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ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
Jacques Rancière
)ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ(

در ﺑﺎرهی اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ِ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺤﺮان »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻏﯿﺮه

در زﯾﺮ ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﯾﻢ.
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی

اﯾﻨﺠﺎ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

»ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺟﺪال ِ دﻧﯿﺎﻫﺎ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ زدوده ﻣﯽﺷﻮد  :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮنِ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮار دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺒــﺎرزات ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫــﺎﻧﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .دوم آن ﮐــﻪ اﺣــﺰاب و

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﮐﻞ اﺑﺘﮑﺎر و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه در اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ِ )ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ِ( ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﺧﻮدِ رﺧﺪاد ) (Événementﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺬاﯾﯽ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ زدهاﻧﺪ؟«
……
»اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﻣﺮدم در ﺗﻬﺮان ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ… ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
اﻣﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻢﺳﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
…..
»در دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶرویِ
ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺧﻮدﺟﻮش« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن
دادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ “اﺣـﺰاب” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﺪهی ﭼـﭗ ،از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ِ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐ ُﻨﮑﺮن و ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﮕﻬﺪاریِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮی را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژهﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎنِ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ )ﻫﻢ رﯾﺘﻢ( ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
از اَﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﻤﮑﻨﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک و
ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﺰی ﺑﺎ دوام ﺳﺎﺧﺖ«.
….
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ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
Jacques Rancière
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه
)ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ(
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ﻫﻨﺮ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن و
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدنِ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎری ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫﻨﺮ »ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻣﺤﺴﻮس« اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه
ﭼﻬﺮهی ﻣﺎدی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،از راه اﻧﻄﺒﺎق دﻗﯿﻖ وﺳﺎﯾﻞاش ﺑﺎ اﻫﺪافاش.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی داوﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﻣــﻦ ِ ﻣﺴــﺘﻘﻞ و آﻓﺮﯾﻨﻨــﺪه«
از اﺣﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻫﻨﺎری
ﻣﻦ
ﻧﺒﺮد دﺷﻮارِ ﻣﻦ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدﺳﺘﯿﺰ
ﺟﺴﺘﺎرﮔﺸﺎﺋﯽ
وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ »ﻣﻦ« ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟« .وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟« .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ) (ontologyﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻓﺮد
وﺟﻮد دارد؟«
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎﻻ را ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ-رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ-ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ دادهاﻧﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﻣــﻦ«» ،ﮐﯿﺴــﺘﯽ« ﯾــﺎ »ﻫــﻮﯾﺖ« ) ،(identityﻓــﺮد ) (individualو
ﺧﻮداﻧﮕﺎره ) (self-imageدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ را در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،ﻣﻦ«» ،ﻓﺮد« و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ-ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی »ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟« ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
وﺟﻮد دارد.
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻢ ﻫﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ» .ﻣﻦ« ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﮕﺎﻧﯽ ) (organismﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﻣﻦ« اﯾﻦ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﻦ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻨﺸﮕﺮ ) (agentﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ«
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارم.

دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر در ﻣﻐﺰ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻪ اﻧﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را »ﻣﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻣﻐﺰم ﻫﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺰ را دارم ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ
در ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺪﻧﻢ ،ﻣﻦ
ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ
) (Philosophy of mindﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ذﻫﻦ )mind–brain identity
 (theoryﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻦﮐﺮداری )(physiological
در ﻣﻐﺰ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ِ ذﻫﻦ ،ﻫﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻐﺰﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ارﺷﻤﯿﺪس ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ،رﻧﻪ دﮐﺎرت اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ را در »ﻣﻦ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ) .(cogito, ergo sumاو ﺑﺎ ﺷﮏ آﻏﺎز
ﮐﺮدوﻟﯽ ،داﻧﺶ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﻬﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺷﮏ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ« آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن
ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ،او داﻧﺶ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .در روش دﮐﺎرﺗﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن» ،ﻣﻦ« در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و آﻧﺮا ﺑﺮرﺳﯽ و درک ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﻦ ِ« ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ و اﻗﺘﺪار
ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ .از دﯾﺪ دﮐﺎرت ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻗﺘﺪارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﭼﻮن ارﺳﻄﻮ ،اﻓﻼﻃﻮن ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دادن ﻣﻦ )اﻧﺴﺎن( اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه و ﺷﮏ
داﺋﻢ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ِ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ .اﯾﻦ روش ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز رﻫﺎﺋﯽ از
ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺪارﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮم ﻫﺴﺘﻢ« .ﻣﻦ ﺧﻮدم را دﻗﯿﻘﻦ آﻧﻄﻮر
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮ ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻮرد »ﻣﻦ« ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺂوری ﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﻮدﻣﺎن
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از رواج آﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او
ﻧﺪاﺷﺖ .داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮت و آوازه ﺧﻮب از داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺧﻮداﻧﮕﺎره و ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺮف ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.

ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺨﺼﯿﺖ
واﻻی ﺧﻮدش اﺳﺖ .او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻇﺎﻫﺮ ،ﺛﺮوت و
ﻗﺪرت و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮاط،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل روح و روان اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺪن ،ﺛﺮوت ،ﻟﺒﺎس و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن اﻣﻮال ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎم
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪن ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ﺑﯿﻨﺸﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل روح و
روان ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺳﻘﺮاط ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دروﻧﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ .از دﯾﺪ او ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن،
ارزش زﯾﺴﺘﻦ ﻧﺪارد.
اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دارای ﯾﮏ ﺷﻌﻮر اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﻌﻮر
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری درﺳﺖ و ﭼﻪ
ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﻫﺴﺘﻢ« .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ،
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﻣﺮا ﭼﻮن ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ

اﺣﺴﺎس

ﻣﯽ

ﮐﻨﻢ

دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ داﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻮرد
»ﻣﻦ« ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم را ﭼﻮن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ِ ﺧﻮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺧﻮدم درﺑﺎره ﺧﻮدم ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮم ،ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارم ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮان درﺑﺎره
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ از رواﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و
ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻣﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهای از آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ« .ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﻮش ،درﺳﺘﮑﺎر ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ،
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه» ،ﻣﻦ« ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎور داد .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻓﺮض
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ،ﻫﺪف اﻧﺴﺎن ﭘﺮورش ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺑﺮای
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن ) (eudaimoniaﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪه اﺻﻠﯽ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ – ﺧﻮاه ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
دﺳﺘﯽ ،ﻫﻨﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ – ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ارﺳﻄﻮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺳﻪ درﺟﻪ اﻓﺮاط،
اﻋﺘـﺪال و ﺗﻔﺮﯾـﻂ دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﺜﻠـﻦ در دو اﻧﺘﻬـﺎی دﻻوری،
ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺑﺰدﻟﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در دو ﺳﻮی راﺳﺖﮔﻮﺋﯽ ،دروﻏﮕﻮﺋﯽ
و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ،ﭘﺮدهدری و ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﻪﮔﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ،
ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻮدن ،ﺑﺎ ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ارﺳﻄﻮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
را ﻫﻢ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را درﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾـﻦ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ارﺳـﻄﻮ در ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزﺷﯽ ﮐﻤـﺎل ﻣﻄﻠـﻮب وﯾﻠﻬﻠـﻢ ﻓـﻮن
ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ] (Wilhelm von Humboldt) [1ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه» ،ﻣﻦ« ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ارادهام ﻫﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ،آرزو و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ
»ﻣﻦ« دارد ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﯾﻨﺪه
ﺧـﻮد را در اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎﯾﻢ ﺑـﺒﯿﻨﻢ .ﻣـﻦ ِ ﻣـﻦ ﺑـﺎ اﻫـﺪاﻓﯽ ﮐـﻪ دارم و
اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻫﺴــﺘﯽﮔﺮاﯾﯽ ) (Existentialismاﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ،ﺳــﻮرن
ﮐﯽﯾﺮﮐﮕﺎرد] (Søren Kierkegaard) [2ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع
»ﻧﺎاﻣﯿﺪی« اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اراده آزاد دارد.
ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﯽاﻧﺪازه ﮐﻢ اﺳﺖ .ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ذات اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ،ذات ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻫﻤﺎن ذات

و ﺟﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺑﺎ رواﺑﻄﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺨﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ« .اﯾﻦ ