعی بود بگیرد.  جنایت او در حق یهودیان در نهایت برای ایز گم کردن و نزدیک نشدن به دشمن واقعی، یعنی هست

اجتماعی سرمایه داری بود.  هیتلر یک نمایش انقالبی به راه انداخت تا کاپیتالیسم بتواند به بقای خود ادامه دهد؛  برخالف او جنبش 

خشونت یک امر پیچیده است.  ما باید از  ۀمسئلگاندی به طور موثر کمر به مختل ساختن کارکرد دولت استعماری بست.  پس، 

 دوری جسته، بر سویه های دیگری متمرکز شویم. "ت آمیز یا رفورم صلح آمیزانقالب خشون"تقابل مجرد 

خشونت فقط خشونت تغییر نیست: نیاز به خشونت عظیمی )بدون نام/ سیستمیک، حقوقی، پلیس، ارتش و غیره( هست فقط برای 

نیم؟  تا چه حد به طور خشونت چگونه این خشونت را درهم شک –به کارکرد خود ادامه دهد  "هنجارین"آنکه جامعه، به روش 

 پرهیز می توان چنین کرد؟

ذهن ما این روزها خشونت یادآور کارهای جنایت آمیز و ترور و البته جنگ است.  باید بیاموزیم که قدمی به پس  ۀدر پیش زمین

بل تشخیص، جداکنیم.  و خشونت اجراشده توسط یک عامل کامال قا "سوبژکتیو"این خشونت قابل دیدن  ۀرفته، خود را از جاذب

باید حواشی پیش زمینه ای را ببینیم که تخلیه های عاطفی شدیدی را برمی انگیزند.  با یک قدم فاصله گیری، خشونتی را تشخیص 

خود تالش های ما برای مبارزه با خشونت و ترویج مدارا است.  به این دلیل، آغازگاه کتاب من درمورد  ۀمی دهیم که پشتوان

دیگر آن دو نوع دیگر خشونت  ۀیک مثلث است که دو زاوی ۀاست که خشونت سوبژکتیو فقط قابل دیدن ترین زاوی خشونت این

می نامد.  این خشونت تنها به شکل  "هستی ما ۀخان"هستند. یک نوع خشونت نمادین هست در زبان و شکل ها که هایدگر آنرا 
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اجتماعی که در فرم  ۀکه به شکل های سخن آلوده به نفرت و مناسبات سلطگسترده شده، نیست؛ بل ۀآشکاری که پیرامون آن مطالع

های معمول سخن ما بازتولید می شوند، وجود دارند. یک شکل بنیادین تر خشونت هست که درون خود زبان، یک خرده جهان 

مدهای فاجعه آمیز کارکرد بی معنایی را تحمیل می کند.  سپس نوع دیگری هست که آنرا خشونت سیستمیک می نامم از جمله، پیا

سروصدای سیستم های اقتصادی و سیاسی ما.  باید توجه داشت که خشونت سوبژکتیو و ابژکتیو را نمی توان از یک منظر واحد 

صفر خشونت تجربه می شود.  آنرا همچون آشوبی در وضعیت صلح  ۀدرج ۀبررسی کرد:  خشونت سوبژکتیو در یک پیش زمین

مور می بینیم.  ولی خشونت ابژکتیو دقیقا خشونت موجود در همان وضعیت هنجارین امور است.  خشونت ابژکتیو، آمیز و هنجارین ا

نادیدنی است، زیرا در قیاس با آنچه ما خشونت سوبژکتیو می دانیم، سطح صفر را حفظ می کند.  پس، خشونت سیستمیک چیزی 

 نت سوبژکتیو یکسره دیدنی.  در فیزیک و متناظر یک خشو 24 "تاریک ۀماد"است شبیه 

شدن پایبند بودند: مارکسیسم از راه   متفاوت به جهانی ۀنولیبرالی از دو زاوی ۀمارکسیستی و اید ۀطبری: اید

بازارها  و انقالب صنعتی. مارکسیسم  ودگیاتحاد کارگران جهان و انقالب اجتماعی و نولیبرالسیم از راه گش

رفاه اجتماعی. اما امروز شاهد رشد ناسیونالیسم در دنیا هستیم.  ۀوعد ،لیسمراو نولیبداد عدالت اجتماعی  ۀوعد

 دهد؟  شدن جای خود را به پارادایم ناسیونالیسم می  آیا به نظر شما پارادایم جهانی

اقتصادی، بله، در حالی که درس یازدهم سپتامبر پایان رویای فوکویاما برای لیبرال دموکراسی جهانی بود، در سطح   ک: ژیژِ

ملت های جهان سوم که از آن پشتیبانی کردند، امروز با نرخ رشدی فزاینده روبرو  -پیروزمند بوده است ،کاپیتالیسم درسراسر جهان

جهانی حفظ شده است. کارکردهای جدید و جهانی سرمایه داری  ۀهستند.  نقاب گونه گونی فرهنگی توسط جهانی گرایی سرمای

در سرمایه داری جهانی  25بهتر عمل می کنند.  سه نوع فاعلیت به قول بادیو  "های آسیای جنوب شرقی ارزش"تکیه بر در صورت 

متوسط غربی غالب که خود را فانوس راهنمای تمدن  ۀطبقیکی .  به این ها محدود نمی شوندعناصر صحنه کل کاربرد دارند، البته 

دلیل سرخوردگی از کاپیتالیسم جهانی شده به سمت نیهیلیسم خودویرانگر  که به آنهاکسانی با گرایش به غرب؛ و دیگر، می داند؛ 

با وجود مشارکت کامل در پویشمندی های کاپیتالیسم جهانی هست و سنت های محلی ولی همچنین، سنت گرایی هم  می روند. 

تی مهارسازند )کنفسیوسیزم،  هندوییزم آنرا با تکیه بر برخی اخالقیات یا شیوه های زندگی سن ۀد افراط های بی ثبات کنندنمی کوش

رفتارهای تلخ  ۀو غیره(.  کاپیتالیسم جهانی هیچ مشکلی با همسازی با مذاهب، فرهنگ ها و سنت های محلی پرطرفدار ندارد.  سخر

که دیگر گرایش ضداستعماری، درست در همان لحظه ای غرب را به انتقاد می گیرند  ناماین است که به  محوری مخالف با اروپا

است،  "بدیل مدرنیته"خیلی خوب با توتالیتریزمی که  نداشته،کاپیتالیسم جهانی احتیاجی به ارزش های اروپایی برای کارکردی نرم 

.  به بیان کوتاهتر، درست زمانی در اعالم ارزش های فرهنگی غرب کوشش می شود که بسیاری از این ارزش ها )از همساز است

قوق اساسی، دولت رفاه...( در بازتفسیری انتقادی می توانند مانند سالحی رویاروی جهانی شدن جمله مساوات خواهی، ح

امپریالیسم پسااستعماری نیست، بلکه همچنین  ۀرو من همیشه اصراردارم که میراث غرب فقط همان سلط نکاپیتالیستی بایستند.  از ای

 غرب در جهان سوم نیز هست. ۀپرداختخشونت و بهره کشی  ۀه در زمینسنجشگران دنشامل خودآزمو

                                                   
24 dark matter 
25 Badiou 
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: انقالب فرانسه از طرفی اساس ایدئولوژیک شورشی را فراهم ساخت که به مثال زده امفرانسه را سابق  ۀمستعمر ،هاییتیمن پیشتر 

برای  زمانی به حرکت درآمد که ملت های مستعمره ،.  روند استعمارزداییریختآزادی بردگان انجامید و هاییتی مستقل را پی 

هایی داستاندار ،نباید هرگز فراموش کرد که غرب . ه بودبه دست آورد یشتنخود همان حقوقی را خواستار شدند که غرب برای خو

خود را نقدمی کند.  ما اینجا با یک دیالک تیک فرم و  ۀجنایتکاران ۀنقد آنها( گذشت از راهرا فراهم ساخت که به کمک آنها )و نیز 

رم )یعنی این فمی کنند، خود  "بازگشت به ریشه ها"ریم: وقتی کشورهای مستعمره خواستار استقالل شده، اعالم محتوا  سروکار دا

فرم اجتماعی  ۀدولت( یک امر غربی است.  غرب با شکست خود )از دست دادن مستعمرات( در ارای-کیل یک ملتشترویکرد 

در معنای ایدئولوژیک آن،  "ارزش های اروپایی"ی نمی تواند به به دیگران پیروز می شود.  میراث رهایی بخش اروپای یشخو

عظیم ترین تهدید  .  بلکه،ارزش های ما از سوی اسالممی بینیم مبنی بر تهدید ما  یرسانه ها، آن گونه که در برخورد فروکاسته شود

 هاجر( برمی خیزد.   به بخش ارزشمند میراث اروپایی، امروز از سوی خود مدافعان اروپا )پوپولیست های ضدم

افالطون، یک رویداد غربی است؛ تساوی طلبی رادیکال، غربی است؛ مفهوم  ۀاگر سخن از هر گونه رویداد می گوییم، اندیش

دادی اروپایی است.  وقتی مارکسیست ها برای قدرت گیری کاپیتالیسم شادمانی می رخ ،اروپایی است؛ کمونیسم ،فاعلیت مدرن

زوال، گشایش فضای رهایی رادیکال را می بینند، روند این وجود قدیمی جوامع را از هم می پاشد، و وقتی در  تامناسب زیرا ،کنند

و دیگر پسااستعمارگرایان مخالف اروپامداری  26آنها دارند از طرف میراث رهایی بخش اروپایی سخن می گویند.  مایکل مینیولو 

کمونسیم اروپایی را پس می  ۀآنها را زیادی اروپایی می دانند: آنها )به درستی( ایدبه بادیو و دیگر موافقان کمونیسم حمله کرده، 

زنند و به جای کمونسیم، پیشنهاد توسل به سنت های باستانی آسیایی، آمریکای التین یا آفریقایی برای مقاومت دربرابر کاپیتالیسم 

: آیا به نیابت از سنت های محلی دربرابر کاپیتالیسم جهانی جهانی شده را پیش می کشند.  اینجا یک گزینش حساس در میان است

رهایی جهانی شده با کاپیتالیسم جهانی  ۀ، با دفاع از یک پروژآسیب رساننیروی ضمن پذیرفتن این بر آنها، مقاومت کنیم؟ یا  مسلط

این رو است که کاپیتالیسم جهانی بسیار بهتر  دقیقا از ،اروپامحوری امروزه بسیار هوادار داردمخالفت با مخالفت کنیم؟  دلیل این که 

وقتی افراط های آن از سوی برخی سنت های باستانی تعدیل می شوند. کاپیتالیسم جهانی و سنت های محلی دیگر  ،عمل می کند

 در یک اردوگاه قرار دارند. نبوده،در تقابل با یکدیگر 

27ولوژیئشیئ  واالی اید"طبری: شما در اثر خود به نام 
دوران ما دوران پسا ایدئولوژی و  :می گویید که "

انسان ها با  ۀحاصل بی تفاوتی و فاصل ،دالیل مثبت، زیرا این دوراننه به رها از پایه های فناتیک است، اما 

یکدیگر است.  آیا می توان این تز شما را بسط داد به خیزش و رشد اخیر روال ناسیونالیسم؟ ناسیونالیسم 

 ۀناسیونالیسمی که به تازگی در اروپا سربرآورده، بر خالف نسخ ۀیا نسخآپساایدئولوژی؟ همچون یک روال 

در جستجوی هویت فرهنگی می  وناسیونالیسم از ناسیونالیسم جنگ دوم جهانی، یک نوع تدافعی و رمانتیک 

 دولت ها؟ -باشد و نه نسخه ای نظامی و تهاجمی در پی گسترش نفوذ سیاسی ملت

ینجا یک کمی بدبین تر از آن چیزی هستم که پرسش شما می رساند.  به نظر من، بازخیزش ناسیونالیسم در اروپا، من ا ک: ژیژِ

خطر "است و نه رمانتیک، بلکه به طرز خشونت آمیزی، نژادپرستانه بوده، کمر به ضدیت با  تدافعیحالت های آن، نه  ۀتقریبا در هم

                                                   
26 Walter Mignolo 
27 The Sublime Object of Ideology 
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در آلمان  Prgidaدر انگلستان،   UKIPدر فرانسه،  Front Nationalیسم احزابی چون  ناسیونالهمان بسته است.  این  "مهاجران

برای من مهمتر، دقیقا همان طبیعت بی تفاوتی مردم است که شما در پرسش خود به میان آوردید.  این بی تفاوتی  و غیره است.  اما

همواره دنبال راهی می گردد که وضعیت را بازهنجارین یعنی وقتی یک تهدید جدید منفجر می شود، ایدئولوژی )و عمل( چیره 

 کند و نه آنکه مستقیم با آن رویارو شود.  28سازی 

دنبال  :دود در شهرهای بزرگ چین آن قدر غلیظ شد که هزاران نفر به خارج شهر پناه بردند ۲۰۱۶در دسامبر پیشتر مثالی زده ام: 

دامنگیر نیم میلیون مردم شد.  آنهاکه باقی ماندند، سرگردان  29خرالزمان هوای تنفسی این آ  جایی که بتوان هنوز آسمان آبی را دید.

در جاهایی که حتی ، پرسه زنان خرزمانی در فیلم ها می مانستند: با ماسک های گاز بزرگآ ۀبه مردمان بازمانده از یک فاجع ه،بود

فرودگاه ها را به دلیل هوای مسموم   ،پیش از آنکه  مقامات  نقش مهمی داشت: ،درختان نزدیک دیده نمی شدند. بعد طبقاتی قضیه

پروازی گران قیمت بودند، شهر را ترک کردند...  قوز باال قوز این که قانونگذاران پکن،  ۀببندند، کسانی که قادر به پرداخت هزین

ت به دلیل این فاجعه مورد انتقاد قرار بگیرند. مبادا مقاما افتادند،دود  به عنوان یک مصیبت هواشناسی و رویدادی طبیعی ثبت به فکر 

جدیدی افزوده شد به فهرست دراز شامل پناهندگان جنگی، خشکسالی، سونامی، زلزله، بحران اقتصادی و  ۀبه این ترتیب، یک مقول

 ! 30 گریزغیره: مهاجران دود

از پس دیگر  ،: پس از آنکه مقاماتباشدی سوارکردن کلک بازهنجارین ساز ،خرزمان آلودگی هواآاین  ۀشاید عجیب ترین نکت

زندگی روزانه و در ضمن،  ۀیک جوری مردم را به ادام تاروال های جدیدی کوشیدند در برقراری ، برنمی آمدندمشکل انکار 

ید در روزهای مقرر، می توان :جدید زندگی است ۀچنان که گویی دود فاجعه آمیز، فقط یک داد ؛رعایت هنجارهای جدید وادارند

بچه ها با شنیدن خبر ذوق کردند که چندین روز مدارس تعطیل  تا حد ممکن خانه بمانید  و اگر الزم شد، با ماسک بیرون بروید. 

که همه  استفرصتی برای خانه ماندن و بازی.  سفر به مناطق روستایی که آسمان آبی هنوز دیده می شود، فرصتی خاص  -می شوند

گونه سفرهای یک روزه برپا شده اند(.   این)همین حاال در پکن آژانس های مسافرتی برای  را دارند بوده، آرزویشبه دنبال آن 

 دردسرها زندگی ادامه دارد...  نای ۀنکرده، ظاهر را حفظ نمایند.  با وجود هم مهم آن است که مردم وحشت

دارد ممکن  ،ناممکن –شمان ما دارد اتفاق می افتد درست روبروی چای  خارق العادهاست: تغییر اجتماعی و روانی  قطعییک نکته 

می شود.  رویدادی به واقعیت می پیوندد که ابتدا همچون یک ناممکن ولی نه غیرواقعی تجربه شد )امکان فاجعه ای که هرقدر هم 

اممکن نیست )فاجعه به دیگر ناینک (، ولی شاز این رو ناممکن می دانیم نکرده،باور رخ دادن آنرا آنرا محتمل می دانیم، ولی 

 چنان که گویی همواره ممکن بوده است(.  ؛، بازهنجارین شده، همچون جزیی از امور عادی فهمیده می شودوقوعمحض 

محیط زیستی ممکن و  ۀسازواره ها را ممکن می سازد، شکاف میان دانستن و باور است.  ما می دانیم که فاجعاشکافی که این گونه ن

واکنش  ۀهمین داستان عبور از ناممکنی به هنجارین سازی به آشکاری در نحو  ما باور نداریم که اتفاق بیفتد.حتی محتمل است، ا

بزرگ با  ۀنظام مستقر لیبرال در امریکا  به پیروزی ترامپ دیده می شود.   همچنین این پدیده در برخورد قدرت های دولتی و سرمای

 شود. خطرهایی چون آب شدن یخ های قطب دیده می

                                                   
28 renormalize 
29 airpocalypse 
30 smog refugees 
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بوده و آن جریانی که از   توان گفت که ایدئولوژی همواره نیروی محرک هر انقالبی  آیا میطبری: 

  شود؟ ، به همین دلیل به کسب قدرت سیاسی نائل میباشدایدئولوژی تهاجمی تر و فناتیک تر برخوردار 

ت معنای مورد نظر شما فناتیزم ایدئولوژیک یا بنیادگرایی دارم.  ممکن اسپرهیزفناتیک به دلیل ابهام آن  ۀواژ کاربردمن از  ک: ژیژِ

این که مهم دیگر  ۀ.  نکتجهت رد کل مبارزه برای بیعدالتی به کارمی روند 31باشد، اما اینها نیز اغلب توسط لیبرال های خط معمول 

ده باشند.  داعش )دولت اسالمی( رژیم های فناتیک مذهبی می توانند یکسره در کاپیتالیسم جهانی ادغام ش دریابیم تا چه حد

همچنین یک مافیای بزرگ شرکت تجاری است که نفت، مجسمه های باستانی، کتان، اسلحه و برده های زن می فروشد؛ یک 

ه های مرگبار قهرمان وار و همزمان، محصول جانبی فساد غرب )به قول بادیو(.  آیا می توان کشوری را تصور نمود یمخلوطی از بیان

شتر از عربستان سعودی یا امارات در کاپیتالیسم جهانی ادغام شده باشد؟ عربستان سعودی یک حکومت دینی بنیادگرا است که بی

که مداخله گران خارجی را برنمی تابد، ولی همین عربستان سعودی از نظر اقتصادی کامال با غرب ادغام شده است.  از نگرگاه 

غرب نیستند، بلکه یکسره برای ثروت و جایگاه خود در دنیا به  ۀسرمای ۀمال پشت جبهاقتصادی، عربستان سعودی و امارات، کا

افراد سرمایه دار برای قدرت و ثروت  ۀچگونه کاپیتالیسم با طمع خودپرستانگفته اند این همه که  بدانیمدرآمد نفت اتکا دارند.  اما 

 ،در کاپیتالیسم امروزی، طمع فردی ای فناتیسم خاص خود را دارد.  خود کاپیتالیسم نیز گونه  -بیشتر حفظ شده، گمراه کننده است

روشن "می توان گفت که آنچه ما به واقع نیازداریم، بیشتر نوعی خودخواهی  تابع گرایش کاپیتالیسم به تولید و گسترش است. 

32شده
 است.    "

نه عشق دروغین همذات پندارانه نسبت به طبیعت هیچ گوبرای دست به کارشدن ما  محیط زیست را درنظر بگیریم:  تهدیدمثال 

.  جدال میان کاپیتالیسم و محیط زیست را می توان جدال نمونه وار کفایت می کندفقط یک خودخواهی بلندمدت  ؛الزم نیست

 بیمارگونه و رفتار اخالقی مناسب جهت منافع عمومی بشریت دانست.  ۀمیان منافع فایده گرایی خودخواهان

 را می توان عامل انحطاط انقالب ها دانست؟ ایدئولوژی  آیاطبری: 

ایدئولوژی را تنها در فناتیسم یا  نبایدرا در چه معنایی به کارمی بریم.  ایدئولوژی ۀنخست باید روشن سازیم که واژ ک: ژیژِ

راب ها و خواسته های مشکالت، اضط و در این صورت، به مرور زمان، آدم های واقعی دید. سرسپردگی متعصبانه به یک هدف 

هدف های بزرگ بی اعتماد است، کمتر، ایدئولوژیک  ۀبه نظر من، یک رفتار بدبینانه و عمل گرا که به هم آنهارا از یاد می بریم. 

غرب،  ۀباید گفت که امروز در کشورهای توسعه یافت . (ت موجود سلطه و بهره کشیامناسبیعنی مشروعیت می بخشید به نیست )

ی غالب،  نوعی لذت گرایی و فرصت طلبی بدبینانه است با اندکی رنگ و بوی معنویت.  دوم آنکه فناتیسم به معنای ایدئولوژ

می گیرد.  افزون بر این،  ریشهقطعیت و ترس فرد فناتیک  عدم ازوفاداری حقیقی به یک هدف نیست.  نفوذناپذیری فناتیسم بیشتر 

 ا می پوشاند. فرصت طلبی رروی فناتیسم مانند صورتکی، 

دیگر هم دارد: چرا و چگونه انقالب ها به کژراهه می روند؟  مارکس در پیشگفتار مشهور خود بر  ۀیک جنبشما اما پرسش 

از این رو  "، نوشت که بشریت تنها وظایفی را به دوش می گیرد که بتواند آنها را حل کند: "مشارکتی در نقد اقتصاد سیاسی"

پیش روی خود می گذارد که بتواند آنها را حل کند، زیرا بررسی دقیق همواره نشان می دهد که خود ناگزیر وظایفی  ،بشریت

                                                   
31 mainstream liberals 
32 Enlightened اینجا در معنای معنویت یافته 
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به نظر من باید  . "مشکل نیز تنها وقتی سربرمی آورد که شرایط مادی راه حل های آن، حاضر یا دستکم درحال شکل گیری هستند

د وظایفی می گذارد که نمی تواند آنها را حل کند و از این رو این گفته را وارونه ساخته، مدعی شویم که بشریت بر دوش خو

وظیفه )هدف( تعریفی دیگر پیدا می کند.  به یاد بیاورید چگونه روند آن روندی پیش بینی ناپذیر پدید می آورد که طی آن، خود 

د تحقق خود، دچار دگرگونی اثباتی آغاز و حول آن گسترش می یابد، ولی همین ایده در رون ۀدیالک تیک هگلی با یک اید

در اثر تحقق  سپس گشته،درگیر  ،عمیقی می شود )نه فقط یک همسازی تاکتیکی، بلکه یک بازتعریف اساسی(، زیرا ایده در روند

: وقتی مردم واقعا درگیر آن می شوند، درمی یابند خواهانه را درنظر بگیرید برای نمونه، شورشی عدالت . می شودخود، بازتعریف 

حقیقی خیلی بیش از آن خواسته های محدودی که با آنها شروع کرده اند )مانند لغو برخی قانون ها و غیره(،  عدالتیبرقراری  که

در زمان حال غرق باشی  هم یکسرهآن امکان ندارد جریان در  ؛نیست خوببرنامه ریزی  با یفعالیت ،کار می برد.  یک روند انقالبی

به تعلیق درمی  امید آینده ای بهتربه  ،مالحظات استراتژیک ۀهم است: نیز آگاه باشی.  درست برعکساز پیامدهای بلندمدت هم و 

بخش  - که لنین اغلب به این شعار ناپلئون استناد می کرد- on attaque, et puis, on le verra 33برای نمونه، رفتار  . آیند

 کلیدی هر انقالبی است.

او بعد فاجعه آمیز روند  کلیدی تغییرداد: ۀنظر خود را نسبت به این نکت ،سال های آخر زندگیسیست بزرگ، در کجرج لوکاچ، مار

 35 "سیاه رادیکال  ۀفاجع "به نام  34لوکاچ نادیده گرفته شده بود، در اثر جرومی گلیک  ۀانقالب را پذیرفت. این امر که در اندیش

بسیار فراتر می رود. گلیک ، آن اسفناکسویه های  وانقالب  ۀاز فاجعو انگلس  سمطرح شد؛ کتابی که از مفهوم استاندارد مارک

از نمایی و از این رو هرچند  هدیی انجام می دهد که خیلی زود و جلوتر از زمان خود از راه رسقهرماناین کار را با تصویرکردن 

س مونتزر نام دارد(.  از دید گلیک، او توما ۀتحول تاریخی است، اما محکوم به شکست می باشد )شخصیت نمون ۀنماینددور، 

د: رهبری کنمی  بروزمجموعه ای از تضادها  در اثردر ذات آن حک شده و  بوده،تراژدی در یک روند انقالبی، امری ناگزیر 

رهبری و  دربرابر توده ها؛ رادیکال بودن دربرابر مصالحه... برای نمونه، درمورد تضاد اول، هیچ راه آسانی وجودنداشته، شکاف میان

وفاداری به هدف از سویی این تنش، نهفته در ارتباط گیری ناقص آنها، الزاما سربرمی آورد.  تضاد آشتی ناپذیر  توده ها و

جهانشمول خواست رادیکال جهت تحقق یک  ۀضرورت مصالحه.  انقالب با هزاران خواست است و از سوی دیگر، جهانشمول

 - عالیم شکست آن و سرخوردگی توقع های مردم است.  گلیک اینجا از جرج لوکاچاز  مراحل کوتاه آمدن،منفجر می شود و 

 ،کوتاهاست مقاله ای  .  ایننام می برد - را نوشت  36هایپریون هولدرلین   ۱۹۳۵که در سال  مراحل کوتاه آمدنمدافع سرسخت 

هولدرلین به انقالبیگری قهرمانانه را می  ۀسختاندر آن طرفداری هگل از ترمیدور ناپلیون علیه وفاداری سرلوکاچ  کهولی مهم 

خود را براساس فهم این چرخشگاه  ۀپساترمیدوری و پایان دوران انقالبی گسترش بورژوازی کنارآمده، فلسف ۀستاید: هگل با دور

آل انقالبی قدیمی  جدید در تاریخ جهان بنامی کند.  هولدرلین هیچ سازشی با واقعیت پساترمیدوری نشان نمی دهد؛ او به ایده

 -حتی در سطح شعر و اندیشه -واقعیت که هیچ جایی برای ایده ال های او نداشت.  اما نداوفادار م 37 "پولیس"بازسازی دموکراسی 

                                                   
 یم و سپس ببینیم چه پیش می آید".توضیح مترجم: به زبان فرانسه یعنی "حمله کن 33
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انقالب فرانسه، یک پیروزی پرشور و ضروری  ۀقهرمانان ۀمفهوم مارکس اشاره می کند که دوراین او را درهم شکست.   لوکاچ  به 

برای را شرایط که مناسبات بازار فرارسید: کارکرد اجتماعی حقیقی انقالب فرانسه این بود  ۀغیرقهرمانان ۀبه دنبال آن مرحلبود که 

قهرمانی حقیقی در چسبیدن کورکورانه به شور انقالبی اولیه نیست، بلکه آن  . حاکمیت غیررمانتیک اقتصاد بورژوازی فراهم سازد

است.  یعنی، در رهاکردن  "بر صلیب زمان حال ل گ"از شناسی قدردر  ،لوتر بگوید ۀازی با جملونه که هگل دوست داشت در بگ

با واقعیت  "مصالحه"و پذیرش کامل زمان حال همچون تنها قلمرو ممکن برای تحقق آزادی.  پس همین  ی ایده آلروح زیبا

که در  "ارگانیک ۀجامع"اشتن مفهوم پیشافاشیستی اجتماعی است که گام فلسفی مهم هگل را قادر ساخت به پیشروی و کنارگذ

 ۀتجزیه تحلیل دیالک تیک تضادهای درونی جامع؛ همچنین به او امکان به کاربرده بود System der Sittlichkeitدستنوشت  

 –تسکی ترو نگارش تز. آشکار است که این تحلیل لوکاچ عمیقا تمثیلی است و آنرا چند ماه پس از را بخشید مدنی بورژوا

از این رو متن لوکاچ را باید پاسخی به  پیرامون استالینیزم همچون ترمیدور انقالب اکتبر، بیان کرد.  -شخصیت دیگر کتاب گلیک 

را پذیرفته، به آن چرخشی مثبت  ]حکومت وحشت["ترمیدوریزم": او توصیف تروتسکی از رژیم استالین همچون دانستتروتسکی 

پیامدهای آنرا همچون تنها  ،ناکجاآباد باید در یک سرفروآوردن قهرمانانه ۀبرای انرژی از دست رفتبه جای سوگواری  :می دهد

انقالب  ۀرا نشان از محدودیت ذاتی پروژ از بدمستی انقالب "روز بعد"پیشرفت اجتماعی پذیرفت... مارکس البته  ۀفضای تحقق یافت

همانا حقوق تجارت و مالکیت  ،حقوق بشر جهانشمول "حقیقت"اند: می دآن آزادی جهانشمول  ۀوعد ناصادقیو  "بورژوازی"

آنرا انگیزی خالف قصد خودآگاهش(،  بحثلوکاچ از ترمیدور استالینی را بخوانیم )به طرز  دفاع. اگر ما استخصوصی 

ن متوهم آزادی بیا ی در: انقالب پرولتاریا به خودی خود شکافمی یابیمضدمارکسیستی  ۀیک دورنمای بدبینان ۀدربردارند

آزادی "کمونیستی  ۀیعنی پروژبیدار می شویم؛  در مناسبات جدید سلطه و بهره کشی ،کابوس به دنبال آن است کهجهانشمول 

ما باید یکسره بپذیریم که چون فعالیت انقالبی نه یک کنش خودشفافگر، که کنشی درگیر   شکست است. محکوم به ،"تحقق یافته

کنش هایی در پی دارد که نتایج نهایی آنها برعکس قصد اولیه است.  پس ما  بوده،ت، ناگزیر، تراژیک شرایط ازخودبیگانگی اس

 ۀحتی گذشتقرار است بزرگ که طی آن، به قول بنیامین،  رستاخیز ۀتغییر فرمول یک انقالب کبیر همچون لحظ یم بهنیازمند

 تنگنای تصمیم !مردم، مردمای "فرموله شده:   ۳:۱۴ نبی  ویلکه به روشنی در یای  لحظه آن ؛اقدامات انقالبی رستگار شود

. اما تصمیم، همیشه خطرهایی دربردارد، و بدون هیچ تضمین هستی "! زیرا روز خدا در تنگنای تصمیم نزدیک استدررسیده

تنگنای که مردم در دهدنادرست ب حکمخدا )یا هر عامل دیگری به جای آن(  شاید شناختی، احتمال شکست و تکرار آنرا دارد. 

      38حقیقی عشق وارد می شود.  ۀمایکاراست که  تراژیک ۀخود بر باد بروند.  در این لحظتصمیم 

ک، پرسش من از شما بیشتر روی رفورم متمرکز است. الکسی دوتوکویل در اثر خود به  دقیقیان: پروفسور ژیژِ 

L'ancien régime et la révolution( ۱۸۵۶) "رژیم کهن و انقالب"نام 
تصور نادرست ولی رایج را که  این  

 ۀ.  دوتوکویل براساس مطالعبه چالش می گیرد، انقالب در اثر نبود هیچ گونه رفورمی شکل می گیرد گویا

 ۀبدون هر گونه پیشین ۀپیش از انقالب فرانسه استدالل می کند که برخالف انتظار، یک جامع دوراندقیق 

به شود. او نتیجه می گیرد که انقالب ها درواقع،  "انقالب"ن است دستخوش کمتر ممک ،"رفورم"نزدیک 

                                                   
یکی از نظریه های ژیژک برای تجدید نظر در رفتار انقالبی، منظور کردن عشق همچون بزرگ ترین کار مترجم:  توضیح  38

 انقالبیون است. 
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پس از دوتوکویل، تاریخ دوران در واقع، به نظر من، رفورم های ناموثر و شکست خورده رخ می دهند.  دنبال

زارها پس از رفورم الغای سرواژ با بردگی دهقانان و اقدامات ت ۱۹۱۷مدرن دیدگاه او را تاییدکرد: انقالب 

انقالب اسالمی ایران، مدتی نسبتا کوتاه پس از اصالحات زندگی در شهرها رخ داد؛  ۀبرای غربی کردن شیو

از سوی  "سوسیالیستی"رخ داد؛ حتی انقالب کوبا پس از اصالحات موسوم به  "انقالب سفید"نام شاه ایران به 

سیاسی و مدنی  جوامعجربه باید از سوی این قانونمندی حاصل از تدر زمان ما نرال باتیستا رخ داد.  ژ

آیا شما این نظر را تایید بسیار جدی گرفته شود.  کشورهای درحال توسعه یا درگیر ساختارهای استبدادی، 

های پیشگیری از انقالب می کنید که تنها رفورم های موثر و موفق در بهبود ابعاد زندگی مردم، قادر به 

پسرفت اجتماعی و سیاسی و در نهایت،  د به جنگ، ویرانی،نکه می توان هستند تراژیک یا حرکات انفجاری

 های  جهان سوم بینجامند؟کشور ۀتجزی

ابتدا برای راهیابی بهتر در این زمینه، بیاییم نگاهی به شرایط جهانی امروز بیندازیم.  سپس به  موافقم.  من عمیقا با نظر شما ک:  ژیژِ

 ثر خواهم رسید.رفورم های مو ۀشما در زمین ۀنکت

تا همین اواخر،   .دیده می شوندنشانه های یک بازپردازش بلند مدت فضای سیاسی شروع می کنم که اروپای غربی و شرقی  از

یک حزب راست مرکزی  مخاطب می گرفتند.رای دهندگان را  ۀفضای سیاسی در تسلط دو حزب اصلی بود که کل بدن

به همراه  دموکرات...( -)سوسیالیست، سوسیال حزب مردم...( و یک حزب چپ مرکزی مسیحی، لیبرال محافظه کار، -)دموکرات

یک حزب طرفدار کاپیتالیسم  این روزها . (احزاب کوچکتر که مخاطبان انتخاباتی محدودی داشتند )محیط زیست، لیبرال و غیره

رباشان جنسی و اقلیت های مذهبی و قومی و حقوق دگ غلب مدارا دارد با سقط جنین،ااست که روزافزون جهانی در حال برآمد 

همراهی مستقیم از مقابل این حزب، حزبی ضدمهاجر و پوپولیست به مراتب قوی تر هست که در حاشیه های خود،  ۀجبهدر  غیره. 

 در ونیست های سابقمک انحاللبارز این وضعیت، لهستان است: پس از  ۀنمون . برخوردار استگروه های فاشیست و نژادپرست 

نخست وزیر پیشین دونالد داسک و حزب محافظه کار مسیحی برادران  "ضدایدئولوژی"و لیبرال و  میانه رو با حزباحزاب اصلی، 

در  -محافظه کارها یا لیبرال ها –این است که کدام یک از دو حزب اصلی  بر سر رقابت اساسی امروز . روبرو هستیمکاژینسکی 

بودن -اشباح ایدئولوژیک-دربند-هنوزهمچون نماد بر حزب دیگر  39سیگری پساایدئولوژیک معرفی خود همچون تجسم غیرسیا

نود، محافظه کاران در اثبات خود در این جهت، جلوتر بودند؛ سپس چپ های لیبرال که گویا دست  ۀپیروز می شود؟ در اوایل ده

 جلو افتاده اند.  امروز، دوباره محافظه کاران  باال را داشتند، بر آنها پیشی گرفتند. 

ملی گرا  -یا نباید همچنین به خیزش همان اندازه عجیب بنیادگرایان مذهبیآیادگرایی اسالمی می اندیشیم، نوقتی به خیزش عجیب ب

نمونه های موفقیت بوده است:  در کشورهایی چون لهستان، مجارستان و کرواتیا فکرکنیم؟ در دهه های اخیر، لهستان یکی از معدود

 . در چند سال اخیر، دولت لیبرال میانه روی دانالد تاسک روی کار بود .سقوط سوسیالیزم،  تولید سرانه بیش از دوبرابر شد پس از

حاال یک جنبش گسترده برای  . سپس، راست افراطی تقریبا ناگهانی بدون هیچ جنجال رسوایی فساد مانند مجارستان، روی کار آمد

شور و  ،پوپولیسم ضدمهاجر رد خطر جانی برای مادر، تجاوز یا نقص جنینی به راه افتاده است. اوجلوگیری از سقط جنین حتی در م

 ۀسرگیجاز ما دربرابر آنها.  این میان، یکی از نشانه های سخن  :سخن می گوید مبارزه جوهیجان را به سیاست برگردانده، با واژگان 
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، پس اگر ماری لوپن می تواند، چرا ما نکنیم؟ ":بگیریمرا از راست یاد سیاسیشورانگیزی  می گویند بیاییمچپ این است که  بقایای

 مسخره که پیشاپیش بازنده است. ۀیک مبارز "..دولت نیرومند برگشت.-باید به ملت

را دولت سیزی ۀبا نگاهی دقیق به برنام سوسیال دموکراسی وجود دارد. در از آن طرف، گرایش بازگشت به مدل قدیمی دولت رفاه 

آنها همان اقدامات چهل سال پیش بود که بخشی از استاندارد میانه رو سوسیال  ۀدر یونان پیش از تسلیم، می بینیم که خواست

 ماست که شما ۀبود(. این نشان اندوهباری از زمانتر دولت بسی رادیکال  ۀبرنام  ،۱۹۶۰ ۀد دهئمی رفت )در سوشماردموکرات به 

فرصت ولی همچنین یک   ؛دوران های تیره خاص نشان –کال باشید تا از چنان اقداماتی حمایت کنید باید وابسته به یک چپ رادی

چپ میانه رو بود.  به نظر می آید که چپ رادیکال امروز به قول  متعلق به ،جهت دردست گرفتن فضایی که دهه های قبل برای چپ

. "آیی نداردبت کند که کاراث سرآخر،راسی با چنگ و دندان است تا محکوم به مبارزه برای سوسیال دموک"آلبرتو توسکانو واقعا 

 ؟برای سازماندهی جوامع ما ندارد ییقابل اجرا ۀتلخ که چپ هیچ برنام یاین شاهدی نیست بر حقیقت آیا

در درجازد  بایدیا  ؟ (نشینی بر مطالبات رادیکال )و از آنجا محکوم کردن خود به حاشیه پافشارییا یک شق سومی هست ورای آ

)سقط جنین، ازدواج دگرباشان جنسی، خدمات  سازشکاری تالش برای تغییرات کوچک در چارچوب نظم کاپیتالیسم جهانی

  شاید راه سومی وجودداشته باشد. اما درمانی بیشتر...(؟  

بر مطالبات میانه ای است که  اصرار ،هنر بزرگ سیاستاصلی پرسش شما یعنی رفورم های موثر، نزدیک تر می شوم:   ۀاینجا به نکت

 -. داستان های علمیمی نمایندناممکن دانسته شده اند، ولی ممکن  پیشاپیش، ،در نظم موجودبا آنکه ، ولی نیستندناممکن خالص 

ت اهی را فشارمی دهد و ناگهان کل واقعیبرا باز می کند یا دکمه ای اشت عوضیدری  ،که قهرمان داستانرا درنظر بگیرید تخیلی 

ناممکنی است. امروز  ۀت متحده آمریکا خدمات درمانی سراسری به روشنی یک چنین نقطالیااپیرامون او از هم می پاشد. در 

. در اساس، رخ می داداست که چگونه یک گزینش غلط باید پیش از گزینش درست  بارزوضعیت ناخوشایند سیاسی نمونه ای 

ولی گزینش رادیکال، هرچند به طور مجرد،  . دموکراتیک و انقالب رادیکال است میان رفورم سوسیال ،گزینش سیاست چپ روانه

غربی،  ۀمانند روح زیبایی که در طلسم بیحرکتی گیرکرده است: در جوامع توسعه یافت بوده:درست است، موجب شکست خود 

ی ساده می تواند شرایط "خطا"ینش د.  تنها یک گزندن ندارورفراخوان ها به انقالب رادیکال هیچ گونه قدرت به حرکت درآ

فراهم کند: چه پیروز شود و چه شکست بخورد، دسته ای از مطالبات بعدی را به حرکت  سوسیالیستیذهنی را برای یک امکان 

(، و این است که به گزینش درست می "برای برقراری خدمات درمانی سراسری همچنین نیاز هست به...")مانند:  درمی آورد

نیاز به تغییر رادیکال جهانشمول باید از چنین فرایند واسطه مند و از طریق  هیچ راه میانبری وجودندارد.  ر کار رفورم،دانجامد. 

خود،  من برحقم و فالکت جهان در راه اشتباه": می گویدکه  یاز گزینش درست یکراست. پس، شروع 40 برخیزد مشخصمطالبات 

از الزاما بنابراین، هنر حقیقی سیاست این نیست که  حتی بدتر از یک گزینش غلط است. ، "من چقدر برحقمنشانی است از این که 

  به درد بخورد!که بزنیم گزینش غلطی دست به را مرتکب شویم و  41 مناسباشتباه  دستکم  اشتباه پرهیز کنیم، بلکه این است که

 ۀنقط : می رسدبه یک خودارجاعی  ،"ناممکنی ۀنقط" ۀارسازوانناشی از  ناگزیر به دلیل اختالل هایکاپیتالیسم جهانی شده، 

چند سال پیش، گزارشی از  باشد و چنین هم هست.  "مناسبات بازار آزاد"بازار جهانی می تواند به درستی، خود در  "ناممکنی"

                                                   
 برای فهم این گفته ها ضروری است.توضیح مترجم: ریشه های هگلی تفکر ژیژک  40

41 right mistake 
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CNN  مالیکشور دو ستون اقتصاد  در این باره قبال هم نوشته ام:  بین المللی را نشان داد.  "بازار آزاد"از کشور مالی، واقعیت ،

قدرت های غربی قوانینی را که خود می کوشند زیرا هر دو در بحران هستند، .  این پنبه در جنوب و دامداری در شمالعبارتند از 

د، ولی درجه یک تولید می کن ۀمالی پنبکشور جهان سوم، تحمیل کنند، زیر پاگذاشته اند.   ۀبیرحمانه به ملتهای فقیر نگه داشته شد

دولت مالی.  از این رو تعجبی نیست  ۀدولت آمریکا پولی که برای حمایت مالی پنبه کاران صرف می کند، بیشتر است از کل بودج

رقابت  قادر بهاروپا تقصیرکار است: لبنیات و گوشت گاو مالی  ۀآمریکا نمی توانند رقابت کنند. در شمال، اتحادی ۀکه آنها با پنب

می دهد که  یارانهیورو در سال  ۵۰۰اروپا برای هر گاو  ۀاتحادی.  گوشت اروپایی که یارانه های قوی می گیرند با شیر و نیستند

رقمی بیش از تولید سرانه در مالی است.   شگفتی ندارد که توضیح وزیر اقتصاد مالی چنین بود: ما نیازی به کمک، نصیحت یا 

فقط لطفا به قواعد خودتان پیرامون بازار آزاد پایبند بمانید،  ! نداریمسختگیرانه ولتی لغو قواعد د فوایدسخنرانی های شما پیرامون 

 آنگاه اصل مشکالت ما برطرف خواهد شد.   

پیش بینی های بحران، سرمایه داری بیش از هر زمان دیگر نه در بحران، که در  ۀن کاپیتالیسم اغلب می گویند که باوجود هماهوادار

فقط   –)کمابیش(  کرد. کاپیتالیسم همه جای دنیا درحال رشد است پذیرفتن بحران هاو نمی توان کاری جز  –پیشرفت است حال 

این تنش میان رشد انفجاری و بحران های محلی و فقر )هرچند  . شونددچار بحران می  ،این رشد انفجاری ۀچنبرمردم هستند که در 

راه بحران های متناوب خود  از کارکرد هنجارین سرمایه داری است: کاپیتالیسم از بخشی  یکبار کل سیستم را به لرزه درمی آورد(،

بردگی را درنظر بگیریم. درحالی که کاپیتالیسم خود را همچون یک نظام اقتصادی این مثال را جای دیگر هم زده ام: می سازد. را نو

خود، بردگی را همچون بخشی از  ۀبه نوباما تد بازار(، )همچون یک شرط دادوس مشروعیت می بخشدرا که آزادی فردی جاانداخته 

از اوایل دوران مدرن تا جنگ داخلی ولی رفته بود،  نهرچند بردگی تقریبا در پایان قرون وسطی از بی  تولیدکرد: ،روند درونی خود

شدن سرمایه، دوران جدیدی آمریکا در مستعمرات رشد انفجاری داشت. می توان به جرات گفت که امروز با دوران جدید جهانی 

شکل های جدید بلکه بردگی دیگر به معنای وضعیت افراد برده شده دربرابر قانون نیست،  از بردگی نیز درحال سربرآوردن است. 

عربستان سعودی )امارات، قطر، غیره( که از حقوق و آزادی های  ۀمتنوعی به خود می گیرد: میلیون ها کارگر مهاجر در شبه جزیر

به صورت اردوگاه  ی ابتدایی بی بهره اند؛ کنترل کامل بر میلیون ها کارگر آسیایی در کارگاه های غیرقانونی که اغلب مستقیممدن

عمده از کار اجباری برای بهره برداری از منابع طبیعی آفریقای مرکزی )کنگو و غیره(.  اما الزم  ۀهای کار اداره می شوند؛ استفاد

  نیست راه دور برویم.

سوختن یک  به دنبالدستکم هفت نفر  ،، در یک روز یکشنبه۲۰۱۳در اول دسامبر مثالی می زنم که در نوشته های پیشینم آورده ام: 

جان  ،گیر کردهکارخانه  ۀصنعتی پراتو در ده کیلومتری فلورانس ایتالیا در خوابگاه فقیران ۀمتعلق به چینی ها در منطق ۀکارخان

هیچ کس نمی تواند بگوید که غافلگیر شده، زیرا سالها است "محلی فعال بود، گفت:  ۀنینا که در یک  اتحادیریبرتو پیستو.  سپردند

فقط در پراتو  . "صنعتی میان پراتو و فلورانس، هزاران نفر در شرایط نزدیک بردگی زندگی و کارمی کنند ۀهمه می دانند در منطق

این  قانونا توسط یک شرکت با صاحبان چینی ثبت نام شده اند.  ی،نفر  ۲۰۰،۰۰۰نفر در میان جمعیتی کمتر از  ۱۵،۰۰۰دستکم 

عمده  ۀساعت در روز برای یک شبک ۱۶بیش از  ،شهراین گمان هست که هزاران مهاجر چینی دیگر به صورت غیرقانونی در 

 ۀزندگی فالکت بار بردگان نوین به حاشیپس ما نیازی نداریم برای دیدن  فروشان و کارگاه های تولید پوشاک ارزان کارمی کنند. 

ما، ولی ما فقط آنرا نمی  ۀند همین جا باشد، درون خانابردگی می تو شهر شانکهای یا دبی و قطر برویم و مثال به چین انتقادکنیم. 
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نیست، بلکه یک ضرورت  ناگوار اتفاقیک  ،انواع بردگی جدیدجار نفاین آپارتاید نوین، این ا بینیم یا وانمود به ندیدن می کنیم. 

 امروز می باشد و از این رو، به چالش کشیدن آن، می تواند یک تغییر جهانی درپی داشته باشد.  ۀساختاری سرمایه داری جهانی شد

بالقوگی های آزادی بخشی نیز دارد. من فکر نمی کنم که هیچ  ،از سوی دیگر می خواهم تاکیدکنم که درعین حال، گلوبالیزاسیون

رهایی بخشی در مقاومت رویاروی گلوبالیزاسیون توسط سنت های محلی وجود داشته باشد و البته بیرحمانه ترین خصلت ها  قدرت

 .   می آیندهم با آن 

آیا جنبش ها می توانند برای ایجاد در مطالعات مربوط به رفورم و انقالب، این پرسش هست که دقیقیان: 

 نظر شما چیست؟  کنند؟تغییرات، روی رخ دادن انقالب حساب 

ما نمی توانیم روی انقالب حساب   !این که آیا جنبش ها می توانند برای رخ دادن انقالب برنامه ریزی کنند، البته که نه ک: ژیژِ

ما باید این باشد که برای آن برنامه ریزی نکنیم.  امور، این طور کارنمی کنند. مسئله این نیست که ما  ۀکنیم و اتفاقا وظیف

قدرت، می پذیرند که بدون اجرای صاحبان )خواستاران تغییر(، انقالب را برنامه ریزی کنیم؛ مسئله اینجاست که آیا حریف، یعنی 

، در این سطح تجریدی نگاه به موضوع، می توانم بگویم که نباید پسرا واگذارنمایند؟ آن خود، حاکمیت خشونت در دفاع از 

اقدامات خشونت  برای، جنبش ها نباید بگذارند که غافلگیر شوند و باید هرچه هست ریزی کرد.  برای اقدامات خشونت آمیز برنامه

داشته باشند. افزون بر این، فاصله ای گسترده هست میان تغییر رفورمیستی نرم و پیش نگرانه  ۀآمیز قدرت دربرابر جنبش، برنام

تظاهرات انبوه مداوم و اعتصاب های سراسری می تواند تسلیم شود اقدامات سرنگونی خشونت آمیز.  گاه یک قدرت سیاسی از راه 

 یا ایجاد تغییرات را بپذیرد.      

به )رفولوسیون(  refolution ه ای را با نام جدید مقولنظریه ای در چند سال گذشته مطرح شد که دقیقیان: 

 ه حد کارآمد می دانید؟تا چعنوان یک آلترناتیو برای رفورم و انقالب مطرح می کند.  شما آنرا 

 :را می بینند refolution "رفولوسیون" روشنفکران همه جا رویای یک تا این حد،من خوب درک می کنم که چرا ک:  ژیژِ

به قول انگلیسی زبان ها آنها اما متاسفم که بگویم  چه کسی از چنین چیزی بدش می آید؟  یک انقالب و تغییر رژیم بدون آسیب. 

 ۀآن.  به تجرب ۀاما بدون پرداخت هزین ،یعنی تغییر رادیکال می خواهند ! ده نوش جان کننداحاضر و آمکه اهند کیک را می خو

آمادگی و  ،من، تنها راه گذار صلح آمیز از یک رژیم خودکامه به یک رژیم بازتر این است که برای خشونت نهایی از سوی رژیم

 دربرابرزندگی سیاسی است: گاه، فقط این گونه می توان از خشونت پرهیز کرد که غم انگیز  ۀاین داد  داشته باشیم. پیش نگری

محتوای  ،ولی، همچنان برای من مهم تر حریف را از اعمال خشونت منصرف سازیم.  ،و سازمان یافته باشیم و از این راه متحدآن 

چه کنیم؟  به بیان  خیال داریم ،وکراتیک مبهمقدرت جدید چه خواهدکرد؟ آیا می دانیم که پس از یک گشایش دم  تغییر است:

؟ برای من، یمپرهیزبتظاهرات مصر و ترکیه که به بازگشت رژیم سابق انجامیدند، اسفبار دیگر، چگونه می خواهیم از سرنوشت 

 کارگران ناخشنود است.  "اکثریت خاموش"مهم، وجود پیوند میان تظاهرکنندگان جوان و تحصیلکرده و  ۀسوی

 دارید؟سخنی فارسی زبان خود ایرانی و : آیا برای خوانندگان ندقیقیا

وجود  ۀدربار به دنبال آن،من می خواهم از خوانندگان ایرانی خودم دو پرسش بکنم، یکی پیرامون ماهیت جنبش سبز و  ک: ژیژِ

 ن می گذرم.  بنابراین، برداشت های خود را با شما درمیا در دیدگاه های اسالم.  نندهرهابالقوه  ه ایجنب
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 ،رویدادهای تهرانبرای ببینید، .  نیاز به مقدمه چینی دارد است که ۲۰۰۹از خوانندگان ایرانی ام در مورد انتخابات  اولپرسش 

  تفسیر ارائه شد: نسخه های گوناگون

اوکراین،  "نارنجی"ای به انقالب هآن تشبیه  باهوادار غرب را می دیدند  "جنبش رفورم"یک گروهی در آن تظاهرات، اوج گیری 

همچون گام  ،در مجموع، آنرا یک واکنش سکوالر به انقالب خمینی ارزیابی می کردند. این دسته، از جنبش . گرجستان و غیره

 نخست به سوی یک ایران لیبرال، دموکراتیک، سکوالر و خالی از بنیادگرایی اسالمی طرفداری کردند.

آرای بیشتر بود و صدای اکثریت به شمارمی رفت، در حالی  ۀدبودند که احمدی نژاد واقعا برنددربرابر این گروه، دسته ای نیز معتق

؛ آنها می گفتند باید با واقعیت روبرو شد و پذیرفت که لیاقت ایران، بودمتوسط و جوانان مرفه  ۀطبق کارکه حمایت از موسوی 

 همان احمدی نژاد بود. 

ضوی از حاکمیت روحانیون می دانستند که فقط با آرایشی متفاوت با احمدی نژاد ظاهر شده دیگر آنها بودند که موسوی را ع ۀدست

، در سال نیزانرژی اتمی و مخالف به رسمیت شناسی کشور اسرائیل بود و  ۀبرنام ۀخواستار ادام همموسوی .  آنها می گفتند که بود

 ...را داشتیت اهلل خمینی آدموکراسی، حمایت کامل دوران سرکوب های جنگ ایران و عراق و 

بود که از احمدی نژاد پشتیبانی می کردند: از نظر سنتی ترین برخورد، از سوی هواداران برخی گرایش های چپ اسفبارسرانجام، 

فقط استقالل ایران درخطر بود و احمدی نژاد یک طرفدار استقالل کشور و افشاگر فساد نخبگان بود که می خواست  گویا آنها

چنین یک  ،هاالکاست و فناتیک احمدی نژاد منکر ۀزیر چهرمی کوشیدند اصل از نفت را صرف اکثریت فقیر بنماید. آنها ثروت ح

گویی نسبت به تظاهرات عظیم مردم نابینا شده، متکبرانه بر آن بود که برای ایرانیان عقب  ،البته این دیدگاه  .را نمایش دهندکسی 

 !آنها هنوز به حد کافی به پختگی نرسیده اند که حکومتی سکوالر داشته باشند افتاده، احمدی نژاد کافی است و

اصالح  /دربرابر/محور افراط گرایان اسالمی  بهتظاهرات ایرانیان را آنها ند: بوددر یک امر شریک  گیهای متضاد، همتفسیراین 

: آیا او یک اصالح طلب غرب شتندوسوی مشکل داو از این رو همگی در تشخیص جایگاه واقعی ممحدود می کردند طلبان لیبرال 

که در این صورت، پیروزی او نمی توانست تأثیری  است حکومت دینی ۀگرا و خواهان آزادی و اقتصاد بازار است؟ یا در همان رد

 رد؟اجدی بر طبیعت رژیم بگذ

همگی در مورد طبیعت واقعی آن  نشان می دهد که دارندگان این دیدگاه ها ی،شدید تفسیریوجود چنین نوسان های اما 

 :تظاهرات، عناصری را از قلم می اندازند

که در  تاریکی شامگاه از پشت بام های تهران برمی خاست، به  "اهلل اکبر!"رنگ سبز به کاررفته توسط هوادارن موسوی و فریادهای 

بازگشت به ریشه های آن و برطرف ساختن فساد  دماننو  ۱۹۷۹انقالب  تداومروشنی نشان می دهند که آنها فعالیت خود را همچون 

کنشگری  مهر ،به ریشه ها فقط یک رویداد برنامه ریزی شده نبود؛ حتی بیشترنمادین این بازگشت  . می دیدند گریبانگیر انقالب

های تظاهرات، و اجرای شعار آنیاتحاد مردم، همبستگی، خودساماندهی خالق، خلق بر  : تاکیدرا بر خود داشتتوده های مردم 

ما با یک خیزش مردمی اصیل   هزاران نفر در سکوت و همدردی.صدها ترکیب منحصر به فرد خودجوشی و نظم، مانند راهپیمایی 

 انقالب خمینی بودند.   ۀسروکار داشتیم که اجراکنندگان آن، کوشندگان فریب خورد
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که پیشتر نیز به آن اشاره کرده  ان آنرا در یک جای غیرمنتظره دیدمی تو -رهایی بخشی در اسالم یک افسانه نیست ۀبالقونیروی این 

هاییتی از همان ابتدا یک استثنا بود، از همان زمان نبرد   ."لحظه ای تعیین کننده در تاریخ جهان" همچون: در انقالب هاییتی ام

آزادی بشر از نظر جهانشمولی  ۀبود که اعالمیفقط در هاییتی "انجامید:  ۱۸۰۴انقالبی علیه بردگی که به استقالل آن در ژانویه 

مفاد ".  از این رو "به هر قیمتی با نظم اجتماعی و منطق اقتصادی زمان خود درافتادآزادی  ۀ.  تنها در هاییتی اعالمیداشتانسجام 

تنها اندک افرادی می  . 42 "این حد نیرومند برای نظم جهانی امور نبوده اند هیچ یک از رویدادهای کل تاریخ مدرن تهدیدی تا

نشان  نامی به؛  John Bookman ملقب بهبود  خطیبیسپاهپوست و  ۀبرد ،دانند که یکی از سازمان دهندگان شورش هاییتی

این امر مرا به یاد سنت شورشیان اشتراکی و  بود.  "قرآن"، نه انجیل، بلکه [Book] "کتاب"باسوادی او.  سورپرایز!  منظور از 

قرمطیان، یک گروه تحول   د.نپیوند دار 45بار گو شورش زن 44مسلمانی می اندازد که به ویژه با نام جمهور قرمطی  43 هزاره گرای

یک جمهور آرمانشهری برپاداشتند.  ]م.[ ۸۹۹خواه مسلمان بودند که مرکز آنها در عربستان مرکزی یا  بحرین امروز بود و در سال 

حجراالسود را در مکه اشغال  ،در فصل حج ۹۳۰محکوم می شوند: در سال  "ن تروریسمیک قر"آنها اغلب به دلیل دامن زدن به 

هدف قرمطیان ساختن جامعه ای براساس خرد و  نیست.   کردند به این نشان که دوران عشق فرارسیده و دیگر نیازی به رعایت قانون

مالکیت ها در جامعه به  ۀهم ه با هم برابر بودند. اداره می شد که هم ارتساوی بود. حکومت آنها توسط شورایی از شش فرماند

ای بسته سازماندهی شدند، اما فرقه ای مخفی نبودند: فعالیت آنها  حلقههرچند قرمطیان همچون  تساوی بین همگان تقسیم می شد. 

 خالفت وه زده شد بار در بصرگقیام آنها توسط شورش بردگان زن ۀجرق  عمومی بود و مورد خبررسانی همگانی قرارمی گرفت.

برده را دربر   ۵۰۰،۰۰۰( به درازا کشید، بیش از ۸۸۳تا  ۸۶۹سال ) ۱۵بار که مدت گشورش بردگان زن بغداد را به چالش کشید. 

گرفت که از سراسر امپراتوری اسالم به این مکان آورده شده بودند. رهبر آنها علی ابن محمد، برده ای سیاهپوست بود که در اثر 

شرایط کار و تغذیه بردگان را  ۀاو مطالباتی درزمین . به پاخاستبصره کار می کردند، مردابی های زمین بردگانی که در  دیدن رنج

خانوادگی پذیرفته نشد،  ۀاین شجره نام ۀوقتی ادعای او در زمین علی ابن ابی طالب دانست.  ،خود را از اخالف خلیفه ه،به میان آورد

رادیکالی کرد که بر اساس آن، شایسته ترین افراد باید حکومت کنند، حتی اگر از میان برده  ۀی خواهانتساو ۀآموز ۀشروع به موعظ

منفی و خشونت "باشند.  تعجبی ندارد که این بار هم تاریخ نگاران رسمی مانند الطبری و المسعودی فقط سویه های  46های حبشی 

 این قیام را ثبت کردند...  "آمیز

ا من اینجا دارم رویاپردازی می کنم؟ آیا فقط امیدهای خودم را با خوانندگان ایرانی ام در میان می گذارم؟ یا آنکه به من بگویید: آی

 یک بعد رهایی بخش در سنت مورد بحث ما وجوددارد؟ 

                                                   
42 Peter Hallward, DAMMING THE FLOOD, London: Verso Books 2007, p. 11. 

 43
به باوری گفته می شد که بر اساس آن، با گذشت هر هزاره تحوالت  riusānēllīmیا به التین  Millenarian: توضیح مترجم

. این باور در فرهنگ های متعددی وجود داشته است.  ناگزیر می شودو دینی در جوامع بشری  عمیق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی
 این اصطالح امروز در فرهنگ سیاسی رایج نیست. 

   
44 Qarmatian republic” 

بود  یکی از شورش های مهم بردگان در دوران خلفای عباسی ثورة الزنجشورش بردگان زنجی یا زنگباری یا توضیح مترجم:  45

بهنظرهانریماسینیون،حسینبنمنصورحالجکهبهشیعیانوقرمطیانمیالدی به طول انجامید.  ۸۸۳تا  ۸۶۹که از  بنا
.کردحمایتقیامایناز،داشتهمنوایی  

46 Abyssinian 
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فلسفی خرمگس. پرسش شما در بخش فوروم  ۀمصاحبه با گاهنام انجامبا سپاس از  ،ک : پروفسور ژیژِدقیقیان

خوانندگان و متفکران ایرانی و فارسی زبان می توانند پاسخ های  ی خرمگس به بحث گذاشته می شود.تارنما

شما دنبال کنید. امیدواریم و  خود را به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی در فوروم بازتاب دهند

ه شده، در اختیار خوانندگان گفتگوها در ماه های آینده از سوی خرمگس به فارسی ترجماین گزیده ای از 

  گرفت. خواهد قرار

  

 :ک ی ژیژِاسالوُقواعد شرکت در فوروم تارنمای خرمگس برای گفتگو با 

  برای و در ارتباط با دو پرسش این مصاحبه، فقط متون ارسالی به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی سلیس و بدون غلط

متن به یکی از سه زبان فرستاده شوند.  آنها نتشر نخواهند شد، مگر همراه انتشار پذیرفته می شوند.  متون فارسی م

به فارسی در دفترهای آینده  متونبرگزیده هایی از   نظرهای رسیده از زبان فارسی ندارد. ۀخرمگس تعهدی برای ترجم

 بازتاب می یابند.

  فهرست منابع و رعایت "نظر کارشناسی"؛ "اظهار نظر": شده باشندزیر مشخص  ۀیکی از دو مقول درمتون ارسالی  .

 می باشند.  "نظر کارشناسی"متون  ۀاصول تحقیق استاندارد، الزم

  کلمه قابل انتشار خواهند بود.   ۵۰۰کلمه و اظهار نظرها تا حد  ۳۰۰۰متون کارشناسی ارسالی تا حد 

 ت ها، یا هرگونه واژه های ناشایست از انتشار متون شامل توهین و به اشخاص حقیقی، حقوقی، ادیان و اقوام و مل

 خودداری می شود.

 آنان برای برگردان به فارسی و انتشار بعدی، خرمگس ضمن  ۀشرکت کنندگان می پذیرند که در صورت انتخاب نوشت

 نوشته ها آزاد خواهد بود.  یی ازحفظ امانت، در برگزیدن برخی بخش ها

 و شورای دبیران آن نخواهد بود.  خرمگسرسمی  دیدگاه ۀهیچ یک از نوشته های ارسالی، به منزل 
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 انقالب و رفورم رویکردهای فیلسوفان سیاسی به 

 (()اسفندیار طبری

 

 ارگان تمامی که آن ۀگستر ویژه، به.  شود  می یاد کوتاه بسیار زمان در ساختاری تحول یک عنوان به ،رایج مفهوم در از انقالب

 یک برای که یافته نیز دیگری های چهره کنونی دوران در انقالب اما  .دارد  استثنایی ۀجنب یک سازد،  می متاثر را اجتماعی های

 . بپردازیم عمل و تئوری ۀعرص در نمودهای به مرورکرده، سپس را آن های  ویژگی ابتدا است الزم دقیقتر بررسی

 : ادقرارد ارزیابی مورد زیرین های جنبه از توان  می را انقالب ۀپدید

 دیکتاتوری به  هایی انقالب چنین است؟ محدود لوژیکئواید چهارچوب یک در سیاسی نخبگان توسط یک انقالب آیا :فکری

 . است ایران در ۵۷ بهمن انقالب  یا ۱۹۱۷ اکتبر انقالب آن مثال که انجامند  می ایدیولوژی یک

 همواره که متناوب ۀپدید یک یا دهد  می رخ  استثنایی ۀلحظ یک در که است ناگهانی ۀپدید یک انقالب از منظور آیا : زمانی

 . است ناگهانی  ملی بافت در اما دارد، ادامه همواره المللی بین بافت در انقالب مارکسیستی، ۀاید در مثال طور به. دارد ادامه

 را اجتماعی  زندگی که یصنعت انقالب دارد؟  سیاسی ۀگستر یا است طرح قابل اجتماعی میدان یک در صرفا آیا :مکانی

 . ندارد سیاسی خصلت کند،  می دگرگون

  انقالب مثال طور به . شود  می ارزیابی آینده و گذشته بین  پلی عنوان به یا است گذشته از کامل جدایی مفهوم به آیا نوآوری:

 گذشته ناسیونالیستی های ارزش به صرفا را خود سوم رایش تیسفاشی انقالب که حالی در داشت، نوآورانه های خصلت فرانسه

 .ندارد نوآورانه و مثبت ۀجنب یک همیشه انقالب که یافت در توان  می مثال این با ساخت.  پایبند

دنبال  بهnegative liberty   در بافت منفی آزادی است؟ نظر مورد مثبت یا  منفی شکل به عمدتا آزادی تحقق آیا :آزادی

 آزادی تحقق به دنبال   positive liberty 47 در حالیکه شکل مثبت آن  دارد.  ساختار موجود را  رهایی  است و پتانسیل تخریب

 . است اقتصادی یا اجتماعی سیاسی، مشخص های

 در چه و تئوری ۀعرص در چه دارد؟ آن  از تعبیری چه آری، اگر کند؟  می استفاده ابزار یک عنوان به ازخشونت آیا خشونت:

 دارد. وجود متفاوتی هایرنظ دید، خواهیم که طوری به عمل، ۀعرص

                                                   
47

  ید.آزادی مراجعه فرمای ۀویژ خرمگسدفتر دوم  ۀبرای مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی به مجموع 
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 نخبگان لنین،  تئوری، ۀعرص در مثال طور به خلق؟ یا  انقالبی های سازمان یا ها گروه کیست؟ آن ۀآفرینند و حامل :سوژه

  می رد را البانق بودن ناگهانی دلیل همین به و داند  می سوسیالیستی انقالب محرک حتی یا کننده کنترل عنصر را سازمان یافته

 سوژه از توان  می نیز عمل ۀعرص در. خیزد  می بپا  خاصی ۀلحظ در که داند  می  اصلی ۀسوژ را خلق ولی رزا لوکزمبورگ، کند.

فن  تکامل با اقتصادی رقابت و روش بر تکیه با که است داری سرمایه سیستم این صنعتی انقالب در برد: نام متفاوتی های

  48.سازد  می دگرگون عمیق طور به را اجتماعی  زندگی ۀشیو آوری،

 که شود  می انقالب از شکلی یک رفورم زیرا گذاشت، چندانی تفاوت انقالب و رفورم بین نتوان شاید ها مولفه این به توجه با

 است. مثبت های آزادی دنبال به و خشونت فاقد نیست، ناگهانی

 آزاد بازار لیبرالیستی سیستم برای پیروزی یک سوسیالیستی، کشورهای و یشورو جماهیر اتحاد فروپاشی و آهنین دیوار شکست

 مفهوم این در را تاریخ  پایان ۱۹۹۲ سال در فوکویاما فرانسیس که حدی تا  .شد قلمداد دمکراسی چهارچوب در اجتماعی

 در .نبود انقالب پایان تاریخ، ایانپ البته. است نهایی ۀبرند اقتصادی و سیاسی سیستم یک عنوان به لیبرالیسم که کرد، اعالم

 حرکت ،این بر  عالوه. است زنده همچنان اجتماعی  عدالت و آزادی برای آمیز مسالمت و  نرم انقالبی ۀاید دمکراتیک، کشورهای

 بزارا یک عنوان به همچنان انقالب که دادند نشان اخیر های سال در اوکرایین در همچنین و عربی های کشور در اجتماعی های

 .دارد اهمیت همچنان آن دقیق ارزیابی و انتقاد و انقالب تئوری دلیل، همین به. دارد  مهمی سیاسی نقش ،اجتماعی

 توان  می افالطون و  ارسطو آثار از .دارد همراه به جامعه سیستم و نظام در عمیقی تاثیرات سیاسی، دگرگونی یک عنوان به انقالب

 نظم از که نداشته وجود تصوری چنین دیگر عبارت به. است نبوده مطرح انقالب نام به ای هپدید آن زمان در فهمیدکه چنین

 دراستدالل ارسطو برای قوانین این به احترام و پولیس قوانین. رسید دیگر نظم به بتوان یونان، دمکراتیک و باستانی شهر پولیس،

 نداشته وجود  مفهومی چنین نیز ایران در. ماند ناآشنا  مفهومی انقالب وسطی قرون در همچنین . دارد  اساسی  نقشی او فضیلتی اخالق

 است ایران انقالب اولین گذاشت، وجود عرصه به پا قانون سیستم بنیانگذاری و نظام تغییر هدف با که مشروطه، انقالب. است

 داشت  بزرگی ۀگستر مکانی نظر از  بود، هانیناگ انقالب یک زمانی نظر از: شود ارزیابی چنین تواند  می شده یاد های زمینه در که

 استبداد از رهایی یعنی ، منفی بافت در آزادی برای مبارزه از  ناشی آن بر حاکم خشونت. گرفت بر در را مردم اقشار تمامی و

 حکومت قدرت ارب اولین برای که بود، آن ۀنوآوران خصلت همه از مهمتر.  است بوده مردم سوی از جوش خود  انقالبی و حکومتی

 دنبال به  فعاالنه خواهی مشروعه های جریان میان آن در البته. ساخت  می مشروط مردم نمایندگان مجلس و قانون طریق از

 انقالب مقابل در. نبودند وار نمونه ،انقالب آن برای  جریانها این  ولی کنند، حاکم را اسالمی شرع قوانین که بودند خود موفقیت

 . یافت پایان مشروعه سنّت همان تحقق با و نداشت  نوآورانه خصلت هیچ منظر ینا از ۵۷ بهمن

 زبان به را روبسپیر رادیکالی افکار بخواهیم اگر. نامید انقالب ۀاید بنیانگزار را ماکیاولی اروپا در توان  می تئوری ۀعرص در

 خودش زبان به و شناسد  دمکراسی می حامیان رایب فقط را دمکراسی او که گفت این گونه توان  می کنیم، ترجمه امروزین

 از جمهوری سیستم یک تثبیت و پایداری برای باید سوورن یا حاکم. باشند برخوردار نباید آزادی هیچ گونه از آزادی دشمنان

 .کند استفاده خشونت مولد نیروی

                                                   
48

 Grosser: 2013, 165. 
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 تروتسکی نظیر  چپ های وریسینئت از بسیاری که نیست دلیل بدون. است انقالب مفهوم در عطفی ۀنقط شک بدون فرانسه انقالب

 اعدام فرانسه انقالب در. بینند می فرانسه انقالب های آرمان همان ۀادام دیگر را های انقالب و گویند  می سخن مداوم انقالب از

 رسیدن قدرت به موجبات که گذاشت جابه  حکومتی سیستم در سیاسی خالیی  ،انقالبی دادگاه یک از پس همسرش و شانزده لویی

 را پادشاه علیه قتل حکم انقالب در انسان در کامو آلبر و اخالق متافیزیک در کانت. آورد فراهم را ناپلئون و نظامی نیروهای

 خشن و  رادیکال های جریان دیدگاه از باشد. انقالب هر اساس و پایه باید اخالق و عدالت اصل آنها نظر از . کنند  می محکوم

 ها ژاکوبن .بودند 49ژاکوبن ها عمده طور به دیدگاه این نمایندگان .بودمرگ سزاوار خودکامه ای، حاکم هر رانسهف انقالب در

 بوده پادشاه اعدام برحکم  دلیلی آنها برای بودن پادشاه اصل. بودند روبسپیر طرفداران ازو  فرانسه انقالب افراطی و چپ جریان

 پادشاه: داشتند دیگری استدالل دیدند،   می درست  امری نیز را پادشاه اعدام و بودند یمعتدلتر جریان که 50ها ژیروندیست . است

 پادشاه ژیروندیست ها نظر از و بود دشمن پادشاه ژاکوبن ها نظر از. شود اعدام باید خیانت دلیل به بلکه بودنش پادشاه دلیل به نه

 نوع یک پایبند را خود دوم استدالل که است توجه شایان هتج این از مشترک امری در استدالل دو این بین تفاوت .خائن

 است این فاکت  ولی باشد، داشته ایدیولوژیک ۀپای یک نیز انقالبی عدالت چنین که است ممکن البته کند.  می  انقالبی عدالت

 نیز انقالب روند در ها ژیروندیست. دکشانی بیراهه به را فرانسه انقالب ها ژاکوبن رادیکالی رفتار همه از پیش فرانسه انقالب در که

 عدالت، اصول که چندهر .نبودند پایبند  قوانینی و اصول چنین ژاکوبن ها به  اما می کردند حمایت اخالق و عدالت اصول از

 و قانون اساس بر و مند قاعده کنترل، خشونت قابل که بودند پایبند  انقالبی عدالت یک به ها آن اما ،نیستند آمیز خشونت اصول

. است بوده اخالقی وغیر قانونی غیر هم و خشن عمل یک شانزدهم لویی قتل  .دانست  می مجاز را انقالب روند در  اخالقی اصول

 یک در را خود  انقالبی شرایط که است، این  اصلی مشکل. کند توجیه را قتلی چنین تواند نمی نیز  انقالبی عدالت دلیل این به

 .شود  می مجاز چیز همه خود به خود و است کارکرد فاقد موقت طور به قانون آن در که بیند،  می  استثنایی فرصت

 انقالب بنیامین والتر برای. بیند  می تحول و پیشرفت لوکوموتیو انقالب، در مارکس کارل: هستیم تنوع شاهد نیز تئوری ۀعرص در

  ضروری حکومتی های اجبار علیه و مالکیت  حق حفظ یا کسب ایبر تواند  می انقالب الک، جان برای .است اضطراری ترمز یک

. باشد داشته وجود  باید آمیز مسالمت انتقال امکان و باشد داشته  اخالقی و آمیز صلح خصلتی باید انقالب منتسکیو دیدگاه از  .باشد

 ۀهست و سوژه ،"خلق"وجود  در روسو اما. شندبا داشته انقالب رهبری و کنترل در  مهمی نقش باید روشنفکر های نخبه دلیل، این به

را  خشونت از استفاده با تنها ناگهانی و  استثنایی فرصت یک در انقالب پیروزی  و موفقیت امکان و بیند  می  را انقالب  مرکزی

 . برسد  ای ریشه و رادیکال برابری یک به آزادمنشانه قانونی با تواند  می انقالب. می داند ممکن

 به آمریکا استقالل انقالب بزرگ پیشکسوتان از متحده ایاالت بنیانگزاران از و آمریکا جمهور رئیس سومین 51جفرسون توماس

 داند  می ممکن آزادی از دفاع برای یا رسیدن برای را خشونت جفرسون. کشانید  سیاست ۀصحن به را انقالب او .رود  می شمار

 اشاره که طوری به زیرا  کند،  می محکوم را فرانسه انقالب در پادشاه اعدام او. دهد  می جیحتر را آمیز صلح انتقال و رفورم راه  ولی

 قتلی چنین این، بر عالوه. بود ناپلئون رسیدن قدرت به و نظامیان سلطه آن، پیامد که کرد ایجاد سیاست در خالء یک قتل این شد،
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 Jakobin,  ۱۷۹۳ 
50

 Girondist, ۱۷۹۱ 
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 Thomas Jefferson, ۱۷۴۳-۱۸۲۶ 
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 بینجامد صلح و آزادی به که  مشخصی کامال چهارچوب در تنها  البیانق خشونت. کرد باز بعدی های خشونت گسترش را برای راه

  .بکشاند انحراف به را انقالب تواند  می خشونت این صورت، غیر در. است مجاز

. است دمکراسی دوران گشایش در اسناد مهمترین از که باشند،  می 52پرز پی فدرالیست  کنندگان تدوین جی و مادیسون همیلتون،

 رقابت میدان یک سیاست که آموختند هابز از  .است بوده روسو و نیز و منتسکیو هابز الک، از متاثر ها آن سوی از رهمنتش اسناد

  از.  کردند کسب حکومتی های ارگان ضمانت با فردی آزادی و  شخصی مالکیت به احترام ۀاید الک از است.  سود و نفع برای

 دلیل را فراکسیون وجود روسو. کردند حمایت پارلمان در فراکسیونی ۀاید از ها آن وسور برخالف  .رسیدند قوا تقسیم به منتسکیو

 پی فدرالیست  نویسندگان دیدگاه از اما. شوند حل قانون بر تکیه براساس باید اختالفات که بود ایده این بر و دید  می یداریاناپ

 در اسناد این. است دمکراسی در ها اقلیت حقوق تضعیف و رالیسمنتاس نهایتا و آزادی برای تهدیدی اختالفات، این گونه حل پرز

 همچون که انقالب، کالسیک ۀاید آن دنبال به و کردند ایفا  مهمی بسیار نقش اروپا در آن از پس و آمریکا در دمکراسی پیدایش

 .شماررفت به غیرضروری برداشت، در را ندازیابر و خشونت فرانسه انقالب

 

  رانهکا محافظه انقالب

 را خود نباید که است متفاوت انقالب با مفهوم این به بلکه کند، نمی رد کامل طور به را انقالب کارانه، محافظه انقالب به تز مربوط

 مفهوم چنین. کند ایجاد آینده و گذشته بین پل یک انقالب باید  مفهومی چنین در. ساخت نو از را چیز همه و کرد جدا گذشته از

 مفهوم بار اولین برای شاید که کرد، مشاهده  سوم رایش دوران در ناسیونالیستی سوسیال انقالب تز در توان  می را ای نهکارا محافظه

 پس که داشت، را شک  این 53نوآدور انگیزه این با. داد  منفی بار یک آن به و کرد دور آن  خواهانه  ترقی و  مثبت بار از را انقالب

 کارانه محافظه انقالب مهم های وریسینتئ از  یکی عنوان به. آورد میان به سخن انقالب از بتوان اساسا لمانیآ سوسیالیسم ناسیونال از

 و خشونت امر تئوریک توجیه به دشمن - دوست چهارچوب یک در سیاسی امر تعیین با که کرد، یاد اشمیت کارل از توان  می

54.رسید کارانه محافظه انقالب
  

 است شوک یک شرایطی چنین. است بوده تاریخ از مقطعی در  استثنایی شرایط یک تحقق آلمانی فاشیسم یامین،بن والتر دیدگاه از

  واقعی  استثنایی شرایط ؛انجامد  می کند،  می نجات بخش )مسیانیک( یاد با نام انقالب آن از بنیامین که ، واقعی انقالب به نهایتا که

بنیامین . کند  می استفاده دینی مفاهیم از شرایطی چنین بودن آمیز معجزه و العاده خارق بیان برای بنیامین . انجامد  می  رهایی به که

 قدرت و قانون کارکرد خشونتی چنین . برد  می  نام خدایی یا ناب خشونت نوع یک از نقد خشونتبه نام  خود معروف اثر در

 قانون بر تکیه با حکومت سوی از که است خشونتی ،ای اسطوره نتخشو مقابل، در .سازد  می معلق  استثنایی طور به را سیاسی

 شرایط. است خشونت از نابی شکل انقالب زیرا نیست، قائل انقالب و خشونت بین تفاوتی بنیامین، دلیل، این به .شود  می اعمال

  می فراهم  واقعی انقالب برای ار زمینه داده، دست از موقت طور به را خود اجرایی قدرت قانون، که است شرایطی  استثنایی،

55.کند
 اجتماعی های پدیده  طبیعی و  منطقی تکامل جهت خالف در حرکتی را انقالب او. است انقالب مخالف  56بورک ادموند 
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 Federalis Papers, ۱۷۸۷-۱۷۸۹ 
53

 Theodor Adorno, 1903-1969 
54

 Schmitt: 1963. 
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 Benjamin: 1977. 
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را  فرانسه انقالب او نظر از که کند  می ارزیابی جدی خطر یک عنوان به را انقالب بر حاکم سیاسی های جزم ویژه به او. داند  می

  ملی عادات و تاریخ به آن جایبه  بوده، قراردادی تئوری مخالفو  کارانه محافظه ۀفلسف بنیانگزار بورک، .دنکشاند انحراف به

 تضمین را آزادی تواند  می حکومت باشد. تنها آن ضامن تواند  می قوی و پایدار مرکزی حکومت یک تنها که کند،  می تکیه

 با تنها سیاسی امور. است سیاسی امور در  عملی یا تئوریک خرد کاربست مخالف و کند  می تحمای اریستوکراسی از او .کند

 به احترام و اریستوکراتیک پارلمانی سیستم از و کند  ردمی را کلنیالیسم او باشد. موفق تواند  می مردم سنتی خرد  و آداب بر تکیه

  57.کند  می حمایت شهروندی حقوق

 

  نقالبی از باال به پایین رفورم، همچون ا :کانت

 کنش او اما. کند  می متصل یکدیگر به را  همگی که است هیجانی و شعور و همبستگی آن کانت، نظر از انقالب  اخالقی عنصر

 بی  ناعادالنه می باشد. همواره جهت این از و است محدود بسیار انقالب  اخالقی ابزار . بیند نمی مترقی و پیشرفته کنشی را  انقالبی

 و کند  می متوقف و ریزد  می هم به  کلی به حکومتی نظم و سیستم انقالب. است  خشونت ۀنتیج کانت، نظر از انقالب عدالتی

  می دعوت شجاعت و فکری استقالل درایت، به را فرد روشنگری ۀرسال در کانت. سازد  می دشوار بسیار را نوین نظم یک استقرار

  انقالبی حرکت یک عنوان به را شانزدهم لویی اعدام او دلیل همین به. است  انقالبی ناگهانی شکن مخالف همزمان  ولی کند،

 که شد مرکزی سوورن قدرت جایگزین کنترل، قابل غیر خشونت اصل یک شانزدهم، لویی اعدام با. کند  می محکوم غیرمدبرانه

 کانت، نظر از  .ساخت غیرممکن را سوورن حکومت یک ۀدوبار راراستق که آنجا تا ؛انجامید انقالب انحراف و آنارشیسم به نهایتا

 رفورم کانت رو این از. باشد  می  اخالقی اصول دشمن و مانع بزرگترین است،  داخلی جنگ نوع یک آن پیامد که  انقالبی خشونت

 برای تضمینی تواند  می که است ردخ از همگانی ۀاستفاد تنها. دهد  می ترجیح بهتر ۀجامع به رسیدن برای را تدریجی اصالحات و

 انقالب راه از تواند نمی آزادی این اما. است  اصلی شرط آزادی وجود  جمعی، خرد از همگانی ۀاستفاد برای. باشد اصالحات ۀپروژ

 یانم قرارداد عهد و توافق وجود با تنها امری چنین. است ممکن نسبی آزادی یک مفهوم به  تدریجی طور به بلکه شود، کسب

 پذیر امکان مردم نمایندگان میان قرارداد عهد با باال از تنها رفورم امر دیگر عبارت به. است پذیر امکان سیاسی و اجتماعی بنیادهای

  می  اخالقی امریآنرا  کانت که دانست پایین به باال از انقالب نوع یک را تحولی چنین توان  می .پایین از انقالب راه از نه و است

 خالف بر رفورم یا باال از انقالب. است همگان برای رفاه و بهتر ای جامعه به رسیدن نیز پایین از انقالب هر ۀاولی هدف که چرا .بیند

 در . کند  می تضمین اجتماعی قراداد با را آن ۀعادالن و اخالقی تحقق که امری دارد، بیشتری بسیار زمان به احتیاج پایین از انقالب

 مدت در خود ۀاولی اهداف به گاه هیچ پایین از انقالب دارد. توجه درازمدت در  مشخصی ۀنتیج تحقق به باال از انقالب که حالی

 از انقالب به که بیند  می روسو سیاسی ۀفلسف مقابل در را خود سیاسی ۀفلسف کانت، رو این از. برسد تواند نمی انتظار مورد زمان

 دالیل، همین به. است آن کوتاه  زمانی بعد همین کشاند،  می خشونت به اجبارا را پایین از هرانقالبآن چه . کند  می تکیه پایین

 شده روشنگر دوران به نهایت در که کند  می تکیه روشنگری دوران در تدریجی تکامل حرکت به خود روشنگری ۀرسال در کانت

 .انجامد  می
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 مثبت: هگل و مارکس  مفهوم در انقالب

 روند یک ۀنتیج فرانسه انقالب. کند  می ارزیابی تاریخی ۀپدید یک را آن بلکه بیند، نمی سیاسی صرفا ۀپدید یک انقالب در هگل

 شرایط ۀبیرحمان نفی انقالب،. است آزادی ۀاید آن تکاملی هدف که است خردمندنه روند یک تاریخ. است دیالکتیکی و تاریخی

 رسد،  می نتیجه این به و است فرانسه انقالب تاریخی علل دنبال به هگل یل،دل همین به. است آزادی ۀاید به رسیدن برای مشخص

 یک که انجامید پروتستان آیین پیدایش به رفورماسیون آلمان در. باشد  می فرانسه در رفورماسیون وجود عدم در آن ۀریش که

 رفورماسیون چنین شاهد فرانسه در  ولی. رود شمارمی به کاتولیکی پاپ  دستگاه عدالتی بی مقابل در اجتماعی و دینی مقاوت

 به انقالب، وقوع برای تاریخی ضرورت فرانسه برخالف آلمان در. یافت ضرورت اجتماعی انقالب وقوع اینرو از نبودیم، دینی

 معد که گفت چنین توان  می دهیم، گسترش ایران به را هگل تحلیل این بخواهیم اگر. نداشت وجود پروتستانیسم، رشد دلیل

 و ساده هگلی تاریخی نگاه این اما . انجامید ایران در اسالمی انقالب و مشروطه انقالب به اسالم دین در رفورم وجود

  سیاسی، های زمینه و سازد  می محدود دینی، مشخص مورد این در تاریخی، علت چند به را انقالب وقوع زیرا است، سطحی

 به درون از هگل. است انقالب به نسبت بیرونی دیدگاه یک هگلی دیدگاه این. گیرد  می نادیده را آن اقتصادی و اجتماعی

 دیدگاه یک از هگل. پرداخت آن به هگل نقد با مارکس که امری ؛پردازد نمی انقالب سیاسی و اقتصادی اجتماعی، های ضرورت

 پدیده ارزیابی با درون از اما انگلس و ارکسم. شد آن دالیل و ها ریشه یافتن دنبال به و رسید انقالب تاریخی ضرورت به بیرونی

 ضرورت این تکاملی سیر اساس این بر و رسیدند انقالب تاریخی ضرورت بیرونی دیدگاه به کار و سرمایه کاال، اکونومیک های

 فاکتور یک به تبدیل را اقتصادی و اجتماعی تغییر مارکس که است،  مفهوم بدین این. کردند  بینی پیش نیز آینده در را تاریخی

 به و پذیرفت را ها ضرورت درک عنوان به آزادی هگلی دیدگاه مارکس،. کند  می اشاره رنتآ هانا که آن گونه نمود، سیاسی

 .رسید است، پایین و پرولتاریا به سیاسی قدرت انتقال او نظر از که آزادی، کسب برای انقالب اصل

 های راه انگلس همه این با. بینند  می ناپذیر اجتناب را انقالب در خشونت انتاگونیستی چهارچوب یک در به انگلس و مارکس

 به فرانسه در کارگران مقاومت در خود آثار از یکی در او 58.کند  می توصیه نیز را موجود وضع شدن بهتر برای آمیز مسالمت

 مشخص شرایط اما. یابد  می رهایی ابزار یک رای حق از استفاده در او. کند  می تاکید خود رای حق از کارگران استفاده ضرورت

. است  ترقی و پیشرفت ۀکنند تعیین فاکتور خشونت، شرایطی چنین در. سازد  می مورد بی را قانونی ابزار این از استفاده  انقالبی

 باید  انقالبی شرایط یک در خشونت اما . بیند  می پیشرفت برای کاتالیزاتور نیروی یک انقالب، روند در( ۱۸۶۷) کاپیتال در مارکس

 بین و  ملی ۀمولف دو به انقالب با رابطه در مارکس. شود نگریسته حاکم قدرت شکست مفهوم به استراتژیک امر یک عنوان به صرفا

 اما لیالمل بین انقالب. دارد را سیاسی دگرگونی و تغییر   هدف و است موقتی ، زمانی نظر نقطه از  ملی انقالب. کند  می توجه المللی

 .است  ملی های انقالب تقویت و دنیا زحمتکشان ۀهم اتحاد آن هدف که است  همیشگی انقالب

  انقالب آنارشیستی مفهوم

 پیوتر ایده این مهم نمایندگاناز . است حکومت نفی آن هدف که رشدکرد، انقالب آنارشیستی مفهوم یک میالدی ۱۹ قرن  طی

 را آن باید رو این از است، ها انسان آزادی و شکوفائی جهت در  اصلی مانع حکومت، وجود او نظر از.  رود  می شمار به 59کرپتکین
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 هدف رسید، تاریخی ماتریالیسم به داری سرمایه سیستم درونی روابط تحلیل با که مارکس، آرا بر تکیه با ها آنارشیست. برد بین از

 موافق  انقالبی خشونت با انگلس و مارکس که چند هر .دیدند  می ریخیتا ماتریالیسم این از رهایی حکومت، با مقابله را در خود

 دارد، مرکزی نقش یک خشونت اما ها آنارشیست برای. دیدند نمی اجتماعی و سیاسی تغییر برای  واقعی ابزار یک آن در اما بودند،

 ناگهانی است، مقطعی و فوری امری خشونت که گاهدید این با. پرداخت مقابله به حکومتی دستگاه با توان  می راه این از تنها زیرا

 استراتژیک گونه دیدگاه هر از را ها آن که امری می یابد؛ انارشیستی اهداف تحقق در ویژه ای اهمیت نارشیستیآ ایده در بودن

 .سازد  می دور کامال جامعه و سیاست به نسبت

 

 نقد دیدگاه لنین 

 به توان نمی را انقالب لنین بر آن بود که. ساخت ممکن خود پراگماتیکی تعبیرات با درعمل، را انقالب مارکسیستی ۀاید لنین

 و دهی شکل در باید نخبگان که رسد  می نتیجه این به و نگریست  گیرد،  می شکل مساعد زمان در که طبیعی ۀپدید یک عنوان

 سیاسی نخبگان سازماندهی و رهبری تحت انقالب به معتقد لنین دلیل این به. کنند تالش فعال طور به آن تحقق و  دهی سازمان

 روزا و تروتسکی انتقاد مورد لنین انقالب تز این 60.سازد  می ممکن را انقالب که است  انقالبی ۀنخب این دیگر عبارت به. است

 که داشت باور لنین. انجامد  می باال از انقالب بوروکراسی یک به نهایتا تزی چنین ها آن دیدگاه از زیرا بود، لوکزمبورگ

 وجه هیچ به آن رسیدن ثمر به برای انقالب بودن ناگهانی. است موفق انقالب یک  اصلی کلید نخبگان، نظر قطعیت و سازماندهی

 دریچه از تنها می گوید که انقالب داده، قرار انتقاد مورد را لنین دیدگاه این خود انقالب تز در لوکزمبورگ روزا. نیست  کافی

  دهی سازمان به حد از بیش تاکید .شود گرفته نادیده نباید شده ایجاد عاطفی و استثنایی شرایط بلکه شود، نگریسته بایدن سیاسی

 لوکزامبورگ نظر از آزادی. بینجامد حزبی تک سیستم یک دیکتاتوری به داد، نشان شوروی ۀتجرب که آن طور تواند،  می انقالب

 موردنظر سیاسی سیستم یک به در نهایت نخبگان  سوی از انقالب سازماندهی. است ندیشانا دگر برای آزادی مفهوم به همواره

 مفهوم همین در .است سازمانی ۀاید چنین مقابل ۀنقط بودن، ناگهانی اصل و انقالب امر حالی که در انجامد،  می نخبگان این

  بینی پیش را  انقالبی حرکت هر باید  انقالبی سازماندهی یک لنین نظر از. است مخالف لنین با لوکزمبورگ انقالب بودن ناگهانی

 نباید  دهی سازمان. است انقالب  واقعی مفهوم بودن ناگهانی امر همین لوکزمبوگ برای. بپرهیزد ناگهانی حرکت نوع هر از و کند

  61.ببیند ناگهانی شرایط چنین مقابل در را خود که باشد مفهوم این به

 و باشد  اخالقی اصول چهارچوب در باید خشومتی چنین اما. است مجاز انقالب تحقق عنوان به شونتخ نیز  62مارکوزه برای

 اخالقی چنین. کند را توصیف  انقالبی اخالق نوع یک کند  می تالش او دلیل همین به. گیرد قرار آزادی هدف خدمت در همواره

 اختیاری خشونت از باید  اخالقی چنین. اردد فایده گرایا  63یلیتاریستیاوت خصلتی گیرد،  می نظر در را جامعه کل منافع که آنجا از

 محو فردیت که آنجا تا است کاال مداوم تولید راه از افراد سازی یکسان جهت در  تکنیکی پیشرفت مارکوزه نظر از. کند جلوگیری

 که آورد میان به سخن  انقالبی از توان نمی شرایطی چنین در. یابد می موضوعیت تکنیک کنار در بعدی تک انسان یک شود  می
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 بعدی تک این از  منفی مقاومت با تنها تواند  می سوژه دلیل این به. باشد پرولتاریا بود، معتقد مارکس که آن گونه حامل، و سوژه

 .64یابد رهایی بودن

 

 فوکو و ژیژک پیرامون انقالب ایران 

. است داشته  دینی قوی ۀانگیز یک که کند  می یاد اجتماعی ۀاراد یک از 66نایرا ۵۷ بهمن انقالب ۀدربار خود تحلیل در 65فوکو

 و گذشته  زمانی از نظر فوکو . نیست توده افیون داشت، باور مارکس که گونه آن دین که کرد مشاهده توان  می ایران انقالب در

 آزادی های آرمان با را سازی توتالیتر انقالب، بودن ناگهانی در کند  می تالش که بیند  می آمیخته هم در انقالب این در را آینده

 اهداف خواهانه آزادی های آرمان کنار در که است داشته دینی - سیاسی خصلت یک انقالب این او نظر از. دهد پیوند خواهانه

 دیگران و ما یا دشمن و دوست اشمیتی ۀاید همان ادامه انقالب این. کند  می دنبال نیز را توتالیتاریستی ناسیونالیستی، شوینیستی،

  .است

 چنین رخداد او نظر از و داند  می ایران انقالب  اصلی علت را جامعه فالکتبار و فقر و استبدادی سیستم فوکو خالف بر ژیژک

 تحت  ژک،ژی. است نداده دست از را خود خواهانه  ترقی پتانسیل و مثبت بار همچنان انقالب ۀپدید که دهد  می نشان  هایی انقالب

 و فعال: است گونه دو ژیژک نظر از خشونت. بیند  می امپریالیسم علیه مقاومت کنونی، های انقالب رخداد در مارکس، تاثیر

 سرمایه و بازارمحور اقتصاد علیه مقاومت نوع یک  انقالبی خشونت منفعل مفهوم او در. است نامشخص دو این بین رابطه. منفعل

 ۀعرص در ءخال یک  منفی خشونت با دیگر عبارت به خود، امتناع با که یابد  می گاندی در را رفتاری چنین ۀاو نمون. بیند  می داری

 در. انجامد  می رادیکال یا امتناع و رادیکال تغییر به که کند  می باز مثبت خشونت برای را  راه ءخال این. ایجادکرد اجتماعی سیاسی

 که آن طور خدایی، خشونت به که کند  می یاد فوری ترمز از استفاده عنوان به انقالب از بنیامین همراه به ژیژک شرایطی چنین

 ۀنتیج خشونتی، چنین و گیرند  می جای بافت یک در منظر این از  انقالبی عدالت و  انقالبی خشونت. انجامد  می کرده اشاره بنیامین

 بلکه است، مارکسیستی کالسیک ۀاید تاثیر تحت تنها نه انقالب از کژیژ تحلیل این. است سرمایه حاکمان رفتار متقابل و  بدیهی

 ها تازه پیدایش برای  واقعی شانس یک انقالب ژیژک برای. شد اشاره آن به که است فرانسه انقالب در ژاکوبنی رفتار همان ادامه

  67.است نیازمند قوی ۀانگیز با ای سوژه به که باشد  می

  نقالبا یا قراداد: مارکس و رولز

 خشونت بدون که پردازد  می منصفانه اجتماعی عدالت ۀاید تشریح به دقیق طور به خود سیاسی لیبرالیسم در کانت تاثیر تحت رولز

 ۀجامع یک برای رولز تئوری .یافت دست ساختاری تغییرات به منصفانه قراداد و توافق اساس بر توان  می پایین از انقالب و

 مختلف های قشر واقعی نمایندگان توانند  می که اند، کرده رشد ای اندازه به اجتماعی هاینهاد و ها گانار در که است دمکراتیک
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  می  اخالقی  انسانی و  جهانی اصول به را متعهد خود و هستند شرایط تحلیل و تجزیه به قادر فکری نظر از ها ارگان این. باشند مردم

 رسد:  می منصفانه عدالت  اصلی ۀاید دو به رولز شرایطی چنین در. دانند

 .دارند وجود برابر بنیانی و ای پایه های آزادی آن، در که سیستمی در برابر حق( ۱

 .دارند قرار تری نامناسب وضعیت در دیگران به نسبت  که باشد،  کسانی خدمت در باید اجتماعی و اقتصادی تصمیم هر( ۲

 اصل که دوم، اصل ویژه به. باشند  می راستا همان در دقیقا بلکه ندارد، مارکس التعد ۀاید با منافاتی هیچ تنها نه اصل دو این

 درآمدان، کم نفع به اجتماعی و اقتصادی های تصمیم تمامی آن اساس بر که  است، اجتماعی سیستم یک ۀاید دارد، نام تفاوت

 در سرمایه که هنگامی تا مارکس. است آن ستنپیو تحقق به ۀشیو مشخص، مورد این در رولز و مارکس بین مهم تفاوت. باشند

 به متعهد را خود دار سرمایه او نظر از زیرا بیند، نمی درآمدان کم نفع به  هایی تصمیم چنین برای امکانی است،  خصوصی تصاحب

 را گرا قانون و کراتیکدم سیستم یک  اما رولز. شود  می ضروری پایین از انقالب دلیل همین به و بیند نمی توافق یا قراداد اجرای

 چنین در. نداشت وجود مارکس زمان در و هستیم آن شاهد اروپای های کشور از بسیاری در امروز که  سیستمی دارد؛ نظر در

 امکان دمکراتیک و قانونی حکومت یک در. هستیم کارگران و ها اتحادیه بین ساالنه و قرارداد توافق شاهد امروز ما  سیستمی

 هایی سیستم چنین در. هستند حقوقی و قانونی های سیستم دمکراتیک های سیستم این زیرا دارد، وجود آن اجرا ینتضم و قراداد

 اگر دیکتاتوری های سیستم در آن خالف بر  دهد.  می دست از را خود موضوعیت خود مثبت و  اخالقی مفهوم به پایین از انقالب

 در پایین از انقالب اکنونیت دلیل این به. باشد داشته وجود تواند نمی آن اجرای برای تضمینی هیچ شود، هم بسته منصفانه قراردادی

 نافرمانی .رفت نخواهد بین از گاه هیچ ناگهانی استثنایی شرایط یک عنوان به هایی سیستم چنین در آن  اخالقی و مثبت مفهوم

 . بینجامد اجتماعی انقالب یک به مشخصی کامال شرایط در تواند  می که است مردمی مهم ابزار یک مدنی
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 کاذب؟ ۀاصالحات: دوگانانقالب/

 ( 68علیرضا بهتویی )

 

 فشرده:

های زور/استدالل و اصالح/انقالب در تحوالت اجتماعی  سوال است که آیا دیوار چینی بین دوگانه موضوع مرکزی مطلب زیر این

 توان یافت؟ توان مرزهای این دو مفهوم را به روشنی ترسیم کرد؟ آیا نقاط مشترکی بین این دو مفهوم می وجود دارد؟ آیا می

کنند، و نیز  ها را به طرزی جدی جدای از هم تلقی می شوند که آن می تعریف کوتاهی از این دو مقوله، نظریاتی معرفی ۀپس از ارائ

ها وجود دارد. در ادامه، کاربرد  هایی در دوگانه ها نیست و در هم آمیختگی که برآنند مرزهای قاطعی میان آنمی پردازیم نظراتی به 

  .کنیم می بررسی را رگیر با دیکتاتوری د جوامع و دموکراتیک-لیبرال جوامع در مفهوم دو این عملی تفاسیر مختلف از 

       *** 

برخورد افراد با نارضایی از اوضاع درون محل کار، آموزش، یا  ۀدو شیو” خروج، اعتراض و وفاداری”آلبرت هیرشمن در کتاب 

ه شما از وضعیت زمانی است ک اعتراض  [.۱اند از: خروج، و یا اعتراض] کند که عبارت های جامعه مدنی را بررسی می سازمان

ها و  مذاکره و گفتگو با مسئولین، در برطرف کردن کاستی حاکم بر یک سازمان یا نهادی اجتماعی ناراضی هستید و با اعتراض،

اید و آن سازمان یا نهاد معین  وقتی است که شما از اصالح شرایط ناامید شده خروج  کنید. حل مشکالت در آن سازمان تالش می

 روید.  شوید و به جای دیگری می کنید، از آن خارج می مدرسه، کشور محل سکونت( را رها می )حزب، محل کار،

هم تشبیه کرد. در جوامع دموکراتیک، وقتی که مردم از گردش  انقالبو  اصالحاتتوان به گرایش به  این دو راه حل را می

تظاهرات، گردهمایی، اعتصاب و رساندن صداشان از  کنند. روزگار ناراضی هستند، در چارچوب قوانین آن جامعه، اعتراض می

های معمول اعتراض است. وقتی هم مسئولین، گوش شنوا نداشته باشند، در هنگام انتخابات، مردم  های عمومی، راه طریق رسانه

 نشانند.  ای را در صدر امور می دهند و مسئولین تازه ها رأی نمی به آن گیرند، گوششان را می

های عادی اعتراض وجود ندارد و مردم دیگر به اصالح اوضاع باور ندارند، شرایط انقالبی  مفروض، راه ۀدر یک جامع اما وقتی که

مردم ناراضی  به حاکمان رقیب و آلترناتیو نیروی. شود می تلقی معنا بی/ خروج آماده می شود. این وقتی است که اصالحات دیگر 

 ه، ساز و کارهای اعتراض راه حل مشکالت باشد.دهند که در سازمان بعدی جامع وعده می
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نیرو های سیاسی مخالف در یک لحظه معین نباشد و تنها بخشی از آنان  ۀ، مورد پذیرش هم”خروج”البته ممکن است که راه حل 

گروه های  ۀمانقالب، یا خروج از چارچوب مبارزه قانونی را راه صحیح حل مشکالت در آن لحظه بشناسند. در این حال، اگر چه ه

های گوناگون برای  ها ایجاد تحوالت بنیادین ساختاری در جامعه است، لکن راه هدف نهایی آن مخالف بر آن توافق دارند که

اصالح ، به دنبال خروج و دیگران داران سرنگونی حکومت موردنظر کنند. انقالبیون یا طرف رسیدن به این هدف را پیشنهادمی

رای بهبود و تصحیح شرایط در چارچوب قوانین موجود هستند. برای مثال، در دوران پهلوی دوم، در در حال اعتراض ب ،طلبان

بود که  ۱۹۷۸ -۱۹۷۹های مسلح انقالبی، امید به اصالحات را از دست داده بودند. اما تنها در سالهای  های هفتاد میالدی، گروه سال

 ایران متقاعد به راه حل خروج )سرنگونی( حکومت شاه کنند. نیروهای اپوزیسیون توانستند مردماز های بزرگی  بخش

شرایطی . ۱[ تاکید دارد که در تحلیل تحوالت اجتماعی )انقالب یا اصالح( دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد: ۲چارلز تیلی]

یراتی که به طور واقعی در جامعه به آید یا تغی نتایجی که از این تحوالت به دست می. ۲کند،  شروع این تحول را فراهم می ۀکه زمین

 افتد.  دنبال این تحوالت اتفاق می

 شمرد: در مورد شرایط ایجاد وضعیت انقالبی، تیلی سه شرط زیر را برمی

پیدایش یک نیروی سیاسی رقیب یا یک جبهه مشترک از رقبا، در برابر نیروی حاکم که مدعی تغییرات اساسی در اداره و . ۱

 ت و یا برکناری کامل حاکمان را در دستور کار خود دارد.ساختار جامعه اس

 کند.  ای از شهروندان، مقبولیت پیدا می گفتمان نیروی رقیب در بخش قابل مالحظه. ۲

ها  های مطرح شده توسط آن تواند خواست خواهد نیروی رقیب را سرکوب کند و در عین حال نمی تواند / نمی نیروی حاکم نمی. ۳

 هد.را هم پاسخ د

 تواند شکست بخورد/سرکوب شود. شود و نیروی ناراضی و آلترناتیو می طبیعی است که هر شرایط انقالبی، به انقالب منجر نمی

های  معاصر شرایط انقالبی شکست خورده است. تیلی تحوالت در نیکاراگوئه در سال ۀهای بهار عربی، نمون حوادث مصر در سال

 ۱۹۸۹ های سال چین در من-آن-تیان میدان حوادث و رسد می پیروزی به که انقالبی ه یک شرایطو سقوط سوموزا را به مثاب ۱۹۷۸

 کند. یک شرایط شکست خورده بررسی می همچونرا 

انجامد از حوصله این مطلب خارج است. اما به انواع مختلف تحول،  این که کدام عوامل به پیروزی و یا شکست شرایط انقالبی می

کنم. انقالب یا تحوالت بنیادی در ساختار و سمت گیری نهادهای مختلف آن، به دنبال ایجاد وضعیت انقالبی،  یاشاره کوتاهی م

 اشکال گوناگون دارد:

 چارلز  ۀباشد )مثل ژاپن، ترکیه یا چین در دوره تنگ شیائو پینگ(، که به گفت” انقالب از باال”تواند نتیجه  این تحول می

گذراند و با گروه دیگری  مداران را کنار می یوندد که اصالح گران حکومتی، بخشی از قدرتپ تیلی، زمانی به وقوع می

 کنند.  برای پیشبرد کارشان ائتالف می

 شود و یا یک شورش  تواند با قهر و خشونت جدی صورت بگیرد، نیروی پارتیزانی با ارتش منظم درگیر می تحوالت، می

 کالسیک هستند(.  ۀ)انقالب فرانسه، روسیه و چین سه نمون بخشد مسلحانه، به کار حکومت پایان می
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 در لحظه تحویل قدرت( پیش برود، حاکمان قدیمی کنار گذاشته  تواند بدون قهر، کشتار و خشونت جدی تحوالت می(

 و آفریقای جنوبی و تحویل ۱۹۹۰-۱۹۸۹های  ای به قدرت برسند )تحوالت در اروپای شرقی در سال شوند، نخبگان تازه

اند. آغاز  یا رنگی هم نام گذاشته” انقالب های مخملی“تحوالتی از این نوع را (. ۱۹۹۴های  در سال ANCقدرت به 

گیری جامعه است. آنچه در  تحوالت اساسی از طریق پیروزی در انتخابات دموکراتیک هم نمونه دیگری از تغییر سمت

تحوالت ساختاری جدی و تغییر  ی تحوالتی از این دست است که بهها های اخیر رخ داد، نمونه ونزوئال یا بولیوی در سال

 قانون اساسی هم انجامیده است.

 های بین دو جنگ جهانی  برد، در این نوع انقالب که برای مثال در ایتالیا سال گرامشی از انقالب آرام یا پاسیو نام می

 و آرام روندی در تحول این بردند. اما ها سرکار آمدند و تحوالت جدی در جامعه پیش  صورت گرفت، فاشیست

های رایج در  با تغییر افکار عمومی از طریق آموزش و تغییر در گفتمان ،برای ایجاد هژمونی فرهنگی شتال با درازمدت

به رهبری  ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۳ های  ها صورت گرفت. سیهان توگال، تحوالت در ترکیه در سال در رسانه جامعه، و با نفوذ 

 [.۳کند] را به مثابه یک انقالب پاسیو تشریح می آک پارتی

و سرنگونی قدرت سیاسی حاکم(، خشونت انقالبی متوجه  )تغییر حکومت از طریق زور در تعریف کالسیک )ژاکوبنی( از انقالب

را  گونی تحوالت و انواع متفاوت انقالب مرکزی، همانا قدرت سیاسی است. این تعریف کالسیک، گونه ۀحمله به یک نقط

تواند توضیح بدهد. قدرت سیاسی هم در این پرسپکتیو با مفهومی محدود تعریف شده است، که مساوی با حکومت مرکزی  نمی

گرایی جامعه با ترور محو  است. در انقالب فرانسه، )که به گفته ارنستو الکلو سرآغاز توتالیتاریسم مدرن است(، پلورالیسم و کثرت

خواه با نام مام میهن  منحصر به فرد سیاسی بود. در این روندها ایدئولوژی تمامیت ۀزای جامعه از نقطشد و هدف، بازسازی تمام اج

 و اساس و اصل [. اما واقعیت این است که ۴جامعه را باز تعریف و زیرو رو کند] ۀکند تا شالود )یا حزب انقالبی یا طبقه( تالش می

 در قدرت. ندارد فرد به منحصر کانون یک اجتماعی نظم و دهد نمی تشکیل سیسیا قدرت تنها را اجتماعی نظم و جامعه بنیاد

گیران در  جایی تصمیم قدرت سیاسی )جابه ۀها در حوز ست. تنها با تغییر چهرها پخش جامعه مختلف های بخش در مدرن، جوامع

امنیتی، فرهنگی، بوروکراتیک و غیره(  های اقتصادی، نظامی، های دیگر )حوزه توان تغییرات اساسی در حوزه رأس حکومت(، نمی

دهند، در واقع تغییرات چندجانبه، قدم به قدم و به مرور زمان در راستای  چه این رهبران انقالبی انجام می را هم به وجود آورد. آن

سرنگون کننده،  اهداف نیروی تازه سیاسی در جامعه است و نه یک سروته کردن ناگهانی تمام ساختار جامعه در یک لحظه. نیروی

های  رهبری انقالب پیروز شده، تازه پس از پیروزی قادر است که آرام آرام برای ایجاد تغییرات در انستیتوها، نهادها و سازمان

ای موارد به چه جنایات وحشتناکی که دست  های مختلف دست به کار شود )و در این مسیر در پاره مختلف جامعه در حوزه

 زند(. نمی

 حمایت عدم بحران اقتصادی،  نویسد: حکومتی که )به دلیل گوناگون مثل جنگ، تری از انقالب می در تعریف تازهگلدستون 

اند، وقتی با بسیج گسترده مردم در برابر خود مواجه  المللی و ...( ضعیف شده، و نخبگان جامعه از آن رو بر گردانده ینب حامیان

اند مردم را با شعار تالش برای دست یابی به عدالت اجتماعی قانع به مبارزه با آن  وانستههای رقیب و آلترناتیو ت شود که گروه می

تواند نظامی و قهرآمیز و یا مقاومت مدنی باشد،  ها بدهند. اما این بسیج می های جدید اجتماعی را به آن کنند و وعده ایجاد نهاد

 اند به سرعت هم رخ بدهد. تو تواند دوره طوالنی برای تغییرات را شامل شود، می می
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در عین حال گلدستون در تمایز  رد.برگی در تصویرکردیم باال در که را تحول از مختلفی های گونه تواند می تعریف این شاید 

کنند که آن  هستند، لکن تالش می اجتماعیطلبانه اگر چه دنبال تغییر نهادهای  های اصالح نویسد: جنبش انقالب و اصالح می

ح طلبانه اصال های جنبش. ببرند پیشت را از طریق راهکارهای قانونی، کارزارهای انتخاباتی و تالش برای تغییر قوانین موجود تغییرا

ها را بپذیرد و  شوند که نیروی سیاسی حاکم، در مقابل خواست برای تغییرات مقاومت کند یا با تاخیر آن وقتی به انقالب منتهی می

 ح طلبان اقدام کند.یا اساسا به سرکوب اصال

گذارد: گفتمان نیروی  گونی این تحوالت تاثیر می بینیم که متغیرهای فراوانی در گونه خوب اگر این تعریف را هم بپذیریم، می

های  های آماده هستند و یا در پی تحول آرام، با طمانینه، با گام ها به دنبال تغییرات سریع، با فرمول رقیب حاکمان چیست؟ آیا آن

 نجیده؟س

شود هم به نوعی، وابسته به رفتار حاکمان در قدرت و نیروهای بین المللی دارای منافع  این که کدام نیرو به قدرت رقیب تبدیل می

های معتدل مثل  در آن محل در آن لحظه است. حکومت شاه وقتی نیروهای معتدل مذهبی مثل مهندس بازرگان و سوسیالیست

کند. رادیکالیسم قدرت مداران، رادیکالیسم  اندازد، نیروی رقیب و اپوزیسیون را هم رادیکال می خلیل ملکی را به زندان می

 اپوزیسیون را به دنبال دارد. 

شود. همین روند در  ها آزاد می المسلمین، در مقابل چپ های اخوان در مصر دوره حسنی مبارک، اما با توافق ایاالت متحده، فعالیت

شود. نیروی مسلمان اپوزیسیون در ترکیه، با آرامش، در نزدیکی به  های هشتاد میالدی تکرار می کودتای سال های بعد از ترکیه سال

المسلمین، بعد از بهار عربی، قدرت را بعد از  اخوان کند.  های نخست، حکومت را از آن خود می غرب، با پراگماتیسم، در سال

ی )اصالح یا انقالب( در جامعه اجتماعجاست که روند تغییرات در ساختار  ته آننک سپارد. گران ارتش می دوره کوتاهی به کودتا

 .ندمفروض، به پارامترهای بسیار بستگی دارد، که همگی در کنترل یک اکتور سیاسی معین نیست

       *** 

را  تیک دموکرا- لیبرال آل ایده جامعه اساسی ویژگی و است معتقد اصالح و انقالب میان جدی تمایز و تفاوت ریچارد رورتی به 

رود و نه با زور.  ها و تغییرات مورد نظر از طریق متقاعد کردن دیگران پیش می آل کند: در این جامعه، ایده این چنین تعریف می

مدنی  های آزاد با هم به طور باز و برابر، از طریق نهادهای جامعه رود و نه با انقالب، انسان تحوالت از طریق اصالحات پیش می

به اعتقاد رورتی، در جوامع لیبرال امروزی در غرب، ساز  [.۵رسند] های تازه به توافق می کنند و برای راه و روش بحث و گفتگو می

تقسیم قوا، و جامعه مدنی قدرتمند با ابزارهایی چون مطبوعات آزاد،  و کارهای توسعه و تحول جامعه از طریق اصالحات )مثل

 موجود است، لذا ضرورتی برای انقالب به مفهوم کالسیک آن وجود ندارد. های مختلف( امکان نشرکتابهای مستقل،  دانشگاه

دموکراتیک باید موافقت کرد، اما یک نکته در -های رورتی در مورد جامعه لیبرال  نویسد: با بسیاری از اندیشه ارنستو الکالو می

که رورتی خط فاصل قاطعی میان متقاعد کردن و زور، میان انقالب و  آل لیبرالی دچار تناقض است. نکته آن جاست این ایده

 [. استدالل های الکالو در مخالفت با این خط فاصل رورتی به طور خالصه به شرح زیر است.۶کشد] اصالح می

ری/سازه هایی رود، لکن عناص دموکراتیک لیبرال هم تصمیم به تغییرات، اگر چه از طریق بحث و گفتگو پیش می ۀحتی در جامع

گیرد که ترک اعتیاد  ابتدا به مثالی در مورد یک فرد توجه کنید؛ کسی که تریاکی است و تصمیم می از زور را هم در بر دارد. 
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های آن لحظه  کند. نهایت تصمیم این فرد، علیرغم آن که متقاعد به ترک اعتیاد است، عناصری از زور )سرکوب امیال و خواست

 شرایط دیگر هم تعمیم داد، برای مثال: توان به  این مثال را میرا( در بر دارد. 

ها هم به ضرس  ام، هیچ کدام از این گزینه فرض کنید که من در مقابل انتخاب آلترناتیوهای گوناگون در یک موقعیت قرار گرفته. ۱

ها را کنار بگذارم و  نتخاب کنم و بقیه گزینهگیری، من باید باالخره یکی را ا قاطع بهتر یا بدتر از دیگری نیست. خوب برای تصمیم

 های بدیل، عواملی از زور وجود ندارد؟ واپس برانم. آیا در سرکوب گزینه

 ۀاش را در موردی عوض کند. فرض کنید که من موفق به تغییر عقید خواهم دوستم را قانع کنم که عقیده فرض کنید که من می. ۲

توان دید، زیرا با تالش من دوستم عقیده خودش را کنار گذاشته و به آیین  ر قدرت را میشوم. در این حالت هم عناص دوستم می

 من گرویده است، یا همفکر من شده است.

کنند. هر دو راه حل هم قابل اجرا است  فرض کنید که دو گروه مختلف، دو راه حل برای یک مسئله اجتماعی را پیشنهاد می. ۳

ها باید انتخاب  بینی نیست. خوب، پس از بحث و گفتگو، یکی از این راه حل د در صد قابل پیشهیچ کدام از پیش ص ۀولی نتیج

کنند، ولی  گیری می کند که دست از راه حل خودشان بر دارند، و یا رأی شود فکرکرد که یک گروه دیگری را متقاعد می شود. می

که این راه حل، راه پیشنهادی اکثریت است و اقلیت در نهایت به  در نهایت باز هم عناصری از زور در این انتخاب حاضر است، چرا

 آن راه حل گردن گذاشته است، اگر چه هنوز هم به راه خودش باور دارد.

برای مثال،  توان زور را به کلی حذف کرد. لیبرال دموکرات هم نمی ۀدهد: عالوه بر این باید توجه کرد که در جامع الکلو ادامه می

 این از دیگر که بدهد قول باید و کرده بدی کار که کرد قانع مورد مردی که به زنی تجاوز کرده، وی را با استدالل  توان در نمی

و مجرم را مجازات قانونی کند. مورد دیگر  دبگیر کار به زور مورد این در که است مجبور جامعه. کرد تمام را ماجرا نکند و کارها

اند و  ولی به نتیجه نرسیده ، ا مذاکره کردهرفورمنان یک شرکت برای باال بردن دستمزدشان با کارا در نظر بگیرید، وقتی که کارک

لیبرال دموکرات هم کامالً مشروع است، چرا که با مذاکره به جایی  ۀزنند. این کار مزدبگیران، در جامع دست به اعتصاب می

 کند. لیبرال دموکرات حضور پیدا می ۀن، زور در تصمیم شهروندان جامعکنید که در موارد فراوان شبیه به ای اند. تصدیق می نرسیده

       *** 

های زور/استدالل و  های الکالو مخالفت کرد و گفت که او در اعتراض به دیوار چینی که بین دوگانه توان با استدالل می

گیرد در نظر بگیرید. به هر  به ترک تریاک میکند. برای مثال همان فردی را که تصمیم  کشند، زیاده روی می اصالح/انقالب می

دلیل، با فشار از طرف دوستان و خانواده و یا احساس خطر از پیامدهای این اعتیاد بر سالمت و یا موقعیت اجتمایی، این فرد به این 

معتادان به تریاک را  نتیجه رسیده که باید ترک اعتیاد بکند. حاال یک شرایط دیگر را فرض کنید که با یک تصمیم حکومتی همه

کنند تا در آن جا مجبور به ترک عادت شوند. در سناریوی اول، فرد خودش به این نتیجه رسیده  به یک جزیره دور افتاده تبعید می

بود، انگیزه داشت و داوطلبانه شروع به ترک تریاک کرده بود. در سناریوی دوم، بی آن که فرد در این تصمیم دخالتی داشته باشد، 

است. در سناریوی اول، عناصر استدالل و گفتگو وزن بیشتری دارند و در سناریوی دوم، زور و خشونت.  با زور مجبور به ترک شده

 در نهایت، تفاوت جدی بین این دو شرایط وجود دارد.
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در هر دو ” قدرت”اطع مرکزی در استدالل الکلو در مقابل رورتی باید موافقت کرد، و این نکته همانا حضور ق ۀاما با یک نکت

چه  شرایط تغییرات اجتماعی است. چه در اصالحات و چه در انقالب، امر قدرت و تفاوت یا تضاد منافع همیشه حاضر است. آن

کند، در نهایت آن است که، در تعریف رورتی از تغییرات در جامعه مدرن و تبیین او از  گیری می الکالو در بحث با رورتی نتیجه

 رفورمهر ”نویسد:  حذف شده است. او می” های مختلف اجتماعی قدرت، آنتاگونیسم و تفاوت منافع گروه”وضوع اصالحات، م

ای را به خطر  زند و در بسیاری موارد، منافع عده تغییراتی است که تعادل در وضع موجود را بر هم می ۀاجتماعی، در برگیرند

توان  آمیز اجتماعی و از این امر هم نمی بارزاتی است و نه مهندسی کامالً صلحاندازد. هر روند اصالحی در نهایت، یک روند م می

 ”. یابد شود و تکامل می های انسانی خلق می اجتناب کرد. درست در روند همین مبارزات است که توانایی

توان از حضور خشونت  ل که نمیگوید: درست به همین دلی در طرفدارای از نظر الکلو در مقابل رورتی، دریدا هم در تأیید اولی می

ها، و انستیتوهایی را در جامعه به وجود آورد که به رسیدن به نقطه  در امر سیاست چشم پوشید، لذا ضروری است که قوانین، میثاق

 [.۷ثباتی و هرج و مرج را بگیرد] ها کمک کند، و جلوی بی تعادل و توافق

       *** 

را از ساز و کارهای ” قدرت”تهی نیست، ” قدرت”مدرن و دموکراتیک هم از  ۀاست که جامع چه در باال عنوان شد این نتیجه آن

ها است،  ها و تفاوت گونی ای که فاقد گونه توان از بین برد. آن جامعه ها را نمی گونی خواست توان حذف کرد، گونه آن نمی

 فاوت منافع در آن سرکوب شده است.ها و ت گونی دیکتاتورها، که گونه ۀزیر سلط ۀگورستان است و یا جامع

موضوع پیچیده در این جوامع، پیدا کردن نقطه تعادل در هر لحظه معین است. برای مثال، حق آزاد ابراز عقیده را هیچ کس به طور 

های بزرگی از مردم جامعه مسلمان هستند، و شوخی کردن با  کند ولی در اروپای امروزین، وقتی که گروه تئوریک رد نمی

آیا باید به نام آزادی بیان  کند، باید سنجید که نقطه تعادل کجاست. شدت آزرده می شان آنان را به اعتقادات و یا توهین به مقدسات

حق همه گونه توهین به مقدسات این مردم معتقد را داد و یا باید مراعات احساسات آنان را کرد؟ یا وقتی که بحث بر سر آن است 

ایان با منافع کارگران در آن رفورمتواند پناهنده یا نیروی کار از کشورهای دیگر بپذیرد، منافع کا چقدر می که یک جامعه مفروض،

اش را  کند، اما دومین گروه قدرت چانه زنی جامعه کامال متفاوت است. اولین گروه به نیروی کار ارزان و کم توقع دست پیدا می

بیند. سوال آن است که کجا باید خط را کشید و تعادل کجاست. روشن است که این  میبرای مزد بیشتر و شرایط کار بهتر در خطر 

چه نباید فراموش شود، همانا تضاد منافع و حضور  شود. آن های منطقی و در صلح و صفا حل نمی ها، تنها با استدالل تضاد دیدگاه

 قدرت در تحوالت اجتماعی حتی در جوامع دموکراتیک است.

مستقل در این جوامع، ” افراد”دمکراتیک آن است، که تنها دیالوگ بین -ال و فصل مسائل اجتماعی در جوامع لیبرالنکته دوم در ح

ها و  مدرن، ضرورت تشکل ۀراه حل اختالف و ناسازگاری ها نیست. خطاست اگر تصور کنیم که رشد فردیت در جامع

های سندیکایی و سایر  میان افراد مستقل جایگزین مقابله احزاب، سازمان های جمعی را از بین برده است و تنها مبادله افکار سازمان

اشکال کار گروهی شده است. در این جوامع هم پیشبرد امر سیاست، حل تضادها، دگرسازی توازن قدرت واقعاً موجود و استقرار 

رویارویی با هر  رد. گیرد می صورت فمختل های گروه جمعی اراده نظمی تازه، از طریق مبارزه، بحث و رقابت میان خواست و 

کنند روی افکار  آیند، تالش می های گوناگون و دارای منافع مختلف، برای پیشبرد نظر خودشان به میدان می مسئله اجتماعی، گروه
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فرموله کرده  است که گرامشی” ها گفتمان ۀمبارز”ها درست است. این همان  تأثیر بگذارند تا بقیه را مجاب کنند که نظر آن عمومی

جنبش ”، ”جنبش زنان”، ”طبقه کارگر”گیرد، برای نمونه  های گروهی شکل می است. درست در همین روندها است که هویت

” صاحب اختیار و قدرت کردن”تر بدون  هیچ تغییری در راستای جامعه عادالنه ”.مردم تحت ستم”و یا ”سیاهان

(empowerment) خواهید گروهی را برای  ای اجتماعی ممکن نیست. شما وقتی که میه های ضعیف از طریق تشکل گروه

پژوهانه در جامعه بسیج کنید، باید این بسیج حول یک هویت گروهی شکل بگیرد. وقتی که این هویت در  تغییرات مثبت و عدالت

عرفی کنید. هویت گروه در حال های تحت سلطه م گیری است، شما باید ظالمان، بدها، و ستمگران را در مقابل این گروه حال شکل

خواهد، یک  تشکیل شدن، در گرو تعریف طرف مقابل است. در اساس، هویت یک پدیده ارتباطی است، یک طرف ِ مقابل می

 [. ۸گیرد] در مقابل آن قرار می” ما”طلبد، که  می” ها آن”

رود. شاید  تنها با عقالنیت و استدالل پیش نمیدموکراتیک -نکته سوم این که حل و فصل مسائل سیاسی در جوامع مدرن و لیبرال

 شما[. ۹]کنیم جدا هم از را ها آن تا بکشیم احساسات و عقل میان قاطعی خط نباید که بگوییم والزرمایکل  بهتر آن است که مثل 

کنید، در  وشن میطالح موضع خودتان را راص به و گیرید می ماجرا سوی یک از طرفداری به تصمیم سیاسی، اختالف یک در وقتی

شبهه عناصری از شور، احساسات و مالحظات اخالقی را با خود دارد. در  اید. این انتخاب بی واقع دوستان خود را انتخاب کرده

بسیاری موارد، این انتخاب همانا تأکید و تصدیق مجدد روابط در حال حاضر و موجود شما است، اگر چه ممکن است بگویید که 

ها عالیق و منافع مشترک دارید. بی گمان هر کس که سابقه فعالیت سیاسی دارد، تجربه کرده  ن هستید که با این آدمشما معتقد به ای

 توان توضیح داد. که فعال شدن در یک جریان را تنها بر مبنای توافق عقالنی با آن جریان و محاسبه سود و زیان این فعالیت نمی

 داشته است. گمان در این روند نقش احساسات ما بی

ترکردن  قوی ها در مبارزه برای دموکراتیک کردن جوامع بشری، برای مبارزه علیه سوءاستفاده از قدرت، برای برای بسیج انسان

ها مراجعه کرد و  های پایین جامعه هستند(، باید به احساسات آشنا برای آن ها که در الیه ویژه آن  های تحت ستم )به موضع گروه

تر  های برای یک جامعه انسانی ها را متقاعد کرد که آرزوها، تصورات و نقشه ها بر انگیخت. باید آن لیه ستم را در آنشور مبارزه ع

 تر، برحق و قابل پیاده شدن است. و عادالنه

       *** 

 کنند، چیست؟ دمکراتیک زندگی نمی-خوب کاربرد این بحث برای مردمی که در جوامع لیبرال

 که داده نشان هم دوم جنگ از بعد های سال ۀتجرب. است عاجل و ضروری امری ت بنیادین اجتمایی در این جوامع بی شبهه، تغییرا

 وقفه بی تالش سال صد چند طی در دمکراتیک،-لیبرال جوامع در که نهادهایی. روند نمی پیش سرعت به و سادگی به تحوالت، این

ها در رخوت بوده اند، در یک چشم به هم زدن و آسان ایجاد  ی که در این سالد در مناطقنتوان ه شده، نمیساخت جدی مبارزه و

توان قانون اساسی بلژیک و فرانسه را رونویسی کرد و به مثابه قانون اساسی در این کشورها اعالم نمود. ولی برای آن که  می  شود.

شوند، فرهنگ جامعه با این نهادها و قوانین کوک شوند،  این قوانین فقط روی کاغذ نمانند، باید نهادهای مجری این قوانین ساخته

و مسولین و شهروندان بی آن که فکر کنند، روی ریل این قوانین راه بروند. ساختن نهادهای تازه اجتماعی، مستلزم تخریب قدیمی 

ه دلیل موقعیت خاص خودشان هایی که امتیازهایی ب آن باشند، برابر قانون مقابل در همه هاست. اگر برای مثال قرار است که 
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کنند. برای ساختن نهادی حافظ عدالت اجتماعی باید کار روشنگرانه کرد، مردم را متقاعد به این تغییرات کرد،  داشتند، مقاومت می

 تظاهرات سازمان داد، امضاء جمع کرد، تشکل به وجود آورد، شعار داد، سخنرانی ترتیب داد و راهپیمایی کرد. 

ها هم جامعه خودشان  کنند، چرا که آن دمکراتیک هم به طور روزمره می-همان کارهایی است که مردمان جوامع لیبرال این ها البته

کنند، در آن جا هم نیروهای بازگشت گرا، در صدد  بیشتر و عمیق تر آن مبارزه می بینند و برای تحول را بی عیب و نقص نمی

فاوت چنان که گفتیم آن است که نهادهای جا افتاده اجتماعی در این جوامع، امکان ساعت به عقب هستند. اما ت ۀچرخاندان عقرب

آمیز هر خواست مدنی وجود دارد.  کنند. در جوامع غیر دموکراتیک اما، امکان سرکوب خشونت مبارزه اصالح طلبانه را فراهم می

 پردازند. ی میهای خیلی ساده انسان مدعیان تحول در این جوامع بهای سنگینی برای خواست

ترین بهای انسانی را در راه تحوالت  گویند باید کم نگر می طلب و آینده با درس گرفتن از خطاهای گذشته، تالشگران تحول

ها برای آن که قیمت ایجاد تحول اجتماعی، شرایط  ها از هر تحولی مهم تر است. آن اجتماعی در این کشورها پرداخت، جان انسان

گویند که باید از زور  جنگ داخلی در سوریه به قیمت کشتار و آوارگی صدها هزار تن و ویرانی کشور نباشد، میآمیزی مثل  فاجعه

های مدنی آن است که در روند  و خشونت تا جایی که ممکن است پرهیز کرد. امروزه درک غالب در میان این مبارزان جنبش

شود. مبارزان راه تحول در راستای روشنگری و  تر می ت پختهتغییرا برای عهجام و بینند می آموزش ،تالش برای تغییرات، شهروندان

پیشرفت در این جوامع، امروزه، بیش از هر وقت دیگری، بر اصالحات )در مقایسه با تغییرات سریع انقالبی( بر اصالح طلبی و 

یک نکته مهم در این میان غافل نباید ماند: کنند. اما از  کار گرفتن خشونت و زور( تاکید می روشنگری درازمدت )در مقابل به

 در این راه طوالنی و انسانی حذف نشده است.” قدرت”موضوع 

ها کردم و بعد دیدم این  ها و تقابل من نیم اول عمرم را صرف بیشتر کردن شکاف”گوید:  یکی از مبارزان قدیمی چپ در ایران، می

کند. نیمه دوم را به این  کشتار تولید کند و بدگمانی نسبت به دیگری تولید میها، ممکن است جنگ تولید کند،  بیشتر شدن تقابل

 ”.ها را دامن بزنیم ها و انسان ها، احزاب، ادیان، فرهنگ نتیجه رسیدم که ما باید گفتگوی بین تمدن

ز سوی شهروندان جوامعی که ویژه ا ها نهفته است. بیان این احساسات به شک نباید کرد که احساساتی پاک و انسانی در این گفته

آیا این  اند، کامالً قابل درک است. اما آیا نوعی ساده کردن ماجرا در این گفتار نیست؟ در درازمدت از خشونت و جنگ رنج برده

 غلتیدن از یک افراط به یک تفریط نیست؟

هم به گفتگو ” پایداری ۀجبه”جمله طرفداران  مخالفان خود از ۀهم طلبی در ایران باید با طرفداران اصالح”شنویم که:  گاهی هم می

بنشینند و به توافق برسند، چرا که گفتگو، مذاکره و استدالل راه حل متمدنانه رفع اختالف در جوامع پیشرفته است و نه تقابل و 

طلبی و  اصالح ؛دکن این گونه است که جامعه پیشرفت می ؛شان داد کنند باید آموزش ها هم این طور عمل می اگر آن ؛لشکرکشی

ولی آیا این بدفهمی ”. گری به سر رسیده است آمیز و عقالنی است، دوره زور، لشکرکشی و انقالبی های صلح یسم، دنبال راهرفورم

 راه از گزیدن دوری و) اصالحات از طرفداری که نیست خطا آیا نیست؟ دموکراتیک از چگونگی راه حل اختالف در جوامع 

ر قدرت، تضادها و اختالف منافع در جامعه و پیشبرد امر سیاست تعریف کنیم، اهمیت شکل ام حذف معنای به را( انقالبی های حل

را نادیده بگیریم و تنها بر استدالل و عقالنیت اصرار کنیم و شور و احساسات ”( ها آن”در مقابل ” ما)”های گروهی  دادن به هویت

 یسم از مفهوم سیاسی آن نیست؟رفورماین خالی کردن برای بسیج و ایجاد همبستگی را نبینیم؟ آیا 
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انگارانه در نگاه انقالبی، ممکن است  طلبی، بیشتر تأمل و گفتگو کرد. بازنگری ساده گمان من بر آن است که باید در مفهوم اصالح
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 رفورم و انقالبانسانی در  ۀپیوستگی تجرب ۀمقایس

  (  69 مهرداد لقمانی) 

 

در حالی که در انقالب  ،شود انسانی حفظ می ۀپیوستگی تجرب رفورمدر این است که در  رفورمتفاوت بنیادین میان انقالب و 

 ۀایجاد تجرب ،الی که هدف انقالبدر ح ،انسانی جامعه است ۀپیوستگی ارگانیک وار تجرب رفورمایجاد گسست است.  ،هدف

 ،بینش تخریب و نوسازی است. در واقع گسست ۀناشی از غلب ،های بزرگ جهان انسانی جدید است. ادعای انسان سازی انقالب

ال شود. بر همین منو تاریخ به دوران قبل و بعد از انقالب تقسیم می ،نقطه آغاز انقالب و شرط شروع دوران نوین است. در این میان

شوند و عمال در  گسست رها نمی ۀها هرگز از چرخ شود. بیشتر انقالب تاریخی شهروندان دایم دستکاری و شستشو می ۀحافظ

شوند. این واماندگی ممکن است به عنوان ثبات تصور شود. در حالی  دچار واماندگی فکری و فرهنگی می ،یک دور باطل

شود پرهیز از به  تفاوت بنیادین وجود دارد. آنچه منجر به واماندگی می ،واماندگی انسانی و ثبات ۀمیان ثبات پیوستگی تجرب که 

، بودهواماندگی تالش برای ایجاد سد در برابر روند تغییر طبیعی جامعه  ارجاع آنها به گذشته است.  در عوض، روز رسانی مفاهیم و

ییر است. تغییری که به صورت ارگانیک از پی گسترش دامنه های جامعه برای مقابله با تغ ثبات آن ناشی از به کارگیری ظرفیت

آید. بنابراین ادعای انقالبی ماندن رهبران آنان ناشی از این ناتوانی در ایجاد شرایط برای ایجاد تجربه  آگاهی و تغییر نسل پدید می

  گذار از گسست به پیوست است.  گواه شکست در ایجاد شرایط برای ،فراگیر انسانی است. در واقع انقالبی ماندن نوین و 

شود. باید به این نکته توجه کرد که ساختار موجود معموال مدافع پیوستگی  پیوستگی و گسستگی ظاهر می ۀدوگان ،در این میان

امکانات کشور در جهت بستن  ۀتقدیس ساختارهای قدرت و بسیج همه جانب انسانی نیست، بلکه به دنبال حفظ قدرت است.  ۀتجرب

بلکه پیوستگی تجربه انسانی شهروندان را مخدوش و آنها  ،شود اری تغییر نه تنها موجب اتالف منابع انسانی و معنوی جامعه میمج

شکست سنت  ،تمامیت خواهی ۀسلط ۀآرنت نتیج ۀکند. به گفت را تبدیل به موجوداتی گسسته از هم و رها شده در فراموشخانه می

                                                   
و از   ۹۱مهرداد لقمانی، فارغ التحصیل ریاضیات از دانشگاه واترلو، كانادا، محقق و فعال سیاسی یکی از نویسندگان منشور   69

خصات شمموضوع این مقاله دارای دو تالیف منتشر شده می باشد با  ۀ. مهرداد لقمانی در زمینبنیانگذاران همبستگی با ایران است
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شود که آیا ممکن  این پرسش مطرح می ،آید افول فهم جامعه و ابتذال مفاهیم است. حال می فکری است. آنچه از پی این شکست

توان از شرایط موجود رها شد بدون آنکه به دام  آشتی داده شود. آیا اصوال می رفورماست که گسست انقالب با پیوستگی 

 خشونت و بی جهانی شدن افتاد.

گی مفهومی جامعه و نخبگان آن است. این ضعف منجر ه ضعف معرفتی و بی بنی ،دکشان آنچه انقالب را به سوی واماندگی می

شود تا بخش قدرت طلب و تمامیت خواه جامعه انرژی رها شده از پی تغییر خواهی عموم مردم را مصادره و تبدیل به قدرت  می

گسست نیز نیازمند پیوست است. گسست  ،ردطور که شکافتن تن به قصد جراحی نیاز به بستن زخم و التیام دا متمرکز کند. همان

شود، بنابراین پس از آن الزم است که جامعه در مسیری نو و  موجب رهاشدگی و جداشدن جامعه از بستر تاریخی خود می

 بیفتد، مسیری که در آن تمامی شهروندان احساس تعلق و امکان مشارکت را بیابند. فراگیر 

این دست به دست شدن قدرت بیش از آنکه  .ممکن است دست به ایجاد رقابت داخلی بزند ،رساختار قدرت برای ایجاد توهم تغیی

نشانه پیشرفت نیست،  ،تکان خوردن"نشان از حرکت االکلنگی ساختار موجود دارد. به گفته آلفرد مونتاپرت  ،ناشی از تغییر باشد

ضعف  ،کشاند انقالب را به انفعال و درماندگی می . آنچه"رود خورد ولی جلو نمی طور که اسب چوبی تابی تکان می همان

های شکست خورده  معرفتی شهروندان و ناتوانی در ایجاد تجربه جدید و پیوسته انسانی میان شهروندان است. در واقع انقالب

شرایط پیوند تاریخی و  های گسسته از هم انسانی شهروندان ناتوان مانده اند. انسان ۀآنهایی هستند که از ایجاد پیوستگی میان تجرب

دهند. زیان گسست فقط در بعد فیزیکی )آوارگی( آن نیست، بلکه از جنبه فکری و  اجتماعی با جامعه خود را نیز از دست می

می نامدش. شخص  "جهانی بی"روانی است که بیشترین لطمه را به پایداری جامعه انسانی میزند. این همان شرایطی است که آرنت 

 معلق شده است. ،است که از دنیایی که در آن به عنوان یک انسان اهمیت دارد جهان کسی بی

تمایل  ،آنچه باید مورد توجه قرارگیرد تواند عوارض مثبت و منفی داشته باشد.  انسانی در پی انقالب می ۀاز هم گسستگی تجرب

پیشین استوار است، این نفی ناخودآگاه به گسست انقالب به ایجاد فضای خفقان و خشونت است. انقالب ذاتا بر مبنای نفی نظام 

انقالب آمریکا  ۀگونه که تجرب شود. با این حال این گسستگی ذاتا منفی نیست، همان انسانی شهروندان و جامعه منجر می ۀتجرب

ه بسا دست اگر آزادی و کرامت فردی شهروندان کانون توجه و معیار سنجش ساختار دوران پسا انقالب باشد، چ ،نشان داده

فکری جامعه و ظرفیت فهم و تغییر شهروندان برای  ۀآوردهای بسیار ارزشمندی نیز به بارآورد. بنابراین باید توجه بیشتر بر شالود

گذار بدون خشونت به سوی آینده متمرکز باشد. رویکرد آینده نگر موجب تفکر و گفتگو جهت گسست به قصد پیوست 

رویکردی نه تخریب ساختارهای کهن بلکه ایجاد ساز و کار و مفاهیم نوین برای ارتقای کمی و  شود. بنابراین نگرانی چنین می

 ۀکیفی جامعه و شهروندان است. انقالب آمریکا بهترین نمونه گذار موفق از گسست به پیوست است. انقالب آمریکا بر شالود

س آن ایجاد ساختارهای نوین که ظرفیت پیشبرد جامعه و مفاهیم جدید و نگاهی نو به آینده استوار گشت. مفاهیمی که بر اسا

 شهروندان را به سوی آینده داشت، ممکن گشت. 

برد، بیش از آنکه در ذات آن نهفته باشد، ایستایی و مقاومت ساختار قدرت و کارگزاران  آنچه انقالب را به سوی خشونت پیش می

هایی برای حفظ قدرت خود معموال نیاز به اعمال خشونت  چنین نظامآن در برابر از دست دادن موقعیت خود است. سرکردگان 

اعمال خشونت جز با همراهی و اتحاد بخش گسسته جامعه ممکن نیست. تقاضای رهبران انقالب برای اتحاد در واقع  فراوان دارند. 

تفاوت رویکرد فراگیر و   شکل جهت پیشبرد اهداف خود و سرکوب تکثر و تعامل است. تالش برای ایجاد توده همگن و بی
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یک شکل کردن و تک صدا کردن جامعه است. در حالی که تکثرگرایی به  ۀپیش زمین ،تمامیت خواه در همین نکته است. اتحاد

ماشین  ،خشونت شده اند، در تمامی موارد ۀهای جهان پس از پیروزی وارد چرخ دنبال همدلی و هارمونی است. بیشتر انقالب

ادعای ایجاد اتحاد و از بین بردن دشمنان مردم بر پا شده است. در واقع حاکمیت جدید برای اعمال نظم اجتماعی سرکوب ابتدا با 

مطلوب خود نیاز به از میان بردن تمامی اشکال تبادلی )در همه ابعاد آن، فکری، احساسی و یا اقتصادی( دارد که در خدمت اهداف 

خاب شکل تبادل احساسی، فرهنگی و اقتصادی است که گواهی بر ذات تمامیت خواه آن نیست. همین سلب اختیار جامعه در انت

گسست تبادل هارمونیک به حاشیه رانده شدن بخش بزرگی از جامعه و پراکندگی و تحلیل ظرفیت تبادل  ۀدهد. نتیج حاکمیت می

با خشونت فراوان همراه است. خشونت  فکری و فرهنگی جامعه است. جایگزینی تبادل هارمونیک با نظم مطلوب حاکمان معموال

و انقالب در  رفورمهای بنیادین  های تمام عیار دنیا است. یکی از تفاوت ورزی در جایگزینی یکی از مولفه های اغلب انقالب

ل تغییر و گسست ماحص رفورمرویکرد آنان نسبت به تغییر است. گفتمان انقالب بر مبنای تغییر و گسست است، در حالی که در 

با گذشته و بدور  به دنبال گسست   رفورمدگرگونی ارزشهای فضای تبادل در یک پروسه داوطلبانه و فراگیر است. به عبارت دیگر 

ارزشهای موجود موجب کسترش افق امکان و انتخاب  ۀانداختن قراردادهای اجتماعی موجود نیست، بلکه با پرسشگری دربار

. این پرسشگری بر مبنای تالش برای فهم فضای تبادل جامعه و نقد مدلهای ارزش گذاری است رفورمشود. پرسشگری زیربنای  می

 مورد استفاده امکان پذیر است. 

خواهی است. تغییر مدل ارزش گذاری جامعه نیازمند گسترش گفتمان  رفورمنقد مدل تبادل اجتماعی یکی از مهمترین مشخصات 

هنرمندان و متفکران جامعه را حول یک  ،انقالب ۀفکران بسیار مهم است. در صحنجدید است. در این میان نقش هنرمندان و مت

متفکران و هنرمندان مرزهای باور جامعه را به چالش می کشند. این فضا  رفورمدر حالی که در  ،کنند محور ایدیولوژیک متحد می

دادها بارور شده و دگرگونی به عنوان موتور است که استع رفورمسازی به جامعه امکان رشد و ریسک پذیری میدهد. در فضای 

دگرگونی مورد تردید نیست، گرچه سرعت آن ممکن است مورد مناقشه باشد. پرهیز  ،رفورمشود. در  پیشرفت جامعه پذیرفته می

ونت ورزی با ایجاد بحران و خش رفورمبیهوده نیست که دشمنان  به دام دشمنان آن است.  رفورماز خشونت مهمترین مانع افتادن 

خواهان را به سمت برداشتن اسلحه بکشانند. جایگزینی فضای تبادل با فضای خشونت بهترین دستاورد برای  رفورمتالش میکنند تا 

و نشان بسته شدن فضای تبادل و سقوط مرزهای امکان و انتخاب  رفورماست. خشونت پایان  رفورمتمامیت خواهان و دشمنان 

فضای تبادل فکری را از  ،مبنای پیوند اجتماعی. خشونت ،است و همرزم بودن "بقا" ،ارزشاست. در فضای خشونت تنها 

 دهد. کند. در واقع پرسشگری در فضای آکنده از خشونت معنی خود را از دست می پرسشگری عاری می

های  یدن ارزشتوان امکان ایجاد پرسشگری و به چالش کش شود که چطور در یک فضای بسته می حال این پرسش مطرح می

نیاز به خالقیت دارد. خالقیت در ایجاد تفکر و  رفورموجود آوردن و حفظ فضای تبادل ه باید گفت که ب موجود را ایجادکرد. 

مدنی در مقابله با  ۀمتفکران و هنرمندان است. خالقیت هنری و فکری بهترین ابزار جامع ۀگفتمان نو نیازمند حضور هم جانب

 ۀ. این خالقیت در ابعاد و اشکال مختلف آن متضمن حفظ و گسترش فضای تبادل جامعه است. مبارزسرکوب و اختناق است

نو به سوی آینده بهتر است.  ۀخشونت پرهیز مدنی بدون خالقیت سیاسی امکان پذیر نیست، خالقیت سیاسی به معنی باز کردن دریچ

دهد. در  های موجود را می ان امکان تفکر فراتر از محدودیتبه شهروند داده،مرزهای آنچه که ممکن است را گسترش  ،خالقیت

شهروندان پتانسیل رشد را باز می یابند و در پی آن ساختارهای جامعه نیز مطابق مطالبات شهروندان دچار  ،فضای خالقیت
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خالقیت ندارد،  نیازی به ،یست در تفکر خالقانه است. تمرکز بر گسسترفورمشود. تفاوت رویکرد انقالبی و  دگرگونی می

مطالبات انقالبیون مشخص و هدف آنان آشکار است. از این رو گفتمان تک محور و ایدیولوژیک بهترین ابزار آنان است. از سوی 

تفکر فعال به معنی بیدار کردن افراد جامعه از لحاظ  ها نیاز به اتخاذ استراتژی بلند مدت و تفکر فعال دارند.  یسترفورمدیگر 

ای فضای تبادل فکری و فرهنگی است. این بیداری خود نیازمند ترمیم پیوند میان شهروندان و گسترش امید و فکری و احی

انسانی امکان پیوستگی می یابد. تجربه انسانی پیوسته و تفکر  ۀخودباوری میان آنان است. تنها در فضای تبادل فراگیر است که تجرب

 منفعل کننده و بی معنی گرایی است. خالقانه بهترین مانع در مقابل عوام گرایی

توان ادعا کرد افراد تنها در صورت مشارکت در  شود، در واقع می گسست اجتماعی موجب بی معنی شدن مفهوم شهروندی می

کنند. از این رو است که بر هم زدن فضای تبادل  فضای تبادل چند بعدی اجتماعی است که فرصت ارتقا به شهروندی را پیدا می

توده وار  ۀگیرد. جامع شود. تفکر توده ای در برابر تکثر گرایی قرار می بعدی و تکثر گرا موجب تنزل شهروندان به توده میچند 

تک بعدی، عاری از خالقیت و بزرگترین مانع در برابر رشد فردی است. به عبارت دیگر در تفکر توده ای جایی برای دگراندیشی 

 شود. معنی تهی شدن مفاهیم و ابتذال ارزشهای جامعه می وجود ندارد. این رویکرد موجب از

در اینجا الزم است که به این نکته اشاره شود که گسست تجربه انسانی و تنزل شهروندان به توده ها فقط بسته به انقالب یا 

زندگی بهتری را برای  حکومتهای خودکامه نیست. پس از ظهور کمونیزم جوامع غربی با اتکا بر مدل اقتصاد باز و آزادی فردی

اقتصاد دنیا با سرعتی باور نکردنی به سمت جهانی شدن حرکت کرد.  ،پس از سقوط اردوگاه کمونیزم شهروندان خود رقم زدند. 

جهانی شدن تک بعدی تنزل شهروندان به  ۀمتاسفانه این جهانی شدن عمدتا در بعد اقتصادی آن مورد تاکید قرار گرفت. نتیج

و کارگزاران نظام جهانی تولید و مصرف است. در اینجا ذکر این نکته الزم است که نویسنده به هیچ عنوان قصد مصرف کنندگان 

انکار دستاوردهای اقتصاد آزاد را ندارد، بلکه آنرا یکی از عوامل مهم آزادی بشر در بعد اقتصادی میداند. آنچه مورد انتقاد است 

ن است. وقتی ارزش شهروندان تنها بر مبنای تخصص کاری در چارچوب اقتصادی کشور عدم توجه به دیگر ابعاد زندگی شهروندا

ساعت کار یک راننده دارای ارزشی مشخص است  ۸شود. به عنوان مثال  عمال تنها بعد زمان آنها در نظر گرفته می ،سنجیده شود

. حال در فضای مابعد جهانی شدن و ظهور ساعت کار یک جراح و یا یک مدیررده باالی یک شرکت نرم افزاری ۸همانطور که 

نجایی آاتوماسیون هوشمند ارزش بعد زمان بخش بزرگی از این شهروندان روز به روز کمتر شده و نهایتا بی ارزش خواهد شد. از 

با خطر  که مدل هرم اجتماعی جوامع مدرن اصوال بر اساس شایسته ساالری اقتصاد محور بنا شده است، بخش بزرگی از این جوامع

از دست دادن نه تنها موقعیت و درآمد شغلی بلکه منزلت اجتماعی خود نیز روبرو هستند. این خیل عظیم اخراج شده از فضای 

در واقع  تبادل، که شاید به درستی بتوان آنان را بینوایان مدرن نامید، به عنوان سیاهی لشکر حکومتهای عوام گرا رفتار خواهند کرد. 

با بزرگترین خطر فروپاشی خود روبرو کرده است. ظهور  کرد که گسست شهروندان جهانی شدن تک بعدی را توان ادعا  می

های عوام گرا کمترین خطر این واپس گرایی است، خطر بزرگتر گسست تجربه بشری در ابعاد فرهنگی و فکری و در پی  حکومت

 آن ظهور فاشیزم مدرن است. 

 ۀهیچ کدام به طور مطلق شر و یا خیر نیستند، مهم این است که جامع رفورماشاره کرد که انقالب و در اینجا به این نکته مهم باید 

و حساس  آگاه  ،خود و ابعاد تبادل اجتماعی میان شهروندان ۀبشری جامع ۀمدنی به خصوص متفکران و هنرمندان نسبت به تجرب
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 هم اندیشی خرمگس پیرامون انقالب/رفورم

 ها ی در کشاکش گرایشیانقالب: پویا

 ( )محمد رفیع محمودیان  

یکی آنکه توده  :انقالب از دو سوی چشم به گذشته دارد

شم به بازآفرینی عرصه هائی دارند که به های انقالبی چ

 گمان خود پیشتر در آن سرزنده و پویا بوده اند و دیگر آنکه

هائی بهره می  همان توده ها برای مبارزه از صحنه ها و آئین

 ،جویند که هر چند به زیست بوم فرهنگی شان تعلق دارند

.ولی در دیرینگی در حال فرو پاشی هستند  

 

ین میان از انقالب ایران سخن بگوئیم باید اگر بخواهیم در ا

گونه  بر این نکته پای فشاریم که اگر در انقالب فرانسه آن

اقتصاد  ۀعرص ،این پویائی ،که آلفرد کوبان مشخص ساخته

که باید متوقف می  داری بود و پیدایش و گسترش سرمایه

فرهنگ و پیدایش و  ۀاین پویائی عرص ،در ایران ،شد 

های مدرن بود که باید مهار  ها و گرایشگسترش رویکرد

شد. می   

 

70محمدرفیع محمودیان   

پژوهشگرانی موسوم به تجدید نظرگرا درک سنتیِ متأثر از  واخیر به شدت متحول شده  ۀدرک از انقالب فرانسه در چند ده

ایستا باقی مانده  ،انقالب ۀتر از پدید ور کلیطه و ب ۵۷اما درک ما از انقالب  . اند آن انقالب را به چالش خوانده ۀمارکسیسم دربار

. شاید اکنون به دانسته می شودموانع تحول اجتماعی  ۀاوج سرزندگی و پویایی سیاسی و در هم شکنند ۀاست. هنوز انقالب نقط

ا از انقالب های بنیادین م ولی هنوز تجدید نظری جدی در برداشت ،های ایدئولوژیک و فرهنگی انقالب توجه بیشتری شود جنبه

 رخ نداده است.

اراده و جایگاه اجتماعی  ۀگرائی )انقالب برساخت بین ساختارگرائی )انقالب مهندسی نمی شود، رخ می دهد( و کنش ۀدوئیت کهن

اگر نقد . کنشگرانی معین است( یا بین توضیح مادی و اجتماعی و توضیح ایدئولوژیک رخداد آن، هنوز بر ذهنمان حاکم است

  گنجد.  بیشتر در چارچوب نقد تمامیت گرائی و ترور و وحشت آفرینی انقالب می ،به درک سنتی از انقالب داریم جدیدی هم

   گرائی رادیکال انقالب را نشانه می رود.  نشان از محافظه کاری دارد و آرمان ،نقدی که بیش از آنکه جدید باشد

                                                   
می  خرمگسهمراه  پژوهشگرانو از  عالی مالردالن، وسترس، سوئد ۀمدرس جامعه شناسی در مدرسمحمدرفیع محمودیان،   70

 ایشان پیرامون مفهوم دین مدنی و نظریه های مربوط به آن منتشر شده است. ۀ، مقالخرمگسباشد. در دفتر اول 
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اخیر در رابطه با انقالب فرانسه نوشته شده  ۀپرتو آنچه که در چند ده پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقالب ایران و در

ها بر گذشت و آنها را درنظریه ای کلی تر ادغام کرد. انقالب بیش از آنکه برای گشودن بستن فضاهای  اینک باید از دوئیت ،است

ولی چون انقالب همچون  .سرزندگی و پویائی داردسرِ ستیز با  ،بسته و بسته شده رخ دهد و نشان از سرزندگی و پویائی داشته باشد

بسیاری از دیگر پدیده های اجتماعی آکنده از تناقض است از سر پویائی و سرزندگی به ستیز با پویائی و سرزندگی زندگی 

ائی آن اما هدف نه ،دهد و آن گستره را آکنده از شور و پویائی می سازد سیاست رخ می  ۀاجتماعی می رود. انقالب در صحن

های دیگر زندگی اجتماعی است. سرزندگی و پویائی عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از  متوقف ساختن پویائی عرصه

جنبه های زندگی اجتماعی و شخصی شهروندان را زیر و  ۀکارکرد نظمی ریشه می گیرد که خودکار است و در سیری تدریجی هم

به اجبار بدان کشیده می شوند. برای متوقف  ،نی در ایجاد آن سرزندگی و پویائی نداشتهرو می سازد. توده های مردم نقش چندا

حرکتی را دامن می زنند. حرکت آنها در این صحنه خودانگیخته است و  ،سیاست ۀکردن آن )سرزندگی و پویائی(، آنها در صحن

نمی توانند خود را آنگونه می خواهند به نمایش به گونه ای نمایشی سازماندهی می شود. انسانهائی که در عرصه های دیگر 

بگذارند اینجا خود و خواسته هایشان را به نمایش می گذارند. ولی چون صحنه های نمایشی جدید از دسترس آنها خارج است 

ایشی های کهنه )تر( بهره جویند. در این فرایند، سرزندگی، بازیگوشی و احساس خود نم مجبور هستند از صحنه ها و آئین

 کنشگران در تقابل با نظام مندی و جدیت نهفته در مراسم آئینی قرار می گیرد. 

 

 انقالب ۀنظریه ای دربار

اجتماعی شکل می گیرد و انکشاف می یابد. -طورکلی، انقالب در کشاکش بین چهار دسته گرایش های دو قطبی تاریخیه ب

پیچیده، تنش مند و  ۀنیدگی دو گرایش متناقض تکوین می یابد. رابطکشاکش بین دو گرایش مجزا رخ نمی دهد بلکه در به هم ت

چند سویه بین دو نیرو یا دو گرایش را معموال رابطه ای دیالکتیکی می خوانند. ولی ما اینجا نه با رابطه ای دیالکتیکی که با شکلی 

ر در هم تنیدگی، از یکسو واکنش از سوی دیگر به از رابطه که می توان آنرا واتنیدگی نامید )از یکسو تضاد یا تناقض از سوی دیگ

دیالکتیکی را بیشتر به سان رابطه و برخورد دو عامل یا  ۀهم پیوستگی، از یکسو واسازی از سوی دیگر بازسازی( روبرو هستیم. رابط

نهفته در انقالب نسبت داد. های  نیروی تفکیک یافته از یکدیگر با فرجامی قطعی می فهمیم. چنین رابطه ای را نمی توان به گرایش

هائی که در تضاد یا تناقض با یکدیگر قرار دارند در وابستگی و کناکنش با یکدیگر تکوین می یابند بدون آنکه  در انقالب گرایش

 در آن فرایند وضعیتی معین پیدا کنند. 

ا رقم می زند ولی در نگاه به گذشته و با وام اولین واتنیدگی را در برخورد انقالب به گذشته و آینده می بینیم. انقالب آینده ر

می خواهد حال را با بهره گیری از گذشته در آینده محو سازد، ولی در نهایت گذشته و حال را در  گیری عناصری از گذشته. 

و پویائی در  سرزندگی ۀتنیدگی را در زمینارد آنرا کتمان می کند. دومین واآینده ای نفی می کند که هر چند نشان از گذشته د

ولی  ،ستیز با سرزندگی و پویائی می بینیم. انقالب در ستیز با سرزندگی پویائی حوزه های گوناگون زیست اجتماعی رخ می دهد

امور را در دست گیرند. در نهایت نیز  ۀخود یکسره از سرزندگی و پویائی کنشگرانی ریشه می گیرد که خود می خواهند سر رشت

تالقی  ۀر هیأت شور به جنگ شور می رود تا ثبات را در جامعه برقرار سازد. سومین واتنیدگی را در زمینسرزندگی و پویائی د

سیاست ممکن است و متحقق  ۀزیست اجتماعی داریم. سرزندگی و پویائی اولیه در گستر ۀسیاست با دیگر حوزه های گستر ۀحوز
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زیست اجتماعی سرریز پیدا می کند. در سرریز با غایت انقالب مبتنی بر نیز می شود ولی از این گستره به تمامی دیگر گستره های 

 ۀبازایستانیدن پویائی حوزه های گوناگون زیست اجتماعی تضاد پیدا می کند. همزمان بدون سرزندگی به دست آمده در گستر

ق ساخت. چهارمین و آخرین وا دیگر را متحول ساخت و بدون این تحول نمی توان انقالب را متحق یسیاست نمی توان حوزه ها

تنیدگی مربوط به کشاکش بین صحنه های نمایشی و مراسم آئینی است. انقالب در صحنه های نمایشی انکشاف می یابد. آنجا 

انقالبی به اتکای مراسم آئینی نظم، جالل و جذابیت می  ۀنیروها را بسیج کرده و هدف و غایت پیدا می کند. نمایش نهفته در مبارز

بد ولی در این فرایند از سرزندگی، بازیگوشی و حس خودنمایشی کنشگران تهی می شود. نمایش انقالبی همواره از مراسم آئینی یا

           ولی همزمان همواره مقید به آن می ماند و خود را به بازی می گیرد.  ،فراتر می رود

انقالب رویگردان از اکنون و  ۀمی توان گفت که فرشت نو ۀفرشتکله به نام  نقاشی پل ۀبا استفاده از تفسیر مشهور والتر بنیامین دربار

در ستیز با آنچه که در حال رویداد است آینده ای را می جوید که گذشته را زنده و باز آفرینی کند. انقالب از دو سوی چشم به 

که به گمان خود پیشتر در آن سرزنده و پویا بوده یکی آنکه توده های انقالبی چشم به بازآفرینی عرصه هائی دارند  :گذشته دارد

هائی بهره می جویند که هر چند به زیست بوم فرهنگی شان تعلق  اند و دیگر آنکه همان توده ها برای مبارزه از صحنه ها و آئین

ینده را به گذشته وصل ولی در دیرینگی در حال فرو پاشی هستند. انقالب اکنون را به گذشته پیوند می دهد و می کوشد آ ،دارند

 ،ولی در این فرایند آینده ای برمی سازد در تداوم حال و در نفی گذشته. انقالب ردی از خود در تاریخ برجای می گذارد ،کند

ولی بیش از هر چیز خود را نفی می کند. فرشته ای است که از فردوس آرزوهای خوش می آید و می خواهد که در صحنه های 

ولی در را به جهنمی می گشاید که همان تاریخی است که بینامین به آن اشاره دارد و آکنده از  ،را تجربه کندنمایشی سرمستی 

فرشته پای نمی نهند. چون در گشوده شده است همه به سوی آن هجوم می آورند. فرشته  ،کشتار و بدبختی است. به این جهنم

 دیگر کار خود را انجام داده است. 

گونه که آلفرد  این میان از انقالب ایران سخن بگوئیم باید بر این نکته پای فشاریم که اگر در انقالب فرانسه آن اگر بخواهیم در

شد و در ایران این  که باید متوقف می  داری بود اقتصاد و پیدایش و گسترش سرمایه ۀعرص ،این پویائی ،کوبان مشخص ساخته

شد. حرکت برای این کار در  های مدرن بود که باید مهار می  ردها و گرایشفرهنگ و پیدایش و گسترش رویک ۀپویائی عرص

های فرهنگی شروع شد و در بستر خودانگیختگیِ به بند مراسم آئینی دینی کشیده شده تداوم  صحنه های نمایشی برخاسته از سنت

در این زمینه اما نه ایجاد گشایش در ساختار  گذراند. مهم کرد و تحولی جدی را از سر می  یافت. آغاز دولت نیز باید تغییر می 

تحول نهادهای اجتماعی در آغاز دوران مدرن روشن  ۀگونه که میشل فوکو دربار دولت و دموکراتیک ساختن آن که، همان

  عهده می اقتصاد و فرهنگ را به ۀساخته، پویاتر و کارآمدتر ساختن دولت بود. دولتی مقتدر و کارآمد باید کار مهار پویائی عرص

پیشبرد انقالب و ستیز با  ۀتوده ای، وظیف ۀایدئولوژی انقالب، اینکه دولت، به سان تجلی اراد - فوره ۀگرفت. مفهوم مورد اشار

نمود. دولتی مقتدر باید شکل می گرفت، تا به گونه ای متناقض، به  در این میان نقش مهمی ایفا می  - دشمنان آنرا به عهده دارد

 در هم شکند و ثبات نظم را تضمین کند.را وده ای، شور برانگیخته شده در وجود شهروندان اتکای شور ت

                   

 ۵۷های انقالب  زمینه پس
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که با بل ،فرهنگی و اجتماعی ۀهای باز و متکی به آخرین منابع تولید شد افق ۀهائی ایستاده در آستان انقالب نه به دست گروه

هائی که بر آن باورند  تاریخ یا حتی گروه ۀسیر تحوالت هستند. گروه های برند ۀگیرد که بازند ائی انجام می مشارکت فعال نیروه

 سازند. آنها نیازی به دست زدن به کنش  انقالبی نمی ۀمبارز ۀخود را وارد مخمص ،سیر تحوالت خواهند بود ۀکه در نهایت برند

 آنها می چرخد. به عالوه آنها می توانند به کمین بهترین فرصتها برای تکمیل موفقیتهائی ویژه ندارند. سیر حوادث بر وفق مراد 

های خود بنشینند. آنها توان تحمل چنین انتظاری را دارند. از اینرو نیز پژوهشگران تجدیدنظر گرای انقالب فرانسه دیگر آن انقالب 

 ۀراهکاری جز دست زدن به مبارز ،یابند سیر تحوالت می  ۀد را بازندهائی که خو دانند. در مقایسه، گروه  را انقالب بورژواها نمی

مبارزه را  ۀجبه ،انقالبی ندارند. آنها نه در اوج قدرت یا در بهترین فرصتها که به گاه گرفتاری در بن بست و مواجهه با تهدید نیستی

خشونت جمعی به  ۀمشهور خود دربار ۀچارلز تیلی در نظریباز ایستانیدن چرخ تحوالت است.   ۀمثابه گشایند. انقالب برای آنها ب  می

نوزدهم را دوران جنبشهای اعتراضی خشونت  ۀهای آغازین سد  اعتراضات واکنشی پرداخته است. او دوران انقالب فرانسه تا دهه

         داند.   آمیز واکنشی می

حضور و اقتداری فراگیر  ،ن دهه پیشتر بنیاد گذاشته شده بودندپنجاه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی مدرنی که چندی ۀدر ایران در ده

 ۀتود ۀبلکه به عمق زندگی اجتماعی و روزمر ،دیگر محدود به زندگی و فعالیتهای نخبگان نبودند ،در جامعه یافتند. نهادهای جدید

های مردم آمده بودند.  زنامه و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون، به وقت فراغت و خانههای همگانی، از رو مردم راه یافته بودند. رسانه

های  انتقال دانش و سنت ۀنهادهای آموزشی نه فقط در سطح دبستان و دبیرستان که در سطح دانشگاه، به جای نهادهای سنتی، وظیف

ورزشی در  ۀدید همچون تماشای فیلم در سینما و مسابقفرهنگی را به اعضای جدید جامعه به عهده گرفته بودند. تفریحات ج

های ورزشی برای بسیاری بدیلی جدی شده بود. همزمان،  استادیوم، حضور در کافه، رستوران و کاباره و عضویت در باشگاه

ردم پیدا های نوین بازتولید فرهنگ همچون رمان، فیلم، شعر نو و موسیقی پاپ جای پای محکمی در زندگی اجتماعی م عرصه

ه های مطرح و مرجع فرهنگی جامعه ب کرده بودند. برخی از نویسندگان، هنرپیشگان، ورزشکاران، شاعران و خوانندگان دیگر چهره

آمدند. گسترش و شکوفائی نهادهای اجتماعی و فرهنگی جدید همه به بهای عقب نشینی و به حاشیه در غلطیدن نهادهای  شمار می 

های سنتی در حال  های فرهنگی، همه، در حال زوال بودند. مکتب خانه های قدیمی انتقال سنت ها و شیوه هداد. عرص سنتی رخ می 

برچیده شدن بودند. بازی های گروهی محلی، نقالی، حکایت خوانی، مراسم آئینی و روضه خوانی در حال از دست دادن اعتبار و 

 کرد.  ی اعتبار و شأن فرهنگی ایجاد نمی جایگاه خود در جامعه بودند. دانش سنتی دیگر برای کس

های سنتی فعالیت تجاری و تولیدی از همه سوی زیر  اقتصاد نیز تحولی جدی در حال رویداد بود. نهادها و عرصه ۀهمزمان در حوز

بود. تولید فشار و هدف حمله قرار گرفته بودند. بازار دیگر اهمیت و اعتبار تاریخی خود )در دوران جدید( را از دست داده 

صنعتی، بانک و -های تجاری داد. مؤسسات مدرنی همچون کنسرن  کارگاهی بیشتر و بیشتر جای خود را به تولید انبوه صنعتی می

از پیش در بازار  بیشفعالیتهای اقتصادی پیدا کرده بودند. بازار محلی در بازار ملی و بازار ملی  ۀبیمه حضوری محسوس در گستر

اقتصاد نیز گسترش و شکوفائی نهادهای جدید به بهای عقب نشینی و به حاشیه رانده شدن  ۀشد. در حوز می  المللی ادغام بین

خود را در جامعه نداشتند. تجارتِ نابِ  ۀوران، صنعتکاران و استادکاران دیگر جایگاه گذشت داد. تجار، پیله  گروهای سنتی رخ می

وری توان رقابت و رویاروی با موج جدید را نداشتند و در حال  رگاهی و معامله پیله محدود مانده در چارچوب بازار، تولید خرد کا

  واگذاری نبرد بودند. 
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   ایرانهای انقالب  اهداف و خواست

های مردم از پیدایش و گسترش نهادهای جدید بود. نهادهای جدید با پویائی خود فقط  انقالب فوران خشم بخش مهمی از توده

ها را از روستا به شهر  ی را به حاشیه نرانده بودند، زندگی اجتماعی آنها را زیر رو کرده بودند. سیر تحوالت خیل تودهنهادهای قدیم

های اقتصادی و فرهنگی جدید نا آشنا روبرو ساخته بود و بستر زیست  و زندگی پر تالطم شهری کشانده بود، بسیاری را با پدیده

را بی اعتبار ساخته بود. گسترش نهادهای جدید دیگر ابعادی یافته بود که جهان زیست  آنها ۀکم و بیش هم،فرهنگی سنتی 

خشم خود را نیز با اقدامات اعتراضی نسبت به وجود و پویائی نهادهای فرهنگی و مردم کرد.  شهروندان را تهدید می  ۀمجموع

ها حمله  ای و کاباره های زنجیره ها، فروشگاه مشروب فروشیزدند؛ به   ها را آتش می داد. سینماها و بانک اقتصادی جدید نشان می 

داشتند. خواست آنها توقف فعالیت و بر  های نوین فرهنگی و اقتصادی باز می  کردند؛ و دیگران را از شرکت در برخی حوزه  می

د. تغییر دولت را نیز در این چیده شدن نهادهای جدید فرهنگی و اقتصادی بود. در این مورد، آنها خواهان اقداماتی فوری بودن

 جستند.  راستا می 

قدیمی زیست  ۀجدید زیست فرهنگی و اقتصادی بود، لطف آنها متوجه نهادهای سنتی و شیو ۀاگر خشم آنها متوجه نهادها و شیو

وانمندی ها و فرهنگی بود. زندگی و تحرک در این عرصه برای آنها معنامند و معناساز بود. آنجا آنها می توانستند خود و ت

خود، آنها نهادها و مراجع سنتی را بار دیگر زنده و مطرح کردند تا یکبار  ۀمهارتهایشان را به نمایش بگذارند. برای پیشبرد مبارز

دیگر بتوانند نقش آفرین نمایشی این بار سیاسی شوند. از مسجد و مراسم آئینی دینی به سان محور گردهمائی و سازماندهی 

کردند. تقویم و ضربآهنگ فعالیتهایشان را بر مبنای سنتهای دینی همچون هفتم و چهلم و  اضی خود استفاده می حرکتهای اعتر

مراسم تشیع جنازه و دفن مردگان تنظیم می کردند. روحانیون را نیز در کانون توجه و رهبری جنبش خود قرار داده بودند و به بازار 

 نگریستند.   مبارزه میو بازاریان به سان یار و یاور خود در 

دانند. به باور آنها چون  منتقدین رادیکال فرایند انقالب این رویکرد را ناشی از بسته بودن فضای سیاسی و نبود بدیلی دیگر می 

نیروهای چپ و ملی از سوی رژیم شاه سرکوب شده بودند، روحانیون توانستند رهبری انقالب را به دست گیرند. در تمامی دوران 

 ۀومت شاه، روحانیون توانسته بودند با آزادی بس بیشتری نسبت به دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال باشند. در آستانحک

ها را پیرامون وجود خود در  توده ۀهائی مانند مسجد و حسینیه و مراسم آئینی به روحانیون اجازه داد تا بتواند مبارز انقالب مکان

 ای ارزیابی کرده یا در صورت پذیرش اهمیت آن باز آنرا به غیاب بدیل قدین نقش بازار را نیز یا حاشیهجامعه سازمان دهد. این منت

 دهند.  های دیگر سیاسی نسبت می 

توضیح فرایندهای منجر به رخداد انقالب نیست. تمایل به روحانیت و بازار، یا  ۀای نو و جالب در زمین این درک اما بیانگر نکته

اند، ریشه در فرایند  ها یادکرده نشین )شهرهای بزرگ(، روحانیون و بازاری  های حاشیه آن به عنوان اتحاد توده آنچه برخی از

ها اصالً حضوری جدی در  های شرکت کننده در آن داشت و نه عدم حضور فعال نیروهای معینی. نیروی متحد چپ انقالب و توده

پایانی مبارزه به آن پیوستند و  ۀهمی در فرایند مبارزه نداشت و کارگران در دورمتوسط شهری نقش م ۀفرایند انقالب نداشت. طبق

انقالب یا  ۀآنها دارای خواست مستقلی نیز نبودند. مشکل بدیل سوسیالیستی چپ آن نبود که رهبران و کادرهای فعالش در آستان
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ن بدیل اصال انقالبی نبود و موضوعیت نداشت. جاری، آ ۀکشته شده یا در زندان بودند. مشکل آن بود که در چارچوب مبارز

مند اقتصاد و رهائی زنان در انقالب مطرح نبودند.  شعارهای متعارف چپ همچون برابری، بهبود شرایط کار، سازماندهی برنامه

اقتصاد ملی،  توانستند سازی همگن با فرایند انقالب بزنند. شکوفائی گونه بنا بر ماهیت خود نمی  نیروهای ملی نیز به همان

 ناسیونالیسم و دموکراسی لیبرال مورد نظر آنها خواست مهمی برای کسی نبود. 

ها را نیروی همراه مبارزه خود  انقالبیون خواهان توقف سیر تحوالت فرهنگی و اقتصادی بودند و در این زمینه روحانیون و بازاری

ولید و بازتولید ارزشها و مناسبات سنتی فرهنگی و اقتصادی می ت ۀهای مذهبی و بازار همچون عرص دیدند. آنها به آئین  می

به تصادف و بنا به موقعیت کسی   ها. دیگر بازاری ۀامور را در دست داشت و در عرص ۀنگریستند. در یک عرصه روحانیت سررشت 

شد. شکی نیست  نوآوری دیده می سرزندگی و همچنین شور مقاومت در مقابل  ۀبه آنها مراجعه نکرده بود. در وجود آنها بازماند

به شدت پویای مدرن  ۀبازتولید فرهنگی به گستردگی یک جامع ۀکه این فریبی بیش نبود. مراسم آئینی مذهبی و روحانیون از عهد

شد تا برای  فعالیتهای اقتصادی رانده شده بودند. پیروزی انقالب اما باعث ۀها مدتها بود که به حاشی آمدند و بازار و بازاری بر نمی 

چند سال این دو حوزه نقشی مهم در جامعه پیدا کنند. ولی پس از یک، دو دهه پویائی جامعه مراسم آئینی دینی را به حاشیه راند و 

خوارانی وابسته به دولتی بیش از بیش  تبدیل به مراسم محض نمایشی با عناصری از فرهنگ عامیانه ساخت و بازار را زیر پای رانت

 ته له کرد. قدرت یاف

طبقه ای رو به رشد و شکوفائی ولی  ۀطبقاتی جایگاه مهمی دارد. انقالب مبارز ۀمبارز ،در درک سنتی مارکسیستی از انقالب

رو بورژوائی خوانده اند که آنرا انقالب  طبقه یا طبقات حاکم بر جامعه است. انقالب فرانسه را از آن توسطسرکوب شده 

یا امتیازات تعلق گرفته از سوی نهادهای سیاسی و اجتماعی به زمیندازان فئودال دانسته اند. در درکی بورژوازی علیه فئودالیسم 

گروهای معین اجتماعی برای تسلط بر نهادهای سیاسی و اجتماعی در جهت متحول  ۀتحول یافته و بیشتر امروزین نیز انقالب مبارز

به گروه های اجتماعی، طیفی از کنشگران، درک، خواستها و  همچون درک سنتی ،ساختن کارکرد آن است. در این درک

هدفهای همسان معینی نسبت داده می شود. هر دو درک را باید امروز به کنار نهاد. برداشت پساانسانگرائی حاکم بر ذهنیت امروزین 

ا امتیازات تعلق گرفته به دسته ای دیگر، ما چنین درکی را بر نمی تابد. بیش از تقابل دو دسته از انسانها یا یک دسته از انسانها ب

خاستگاه انقالب را در تقابل یک رویکرد با سیر تحوالت می توان یافت. انقالب آنگاه رخ می دهد که سیر تحوالت ساختاری 

جهان  ( انسانها را به گونه ای بنیادین دگرگون می سازد. تحوالت را کسی به سان کنشگر دامن نمی زند. پویائیۀزیست )روزمر

مدرن، سرمایه داری جهانی و ادغام هر چه بیشتر جوامع و بازارها در جامعه و بازار جهانی آنرا دامن می زند. دگرگونی زیست 

هنگام شور اعتراضی و انقالبی انسانها را بر می انگیزد که دلبستگی آنها را در هم شکسته به وازدگی تبدیل کرده است.  روزمره آن

جهانی معمامند، گشوده به روی حضور -جهان خود می سازد. زیست-ت که انسانها را وصل به زیستدلبستگی احساسی اس

کنشگران و سازگار با سرزندگی کنشگران حس دلبستگی انسانها را بر می انگیزد. دلبستگی بدون تردید ریشه در وابستگی دارد. 

زندگی کند. وجود و جایگاه او وابسته به کارکرد ساختارها و هیچ انسانی نمی تواند خودسامان و مستقل از ساختارهای اجتماعی 

وابستگی را به امری پذیرفتنی و بیش از آن  ،نهادهای اجتماعی است. آنها زندگی و حتی ذهنیت او را سامان می دهند. دلبستگی

ی از زیست و کنش یحوزه ها امری خواستنی تبدیل می کند. وابستگیِ بدون دلبستگی وازدگی را دامن می زند. وازدگی نسبت به
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بدون آنکه وابستگی و حضور خود در آنها را معنامند  ،آنها فعال بود ۀشکل می گیرد که به اجبار باید به آنها وابسته و در گستر

    احساس کرد. 

ست. گشودگی دلبستگی در معنامندی به معنای داشتن توضیحی قابل درک و پذیرفتنی برای وجود و کارکرد حوزه های فعالیت ا

. سرزندگی استآمادگی حوزه های گوناگون برای پذیرش حضور کنشگران در صورت آماده بودن شرایط و سازگاری حاکی از 

فعالیت است. در یک کالم، دلبستگی از امکان  ۀبه معنای فراهم آوردن امکان سرزندگی کنشگران به گاه حضور در یک حوز

أت می گیرد. بدون آن می توان باز زیست و فعال بود ولی دیگر شوری برای کنش و فهم، امکان حضور و امکان سرزندگی نش

انجام می دهد. فقدان دلبستگی به خودی خود انقالب  ،انسان فقط آنچه را که باید و انتظار می رود و فعالیت وجود نخواهد داشت

نامندی، حضور و سرزندگی را از توده های باز می را دامن نمی زند. انقالب آنگاه رخ می دهد که حوزه های )جدید( امکان مع

گونه پیش برند که قابل فهم باشند، حضور هر چه بیشتر کنشگران  فعالیت خود را آن که ستانند و خود را اصال مقید به آن نمی بینند

وزه های موجود از یکسو و سرزندگی انسانها را فراهم آورد. در دگردیسی دلبستگی به وازدگی نسبت به ح ۀرا ممکن سازد یا زمین

                انقالب زده می شود.  ۀجرق ،دلبستگی به یک بدیل ممکن

با پرداختن به  ،یکی از مهمترین نظریه پردازان انقالب، سرنوشت کلی انقالب است. این را هیچ کس بهتر از مارکس ،شکست

داری و فرهنگ مدرنِ بیش از پیش  توان گرفت. سرمایه ن را نمی مدرن به ما نیاموخته است. جلو پویائی جامعه مدر ۀپویائی جامع

رهائی یافته از قید و بندهای هنجارهای اجتماعی و اخالقی پویاتر از آن هستند که انقالب بتواند آنها را مهار و متوقف کند. پس از 

به ضرورت کوتاه مدت است. انقالب دولت دهد، ولی این توقف   پیروزی انقالب توقفی در پویائی فرهنگ و اقتصاد جامعه رخ می

جوید. در پیامد انقالب، دخالت دولت در جامعه بطور کلی و در  کند و از آن به سان ابزار ساماندهی جامعه بهره می  را تسخیر می 

سامان جامعه کند و به  شود. این اما کارکرد اقتصاد و سرزندگی فرهنگ را مختل می  اقتصاد و فرهنگ بطور ویژه نهادینه می 

زند. خود دولت نیز که در دوران مدرن باید از بیشترین میزان کارآئی برخوردار باشد پس از چندی زیر بار   های جدی می ضربه

آید. سنگینی و در نهایت تصادم انقالب با سیر تحوالت، آنچه که در آغاز   ساختار ایدئولوژیک )یا فرهنگی( انقالب از پا در می

 آورد.  ن زده است، انقالب را از پای در می انقالب را دام

کند. انقالب، با در هم شکستن ساختار دولت کهنه، رهائی نیروهای مانده در بندِ  خود را نفی می  ،بدون تردید انقالب از همان آغاز

مه، از درماندگان آفریند. ه  شود. هجوم انقالبیون به سمت قدرت شوری همگانی در جامعه می ساختارهای کهنه را موجب می 

کنند.  ق ساختن آنها را پیدا می قهای خود و ستیز برای متح های تا حدی مقتدرتر جامعه شور طرح خواست تاریخ گرفته تا گروه

دهد. ولی همین مسئله در جامعه، بین دولت و نیروهای مدعی رهبری  انقالب به جای بازایستانیدن چرخ تحوالت آنرا شتابی نو می 

شود. دولت   کند. ترور اینجا وارد فرایند انقالب می یکسو و نیروهای چالشگر انقالب از سوی دیگر تنش ایجاد می  انقالب از

کنند با سرکوب نیروهای چالشگر از درهم شکسته شدن هر چه بیشتر   جدید و نیروهای مدعی رهبری انقالب کوشش می

برد. در نهایت  ه است. ترور و کشتار در نهایت راه به جائی نمی ساختارهای کهنه جلوگیری کنند. این ولی کوششی عبث گون

انقالب باید گفتمان و عملکرد انقالبی خود را نفی کند تا کسی تحریک به سرزندگی و چالشگری نشود. آنهائی که به گفتمان و 

ند ولی اینکار به سادگی ممکن نیست. مانند را باید سرکوب کرد تا در فرایند چرخش مانعی ایجاد نکن عملکرد انقالبی وفادار می 

  دولت جدید خود متکی به چنین گفتمان و عملکردی است. 
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 سیاست و انقالب

گرائی انقالب را امری صرفا نمایشی و  گذشته هیجدهم برومر لوئی بناپارتمارکس شاید این استدالل را در ذهن داشت که در 

-۱۶۴۰خواند. مارکس به نوجوئی انقالب فرانسه و انگلیس )  ل جوی انقالبی میمربوط به سنگینی بار تاریخ بر دوش نیروهای تحو

دانست.   طبقاتی بورژوازی می ۀبورژوائی و سلط ۀاعتقاد داشت. او آن آندو انقالب را بورژوائی و زمینه ساز استقرار جامع( ۱۶۶۰

کند که انقالبیون  نده بود. او خود به این نکته اشاره می گرائی انقالبیون باز نما ولی او به سان ناظری تیز هوش از توجه به گذشته

. جست  می بهره عتیق عهد پردازی کالم و شور از کرامول پوشاندند و   جمهوری و امپراطوری روم می ۀفرانسه خود را در جام

 شرایطی چنین است نیافته رهائی کهنه وضعیت از یکسره انسان ذهنیت هنوز آنکه و تاریخ بار سنگینی که است آن مارکس توضیح

بیند. برای مارکس  عیت به جای یگانگی شکاف می واق و نمود بین چون دهد ارئه را توضیحی چنین تواند می مارکس. آفریند  می را

 خواهند.  جویند و می دهند به ضرورت آنچه نیست که آنها واقعا می   گویند و حتی انجام می آنچه که کنشگران می 

گشایش انسداد و شتاب بخشیدن به سیر تحوالت است  ۀخاصی در آن باره که چرا انقالب حتما اقدامی در زمین مارکس استدالل

گیرد  دهد. او از این امر که در نهایت انقالب به استقرار جامعه بورژوائی و حاکمیت بورژوازی انجامیده است نتیجه می  ارائه نمی 

آورد و سیر   بوده است. در این که انقالب در نهایت گشایشی در جامعه بوجود میکه انقالب بورژوائی باعث و بانی آن کار 

توان به انقالب، به پیروزی آن، نسبت داد. انقالب برای توقف سیر   بخشد تردیدی نیست. ولی این را نمی  تحوالت را شتاب می

خورد. پویائی  در مواجهه با شتاب تحوالت شکست می تواند سیر تحوالت را متوقف سازد. انقالب  افتد. اما نمی  تحوالت براه می

نهادهای سیاسی برخاسته از انفالب می توان متوقف ساخت. همزمان شتاب سیر تحوالت  ۀمدرن را نه با انقالب و نه بوسیل ۀجامع

هائی که حضور  های گوناگون زندگی اجتماعی است. بدون تردید در عرصه ها به عرصه بخاطر ورود یا حتی سرازیری خیل توده

کند که آهنگ  شود. والرشتاین اشاره می  ی م کند بلکه گیرد  نمی شتاب سازد، سیر تحوالت  ها فعالیتها را با مشکل روبرو می توده

 داری در فرانسه بعد از انقالب نسبت به انگلستان دچار سکته و کاهش شتاب شد.  رشد و اعتالی مناسبات سرمایه

کنند.  سیر تحوالت احساس می  ۀشود که خود را بیگانه با و بازند  سیاست آغاز می ۀها به صحن بخشی از توده فرایند انقالب با ورود

کنند تا مهار سیر تحوالت را در دست گیرند. خواست آنها پیش و بیش از هر چیز مهار و توقف  آنها دراین صحنه حضور پیدا می 

ها به خاطر سیر  دهد که توده تی پیشتر داده شده است. انقالب زمانی رخ می شتاب تحوالت و بازگرداندن آن به ثبات و وضعی

 مسئله. ندارند را آنها در نقش ایفای برای الزم آمادگی که اند شده اجتماعی زندگی از تحوالت مجبور به حضور در صحنه هائی 

 دیگر تمسخر و توهین تحقیر، از که است آن هبلک هستند هراس در شکست از همواره آنها هائی، صحنه چنین در که نیست آن فقط

شش و ابزار مناسب می ترسند. می کوشند از حضور در آن صحنه پو بدون حضور خود، لخت حضور از آنها. ترسند می کنشگران

مکن است. ولی سیر تحوالت راه گریز را بر آنها می بنند. زندگی، کار و تفریح در عرصه های سنتی زندگی دیگر نا م ،ها بپرهیزند

سیاست وارد می شوند تا آنجا کارزار خود را برای بازپس راندن یا تسلط بر صحنه های نوین سازمان  ۀدر واکنش، آنها به صحن

 دهند. 
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سیاست بر مبنای حضور  ۀاعتراضی است. عرص ۀمناسب و جذابی در دوران مدرن برای پیشبرد مبارز ۀسیاست صحن ۀصحن

ملت است و ملت آحاد جامعه را در بر می گیرد. هر کس بنا به عضویتش در -. دولت مدرن، دولتشهروندان بنا نهاده شده است

سیاست دارد. کسی این حق را جدی نمی گیرد. بیشتر اوقات ساز و کاری جز انتخاباتی که  ۀقاموس ملت حق ابراز وجود در عرص

تحقق ساختن آن وجود ندارد. ولی صِرف وجود حق در بسیاری جوامع به گونه ای سازماندهی شده برگزار می شود برای م

سیاست را جدی بگیرند و به هنگام احساس ضرورت بدان روی آورند. ابزارِ کار  ۀشهروندانی را بر می انگیزد که حضور در صحن

(، نوشتار کنشگران در این صحنه شوری است که به شکل احساسات بروز می یابد. مهم بیان احساسی باورها در قالب سخن )رانی

کنشگران ولی به ویژه از کنشگران معترض خشمگین از به حاشیه رانده شدگی بر  ۀتهیجی، شعار، و داد و فریاد است. این کار از هم

تفریح از منابع  ۀاقتصاد کنشگران باید به سرمایه یا سنخی از مهارت و توان بدنی مجهز باشند و در گستر ۀمی آید. اگر در گستر

مدرن با  ۀنمایشی آنها کفایت می کند. امروز جامع-سیاست حضور فردیِ حسی ۀعی الزم برخوردار باشند، در گسترمادی و اجتما

سیاست قرار داده و  ۀبرقراری دموکراسی نمایندگی حضور فردی و شخصی شهروند پای صندوق رأی را مبنای حضور در صحن

 ۀی در آغاز استقرار مدرنیته، چه در ایران و چه در فرانسه و روسیدیگر نمایش )جمعی( احساسات را امری فرعی ساخته است. ول

 معمولی وجه داند، می پیشامدرن ۀجامع به متعلق امری گوئی گزافه مقداری با ، هنوز کنش جمعی نمایشی، که فوکو آنرا ۱۹۱۷

 . بود انسانها ۀروزمر زندگی

ول حضور توده ها نیست. حتی در دوران معاصر فقط حضور معم ۀسیاست دلیل دیگری نیز دارد. سیاست گستر ۀحضور در صحن

محدود هر چند سال یکبار توده ها پای صندوق رأی امری پذیرفته شده است. این حضور باید به صورت فردی رخ دهد و بیش از 

موانعی برای سیاست شروع می شوند. این صحنه ای است که نیروئی  ۀچند لحظه یا ساعت طول نکشد. انقالب با حضور در صحن

حضور آنها نیافریده است، چرا که اساسا حضور آنها موضوعیت نداشته است. در دیگر صحنه ها سیر تحوالت ساز و کارهای برون 

اقتصاد و بوروکراسی بطور نمونه ما مدام شاهد  ۀرانی توده ها را از موقعیتهای حساس تصمیم گیرنده نهادینه ساخته است. در گستر

 رهائی هستیم که موانع هر چه بیشتری را در راه حضور پویائی کنشگران توده ای ایجاد می کند. تکوین ساز و کا

طور نمونه در فرانسه و روسیه( و گردهمائی های خیابانی و میدانی ه ها )ب خیزش انقالبی نه در کارخانه، مزرعه و اداره که در انجمن

خود را می آفریند و نمایشی را  ۀباز آن، صحن ۀسیاست، در عرص ۀدر گسترناب سیاست رخ می دهد.  ۀطور کلی تر در گستره یا ب

جا نیز اولین پیروزی های خود را به دست می آورد. سازماندهی حرکت اعتراضی منجر به ایجاد کمیته ها،  به اجرا می گذارد. همین

توده ای را بر ساختار  ۀگیرند. آنها ارادها قدرت سیاسی را در دست می  شوراها و انجمن های انقالبی می شود که سپس همان

امور را به عهده می گیرند و سنخی از عدالت قضائی  ۀدولت حاکم می سازند. بر ارتش فائق می آیند، به جای بوروکراسی ادار

ز دل مبارزه می حرکت آنها را تشکیل می دهد. شوری که در ابتدا ا ۀتوده ای را به اجرا می گذارند. شور انقالبی درون مای-انقالبی

جوشد و سپس در فرایند اقدامات انقالبی شتاب بر می دارد. ولی همه پیروزی ها و شور انقالبی به تدریج رنگ می بازد و شکست 

مدرن را نمی توان با کمیته های توده ای و شور انقالبی اداره کرد. نیاز به انظباط،  ۀپیچید ۀو بی تفاوتی جای آنرا می گیرد. جامع

شورمندانه و توده ای امور  ۀامور هست. این نیاز ادار ۀه ریزی عقالئی، تخصص، بوروکراسی و سلسله مراتب پایگانی برای اداربرنام

 را پس می زند و نظم مطلوب خود را به جای آن حاکم می سازد. 
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کراسی را باید هر چه سریعتر اراده و شور انقالبی خود پس نمی نشیند. آنرا باید سرکوب کرد. ارتش، نیروی انتظامی و بورو

بازساماندهی کرد تا بتوانند کار سرکوب را به عهده گیرند. بدون تردید از همان آغاز نمی توان در ستیز با اندیشه ها و آرمانهای 

رد. این انقالب سرکوب را پیش برد. سرکوب به نام انقالب و با رهبری انقالبیون )کسانی مانند ناپلئون و تروتسکی( انجام می گی

تناقضی در ساختار نظم جدید می کند، تناقضی که مدام مشکل می آفریند و به جدال بین گرایش انقالبی و گرایش نظم گرا دامن 

 می زند. غایت به هر رو استقرار نظمی منظبط و پیش بینی پذیر است، نه نظمی انقالبی. 

ابراز شور انقالبی نیست. هدف بازپس ستاندن تمامی  ۀژسیاست و برپائی صحنه هائی وی ۀهدف غائی انقالب تسخیر گستر

 ۀسنگرهائی است که به تسخیر نظم نو در آمده اند. این هدف را انقالبیون به شکلهای گوناگون پی می گیرند، ولی ابزار اصلی مبارز

بط اجتماعی به باور خود کهنه این صحنه ها به ستیز با فرهنگ، اقتصاد و روا ۀوسیله سیاست است. ب ۀآنها همان صحنه های گستر

می روند و آخرین نوآوری های نظم فرهنگی و اجتماعی را واسازی می کنند. صحنه ها به آنها اجازه می دهد که افکار عمومی یا 

 خواست نخبگان فرهنگی و اجتماعی را خنثی سازند و در تقابل با آنها اهداف خود را پی گیرند. 

عرصه ها دستخوش انقالب  ۀآحاد خود و در هم ۀزائی یکپارچه و همگنی ندارد. جامعه به تمامی با همانقالبی ساختار اسپینو ۀجامع

ها در آغاز بیشتر خواهان تغییراتی محدود در ساختارهای  انقالبی را بخش کوچکی از مردم پیش می برند. همان ۀنمی شود. مبارز

خود را بر تمامی  ۀسیطر ،سیاست ۀو یگانه گرا به جامعه دارد. از گستر سیاسی و اجتماعی هستند. انقالب ولی رویکردی تمامیت جو

سیاست را به دیگر عرصه برده در صدد متحول ساختن آنها بر می آید.  ۀعرصه های زیست اجتماعی می گستراند. شور گستر

دیوارهای به تدریج بر  ۀد و همرسمیت نمی شناسد. همچون نیروئی ویرانگر پیش می تازه استقالل و خودپوئی هیچ عرصه ای را ب

امور در عرصه های گوناگون  ۀافراشته شده بین عرصه های زندگی اجتماعی را در هم می شکند. اصل یا اصولی نیز برای ادار

عرصه ها قرار است بر مبنای شور انقالبی اداره شوند. بدون  ۀایجاد شور است. هم ۀندارد. مهم برای آن تبدیل هر عرصه به صحن

بر این مبنا هیچ نهاد و عرصه ای را نمی توان اداره کرد. برای مدتی شور و هیجان کارهائی را به انجام می رساند ولی سپس  شک

مدرن، در غیاب مهارت، تخصص، برنامه مندی و دقت هیچ کاری به درستی انجام  ۀگرفتاری ها شروع می شود. در جهان پیچید

امور به تدریج از گردش باز می ماند. با سازش و با پذیرش حد معینی از مهارت،  ۀی و ادارنشده چرخ تولید صنعتی، آفرینش فرهنگ

 تخصص و برنامه مندی می توان مانع فروپاشی شد ولی انسداد را نمی توان گشود. 

رد به دیوار واقعیت انقالبی در برخو ۀجامعه به تدریج انقالب را می بلعد. اراد ،در نهایت، به جای آنکه انقالب جامعه را ببلعد

زندگی اجتماعی مدرن جای خود را به سرخوردگی و افسردگی می دهد. نهادها و عرصه ها نیز به تدریج پویائی درونی خود را 

انقالبی یا در حاشیه برای کسانی موضوعیت خود را حفظ می کند یا  ۀبازیافته، ساز و کار ویژه خود را باز برقرار می سازند. اراد

سیاسی دست کسانی برای باز  ۀسته ای بدون محتوی، به سان مجموعه ای از شعارهای تهییجی و تبیین های تبلیغاتی بازیچهمچون پو

 پس راندن شور انقالبی می شود. 

  

 ایراندستاورد انقالب 
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شرکت داشته و دستاورد انقالب ایران چیست؟ این پرسشی جدی است برای ما که خود یا نزدیکانمان بطور مستقیم در انقالب 

هائی را در آن رابطه از زندان، شکنجه و قتل گرفته تا در به دری و مهاجرت تحمل کرده ایم. می خواهیم بدانیم آیا  خسارت

 ۀرویهمرفته آنهمه مبارزه، ستیز و هزینه دستاورد و سودی در بر داشته یا خیر. برای انقالب فرانسه دستاوردهای زیادی را از اعالمی

ها به  و برابری همگان به سان شهروند گرفته تا الغای بقایای فئودالیسم بر شمرده اند. برای انقالب روسیه نیز کمونیستحقوق بشر 

دستاوردهائی اولیه ای همانند به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، آزادی زنان از قید سنت و قانونگذاری برای بهبود 

    الب ایران چه دستاورد یا دستاوردهائی می توان بر شمرد؟ شرایط کار اشاره کرده اند. برای انق

زیان و سود وارد فرایند کنشی در حد و حدود کنش  ۀزیرا کسی بر اساس محاسب ،از موضعی نیچه ای این پرسشی نابجا است

زیان یا سود وجود  ۀمقولعالوه هیچ معیار جهانشمول عینی برای سنجش پیامدها و دسته بندی آنها در ه جمعی انقالب نمی شود. ب

هر کس و هر گروهی می تواند از چشم اندازی و بر مبنای معیارهائی )دلبخواهی( پیامدی را زیان یا سود بشمرد. با این حال  ندارد. 

می توان از موضعی معین بحث دستاورد را پیش کشید. انقالب صرف نظر از آنکه به خاطر چه دغدغه هائی و در پی چه اهدافی به 

هنگام که دولت  وقوع پیوست به دست توده های مردم یا به عبارت دقیقتر بخش معینی از توده های مردم پیش برده شد. آنها تا آن

نقش اصلی را در رخداد انقالب داشتند. از چشم انداز  ،رشته امور را به عهده گرفت و توده ها را روانه خانه کرد "انقالبی"جدید 

از دستاوردهای انقالب داشت، البته با این محدودیت که اینجا ما از توده ای نامتعین سخن می گوئیم که به آنها می توان برآوردی 

   سختی می توانیم خواستهائی معین را به او نسبت دهیم. 

ب در اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی توان دستاوردی مشخص سراغ گرفت. انقالب رونق اقتصادی، شتا ۀبرای انقالب در زمین

پیدایش نهادهای اجتماعی یا شکوفائی فرهنگی را دامن نزد. توده ها نیز بطور مستقیم خواهان آن نبودند. ولی می توان اندیشید که 

در فرایند شرکت خود در مبارزات می توانستند چشم به شکل گیری امکاناتی داشته باشند که رنج و دردهای آنها را التیام بخشد. 

برای آنها به ارمغان آورد رکود، سرکوب همگانی، جنگ و فالکت بود. اینها را آنها به هیچ وجه نمی خواستند. ولی آنچه انقالب 

امور از هم بپاشد و درد و  ۀخواست کلی آنها بازایستاندن چرخ تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود، نه برای آنکه شیراز

ختار سنتی اقتصاد دستخوش تغییر نشود، نهادهای سنتی جامعه از گزند تحول و بلکه برای آنکه سا ،فالکت بر جامعه حاکم شود

پویائی دور بمانند و سنتهای فرهنگی پویائی تاریخی خود را حفظ کنند و به نقد و چالش گرفته نشوند. در این زمینه اگر چه انقالب 

طور قطعی شکست خورد. نهادهائی سنتی ه از آن بپس  ،در همان فرایند رخداد و چند سال بعد از پیروزی دستاوردهائی داشت

بعد از انقالب  ۀدر همان یک دو دهرا همچون بازار، خانواده، روحانیت، آئینهای دینی و اقتدار پدر ساالرانه بزرگترین ضربه ها 

   دیگری باید جست.  ۀخوردند. دستاورد انقالب را در زمین

 ازغآ است. انقالب از شوری خاص و متمرکز که معطوف با مبارزه با نوآوری ها دستاورد انقالب همان شوری است که می آفریند

دامن می زند. شور نو شور کنشگری و دخالتگری است، شور تصمیم گیری و دست زدن به اقدام.  را تر کلی شوری ولی ،شود می

سیاست جلوه پیدا می کند ولی  ۀدر صحن در این فرایند، شخص تبدیل به شهروندی سرزنده و درگیر می شود. شور بیش از هر چیز

شور به آن عرصه ها نیز راه می یابد. شور شهروندان در برخی عرصه  ،آنگاه که انقالب از سیاست به دیگر عرصه ها روی می آورد

یجاد ا ۀبارزی در این زمینه است. ولی حتی در زمین ۀها نمود مشخص تری می یابد. جنگ چه در ایران و چه در فرانسه نمون

مدرن تا حد زیادی بر مبنای  ۀامور اجتماعی نیز شور دارای برآمدهائی است. ساز و کار جامع ۀفرهنگ و ادار ۀنهادهای نو در عرص
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شور کنشگران بنیان گذاشته شده است: کارگری که کار خود را با جان و دل انجام می دهد، کارمندی که از سر همدلی کارهای 

دازد و سربازی که از سر میهن پرستی وظایف خود را پیش می برد. انقالب چنین شوری را نزد همگان به ارباب رجوع را راه می ان

  سان شهروند دامن می زند. 

شور برخاسته از انقالب از سوی نظم حاکم بر جامعه به چالش خوانده می شود. همچون اقتدار فرهمندانه که به باور وبر باید در 

انقالب به شهروندان است  ۀشور نیز باید جای خود را به نظم پذیری و انظباط دهد. شور هدی ،کسته شودسنت یا عقالنیت در هم ش

اما کابوسی برای نظم اجتماعی است. دستاورد انقالب، دستاوردی که از دل ستیز با نوآوری ها می جوشد در نهایت واکنش 

تاق شکنجه دایر می شوند تا شور به محاکمه کشیده شده و از وجود گرایش به نظمی مستقر را بر می انگیزد. دادگاه، گیوتین و ا

شهروند و ساختار جامعه برون رانده شود. ولی شور شعله ور شده در وجود شهروندان تا مدتها در وجود آنها باقی می ماند. در 

خ آن کشور شعله بر می کشد؛ در تاری ۀهای ویژ فرانسه هنوز بعد از بیش از دویست سال، این شور به گاه تظاهرات و اعتصاب

آمریکا به صورت عشقی دیوانه وار برخی به حمل اسلحه و مقاومت در مقابل قدرت دولت مرکزی تجلی پیدا می کند؛ و در ایران 

   های فرهنگی شاهد هستیم.  های اجتماعی و سیاسی و پویش ما آنرا در جنبش

می سازد که با کاربرد هر چه بیشتر خشونت استفرار نظم را در جامعه تضمین به هر رو، شور انقالبی شکل گیری دولتی را ضروری 

کند. شهروندان شورمند نه فقط انظباط حاکم بر پادگان، کارخانه، مدرسه )یا دانشگاه( و اداره را بر نمی تابند که آنرا در هم می 

کنند و خود ، با ضرب آهنگ دلخواه خود کارنندها را اتخاذ ک شکنند. با شور خود، شهروندان می خواهند که خود تصمیم

سازماندهی امور را به عهده گیرند. همه اینها را نیز آنها می خواهند که در صحنه به شکلی نمایشی با بازیگوشی، خودانگیختگی و 

ر نیست و در نتیجه هیاهو )ی انقالبی( انجام دهند. هیچ فرمان برداری، تولید، آموزش و کاربرد مقرراتی بر این مبنا امکان پذی

نظم اجتماعی باید با شور در افتد و  ۀکارآمدی و دقت ساختارهای مدرن لطمه می خورند. دولت به سان نهاد اداره و تضمین کنند

 آنرا مهار کند. 

سازد و هم  با انقالب، دولتی جای خود را به دولتی دیگر می دهد. دولت جدید انقالبی هم باید اقتدار خود را بگستراند و مستحکم

از فروپاشی نظمی که زندگی روزمره را ممکن می سازد جلوگیری کند. دولتی که اقتدار و مشروعیت خود را از شور انقالبی وام 

دولتی  ،مجبور است با همان شور بستیزد تا از فروپاشی اقتدار خود و نظم جامعه، هر دو، جلو گیری کند. در این فرایند ،می گیرد

گیرد. این دولت باید با تکیه و ارجاع به شور به ستیز با شور برود. بازی پیچیده ای اینجا شکل می گیرد. دولت  قدرتمند شکل می

زندان می کند.  ۀدار کسانی را می کشد و کسانی دیگر را روان ۀاعدام و چوب ۀشور را به ستیز با خود می کشاند. با گیوتین، جوخ

انقالب از میان شکاف بر می دارد. شور باید سرکوب شود ولی در تداوم انقالب این نقش درد و خون بر چهره ها می نشیند. 

شور از هر دو  ،سرکوب باید بیشتر به اتکای خود شور انجام گیرد. تا آنگاه که شور جای خود را به نهادهای اداری و انظباطی بدهد

 سو میدان دار صحنه خواهد بود. 

 

 پسگفتار
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ولی برای فرجام و پایان آن به سختی می توان تاریخ یا زمانی را  ،آغازی را تعیین کرد ۀنقط ،به گونه ایبرای انقالب شاید بتوان 

آن، در واتنیدگی، یکدیگر را به واکنش بر می انگیزند و مدام فرجام یافتگی  ۀهای برخیزاننده و پیش برند مشخص ساخت. گرایش

خود که همچنین با پایان ناپذیری خود همه را غافل گیر می کند. انقالب همیشه  را به تأخیر می اندازند. انقالب نه فقط با شروع

عمومی خود را  ۀطول می کشد. نیروهائی که در فرایند آن پویائی پیدا می کنند و در عرص ،بیشتر از آنچه که باید و انتظار می رود

ها را آنها برای نمایش خود می آرایند و در شیفتگی به می نمایانند صحنه های به تسخیر در آورده را ترک نمی کنند. آن صحنه 

 و سرزندگی از برآمده شور عمومی به ستیز با  ۀآنها نمایش خود را پیش می برند. در پی استقرار و تعمیق نظم، دولتی متکی به اراد

        ری نو را دامن می زند.شو خود این ولی خیزد می بر نمایشی های صحنه به یافته راه و  پویائی

سرمستی و خوش باوری به آینده و  ۀدر درکی که امروز در ایران پایگاه مستحکمی نزد توده های مردم یافته است، انقالب زاد

نیروهای چالشگر سیاسی بود. بر اساس این درک، انقالب در پی دوره ای از رونق اقتصادی، پویائی اجتماعی و گشایشهای فرهنگی 

وضعیتی بهینه مبارزه ای را آغاز کردند که گمان می کردند فقط به هر چه بهتر شدن اوضاع می انجامد.  رخ داد و مردم سرمست از

برای اثبات درستی این درک معموال به رفاه، آزادی های اجتماعی و گشایشهای فرهنگی دوران پیش از انقالب و اندوه زدگی، 

که شاید هزاران خبر حاکی از وضعیت نابه هنجار اقتصادی و اجتماعی،  ناامیدی و حس بی اعتمادی امروز مردم، در کنار صدها یا

 اشاره می شود. 

تردیدی نیست. حتی از خودفریبی نیز می توان سخن گفت. برای دست  ،در اینکه انقالب بنیادی در سرمستی و خوش باوری داشت

و چشم فرو بسته بر بسیاری واقعیتها بود. زدن به کاری سترگ در حد و حدود یک حرکت انقالبی باید سرمست، خوش باور 

انقالب در پایان دوره ای از نو سازی اجتماعی، رونق اقتصادی و گشایشهای فرهنگی رخ داد، هر چند انقالب زمانی رخ داد که سیر 

ه رکود سپرده بود و پنجاه، نوسازی گرفتار ایستائی شده بود، رونق جای خود را ب ۀده ۀتحوالت با انسداد روبرو شده بود. در میان

ها چنان گسترشی یافته بودند که به سان تهدید برای مبانی زیست فرهنگی جلوه می کردند. شاید به همین دلیل، سرمستی،  گشایش

خوش باوری و خودفریبی آمیخته با اندوه مندی، خشم و اضطراب بود. آئینهای سوگواری دینی و خشم و اضطراب تبلور یافته در 

انقالبی داشتند. این را نیز نباید به فراموشی سپرد که بخشی از سرمستی و  ۀراضی نقش مهمی در سازماندهی مبارزحرکتهای اعت

خوش باوری از خود نگری، از وجد از سرزندگی و پویائی خود در به صحنه بردن مبارزه، ریشه می گرفت. به عبارت دیگر 

 گاه و متفاوت فقط گاه عوامل و گرایشها با دیگر بار ما نیز اینجا کرد.  حرکت انقالبی خود سرمستی و خوش باوری را ایجاد می

 سنگر و خیابان در مبارزه به خورده گره است، دهشتناک و دردناک رخدادی خود در انقالب. هستیم روبرو متناقض یا متضاد

وش بحران و نابسامانی می سازد؛ و نظمی اری از انسانها را دستخبسی زندگی کهنه نظمی برانداختن با است؛ مرگ و خون به آغشته

 ۀنو را می آفریند که برای تثبیت باید راه سرکوب را پیش گیرد. ولی دردناکی و دهشتناکی آن علتی دیگر نیز دارد. تالش در زمین

زش تمامی نداریم: آیا انقالب ار آن برای قطعی پاسخی هیچگاه که کند می روبرو پرسشی با همواره را ما آن درک و توضیح 

فداکاری ها، خسارتها و پیامدهائی همچون رکود ممتد اقتصادی و جنگ را داشت؟ به عبارت دیگر آیا شور به سان دستاورد آن به 

  های مادی برخاسته از آن می ارزد؟  نا بسامانی ها و خسارت

       ۲۰۱۷فوریه 
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 پیرامون انقالب/رفورمهم اندیشی خرمگس 

  قبل از انقالب و امروز های گذار رداشت از راهب: انقالب، اصالحات

 مهدی فتاپور 

 

 

 :تعاریف

 

اگر در گذشته یافتن تحوالت سیاسی که با جنگ و کودتا و 

ها تحول در  خونریزی همراه نباشد دشوار بود، در سی سال اخیر ده

 .قابل توضیح نیستند رفورمجهان رخ داده که با دو گانه انقالب و 

 

پیش خطای تحلیل گران و فعاالن سیاسی در مطلق  اگر چهل سال

روز جهان قابل فهم و توضیح  کردن یک نوع گذار در شرایط آن

مدت سی سال پس از انقالب ه تداوم همان مطلق گرایی ب ،است

در شرایطی که تمامی تحوالت جهان خالف این مطلق گرایی 

 .خطایی است غیر قابل تبیین ،کنند حکم می

عموما چنین تحولی با  ،است که در زمانی کوتاه به تحوالت پایه ای در ساختار سیاسی و روابط اجتماعی بینجامد انقالب تحولی

 همراه است. ،برآمد جنبش توده ای، درهم شکستن قدرت سیاسی و کسب قدرت توسط مخالفین ساختار موجود

 گیرد. می صورتود تحولی است که توسط نیروهای حاکم در چارچوب ساختار سیاسی موج رفورم

 رفورمانقالب ها با  ۀولی رو در روی یکدیکر نیستند. بخش عمد ،کامال متفاوت از تحول است ۀدو شیو رفورمهر چند انقالب و 

هایی که در  رفورم ،انجامد. از سوی دیگر کم نیستند و اصالحات می رفورمآغاز شده و هر انقالبی پس از تغییر قدرت سیاسی به 

انجامند. تحوالت کشورهایی نظیر می طوالنی به تحوالت بنیادین در ساختار سیاسی اجتماعی کشور  ۀر یک پروستداوم خود د

 انگلیس، هلند و ژاپن در قرون هیجده و نوزده از این شمارند.

ترکیبی که  ؛تانقالب حاصل ترکیب معینی از موقعیت و توانایی قدرت حاکمه، روانشناسی و آمادگی مردم و شرایط بین المللی اس

 .است متداول  های محدود و گسترده پدیده ای رفورمکه انجام  در حالی ،گیرد ندرت شکل میه ب

 د. نگرد رفورمند محرک تصمیم نیروهای حاکم بر کشور به انجام نتوا عوامل متعددی می
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حالت رژیم توسط مردم و نیروهای  شود. در این هایی که با هدف پیشرفت کشور و یا کارآمدی سیستم حاکم انجام می رفورم -۱

 امیرکبیر در ایران از این نمونه هستند. های عباس میرزا و رفورمشود.  اپوزیسیون تهدید نمی

خطر افتادن سیستم حاکم و جهت پیشگیری از ه دلیل احساس خطر نیروهای حاکم از گسترش نارضایتی و به هایی که ب رفورم -۲

اوایل  رفورمشصت میالدی که در ایران به  ۀبرخی کشورهای مشابه در اوایل ده مریکا به ایران وشود. فشارآ این شرایط انجام می

 چهل انجامید از این نوع می باشد. ۀده

رژیم در اثر  ،عبارت دیگره گیرد. ب های متکی به مردم و یا فشارهای بین المللی صورت می هایی که در اثر فشار جریان رفورم -۳

 از این نوع بود. ۵۷کند. عقب نشینی رژیم در سال  المللی عقب نشینی می فشارداخلی یا بین

کارگرفته شده و قضاوت مثبت و منفی در ه در این نوشته انقالب با مفهوم دگرگونی بنیادین در ترکیب و ساختار سیاسی اجتماعی ب

 مورد راستای چنین تحوالتی مبنا نیست.

 

 ر سال های قبل از انقالب رفورم و انقالب د ۀتصور نیروها از رابط

های مربوط به دوران گذار و تحوالت سیاسی اجتماعی پرداخته و اکثریت قریب  زمان بیش از دیگران به ایده نیروهای چپ در آن

زمان در این رابطه توسط نیروهای چپ تدوین گردیده است. جامعه شناسان و تحلیل گران  به اتفاق نوشته ها و ترجمه های آن

پرداختند و سایر نیروهای اپوزیسیون تحت  تحوالت اجتماعی سیاسی میمربوط به بررسی  های به رژیم کمتر به بررسی تئوریوابسته 

 تاثیر ادبیات و کار نیروهای چپ بودند. 

 رفورمطه زمان از راب کرد. رئوس تصور تحلیل گران آن را از هم جدا می رفورممرز پررنگی انقالب و  ،زمان از نظر تحلیل گران آن

 و انقالب و راههای تحول عبارت بودند از:

ه داری نظیر انگلیس و ژاپن از سرمای کشورهای برخی در داری سرمایه به داری سرمایه ماقبل های رژیم از تحولاگر در گذشته 

 این شکستن هم در و شده مواجه حاکم نیروهای مقاومت و قهر با داری سرمایه جامعه از فرارفتن بود، گرفته صورت  رفورمطریق 

 یک بدون دمکراسی به استبدادی های رژیم از تحول. نیست پذیر امکان قهرمردم اعمال و ای توده انقالب یک بدون مقاومت

تواند مورد  تواند در تداوم خود به تحوالت بنیادین بینجامد و تنها در صورتی می نمی رفورمبورژوادمکراتیک ناممکن است.  انقالب

تدبیر نیروهای حاکم برای  ،ار گیرد که بتواند تغییراتی را موجب شود که راه انقالب را بگشاید. در غیر این صورتاستقبال قر

 ممانعت از انقالب و کند کردن چرخ تاریخ است. 

که این اما تحلیل آنان این بود  .نیروها مورد استقبال قرار گرفت ۀچهل توسط بخش عمد ۀهای اوایل ده رفورم ،در این چارچوب

ها نمی توانند تا تغییر ساختار و شیوه اداره کشور ادامه یابند و ضرورت مبارزه با دیکتاتوری شاه موضوعیت خود را از دست  رفورم

 نخواهد داد.

نوع دیگری همین ایده ها را فرمول ه طور مشخص نیروهای مذهبی نیز تحت تاثیر افکار چپ بوده و به سایر نیروهای اپوزیسیون و ب

کوشیدند مسیر تحول از  کردند. جریان های لیبرال نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی با چنین تقسیم بندی زاویه داشتند و می ندی میب



94 
 

های سیاسی را از طریق اصالحات، بدون انقالب سیاسی و در هم شکستن  رژیم استبدادی به یک رژیم ملی و استقرار آزادی

 ،ین نیروها مبنی بر اینکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت و ضرورت اجرای قانون اساسیشعار ا رند. بساختارهای رژیم پیش ب

اما سیاست این نیروها بیش از آنکه به یک دیدگاه تحلیلی متکی باشد از پراگماتیسم سیاسی نشات  .هایی در این راه بود تالش

 نمودند. شارکت میندرت در مباحث استراتژیک و تئوریک در این عرصه مه گرفت. آنان ب می

جهان به دو اردوگاه تقسیم شده بود. تمامی کشورها مجبور بودند در جهان دو قطبی آنروز در  ،پنجاه میالدی ۀهای ده پس از سال

نزدیکی به این یا آن اردوگاه سمت گیری نمایند. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای غیراروپایی و امریکای شمالی رژیم های 

کردند  کردند. کشورهایی نظیر هند استثنا بودند. بخش عمده تحلیل گران در ایران )و در جهان( تصور می حکومت میدیکتاتوری 

که شکل گیری رژیم های بورژوالیبرالی در این کشورها ناممکن است و لیبرالیسم سیاسی روبنای سیاسی کشورهای پیشرفته 

جزنی با وجود طرح ضرورت مبارزه با دیکتاتوری، معتقد بود که این مبارزه بِیژن  ،اروپایی و آمریکای شمالی است. برای مثال

تواند به دمکراسی لیبرال منجر شود و روبنای سیاسی در کشورهای وابسته دیکتاتوری است. او معتقد بود مبارزه علیه  نمی

الیستی ندارد. حزب توده ایران هر دیکتاتوری در این کشورها راهی جز فرارفتن از سیستم اجتماعی موجود و سمت گیری سوسی

قلم ایرج اسکندری و کیانوری امکان غلبه نیروهای عاقلتر در درون رژیم و بازشدن فضا را طرح ه در مقاالتی ب دنیا ۀچند در نشری

 ،ز انقالبنماید. براساس همین برداشت است که در روزهای پس ا ولی در همان نوشته ها این احتمال را ضعیف ارزیابی می ،کند می

کنند. سیاست فداییان در دو ماه اول پس از  فداییان به تالش نیروهای لیبرال در درون رژیم بی اعتمادند و آن را رد می

برخورد مثبت با او تداوم می یابد ولی  سیاست مبارزه علیه دیکتاتوری است. این سیاست تا نامه به مهندس بازرگان و ۀادام  ،انقالب

دلیل برخورد منعطف ه شود. در حزب توده ب کادرها و نیروهای وابسته به این سازمان مواجه شده و کنار گذاشته میبا مخالفت قاطع 

 ،ها برای برقراری دمکراسی که چهره شاخص آن ایرج اسکندری است تر نظری با این پدیده، یک جناح معتقد به همراهی با لیبرال

ها بی اعتماد است بلکه حذف آنان از حاکمیت را  رفته و حزب توده نه تنها به لیبرالگولی این جناح در اقلیت قرار . وجود دارد

 کوشد.  برای پیشروی انقالب ضرور تشخیص داده و در این راستا می

روز شکل گرفته بود و پایه های استداللی قوی  واقعیات جهان آن ۀاین مطلق گرایی و تحلیل از ایران و کشورهای مشابه بر پای

های رفورمرژیم های دیکتاتوری حاکم بودند.  ،جز استثناهایی در تمامی کشورهای غیراروپایی و آمریکای شمالیه . بداشت

اجتماعی که در مواردی به تغییرات مهمی در ساختارهای اجتماعی اقتصادی این کشورها انجامید، صورت گرفته بود ولی نمونه ای 

وجود ندارد. استقالل هندوستان قبل از این دوران صورت پذیرفته  رفورمی مردم از طریق از تغییر ساختار سیاسی و متکی شدن به را

 ها نفر کشته شدند. استقالل ملیون ۀدر پروس ،بود ولی با وجود مشی مسالمت جویانه رهبری مبارزات

این کشورها مثال در امریکای التین  استعمار در کشورهای آسیا و آفریقا و یا نوع مناسبات شرکت های بین المللی با ۀدلیل سابقه ب

تمایالت مخالف غرب بین روشنفکران و تحصیل کردگان این کشورها غالب است. بازشدن فضای سیاسی و تاثیرگذار شدن رای 

روز فاصله  انجامید و در جهان دو قطبی آن نیروهایی که خواهان فاصله گرفتن با غرب هستند می ۀمردم و یا افکار عمومی به غلب

گیری با غرب به نزدیکی به شرق انجامید. این سمت گیری قابل تحمل نبود. کودتاهای نظامی و غلبه دیکتاتورهای متمایل به غرب 

و سرکوب مقاومت، پایان چنین روندهایی بود. ایران )مصدق(، کنگو )لومومبا(، پاکستان )بوتو(، اندونزی )سوکارنو(، شیلی 

دیگری همین روند جریان دارد و هر کشور متمایل به آن  ۀگونه سو نیز ب ( و .. از این شمارند. در آن)آلنده(، آرژانتین )ایزابل پرون



95 
 

دخالت مستقیم در مجارستان، چکسلواکی و کودتاهای  .شود اردوگاه که خواهان راهی مستقل است با شرایط مشابهی مواجه می

توان استثناهایی بر شمرد. مثال  الیستی از این شمارند. در این زمینه میمتعدد نظامی در کشورهای آفریقایی متمایل به اردوگاه سوسی

های جیمی کارتر در ابتدای دوران ریاست جمهوریش در اعمال فشار به حکومت های دیکتاتور متمایل به غرب جهت اتخاذ  تالش

به آفریقای جنوبی برای پایان دادن به  سمت گیری لیبرالی یا تمایز برخورد کشورهای اروپایی در این رابطه. مثال اعمال فشار

آپارتاید و حمایت از کنگره ملی چپ گرا از این شمارند. ولی این نمونه ها محدود و موقتی بوده و روند عمومی ذکر شده را زیر 

 سوال نمی برد.

 نفکران و تحلیل گران آنروز شکل گرفته بود. روش مطلق کردن راه انقالب و گذار قهرآمیز در بستر چنین شرایطی در جهان آن

توان به اتکا قهر متکی به توده ها در هم  نیروهای حاکم است. قهر نیروهای حاکم را تنها می ۀشیو ،زمان معتقد بودند که اعمال قهر

ها  شکست. جنگ های رهایی بخش، مبارزات پارتیزانی و چریکی و کودتاهای افسران جوان ناسیونالیست نمونه هایی از این تالش

دانستند، به ضرورت اعمال قهر توده ای برای گذار  بودند. بخش عمده نیروهایی که مثال مبارزات چریکی را در این راستا مفید نمی

 معتقد بودند.

 

 گذار در سی سال اخیر شکل های

اسی دگرگون با تضعیف و سپس در هم شکستن بلوک شرق، پایان یافتن جنگ سرد و جهان دو قطبی، راهها و امکانات گذار سی

ها تحول  شد. اگر در گذشته یافتن تحوالت سیاسی که با جنگ و کودتا و خونریزی همراه نباشد دشوار بود، در سی سال اخیر ده

گذشته را موج سوم  ۀدسقابل توضیح نیستند. هانتیگتون تحوالت سی ساله آخر  رفورمانقالب و  ۀدر جهان رخ داده که با دو گان

ر این دوره تعداد کشورهایی که سیستم سیاسی آنان دمکراتیک )یا کمابیش دمکراتیک( است از سی به بیش نامد. د دمکراسی می

هفتاد ما شاهد  ۀهای ده گیرد. در سال عنوان شروع این دوران در نظر میه از دو برابر افزایش می یابد. وی تحوالت پرتقال را ب

اند. از آنجا که موضوع بحث  در چارچوب انقالبات کالسیک قابل توضیحتحوالت در کشورهای ایران و نیکاراگوئه هستیم که 

یعنی دورانی که با تضعیف و آغاز شد؛ بعد ه هشتاد ب ۀاین مطلب اشکال گذار است، مبنای این نوشته بر تحوالتی است که از ده

 شود. سپس فروپاشی بلوک شرق مشخص می

 چهار گونه کلی دسته بندی کرده اند: تحوالت این دوران را در ،جامعه شناسان ۀبخش عمد

 با حاکم نیروی توسط ها رفورم این. است گرفته صورت طوالنی نسبتا دوره یک در و تدریجی های رفورم طریق از که تحوالتی  -

در و مشکالت سیستم یا بدلیل فشارهای بین المللی و داخلی پیش برده شده اند و  کارآیی عدم بدلیل عمدتا و متفاوت دالیل

گسترش یافته و با غلبه  هاآن ۀتدریج دامنه ولی ب ند،گرفت های اولیه تنها تغییراتی محدود در چارچوب همان سیستم را در برمی گام

های متعدد به تحوالت بنیادین در ساختار سیاسی و گذار از سیستم  بخش های اصالح طلب در درون هیات حاکمه در گام

 ره جنوبی و تایوان نمونه هایی از این توع تحولند.. ترکیه، کنددیکتاتوری انجامید

 دگرگونی به کوتاه مدتی در و گردیده آغاز بوده ضعیف اپوزیسیون که شرایطی در موجود سیستم در اصالحات با که تحوالتی  -

ی اپوزیسیون صاحب و شیلی نمونه هایی از این نوع تحولند. در مجارستان تشکل ها مجارستان. اند انجامیده سیاسی سیستم کامل
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نفوذ وجود ندارند. همه تحوالت و تصمیمات در باال و در درون حزب کمونیست صورت می پذیرد. کمونیست ها خود تصمیم 

جدید سوسیالیستی در اولین  ۀگیرند تا به سیستم سیاسی موجود پایان دهند. پس از تحول نیز حزب سابق کمونیست با چهر می

اپوزیسون ناتوان بود. اقتصاد شیلی بر خالف برزیل و آرژانتین  ،های دهه هفتاد ر شیلی پس از سرکوبشود. د انتخابات برنده می

موقعیت مستحکمی داشت. ولی خود حاکمان تشخیص دادند با تحوالتی که در جهان و سایر کشورهای آمریکای التین رخ داده، 

ل و واگذاری قدرت به یک حکومت منتخب غیر نظامی گردیده و تواند خیلی سریع تغییر کند. آن ها خود پیشگام تحو شرایط می

ها و نمایندگان حزب سوسیالیست وارد مذاکره شده و پس از آغاز این روند بود که احزاب اپوزیسیون مجددا نیرو  با شخصیت

 گرفتند و در روندها مشارکت نمودند.

د آغاز گردیده و در مذاکره نمایندگان حکومت و برپایه تحوالتی که توسط حاکمیت در شرایط وجود یک اپوزیسیون نیرومن -

 کشور اداره در حکومت کشورها این در. تحولند این از هایی نمونه آرژانتین و جنوبی آفریقای لهستان،. رفت پیش ملی توافق یک 

اپوزیسیون نیرومند  زیان حکومت است، مشروعیت حکومت نزد مردم زیر سوال رفته وه ب المللی بین شرایط. است مشکل دچار

وصاحب نفوذ وجود دارد. در این کشورها نیروهای معتدلتر و خواهان تحول در حکومت دست باال پیدا کردند. روند ها در مذاکره 

بخشی مخالف این مذاکرات بوده و آنرا ترفند حاکمان برای فرار از  ،آنان با نیروهای معتدل اپوزیسیون پیش رفت. در اپوزیسیون

 اپوزیسیون به شدن تسلیم آنرا ،بوده مخالف روند این با حاکم نیروی از بخشی ،حکومت درون در. دانستند میحرانی شرایط ب

یست حاکم موفق شدند جریانهای تند را درون رفورم نیروهای گردیدند موفق اپوزیسیون معتدل نیروهای کشورها این در. دانست می

کثر این کشورها تحوالت به انتخابات منجر گردید و در انتخابات نیروهای معتدل هیات حاکمه یا نظامیان کنترل کنند. در ا

ه ها و احزاب حاکم ب امکان فعالیت سیاسی جریان ،اپوزیسیون برنده شدند ولی در جریان مذاکرات و توافقی که صورت گرفته بود

احزاب  ،ی اروپای شرقی در دور اول انتخاباترسمیت شناخته شد و با عدم پیگرد حقوقی آنان توافق گردید. در اکثر کشورها

سوسیال دمکراسی خود را بازسازی کرده و  ۀولی در اکثر این کشورها احزاب سابق کمونیست با چهره و برنام .راست پیروز شدند

 در دور دوم انتخابات چهارسال بعد برنده شدند.

ینی آن با نیروهای خارج از حکومت صورت گرفت. پس از تحوالتی که با سرنگونی نیروی حاکم و فروپاشی سیستم و جایگز -

مشابهی در دوره  ۀانقالب بهمن و نیکاراگوئه که نمونه های تیپیک از انقالبات کالسیک، سرنگونی و فروپاشی سیستم اند، ما با نمون

ر این چارچوب بررسی دست مجاهدین و سپس طالبان را ده توان سرنگونی حکومت نجیب ب تنها می .مورد بحث مواجه نیستیم

که در ارتش دست  رفورمزیر کشیده شد. در هر دو کشور نیروهای خواهان ه کرد. در دو کشور رومانی و تونس نیز نیروی حاکم ب

 ،شود نقش تعیین کننده در این تحوالت پیدا کردند. بخش دیگری از تحوالتی که در چارچوب اخیر دسته بندی می ،باال را داشتند

 .تکا دخالت خارجی انجام شده است. عراق، افغانستان و لیبی از این دسته هستنداکه تغییر و سرنگونی نیروی حاکم با مواردی است

 

 برداشت از دوگانه انقالب، اصالحات

های پر تالطم بعد از انقالب، سرکوب  انقالب بهمن و نتایج آن صف بندی نیروها را در درون کشور دگرگون کرد. پس از سال

ای اپوزیسیون و تثبیت جمهوری اسالمی، بررسی آنچه گذشت و راهجویی برای تحوالت آینده در برابر بازمانده نیروهای نیروه
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اصالحات،  ۀهای قبل از انقالب در پاسخ به دوگان قرار گرفت. اگر در سال ،اپوزیسیون که عمدتا در خارج از کشور ساکن بودند

توان قهرآمیز بودن آنرا مانع شد، در این  کردند که نمی الب را تایید کرده، تصور میاکثریت قاطع نیروها ضرورت انق ،انقالب

یک انقالب قهرآمیز همان نتایج انقالب بهمن خواهد بود و نیرویی که با  ۀنیروها به این نتیجه رسیدند که نتیج ۀبخش عمد ،دوران

و از سرکوب سایر نیروها ابایی نخواهد داشت. بخش بزرگی  خواهد کوشید با قهر آنرا حفظ کند ،گیرد قهر قدرت را در دست می

انقالب و اصالحات که در دو  ۀاز نیروها به این نتیجه رسیدند که مناسب ترین راه تحول در ایران پیشبرد اصالحات است. دوگان

نسبت به این دوگانه تغییر کرده  کماکان پابرجا بود و تنها موضع نیروها ،کرد استراتژی سرنگونی و پیشبرد اصالحات نمود پیدا می

 بود.

بررسی نزدیک به چهل تحول سی سال اخیر خط بطالنی بر این دو گانه است. تنها تعداد انگشت شماری از تحوالت در چارچوب 

ند. در اکثریت قاطع تحوالت )شقوق دوم و سوم( اصالحات و انقالب هست انقالب و سرنگونی یا اصالحات )تدریجی( قابل تبیین

. حاکمیت های استبدادی نه از اند در هم تنیده شده اند. راههای اصالح طلبانه در زمانی کوتاه به تحوالت بنیادین )انقالبی( انجامیده

 راه انقالب و سرنگونی و نه از راه اصالحات تدریجی، در زمانی کوتاه جای خود را به حاکمیت هایی برآمده از انتخابات داده اند.

ه یر بخشی از نیروها با بررسی تجربیات سی ساله گذشته کوشیدند بر دو گانه اصالحات و انقالب فائق آیند. بهای اخ در سال

نمودهایی  "تحول طلبی"کار گرفته اند و یا ه که بخشی از تحلیل گران ب "ولوسیونفر" ۀواژ ۀدر ترجم "اصقالب" ۀواژکارگیری 

 .های آغازین از این کوشش است. کوشش هایی در گام

 

 و تئوری بازی ها  گذارشکل های ممکن 

سیاست از پروسه هایی است که تصمیم و عملکرد شخصیت ها، نیروهای اجتماعی، موقعیت اقشار و طبقات و شرایط بین المللی بر 

تصمیم  ۀجنماید. نتی محسوب شده و از قوانین حاکم بر گیم تبعیت می]بازی[  "emag"به همین دلیل   گذارد. نتایج آن تاثیر می

 واکنش، عملکرد و موقعیت سایر نیروها، شکست است. ۀگیری در گیم بدون محاسب

کاملی  ۀعوامل از پیش محاسبه شده و برنام ۀبا فاکتورهای ثابت این امکان وجود دارد که هم و در پروژه های ساده، کوتاه مدت

امکانات، نیروی انسانی، بودجه، روش و مراحل کار را برای تمام مراحل کار از پیش تعیین شود. در چنین پروژه هایی هدف، 

 ریزی شده در زمان تعیین شده به هدف دست یافت. توان پیشاپیش معین نمود و بر اساس نقشه طرح می

همه فاکتورها وجود ندارد. در چنین پروژه هایی هدف و  ۀامکان محاسب ،دراز مدت با پارامترهای متغیر ۀدر پروژه های پیچید

شود. منظور از سیاست اینست که آیا در جریان کار از نیروهای مشاور و یاهمکاری با دیگر موسسات  پیشاپیش تعیین می سیاست

و  ؟خارجی و یا وام استفاده خواهد شد ۀآیا از سرمای ؟آیا بخشی از کار در خارج از کشور پیش خواهد رفت ؟استفاده خواهد شد

دی پس از پایان هر بع مراحل و ریزی شده  کار با همان دقت پروژه های ساده طرح ۀحل اولیدر چنین پروژه هایی مرا از این قبیل.

 شود. موزی از تجربیات، برنامه ریزی میآمرحله و جمعبندی از جلسات تحت عنوان 

محاسبه واکنش و عملکرد نیروها در درازمدت ناممکن است. استراتژی و تصمیمات تاکتیکی در گیم بر اساس  ۀدر گیم محاسب

کنند  کوشند و تالش می موقعیت و عملکرد همه نیروها ممکن است. از آنجا که در اینجا نیروها هر یک برای تحقق اهداف خود می
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ریزند،  کار از نوع پروژه های ساده و یا پیچیده ناممکن است. نیروها نقشه می ۀمانع از پیشبرد برنامه های مخالفین شوند، تعیین برنام

دهند. پیش بینی تصمیمات و واکنش نیروها در قبال شرایطی که هنوز شکل  گیرند و مانور می کنش دیگران تصمیم میبر اساس وا

 نگرفته ناممکن است.

کوشند بر اساس  متاسفانه در ایران تصور بر این است که تدوین استراتژی معادل است با راه گذار و نیروهای سیاسی هر یک می

خود به این سوال پاسخ داده، بر این اساس با دیگران مرزبندی کرده و در برابر آنان واکنش نشان دهند.  منش سیاسی و یا ارزیابی

دو استراتژی سرنگونی و اصالح طلبی بعنوان دو استراتژی بدیل در تمامی سی سال اخیر کوشیده اند به چگونگی گذار در ایران 

 خود را تعیین نمایند. پاسخ داده و بر این اساس سیاست و تاکتیک های عملی

تواند شکل گیرد. شرایط عینی  برای انقالب و سرنگونی مجموعه شرایطی الزم است که خارج از اراده نیروهای اپوزیسیون می

حدت اختالفات  و کشور ۀدلیل ناتوانی در اداره دهد. شرایطی که حاکمین ب ست نادر و در شرایط خاصی رخ میا انقالب پدیده ای

ابله با اعتراضات و شرایط بحرانی نیستند، نارضایتی در سطح توده ای به اقدامات معین اعتراضی که کل سیستم را در قادر به مق

گیرد فرا روییده، مردم آماده مشارکت در اعتراض همگانی و پرداخت هزینه در این راه هستند و شرایط بین المللی هم برای  برمی

شکل گیری چنین شرایطی در ایران وجود  ،یریم که امروز و یا در چشم انداز نزدیکتحول در آن کشور مساعد است. اگر بپذ

های دورتر ناممکن است. پیش بینی شکل گیری شرایط انقالبی و سرنگونی تنها با ثابت  ندارد، پیش بینی شکل گیری آن در زمان

دهند و منتظر بروز چنین شرایطی  نشان مینیروها ممکن است ولی نیروها بخصوص نیروهای حاکم واکنش  ۀفرض کردن عمل هم

یا این واکنش ها در راستای گشوده شدن افق های جدیدی برای آواکنش هایی که از پیش نامعین است. مشخص نیست  ؛نمی مانند

 تحوالت است یا در راستای تسریع شرایط فروپاشی.

مبارزه برای اصالحات وجود دارد. مبارزه برای اصالحات استراتژی اصالحات )تدریجی( بر این فرض بنیان گذاشته شده که امکان 

تنها در صورت وجود نیروهایی در هیات حاکمه برای همراهی با اصالحات ممکن است. آیا ممکن نیست که در همین کشور ما در 

 نیروها همه شوند، شرایط معینی جناحی از تندروهای نظامی امنیتی قدرت را در دست گیرند و هر گونه حرکت اصالحی را مانع 

 ؟سمت فروپاشی هدایت کننده ب را رژیم و کرده سرکوب را معتدل نیروهای منجمله

می توان برنامه ریزی کرد، تعیین دقیق راه پیروزی در یک گیم ناممکن است. مسیر پیروزی  ساده تمام مراحل را ۀاگر در یک پروژ

تواند بر اساس اهداف، نیروهای  ایر نیروها عملی است. یک نیرو میدر هر مرحله با واکنش مساعد به شرایط جدید و عملکرد س

عنوان نیرویی که ه اجتماعی که بر آن تکیه دارد و تاریخ خود منش معینی در برابر حوادث داشته باشد مثال در ایران نهضت آزادی ب

تواند پیشاپیش راه گذار و  ولی نمی ،ب نمودهدهد شناخته شده و همواره آنرا تعقی تحوالت آرام را به تغییرات انقالبی ترجیح می

 معین نماید.  ،خود را برای شرایطی که هنوز شکل نگرفته ۀبرنام

های دور طرحریزی کرد. اگر در  موفقیت در آن را برای سال ۀکوه نیست که بتوان نقش ۀبه قل صعودسیاست ساختن یک پل یا 

دا معین نمود و حداکثر برای تغییرات آب و هوا راه آلترناتیو داشت، موقعیت توان مسیر کلی را از همان ابت صعود به یک قله می

سازد. مثال این ادعا در بازی شطرنج که استراتژی کسی  کند و نیاز به واکنش های جدید را الزامی می سیاسی در هر مرحله تغییر می

ریزد و مطابق  چرا که طرف مقابل هم نقشه میوی است، از نظر هر شطرنج بازی مضحک است.  ۀقلع ۀمات کردن حریف در گوش
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تواند این باشد که با ساختن یک مرکز قوی امکانات  کند. در یک شروع بازی شطرنج مثال استراتژی می دلخواه حریف بازی نمی

ریزی شود.  حتواند طر مسیر تنها با توجه به واکنش حریف در برابر این تهدید می ۀاما بقی ،حمله به قلعه حریف را ممکن ساخت

های طوفانی پیچیده باشد یا در پی بازی های آرام پوزیسیونی و برای  مثال خواهان بازی ،تواند یک منش داشته باشد شطرنج باز می

مراتب ساده تر از ه ن نقش دارند بآگذار با موقعیت بهتر به آخر بازی بکوشد. بازی شطرنج که تنها دو عامل و سی و دو مهره در 

ها  کوشند و اقشار و طبقات اجتماعی و ده زانو در آوردن مخالفین میه زه اجتماعی است که دهها عامل برای موفقیت و بمبار ۀعرص

کارگیری قوانین ه کنند. تعیین راه گذار و مطلق کردن آن یعنی ب سازمان و نهاد و تشکل حکومتی و مدنی در آن نقش آفرینی می

 تماعی.پروژه های ساده در مبارزه پیچیده اج

توان واکنش نیروها در جریان انقالب ایران در برابر شرایط جدید را مورد بررسی قرار داد. رژیم شاه که دو سال قبل  برای مثال می

هیج گونه نرمش  ۀرسید که آماد از آن با تشکیل حزب رستاخیر راه بسته تر کردن استبداد فردی را در پیش گرفته بود و به نظر می

ساختار سیاسی با تغییراتی که در سطح جامعه صورت گرفته نیست، گام به گام عقب در برابر اوج گیری جنبش  و منطبق کردن

، نمایندگان آن با ساواک مذاکره کرده و از رژیم برای هعقب نشینی نمود. روحانیت که همواره نیروی اعمال فشار به رژیم بود

ی ژبارزه برای سرنگونی رژیم قرار گرفت. نهضت آزادی و جبهه ملی که استراتگرفتند، در راس م مقابله باکمونیست ها بودجه می

شده و به اردوی انقالب و سرنگونی نی بر تحوالت آرام از بختیار جدااصالح طلبانه داشتند ضمن حفظ منش سیاسی خود مب

 ،بود مسلحانه ۀمبارز کردن ای توده شان یاستراتژ که مجاهدین و فداییان. گردیدند انقالب ۀکابین پیوستند و نحست وزیر و وزرای 

پیوستند. فداییانی بودند که بر استراتژی خود ایستادگی  ،از جای دیگری آغاز شده بود که انقالبی به و داده تشخیص را شرایط تغییر

د پابرجا ماندند. بختیار مسیر کردند. تنها دو نیرو بر استراتژی خو ماه قبل از انقالب شرایط جدید و قیام را باور نمی کرده و تا چند

اصالح طلبانه پیشین را پیگیری کرده و شکست خورد و بخشی از نیروهای موسوم به خط سه در تعقیب مشی توده ای کارگری 

ها رفته و در شرایطی که کارگران در خیابانها بودند، کوشیدند مبارزه سندیکایی کارگران را گسترش دهند که  خود به کارخانه

 ناموفق بودند.  طبیعتا

سازد. شکل گیری جنبش سبز بخش بزرگی از نیروهایی را  سیاسی خود در هر چرخشی نیروها را با شرایط جدید مواجه می ۀمبارز

که در چهارسال قبل از آن از شکست اصالح طلبان و ناممکن بودن شکل گیری نیروهای اصالح طلب در درون حکومت سخن 

تواند به  ن وادار کرد. تعیین و مطلق کردن راه برای شرایطی که شکل نگرفته میآو دفاع از  گفتند به پذیرش این جنبش می

آن خطای سازمان مجاهدین در مهندسی کردن سرنگونی رژیم و تعیین مراحلی در این  روشن ۀتصمیماتی مهلک منجر شود. نمون

ش نیروهای رژیم با تلفات سنگین خنثی شد. اوج خطا مطلق مسیر با متد تعیین مراحل در پروژه های ثابت بود که هر بار با واکن

 نظامی عملیات. پاشید فروخواهد رژیم شود، عملی عراق با صلح اگر و کند صلح عراق تواند با  کردن این تحلیل بود که رژیم نمی

 . انجامید سازمان این کادرهای ترین اصلی از صدهاتن شدن کشته به تحلیل این اساس بر

پردازد که پارامترهای آن ناروشن است. به این  بازی تنها یک نوع بازی است که به بررسی واکنش در برابر شرایطی میدر تئوری 

که امکان تحلیل پارامترها و شقوق را  فرد در شرایطی قرار گرفته ،گویند. در این نوع گیم نوع بازی شرط بندی یا بازی رولت می

لیل چگونگی اقدام در چنین شرایطی و انتخاب یکی از شقوق و تالش برای تقویت آن در ولی مجبور به اقدام است. تح ،ندارد

نامعلوم،  ۀگیرد. تدوین استراتژی بر اساس راه گذار در آیند چارچوب بازی رولت یا بازی متکی به احتماالت و شانس قرار می
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 یا و رولت بازی به شدن متکی چند هر. شود تحلیل ازیب این چارچوب در تواند می تنها آینده ای که پارامترهای آن ناروشنند، 

اوال درست  ،صورت  در آن ،ولی حتی اگر بر این اساس تحلیل کنیم ،ل اجتماعی خطاستتحو یک ۀپروس تمامی در بندی شرط

 شناخته و رعایت کنند.است که نیروها بدانند ادعاهایشان تنها یک فرضیه و یا احتمال است و ثانیا قوانین حاکم بر این نوع بازی را 

اول احتمال پیروزی است. اگر امکان بررسی پارامترها در شرایط معین وجود ندارد  :بازی شرط بندی دو پارامتر نقش مهمی دارد در

جه امکانات موفقیت را محاسبه کرد. مثال فردی پول در ایران در اختیار دارد و به این نتی ،شود با بررسی پدیده های مشابه کوشش می

تواند با  ن حالتی مینیرسیده که باید آنرا سرمایه گذاری کند ولی هیچ اطالعی از شرایط اقتصاد ایران در شرایط کنونی ندارد، در چ

بررسی روندهای گذشته به این نتیجه برسد که مسکن و مستغالت در بیست سال اخیر بیشترین سود را داشته و بر این اساس پولش 

ولی امکان موفقیتش بیشتر است. دومین  ،ه گذاری کند. این سرمایه گذاری ممکن است با شکست مواجه شودرا در این راه سرمای

ولی در صورت موفقیت سود  ،پارامتر مقدار سود است. مثال خرید بلیط بخت آزمایی از نظر احتماالت امکان موفقیت کمی دارد

  .زیادی برای برنده دارد

پرهزینه ترین و نامشخص ترین راه  ،ت و سرنگونی بر اساس مقدار سود مردود است. سرنگونیاصالحا ۀدوگاناز میان  انتخاب

هم از راه خطرناک  ،تحول است و طبیعتا انواعی از تحول که تحت عنوان شق دوم و سوم در بخش پیشین توضیح داده شد

  . هستندتر  سرنگونی و هم از راه طوالنی مدت و پر فراز و نشیب اصالحات تدریجی کم هزینه

در چند ده تحول سی سال اخیر تنها چند کشور نظیر کره و ترکیه از طریق اصالحات تدریجی و دراز مدت به دمکراسی دست 

 عراق از توان می تنها نجیب ۀدور افغانستان بجز. است کمتر هم این از یافتند تحول سرنگونی طریق از که کشورهایی تعداد یافتند و 

 نقش ارتش تونس و مصر و رومانی در. شدند سرنگون خارجی دخالت طریق از سه هر که برد نام رابطه این در تانافغانس و لیبی و

صلی را در تحول داشت. تفاوت رومانی و آلمان شرقی در این بود که نیروهای خواهان اصالحات در آلمان موفق شدند در مبارزه ا

وهای سرسخت را خنثی کنند و در رومانی چائوشسکو مقاومت کرد و ارتش با درون حزبی هونکر را کنار گذاشته و مقاومت نیر

عنوان سرنگونی در نظر ه ر این سه کشور را بگحمایت مردم موفق شد مقاومت نیروهای مدافع چائوشسکو را درهم شکند. حتی ا

شکل شدن مردم حول نیروهای کماکان تعداد مواردی که در جهان امروز تحول از راه سرنگونی یعنی از طریق مت ،گیریمب

سرنگونی و  ۀمحدود است. دو گزار ،اپوزیسیون و پایین کشیدن کل نیروی حاکم و جانشین شدن نیروی اپوزیسیون صورت گرفته

 ست که احتمال بردش ناچیز استا شرط بندی روی خانه ای ،اصالحات در چارچوب بازی رولت

عنوان مبنای سیاستگزاری و تدوین استراتژی ه کارگیری آن به و ب می رودکار ه هر چند بازی رولت تنها در موارد خاصی ب

اصالحات و سرنگونی مردود است. در دوران قبل از انقالب بخش بزرگی از  ۀولی حتی در چارچوب این بازی نیز دوگان ،خطاست

ن استراتژی بر خالف ادعاهای آن روز تنها زمان هم ای دانستند. هر چند آن نیروها تنها راه تحول را سرنگونی رژیم و قهر آمیز می

زمان جهان صورت گرفته بود.  ولی این تصمیم در شرایط آن ،یک احتمال بود و نه یک قطعیت ناشی از تحلیل شرایط ایران

ت انگشت شمار است. در چارچوب بازی رول ،ز انقالب و اعمال قهره جهایی ب شرایطی که تحول در کشورهای غیر اروپایی از راه

. خطای فداییان و مجاهدین در بودقابل تبیین  ،شرط بندی فداییان و مجاهدین و سازمان انقالبی و دیگران در قهر آمیز بودن گذار

 تعمیم این قهر به تمامی پروسه مبحث دیگریست خارج از چارچوب این نوشته. 
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تداوم همان  ،نروز جهان قابل فهم و توضیح استخطای تحلیل گران در مطلق کردن یک نوع گذار در شرایط آ ،زمان اگر در آن

خطایی  ،کنند مدت سی سال پس از انقالب در شرایطی که تمامی تحوالت جهان خالف این مطلق گرایی حکم میه مطلق گرایی ب

وبنده نسبت به زمان با وجود نقدهای گاها تند و ک است غیر قابل تبیین. متاسفانه سی سال پس از انقالب متدها و ابزار تحلیلی آن

پیشینیان تداوم یافته و بازسازی شده با این تفاوت که عدم تطابق آن با تجربیات سی سال اخیر و شرایط جهانی به آن خطا ابعاد 

 است.گسترده تری بخشیده 

اصالحات  طبیعی است که وجود سیاست ها و استراتژی های متفاوت در برخورد با شرایط ایران واقعی است. مبارزه برای گسترش

حکومت،  ۀن و بر این اساس برخورد های متفاوت با نیروهای اصالح طلب درون و حاشیآو یا بی فایده و یا حتی منفی دانستن 

موضوع بحث این نوشته  ،ولی بررسی و توضیح این مواضع .تمایز موضع در قبال نقش عوامل خارجی در تحوالت ایران واقعی است

 این نقد موضوع ،شده انتخاب راه کردن مطلق و گذار نوع آن یا این به معتقد استراتژی عنوان با یزاتتما بلکه تبیین این  ،نیست

 .است نوشته

سرنگونی، اصالحات نیز طرح کردد. استراتژی  ۀعمل آمده که استراتژی هایی بجز دو گانه هایی ب در سالهای گذشته تالش

حول طلبی و اصقالب نمونه هایی از این تالشها هستند. دو استراتژی انتخابات آزاد انتخابات آزاد، استراتژی رفراندوم و استراتژی ت

عنوان استراتژی ه و رفراندوم عینا همانند دو استراتژی غالب سرنگونی و اصالحات تالش نمودند که سناریوی معینی برای گذار را ب

ولی از نظر  ،انتخابات آزاد در استراتژی اول وجود دارد معرفی نمایند و صرف نظر از نکات مثبتی که در توضیح و ترویج ضرورت

زاد یا رفراندوم آوجود آوردن تعادل نیرویی که نیروی حاکم انتخابات ه متدیک از چارچوب رایج فراتر نرفته اند. طرح استراتژی ب

مدن چنان آوجود ه کند و قبل از ب را بپذیرند، بر این اساس بنا شده که طرف مقابل در تمام پروسه مطابق دلخواه اپوزیسیون عمل

نخواهد شد یا در برابر خواست توده ای در چنان شرایطی  ،شرایطی خود پیشقدم گامهایی که نوع دیگری از تحول را رقم زند

  مقاومت نکرده و راه درگیری و سرکوب و یا فروپاشی و سرنگونی را انتخاب نکند. 

هایی در فاصله گرفتن از مطلق  ح امکانات متعدد برای گذار. طبیعتا چنین تالشبرای توضی تطرح تحول خواهی تالشی است مثب

عنوان یک راه گذار بعنوان استراتژی سیاسی معرفی گردد از ه گرایی پیشین مثبت و قابل تایید است ولی اگر تحول خواهی خود ب

اوت از آن نیازمند کاریست مستقل که در چارچوب متدیک پیشین فراتر نخواهد رفت. بررسی تحول خواهی و برداشت های متف

 چارچوب این نوشته نمی گنجد.

  ۲۰۱۷فوریه 
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 اختصاصی خرمگس ۀمصاحب

 نویسنده و مدرس ادبیات داستانیگفتگو با منیرو روانی پور: 

 

 

با داستان نویسی مدرن  فلسفی خرمگس را برای مصاحبه پذیرفتید.  نام منیرو روانی پور ۀسپاسگزار که دعوت گاهنامخرمگس:  

 معرفی جهانی برای هنر داستان نویسی ما بوده است.   پیوند خورده و ترجمه های آثار شما به زبان های دیگر،پس از انقالب ایران 

قتی ادبیات به خود می اندیشد و می خواهد خودآگاه باشد، از جمله پایه ای ترین ادبی است:  و ۀپرسش اول من در قلمرو نظری

آیا ادبیات تعهدی دارد؟ اگر دارد، این تعهد به چیست؟ در قرن بیستم این پرسشی   از خود می پرسد این است که  سش هایی کهپر

 تز این و دانست نیز پیشرفت و به انسان همچون فرد و عضو اجتماع، را ادبیات اول تعهد سارتر، پل ژان ادبی.  ۀکلیدی بود در نظری

  که سال همان در. دانست زبان ۀمنفجرکنند و ادبیات ۀکشند را گویی پوچ سارتر، . داد گسترش "چیست ادبیات" کتاب در را

زبان و فقط  ،بارت  خ اعالم نشده ای به سارتر بود.پاس  که منتشرکرد را "نوشتار صفر ۀدرج" بارت، روالن نوشت، را اثر این سارتر

الیسم سوسیالیستی را مثال زد و ابتذال نوشتار رژه گارودی را ئبودن ادبیات ر و تصنعی. در این زمینه، ازبان را تعهد ادبیات دانست
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آیا نوع سومی از تعهد برای  .تعهد ادبیات بدانم ۀمی خواهم نظر شما را در مورد این دو نظری  .یک کمونیست بود  در زمانی که

 ادبیات می توان انگاشت؟ 

چیزی  اما تعهد انسان اول به خودش است. این تویی که از  .و درست می گویندبارت هرد به نظرم سارتر و :71منیرو روانی پور 

واکنش نشان می ، به نظرم هنرمند به آنچه براو می گذرد حیرت زده می شوی ، موقعیتی تورا عذاب می دهد یا خوشحال می کند...

 و کنش – شود می مختل اش زندگی -  کشد می رنج  آن چه برشخص خودش می گذرد. کسی از دستگیری های خیابانی دهد.

 یا و اعتراض و گیرد می تاثیر ها این ۀازهم - که نیست چوب هنرمند - گذارند می اثر و روانش روح روی جامعه های و واکنش

 ناخوادگاه کشیده می شود -نویسنده -فریاد خشم یا شادی هنرمند  -نیست  اگاهانه عمل این- دهد می نشان هنرش در را اش عالقه

 - گذارند می اوتاثیر روی ،چه درپیرامونش می گذرد آن محیط و -جور دیگری می نویسد  ،مریخ باشد ۀنویسنده اگر درکر -

مادام  -هنری نشان داده می شود  اثر یک ۀوقوار قد در زمانی گیرد؛ می خودش به ای واسطه و بی  مستقیم شکل فریاد، این گاهی

وردن آشاهدی بر اولین قدم های زنی برای به دست ؛ ه زندگی بسته و کسالت بار شهرستانیبواری یک اعتراض هنرمندانه است ب

 میان پردازد.  تفاوت می را هم تغییر این قیمت و شود دگرگونه رود می که ای زمانه و کنجکاوی زنانه؛اختیار وآزادی وتغییر

 سیاست و حزب یک به بودن آغشته میان تفاوت ،ی دهداعتراض کارگران موز در صد سال تنهایی و کارگرانی که گورگی نشان م

 یکی ... تر هنرمندانه یکی.... اند داده نشان را و اعتراض رنج و این کشیده رنج خود ۀزمان اوضاع از نویسنده هردو اما ...است خاص

 جهت و خط بودن، ای دسته و حزب یردرگ .داده نشان ما به عمال را ها تئوری از بسیاری جواب یگر زمانهد البته حاال ... تر سیاسی

 .... و آن این بلندگوی به شود تبدیل و شود دور خودش خالق ذهن از هنرمند که دهد تغییر چنان تواند می را هنرمند یا نویسنده

ی هیچ بلندگو -نه  بی صدایی.... دردل تاریکی و هنگی است...آ رنگی و ش...آفرین ۀدرصفح است شعری ...نیست گو بلند هنرمند

  ...هیچ کس ؛کس نیست

آیا می توانید  اید. گرفته پیش در را زندگی برای ادبیات ۀشیو ،منیرو شما در کالس های داستان نویسی آنالین خودخرمگس:   

 ...این را شق سومی از تعهد ادبیات بدانید؟ تعهد به زندگی در جهت خودآگاهی و خودتحقق گری انسان ها

  :دیدم ،ازشما چه پنهان به یک جمع بندی رسیدم... ،حضوری نالین وآز سال ها تدریس بعدا  منیرو روانی پور:

                                                   

به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در این شهر گذراند و  بوشهر کوی جفره بندر ۱۳۳۳منیرو روانی پور در 

، در سال کنیزو نویسی را شروع کرد. اولین کتابش، داستان ۱۳۶۰ پور از سال خواند. روانی روانشناسی دانشگاه شیراز در

، در دورٔه سوم نازلی عنا از مجموعه پس از آن تعداد زیادی داستان کوتاه و چند رمان نوشت. داستان ر  .منتشرشد. ۱۳۶۷

 است. برگزیده شده جایزه گلشیری ۱۳۸۲

 نیز زنی است که زن فرودگاه فرانکفورت قهرمان داستان بود. کنفرانس برلین کنندگان پور یکی از شرکت روانی ۱۳۷۹ در سال

خوانی را از  آید فرصت داستان وجود می قرار بوده در کنفرانس برلین داستان بخواند، اما با مشکالتی که در حاشیه کنفرانس به 
 دهند. مورد شماتت قرار میدهد و عالوه بر آن در کشورش نیز او را برای حضور در این کنفرانس  دست می

 آمیز علیه زنان در ایران بود. برای تغییر قوانین تبعیض کمپین یک میلیون امضا از اولین حامیان ۱۳۸۵ پور در سال روانی

برد و چند سال استاد مهمان در  به سر می آمریکا با همسرش بابک تختی و فرزندش غالمرضا تختی در ۲۰۰۷ وی از دسامبر

ه به دانشگاه نوادا بوده، هم اکنون کالس های داستان نویسی آنالین خود را اداره رشته داستان نویسی در یکی از نهادهای وابست
روانی پور اخیرا دست به چاپ وانتشارکتاب های خود در آمازون زده و با استقبال خوانندگان فارسی زبان روبرو شده می کند. 

 .غیر از زبان انگلیسی می نویسند است. او نویسنده پرفروش آمازون در میان نویسندگانی است که به زبانی به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1#cite_note-aftab-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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  .بچه های شرکت کننده درکالس ها به شدت از حرف زدن واهمه دارند -۱

  .برعلیه یکدیگر شروع می کنند گروه مخالف و موافق تشکیل می دهند و ،ه ای نگذشتهنیثا -۲

می کشند که اگر حواست نباشد به راحتی می توانی فراموش کنی که درکالس ادبیات داستانی چنان مسائل حاشیه ای را پیش  -۳

  .هستی

  .همان شیوه های قدیمی تدریس را دنبال کنی به سختی تن به تغییر می دهند و می خواهند -۴

  .جانب یکی را بیشتر نگه می دارم تا دیگری ،دوستانی فکر می کردند که من به عنوان مدرس -۵

  .نوشتن پشت سر همکالسی ها رواج فراوان داشت یعنی بازار گزارش دادن و، برخی پشت سر دیگری به من گزارش می دادند -۶

   .تن به کار نمی دهند برخی می خواهند بدون کارکردن وخیلی زود به همه چیز برسند و -۷

اگر کسی بداند روایت اول شخص یعنی چه؟ چه دردی خیلی خوب مثال  :مرا واداشت ازخودم بپرسمکه مسائلی از این دست و 

  ؟ازدردهای فراوان ما درمان می شود

داستان  زندگی واین گروه های جدید  یم ویکردم ما باید یه گروه هایی داشته باشیم که از زندگی هم بگوفکراین جا بود که 

این گروه ها  در –به ادبیات هم برسیم  ،تکانی می کنیمم وخودییرا راه انداختم تا ضمن این که از زندگی مان می گو "کولی ها"

نوشتن دوباره زندگی  این داستان درمانی و .یک بار دیگر داستانش را می نویسد هرکس قهرمان داستان زندگی خودش می شود و

  ...تجربه ای هم پس پشت این شیوه تدریس نمی بینم البته کار ساده ای نیست و -خود 

وه ها هم کمک گرفته ام با شی این از من - و نقاشی تصویری هنرهای ۀدرحوز بخصوص هست، هنردرمانی که دانم می البته

میزم و جلو می روم آاندوخته ای دارم که با شیوه های خودم درهم می  ،مهمان ۀنویسند به عنوانشرکت در ورک شاپ های ادبی 

 زندگی داستان راوی هرکس ... زدن حرف به اند کرده شروع مهرکدا دوستان و شده تمام جدید های کالس این اول ماه یک -

 ....کنه روایت و آن را باشه خودش داستان ۀنویسند وقتی هرکس ...خوبه و این ....کالس ها جان دار و زنده هستنداست خودش

  نیست. استاد کس هیچ ها درکالس درواقع یعنی خب

که درفرهنگ ما زیاد رسم نیست ..داشتن یک کسی کنارت که به عنوان چراغ  ..چیزی مثل راهنمای زندگی یا کوچ . ... امنتور چر

راهنما یا فانوس دریایی درتاریکی کمکت کنه ...تو فرهنگ غرب هرکسی فورا تجربیات زندگی اش را دراختیار دیگران می 

پنهان می کنیم تا دیگران ازنو واز صفر  گذارد ...فانوس می شود ...ما همه چیز را خاک می کنیم تجربه ها ودست اورده هایمان را

شروع کنند و این همه انرژی ها هدر می رود ...می دانید فکرکردم داشتن یک کوچ یا مربی زندگی نیاز اول ماست بعد ادبیات 

  ...داستانی و تئوری های داستان نویسی

اما خیال می کنم یواش یواش  خیلی راه هست... ،داشتنالبته هنوز برای بی پروا حرف زدن یا بی پروا شخصیت داستانی را به عمل وا

  .می رسیم به جایی که خودمان را سانسور نکنیم و حرکت کنیم و راه می افتیم...
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 بهتره از ایرادهایش و مشکالت و همسایه و از ،درکل دراین کالس ها فکر من این بود که حاال وقتشه که ازهمسایه حرف نزنیم

   ...برویی وطرد شدن نترسیمآ واز بی ودمان شروع کنیمزندگی خودمان و شخص خ

 کنیم. بازی و باشیم صحنه روی کمتر و یاد می گیریم که نقاب نزنیم و ماسک ها را پاره کنیم زاد می شه این جوری ....آی ژانر

 .یاد می گیریم خودمان باشیم

 مکتب داستان نویسی خود پیشنهاد می کنید؟ آیا یک حدی از شناخت مفاهیم پایه ای فلسفه را به نوآموزانخرمگس: 

 می استفاده خرمگس سایت از ما . نیست در این شکی - شود می تر قویداستان نویسی با آموزش فلسفه  ۀبنی  منیرو روانی پور:

 بگیریم. یاد باید که هستیم آموزانی دانش خود من، ازجمله ما ۀهم - کار این برای کنیم

اندیشمندان دیگر درکارگاه کولی ها  دعوت از نویسندگان و ۀسابق -اهل فن را به کارگاه دعوت می کنیم  دوستان ،به احتمال زیاد

 ما قبال هم کسانی را دعوت کرده ایم که درکشکول ادبی هنری ما چیزی بگذارد ... -هست 

راحت تر وخودمانی تر  ،کار–کنیم  حاال از زومم استفاده می ،نوشتاری برگزار می شد این کارگاه ها اول از طریق فیس بوک و

  .پیش می رود

  .اما خیال می کنم سرانجام به اطراقگاه خوبی برسد ،داستان درمانی هرچند درکارگاه ما قدم های اولیه اش را برمی دارد

 نامش ثبت دورهاین .  اطالعات الزم را بگیرند و برگزاری این کالس ها اگاه شوند دوستان از طریق فیس بوک من می توانند از

  .دهیم ی میآگه بعد های دوره برای شده؛  تمام

   بسیار سپاسگزاریم.  به امید همگامی بیشتر خرمگس و کارگاه ادبی شما. خرمگس:

  ۲۰۱۷ژانویه  
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 72 (ژان بودریار)و جهانی شدن خشونت 

 73ماندانا زندیان :برگردان

 

 مشخصات کتابشناسی: با ترجمه از متن انگلیسی

The Violence of the Global. Jean Baudrillard. 5/20/2003. 
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=385 

     

 

 ، یا فاشیسم نیست؛ شریکِیی(گرا )پوچ هیلیسمیسنتی تاریخی، ن آنارشیسمِ )اقتدارگریزی( ۀزایید دیگر تروریسم در روزگار ما

ویژه، ارتباط آن را  ، به«جهانی شدن» ۀنام . برای شناختن مشخصات اصلی آن، الزم است شجرهاست شدن جهانی ۀپدید روزگار هم

یا  « شمول جهان»و  ( ۲) «جهانی»طور خالصه ارزیابی کنیم. شباهت میان دو اصطالح  ، بهشمول جهان  وفرد  های منحصر به با پدیده

 کننده است.  گمراه« همگانی»

                                                   

 است.  فرانسوی فرهنگی و عکاس  –پرداز سیاسی  شناس، فیلسوف، نظریه (، جامعه۲۰۰۷-۱۹۲۹ژان بودریار ) 72توضیح مترجم:

ها، فرهنگ معاصر، و ارتباطات وابسته به تکنولوژی  هایش در زمینٔه رسانه بودریار را در عرصٔه حهانی بیشتر با تحلیل 

داند. از دیدگاه او معانی  ( از روی جهان واقعی می (Simulationسازی شده  جهان پسامدرن را جهانی شبیهاسند. بودریار شن می

 (. hyperrealityشوند ) ( است، فراواقعی می(representکه در واقع یک نوع بازنمود  -سازی  در روند شبیه

بینیم، در  اند، و آنچه ما از واقعیت و جهان واقعی می ا به جهان واقعی شدههای مدرن از دریچٔه نگاه م بودریار معتقد است رسانه

بخش فکری این  ، این نظریٔه بودریار را الهام«ماتریکس»شود. سازندگان فیلم سینمایی  ست که به ما نشان داده می واقع تصویری

 دانند. فیلم می

فوکو را فراموش »(، ۱۹۷۰«)مبادله نمادین و مرگ»(، ۱۹۷۰«)یمصرف جامعهٔ » های توان از کتاب از میان آثار بودریار می 

جنگ خلیج فارس هرگز رخ »(، و نیز مقاالت ۱۹۸۸«)آمریکا»و  (۱۹۷۸«)خاموش  در سایٔه اکثریت»(، ۱۹۷۷)«کن

ر نام سپتامب ۱۱( پیرامون حادثٔه ۲۰۰۱« )روح تروریسم»( دربارٔه حملٔه آمریکا به عراق و جنگ خلیج فارس، و ۱۹۹۱«)نداد

 برد.

بود. این نشریه مقاالت آکادمیک معتبری در زمینٔه فرهنگ،  CTheoryاینترنتی  ژان بودریار از اعضای هیأت تحریریٔه نشریهٔ 

 کند. ها و تکنولوژی منتشر می رسانه

 
73

در دانشگاه شکی پز ۀرشت ۀآموخت در شهر اصفهان و دانش ۱۳۵۱سال   ۀنگار، و پزشک، زاد ماندانا زندیان ، شاعر، روزنامه 

/ )نشر پژوهه/ ایران( «نگاه آبی » پنج مجموعه شعر با عناوین *ایران است. آثار منتشر شده: شهید بهشتی در تهران/ 
)شرکت  «ست در قلب من درختی ا/ »آنجلس( )شرکت کتاب لس «وضعیت قرمز/ »)نشر پژوهه/ ایران( «هزارتوی سکوت»

 )نشر ناکجا/ پاریس(« دریاچشمی خاک، چشمی »/  و آنجلس( کتاب لس

http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=385
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=385
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 ،که جهانی شدن هایی مانند حقوق بشر، آزادی، فرهنگ، و دمکراسی در ارتباط است. در حالی با پدیده شمول بودن جهان

 گیرد. گری و اطالعات را در بر می تکنولوژی، بازار، گردش

شود  شمول در نظر گرفته می چه جهان ال بیرون رفتن از آنکه احتم آن ناپذیر، حال ای باشد برگشت رسد جهانی شدن پدیده نظر می به

های دیگر خوانایی  غربی که با فرهنگ ۀگرفته در فرایافت مدرنیت های شکل کم در مورد فاصله گرفتن از ارزش وجود دارد؛ دست

 ندارد، چنین است.

چه به از بین رفتن تمام  آن -میرد و میدهد  فرد بودنش را از دست می شود، منحصر به شمول و همگانی می فرهنگی که جهان

شدنِ  پذیرفته ۀرغم ادعایمان دربار انجامید که ما با زور همانندشان کردیم. و راست این است که فرهنگ ما نیز، به هایی فرهنگ

فرد بودنشان  های دیگر به دلیل منحصر به هایش در جهان، از این آسیب مصون نماند. تفاوت در این است که فرهنگ فراگیر ارزش

فردی که از آنِ ما بود، با  های منحصر به مان، ویژگی های یگانه از بین رفتند؛ که پایانی زیباست. ما به دلیل از دست دادن ویژگی

 شویم؛ و این مرگی بسیار زشت است.  رو می به هایمان رو پایان ارزش

گر این فرآیند  ای از خطر ویران گرایانه لی ارزیابی واقعت، واس آن شدنشمول  جهان ،هر ارزش لِآ ایده غایتما معتقدیم که 

ها را تا صفر مطلق فرو  های بسیار دارد، که در روندِ خود تمام ارزش تنها از یک حرکت بالنده فاصله نداریم. چنین جریانی، نه

 کاهد. می

ست همیشه  فرضی امروز، که پیشرفتن نامحدود بود. درست برخالف  گری، تصویر بالیدن و پیش شمول شدن در روشن جهان

چه به معنای دقیق کلمات،  های مشترک؛ آن یافتن به حداقل ارزش موجود، با تعبیری نزدیک به گریختن به سمت جلو برای دست

 ترین شکل تجلی خود. گسترش یافتن در ضعیف–سرنوشت حقوق بشر، دمکراسی و آزادی شده است 

ها   بیان دیگر، مبادالت جهانی شدن به همگانی شدن ارزش انجامد. به  ی همگانی شده میها جهانی شدن دارد به محو تدریجی ارزش

تر از هر  تر و بیش چه جهانی شده، پیش ست. آن شمول ا های جهان ( بر ارزش۳شکل ) دهد، و این نشان پیروزی افکار یک پایان می

قیدی در  انداز فرهنگی، جهانی شدن به نوعی بی ل. از چشمانواع کاالها و جریان همیشگی پو ۀمبادالت گسترد -چیز بازار است

های  چیز در شبکه چیز و هیچ ها و در پیِ آن شکل دادن به نوعی پورنوگرافی انجامیده است. گسترش جهانیِ همه ها و ارزش نشانه

ست، که  جهانی ۀتن دو سویهر چه هست یک درهم آمیخ  پردگی جنسی.  نیاز از بی بی -ست فیاپورنوگرراستی، همان  جهانی، به

اند و به عنوان نمونه حقوق بشر  شمول جهانی شده های جهان گذارد.  پدیده شمول باقی نمی های جهانی و جهان تفاوتی میان پدیده

 سازی های جهانی به یکسان ها به پدیده شمول سرمایه( در گردش است. گذر از جهان دقیقاً مانند هر کاالی جهانی )مثالً نفت یا

  جای بومی شدن، نشان همانندی شده است. مکان شدن، به پایان ناپذیر منجر شده است. بی مداوم و در آنِ واحد از هم پاشیدن 

جای حفظ فردیت با فاصله از دیگران، ویژگی پررنگ و چیره بر جامعه است.  با این توضیح،  شکل غریبی نامتعارف بودن، به به

 منطقی آن است.  ۀه دالیلی مشابه، نه تنها نتایج تصادفی جهانی شدن نیست، که نتیجتبعیض و محروم کردن دیگران، ب

گری رسیده  کشد که آیا همگانی شدن پیشاپیش به مرز خودویران ها را پیش می جهانی شدن، این پرسش ۀدر حقیقت، حضور پدید

پسند وجود خارجی  های اخالقی عامه ی یا کششهای رسم شمول و مدرن بودن، هرگز بیرون از گفتمان است؟ و اصوالً آیا جهان

تواند امکانی باشد برای ظاهر شدن  شمول بودن، پیش چشم ما شکسته است، و این خود می اند؟ امروزه، تصویر مدرنِ جهان داشته
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های  ویژگیاین کل فراگیر؛ امکانی برای نجات پیدا کردن  ۀفردِ از دست رفته، در قطعات شکست های منحصر به ویژگی ۀدوبار

 اند. کردیم از بین رفته ها که فکر می کردیم در خطرند، و جان گرفتنِ آن فردی که فکر می منحصر به

 انجامد. جانبه می های همه گری شمول به افراطی های جهان از دست رفتن قدرت و حقانیت ارزش 

فرد به عنوان  ی شدند، واردکردن اصول منحصر بهها معرف گری میان فرهنگ که باورهای همگانی تنها امکان برای میانجی زمانی

چه با گسترش  آن -نمود ها را نیز داشت، آسان می ها در یک فرهنگ جهانی، که ادعای چیرگی بر اختالف هایی از تفاوت سویه

نیست. به این ها بود، دیگر ممکن  های فراگیری که پشتیبان آن تفاوت ها و ارزش کامیاب جهانی شدن، و پاک کردن انواع تفاوت

تازی مطلق  های همگانی به یکه ترتیب، جهانی شدن به برکشیدن یک فرهنگ یکسان منجر شده است. از میان رفتن ارزش

فردی که بدون  های منحصر به فناوری انجامید؛ متخصصانی ناگزیر از رودررو شدن با ارزش ۀمتخصصان درجه یک در گستر

 ای غیر انسانی گسترده شوند. د به شیوهتوانن شمول، می های جهان مراقبت ارزش

شانس داد. ولی امروز مفاهیم آزادی، دمکراسی، و حقوق بشر، در برابر نظم جدید جهانی، از یک  شمول شدن یک تاریخ به جهان

ای مانده از مانند شبحی برج فرد، ناخوشایند و  های منحصر به ارزش مقصدِ  سو بدون هر جایگزین، و از سوی دیگر با سربرکشیدن بی

کرد که برتر از متوسط  شمول شدن پیش از این، فرهنگی را ترویج می رسد. جهان نظر می به های همگانی متعلق به گذشته ارزش

های بنیادنینش بود؛ مفاهیمی که امروز در فرهنگِ انگاریِ جهانی با صفحات  بودن، فردیت، ادراک، واقعیت و نمونه بودن ویژگی

  )۴(است.  عداد، همواره در دسترس بودن، و پیوستگی زمان و مکان بدون هر ژرفا جایگزین شدهها، ا مجازی، شبکه

هایی از  جلوه -طبیعی به جهان، یا جسم یا گذشته وجودداشت ۀجایی برای مراجع شمول هنوز و همچنان در فرهنگ جهان

یافتند. هرچند که گسترش  انقالبی تاریخی باز میهای  های انتقادی که جسمیتشان را در خشونت های پر تنش، یا جنبش مناظره

نامیم. خشونتی که  جهان می ۀرا خشونت در گستر  روی نوع دیگری از خشونت باز کرد که ما آن انتقادهای منفی در نهایت در را به

 ۀارزی هم ش بودن، و همدر گرد ۀجانبه، قاعد یافتگی همه با ویژگیِ برتریِ کفایت و اطمینانِ برآمده از فناوری جدید، سازمان

 شود. مبادالت تعریف می

شمول شدن(، و نیز  گری و جهان ای در ارتباط با روشن عالوه بر آن، خشونت گسترده در جهان به نقش اجتماعی عنصر تفکر )ایده

 دهد. خورده با افکار انتقادی، و خشونت تاریخی پایان می ای از باورهای گره کوشندگانی با پشیینه

گر  های ویران هایی از زمان، از آسیب های دیگری توانستند، در بازه غیر از فرهنگ ما، فرهنگ گر است؟ به نی شدن ویرانآیا جها

شمولی به جهانی شدن کجاست؟ آیا ما به آن مرز غیر قابل برگشت  قید فرار کنند. ولی امروز، مرز بحرانی عبور از جهان مبادالت بی

دیگری،  ۀرسد سرگیج نظر می راند؟ و چگونه است که به را به سمت پاک کردن این ایده می ایم؟ کدام سرگیجه جهان رسیده

 خواهند این ایده را بفهمند؟ قیدوشرط می شود برای مردم که بی طور همزمان، نیروی محرکی می به

ایده انجامید، انگار که جهانی به محو آن در هیأت یک  ۀای که تحقق یافتنش در گستر شمول شدن، یک ایده بود؛ ایده جهان

جا  جا که پس از پایان خدا، نوع بشر تنها قدرت مطلق در فضای به خودکشی کرده، و مانند پایانی در خود ناپدید شده باشد. از آن

. مانده از اوست، انسان تنها مرجع و تنها فرمانروای خویش شده است. ولی این شیوه از حضور انسان با هیچ اطمینانی همراه نیست
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شود، به تولید و پخش انواع  انسانِ رها از دشمنان پیشین، انگار مجبور به خلق دشمنانی از درون شده، و این امر، چنان که دیده می

 رفتارهای غیرانسانی انجامیده است.

نحصر منفی یا م ۀکند؛ محصول سیستمی در جستجوی هر پدید ست که خشونت در سطح جهان را آغاز می این دقیقاً شرایطی 

ای که در آن تضاد و ناسازگاری ممنوع است و  فرد است؛ خشونت جامعه ویژه مرگ، که یک قطعیت منحصر به فرد، از جمله و به به

 ۀکوشد جهانی برسازد، پاک تهی از هر پدید نوعی پایانی بر ذات خشونت است، و می مرگ حق ندارد اتفاق بیفتد. خشونتی که به

جای خشونت، یک بیماری  تازه را به ۀجنسی، تولد، و خواه مرگ(. شاید بهتر باشد این پدید ۀ، رابططبیعی )خواه در جسم انسان

های  رود، و با واکنش کننده، که مانند یک بیماری عفونی پیش می جهانی برشماریم؛ شکلی از خشونتی نیرومند و سرایت ۀروند پیش

 برد. نایی مقاومت ما را از بین میای، سیستم ایمنی و در نتیجه توا زنجیره ۀهم وابست به

نه تنها  -شدن هنوز کامیابِ نهاییِ این بازی نشده است. نیروهای گوناگون ولی این فرآیند هنوز به انجام خود نرسیده و جهانی

زایش بر های رو به اف شوند، و ما در پشت واکنش کننده و همانندسازِ جهانی شدن، بلند می بر ضد نیروی حل -متفاوت، که مخالف

دلتنگی  ۀبافی برآمده از احساس ساد های اجتماعی و سیاسی در برابر آن، به چیزی فراتر از یک منفی ضد جهانی شدن، و مقاومت

بینیم رودررویی نیرومندِ بازبینی و اصالح گذشته با پیشرفت و مدرنیته است؛ طرد تکنولوژی بر  چه می خوریم. آن برای گذشته برمی

 ها. فرهنگ ۀارزی هم فرض هم ان، در کنار طرد ذهنیت جهانی شدن با پیشمسند قدرت در جه

اندیشیدنِ باز و  ۀانداز شیو کم از چشم ای خشن، ناهنجار و غیرعقالنی به خود بگیرند؛ یا دست توانند چهره چنین برخوردهایی می

های بومی، مذهبی یا زبانی ظاهر  وانند به شکلت نظر آیند. این برخوردها می روشن ما در گذشته، خشن، ناهنجار و غیرعقالنی به

انجامند. در هر صورت، سرزنش کردن چنین برخوردهایی زیر  شوند، ولی گاه به طغیان عواطف شخصی یا اختالالت عصبی می

 تواند اشتباه باشد.  تعابیری مانند پوپولیست، قدیمی، حتی تروریست می

( و این ۵ایستند، ) شدن گسترده در جهان می نوعی در برابر تصویر انتزاعی همگانی های دارای ارزش وجودی به پدیده ۀامروزه، هم

ست که امروزه دشمن شماره  هایی شود )چرا که اسالم  نیرومندترین رقیب ارزش های غربی هم می شامل مخالفان اسالمی ارزش

 شوند(. یک غرب محسوب می

های ضد جهانی شدن باشد، که تنها نمود  تواند جنبش طور قطع نمی هتواند سیستم جهانی را شکست دهد؟ پاسخ ب چه کسی می

تواند مهم باشد، ولی  هایی می ی گسترده در جهان است. اثر سیاسی چنین حرکت ها شان کُند کردن زمان رسیدن به ناهنجاری بیرونی

تر قرار  سادگی در کنترل سیستم بزرگ هارزش است. مخالفت با چنین سیستمی به بیش از یک موضوع داخلی که ب اثر نمادینشان بی

مانند.  شوند، از چیرگی بر نهاد قدرت درمی هایی که مثبت یا منفی شناخته نمی های مثبت، برخالف فردیت رسد. بدیل گیرد نمی می

های  شه با نظامنظم نمادین متفاوتی هستند، که همی ۀدهند های مناسبی نیستند، تنها ارائه فرد جایگزین های منحصر به ویژگی ولی

های تاریخی  بردن از کنش توانند با بهره ترین یا بدترین باشند، ولی نمی توانند خوب آیند؛ می های سیاسی کنار نمی ارزشی یا واقعیت

توانند کلیت خود را در هیأت  دهند. ولی نمی فرد غالب را شکست می های جمعی هر فکر منحصر به ( کنش۶جمعی سامان بگیرند. )

 کنند. سازند و قوانین خود را به آن تحمیل می زبان ساده، بازی خود را می ر بدیع ارائه کنند. بهیک فک
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های بسیار دلپذیرند. ولی برخی  های زبانی، هنری، بدنی یا فرهنگی تا اندازه های تک، خشن نیستند. بعضی ویژگی ویژگی ۀهم 

گیرد  هایی را به عهده می فرد فرهنگ های منحصر به دادخواهی ویژگیروی تروریسم،  توانند خشن باشند، مانند تروریسم. تک می

نیست، مسئله « ها برخورد تمدن»جا صحبت از  که بهای تحمیل یک قدرت یکدست جهانی را با انقراض خود پرداختند. این

ناپذیر را،  های کاستی مغایرتست که ارزشی از  چیزهای دیگری ۀشمول تمایزنیافته با هم یک فرهنگ جهان ۀشناسان رویارویی انسان

انداز قدرت جهانی )با باورهای بنیادگرایانه در حد یک باور تند مذهبی( هر شکل از متفاوت و  کنند. از چشم در هر زمینه، حفظ می

دادن به نابودی تر جهانی )با انتخاب یا فشار( یا تن  فرد بودن ارتداد است. نیروهای تنها ناگزیر از پیوستن به نیروی بزرگ منحصر به

های خود  هاست ارزش شناختیم، چرا که غرب کنونی مدت هستند. مأموریت غرب )شاید بهتر است بگوییم غربی که در گذشته می

ارزی  رحم هم های دیگر در برابر قواعد بی را از دست داده( بهره بردن از تمام ابزارهای موجود برای به زانو در آوردن فرهنگ

های  های فرهنگ جویی را در حمله به ارزش دهد، تنها راه انتقام های خود را از دست می که یک فرهنگ ارزش ست. زمانی فرهنگی

کوشید رفتارهای غیر انسانی را عادی جلوه دهد و  ، می (  ورای اهداف سیاسی و اقتصادی۷یابد. جنگ افغانستان ) دیگر می

 ۀگر، و کنترل و زیر فرمان کشیدن هر گستر حساس و کنش ۀردن هر ناحیارز کند. هدف از بین ب های جغرافیایی را هم محدوده

 آرام و مقاوم است.  جغرافیایی یا فکری نا

هایی با  حسادت یک فرهنگ خنثی و کمتر تعریف شده به فرهنگ -استقرار سیستم جهانی، برآمده از یک حسادت نیرومند است

زادیی شده به  تقدس ۀهای نیرومند؛ و یک جامع ضعیف شده به جنبش  دقت تعریف شده؛ یک سیستم سرخورده و های به ویژگی

توان گفت بالیای  ست. )با این منطق می سنتی عمالً تروریستی ۀها. در نگاه چنین سیستم در قدرتی، هر شکل و شیو انواع فداکاری

توأمان یک حرکت تروریستی و یک دهند،  تکنولوژی رخ می ۀهای بزرگی که در گستر اند. حادثه طبیعی اشکالی از تروریسم

تروریستی باشد. مسئولیت هر  ۀتوانسته حمل فناوری دیگر، می ۀاند. نشت گاز سمی در بوپال هندوستان، یک حادث طبیعی ۀفاجع

توانند  غالب در حوادث غیرعقالنی این است که می  تواند توسط هر گروه تروریستی پذیرفته شود. یک ویژگی هواپیمایی می ۀحادث

های جنایی داشته باشد،   تواند سویه توانیم به آن فکر کنیم، می هایی هر چه ما می به هر کس با هر انگیزه نسبت داده شوند. تا اندازه

رفت مسئول آن  ای که گمان می ژاپن، هزاران کره ۱۹۲۳سال  ۀای نیست. در زلزل حتی یک جبهه هوای سرد یا زلزله. و این چیز تازه

ثباتی سیستم  تواند با اثری مشابه به بی پارچه هر امر کوچک یا بزرگ می ه شدند. در یک سیستم به شدت یکاند، کشت فاجعه

های عقالنی و  ناپذیری دارد. از نگاه ما، که گرفتار برنامه رود که ادعای لغزش چیز به سمت شکست سیستمی می بیانجامد. همه

 د که خطاناپذیری سیستم، در واقع، بدترین فاجعه است.( توان فکر کر ایم، حتی می سیستم شده ۀگرایان عمل

از موسیقی یا  -ها و ابراز دمکراتیک آن  های دمکراتیک آزادی  ۀهای شناخته شد شکل ۀبه افغانستان نگاه کنیم. این واقعیت که هم

توانست در مسیری  کشوری میکه چنان  در داخل این کشور ممنوع بود، و احتمال این  -تلویزیون تا امکان دیدن صورت یک زن

« آزاد»کرد(، برای جهان  شناسیم قدم بگذارد )بدون توجه به اصول مذهبی که به آن استناد می برمی« تمدن»کامالً مخالف که ما 

خاص  ۀو شیو  انداز غرب، و مدل رضایت دوجانبه شمول مدرنیته را رد کرد. از چشم توان ابعاد جهان پذیرفتنی نبود. نمی

آل طبیعی نوع بشر نشناسیم، مجرمیم. جرم دیگر این است که  نش، اگر مدرنیته را منبع واضحی برای خوبی یا ایدهفکرکرد

کردهای ما برای برخی افراد جای تردید داشته باشد؛ آشکار کردن چنان تردیدی قطعاً برابر با  ها  و عمل شمولی ارزش جهان

 متعصب نامیده شدن آنان است. 
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دست دهد. برای  فرد به های جهانی و منحصر به تواند درکی از رویارویی پدیده با تأکید بر منطق تعهد نمادین میتنها یک تحلیل 

ها را تغییر داد. انزجار مردمان غیر غربی به این دلیل نیست که غرب  درک احساس انزجار عمومی از غرب، ناگزیر باید دیدگاه

چیز دریافت کردند، و حق بازپس  یگزین آن نکرد؛ برعکس، از این روست که آنان همهچیز را جا چیز را از آنان گرفت و هیچ همه

برداری قرارگرفتن نیست، حاصل تحقیر شدن است؛ و این دقیقاً تنفر حاضر  دادن یا مورد بهره از دست ۀاین احساس زاد دادن نیافتند.

 آمیز دیگر. در پاسخ رفتارهای تحقیررفتارهای تحقیرآمیز  -سپتامبر است ۱۱تروریستی  ۀدر پسِ پشتِ حمل

  های جهانی اتفاق بیافتد، هدف حمله بودن یا تخریب شدن نیست، تحمل تحقیر است. تواند برای قدرت ای که می بدترین حادثه

 ۀیانجو ست. اقدامات تالفی ها به آن تحمیل کردند، جبران ناشدنی چه تروریست سپتامبر تحقیر شد چرا که آن ۱۱قدرت جهانی در 

تواند پاسخی  سپتامبر باختند. جنگ می ۱۱های جهانی به شکلی نمادین به  آمد، ولی قدرت ارتش تنها از پس یک پاسخ فیزیکی بر

چالش نمادینی که تنها با تحقیر متقابل، پذیرفته و از میان  -فیزیکی باشد، ولی هرگز پاسخ یک چالش نمادین نیست ۀبرای حمل

شود(.  های زندان گوانتانامو ناممکن می تکه کردن طرف مقابل یا حبس کردنش در پشت میله که با تکه شود )موقعیتی برداشته می

 (۸شود.)  گری بر غیبت حضور نیروی مقابل گذاشته می هر نوع سلطه ۀدهد که پای اصل بنیادین یک تعهد نمادین نشان می

لق، و خشونت آن، دقیقاً در گرو تواناییِ دادن بدون بازپس سویه، رفتار کانون قدرت است، و حکومت قدرت مط هدیه دادنِ یک

بخشد )ولی کار یک  اش  را در قبال کار به او می ست که زندگی بَرده گرفتن؛ یعنی قرار گرفتن در موقعیت خداوند، یا مالکی

 انجامد.(. همتای نمادین نیست، و پاسخ برده به شورش یا مرگ می

دوران خود، راهی برای بازپس  در ی برای قربانی کردن باز کرده بود، که در نظام سنتی رایجهای دور، خداوند فضای در گذشته

کرد. ولی امروزه، ما حتی  گذاشت؛ فضایی که تعادل میان بودن و داشتن را تضمین می دادن به خدا، طبیعت یا هر نهاد برتر باقی می

واقعیت که هدیه گرفتن ممکن است و جبران آن   این -ن فرهنگ ماستکسی را نداریم که دِین خود را به او بپردازیم. این نفری

های  چه بر جای مانده تقلیدی از قربانی کردن است که در تمام نمونه اند )آن اَشکال قربانی کردن خنثی یا پاک شده ۀناممکن. هم

 -ایم  کننده قرار گرفته یگاه دریافتناپذیر در جا  نوعی بازگذشت شود(. از این رو ما به دوران ما دیده می  ۀکاران فریب

تجارت گسترده و مزایای  ۀعملکرد فناوری در زمین ۀنه از سوی خدا یا طبیعت، که برآمده از شیو -کنندگان همیشگی دریافت

اش  ندگیای که ز چیز حقی داریم؛ درست مانند برده صورتی انگاری به ما داده شده، و ما، خواه ناخواه، در همه چیر به مشترک. همه

وابسته به دِینی ادا ناشدنی اسیر است. این موقعیت، که اساس نظم اقتصادیِ   ۀنجات داده شده، و با این وجود در یک رابط

جایی  شود و یک جابه رسد که اصول بنیادی وارونه می ست، ممکن است برای زمانی دراز ادامه یابد. ولی همیشه زمانی می کنونی

های سرکوب شده در زندگانی سپری شده در بند، هستی  زمانی که هجوم خشن هیجان -گیرد اسخ میمثبت با برخوردی منفی پ

آمیز )مانند   گیری رفتارهای خشونت تواند به شکل افتد. چنین گردش معکوسی می محصور در کنترل، و جانِ به لب رسیده اتفاق می

گردد(، یا نفرت از خود، یا  ما برمی ۀهای مدرنیت که بیشتر به ویژگیتروریسم( بیانجامد؛ و یا تسلیم شدن از سر ناتوانی )شرایطی 

 ناممکن بودن جبران یک هدیه است. ۀهای حقیرشد پشیمانی؛ به بیان دیگر از تمام هیجانات منفی که شکل

مان در  ن همیشگیدر فراتر بودنمان از واقعیت، قدرت و آسایش است؛ در دسترس بود -خشم پنهانمان –نفرتی که ما از خود داریم 

های مطیع کنار گذاشته بود.  مان، سرنوشتی که مفتّش بزرگ داستایوسکی برای توده هر جای جهان، و دستاوردهای صریح و قطعی
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کند چگونه پشتیبانی جلب  ها پس زننده است )و همین روشن می و این دقیقاً همان بخش از فرهنگ ماست که از نگاه تروریست

 دهد(. گران را تحت تأثیر قرار میکنند و چگونه دی می

چشم نیامدنی آنها که امتیاز جهانی شدن  احترامی نیست. ناامیدیِ به درماندگی حاصل از  تحقیر یا بی ۀپشتیبانی از تروریسم تنها زایید

هایی که  ها و برنامه کننده، یا به فرماندهی شبکه  شدن ما به قدرت مطلق تکنولوژی، و به یک واقعیت مجازی خُرد را دارند، تسلیم

ها نیز  این ۀباشند، انسانیتی که کاالی جهانی شده است؛ هم -در معنای فراگیر آن-نوع بشر  ۀروند شاید در حال طراحی اشکال پس

چه بر روی زمین است، تصویر معکوسی از  توانند به احساس درماندگی بیانجامند. )در نهایت، آیا برتری نوع بشر بر هر آن می

 غرب بر باقی جهان نیست؟( چیرگی

های ما نیست، امیدی به  از زمانی که این درماندگی پنهان، درماندگی پنهان ما، دریافت که چیزی جز حاصل تمامی خواست

 برگذشتن از آن نماند.

ی دریافت بدون امکان وجود آمده، اگر بازتابی از  فراوان واقعیت و ناممکن بودن تبادل آن به ۀبنابراین اگر تروریسم از هجوم گسترد

هاست، توهم رها شدن از آن، انگار که یک شرّ  های اجباری برای برطرف کردن ناسازگاری راه حل ۀبازپس دادن است، و اگر نتیج

 ماست. ۀمعنایی، تروریسم قضاوت و مجازات جامع ربطی و بی ( چرا که در عین بی ۹ست. ) در دسترس است، توّهمی کامل ا  بیرونی

 

 ها: تیادداش

[1] Initially published as "La Violence du Mondial," in Jean Baudrillard, Power Inferno (Paris: 

Galilée, 2002), pp. 63-83. 

[2] "Mondial" is the French term for "global" in the original text. 

[3] "Pensée unique" in French. 

[4] "Espace-temps sans dimension" in French. 

[5] "Contre cette universalité abstraite" in French. 

[6] "On ne peut pas les fédérer dans une action historique d'ensemble" in French. 

[7] Baudrillard refers here to the US war against Afghanistan in the Fall of 2001 in the aftermath 

of the September 11 attacks. 

[8] "L'absence de contrepartie" in French. 

[9] Emphasis in original text. 
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 نقد خشونت 

 (74 امیر طبری ۀترجم - والتر بنیامین)

 

با مشخصات کتابشناسی: یترجمه از متن اصلی به زبان آلمان  

75 تر بنیامینی والدر مجموعه نوشتارها، منتشر شده  ۱۹۲۱-۱۹۲۰نوشته ) 
صص  اه تامل بخش، ۱۹۹۹، نشر سورکامپ، فرانکفورت  

۱۷۹-۲۰۴ 76) 

 

 

یابد. چراکه پدیداری خشونت در معنی دقیق کلمه، تنها هنگامى یک  نمود می عدالتوظیفه هر نقدی بر خشونت در رابطه با حق و 

ها توسط  این ارتباط ۀد و حوزدرازی نماید. حدو ها دست های اخالقى شده و به آن عامل تأثیرگذار است که درگیر ارتباط

ترین عنصر  ای حقوق، روشن است که هدف و وسیله، پایه و  شوند. در رابطه با قانون و حق های حقوق و عدالت نشان داده می مفهوم

ررسی ب های آن قابل کاررفته و نه هدف های به وسیله ۀنخست، تنها در عرص ۀهر نظم حقوقى هستند. و دیگر اینکه، خشونت در مرتب

شود، با تکیه به این یافته و در همین زمینه بوده است. پس اگر خشونت  است. و البته نقد خشونت، بیشتر ازآنچه در ظاهر دیده می

                                                   
.  دکتر طبری از جمله مترجمان همراه بیهوشی، پژوهشگر در فلسفه اخالق در پزشکی است متخصص امیر طبری پزشک 74

   منتشر شده است.در منابع دیگر از او ترجمه ها و نوشته های مختلفی  خرمگس بوده، 

75

 به دنیا آمد. او در برلین در یهودی یان  یک خانوادٔه مرفه، م۱۸۹۲والتر بنیامین در سال به نقل از ویکیپیدیا:   

او در جوانی  .نام داشت مفهوم نقد هنری در رمانتیک آلمان خوانده بود. موضوع دکترای او ادبیات ، وتاریخ هنر ،فلسفه  ،دانشگاه

در  آدورنو مجموعه آثار او با کمک ۱۹۷۲مشغول کرد. از سال  هودی در دین فلسفه و]قباال[  عرفان مدتی خود را با

هر  داشت، مکتب فرانکفورت بستگی نه چندان محکمی با ۱۹۲۰–۱۹۳۰های  او در سال .مندان قرار گرفته است عالقه  دسترس

همین  ،نیستند دیالکتیکی ها به اندازه کافی گرفتند و معتقد بودند که تحلیل خرده می بنیامین های به تحلیل هورکهایمر و گادامر چه که

بعدها با انتشار کامل آثار  .شدند پسامدرنیستی مارکسیستی منتقدان بیش از هر کس دیگری منجر به شهرت او در نهضت ضد

تر گردید. منظری که امروزه کسانی  الهیاتی مشخص-بنیامین به مرور اهمیت وارزش افکاراو بخصوص از منظر سیاسی
، آلمان فاشیسم ، به علت فرار از۱۹۴۰سپتامبر  ۲۷در  .دهند خود را در آن سمت و سو ادامه می  پروژٔه فکری اگامبن چون

 .زد خودکشی آلمان، دست به گشتاپوی ، دستگیر و برای فرار از تحویل به نیرویاسپانیا و فرانسه درمرز

 

76

 https://musiclanguagethought.files.wordpress.com/2011/02/benjamin-zur-kritik-der-gewalt.pdf 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88_%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88_%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://musiclanguagethought.files.wordpress.com/2011/02/benjamin-zur-kritik-der-gewalt.pdf


114 
 

رسد که خشونت چگونه  آسانی معیارى هم براى نقد آن باشد. این پرسش نیز به ذهن می تواند به میبودن وسیله است، وسیله 

طور ضمنى در  تواند به ای براى هدفى عادالنه و یا ناعادالنه باشد. نقد خشونت در چنین حالتى می وسیله تواند در شرایط ویژه، می

تردید، معیارى ای، با فرض نبود هرگونه  طور نیست. زیرا محتواى چنین سامانه های عادالنه مطرح باشد. اما این ای از هدف سامانه

عنوان  نیست، بلکه معیارى براى موارد کاربرد آن است. اینکه اصلن خود خشونت، بهعنوان یک پرنسیپ  براى خود خشونت به

ماند. این پرسش براى به نتیجه  ای براى هدفى عادالنه باشد، پرسشى است که همچنان بازمی تواند ازنظر اخالقى وسیله پرنسیپ، می

در ارتباط با خود وسیله، بدون نظر داشت هدفى که گذاری  تری دارد، یعنى یک فرق رسیدن نیاز به یک سنجه یا مالک دقیق

         موردنظر همان وسیله است.

عنوان  حقوق است و شاید به ۀپرداز یک جریان بزرگ در فلسف چهره "قانون یا حقوق طبیعى"نام ه طرح موضوع مهمى ب

بیند. در  مشکل کمى می ،منظورى عادالنه خشن براى رسیدن به ۀترین ویژگى آن باشد. حقوق طبیعى در کاربرد یک وسیل برجسته

خام،  ۀطبیعى است، یک ماد ۀیک فرآورد ،این نظرگاه )که در خدمت بنیان ایدئولوژیک تروریسم در انقالب فرانسه بود( خشونت

مطابق تئورى  نابجا شود. ۀهای ناعادالنه استفاد کند، مگر اینکه از خشونت براى رسیدن به هدف که استفاده از آن مشکلى فراهم نمی

شرط )براى مثال، اسپینوزا در  با این پیش  گذارد، سیاسى حقوق طبیعى، فرد تمام نیروى خشونت زاى خود را در اختیار کشور می

ای هرگونه نیروى  خود با تاکید آن را بیان کرده است( که همان فرد در چنین قرارداد خردمندانه سیاسى-کالمى ۀرسال

رساند. شاید چنین دیدگاهى هرچند با دیرکرد، توسط  طور قانونى هم به انجام می داشته، به طور واقعى نگه آفرینی را که به خشونت

ای دگماتیک فقط خشونت را، در کنار انتخاب طبیعى،  گونه شناسی داروینى جان دوباره گرفته باشد، که بدون تردید به زیست

داروینیستی بارها نشان داده است که  ۀعامیان ۀدهد. فلسف بخش نشان می دگیهای زن عنوان اصلى منطقى و خردپذیر در تمام کنش به

که آن خشونتى را که  طوری کمى وجود دارد، به ۀحقوق چه فاصل ۀاندیشی در فلسف میان این دگم تاریخ طبیعى و گام نهادن به جزم

            داند. های طبیعى است، قانونى هم می تنها براى رسیدن به هدف

 ۀاثبات گرایان ۀشود، در مخالفت و مقابله مستقیم با نظری حقوق طبیعى بیان می ۀعنوان امرى طبیعى که در قالب نظری نت بهخشو

تواند در رابطه با نقد اهداف قانون موجود، آن را مورد داورى قرار  گیرد. حقوق طبیعى می عنوان امرى تاریخى قرارمی خشونت به

کشد. اگر عدالت  نقد می آن به ۀهای مورداستفاد گیری را در رابطه با وسیله ، قانون در حال شکلکه حقوق موضوعه دهد، درحالی

های دسترسى به آن است. رویارویى و  ای براى وسیله های موردنظر است، قانونیت و قانونى گرى سنجه سنجه و مالک هدف

 .توان به اهداف عادالنه رسید سو با ابزار مجاز می شود: از یک ها نمایان می جزمى مشترک میان آن ،ضدیت این دو نحله اما در اصل

کوشد از راه اهداف عادالنه،  دسترسی نمود. حقوق طبیعى می توان اهداف عادالنه را با کمک ابزار مجاز قابل از سوى دیگر، می

ستن ابزار درصدد تضمین برقرارى عدالت کاربرد ابزار مورداستفاده را توجیه کند و حقوق موضوعه ) قانون نهاده( از راه مجاز دان

سو و اهداف  شرط جزمى و دگماتیک مشترک این دو مکتب اشتباه باشد و اگر ابزار مجاز، از یک آید. هرگاه پیش در اهداف برمی

ارهای مستقل از ماند. البته تا این چرخه ترک نشود و معی حل می عادالنه از سوى دیگر، در تضاد باهم باشند، این ناسازگارى غیرقابل

تواند تحت هیچ شرایطى امکان تحقق  یکدیگر براى اهداف عادالنه و ابزار مجاز وضع نگردند، این بینش مبنى بر ناسازگارى نمی

شود و  اثر می نخست، قلمرو اهداف و در پى آن، پرسش مربوط به سنجه و معیار عدالت بی ۀداشته باشد. براى این بازبینى، در مرتب
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گیرد. حقوق  روند، در مرکز وارسى قرار می کار میه رسش در مورد مجوز و اعتبارمندى آن ابزارهایى که در خشونت ب، پعوضدر 

  برد. سرانجام راه می های زبانى بی تواند تصمیم مشخصى بگیرد، بلکه تنها به مشاجره طبیعى با استناد به پرنسیپ هاى خود نمی

 ،طور هم حقوق طبیعى در رابطه با مشروط بودن ابزار بودن اهداف کور باشد، همینقیدوشرط  اگر حقوق موضوعه در مورد بی

طور اصولى تفاوت  ها و به های متفاوت خشونت، مستقل از موارد کاربردى آن ازآنجاکه حقوق موضوعه در رابطه با گونه نابیناست. 

طور تاریخى به  های به این تفاوت گذارى میان خشونت پذیرفتنى است. ،اساسى براى آغاز بررسى ۀعنوان فرضی کند، به گذارى می

ها و  پذیرد. اگر در پى آن تفاوت گذارى به یافته اصطالح قانونیت یافته و قانونیت نایافته صورت می شده، به رسمیت شناخته

بندی  مطابق آن تقسیمهای موجود، چه قانونیت یافته باشند یا نباشند،  هایی برسیم، به این معنا نخواهدبود که خشونت نگرش

کننده  تواند در نقدى بر خشونت، کاربرد آن را دریابد، بلکه بیشتر نقشى ارزیابی اثباتى حقوق موضوعه نمی ۀشوند. زیرا سنج می

پذیرى ممکن است. اینکه آیا  یدارد. پرسش مطرح این است که معنا و مفهوم تفاوت گذارى چیست و اصلن چرا چنین جدای

طور جایگزین ناپذیرى استوار باشد، مطلبى است که  وى حقوق موضوعه داراى معنا و فایده بوده و در خودش بهگذاری از س فرق

گیرد.  تابد که این تفاوت گذارى شکل می جایی می زمان با آن نور در همان دهد و هم ای بسنده خود را نشان می اندازه زودی و به به

برد، بتواند فقط معنا و مفهوم خود آن را  موضوعه براى قانونى بودن خشونت بکار می کالم: اگر سنجه و معیارى که حقوق در یک

توان خارج از  وتحلیل کند، پس باید در حوزه کاربردى و مطابق ارزش خودش نقد شود. سکوى نظرى چنین نقدى را می تجزیه

اندیشگى فلسفه تاریخ تا کجا این موضوع را  چنین خارج از حقوق طبیعى یافت. باید دید ژرف فلسفه حقوق پوزیتیویستى و هم

 کند. روشن می

کننده، دفع این کژفهمی از  بسیار تعیینامر مفهوم تفاوت گذارى خشونت مبنى بر قانونى و غیرقانونی بودن آن روشن است. البته 

ین مفهوم رسانده شده است که خشونت بر اهداف عادالنه و ناعادالنه استوار است. بارها ا یحقوق طبیعى است که گویا بر جدای

ای که تحت شرایط مشخص، قانونیت و  حقوق موضوعه )قانون نهاده( همواره خواهان شناسنامه تاریخى هر خشونتى است، شناسنامه

ترین شکل  که به رسمیت شناختن خشونت قانونى در آشکارترین و دریافتنی اعتبار حقوقى آن خشونت را نشان دهد. ازآنجایی

اعمال خشونت، بر اساس وجود یا کمبود به  یفرض انگار ۀشود، پس مقدم اطاعت بدون مقاومت از اهداف نمایان میصورت  به

توان بر اهدافى که این به رسمیت شناختن را باطل کنند، اهداف طبیعى  شود. می چینی می زمینه ،رسمیت شناختن تاریخى آن اهداف

که کارکرد بس گوناگون خشونت، بسته به اینکه در خدمت اهداف طبیعى یا قانونى و یا اهداف حقوقى دیگر نام نهاد. دیگر این

توضیحات، براى سادگى، به اروپاى  ۀیابد. در اینجا در ادام حقوقى تکامل می ۀباشد، در آشکارترین حالت در تابعیت با یک رابط

 شود. امروزى رجوع و اشاره می

تمایل و گرایش او مربوط  ۀعنوان مشخص حقوقى به ۀعنوان سوژ تنهایی و به ه یک فرد بههای حقوقى، آنچه ب در ارتباط با این رابطه

هم امورى که این اهداف احتمالن  دهند، و آن خشونت نمی ۀشود، چنین است که اهداف طبیعى این فرد در تمام امور به او اجاز می

خوبی با اعمال  هایی که اهداف فردى به نظم حقوقى، در تمام زمینهبودند. یعنى: این  پیگیری می طور مناسبى از راه خشونت قابل و به

یافتنی است، خواستار ایستادگى براى اهداف حقوقى و اجراى خشونت صرفن قانونى است. آرى، نظم حقوقى فشار  خشونت دست

ى به مقدار زیادى آزادى جا از طریق اهداف حقوقى محدود شود، حتا در آنجایی هم که اهداف طبیع آورد تا خشونت در همه می

قانونى رعایت اهداف   ای از خشونت فراتر روند، همین حکم اندازه محض اینکه اهداف طبیعى به عمل دارند، مانند امور تربیتى، به
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بندی کرد: آنجا که اهداف طبیعى  کلى چنین فرمول ۀگذاری اروپاى امروزى را در یک قاعد توان قانون صادق است. می ،حقوقى

عنوان حق دفاع از خود،  ک از افراد کمابیش با خشونت همراه شود، باید با اهداف حقوقى برخورد کند. ) موضوع خشونت بههر ی

شود که قرار گرفتن خشونت در دست افراد ازنظر  گیری می کلى، چنین نتیجه ۀاز این قاعد .شود( این نوشتار روشن می ۀدر ادام

البته که نه؛ چون   رود. خطرى براى تخریب اهداف حقوقى و اجراى قانون؟ شمار میه قى بقانونى یک خطر براى نابودى نظم حقو

توان گفت، هرگاه درجایی مجاز  شد. می طور مطلق، بلکه فقط در رابطه با نقض قانون محکوم می در این صورت خشونت نه به

توانست خود را حفظ کند. این اما فقط  ف حقوقى نمیای از اهدا بود که اهداف طبیعى همچنان با خشونت دنبال شوند، سامانه می

یک اصل دگم است و برخالف آن شاید بتوان این امکان غیرمنتظره را موردتوجه قرارداد که نیروى حقوقى با انحصارى کردن 

هرگاه خشونت کند.  اعمال خشونت براى خود، هر یک از افراد را نه به رعایت اهداف حقوقى، بلکه به دفاع خود حقوق موظف می

در اختیار حقوق نباشد، خطر تهدیدکننده در اصل به دلیل وجود آن بیرون از قلمرو حقوق است و نه در اهدافى که آن خشونت 

شود. کسانى که هرچند با اهداف و رفتار  یاد می "بزرگ"کاران  توان در همین رابطه فکر کرد که چرا از بزه کند. می دنبال می

کند که امروزه  اند. در این حالت واقعن آن خشونتى بروز می تحسین مردم را برانگیخته ،خشونت ۀر نمایش ارادناپسند، ولى به خاط

  کنند. همنوایى می ،علیه حقوق ،مردم با آن در پنهان ۀجا درصدد گرفتن آن از افراد است و هنوز هم تود قانون و حقوق در همه

بینیم که حتا مطابق نظم  جا می توان از آن ترسید، اتفاقن در همان رسد و می نظر میآنجایى که خشونت براى حقوق تهدیدکننده به 

اعتصاب کارگران نمود  ۀشد یابد. و این در مورد نبرد طبقاتى در شکل حق تضمین اندام می عرض ۀخشونت اجاز ،حقوقى کنونى

داراى حق اعمال خشونت است. البته این اعتراض  حقوقى است که در کنار حکومت ۀکار تنها سوژ ۀیافت یابد. نیروى سازمان می

عنوان ابراز خشونت قلمداد  توان به وجود دارد که خودداری از انجام کار، یعنى اعتصاب، که درنهایت کارى نکردن است را نمی

حق به دلیل مشروط  تر نمود. اما این ای جز این نداشت، آسان کرد. چنین دیدگاهى کار دولت براى اعطاى این حق را، هرچند چاره

همسان است، ولى فقط یک ابزار  "تخریب روابط "ای، با  بودن، نامحدود نیست. هرچند خودداری از انجام عملى و حتا وظیفه

وجه حق اعمال  هیچ کاملن عارى از خشونت است. و مطابق نظر حکومت )و یا حقوق( در چارچوب حق اعتصاب نیروى کار به

وآنجا موردى از اعتصاب پیش آید که برخالف جریان حرکت کند و یا  ال ممکن است اینجاهرح خشونت مطرح نیست، به

نقش باج گیرانه و حق سکوت را  ،رسد که اعتصاب ی اعمال خشونت اما هنگامى فرامی ازخودبیگانگی را به نمایش بگذارد. لحظه

نظر نیروى کار، که در برابر دولت قرار دارد، استفاده از معنا،  ربط نماید. و در این ایفا نماید و ازسرگیری کار را منوط به شرایطى بی

کار رود. کنتراست میان این دو دیدگاه خود را در شرایط انقالبى اعتصاب ه تواند براى پیشبرد منظورى مشخص ب از خشونت می

نامد، چراکه حق  سو استفاده می خواهان اعتصاب گسترده است و دولت هم آن را ،نیروى کار ،دهد. در این حالت عمومى نشان می

کند، زیرا دولت اختیار اعالم مجازات را در  مقابله با آن را صادر می ۀدستور ویژ، پس تواند بوده باشد اعتصاب به این معنى نمی

طابق گیرد، که م ها دارد. در این اختالف در تفسیر، اعتراض واقعى در یک وضیعت حقوقى شکل می شرایط ازکارافتادن کارخانه

نگریست، اما اکنون در شرایط خطر )  بی تفاوتى به آن می تر از این با شناسد که پیش آن حکومت خشونتى را به رسمیت می

نماید، اما خشونت همچنین رفتارى است که  گیرد. هرچند در نگاه نخست تناقض دار می اعتصاب عمومى انقالبى( آن را جدى می

باید خشونت نامید،  شود. چنین رفتارى را در حالت کنش گرانه می یط خاصى، پدیدار میدر حین اجراى خود قانون، تحت شرا

هرگاه در دفاع از نظم حقوقى که این وظیفه را بر عهده او گذاشته، به وظیفه قانونى خود عمل کند. در حالت کنش پذیرانه هم 
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گیری و گرفتن حق سکوت روبرو باشد. بنابراین هرگاه  باج ۀگفت توان نام خشونت را بر این رفتار نهاد، هرگاه با شرایط پیش می

گرایان برخوردکند، ما با یک تناقض واقعى و نه یک تناقض منطقى در وضعیت  عنوان خشونت حکومت با خشونت با اعتصابیون به

بدون واسطه به کرسى ای، که تالش کند خود را  شویم. اگر خشونت، در نگاه اول، فقط وسیله باشد، هر وسیله حقوقى روبرو می

شود تا منظور خود را برآورده نماید. کاربرد این خشونت براى ایجاد ثبات نسبى کاملن  عنوان خشونت مصرف می بنشاند، فقط به

جاست که  این اعتراض هم به  تر و یا اصالح نماید. تواند روابط حقوقى را عادالنه دهد که می نامناسب است، اما اعتصاب نشان می

کند. امکان وجود حقوق در جنگ،  خشونت در جنگ هم آن را رد می ۀکارکردى از خشونت اتفاقى و نادر است. مالحظچنین 

خشونت را تحریم  ،های حقوقى تناقض واقعى در وضعیت حقوقى است، به این معنى که سوژه ۀدرست مانند حق اعتصاب، بر پای

توانند میان اهداف حقوقى و  مانند و درنتیجه می اهدافى طبیعى می ،انهایی که اهداف آن براى تحریم کنندگ خشونت ؛کنند می

 طبیعى ایجاد کشمکش کنند.

دزدد. و سرانجام بسیار آشکار است، درجایی  نخست و بدون واسطه، خشونتى است سارق که اهداف را می ۀخشونت جنگ در مرتب

      شریفاتى نیاز هست.طورقطع به یک صلح ت یافته، به که پیروزمند به خواسته خود دست

کاملن متفاوتى توسط  ۀجنگ همبسته است ) این نام همچنین غیراستعاری و سیاسى درزمین ۀدر معنى خود با واژ "صلح" ۀآرى واژ

ضرور و مستقل از سایر روابط  اپیشیک پیروزى با برخوردارى از تایید پیش :کار رفته است(ه امانوئل کانت با عنوان صلح پایدار ب

عنوان حقوق جدید است.  رسمی براى تداوم خود، خواهان به رسمیت شناختن روابط جدید به وقى، جداى از توانایى تضمین نیمهحق

چنینی داراى  های این عنوان اصل و الگویى کهن براى هر خشونتى در جهت اهداف طبیعى است و تمامى خشونت خشونت رزمى به

 اند.  شخصیتى قانون گذارانه

شود، شناختن که گرایش حقوق مدرن، یعنى هر خشونت و همچنین  این شناخت بازهم در ادامه نوشتار پرداخته می ۀدودمح ۀدربار

گیرد. در  عنوان سوژه حقوقى در نظر می کم یک فرد را به شده باشد، دست سوی اهداف طبیعى هدایت خشونتى که تنها به

خیزد: نشاندن یک قانون جدید، که مردم، با تمام ناتوانى خودشان در امور  یهای بزرگ این خشونت با اخطار به مخالفت برم جنایت

های خارجى او را  ار، درجایی که قدرتزگ مهم، امروز همچون دوران بسیار قدیم در برابر آن بلرزند. حکومت اما در هیبت قانون

خشونت و چگونگى به رسمیت شناختن آن بسیار ها واگذار کند، از این  افروزی و حق اعتصاب را به آن مجبور کنند که حق جنگ

کم  طورکلی شده بود، چیزى که دست های پیشین، نقد خشونت نظامى نقطه شروع نقد پرشور خشونت به ترسد. اگر در جنگ می

، نبودهنقد ار زگ عنوان موضوع قانون شده و همچنین فقط به یک درس براى ما دارد، آن نقد ساده لوحانه نه اعمال و نه تحمل می

بلکه نقش نابودکننده داشته و شاید در کارکرد دیگرى مورد داورى قرارگرفته باشد. دوگانگى در کارکرد خشونت براى 

فراگیر از  ۀنماست. میلیتاریسم، جبر استفاد میلیتاریسم، که از طریق خدمت سربازى عمومى توانسته خود را بسازد، خصلت و چهره

تازگی بیشتر از خود خشونت و با تأکید  اهداف حکومت است. این اجبار براى کاربرد خشونت به ای براى عنوان وسیله خشونت به

تری از یک کاربرد ساده براى اهداف  زیاد مورد داورى قرارگرفته است. در اینجا خشونت خود را در یک نقش کاملن متفاوت

داشتن شهروندان زیرپوشش  شود. چراکه قراردادن و نگه می ای براى اهداف حقوقى کند. در این نقش، خشونت وسیله طبیعى ایفا می

قانون گذارانه  ،یک هدف حقوقى است. هرگاه نخستین کارکرد خشونت -قانون خدمت اجبارى سربازى  ،براى نمونه -قانون 

ى با کاربرد قانون نامیده شود. حال ازآنجاکه خدمت سربازى اصولن از سوى خشونت ۀباید دومین آن نگهدارند باشد، پس می
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های آهنگین صلح دوستان و اکتیویست ها، چندان آسان نیست. و  نقد واقعى آن، مانند دکلمه ،نگهدارندگى قانون نیست، درنتیجه

گانه را اعالم  خواهد یک آنارشیسم بچه شود. کسى نمی نقد خشونت حقوقى، یعنى خشونت قانونى و اجرائى، مربوط می  بیشتر به

ای تنها در  پذیرفتنى است. چنین قاعده "آنچه موردپسند است، مجاز است"معنى هم نیست که خواست او مبنى بر  کند، البته به این

اندیشیدگی درباره حوزه اخالقى تاریخى را به معنا و مفهوم عمل چسبانده و هر معنا و مفهومى از واقعیت را که از محدوده خودش 

حداقل  ۀشده در مورد دستور مطلق با برنام تر این باید باشد که درخواست اغلب طرح مهمکند.  اثر می شده و ساختنى نیست، بی کنده

کمى  ۀمای توان تردید داشت که آیا درون )پانویس: در مورد این درخواست مشهور میبراى این نقد کافى نیست انکارناپذیر آن 

خدمت گرفت و یا خدمت   عنوان یک ابزار به ز اشکال بهشکلی ا ندارد، و آیا اجازه هست که خود خویشتن و یا دیگرى را در یک

های خود، نفع کل بشر را در  های بسیارى عرضه کرد(. زیرا حقوق موضوعه، با توجه به ریشه توان دلیل کرد. براى این تردید می

ساز است. هرچه  نظم سرنوشت نگاه او به این منافع در جهت پشتیبانى از یک شناسد.  رابطه با هر فرد ترویج داده و به رسمیت می

او در برابر هر چالشى که تنها  .جویی کرد توان در این نقد هم بیشتر صرفه ادعاى دلیل مند این حق براى حفظ و دفاع کمتر باشد، می

ولى  تری از آزادى را توصیف کند. دهد، بسى ناتوان است، بدون اینکه بتواند یک نظم پیشرفته شکل رخ می بی "آزادى "نام ه ب

 و  جای به چالش گرفتن خود نظم حقوقى در تمامیت و اجزایش، تنها به چند قانون و آداب که به شود، هنگامی ناتوانى او کامل می

هم  دارد و آنچنین است که فقط یک سرنوشت وجود دهد، میانون را موردحمایت قدرت خود قراررسومی بپردازد که قطعن ق

 ،حقوق ۀدارند هدیدکننده است با استحکام به نظم او تعلق دارد. چراکه خشونت نگهخصوص آنچه ت سرنوشت موجود و به

کنند، به معنى بازدارندگى و ایجاد ترس نیست.  اطالع لیبرال تفسیر می پردازان بی که نظریه چنان، آنتهدیدکننده است. و تهدید 

گیرد و از سوى هیچ قانونى هم  ستى تهدید کردن قرار مییک قطعیتى است، که در تضاد با ه ۀمعناى دقیق بازدارندگى دربرگیرند

کند که خود تهدیدکننده همچون سرنوشت  دسترسی نیست، زیرا امید فرار از چنگ او وجود دارد. و خیلى بیشتر ثابت می قابل

قوقى، بخش بعدى ترین معنا در عدم قطعیت تهدید ح ژرف  شود یا نه. طور است که آیا جنایت او منقضى می است. درواقع این

شود. یک اشاره باارزش به آن  اندیشه گرى و نگریستن به حوزه سرنوشت است که این معنا از آن مشتق شده است، تحقیق می

، مجازات اعدام بیش از همه، خود شده حقوق موضوعه به پرسش گرفته مجازات است. تحت این عنوان، از زمانى که اعتبار ۀدرزمین

ها بودند و  های آن شد. اصلن در بیشتر موارد هراندازه کمى هم که دلیل داشته است، پس در اصل هم انگیزهک نقد را به چالش می

زیاد بدون اینکه بخواهند آن را حس  احتمال آرى به - آوری کنند منتقدان آن احساس کردند، شاید بدون اینکه بتوانند دلیل هستند. 

ه نیست، یک قانون نیست، بلکه در این حالت خود قانون و حقوق است که به که چالش حکم و مجازات مرگ یک تنبی - کنند

رود، در باالترین  خوبی احتمال آن می آن، به ۀکند. اگر خشونت امرى سرنوشتى است، آغاز و سرچشم اصل خود حمله می

گیرند  ر حقوق موجود جاى مید  های آن و سرچشمه پیوندد مرگ و زندگى، جایى که در نظم حقوقى به وقوع می ۀخشونت، دربار

شود که مجازات اعدام در روابط حقوقى ابتدایى هم بر  وسیله موافقت می کنند. بدین طور وحشتناکى نمایان می به  در آن را و خود

که  هم این نیست باشد. معناى آن "مناسبت"رسد بى  ها به نظر می شود، که نسبت به آن هایی چون جرائم مالى تنظیم می اساس جرم

شکنی را مجازات نمود، بلکه باید قانون جدید را تعیین نمود. در اعمال خشونت براى تصمیم در مورد مرگ و زندگى، بر  قانون

زمان چیز فاسدى که براى احساس ظریف  هم آنشود. فقط در درون  تاکید می ،خود حقوق خیلى بیشتر از دیگر موارد اجراى قانون

توانسته در چنین اجرایى نشان  که سرنوشت را در عظمت خودش می  چیزى که خود را از روابطى - ترین است توجه حقوق، قابل

تر براى نزدیکى به این روابط تالش نماید، اگر او بخواهد نقد قانون  ذهن اما باید تالش نماید مصمم داند.  نهایت دور می بی -دهد
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وار،  ر یک ترکیب غیرطبیعی مانند حکم اعدام، همچون در یک مخلوط شبحقانون خشونت را به پایان برد. د ۀدارند گذارانه و نگه

ند این هم یک خشونت براى اهداف چاند. هر  این دو گونه خشونت در یک نهاد حکومت مدرن، در نیروى پلیس، اکنونیت یافته

ن تنظیم مقررات کاربرد عملى زمان اجازه حقوقى، که در همراهى با قانو حقوقى است )با حق حکم قضائى(، اما با داشتن هم

ها با  گیرند، زیرا اختیار قانونى آن تحقیرآمیز یک چنین مرجع قانونى چنان است که تعداد کمى آن را بر عهده می ۀیابد. جنب می

ا هستند. پذیرترین نواحى، سنجیده و با پرو آمیز است، براى همین با نابینایى در آسیب ها خیلى بندرت موفقیت مداخله ۀبدترین شیو

  ۀدارند ، به این دلیل که جدایى قانون گذارارانه و نگهمی دهدتغییر  ۀکند نه اجاز ها نه حمایت می حکومت، قانون را در برابر آن

قانون در کل خشونت لغو شده است. اگر از نَفَر اول خواسته شود که در حالت پیروزى خود را معرفى کند، براى نَفَر دوم 

زیرا کارکرد  -گذار است آید. نیروى خشونت پلیس از هر دو شرط رهاست. او قانون داف جدید به وجود میمحدودیت تعیین اه

و او حافظ قانون است،چراکه او براى  -کند ای است که او با حق قانونى کسب می او اعالم قوانین نیست، بلکه هر مصوبه ۀمشخص

که اهداف خشونت پلیس با اهداف قوانین دیگر یکسان و یا مرتبط است،  گذارد. این ادعا هر هدف قانونى خود را در اختیار می

ای است که حکومت خواه از روى ناتوانى، خواه به دلیل روابط ذاتى درون هر نظم  نکته ۀدهند پلیس نشان "حق"حقیقت ندارد. 

رو   این به هر قیمتى به دست آیند. ازکسب اهداف عملى بدهد که باید  تواند از طریق نظم حقوقى تضمینى براى حقوقى، دیگر نمی

وظیفه، بدون  برد. ولى نباید براى انجام به امور زیادى که وضعیت روشن حقوقى ندارند، دست می "های امنیتى به دلیل"پلیس 

ابسته به های و حقوقى به شهروندى تعرض کند و یا او را با روش نامناسب کنترل نماید. برخالف حقوقى که با تصمیم ۀهرگونه پای

را شناسد و از این طریق مدعى نقد است، بررسى نهادهاى پلیس چنین ضرورتى  مکان و زمان یک مقوله متافیزیکی را به رسمیت می

ها  ها و هر یک از آن وار او در زندگى شهروندان. هرچند پلیس شکل است مانند حضور گسترده شبح دهد. خشونت او بی نشان نمی

مطلق  ۀها کمتر ویرانگر است، جایى که سلط ها در دمکراسی توان انکار کرد که روح آن ولى نمی ،تندجا شبیه به هم هس همه

 -ای برترى ندارد ها توسط هیچ رابطه کند، جایى که وجود آن خشونت در کمال اتحاد نیروهاى مقننه و مجریه خود را عرضه می

   تصور از خشونت. ترین انحطاط قابل گواه بزرگ

یک از این دو مقوله قرار نگیرند، از اعتبار خارج  عنوان ابزار، یا قانون گزارند و یا نگهبان قانون. اگر هم در هیچ ها به همه خشونت

ها در  شریک است. و اگر هم اهمیت آن ،عنوان وسیله، خودش در بهترین حالت در مشکل قانون شوند. درنتیجه هر خشونتى به می

چنان مبهم در پرتو نور اخالقى، این پرسش خود را  ،شده شود، قانون در عمل انجام کامل دیده نمیاین مرحله از بررسى هنوز بطور

وجود ندارد. پیش از هر چیزى الزم به تشخیص   دیگرى جز خشونت ۀکند که آیا براى تنظیم منافع متضاد انسانى، وسیل تحمیل می

تواند بر اساس یک قرارداد قانونى اجرا شود. و هراندازه هم  است که یک توافق کاملن بى خشونت براى حل کشمکش هرگز نمی

آمیز وجود داشته باشد، در پایان بازهم خشونت ممکن است. زیرا به هر طرف حق  که از سوى دو طرف قرارداد برخورد مسالمت

طور که  فقط این: همان  و نهپذیر است،  شود، در صورت آسیبى به قرارداد، خشونت علیه دیگرى در شکلى از اشکال انجام داده می

گذار نیازى ندارد بدون واسطه و  عنوان قانون در پایان و خروج از قرارداد، در آغاز و ریشه هر قراردادى هم خشونت است. او به

، خودش هم تضمینى براى قرارداد قانونى همچونحضور و قدرت دارد تا جایى که قدرت،  ،درجا حاضر باشد، اما در قرارداد

گاه خشونت است. هرگاه آگاهى نسبت به حضور نهان و نهفته خشونت در یک نهاد حقوقى کاستى یابد، تاریخ مصرف خاست

  یابد. هم پایان می آن
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گذارند، چراکه  انگیزی را به نمایش می آشناى غم ۀها صحن توان براى نمونه از پارلمان هاى امروزى نام برد. آن در این مورد می

چنین  ۀویژه در آلمان آخرین جلو اند. به داده ها هستند، ازدست نیروهاى انقالبى که هستى خود را مدیون آن آگاهى خود نسبت به

شود، یعنى خشونت قانون گزار،  ها خشونتى که توسط خودشان نمایندگى می نتیجه طى شد. براى آن هایی براى پارلمان بی خشونت

شوند، که شایسته این خشونت باشد،  ندارد که موفق به گرفتن آن تصمیماتى نمیداده است و تعجبى  معنا و مفهوم خود را ازدست

های منجر به سازش را نه از  تالش ۀپردازند. مطابق ذهنیت نهفته در خشونت، انگیز بلکه از راه مسالمت و سازش به امور سیاسى می

آمده باشد، خصلت اجبارى  دست راندازه هم آزادانه بهگیرد. در هر سازشى، ه درون خود، بلکه فقط از بیرون، از جریان مخالف می

  بیان احساس و دریافت بنیانى در هر سازشى است. "شد بهتر از این هم می "توان ازنظر دور داشت.  بودن آن را نمی

ن آورد، های سیاسى، که مانند جنگ به ارمغا کشمکش ۀجویان توجه است که تباهى پارلمان از آرمان داورى مسالمت بسى قابل

ها به پارلمان، نقدى  اند. نقد آن ها و سندیکالیست ها ایستاده طلبان در برابر بلشویک های بسیارى را منحرف کرده است. صلح ذهن

وجود یک پارلمان بلندمرتبه هرچقدر هم خوب و خواستنى باشد، در بحث توافق اصولى بر سر ابزار  کوبنده و مناسب است. بااین

تواند  آورد، تنها می در امور حیاتى به دست می این نظامتوان با نظام پارلمانتارى برخورد کرد. زیرا آنچه  ى، نمیآمیز سیاس مسالمت

ستیزی ممکن  آمیز به دست آورده است. آیا اصلن توافق و حل بدون خشونت هم آن چیزى باشد که در آغاز بانظم حقوقى خشونت

شود که  جاهایى دیده می ۀتوان به فراوان دید. توافق بى خشونت هم بط میان افراد میهای آن را در روا است؟ بدون تردید. نمونه

ویژه با خشونت  ها نهاده است. قانونى و غیرقانونی بودن هر ابزارى، که با و به ها، ابزار ناب توافق را در دستان انسان فرهنگ قلب

دوستی، اعتماد و یا هر نام  شونتى باشند. حسن نیت، تمایل، صلحعنوان صرفن وسیله در مقابل بى خ همراه است، اجازه دارند به

 ۀکه دربارکند ) ها تعیین می ظاهر عینى آن شرط سوبژکتیو آن هستند. قانون را اما دیگرى که در اینجا بتوان بر آن نهاد، پیش

واسطه و مستقیم نیستند.  تند و هرگز بیهای باواسطه هس حل های صرف همیشه راه شود(، چنین وسیله پیامدهاى آن در اینجا بحث نمی

  ى.دیگر دانند، بلکه فقط از طریق چیز های میان انسان و انسان نمی واسطه کشاکش ها خود را هرگز در داورى بی بنابراین آن

در  کند. از همین روست که فن های خود را باز می های واقعى انسانى براى کاال دروازه های ناب در درگیری قلمرو وسیله

عنوان یک فن همگرایى  نگر آن شاید در نگاه به گفتگو به ژرف ۀترین حوزه خود را دارد. نمون ترین معنا و مفهوم خودی گسترده

مهم اثبات  ۀدر یک رابط طور کامل و واضح تنها توافق بى خشونت، بلکه حذف اصولى خشونت باید به غیرنظامى باشد. در آن نه

شاید هیچ قانونى بر روى زمین نباشد که در اصل آن را مجازات کند. و خود گویاى این   غ.شود: در معافیت مجازات درو

واقعى هم  ۀای، وجود دارد که خشونت را بدان راهى نیست: حوز توافق انسانى عارى از خشونت، تااندازه ۀکه یک حوز  است

ن نفوذ کرد تا تقلب را به مجازات برساند، وغریب در آ خشونت حقوقى بعدها در یک روند فروپاشى عجیب  فهمى، زبان.

جایی که خود را  که نظم حقوقى در سرآغاز خود با اعتماد به خشونت پیروزمند راضى بود که امر غیرقانونی را در همان  درحالی

برابر پول از نظر  ها، چشم در ها و رومی نزد ژرمن "قانون براى آگاهان نوشته شده است  "دهد، در هم بکوبد. مطابق اصل  نشان می

به خشونت را از دست داد، دیگر در بیگانگى نسبت به آن رشد خود حقوق در زمانى دیرتر، که اعتماد  .حقوقى مجازات نداشت

شود که اهداف را در  کننده این شوک است. پس چنین می بیش از همه، ترس از خشونت و نبود اعتماد به خویش تعیین نکرد.

کند. مقابله با فریب و تقلب نه به دلیل رعایت اخالق،  ،جویی حقوق صرفه ۀدارند مایاندن بیشتر خشونت نگهها بنشاند و در ن نیت

. ازآنجاکه وجود چنین ترسى در تضاد با است خوردگان های درونى فریب بلکه به خاطر ترس از پدیدار کردن احتمالى خشونت
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گونه  ابزار مجاز حقوق نامناسب هستند. در این ی،چنین اهداف دارد، اینهای تاریخى حقوق، قرار  آمیز ریشه خود، ماهیت خشونت

  .اتفاق می افتد ابزار ناب فروکاهش به  ،زمان کند، بلکه هم خودش را بیان نمی ۀفقط ویرانى حوز اهداف، 

طور  تواند به ت میکند، چراکه این خشون ممنوعیت تقلب استفاده از ابزار ناب کاملن بى خشونت را محدود می از راهحقوق 

حقوق کمک به اعطاى حق اعتصاب و اعتراض علیه منافع حکومت کرد.  ،واکنشى تولید خشونت دوباره کند. همین گرایش خیالى

پیش از اینکه  ،شود می آمیز نادیده گرفته شوند. البته که مداخله های خشونت دهد کنش حقوق به دلیل ترس از تالفى اجازه می

آمیز منافع خودشان  ها را براى جبران صلح خرابکارى و آلوده کردن کارخانه بروند. براى اینکه انسانکارگران سرراست به سمت 

جای ابزار  توان ابزار ناب را به ها، یک انگیزه موثر وجود دارد، که می سوی نظم حقوقى به حرکت آورد، جداى همه فضیلت در این

آید و  های خشن به وجود می خطرى که از درگیری :بنام ترس از زیان مشترکها داد،  ترین اراده خشونت زا حتا به دست شکننده

طبقات و  که اینتوان بیشمار نشان داد. وگرنه  هایی در رابطه با تضاد منافع میان افراد را می چه بسیار ضررها که دارد. چنین کشاکش

نظمى که براى  ،کند نشینی می همان اندازه تهدید به عقبدر آن نظم باالتر، نظمى که برنده و بازنده به  ها در تضاد هستند ملت

هایی و منافع مشترک  هنوز پنهان است. در اینجا جستجوى چنین نظم ،بینش از نظرهمه برای احساس و تقریبن  از نظراکثریت 

که فقط به ابزار ناب خود  شدبا ،ور ازاین گذرد.  دهد، از حد و اندازه می پایدار براى سیاست ابزار ناب می ۀها، که انگیز مربوط به آن

. آنچه به مبارزات طبقاتى برودای  آمیز میان افراد تسلط دارند، اشاره عنوان آنالوگ و مشابه با آنانى که بر امر ارتباط صلح سیاست به

ه ضرورتن متفاوت عنوان یک ابزار ناب اعتبار داشته باشد. دو گون ها اعتصاب تحت شرایط مشخصى به شود، باید در آن مربوط می

افتخار این تفاوت گذارى را دارد، بیشتر  "سورل"ند. شوتر بررسى  شده، باید در اینجا ژرف ها در نظر گرفته اعتصاب، که امکان آن

 ها در رابطه دهد. میان آن عنوان اعتصاب عمومى سیاسى و پرولترى در برابر هم قرار می سیاسى تا تئوریک. او این دو را به ۀدر زمین

هاست؛  داران دسته اول : تقویت خشونت حکومتى پایه برداشت آن با خشونت هم یک وارونگى یا کنتراست وجود دارد. جانب

شود، او  کنند. که با نقد اپوزیسیون گیج نمی های کنونى خود یک خشونت متمرکز و بانظم را آماده می سیاستمداران در ترجمان

دهد، که چگونه نیروى حکومت هیچ کاستى  داند، اعتصاب عمومى سیاسى را نشان می تحمیل سکوت و صدور احکام دروغ را می

کند. در برابر  شود، چگونه توده تولیدکنندگان رهبرانش را عوض می گیرد، چگونه قدرت از صاحبان امتیاز به ممتازان منتقل می نمی

ن هم بوده است( اعتصاب سراسرى کارگران جاى این اعتصاب عمومى سیاسى )که در ضمن، ظاهرن فرمول انقالب گذشته آلما

زند؛  تمامى پیامدهاى ایدئولوژیک یک سیاست اجتماعى را کنار می و آن نابودى خشونت حکومتى است ۀدارد که یگانه وظیف

مادى تسخیر تفاوتی خود نسبت به فوائد  بینند. این اعتصاب سراسرى بی عنوان مدنى می ترین اصالحات را به داران آن همگانی جانب

 ۀعلت وجودى گروه حاکمان، که بار زحمت هم .کند، زیرا خواهان لغو حکومت است، حکومت واقعن ... بود را اعالم می

که خشونت نخستین فرم تنظیم کار است، چراکه فقط علت یک اصالح  ها بر دوش توده است، درحالی آن های سودآور فعالیت

و یا است . زیرا پدیدارى او به دنبال امتیازهاى بیرونى می باشد ناب بى خشونت ۀیک وسیلکه آن  دومو   بیرونی شرایط کارى است

که اجبار حکومتى پشت آن است ای  هر اصالحى در شرایط کار براى تکرار آن نیست، بلکه در تصمیم، فقط کار کاملن تغییریافته

های آن  رو نخستین فعالیت صاب وجود نداشته باشد. ازاینیک کودتا، که دیگر دلیلى براى پیدایش و انجام این نوع اعت ؛نیست

های گهگاه از مارکس، هرگونه اى از برنامه، اتوپى و  قول ارانه و دومین آن ولى آنارشیستى است. سورل در ادامه، با نقلزقانون گ

بدون اجبارهاى اجتماعى و  کند: شفافیت و سادگى انقالب و مکانى گذاری براى جنبش انقالبى را رد می کالم، قانون در یک
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دانند، تمام این چیزهاى  آماتورهای شیک اصالحات اجتماعى و روشنفکران، که اندیشه براى کارگران را شغل و مسئولیت خود می

 بار چنین روند. در برابر این درک عمیق انقالبى اخالقى در مورد امکان پیامدهاى فاجعه قشنگ به دنبال اعتصاب سراسرى از بین می

حق گفت که اقتصاد کنونى در کل  توان چیزى گفت. اگر هم بتوان به زند، نمی اعتصابى که بر خشونت مهر اختصاصى خود را می

محض اینکه رام  شود، هیوالیى که به است که اگر سوختى دریافت نکند، خاموش میبا ماشینى مقایسه  خود خیلى کمتر قابل

اثر و یا منظور آن، بلکه   توان در مورد خشونت یک کنش نه بر اساس چنین است که می . داش به او پشت کند، آرام مى گیر کننده

باج  ۀهای پراکند بیند، برخالف اکثر اعتصاب قانون ابزار آن داورى کرد. خشونت حکومتى، که فقط اثرات را می ۀپای فقط بر

عنوان  ه این درک سخت گیرانه از اعتصاب سراسرى بهانتظار از چنین اعتصابى است. تا چه اندازقابل گیرانه، مخالف خشونت 

های معنوى پرداخته است. یک مورد  ، موضوعى است که سورل با دلیلکاستن از آشکارى خشونت در انقالببراى  مناسبچیزى 

اى عنوان اعتصاب عمومى سیاسى، مربوط اعتصاب پزشکان است که در شهره برجسته از خوددارى شدید غیراخالقی و خام به

هم براى گروه شغلى که  پروا از خشونت است و آن زننده و بی ۀترین شکل استفاد زشت ۀدهند نشان وشده  زیادى در آلمان دیده

 ۀدر اولین فرصت تسلیم به زندگى آزادانآنرا هاى خود را نجات داده است، تا سپس  "غنیمت "ها بدون کمترین مقاومت  سال

گیری و تکامل  ها شکل تر در تاریخ هزاران ساله حکومت طبقاتى دوران جدید و خیلى روشنفردى خود فاش سازد. در مبارزات 

ها در  دهد. وظیفه اصالح نظم حقوقى از سوى سیاستمداران باید فقط گهگاهی انجام شود. آن آمیز خود را نشان می توافق مسالمت

ها را حل  بدون قراردادهایى براى موردها جداگانه، اختالفاساس مانند توافق میان افراد، ولى به نام دولت مربوطه خودشان و 

شود. یک روش دیگرى هم براى حل مشکل وجود دارد  تر از سوى قاضى دادگاه رسیدگى می حساس و مصمم ۀوظیف بهکنند.  می

های  گر شکل و فضیلتباالتر از قاضى و خارج از نظم حقوقى است، یعنى خشونت. و این رفتار سیاستمداران مانند افراد دی  و آن

شود که از  خشونت، جداى از حقوق طبیعى و حقوق موضوعه، چیزى پیدا نمی ۀخودش را به وجود آورده است. در تمام حوز

راه حلى انسانى، و البته نه رستگارى کامل  مشکل سخت خشونت حقوقى که نشان داده شد، رها باشد. ازآنجاکه هر تصورى از یک

نوع  ۀماند، پس طرح پرسش دربار ى کنونى، با حذف کامل و اصولى هرگونه خشونت غیرقابل اجرا میاز وضعیت تاریخى وجود

زمان  های حقوقى را برابر چشم خود داشته باشد. هم تئوری ۀهم ،پاسخرسیدن به ابد، که باید براى ی دیگرى از خشونت لزوم می

توانند توسط ابزار مجاز به دست آیند، ابزار مجاز براى  دالنه میای مشترک است: اهداف عا پایه  پرسش حقیقت در هر تئورى دگم

برد، با اهداف عادالنه در  گونه که وسیله مجاز را بکار می شوند. پس اگر هر نوع خشونت تقدیرى، آن اهداف عادالنه استفاده می

که نه براى اهداف مجاز و نه  بینی باشد زمان خشونتى از نوع دیگر بدین گونه قابل پیش ناپذیر باشد، و اگر هم یک تضاد آشتی

ای عجیب  ند؟ پس نورى بر تجربهک طوری دیگر رفتار می ها نباشد، آیا چنین خشونتى به ای براى آن غیرمجاز باشد، بلکه اصلن وسیله

ناشی از با نومیدى فقط هایی که شاید  درباره نهایت تصمیم ناپذیرى تمامى مشکالت حقوقى )آنو دلسردکننده افکنده شد. 

و عدالت اهداف تصمیم ها ابزارتوجیه دربارۀ  نیست که خردزیرا هرگز  این  اند(. مقایسه قابل ،دربارۀ درست و غلط  تصمیم یناممکن

به که فقط  یبینش  . از سوی خداو بر روی دومی تحمیل شده از سوی سرنوشت خشونت با بر روی اولی تصمیم گیرد، بلکه  می

فقط امرى   که نه-است درک هدف های عادالنه همچون هدف های یک قانون ممکن، غیرمعمول  عادت سرسخت و مسلطدلیل 

 تضاد با طبیعت عدالت قرار می گیرد.  در -ستا تعمیم  قابلیتبا (، بلکه همچنین عدالت طبیعت ۀنتیج ،طور تحلیلى به) در کل معتبر

موقعیت های دیگر چنین براى  ،داراى اعتبار جهانى هستند وپذیرفتنی طور عمومى  بهو  زیرا اهدافى که براى یک موقعیت عادالنه

، در زندگى روزانه دیده آید واسطۀ خشونت، چنان چه از خود پرسش برمی مشابه باشند. کارکرد بی ت دیگر،ااز جه، حتا اگر نیستند
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از پیش  یبراى هدف ای  خشونت است که وسیله شکلرین تقابل رویت  ،احساس خشم ،، براى نمونهها انسان در موردشود.  می

این  بر اساس آنها می تواند نقد شود.که  داردنمودهاى عینى  ،واقع این خشونت . خشم وسیله نیست، نمود است. درنیستشده  تعیین

تجلى کهن الگویی خود، ای در شکل  . خشونت اسطورهدیده می شودى توجه طور قابل اسطوره بهاز هر جای دیگر در امر بیش 

 ها. آن ابراز وجود ۀنخست، نشان ۀدر مرتببلکه ها،  آن ۀنه ابزارى براى اهداف و نه نمود اراد :ان بودیمحض خدا

توان کنش آپولون و آرتمیس را فقط یک تنبیه دانست، اما خشونت  هرچند می ای در این مورد است. برجسته ۀنمون "نیوبه" ۀافسان

نه به این دلیل   نیوبه سرنوشت شومى را براى او رقم زد. تکبرموجود.  قانوننقض  تا  بود قانونها بیشتر در جهت برقرارى یک  آن

و یک  شوددر آن پیروز سرنوشت جنگى که باید  -که قانون را شکست، بلکه به این دلیل که سرنوشت را به چالش کشیده بود

 قانون ۀدارند نقش نگهبرای باستانیان چه اندک، هایی  که چنین خشونتامر . اینرسمیت می یابدآن پیروزى  از راهتنها  قانون

 ،تهبا شجاعتى شایس ،یک پهلوان، مانند پرومتهکه طی آنها  شود های حماسى دیده می اسطورهآن دسته از ، در داشتهرا مجازات 

که روزى یک نمی گذارد امید قهرمان را بدون این این  ،حماسه  .مى رزمد آنبا  پرآشوب یبخت و با گیرد سرنوشت را به چالش می

 هنگام ستایشاسطوره چیزى است که مردم هنوز هم، در ها به ارمغان آورد. این قهرمان و خشونت قانونى  جدید براى انسان قانون

. آن اعمال می شودنیوبۀ قهرمان بر و مبهم سرنوشت  نامعینآورند. خشونت از محدودۀ  ، آن را به یاد میبزرگ کاران خالف

که او ترکشان کرده و جان مادر آنها را  به همراه داشت ی بیرحمانهبراى فرزندان نیوبه مرگ هرچندخشونت درواقع نابودکننده نبود. 

 سنگزندان خود احساس تقصیر می کند، همچون حس تقصیری خاموش و ابدی و مرگ فر لبود،گرفت، ولی او بیشتر به دلی

  میان انسان ها و خدایان.  چینی

 ۀدشواره ای در زمینداند،  مربوط یا یکى می ،ارزگ خود را با خشونت قانون ،ای واسطه در تجلى اسطوره هرگاه این خشونت بی

خشونت واسطه عنوان یک  در نمایش خشونت رزمى فقط بهار زگ خشونت قانون، تا جایى که به جا می گذاردار زگ قانونخشونت 

 را دربر می گیرد و بهخشونت قانونى موارد،  ۀدر همتاباند، که  این رابطه نور بیشترى بر سرنوشت می ،زمانهم شود.  مشخص می مند

برای هدف اری زگ قانون  به این معنى که ست،ادوگانه  ،اریزگ خشونت در قانونزیرا کارکرد . می انجامدآن به نقد  گیگسترد

درست در بلکه  دست نمی کشد؛از خشونت  ،قانوناستقرار  ۀدر لحظولی کند،  میاستفاده عنوان ابزار  بهرا خشونت قانون، وضع 

نگاتنگ، به نام نه یک قانون بریده از خشونت، بلکه قانونی را مستقر می سازد که ضرورتا و به طور تاری، زقانون گ ۀهمین لحظ

. عدالت، پرنسیپ است واسطۀ خشونت نمود بی ،گذاری به معنى اعمال قدرت و در این رابطه قانون  .وابسته است خشونتقدرت، به 

. این آخرى کاربرد زیاد و مهمى در قانون ها  اسطورهقانون گذاری ها در  ۀهمتعیین تمامى اهداف الهى است و قدرت، پرنسیپ 

ای است، عنصر  های دوران اسطوره جنگ ۀپس از هم "صلح" ۀوظیف که حد و مرز گذارىزیرا در این فضا، رد. کشورى دااساسی 

آن چیزی است که  تی،بیش از هر مالکیت پربرکحتی شود که قدرت  روشنی دیده می به اینجا. است ارزهر خشونت قانون گ ۀاولی

براى او، حتا آنجا که  بلکهشود،  د، حریف نابود نمینشو گذاشته می هاکه مرز وقتیضمانت شود.  ،خشونت قانون گزارباید توسط 

حقوق "، همان حقوق، در حالتى از ابهام شیطانى اینشود. و  برترى کامل داشته باشد، حقوقى به رسمیت شناخته می ،پیروزمند

همان طبیعت اینجا نباید از آن عبور کرد. یک خط مشترک است که  ،مرز براى هر دو طرف قراردادزیرا   :و طرف هستندد "برابر

خوابیدن زیر  " :آناتول فرانس هم آن را به زبان هجو بیان کرده و عبور کرد هاشود، که نباید از آن پدیدار میقوانین ای  اسطوره مبهم

یخى فرهنگى، بلکه فقط یک حقیقت تار  رسد سورل نه . به نظر می"شده استپل را براى دارا و نادار، به یک اندازه ممنوع 
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پادشاهان، بزرگان و در  حقوق برای ۀهمکه در آغاز پیدایش هر قانونى، زند این حدس را می وقتی کند متافیزیکى را لمس می

)با تغییر الزم، با اصالح تغییر، پس از انطباق با  "موتاتیس موتاندیس"حقوقى  ۀقاعدبوده است. و  تضمینکالم قدرتمندان  یک

خشونت  ،نظر خشونت، که ضامن قانون است، برابرى وجود ندارد، بلکه در بهترین حالت م.( باقى خواهد ماند. ازنقطه-یط جدیدشرا

کم  شده و مشخص، دست کنش مرزبندى از جنبۀ دیگرى هم براى شناخت قانون اهمیت دارد. مرزهاى تعیین  .وجود دارد مساوى

ها عبور کند و درنتیجه کفارۀ گناه دهد. زیرا هر دخالتى در قانون و  تواند نادانسته از آن ان میاند. انس در دوران کهن، قوانین نانوشته

از بخت بد بر سر قربانی هرچند این . اما دادن نام داردکفاره  ،مجازاتمقابل  ۀدر نقطهای نانوشته  ای به قانون یا آسیب و خدشه

خودسرانه ای سرنوشت است که خود را در ابهام این اتفاقى نیست، بلکه  ،مفهوم قانون در معنا وش وجودبیگناهی فرو می آید، اما 

خود "گویا که  سخن می گوید گریزناپذیر فهمیک  ازسرنوشت از دهد. هرمان کوهن در نظرى کوتاه به تصور باستانى  نشان می

 . "هستند که این سرپیچی و تخطی را به بار می آورند سرنوشت  احکام

شورش علیه یونان، های باستانى  جامعهدر  که ، گواه آن استمانع مجازات نیست ،خبری از قانون بیمدرن نیز روح قانون  این که در

ای خشونت  نمود اسطوره شده، در واقع، شورشی بوده علیه روح قوانین اسطوره ای. ای و نبرد براى قانون نوشته  روح اسطوره

سوء ظن خود نسبت است و  همذاتقانونى های در ژرفاى خود با همۀ خشونت تر بسازد،  ، بی آنکه بتواند فضایی روشنواسطه بی

نابودسازی  ۀشود. اتفاقن همین وظیف نابودى آن یک وظیفه می کهپذیری کارکرد تاریخى  یقینى به تباهی به آنرا تبدیل می کند به

به توانست فرمان ایست  کند که می را مطرح می ناب ۀواسط یک خشونت بیامکان وجود بار دیگر پرسش  یک ،در آخرین چاره

نیز  ای خشونت اسطورهبا  ، خدا در مقابله با اسطوره قرار می گیرد،ها در همۀ حوزهدرست همان گونه که ای باشد.  اسطورهخشونت 

  می کند. زمینه ها را مشخص ۀاز سوی خشونت الهی مقابله می شود. خشونت الهی قطب های مخالف خود در هم

حد و حدود می گذارد، ای  خشونت اسطورهاگر  ؛استقانون  ۀنابودکنند الهیگذار است، خشونت  ای قانون اگر خشونت اسطوره

، الهیخشونت تقصیر و کفاره می آورد، ای  اگر خشونت اسطورهرا ویران می کند؛  بی هیچ حد و مرزی آن قانون ها الهیخشونت 

خونریز است، ای  اگر خشونت اسطورهفرود می آید؛ ، الهیخشونت تهدید می کند، ای  اگر خشونت اسطوره .پاک می کندآن را 

فرود الهی خشونت با قابل تسطوره ای در را می توان همچون خشونت ا. اسطوره نیوبه کشنده است ریزی بدون خون، الهیخشونت 

هم  ، و آنفرود آمدم.(  -افراد قبیله لوى در اسرائیل الویان ) دارای امتیازقوم  این خشونت الهی بر .دیدآمده بر خاندان قارون 

ارتباط را پاک می کند.  یک ه کفار خشونت الهی در عین نابودکردن،های نابودکننده. اما  خبر، بدون هیچ تهدیدى، با ضربه بی

خشونت  انحالل ى است. زندگ ، نماد. چراکه خونآشکار استمیان قتل بى خونریزى و پس دادن کفاره در این خشونت عمیق 

از احساس تقصیر زندگی بیشتر طبیعی ناشی می شود که زنده ها، بیگناهان  -که در اینجا نمی توان به جزییات آن پرداخت -ی قانون

قانون. زیرا  ازولى نه از گناه بلکه  را از آنها زدوده، مقصر را پاک می گرداند،زندگى  تقصیر خود  کرده،کفاره شادان را و نا

 یابد. حقوق بر زندگان پایان می ۀ، سلطزندگىدربرابر فقط 

زندگی ها  ۀناب است برفراز همقدرت هى خشونت ال ؛زندگى براى خودشقدرتی خونریز است باالی سر خود ای  خشونت اسطوره

کند. این خشونت خداوندى خود را فقط در آثار دینى نشان  طلبد، دومى آن را قبول می قربانى می یول. او به خاطر زندگان

های در شکل که تربیتى /آموزشى قدرت . داردنمود مقدس دستکم یک خیلى بیشتر، همچنین در زندگى امروزه، بلکه دهد،  نمی

ند، بلکه بر شو خدا تعریف نمیاین موارد، با معجزه های مستقیم  قانون می ایستد، یکی از نمودهای آن است.خارج از  کمال خود
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. تا اینجا هرچند مجاز است هستند گزاری قانوندر غیبت هر گونه  ،بدون خونریزى و سرانجام ،لحظه های پاک کردن کفارهپایۀ 

، قانون، زندگى و مانند آن، و با توجه به روح خیراندیشیبامالحظه به  بوده،اما این امر نسبى ، که این خشونت را نابودکننده بنامیم

بنا به و واکنش های شدیدی برانگیخته  ،در زمان حالبه ویژه خشونت ناب یا خداوندى  چنین بسط زندگان هرگز مطلق نیست. 

. زیرا براى مجاز نیستاین اما  .علیه یکدیگر را می دهدآور انسانى  خشونت مرگاستفاده از  ۀاستدالل مخالف آن، به انسان ها اجاز

به نیابت . این فرمان "ىکنقتل  نبایدتو "عنوان فرمان:  چنین است پاسخ تغییرناپذیر، به "آیا من اجازۀ کشتن کسى را دارم؟ "پرسش 

پس از مجازات نباشد که اطاعت را اجباری می سازد،  همان گونه که ممکن است ترساما  .خدا در برابر انجام عمل ایستاده است از

این حکم را پیشاپیش نمی توان دانست. پس  ۀیا زمینحکم خداوندى چنین هم. و می شودنامناسب نامربوط و  ،، فرمانعملانجام از 

راهنماى فرمان وجود ندارد که این  اهند.محکوم می کنند، در اشتبفرمان  ۀکه کشتن یک انسان توسط همنوع او را بر پایکسانی 

بر ولیت سهل انگاری دربرابر آنرا ئمسکشتی بگیرند و در موارد استثنایی با آن  ددر تنهایى خوباید که  باشد جوامعی کنش انسان یا 

کند. اما  ی رد میروشن موضوعى که محکومیت کشتن در دفاع از خود را به؛ گیرند. یهودیت نیز آن را چنین فهمیده استبعهده 

دربرگیرندۀ  ومقدس شمردن زندگى  برمبنایبه نظریه ای دوردست ارجاع می دهند ، که با این نظر مخالف هستندبرخى از متفکران 

اعدام انقالبى  افراطى یا استثنائى ۀنمونآوری در  دلیلاین و یا محدود به زندگى انسانى. تمامى حیات حیوانى و حتا گیاهى 

 عدالت بر دنیا را برقرار نخواهم کرد... ۀاگر من نکشم، هرگز سلط چنین می گوید که  ترورانقالبی دوران : است، چنین کارانستم

فرومایه باشد، اشتباه و آن استدالل هراندازه هم " می گوییم که حتی باالتر از خوشبختی و عدالت، خود جان انسان ها است...اما ما 

تاثیری که بر خدا و انجام ، بلکه در نسبت به قربانینه در عمل ل آوری برای برگذشتن از فرمان را بی تردید، ضرورت دلی ولى

دهد، اگر هستى فقط خود زندگى معنى  که هستى را باالتر از هستى عادالنه قرار می گزارهاین  قتل می گذارد، نشان می دهد. ۀدهند

اما حقیقت بزرگى هم در جمله نهفته است، اگر  دشده همین معنا را هم دارد.و در آن استدالل یا -، اشتباه و فرومایه است دهد

یعنی  (صلح ۀواژآنها هنگام ارجاع به دو فضای متمایز از میان می رود، مانند مورد  ابهامهایی که  واژه) زندگىبگوییم هستى یا بهتر 

 ۀشرایط متحقق نشدتر از  نیستى انسان وحشتناک گزاره بر آن باشد کهیا آنکه انسان است؛ همانا شرایط کلی کاهش ناپذیری که 

به   .احتمالی بودن استمدیون خود را ابهام و دو پهلویى شده یاد ۀگزار. عدالت برای انسان است )که می پذیریم تابع است(

منحصر به فرد حتا با  یا، شرایط و کیفیت ها بایا ، خود رو به رو می شود "بودن فقط زنده"با نمی توان گفت که انسان  وجه هیچ

اتی می ذهم زندگى ۀزندگى زمین، مرگ و ادام که درهراندازه که خود انسان مقدس است )یا آن زندگى در او،  . جسم خودبودن 

انسان با جان تفاوت اصلى پس  او هیچ تقدسی وجود ندارد. پذیر او توسط همنوعان شرایط او، جسم او، زندگى آسیب دراما (، یابد

توانست  نمیو جان داشتن بودن  مربوط به فقط زندهآنها  ، تقدسبودندمقدس  آنهاگیاه در چه چیزى است؟ و حتا اگر ن جاحیوان و 

برخوردی اخیرا اتفاق چنین  ،احتمال زیاد بهشاید،  .خواهدبودباشد. پژوهش براى یافتن سرچشمه دگم تقدس زندگى بسیار باارزش 

 . گم کرده بودرسوخ ناپذیرى کیهانى برای یافتن انسان مقدسی که در دیدگاه باشد  غرب ۀشد آخرین انحراف سنت ناتوان افتاده و

آنها بر ، زیرا علیه قتل نمی توانند به عنوان یک دلیل مخالف پیش کشیده شوندهای مذهبى  )قدمت و دیرینگى همۀ فرمان

نشان تقصیر حامل  ،ای کهن فکر اسطورهتقدس انسان بر اساس ین سرانجام، اهستند(. یی متفاوت با نظریه های مدرن استوار ها اندیشه

 ۀدهند گسترشایدۀ فقط  زیرا، است این تاریخ "فلسفۀ"ی تاریخ آن است.  فلسفه ،نقد خشونت  بودن. فقط زنده خود زندگی. بود: 

  گرداند. را ممکن میزمانمند آن  های داده برخورد انتقادی تبعیض گذار و قاطع بایک  ،آن



126 
 

در دیالکتیکى بیش از هر چیز قادر به تشخیص یک ظهور و سقوط  کز به آنچه نزدیک و در دسترس است،رفقط متمیک نگاه  

های خشونت  ۀهماستوار است که شرایط آن بر این  های نوسانکم بر احشود. قانون می دار  اشکال خشونت قانون گزار و نگه

 سرکوباز طریق ی را که آنرا نمایندگی می کند، خشونت قانون گزارم، غیرمستقی دوام خود،قانون در مدت  ۀدارند نگه

کشد  قدر طول میوضعیت آن   آن است(.گوناگون اشاره شده های  نشانهدر این پژوهش، به کند. ) ، ناتوان میهای متقابل خشونت

نوینى را برقرار  قوانینایی که تاکنون تحت ستم خشونت قانون گزار بودند به پیروزى برسند و ه و یا آنوارد شوند جدید نیروهای تا 

ه ب، با حفظ می شود ای حقوقى اسطورههای فرم  که توسطچرخه این . با شکستن خود محکوم به زوال است ۀکه آن نیز به نوب کنند

حکومتى، دوران تاریخى با الغای قدرت و سرانجام با آنها وابستگی متقابل دارد، نیروهایی که  ۀهمتسلط قانون بر تعلیق درآمدن 

  دوردستپس دورانی که در راه است، بس ، می شودشکسته  مادر زمان  گهگاهیاسطوره  چیرگیشود. اگر  جدیدى آغاز می

ناب  ۀواسط بی خشونتمچون خارج از قانون هخشونت وجود . اما اگر یکسره بیفایده باشدقانون که حمله به آن قدر خواهد بود، ن

ممکن از راه هر وسیله ای  باالترین نمود خشونت ناب توسط انسانهمچون  خشونت انقالبى اثبات می کند که پس تضمین شده، 

چه زمانی در موردی مشخص، خشونت ناب اتفاق مشخص کند این است که برای بشریت، فورى  کمترممکن و  امر کمتراما  .است

سازد، مگر در می فاش  خشونت نابهمچون ای و نه خداوندى، خود را با چنین قطعیتى  زیرا فقط خشونت اسطورهافتاده است. 

صورت تمام ر دیگر ایک ب. بل دیدن نیستاقها  کفاره براى انسان ۀکنند نیروى خشونت پاک زیرا  هاى غیرقابل مقایسه،تاثیرهای 

این خشونت الهی  .ساخت مشروعی نافرزند قانون از آندر آمیزش با   اسطورهکه خشونت ناب خداوندى گشوده اند به های ابدى  

خشونت ولی هر مشتى جنایتکار.  ۀبرای محاکمهى شود که در دادگاه ال گونه ظاهر می واقعى همان  جنگیک در ممکن است 

قانون نیز سزاوار سرزنش  ۀدارند . خشونت نگهسزاوار سرزنش است، نامید ویرانگر بتوانخشونت قانون گزار، که و ای  اسطوره

اعدام  ۀاست ولی هرگز وسیلشده موم مهر و و ور که نشانه خشونت خداوندى  . گزار او خدمت اجراییچنین خشونت  است، و هم

که به زندگی  آشکار شودکسی  خصلت ویرانگر آن می تواند برنامیده شود. )حاکمیت( رن ومقدس نیست، می تواند خشونت سو

ت صلخ"روی که همه بر مردمی  ؛اجبارهای عمیق زندگی او از مردم ریشه گرفته بود ۀی یابد که همخود می نگرد و در م ۀگذشت

، امکان آن که به این هر قدر شدیدترتکانی که می خورد، با این امر رویارو شود  شاید اتفاقی  او روزی آن توافق دارند. "ویرانگری

ها یک فعالیت دارد: . و تنفضا باز کنفرمان کلیدی دارد: این خصلت ویرانگر تنها یک   قف شود، بیشتر است.اخصلت ویرانگر و

ران را ویجوان است و سرزنده.  زی ،خصلت ویرانگرپاکسازی کن.  نیاز آن به هوای تازه و فضای باز، قوی تر از هر نفرتی است.  

پاکسازی همه چیز به معنی آن است که ویرانگر توانسته زدودن خطوط پیری، ما را جوان می سازد. سرزنده است، زیرا کردن، با 

دنیا  ۀگستراست که چقدر فهم این امر شرایط خود را یکسره ویران سازد. اما آنچه بیشتر این تصویر آپولونی ویرانگر را می سازد، 

می شود وقتی آنرا از نظر ارزش ویرانگری مورد بررسی قرار می دهیم. این پیوندی عظیم است که هر آن چه هستی دارد را ساده 

ویرانگری و نمایشی از عمیق ترین هماهنگی ها.  خصلت  خصلتدربرگرفته، به وحدت می رساند.  این صحنه ای است از 

با سرزندگی بی تفاوتی فعال است.  این طبیعت است که ضرباهنگ آنرا دیکته می کند، دستکم غیرمستقیم، زیرا  ری همیشهویرانگ

زهای ی از هیچ دورنمایی برخوردار نیست؛ نیا، وگرنه طبیعت بر ویرانگری غلبه می کند.  خصلت ویرانگراز آن عمل کند شپیباید 

ظه ای پیش از هر چیز، برای لح شده می گردد.  ناین است که چه چیز جانشین امور ویرادانستن کمترین آنها اندکی دارد و 

 دستکم، فضا را خالی می کند؛ فضایی که پیشتر چیزها آنجا بودند و قربانیان می زیستند.
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  زی حقوق بگیرقیام بورژوا

 ک  ژیژِاسالوُی 

 77 گودرز اقتداری :برگردان 

 شخصات کتابشناسی:برگردان از متن انگلیسی با م

Slavoj Žižek. The Revolt of the Salaried Bourgeoisie. London Review of Books, Vol. 34 No. 2 · 

26 January 2012. 

  

چگونه بیل گیت به ثروتمندترین فرد آمریکا تبدیل شد؟  ثروت او به اینکه مایکروسافت بهترین نرم افزار را به پایین ترین قیمت 

انش را بیشتراستثمار می کند هم ارتباط ندارد. برعکس، مایکروسافت به تولید می کند، مربوط نیست و یا به اینکه او کارمند

ها نفر در سراسر جهان  پرداخت حقوق مناسب و باالتری به کارکنان متخصصش معروف است. با این وجود هرسال میلیون

ه تحمیل کند و در عمل، بازار عنوان استاندارد کاری در جهان به همه را ب توانسته خود ، زیراخرند محصوالت مایکروسافت را می

 General Intellectاین تبلور همان چیزی است که کارل مارکس از آن با عنوان ذکاوت عمومی   . بگیرد خود انحصار دررا 

علوم و تکنولوژی بود.  گیت در عمل، بخشی از آن آگاهی جمعی را  از جمله،دانش و آگاهی جمعی  ،یادکرد که مراد وی از آن

 صوصی به مالکیت در آورد و از آن پس استفاده از آن را به صورت رانت به دیگران واگذاشته، از آن سود سرشار برد. به طور خ

سرمایه داری تصویر نکرده بود، شاید به این دلیل  ۀمارکس امکان خصوصی سازی آگاهی و دانش جمعی را در نوشته هایش دربار

تمام چالش های موجود بر سر مالکیت  ۀرفت. در حالی که همین موضوع، امروز ریشکه تبعات اجتماعی اش را عمال نادیده می گ

78معنوی 
آگاهی جمعی و مرتبط با تعاون اجتماعی در دوران سرمایه داری  ۀهمانطور که نقش ذکاوت و عقل برپای است.  

نهایی اما آن  ۀافزوده می شود.  نتیج پساصنعتی رشد می یابد، تجمع ثروت هم خارج از هرنوع نسبیت معقول با کار بطور تصاعدی

کار و سرمایه به  ۀطور که مارکس پیش بینی کرده بود به انحالل سرمایه داری از درون نینجامیده و فقط به انتقال استثمار از رابط

استثمار  همین موضوع در رابطه با منابع طبیعی هم حاکم است،  رانت ناشی از خصوصی سازی دانش و آگاهی تبدیل شده است.

مردم  عمومی بشری هستند نیز موضوع چالش های امروز است که چه کسانی باید از آن رانت نفع ببرند؟  ۀناشی از آن ها که سرمای

                                                   

 77

دکتر گودرز اقتداری، نویسنده و مترجم آزاد ساکن شهر سیاتل آمریکاست. وی حسب اختیار، کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر،   

ابری است. مطالب متعددی از ایشان در نشریات فعال اجتماعی و به حسب حرفه ای، متخصص علوم سیستم ها و راه و تر
انگلیسی زبان و شبکه های فارسی منتشر شده است. وی برای سیزده سال تهیه کننده برنامه رادیویی "صداهای خاورمیانه" به 

 زبان انگلیسی در شهر پرتلند، اورگان بود.
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جهان سوم که این منابع در آن جای دارد و یا ابرکمپانی های فراملیتی غرب که آن را کشف، استخراج و به بازار عرضه می کنند؟  

ارزش افزوده در تولید است( و سایر کاالها وجود دارد که  ۀیح تفاوت نیروی کار )که در مفهوم عام ایجاد کنندطنز تلخی در توض

هر تالشی امروز برای مرتبط  بر می شمرد.  "عادی"ارزششان در اثر استفاده کاهش می یابد. مارکس نفت را به عنوان یک کاالی 

 ۀهزین تولید یا نرخ استثمار کارگران آن صنعت، طبیعتا بی حاصل است.  ۀش هزینساختن صعود ونزول قیمت نفت با کاهش و افزای

تولید در مقابل نرخ فروش نفت به کلی قابل اغماض است، قیمتی که در واقع رانتی است که صاحبان کاال هرجور که بخواهند 

 برآن می گذارند و افزایش آن فقط ناشی از مقدار کم عرضه به نسبت تقاضاست.

از آثار صعود نرخ تولید که حاصل افزایش تصاعدی ذکاوت و دانش عمومی است، به شکل تغییر در نقش بیکاری دیده می  یکی

شود. درواقع موفقیت سرمایه داری در بهروه وری بیشتر، افزایش تولید و غیره است که بیکاری بیشتر می آفریند و وجود نیروی 

ری که در شرایط نیاز سخت به کارگران بجای آن که نماد عافیت و بهروزی باشد، کارگران را تدریجا غیرضروری می کند؛ ام

باعث نفرین و انزجار می شود.   یا به عبارت دیگر، داشتن کار که زمانی به شکل استثمار طوالنی مدت در محیط کار دیده می شد، 

محیطی است که "که فِرِدی جامیسون می گوید،  حال به صورت یک امتیاز و شانس موقتی دیده می شود.  بازار جهانی، آنطور

 "هرکس زمانی در آن نیروی تولید کننده بوده و در آن نیروی کار به تدریج خود را به شکلی از سیستم خارج کرده است.

که  محدود نیست، بلکه همانطور "سپاهیان کارگری"بیکاران فقط به تعریف مارکسی  ۀجهانی شدن سرمایه داری، پدید ۀدر پروس

 ۀرا هم شامل می شود، که عامدا از پروژ "تاریخ حذف شده اند ۀانبوه مردم سراسر جهان که از پهن ۀتود"جامیسون می نویسد: 

مدرن سازی سرمایه داری جهان اول اخراج شده اند و بعنوان مجموعه مردمان بی سرانجام و ناتوان از لیست کنار گذاشته شده اند.  

ی ساقط شده )سومالی و کنگو و غیره(، قربانیان خشکسالی و گرسنگی و تغییرات جوی فاجعه بار، قربانیان آنها شامل مردم کشورها

 جنگ های قبیله ای و نژادی، آوارگان از سرزمین های هدف جنگ برعلیه ترور و مداخالت نظامی دیگر هم می شوند. 

که دیگر جایی در  سترش یافته است، از بیکاران موقتی، کسانیطبقه بندی بیکاران در نتیجه به اقشار وسیع تری از مردم جهان گ

شهرها زندگی می کنند )کسانی که  ۀمحیط کار ندارند و برای همیشه بیکار شده اند، تا کسانی که که در حلبی آباد های کنار

رمایه داری جهانی از بخش های اقدامات گونه گون س ۀپرولتاریا می نامید( و سرانجام تمام کسانی که بواسط-مارکس آنها را لمپن

 مختلف گیتی رانده و بی سرزمین شناخته می شوند و همچون حفره ای تاریک در جغرافیای تاریخی جهان، دیگر جایی ندارند.

تئوری  ،هرصورته امکانات تازه ای برای رهایی بشر فراهم آورده است. این ب ،برخی معتقدند که این شرایط نوین سرمایه داری

هارت و نگری است، که سعی دارند مارکس را رادیکالیزه کنند، که گفته بود اگر سر سرمایه داری  "Multitudeکثیر،  ۀمجموع"

کار را  ۀطور که ایشان مارکس را می بینند او را محدود به تاریخی تصویر می کنند که طبق را بزنیم به سوسیالیسم خواهیم رسید. آن

ناشی از نیروی کار و یا ذکاوت  ۀر هرمی سازمان یافته می دید، و ماحاصل آن ارزش افزودمرکز محور، اتوماتیک و در ساختا

است که یک بازگشت انقالبی حقیقتا ممکن شده  "نیروی کار مجازی"عمومی )مکانیزاسیون( بود.  تنها امروز با ظهور و اوجگیری 

ده، متن، نرم افزار، تکنولوژی و غیره( تا خدمات تاثیر گذار است. این نیروی کار مجازی مابین دو قطب از کار هوشمند )تولید ای

هژمونیک هم هست به همان  "کار مجازی")مانند پیشه های پزشکی، خلبانی و معلمی و امثالهم( گسترده شده است. امروزه اما این 

، و خود را نه فقط با قدرت صنعتی هژمونیک خواهد بود ۀصورت که مارکس مدعی بود در سرمایه داری قرن نوزده تولید گسترد

 ۀتعداد خود، بلکه با نقش کلیدی و ساختاری نمادین به تولید تحمیل خواهد نمود.  به عینه آنچه که امروز در حال ظهور است، دامن
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است و شامل آگاهی مشترک و نمونه های جدیدی از ارتباطات و همیاری جمعی می شود. ولیکن، ماحصل  "مشترک"گسترده و 

 ت مجازی، اجسام منقول نیستند، بلکه روابط اجتماعی و بین انسانی هستند، تولیداتی بیوپولیتیکال و بازده زندگی اجتماعی.تولیدا

هارت و نگری در اینجا روندی را تعریف می کنند که ایدئولوگ های سرمایه داری پست مدرن آنرا به شکل گذار از مادیت به 

محور به منطق خودسازمان یافته از راه همیاری چند محوره تعریف می کنند. تفاوت در  تولید نمادین، و گذار از منطق هرمی

اینجاست که هارت و نگری به مارکس وفادارند و سعی براین دارند که ثابت کنند او در هر مرحله درست می گفت و اینکه 

از سوی دیگر ایدئولوگ های سرمایه داری  در دراز مدت با سرمایه داری در تضاد خواهدبود. "آگاهی و دانش عمومی"گسترش 

در محدوده " ،پست مدرن هم دقیقا عکس این استدالل را عرضه می کنند: آنها ادعا می کنند که در تئوری و در عمل مارکسیسم

اتی شود و در نتیجه نخواهند توانست خود را با رشد ناشی از انقالب اطالع های دولت مرکز محور و منطق هرمی آن کنترل می

جمله در سرنگونی رژیم های کمونیستی که نتوانستند با منطق جدید  دالیل عددی خوبی برای این ادعا وجود دارد از "متحول کند.

نرا به یک پروژه دیگر با آکنار بیایند. آنها سعی کردند انقالب را منحرف کنند، و  ،اجتماعی که ماحصل انقالب اطالعاتی نوین بود

نچه هارت و نگری در شرایط نوین می آکه  آن استمه ریزی دولتی بزرگ تبدیل کنند. پارادوکس موجود اما مرکزیتی برای برنا

ه در سوی دیگر از طرف ایدئولوگ های انقالب اطالعاتی ب ،بینند ستایند و یک فرصت انحصاری برای غلبه بر سرمایه داری می

 . شود عنوان سرمایه د اری همگون و بدون اصطکاک ستایش می

کند درک کنیم که سرمایه داری چگونه توانسته است، در شرایطی که  ما کمک میه تحلیل هارت و نگری نقاط ضعفی دارد که ب

شد، به بقای خود ادامه دهد. آنها عمال حدی  بحال نابود می عنوان یک سیستم تولید نوین باید تاه روایت کالسیک مارکسیستی به ب

این  همچنین دست بزند دست کم گرفته اند، و "دانش عمومی"وانسته با موفقیت به خصوصی سازی را که سرمایه داری امروزه ت

ه جای بورژوازی، این کارگران هستند که به تعداد بیشتر و عظیم تری مازاد بر نیاز شده اند و نه فقط به نکته را نادیده گرفته اند که ب

 ستخدام هستند.طور موقت بیکارند، بلکه حتی بطور دائم غیرقابل ا

ه سرمایه ای را برای تولید ب ،خودش و یا با استقراض ۀطور ایده ال شامل کارآفرینی بود که با سرمایه اگر سرمایه داری سنتی ب

جای کارآفرین سرمایه ه شود: ب شکل دیگری ظاهر میه ایده آل امروز ب ۀبرد، نمون گرفت و از ارزش افزوده اش سود می کارمی

ش بانک ها و سرمایه ا ک مدیر متخصص و یا یک هیئت مدیره و مدیر عاملی است که کمپانی را که مالک اصلیبار ی دار این

کنند که مالک بانک نیستند.(  در این  نجا هم مدیران دیگری بانک را اداره میآکند )که البته در  اداره می ،داران پراکنده هستند

صورت مدیریت حقوق بگیر سازمان یافته ه سنتی کارآیی ندارد و به فرم دیگری بایده ال سرمایه داری نوین، بورژوازی  ۀنمون

صورت ه است: اعضای بورژوازی نوین حتی اگر مالک بخشی از کمپانی باشند، هم مزد بگیرند و هم بخشی از دستمزدشان را ب

 کنند که در عمل بخشی از پاداش موفقیتشان در کاربری است. سهام دریافت می

نها برخالف آنامیده میشود: گرچه  "مازاد دستمزد"بهت آوری  ۀبرد که به شیو جدید هنوز هم از ارزش افزوده سود می بورژوازی

کارگاه های تولیدی دوزندگی در بنگالدش و اندونزی قابل  ۀ)که امروزه تنها نمونه مشابهش در تود دستمزد حداقلی پرولتاریا

 ند، این تفاوت فاحش با پرولتاریای معمول است که موقعیت آنان را متمایز میروئیت است( حقوق های نجومی دریافت میکن

 صورت زیرمجموعه ای از حقوق بگیران ظاهر میه بورژوازی سنتی در نتیجه در حال غیب شدن است: سرمایه داران نوین ب سازد. 

شود. به همین دلیل است که  ان تعیین میبر اساس قابلیت و توانایی تخصصی شآنها که دستمزد نجومی  شکل مدیرانیه شوند ب
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نجومی حقوق ها را توجیه نمایند. ارزیابی از کار البته فقط  ۀابد تا فاصلی ارزیابی های ظاهرا علمی از عملکردشان ضرورت می

دیران اداری، از قبیل م تخصصی ه هایکنند، به انواع حرف که دستمزد های مازاد دریافت می محدود به مدیران نیست و به کارکنانی

 می بسطپزشکان، مدیران دولتی، وکالی حقوقی، هنرمندان و روشنفکران، روزنامه نگاران و چهره های وسایل ارتباط جمعی هم 

ابد. دستمزدهای مازاد دو شکل دارد: حقوق بیشتر )برای مدیران صنعتی و متخصصین( و در عین حال کارکم و در عوض وقت ی

 ان و هنرمندان و مدیران دولتی و امثالهم(.)برای روشنفکر آزاد بیشتر

عمدتا دلبخواه و تابع قدرت و ایدئولوژی حاکم است، و  ،رود کار میه سیستم ارزیابی که برای تعیین پاداش های حقوقی مدیران ب

میانی است و هدف  ۀبیشتر سیاسی و برای حفظ طبق ،طبیعتا ارتباط جدی با قابلیت و عملکرد ها ندارد: پاداش های مازاد بر حقوق

ن هم بیش از هر چیز کنترل ثبات اجتماعی خواهدبود. باید توجه داشت که دلبخواه بودن سلسله مراتب اجتماعی نه یک اشتباه آ

ست: ارزیابی مصنوعی نیز بخشی از کل سیستم بوده و در تصویر موفقیت آمیز اقتصاد بازار نقش ا نآبلکه تمام هدف وجودی 

نکه بی ثباتی در فضای اجتماعی از حد و آو اما بحران هرلحظه ممکن است به یک انفجار بینجامد، نه بخاطر  کند. عمده بازی می

 کسی بخواهد این فاصله ها را از میان بردارد. از آن رو کهاندازه فراتر رود، بلکه 

نمادینی است که عملکرد اصلی شان  نویسد که سلسله مراتب هرمی یکی از چهار مکانیزم می "بِرَند مقدس"ژان پیر دوپویی در 

تبدیل و نرم سازی رابطه از موضع قدرت )نگاه از باال( به رابطه ای غیرتحقیرآمیز خواهد بود: سلسله مراتب )نظم تحمیل شده از 

ت سا شود من نوعی در موقعیتی نازل تر از ارزش واقعی خودم حاضر به کار باشم(، ابهام زدایی )روندی بیرون که باعث می

بلکه ماحصل هدفمند چالش های اجتماعی است که به  ،دهد جامعه بر شایسته ساالری فردی استوار نیست ایدئولوژیک که نشان می

شایستگی اوست و  ۀکند تا از نتیجه گیری دردناک واقعا موجود پرهیزکنم که ارجحیت مقامی فرد دیگری بر من نتیج من یاری می

فهماند که موقعیت ما در مقیاس اجتماعی به قرعه و شانس  ما میه ت شرطی )مکانیزم مشابهی که بموثر از موفقیت هایش(، احتماال

یند(، و سرانجام آ دنیا میه که خوش شانس ها با ژن بهتر در خانواده های ثروتمند تر ب طوریه ب ،طبیعی و اجتماعی ما وابسته است

طور مثال دستان مخفی فعال در بازار ممکن ه ینی در نتیجه نهایی دارند، بپیچیدگی )نیروهای غیرقابل کنترل اثرات غیرقابل پیش ب

برخالف ظاهر  من بشوند، حتی اگر من باهوش تر باشم و بیشتر هم کار بکنم(.  ۀموفقیت همسای ،است باعث شکست من و همزمان

 ن را مطلوب تر میآچالش نمی طلبند، گرچه نرا به آکنند و  گاه سلسله مراتب اجتماعی را تهدید نمی این مکانیزم ها هیچ ،امور

متضاد و مخالف  ۀبیند و نه در اید ست که تفاوت را در شانس خوب طرف مقابل میآن اشود  فرد می ۀنچه باعث غبطآ زیراکنند، 

هد بود اگر در یک رسد که اشتباه بزرگی خوا دپویی از این زمینه بحث به این نتیجه می قابل ابراز در ظاهر است.  ۀوی که تنها مسال

برعکس در چنین  . عادالنه هم می بیند، انتظار داشته باشیم که در آن مقاومت دیده نشود را منطقی، که در عین حال خود ۀجامع

 گاه خشونت بار می یابند. ۀمکانیزمی برای مقاومت و مبارز ،که در موقعیت اعتراض قراردارندآنان جوامعی است که 

نگریست: ایده آل اصالحات دنگ  ،شود توان به برزخ و بن بستی که در مقابل چین دیده می ین بحث میکامال در ارتباط با ا

 .وردآ حاکم را به وجود می ۀنکه بورژوازی را وارد نماید که لزوما طبقآشیائوپنگ آن بود که سرمایه داری را معرفی کند بدون 

شرایط بحرانی دائمی را  ،سرمایه داری بدون سلسله مراتب ناشی از بورژوازیدردناکی رسیده اند که  ۀحاال اما رهبران چین به نتیج

فراهم خواهد آورد. سوال اینست که چین در این شرایط چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟ کمونیست های سابق حاال عمدتا به 

مدیران کارآمد موردنیاز سیستم ر مقام د –آنها نمایند، چرا که دشمنی تاریخی  شکل کارآمد ترین مدیران سرمایه داری رخ می
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در هر دو  –است  فراهمکامال  ،عنوان یک طبقه در مدل امروز سرمایه داریه با بورژوازی ب - بورژوا ۀطبق فاقدسرمایه داری 

یه و . یک تفاوت جالب بین امروز روس"گیرند کادر ها تصمیم نهایی را می"طور که استالین سالها پیش گفته بود:  صورت همان

 -گیرند و در عمل از همین حاال جزو پرولتاریا هستند چین آنست که در روسیه استادان دانشگاه به نحو شرم آوری حقوق ناچیز می

 نان را تضمین نماید.آدر حالیکه در چین زندگی بسیار مرفهی دارند و مازاد حقوق شان در حدی است که رضایت و خشوع دائمی 

سفت کردن "کند. در مواقع بحرانی، داوطلبان  حال بر اعتراضات ضدسرمایه داری هم نورافشانی می مازاد حقوق در عین ۀپدید

اقشار پایینی حقوق بگیران بورژوا هستند که اعتراض سیاسی تنها راهکارشان برای گریز از تبدیل شدن به پرولتاریاست.  "کمربند

ست ولی آنها در عمل به محوشدن تدریجی جایگاه ممتاز اقتصادی شان علیه منطق خشن بازار ابه ظاهر بدیهی است که اعتراضشان 

نویسد که بر  از یک رویا می "اطلس شورید"معترضند. آین راند در رمان آخرینش  ،که از منظر سیاسی تضمین شدنی بوده

توان سراغ گرفت که  ن را در اعتصابات امروز میآ ۀاعتصاب سرمایه داران خالق حکایت دارد، فانتزی که تحقق منحرف شد

اینها اعتراضات   که نگران ازدست دادن مازاد حقوقشان هستند. ندترتیب یافته ایی حقوق بگیران بورژوا ۀوسیلبه بیشترشان 

که داشتن کار  ، زمانیداردپرولتاریائی نیستند، بلکه اعتراض به امکان نزول به سطح پرولتاریاست. چه کسی امروز جرئت اعتصاب 

که  ، بلکه استثنائا همان کسانیبقایای آنیک امتیاز است؟ البته که نه کارگران با دستمزد نازل در صنایع پارچه بافی یا خود  ،دائم

)معلمان، کارکنان حمل و نقل، پلیس و سایر کارکنان خدمات مورد نیاز عموم(. این شرایط به اعتراضات  کار تضمین شده دارند

گیزه شان نگرانی از آنست که فارغ التحصیلی شان متضمن یافتن کاری با مازاد دستمزد در آینده ابد که انی دانشجویی هم توسعه می

 نخواهد بود.

در عین حال پرواضح است که بازگشت اعتراضات و تظاهرات سالهای اخیر از بهار عربی تا اعتراضات اروپای غربی، و از وال 

برچسب قیام حقوق بگیران بورژوا نادیده گرفته شوند و هر مورد باید بر اساس  استریت تا چین و اسپانیا و یونان، نبایستی فقط با

شرایط و خصوصیات خاص خود مورد بررسی قرارگیرد. اعتراضات دانشجویی برعلیه اصالحات دانشگاه ها در بریتانیا به وضوح با 

توان  می  جتماعی بود، تفاوت داشت.حذف ا ۀو جلوه ای از پدید -شورش های ماه اوت، که نمایشی از تخریب مصرف زدگی

)جوانان تحصیل کرده ای که آینده ای برای خویش نمی دیدند( آغاز  پذیرفت که اعتراضات مصر از شورش حقوق بگیران بورژوا

ر شد، اما این تنها بخشی از اعتراض بزرگتر مردم برعلیه رژیم سرکوبگر حاکم بود. از سوی دیگر اما اعتراضات عمال نتوانست د

بسیج کارگران و دهقانان فرودست موفق باشد و پیروزی اسالم گرایان در انتخابات مکرر ثابت کرد که ریشه و پایه اعتراض 

 اخیر، یک بورژوازی حقوق بگیر ۀن جامعه چندان ئوسعه نداشت. اعتراضات یونان اما طبیعت خاصی دارد: در دهطسکوالر ها در ب

اعتراضات آن کشورعمدتا  ،وجود آمده و بالطبعه لتی( با کمک رایانه های مالی اتحادیه اروپا بدو ۀویژه در بوروکراسی گسترده )ب

 بستر نگرانی از قطع این کمک ها شکل گرفت.  بر

محور دستمزدها با حقوق و مزایای غیرمنطقی مدیران ارشد و منتها علیه پرولتاریزه شدن اقشار پایین حقوق بگیران بورژوا در 

تحقیقات در آمریکا افزایش این حقوق و مزایا نسبت عکس با نبر اساس )غیرمنطقی از این رو که  تعادل شده استبانکداران م

نها آنکه این روندها را تاکیدی بر دالیل انتقادات درنظر بگیریم، باید آموفقیت موسسات تحت نظر این مدیران داشته است(. بجای 

بلکه به  —داری دیگر قادر به اصالح خود از درون و در جهت ثبات و منطق نیستین منظر نگریست که سیستم سرمایه ا را از

 عبارت دیگر در حال توسعه ورای هر نوع کنترل است.
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 یادگیری از تاریخ؟

 ۱۹۴۵رابطه تاریخ و سیاست در آلمان پس از سال 

 (80 امیر طبری ۀترجم - 79)هاینریش آگوست وینکلر

 

 تابشناسی: ترجمه از متن آلمانی با مشخصات ک

سالگى هلموت  ۸۵به مناسبت  "۱۹۴۵سیاست آلمان پس از  -سود و زیان تاریخ براى سیاست ۀدربار"سخنرانى در سمپوزیم متن 

 در هامبورگ ۲۰۰۴مارس  ۲۶اشمیت در 

 امیر طبری                                      هاینریش آگوست وینکلر                                                                  

 

۱) 

هم کمتر مى شود. پایان جنگ  ۱۹۱۸یکى از پر تحول ترین سال هاى تاریخ آلمان است. در مقایسه با آن، اهمیت سال  ۱۹۴۵سال 

جا ماند و  ر از مونارشى به جمهورى را در پى داشت، اما پادشاهى آلمان همچنان براجهانى اول هر چند تغییر رژیم آلمان یعنى گذ

 یک جدایى رادیکال، از نظر اجتماعى و اخالقى، با امپراتورى آلمان پدید نیامد.

سابق توانست پایه هاى اجتماعى نفوذ سیاسى خود را حفظ کند. شکست نظامى از سوى اکثریت جامعه پذیرفته نشد و  گروه ممتاز

بررسى نیز شکل نگرفت. پس از جنگ جهانى دوم اما تقریبن نقد و  ۱۹۱۴در رابطه با گناه و مسئولیت هاى خود آلمان در جنگ 

فقط رایش سوم هیتلر سقوط نکرد، بلکه رایش بنیان گذاشته از سوى بیسمارک هم  ۱۹۴۵ماه مه  ۸همه چیز دگرگون شد. در 

را بدست  -که به چهار قلمرو تقسیم شده بود -سرنگون شد. نیروهاى پیروز در جنگ، رهبرى کامل مناطق تحت اشغال خود

گرفتند. رهبران ناسیونال سوسیالیسم، تا آنجایى که جان سالم بدر برده بودند، از سوى متفقین به محاکمه کشیده شدند و به دنبال 

دیگر  ۱۹۴۵، پس از ۱۹۱۸آنها تمام کادرهاى نظامى، اقتصادى و دیپلوماتیک. آلمان سال ها نیروى نظامى نداشت. برخالف سال 

                                                   

جنبش کارگری  ۀمقاله ای از همین تاریخ دان دربار خرمگسدر دفتر ششم   .یالدیم ۱۹۳۹تاریخ نگار معاصر آلمانی متولد  79 

 آلمان و شکست جمهوری وایمار به برگردان دکتر امیر طبری منتشر شد. 
 

بیهوشی، پژوهشگر در فلسفه اخالق در پزشکی است که از او ترجمه ها و نوشته های مختلفی  متخصص امیر طبری پزشک 80

  منتشر شده است.
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از پشت و بى گناهى آلمان خریدارى نداشت. آلمان در جنگ جهانى دوم غول ناسیونال سوسیالیسم خود را از خنجرخوردن  ۀافسان

  شیشه رها کرد و آن را از دست داد. تنها اقلیت کوچک غیر قابل تعلیم این واقعیت را نپذیرفتند.

ل اقامت آنها در یکى از مناطق چهارگانه تحت اشغال موزند، بستگى کامل به محاآنچه آلمانى ها مى توانستند از تاریخ اخیر خود بی

، توسط "هر سرزمینى، دین رهبرش "م.، مبنى بر  ۱۵۵۵نیروهاى پیروزمند در جنگ داشت؛ شعار گروه مذهبى آگسبورگى در سال 

 :"ساسى اشغال گرانشهر سرزمینى، قانون ا "[ این گونه تغییر داده شد: ۱]۱۹۴۹نوامبر  ۱۷حقوقدان هامبورگى هانس پتر ایپسن در 

در منطقه اشغال شده توسط روس ها، آلمانى ها فقط اجازه بررسى هاى ضدفاشیستى از گذشته خود را داشتند. نظم آنتى فاشیستى 

یعنى سرمایه  ؛لنینیستى، فاشیسم را به قدرت رسانده بودند -خواهان خلع طبقه استثمارگر بود که بنابر آموزش هاى مارکسیستى

کارگر ممکن  ۀحزب طراز نوین طبق ۀنجیب زادگان. غلبه بر تفرقه میان طبقه کارگر از راه فرمانروایى و حاکمیت یگانانحصارى و 

  آن هم دیکتاتورى آلمان شرقى شد. ۀبود. نتیج

هاى  خونبار خود را نه براساس آموزش هاى ضدفاشیستى، بلکه ارزیابى ۀدر مناطق غربى تحت اشغال، آلمانى ها مى بایست گذشت

به قانون اساسى جمهورى فدرال آلمان  ۱۹۴۸تا  ۱۹۴۵ى درک و نقد مى کردند. مجلس آلمان در سال هاى تضدتوتالیتاریس

پرداخت و خواهان جلوگیرى از هرگونه استبداد و تمامیت گرایى شد. این آفرینش جدید، هم براى متفقین قابل انتظار بود و هم 

وایمار مبنى بر نسبیت گرایى و بى  ۱۹۱۹اسى خود آلمان بود. عناصرى از قانون اساسى سال منطقى تاریخ تکامل قانون اس ۀادام

طرفى، به عنوان اشتباه ساختارى شناخته شده و به جاى آن از دمکراسى اثباتى و تهاجمى جانبدارى شد؛ رئیس و اعضاى دولت به 

م دیگر نمى توانست از مسئولیت هاى خود به عنوان قانون رأى اعتماد و یا عدم اعتماد سازنده مجلس گردن گذاشتند و مجلس ه

آن هم وجود یک پارلمان قدرتمند دمکراسى غربى شد. نه حقانیت مطلق  ۀگزار به نفع دولت مجرى قانون کناره گیرى نماید. نتیج

  مجلس بر اساس همه پرسى، که حقانیت مشروط آن در عمل. و این تفاوت بنیانى با قانون وایمار بود.

فسور فلسفه وبه مناسبت پنجاه سال پس از ناسیونال سوسیالیسم که در برلین تشکیل شد، پر ۱۹۸۳علمى در سال  ۀدر یک کنگر

خود با ناسیونال سوسیالیسم در  ۀهرمان لوبه به این پرسش پرداخت که چرا در شرایط بازسازى آرامش عمومى، آلمانى ها در رابط

ش تر بودند تا نسبت به سال هاى دورتر از آن. پاسخ چنین بود: این سکوت بستر اجتماعى زمانى نزدیک به حوادث خامو ۀدور

پس از جنگ، براى تبدیل آنها به شهروندان جمهورى فدرال آلمان بود. از آنجا که هیتلر مدت  ۀروانى ضرور براى دگرگونى جامع

مهورى فدرال پیش آمده بود: بر علیه ایدیولوژى و طوالنى از پشتیبانى مردم برخوردار بود، یک وضعیت پارادوکس براى ج

سیاست فاجعه بار ناسیونال سوسیالیسم، که رایش )امپراتورى( را از بین برده بود، مى باید حکومت جدیدى شکل گرفته و سامان 

ان واپس زنى روانى، عنوه مى یافت و این در ضدیت با اکثریت جامعه شدنى نبود. هاینریش لوبه این گرایش و ژست عمومى را نه ب

به گونه اى از  ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۳سال هاى  ۀبسیارى تحت حکومت هیتلر در فاصل دانسته، زیرابلکه ارتباط جمعى در حالت سکوت، 

گونه ها، با زبان، قلم و عمل خود با او همکارى کرده بودند. این سکوت در رابطه و نسبت با خود و دیگرى و این بخش از زندگى 

رسانه هاى  ۀود آمده بود. این پنهان کارى فردى در همراهى با نکوهش جمعى رژیم ناسیونال سوسیالیسم درگستروجه جمعى ب

نخست پاى گیرى جمهورى فدرال  ۀعمومى و بررسى هاى علمى این دوره از تاریخ آلمان عمل مى کرد. بنابراین نمى توان در ده

 [.۲آلمان از واپس زنى روانى نام و نشانى گرفت]
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هر فردى وجود داشت. چراکه بسیارى امتیازها و پیشرفت  ۀلبته مى توان از امتناع گسترده اى سخن راند، که در برخورد با گذشتا

هاى شغلى یک فرد به این وابسته بودند که اعمال و گفتار مشخص آن زمان او آشکار نشوند و در نتیجه، این امتناع در مدت کوتاه 

جمعى و فراگیر بود، از سوى سیاستمداران و  ۀنى روانى براى آن فرد مى شد. از آنجا که این یک پدیدیا بلندى تبدیل به واپس ز

از تناقض با ناسیونال سوسیالیسم بود:  پر ۀآن یک رابط ۀنیز مورد حمایت قرارمى گرفت. نتیج ،خبرنگارانى که خود مشکلى نداشتند

ى دانست، تابوى آلمانى را نقض مى کرد و البته در همان حال پرسش هاى عمومى جانبدار رایش سوم م ۀکسى که خود را در عرص

  .را دامن می زدرژیم هیتلرى  ۀکاوش گرانه سختى در رابطه با مسئولیت همگان و افراد در آن دور

رفتار ناسیونال پنجاه بازتاب این دوگانه گرایى بود. ایدئولوژى، عمل و  ۀچهل و ده ۀپایانى ده ۀدانش تاریخ شناسى غرب در دور

رایش  ۀمحدود و کوچک در نظر گرفته شد و این فقط براى دور ،مسئولین ۀسوسیالیسم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما دایر

 ۀفاجع "خود  ۀآلمان، در نوشت ۀفریدریش ماینکه، تاریخ دان برجست سرایت کرد.  تاریخ آنبه قضاوت پیرامون کل سوم نبود، بلکه 

، نسبت به نظامى گرایى پروس ها ابراز ناخشنودى کرد و حتا در بنیان گزارى امپراتورى بیسمارک انحراف  ۱۹۴۶سال در  "آلمانى

[. در سال هاى بعدى اما ارزیابى مثبتى به پروس ها در کل و نسبت به ۳تعیین کننده اى از ایده هاى لیبرال اروپاى غربى مى دید]

کمتر موضوع بحث مى شد.  ،و سهمى که ارتش پروس در تخریب جمهورى وایمار داشتدست باال را گرفت  ،بیسمارک به ویژه

 ۀعنوان نوشتارى در زمینه بنقد او نخستین نقدکننده و تحلیل گر سقوط اولین دمکراسى آلمان هر چند یک تاریخ دان بود، ولى 

[ از هم پاشیدگى جمهورى وایمار، سال انتشار ۴علوم سیاسى براى دریافت عنوان استادى تنظیم شده بود: کارل دیتریش براخر، ]

نه  ؛تاریخ، در زمان آدناوئر انجام گرفت ۀچهره اى مثبت از جمهورى فدرال آلمان در متن به هم پیوست ۀ. تالش براى ارائ۱۹۵۵

برجسته شد. دو تاریخ  ،، بلکه مقاومت، با بیانى دقیق تر، مقاومت محافظه کارانه در برابر هیتلر۱۸۴۸جمهورى وایمار و نه انقالب 

مطرح در این میان نقش بزرگى داشتند: هانس روتفلس، تنها استاد کونیگزبرگى که توسط ناسیونال سوسیالیست ها به اجبار  ناندا

اپوزیسیون آلمان بر علیه  "در توبینگن آلمان تدریس مى کرد، با کتاب  ۱۹۵۱در ایاالت متحده و پس از ۱۹۴۰بازنشته شد و در 

 ۲۰بیوگرافى کارل گوردلر، که از سوى کودتاچیان  ۀو دیگرى پروفسور گرهارد ریتر از فرایبورگ آلمان با اثر خود دربار "هیتلر

[. هنگامى که نخستین رئیس جمهور فدرال آلمان، تئودور هویس، ۵براى پست صدراعظمى در نظرگرفته شده بود] ۱۹۴۴جوالى 

د عملیات شکست خورده قتل هیتلر در دانشگاه آزاد برلین درباره مقاومت آلمانى ها ، به مناسبت دهمین سالگر۱۹۵۴جوالى  ۱۹در

به پا  ،براى یک آلمان دیگر، آلمان بهتر ۱۹۴۴جوالى  ۲۰سخنرانى مى کرد، در گفتارش تفاوتى با روتفلس و ریتر نداشت: مردان 

حال و وضع گذشته و آینده مرتبط کرد: احساس  خاستند، امرى که متعلق به میراث پروس هاست. سخن پایانى خود را هم در

کرد، با خون از نام آلمانى پاک شد. این میراث همچنان تأثیرگزار است، وظیفه هنوز به  تحمیلما آلمانى ها به شرمندگى که هیتلر 

مهورى فدرال بتواند و در ج ۱۹۴۴ام جوالى ۲۰[. هویس چنان فرمول بندى مى کند که آلمان محافظه کار در ۶پایان نرسیده است ]

: از جمله اینکه اکثریت مردان بیستم جوالى دمکرات نبودند، اینکه ندناگفته ماندنکته ها خود را باز یابد. براى این منظور، بسیارى 

ر اصل بیشتر آنها پیش از آن، از سیاستهاى هیتلر پشتیبانى مى کردند، اینکه جنگ او جنگ آنها نیز بوده است. مقاومت علیه هیتلر د

بر علیه نخستین جمهورى  ۱۹۳۳عنوان مقاومت نخبگان پدیدار شد و رئیس جمهورى نگفت که آنها نخبگانى بودند که پیش از ه ب

هویس بطور حتم نمى خواست تاثیرى  آلمان جنگیدند. آنچه او در مورد نیروى ارتش بیان کرد، جانبدارانه بود و نه انتقادى. 

راستى هم سهم خود را چنان ه خ گذشته نام بگیرد. برعکس، او روشنگرى تاریخى را مدنظر داشت، و ببگذارد که بعدها تغییر تاری
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عنوان حمالت به همان چیزى فهمیده شوند که بودند: دلیل وجودى ه اداکرد که حمالت راست گرایان به مردان بیستم جوالى ب

 خود جمهورى فدرال آلمان.

وابسته به جناح محافظه کار اپوزیسیون ملى و بر علیه دمکراسى  ۱۹۳۳کسى که پیش از این موفقیت یک جانب دیگر هم دارد: 

آلمان بود و ناسیونالیست هاى آلمانى را حمایت مى کرده، براى نگاه انتقادى به گذشته نیازى به چالش گرفتن از سوى رئیس 

یشیدن تشویق مى کند که با واژگان پروس یا اشراف جمهورى آلمان ندارد. هویس، خواسته یا ناخواسته، بیشتر کسانى را به اند

تخریب جمهورى وایمار توسط نیروهاى محافظه اندیشیدن پیرامون مى افتند و نه به  ۱۹۴۴پروسى سرراست به یاد بیستم جوالى 

مى توانند حتا این  کار، که مسئولیت به قدرت رساندن هیتلر و تحکیم رهبرى او را بر عهده داشتند. آخرین جمله هاى سخن رانى او

دلیل جنایت هاى ناسیونال سوسیالیست ها مى بایست عارى از هرگونه شرم ملى باشند، ه گونه فهمیده شوند که گویا آلمانى ها ب

چراکه حرکت رهایى بخشى وجود داشت، که اشتاوفنبرگ و دوستانش در آن خون خود را نثار کردند. هویس با این سخنرانى 

ضدفاشیستى  ۀورطتأسیس جمهورى فدرال آلمان را ساخت و در همان حال پاسخى بود به اس ۀورطاس ۱۹۴۴ى خود از بیستم جوال

بیستم جوالى بسیار متناقض بودند. در آغاز نقش یک پارچه سازى داشت، زیرا کمک به  ۀورطپیدایش آلمان شرقى. اثرات اس

زهاى کنونى چنان تفسیر تاریخى رویدادها را تعیین مى کردند که آشتى میان محافظه کاران و دمکرات ها با یکدیگر بود. اما نیا

وره زدایى فقط اتفاقى محتوم در زمانى دور و نزدیک بود. تعیین متقاعد کننده مختصات تاریخى جمهورى فدرال آلمان با طاس

رئیس جمهور کارى نکرد  به انجام نرسید. نخستین صدر اعظم، برخالف نخستین ۱۹۴۴سخنرانى هویس به مناسبت بیستم جوالى 

جاى گذاشته است، هرچند که ه طور کامل تصویر تاریخى از خود به که بتوان امروزه آن را سیاستى تاریخى نامید. کنراد آدناوئر ب

در انستیتو سلطنتى روابط بین المللى در  ۱۹۵۱خیلى جمع و جور در ششم دسامبر او مربوطه سخن مى راند.  ۀندرت در زمینه او ب

مشکالت زمان ما سخن رانى کرد. او از اینکه ایده ها و نهادهاى دمکراتیک خیلى دیر در آلمان رشد  ۀتم هاوس لندن دربارچا

موفق به پایه گزارى امپراتورى دمکراتیک آلمان نشدند، آن را فاجعه  ۱۹۴۸اظهار تاسف نمود و از اینکه آلمانى ها در  ،کردند

تکیه بر ایده اخالقى آزادى ملى، بر پایه ناسیونالیسم قدرت گرا تأسیس شد. با مبالغه گرایى و به جاى  ۱۸۷۱خواند. رایش در سال 

استفاده از فقر اجتماعى ناشى از جنگ جهانى اول، ناسیونال سوسیالیسم شکل گرفت، که سبب بال و بدبختى بى سابقه اى در  ءسو

استثناگرایى  ی،کوتاهه ود مگر آنچه تاریخ نگاران انحراف آلمان و یا بدر مجموع چیزى نب و [۷ویژه در آلمان شد ]ه تمام دنیا و ب

  آلمان مى نامند.

 ۀاشغال شد ۀدر برابر روزنامه نگاران خارجى چیزى را بیان کرد که بر آن هیچ تردیدى نمى رفت: منطق ۱۹۴۵آدناوئر در نهم اکتبر 

[. روشن تر از این نمى توانست میان خود و حریف سوسیال ۸است] آلمان از سوى روسیه، براى مدت نامعلومى از دست آلمان رفته

دمکرات خودش، کورت شوماخر، مرزبندى کند، یعنى فردى که نخستین نداى او در فضاى عمومى پس از جنگ جهانى دوم در 

فته و بیانى نیست که [. از سوى آدناوئر هیچ گ۹عنوان یک کلیت حکومتى و ملى حفظ شود]ه این جمله به اوج رسید: رایش باید ب

روزنامه راینیشه مرکور از شهر بن، پاول  سردبیرحل شدن آلمان در یک اروپاى فدرال را بتوان از آن نتیجه گرفت، پروژه اى که 

در هم تنیده با آلمان، و ویلهلم ونگر، و دیگرانى از جمع کاتولیک هاى کنسرواتیو با توسل به میراث فرا ملى امپراتورى مقدس روم 

بودند. تا آنجا که آدناوئر مى خواست، آلمان متحد مى باید محکم و استوار در پیوستگى با غرب و در اروپا باقى و  یدهبدان اندیش

تالش هایى که بر اندیشه هاى در هم تنیدگى غرب و فراملى گرایى به اندازه زیادى تأکید نمى کردند، فاصله مى  ازپابرجا بماند. او 
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توسط دوست حزبى آدناوئر ، یاکوب کایزر،  ۱۹۴۵فرا حزبى آلمان تقسیم ناپذیر که اواسط ژوئن  ۀورد کنگرگرفت. و این در م

  وزیر امور تمام خلقى آلمان، پایه گزارى شده بود، صدق مى کرد.

 "وایمار نیست بن "در کتاب خود  ۱۹۵۶سى، فریتز رنه آله مان، یجمهورى فدرال آلمان تازه هفت ساله بود که روزنامه نگار سوی

یکى از تفاوت هاى پایه اى میان اولین و دومین دمکراسى آلمانى را در یک جابجایى قابل توجه نقش چپ و راست تشخیص داد. 

در جمهورى وایمار، دو جبهه چپ انترناسیونالیستى و راست ناسیونالیستى بودند، در جمهورى بن تمام نیروهاى میانه رو راست 

آدناوئر، ائتالف شهروندى را تحت سیاست فراملى در هم پیوندى با دیگر ملل اروپا به پیش مى بردند، در حالى  میانه، به نمایندگى

که چپ هاى میانه رو در قالب سوسیال دمکراسى به رهبرى کورت شوماخر و اریش اولنهاور ملى گرایى را بر عهده گرفته و خود 

ند. حزب سوسیال دمکرات همان کارى را کرد که از گذشته خود درس گرفته را حزب جانبدار سخت آلمان متحد قلمداد مى کرد

[. بنابراین، آدناوئر، با یک ۱۰بود: هرگز نباید به سوسیال دمکرات ها این تهمت را بتوان زد که آنها به امور ملى میهنى بى توجه اند]

همان حال دمکرات. اگر جور دیگرى مى بود،  اپوزیسیون راست طرف نبود، بلکه با چپ هاى ناسیونالیست ضدکمونیست و در

 ۀهمبستگى جمهورى فدرال با غرب به سختى ممکن مى شد. با این دید، نقش ملى گرایانه سوسیال دمکرات ها اتفاقن فراهم کنند

 امکان تحقق سیاست فراملى آدناوئر بود: دیالکتیکى که هیچ یک از کنش گران سیاسى به آن آگاهى نداشتند.

 

۲) 

سال فروریختن دیوار برلین، هیچ زمانى تعیین کننده تر  ۱۹۸۹، سال تأسیس جمهورى فدرال و آلمان شرقى، و ۱۹۴۹میان  ۀاصلدر ف

نیست، روزى که ساخت دیوار برلین آغاز شد؛ نیاز و حتا اجبار به باز اندیشى بدنبال تحکیم تقسیم بندى دو  ۱۹۶۱ام اوت  ۱۳از 

. سیاست آدناوئر مبنى بر جاى گیرى آلمان در غرب، به هدف مقدس اتحاد دو آلمان در صلح و آلمان، در دستور روز قرار گرفت

شصت بسیار مطرح  ۀدست نیافتنى تر از همیشه به نظر مى رسید. باز اندیشى، که در ده ۱۹۶۱آزادى نینجامید، این هدف از سال 

آلمانى ها با تاریخ خود و درس هایى که از آن مى  ۀیع به رابطرابطه میان دو آلمان محدود نمى شد و خیلى سر ۀبود، فقط به آیند

 توان گرفت بسط یافت.

شصت تمام برداشت هاى علمى تاریخى  ۀطور پیشرونده اى در دهه ساخت دیوار علت این جهت گیرى جدیدى نبود که ب

سهم مهمى در به لرزه درآوردن  جمهورى فدرال را در برگرفته بود. اما سرخوردگى ناشى از شکست آشکار سیاست آدناوئر،

کتاب  ۱۹۶۱داشت. در سال هژمونى فرهنگى محافظه کاران و هموار کردن راه تجدید نظر منتقدانه بینش رایج و مسلط در تاریخ 

و سیاست جنگى آلمان  ۱۹۱۴توسط فریتز فیشر تاریخ دان هامبورگى منتشر شد، بررسى بحران جوالى  "چنگى بر قدرت جهانى"

اثر دیگرى نیز داشت: عقب نشینى در برابر خوانش در حال ظهور ملى گرایانه آلمانى ، که  ۱۹۱۸و  ۱۹۱۴ین سال هاى قیصرى ب

مین نشست تاریخ دان هاى آلمانى، که اکتبر  ۲۶مطابق آن امپراتورى آلمان هیچ گناه ویژه اى در جنگ جهانى اول نداشت. در 

[، به ۱۱فریتز استرن] و مله با کمک تاریخ دان فعال نیویورکى بارگ و ریشه از برسالئودر برلین برگزار شد، تفسیر فیشر از ج ۱۹۶۴

به بعد منتقدانه تر از پیش برخورد مى شد و در نتیجه درخشندگى  ۱۸۷۱تفسیر برتر و مسلط تبدیل شد. به حکومت قیصر از سال 

  تاریخى دولت ملى بیسمارک کاستى گرفت.



137 
 

ن هاى بیشتر جوان از جمله هانس ممسن، در مجموعه مقاالت خود با برداشت ها و نظرات اپوزیسیون ، تاریخ دا۱۹۶۶دو سال بعد، 

محافظه کار در زمینه سیاست گزارى هاى داخلى و خارجى بر علیه هیتلر، برخوردى انتقادى کردند. آنها از این راه فقط در برابر 

وره پایه گزارى و پیدایش جمهورى فدرال را به طزیربناى اس ،در همان حالعقیده تا کنون مسلط بر علم تاریخ قرار نگرفتند، بلکه 

. نوشتارهاى رالف ۱۹۴۴دنبال تعبیر یک جانبه و مطابق نیاز از روح بیستم جوالى ه لرزش انداختند: مشروعیت حکومت جدید ب

 [.۱۲ا بود]در همین راست ۱۹۶۵منتشر شده در سال  "جامعه و دمکراسى در آلمان"دارندورف در کتاب 

عنوان نخستین سیاستمدار آلمانى، فرانتس یوزف اشتراوس ه شصت یک جریان ساده شماتیک راست و چپ نبود. ب ۀبازاندیشى ده

هدف اتحاد دوباره دو آلمان را مورد پرسش قرار دارد. او، رئیس اتحادیه سوسیال مسیحى بایرن، در کتاب خودش با  ۱۹۶۶

دو آلمان مى گوید: من به یک حکومت واحد ملى آلمان باور ندارم، حتا در مرزهاى چهار منطقه  ۀلپشتیبانى از اروپایى کردن مسئ

اشغالى.... تنها اگر اتحاد دو آلمان را خارج از دوباره سازى حکومت واحد ملى در نظر بگیریم، مى توان تحقق آن را شدنى و 

ندگان لیبرال کنسرواتیوها بودند که در نیمه دوم دهه شصت جانبدار [. نه چپ ها و نه لیبرال چپ ها، بلکه نویس۱۳نزدیکتر کرد]

 ۱۹۶۷اعالم قطعى جمهورى فدرال بعنوان یک حکومت ملى بوده و خواهان حذف شرط موقتى بودن آن شدند. در تابستان 

مید که خطر آن براى بورگهارد فرویدنفلد روزنامه نگار در مجله کاتولیکى هوخلند، این شرط را یک دروغ در فضاى عمومى نا

جامعه کمتر از خطر آن براى فرد نیست. بسیارى نظر او را تأیید کردند، از جمله رئیس جدید حزب دمکرات آزاد، والتر شیل، که 

ى اروپاى داراى اعتبار م ۀاتحادی ۀذکر این شرط موقتى بودن در مقدمه قانون اساسى را نه در رابطه با آلمان متحد، بلکه تنها بر زمین

  دانست.

دمکرات مسیحى و رئیس جمهور  ۀالبته فرویدنفلد با مخالفت هایى از جناح هاى مختلف سیاسى نیز روبرو شد: نائب رئیس اتحادی

، در ۱۹۶۵مین سالگرد تولد اوتو فون بیسمارک در اول آوریل ۱۵۰اویگن گرستنمایر، که دو سال و نیم پیش از این به مناسبت 

از قاطعانه تاسف کرده بود از اینکه چرا شوراى مجلس اظهار خطاب به صدر اعظم رایش  ایمه سرگشاده روزنامه دى ولت، در نا

آلمان توسط شوروى بعنوان خاک یک پارچه آلمان نام نبرده و از حق ساکنین آنجا براى انجام امور شهروندى  ۀبخش اشغال شد

[. دلیل آورى رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات ها در ۱۴ت]خود، که توسط اشغال گران خارجى ضایع شده، دفاعى نکرده اس

دیگرى است: تسلیم شدن به خودآگاهى ملى تاریخى شده و تأکید بر یک حکومت  ۀبوندستاگ، هلموت اشمیت، کاملن گون

ان به این آغاز شده و گویا مى تو ۱۹۴۹یا  ۱۹۴۵جمهورى فدرالى احساس ناخوشایندى ایجاد مى کند، گویا تاریخ آلمان از سال 

ارزانى از درگیرى هاى آلمانى ها با گذشته و مسئولیت آنها براى تمام ملت فرار کرد. با توجه به تاریخ مشترک ملت آلمان، نه مردم 

یاد داشته باشیم که ه در آلمان شرقى و نه در آلمان فدرال نمى توانند با تبلیغ احساس ملى جداگانه خود را گول بزنند. باید همیشه ب

هم در سرنوشت سیاسى هموطنان خود در آلمان شرقى مسئول هستیم و این واقعیت است که آلمانى ها در آلمان شرقى تقریبن  ما

به تنهایى و به نمایندگى از سوى ما، اندازه بسیار بیشتر و غیر قابل مقایسه اى تاوان شکست همه ما در جنگ را مى پردازند... الزم و 

و تعلق میهنى و کشورى را در آلمان فدرال تقویت نمود، اما اگر  تأیید آن سبب به سایه بردن و یا قانونى است که خودآگاهى 

فروکاستن از خودآگاهى ملى ما شود، این یک تجاوز خطرناک به تاریخ ملت ما خواهد بود. از این رو مخالف قصیده سرایى براى 

 [.۱۵یک ملت آلمان فدرال هستم]
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در زمان ائتالف بزرگ و حضور اپوزیسیون چپ بیرون از پارلمان و قدرت گیرى نیروهاى  ۱۹۶۷/۶۸مناظره هوخلند سال هاى 

راست رادیکال بود. در میدان سیاست آلمان اتحاد سوسیال دمکرات ها و اتحادیه دمکرات مسیحیان بسیار سخت و کند بود. دست 

 طرح. رسید موفقیت به ۱۹۶۹ اکتبر در شیل والتر و  ى برانتیابى به یک رآلیسم جدید پس از تشکیل دولت سوسیال لیبرال با ویل

انت با عنوان دو حکومت، یک ملت، همبستگى آلمانى ها به عنوان یک ملت را مهمتر و باالتر از تالش براى دوباره سازى یک بر

  ن تازه اى داد.عنوان هنر ممکنات، جاه حکومت واحد آلمانى مى دانست، امرى که به تعریف شناخته شده از سیاست ب

مسیحى در اپوزیسیون و بویژه اتحادیه سوسیال مسیحى بایرن، که تا آن هنگام جانبدار پا بر جاى سیاست فراملى  ۀاحزاب اتحادی

اروپایى شدن آلمان بودند، با شعارهاى سوسیال لیبرال هاى ائتالف مبنى بر بستن قرارداد با بلوک شرق، به مبارزه برخاستند. فرانتس 

یک حکومت ملى آلمانى را مردود دانست. دادگاه فدرال قانون اساسى  ۱۹۶۶ف اشتراوس، رئیس اتحادیه نامبرده در سال یوز

در رابطه با درخواست ارائه شده از سوى دولت بایرن مبنى بر بررسى هنجارهاى پایه اى قرارداد با آلمان  ۱۹۷۳آلمان در جوالى 

را صادر کرد. دادگاه بر این نظر تأکید دوباره داشت که رایش یا امپراتورى آلمان  شرقى، حکم سازگارى آن با قانون اساسى

همچنان ادامه دارد و جمهورى فدرال آلمان با آن یکى است )البته از نظر حدود فعلى قلمرو حکومتى، با رایش کمى تفاوت دارد(. 

ان پاى فشارى نموده و از هر چیزى که به امر اتحاد دو ارگان هاى قانون اساسى آلمان موظف شدند در بازسازى حکومت واحد آلم

  [.۱۶آلمان آسیب رساند، دورى کنند]

داراى  ۱۹۴۹صادر شد، که نسبت به رأى شوراى پارلمانى در سال  ۱۹۷۳حکم دادگاه کارلسروهه براى حل مسئله آلمان در سال 

رسایش ذهنى حکومت ملى جلوگیرى نماید. گوستاو هاینه من، ف ۀفرمول بندى انقیادى و محدودگرتر بود، ولى نمى توانست از ادام

ژانویه  ۱۷دمین سالگرد بنیان گزارى رایش در یک سخنرانى تلویزیونى در صنخستین رئیس جمهور سوسیال دمکرات به مناسبت 

از محتواى آزادى  وجود آمد که خالىه خارجى امپراتورى ب ۀتنها پوست ۱۸۷۱، به آلمانى ها خاطرنشان کرد که در سال  ۱۹۷۱

بود که اردوگاه  ۱۹۱۹و  ۱۸۷۱بار، بلکه به معنى دوبار قرارداد ورساى، در  د سال امپراتورى آلمان نه یکصکامل شهروندان بود. 

دربر گیرنده  ۱۸۷۱را هم شامل مى شود. البته تاریخ آلمان از سال  ۱۹۴۵مرگ آشویتس، استالین گراد و تسلیم بى قید و شرط 

حامل جمهورى وایمار که برال، کنش هاى سوسیال دمکرات ها و کاتولیک ها در میدان سیاست نیز هست: احزابى بیسمارک لی

[. سومین رئیس جمهور هم ۱۷بودند. آنها و فقط آنها براى آلمان به پا خاستند، که از دید هاینه من، در آینده هم ادامه مى یابد ]

پلمیک سیاسى حزبى و برخى از یک جانبه گرایى ها و زمختى هایش در امور  آگاهانه به تاریخ سیاسى پرداخت و در کنار

شد. بازار تعبیر و تفسیرها از تاریخ آلمان در جهت مخالف آزادى و ارزش هاى دمکراتیک  مستدل آموزشى و تربیتى، خواهان نقد

، هاینه من بود که ۱۹۵۰نسبت به غرب ، در اکتبر  آن به سر رسیده بود. تنها دشمن سیاست آدناوئر ۀبا اینکه هنوز داغ بود، ولى دور

دلیل اعتراض به برنامه مسلح کردن پست رئیس جمهورى از حزب کناره گیرى ه در سابق عضو اتحادیه دمکرات مسیحیان بود و ب

ر نتیجه، کرده بود. او به شهروندان کمک مى کرد تا آغوش خود را هر چه بیشتر بر فرهنگ سیاسى دمکراسى غرب بگشایند. د

اولین سیاستمدار حکومتى از صف سوسیال دمکرات ها، از سنت هاى سیاسى جانبدارى مى کرد که با نام اولین صدراعظم 

جمهورى فدرال گره خورده بود. در همان زمان، در جمهورى فدرال نسبت به حکومت ملى بنیان گزارى شده از سوى بیسمارک 

به جاى آن مفهوم، توضیح  ۱۹۷۰/۷۱خود را از مفهوم ملت آلمان جدا کرد و در سال انتقادهایى شکل مى گرفت و آلمان شرقى 

دو ملت آلمان را قرار دادند: ملت قدیمى که در آلمان فدرال به وجود خود ادامه مى داد و ملت نوین سوسیالیستى آلمان شرقى. از 
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هشتاد تالش هایى براى  ۀنیافت، رژیم آلمان شرقى در دهآنجا که دکترین حزب سوسیالیستى اتحاد آلمان در میان مردم مقبولیتى 

گاه ترقى خواهانه نبود. زنده کردن و آبروبخشى به لوتر، فریدریش دوم و  ارتباط دادن خود با میراث پروس ها نمود که هیچ

  بیسمارک در همین رابطه بوده است.

ن پژواک داشت: از سوى برخى تاریخ دان ها و دانشمندان در جمهورى فدرال هم در قالب تز دو ملتى شد "دو ملت آلمان" ۀقضی

علم و سیاست جا باز کند. در واقع سیستم سیاسى جمهورى فدرال  ۀعلوم اجتماعى تعبیرى مطرح شده بود که البته نتوانست در حوز

ن دهه یک حکومت ملى از طرح دکترین دو ملتى بیشتر از آلمان شرقى راضى و خشنود بود، چرا که در جمهورى فدرال در چندی

پا گرفته و رشد کرده بود که چیزى کم نداشت مگر خودآگاهى رسمى یگانگى ملت، اما در آلمان شرقى وجود چنین حکومتى 

  [.۱۸فقط یک ادعاى رسمى بود و نه وجودى تاریخى]

الى بود که سیاست هاى برقرارى و حفظ اتحاد و یگانگى میان دو ملت، با وجود جدایى حکومتى، هدف تمام دولت هاى فدر

اجرا مى کردند. گذار از ائتالف سوسیال لیبرال به  ۱۹۷۳تا  ۱۹۷۰قراردادهاى شرقى سال هاى  ۀمربوط به دو آلمان خود را بر پای

به معنى یک گذار تاریخى در این رابطه  ۱۹۸۲رهبرى هلموت اشمیت به ائتالف مسیحى لیبرال به رهبرى هلموت کهل، در اکتبر 

 و ها ارتباط در مسیحیان دمکرات صدراعظم  هنگ سخنورى کهل ناسیونالیستى تر از اشمیت بود، سیاست او اما نه.نبود. آ

 از سخنى عمومى افکار در همچنین و هونکر، اریش کشور، رئیس و شرقى آلمان سوسیالیستى اتحاد کل دبیر با خود دیدارهاى

اعالم کرد که این خواست بر  ۱۹۸۳ى انتخابات مبارزه اما بود، ملى اتحاد خواهان هرچند او. آورد نمى میان به آلمان دوباره اتحاد

پایه اعتقاد محکم او به معنى بازگشت به گذشته و داشتن یک حکومت ملى نیست و مانند همه پیش کسوتان خود از زمان آدناوئر 

  [.۱۹مى شود]دو آلمان مربوط به امر حقوق بشر  ۀبه بعد، همواره تأکید مى نمود که مسئل

زمانى با رایش سوم افزایش یافت، برخورد با این بخش وحشتناک تاریخ آلمان آسان تر نمى شد. در چهلمین سالگرد  ۀهرچه فاصل

تاریخ بود، با اقدامى سمبولیک یک اعتراض جهانى را سبب شد. او همراه با  ۀکاپیتوالسیون رایش آلمان، کهل که تحصیلکرد

از گورستان سربازان در بیتبورگ در آیفل دیدن کردند. در آنجا در  ۱۹۸۵ام ماه مى  ۵ونالد ریگان، در رئیس جمهور آمریکا، ر

کنار سربازان ارتش، چیزهایى وجود داشت که در ابتدا در بن متوجه آن نبودند: گورهاى وابستگان به نازى ها و اس اس ها. اینکه 

یا درست تاثیر مخالفى را گذاشت که ویلى برانت، صدراعظم سوسیال دمکرات، کهل بر چنین دیدارى تأکید کرده بود، در تمام دن

با زانو زدن در برابر بناى یادبود قربانیان قیام در گتو ورشو، اداى احترام کرده بود. اگر ریگان پس از بیتبورگ،  ۱۹۷۰دسامبر  ۷در 

پدید مى آمد که آلمان فدرال و ایاالت متحده در بلزن هم دیدار نمى کرد، این احساس ترسناک  -از اردوگاه مرگ در برگن

  توافقى بأهم، جنگ جهانى دوم را یک جنگ ساده اروپایى مى بینند.

در  ۱۹۸۵مى  ۸ریشارد فون وایتسکر، رئیس جمهور آلمان فدرال سه روز بعد تالش به جبران رویداد بیتبورگ کرد. در سخنرانى 

ما را از دستان سیستم تجاوزگر ضد انسانى ناسیونال سوسیالیستى نجات داد. پایان جنگ  ۀبوندستاگ به معنى روز نجات بود. او هم

دست نیروى متجاوز و تسلط آنها، دلیل آن همه بال و ه دلیل آواره گى، اسارت و فرار هاى دست جمعى نبود، بلکه آغاز جنگ ب

 ۀعنوان نقطه را ب ۱۹۴۵مى  ۸دا کنیم... ما باید به درستى، ج ۱۹۳۳ژانویه  ۳۰را از  ۱۹۴۵ماه مى  ۸بیچارگى بود. ما اجازه نداریم 

   [.۲۰پایانى بر راه اشتباه تاریخ آلمان بدانیم، که با آن امید به آینده بهتر در دل ها جوانه زد]
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با  در قدرت بود، درگیر ۀرهایى داراى اثر رهایى بخشى هم بود: یک رئیس حکومت، که از اتحادی ۀسخنرانى وایتسکر، دربار

 عذر خوانش  مانند رئیس جمهور سوسیال دمکرات یک و نیم دهه پیش گوستاو هاینه من. ؛تفسیر محافظه کارانه تاریخ آلمان شد

 تاریخ وایتسکر، سخنرانى از پس سال یک ، ۱۹۸۶ ژوئن ام ۶ در بگیرد، نادیده توانست نمى جمهورى رئیس را گذشته از خواهى

 ۀادعا روبرو کرد که آشویتس فقط کپى تحریف شد این با را عمومى افکار آلگماینه، نکفورترفرا در نولته ارنست برلینى دان

  [.۲۱آن به خاطر ترس از نابودى توسط بلشویک ها بوده است] یجنایت استالین در مجمع الجزایر کوالگ بود و راه انداز

برجسته ترین چهره منتقد او یورگن هابرماس  . رار گرفتنولته با این ادعاى خود سبب اختالف تاریخ دان ها شد و مورد انتقاد ق

بود. این فیلسوف فرانکفورتى نظر مطرح شده از برلین را پسرفت و عقب نشینى نسبت به سطح آلمان در روند غربى شدن مى دید: 

س از جنگ ما در تاریخ پ ۀبدون پیش شرط جمهورى فدرال بر روى فرهنگ سیاسى غرب بزرگترین کار روشنفکران گشایش

است، امرى مهم که نسل من مى تواند بدان افتخار کند... تنها پاتریوتیسمى که ما را از غرب جدا نمى کند، پاتریوتیسم قانون اساسى 

بستگى به اصول قانون اساسى جهانشمول در ملت فرهنگ گراى آلمان متتأسفانه پس از آشویتس و بواسطه آن امکان تحقق  است. 

پاسخ هابرماس به نولته آغاز شکل گیرى گروه بندى غیر رسمى است، که مى توان آنرا چپ هاى پسا آدناوئرى [. ۲۲یافته است]

 نامید. او بستگى به غرب را مى پذیرد ) و نه همیشه بخش نظامى آنرا( و به آدناوئر در برابر شوماخر حق مى دهد.

ى نوین را جمع مى کند ولى این موضع را فقط با تعادل میان ملت( آلمان -پاسخ هابرماس شرایط مطلوب یک حکومت ملى ) دولت

غرب و شرق که از طریق متحد شدن دو آلمان امکان تخریب پذیرى دارد، دلیل آورى نمى کند، بلکه با جنایت ناسیونال 

تا تمام تاریخ آلمان هشتاد بعنوان رویداد مرکزى تاریخ اخیر آلمان و ح ۀلوکاست، که تازه از دهاسوسیالیسم و بطور مشخص با ه

نخست وزیر ایالت  ۱۹۸۵فهمیده و دریافت مى شود. اسکار الفونتن سخن گوى سیاسى چپ هاى پسا آدناوئرى شد. او از سال 

، نئوکنسرواتیست ۱۹۸۸در  "جامعه و آینده"در کتاب خوداو نائب رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان گردید.  ۱۹۸۶زارلند و از 

که ملیت  ، چراکه آنها وجود ریشه هاى جمهورى فدرال را هم چنین در آشویتس تأیید نمى کنند و اینها را سرزنش مى کند

، که به آشویتس هم مى رسد. الفونتن به روشنى مخالف حکومت ملى آلمانى و اصولن هر حکومت ملى ۱۹۴۹فدرال ما نه فقط به 

ناسیونالیسم منحرف داریم، به همین دلیل مى باید براى ما چشم پوشى  بود: اتفاقن از آنجا که ما آلمانى ها تجربه وحشتناکى از یک

روند اتحاد  ۀاز آن راحت تر از ملت هاى دیگر باشد.... براى آلمانى ها به موجب تاریخ اخیر خود، مقدر شده که نقش پیش برند

نه تنها عملى شجاعانه بود، بلکه سرزنش الزم براى [. نتیجه گیرى دیالکتیکى از انحراف به تقدیر، ۲۳فراملى اروپا را بر عهده بگیرند]

وره جمهورى طنجات، به روایت آمبروسیوس، یکى از پدران کلیسا، بر برکت هاى او افزود. آشویتس بعنوان سرچشمه و آغاز اس

ویسنده، قتل عام فدرال: در طرح سیاسى تاریخى الفونتن، جنایت بر علیه بشریت آلمانى ها فقط در خدمت منظورهاى کنونى بود. ن

یهودیان اروپایى را به سالحى تبدیل کرد براى مبارزه با حریفان عرصه سیاست داخلىدر مخالفت با الحاق دو آلمان و سرانجام 

براى به کرسى نشاندن ادعاى نقش رهبرى جمهورى فدرال در روند اتحاد اروپا. البته بر اساس پژوهش تاریخى هیچ سند و مدرکى 

  ه ادعاى نامبرده در خارج از مرزهاى آلمان جانبدارى شده باشد.در دست نیست ک

یک سال پس از انتشار کتاب الفونتن دیوار برلین فروریخت. اتحاد آلمان به گونه غیرمنتظرانه اى در دستور کار سیاست بین الملل 

کاندیداتورى الفونتن براى مقام  در برلین، هنگامى که ۱۹۸۹قرار گرفت. در نشست عمومى حزب سوسیال دمکرات ماه دسامبر 

تصویب شد، ویلى برانت، رئیس افتخارى حزب ، به الفونتن و دیگرانى که در مورد اتحاد دو آلمان  ۱۹۹۰صدراعظمى در انتخابات 
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لت را به این بزرگى یک م "بدهى"دلیل هاى مشابه اى داشتند فقط با یک جمله، ولى با محتواى سنگین چنین پاسخ داد: با این حال 

  نمى توان با تجویز تقسیم همیشگى آنها بازپرداخت.

یک سال بعد آلمان یکبار دیگر متحد شد. اما بدهى آلمان بازپرداخت نشده بود، چرا که چنین بدهى بازپرداخت شدنى نیست. 

آلمان بود. قتل  ۀسر آیندلوکاست نبود، بلکه دلیل آن عدم توافق نیروهاى پیروز جنگ بر اتقسیم بندى و جدایى آلمان ناشى از ه

عام یهودیان اروپا و تقسیم شدن آلمان دو رویداد قابل سنجش با هم و جمع پذیر نیستند. نتیجه گیرى رویداد دوم از اول، یک 

مشکل در تاریخ سیاسى است و به ما این فرصت و بهانه را مى دهد که باز هم درباره سود و زیان یک درخواست سیاسى از تاریخ 

  دیشى کنیم.بازان

 

۳) 

تاریخ جهان بارها نقل قول شده است: آنچه تجربه و تاریخ مى آموزاند، این است که مردمان و  ۀجمله اى از سخنرانى هگل دربار

دولت ها هرگز نه چیزى از تاریخ یاد نگرفتند و نه بر اساس درس هایى که از خود همان ها کسب شدنى مى بوده اند، عمل کرده 

 [.۲۵اند.]

ید این حکم به انجام نرسیده است. ) البته مى باید به یاد داشت که گفته هگل بیش از هر چیزى یبراى تأ ۱۹۴۵ریخ آلمان پس از تا

پس از جنگ جهانى دوم روندهاى یادگیرى  ۀباید بعنوان هشدارى براى نمونه هاى مشابه مفروض تاریخى فهمیده شود(. در دور

آلمانى نسبت به دمکراسى غربى هم از آن جمله بودند. گرچه  ۀژه غلبه بر پیش داورى هاى کهنویه موفقى هم وجود داشته اند. ب

 داد نشان ها آلمانى به: داد ارایه دمکراسى با رابطه در معکوس  پیشین تاریخ آلمان، رایش سوم، یک نتیجه گیرى ۀفصل بدون فاصل

ب هیتلر بر علیه دمکراسى همان جایگاهى را انقال شکست یادآورى این، ربناب. بود برده کجا به را آنها غرب سیاسى هاى ایده رد که

  براى آلمانى ها دارد که یادآورى پیروزى انقالب دمکراتیک نزد ملت هاى دیگر.

 در هشتاد ۀده در  البته در این گونه دریافت و درک از تاریخ آلمان خطرى وجود دارد: کوچک کردن افق هاى تاریخى.

لوکاست و قطب اهبررسی شکل گرفت: رایش سوم قطب منفى بود، به بیانى دقیق تر:  تاریخ از قطبى دو رویکردى فدرال جمهورى

 با همراه که به طورى داشت، متناقض نمایى ۀشمار مى آمد. این پایین آوردن افق دنباله مثبت هم موفقیت تاریخى جمهورى فدرال ب

ه قربانگاه رفت. اگر آگاهى از راه و روش شکل ب( یهودى و) آلمانى فاجعه ینپیش سرگذشت چنین هم ۱۹۳۳ از پیش آلمان تاریخ

 وره اى غیرقابل توضیح مى شود.طگیرى و رشد دیکتاتورى ناسیونال سوسیالیستى کاستى بگیرد، رایش سوم تبدیل به اس

ن در مورد حق رأى همگانى و نوزدهم برمى گردد و همی ۀتاریخ حاکمیت قانون، حکومت فدرال و دولت رفاه در آلمان به سد

بحران نهایى جمهورى وایمار نیروهاى آزادى خواه از دشمنان آزادى  ۀفرهنگ پارلمانتاریسم هم صادق است. اینکه چرا در دور

کسى بر مى آید که نابرابرى هاى روند دمکراتیزاسیون آلمان را  ۀشکست خوردند، پرسشى است که پاسخ به آن فقط از عهد

در امپراتورى  ۱۸۷۱در اتحادیه شمال آلمان،  ۱۸۶۷اى زود رس انتخابات دمکراتیک عمومى در زمان بیسمارک ) بشناسد. اجر

بهره ور این نابرابرى  ۱۹۳۰هیتلر بعد از  :۱۹۱۸شکست نظامى در پاییز  ۀآلمان(، تعیین دیر هنگام یک دولت مسئول پارلمانى به نشان

دمکراسى غیرآلمانى و طرز حکومتى  -آن گونه گفته و تبلیغ شده -ه توزى گسترده بر علیهبود. او توانست از سویى با رجوع به کین
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اعالم مشارکت خلق در انتخابات همگانى استفاده برد، گواهى نامه اى  ۀپیروزمند جنگ جهانى اول و از سوى دیگر از گواهى نام

وایمار براى پیشبرد قدرت سیاسى  جمهورى اواخر در گرا تداراق نیمه جمهورى ریاست کابینه  که از زمان بیسمارک اعتبار داشته و

  زیادى مى کرد. ۀخود از آن استفاد

جاى کاستن از افق تاریخى: این مى باید یکى از نتیجه هاى برخورد با تاریخ ه به مالکیت در آوردن تاریخ آلمان در مجموع خود، ب

نام روند یادگیرى آسیب شناسانه خوانده ه مربوط باشد که در روانکاوى ب دیگر مى بایست به چیزى ۀباشد. نتیج ۱۹۴۵آلمان پس از 

مى شود. ابزارى کردن آشویتس براى امور سیاست روزمره، که به منظور بى اهمیت جلوه دادن جنایت علیه بشریت آلمانى ها اجرا 

خارج از کشور کمتر بحثى بدون اشاره به نود در مورد اعزام نیروهاى ارتش به  ۀمى شود،از زمخت ترین نمونه هاست. ) در ده

لوکاست انجام مى گرفت(. درس هایى که آموزش هاى اشتباه را گوشزد و دور مى کنند، بخش الزم یادگیرى از تاریخ هستند: اه

  نتیجه گرفته مى شود، که منظورها و هدف هاى کنونى از پیش تعیین شده، در تاریخ برون فکنى مى شوند.

ذشت مبارزات براى تفسیر تاریخ است: مى توان چنین با مارکس و انگلس هم آوا شد. هیچ جهت گیرى سیاسى تمام تاریخ سرگ

دست بردار از کوشش براى اثبات تاریخى خود نیست. در یک اجتماع دمکراتیک مراقبت مى شود تا تصویرهاى زیادى از تاریخ با 

 -کشمکش تاریخ دان ها -در جریان نزاع مورخین ۱۹۸۶ستین بار در سال تاریخ )این مفهوم در آلمان نخ -هم رقابت کنند. سیاست

در مورد  [ در صدد به کرسى نشاندن تفسیر خود از تاریخ است. بدنبال این مبارزات بر سر تفسیر و تعبیر، مى توان۲۶بکار رفت (]

  ، امکان وجود دمکراسى میسر نمى بود.رویدادهاى مهم به یک توافق گسترده دست یافت. بدون حداقلى از توافق در تاریخ خود

قرار انتقاد علمى مورد چالش تاریخ، که در جهت خالف شناخت علمى از افسانه هاى تاریخى مواظبت مى کند باید  -یک سیاست

 برای اى متراکم تبدیل شده و در برابر انتقاد علمى سپر دفاعى گرفته و بگیرد. بویژه اگر یک خوانش مشخص از تاریخ به افسانه

کند. با درهم آمیزى آفرینش هاى ادبى و فرهنگ سنتى عامیانه، افسانه ها به مالکیت گروهى در مى آیند. تالش ایزوله کردن خود 

تاریخ است. علم تاریخ که خود در گذشته سهمى در افسانه سازى داشته است، باید با  -تاریخى یکى از فرم هاى سیاست ۀافسان

  ایى برخورد کند. در غیر این صورت ادعاى علمى بودن خود را از دست مى دهد.افسانه ها با افسانه زد

[. ۲۷فیلسوف آمریکایى فرانسیس فوکویاما، یک هگلى معتقد، از پایان تاریخ سخن راند] ۱۹۸۹/۹۰با آغاز دوران جدید پس از 

هاى کمونیستى، هر چند بطور کامل به هدف  منظور او موفقیت جهانى انقالب لیبرالى بود که پس از فروپاشى اکثریت دیکتاتورى

خود نرسید، ولى به نظر مى رسد به آن بسیار نزدیک شده است. در واقع بر علیه تز بازگشت تاریخ دلیل هاى زیادى وجود دارد. 

و  ناسیونالیسم در اروپاى شرقى هستیم، ناسیونالیسمى که توسط کمونیسم فقط سرکوب احیایپس از پایان جنگ سرد شاهد 

جمد مانده بود و در فرم نرمترى در اروپاى غربى هم نخاموش شده بود و تا اندازه اى در شرایط پیش از جنگ جهانى به حالت م

 آن در اى وقفه یک فقط ۱۹۹۰ و ۱۹۴۵  وجود دارد. این هم پیامد پایان کشمکش بین شرق و غرب است. آیا چهار و نیم دهه میان

  است؟ بیعىط امرى اروپا در که بود چیزى

ملت ها مى دانست )این فرمول را کارل دیتریش براخر  -عنوان دمکراسى پساملى در میان دولته بعدها جمهورى فدرال، خود را ب

ملت پسا سنتى در  -[. که این مفهوم در مورد آلمان دوباره متحد شده دیگر صادق نیست: این یک دولت۲۸مطرح کرد(] ۱۹۷۶

در همبستگى یک پارچه حکومت هاى فراملى در اتحادیه اروپا جاى دارد. با این وجود امروزه هم میان دیگران است که محکم 
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تکاملى پساملى است. در این مورد بحثى نیست و یک اشتباه پایه اى چپ  ۀاین نظر وجوددارد که اروپا مدت هاست که در مرحل

ملت خود  -اروپا را نتیجه مى گیرد. آلمانى ها نخستین دولتهاى پساآدناوئر ى است که از جمهورى فدرال آلمان موقعیت سراسر 

براى  ،ملت آنها را، که معمولن قدیمى تر هم هستند، انکار کرده -را خراب کردند و اجازه ندارند حق دیگر ملت ها در مورد دولت

  آنها یک هویت پساملى پیشنهاد کنند.

اروپا خواهان غلبه بر ملت ها نیست،  ۀآنها ساخته مى شود. اتحادی ۀوسیله نها و بملت ها، بلکه با آ -اروپا نه بر علیه ملت ها و دولت

بسنجند تا بدانند از کجا آمده اند، منتقدانه بلکه نزدیکى و همبستگى میان آنها را پى مى گیرد. آلمانى ها نباید فقط تاریخ خود را 

روپایى را بشناسند. سپس درخواهند یافت که چرا ا  باید دیگر ملت هاى ورند. آنها همچنیناکجا ایستاده اند و براى اروپا چه باید بی

 برخى افکار و تصورهاى آلمانى ها از اروپاى متحد براى همسایگان بیشتر ایجاد بى اعتمادى مى کند تا تأیید.

کت باز ایستاده است، نگران کننده و خطرناکى از حر ۀاروپا به گون ۀتعمیق روند یکپارچگى اروپا، که در پس گسترش اتحادی

نیازمند بینش و آگاهى به آن چیزى است که اروپایى ها را از راه فرهنگ به یکدیگر وصل مى کند و همچنین آنچه که آنها را بیش 

از سده ها از طریق سیاست از هم جدا نموده است. اروپایى ها تنها هنگامى با هم رشد مى کنند که به تجربه ها و دستاوردهاى 

چنین احساس ما یک  ،بنیان تاریخىدر  خود آگاه شوند، یعنى در وجود آنها یک احساس ما بودن رشد کند. هر جا کهمشترک 

  بودن وجود داشته باشد، آنجا اروپاست. اروپا در جایى تمام مى شود که این احساس نیست.

 ،ار گذشته، زمان حالذبدون شناخت همواره اثرگمعین نشده ایم، اما تحت تأثیر آن هستیم.  ،جبریک به و بناما از طریق تاریخ 

 آن یا این سیاسى عملى کاربرد توان نمى گذشته اساس بر. نیست خواندن قابل و خورده او بر مهر هفت که ماند مى را کتابى تأکید

   .نیست آلمان از کمتر اروپا براى تاریخ به تکیه. کرد گیرى جهت توان مى اما گرفت، نتیجه را مورد
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در این کتاب که از پرفروش ترین کتاب های  آمریکا ۲۰۱۶برنی سندرز، سناتور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری  خرمگس:

در آمریکا بوده، ضمن توصیف زندگی و مبارزات دوران جوانی و فعالیت های سیاسی بعدی خود، پایه های نظری و  ۲۰۱۶سال 

یان می آورد.  مقوله ای جدید از این مفهوم را به م "انقالب" ۀاو از واژ ۀعملی سوسیال دموکراسی آمریکایی را بیان می کند. استفاد

اصلی دموکراسی، ایجاد شبکه های  ۀاو انقالب را در مولفه های بیسابقه ای تعریف می کند، از جمله اهمیت به انتخابات همچون پای

مردمی دربرابر رسانه های جهت دار، مشارکت جوانان در سیاست و کنشگری مدنی از سطوح پایین و راهیابی آنها به مدارج سیاسی 

، خشونت "انقالب"سندرز از مفهوم  ۀآینده، ایجاد تحول اساسی در پالتفرم حزب دمکرات و موارد دیگر می داند.  انگارباالتر در 

مشارکت مردم در سطوح گوناگون فضاهای مدنی و سیاسی  ۀپرهیز، سازنده، تدریجی ولی برنامه ریزی شده و قاطع، و سامان دهند

 تجربه ای غنی برای جوامع دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه است.  این انگاره می تواند همچون

******* 

 

 یداور قدرت نیب  :ییگرا همگان و یمختار خود

 یطبر اریاسفند - یاریهش و

  یشمس ۱۳۹۵ با برابر یالدیم ۲۰۱۶

 به زبان آلمانی 

Autonomie und Konformität zwischen 

Urteilskraft und Klugheit 

 

Verlag Traugott Bautz 
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 و رو دنباله  همگی ما . داشت "ین گریتعی - خود " و "گذاری قانون - خود"   توان از مفهوم خودمختاری تلقی امروزه دیگر نمی

 به هنگامی تنها بگیریم، باید یا و گیریم  می عهده بر که معینی اجتماعی های نقش در ما که چرا ایم، شده( کانفورمیست) گرا همگان

 کتابدر  باشیم.  داشته انطباقی رفتاری موجود مقررات و قواعد به نسبت که شویم می شناخته رسمیت به خودمختار فرد یک عنوان

شود، که انسان، هرگاه ارتباط و جهت گیری نسبت به خودش را از دست ندهد، می تواند در شرایط همگان   مطرح می  حاضر این تز

 ودمختاری بیابد. سوی خه واری و انطباق هم راه خود را ب

  فلسفی مفهوم ابتدا در. است بخش الهام "پلسنر هلموت" (eccentric positionality)در اینجا تئوری وضعیتی عرف شکن 

 است این بر اینجا در بررسی مورد  تز. شود  می داده توضیح هوشیاری و داوری نیروی نظرداشت با ارسطو و کانت نزد خودمختاری

شیاری را در نظر داشته باشیم. هو و داوری نیروی  یعنی امکان، دو هر باید  می موجود، های داده حسب بر ، خصمش شرایط در ما که

 در " یابی جهت خود"  شود. در پایان، تز  می گذاشتهفرد و اجتماع به بحث  ۀکنونی دربار ۀمفهوم آزادی اراده و مجادل ،در ادامه

        . شود  می  فیمعر روانه دنباله های نقش ایفای شرایط

******* 

 

 اسالوی ژیژک - آلن بدیو: فلسفه در زمانه حاضر

 پناه کمال خالق - فواد حبیبی مترجم:

 

 انتشارات روزبهان

 به نقل از تارنمای طاقچهمعرفی 

 
 

، فیلسوف و اندیشمند اسلوونیایی با (۱۹۴۹-فیلسوف فرانسوی و اسالوی ژیژک)( ۱۹۳۷-و)نوشته آلن بدی "لسفه در زمانه حاضرف"

 .گردآوری پتر انگلمن است

نوشته اسالوی ژیژک است. « فلسفه دیالوگ نیست»نوشته آلن بدیو و « اندیشیدن به رخداد»این کتاب دربردارنده نوشتاری با نام 

 .فیلسوف معاصر مطرح شده است ای از این دو همچنین در پایان متن مباحثه

ها اظهار نظر کند یا  آن ۀتواند در رخدادهای معاصر نقشی ایفا کند و دربار اصلی در این کتاب این است که آیا فیلسوف می ۀمسئل

ای مشخصاً فلسفی بررسی شده است.  گونه معاصر ماست که در اینجا به ۀاصلی متوجه نقش روشنفکران در جامع ۀنه. این مسئل

 .باره دیگر بسنده نیست پاسخ دهیم فالسفه نباید فقط به تفسیر جهان بپردازند بلکه باید به تغییر آن نیز همت گمارند دراین

هر پاسخی به این سؤال امروزه باید دو مسئله را در نظر بگیرد. در یک سمت، همچنان مشارکت متفکران در جنایات قرن بیستم 

است؛  عملی تاریخ پابرجا مانده ۀکم تا زمانی که این مسائل چون حافظ کند، دست سنگینی می روی خودشناسی این گروه اجتماعی

https://taaghche.ir/author/1580/%D8%A2%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://taaghche.ir/author/5451/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%98%DB%8C%DA%98%DA%A9
https://taaghche.ir/author/5452/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://taaghche.ir/author/5453/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
https://taaghche.ir/publisher/430/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
https://taaghche.ir/publisher/430/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
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های  ها، اهل ورزش و گروه ها، شومن ایم که باعث شده مدل خوبی انجام داده ۀدر سمت دیگر ماجرا باید از خود بپرسیم آیا ما معامل

 غال کنند؟ای معاصر اش رسانه ۀمشابه جایگاه روشنفکران را در جامع

این موضوع، که در  ۀشان دربار پاسخ فیلسوف پاریسی آلن بدیو و فیلسوف و روانکاو اسلوونیایی اسالوی ژیژک در طول مباحثه

تر بود. آن دو به جای  تر و بدبینانه رود فروتنانه گرفت، بسیار از آنچه که از فیلسوفان انتظار می انجام ۲۰۰۴شهر وین در سال 

فلسفی را بازخوانی کنند و  ۀاند که نوعی کیفیت خاص اندیش دوران باشکوه اما منسوخ گذشته در پی آن ۀایگرفتن در س پناه

 .هایشان را در این موضع مطرح سازند پاسخ

******* 

 ادبی، تاریخی و اجتماعی ۀنشری

 آرمان

 

 سوم ۀشمار

 لس آنجلس

 ۲۰۱۷زمستان 
 

در شهر لس آنجلس منتشرشد.  این نشریه به بنیانگذاری  ۲۰۱۷ان در ماه فوریه ادبی، تاریخی و اجتماعی آرم ۀسوم نشری ۀشمار

است.  از جمله و مورد استقبال اهل تحقیق و فرهنگ و هنر قرارگرفته سامویل دیان، زیر نظر شورای دبیران تا کنون سه شماره منتشر 

 رت اهلل ضیایی و ناصر انقطاع می باشند.حقیقی، نص حسیناحمد کریمی حکاک، مهدی سیاح زاده، دبیران این نشریه، 

 شماره سوم آرمان پیرامون هدف های این نشریه می خوانیم:  ۀدر سرمقال

هدف عمده این نشریه از روز نخست این بوده که در محدوده زبان فارسی، در راه گسترش اندیشه های واالی انسانی گام 

مقصود خود اشاره کردیم و به خوانندگان گرامی وعده دادیم که بردارد. در سخن آغازین در شماره گذشته نیز براین 

فصلنامه آرمان را به سوی  جایگاهی هدایت کنیم که در آن اندیشه ها  و  ابداعات فکری دانشوران ایرانی که از فرهنگ و 

مروزی پرورده شده اند، ادب پرمایه متفکران ایران مایه و مدد گرفته اند و با بهره گیری از دست آوردهای نوآیین تمدن ا

مجال انتشار یابند. ما براین باوریم که در جهان متالطم امروز علی رغم پیشرفت های شگفتی انگیزی که در عرصه فن آوری 

و علوم محض پدید آمده، در قلمرو علوم انسانی، بخصوص سیاست و فرهنگ شاهد کمبودهایی هستیم که موازنه منطقی 

را در گستره وسیعی از جهان برهم زده است و هم از این روست که باید پای فشردن به تصحیح رفتارها و روابط انسانی 

 کاستی های یاد شده را از اهم وظایف جوامع مترقی و جمعیت های اندیشه ورز، بشمار آورد. 

 می باشند:زیر آرمان به شرح  ۀمقاالت این شمار

  سخن آغازین

 * همدوش با کوشندگان روشنگری     

 ژوهش های ادبی و  فرهنگی      پ
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     دکتر احمد کریمی حکاک    -* فروغ فرخزاد و دخترانش 

 بهرام گرامی     -* سُرمه و توتیا در ادب فارسی

 چهره های ماندگار    

 پروفسور فضل اهلل رضا      -* استاد دکتر عیسی صدیق اعلم 

 . دکتر ناصر انقطاع    مواج نور را به صورت مدار های فشرده نوری تبدیل کردپروفسور نادر انقطاع، دانشمند برجسته ایرانی که ا *

 سعید فروزان       -* استاد ادوارد ژوزف 

 تاریخ    

      مرتضی حسینی دهکردی -خورشیدی  ۱۳۲۰* یادی از اساتید دانشکده کشاورزی کرج در دهه 

     ینصرت اهلل ضیای، ترجمه:   پروفسور کارل جان -* تبریز 

      مرتضی حسینی دهکردی -* داستان تأمل برانگیزی از: بهکده جذامیان بجنورد 

 فلسفه و عرفان       

    شیریندخت دقیقیان -نزد مولوی و حکمت قباال » وصل»و « اصل»بررسی تطبیقی دو مفهوم  -» انسان خدایی»و « عرفان فناجو»* تقابل دو نحله ی 

      مهدی سیاح زاده -حرف الف  -ی * فرهنگ مختصر مبانی مثنو

   اقتصاد  

    محمدعلی اکباتانیترجمه و تلخیص :  -  ۲۰۵۰* جمعیت جهان در سال 

 شعر    

      احمد شاملو  -*  مرغ دریا 

      جهانگیر صداقت فر  -« پرده دار*  »

     نصرت رحمانی  -* پاندورا 

 معرفی و بررسی کتاب  

  نصرت اهلل ضیایی -در گفتگو با ماندانا زندیان « یارشاطر احسان»* زندگی نامه 

 «بود و نمود سخن»در باره کتاب  دکتراحمد کریمی حکاک* گفتگوی علیرضا اکبری با 

     نصرت اهلل ضیایی  -، نویسنده: دکتر عباس توفیق«آدم محتاط* »

 ی زیر تهیه کرد:طریق مکاتبه با نشانا از یتارنمای شرکت کتاب آرمان را می توان از 

Arman Cultural Foundation 

P.O.Box 4884 

West Hills, California 91308 - USA 

******* 

 

 

 شماره سوم نشریه الکترونیکی

 آزادی اندیشه

 

 «دین، سکوالریسم، الئیسیته»: با موضوع

http://journal.azadiandisheh.com/3/
http://journal.azadiandisheh.com/3/
http://journal.azadiandisheh.com/3/
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این نشریه با شماره سوم   .شد منتشر« دین، سکوالریسم، الئیسیته»با موضوع  آزادی اندیشهیکیشماره سوم نشریه الکترون

این شماره از . همکاری نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری منتشر شده است

است. در این شماره مقاالتی از محمدرضا نیکفر، کاظم ایزدی، « بخش باز»و « موضوع ویژه»اندیشه شامل دو بخش نشریه آزادی 

همچنین ضمن تشریح جریان نواندیشی دینی و   .فرهاد خسرو خاور و محسن متقی و گفت و گویی با تورج اتابکی منتشر شده است

به بررسی تحوالت جریان روشنفکری دینی در ایران معاصر و در ارتباط با  نقش آن در سکوالر کردن اندیشه و رفتارهای دینی،

مسئله سکوالریزاسیون پرداخته شده و نظریات علی شریعتی، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، محسن کدیور، یوسفی اشکوری، 

 .مهدی حائری یزدی در باب روشنفکری دینی مورد باز خوانی قرار گرفته است

به این سوال « صاحب نظران موسم به نواندیشان مسلمان»راح این شمار، حسن یوسفی اشکوری، مجموعه ای از پاسخ دبیر بخش اقت

جایگاه دین در حکومت: چه رابطه ای میان حکومت، و دولت و دین )به طو اخص اسالم( می بایست بر »فراهم آورده است که 

غ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی و رضا بهشتی معز به این سوال عبدالعلی بازرگان، علی پایا، سروش دبا« قرار باشد؟

نشریه  .بخش پایانی نیز به بزرگداشت هما ناطق، استاد دانشگاه تهران و سوربن فرانسه اختصاص یافته است  .پاسخ داده اند

 /http://journal.azadiandisheh.com/3 :در دسترس استاینترنت  به صورت رایگان در« آزادی اندیشه»الکترونیکی 

 هفتمپایان دفتر 

خرمگس، پرسش های خود را با  تارنمایکه در فوروم  شوددعوت می خوانندگان از 

 در میان گذاشته، با دیگر کاربران به گفتگو بپردازید:شورای دبیران و  ، مترجماننویسندگان

www.falsafeh.com 

 

 از فیس بوک خرمگس بازدید نمایید.

شبکه های اجتماعی رسانه ها و معرفی آن در  وپیشاپیش برای ارسال خرمگس به دوستان 

 سپاسگزاریم.

 

 kharmagas@falsafeh.comارسال مقاله ها و دیدگاه ها:  

 

 شموضوع دفتر هشتم: انتقام و بخش

http://journal.azadiandisheh.com/3/
http://www.falsafeh.com/
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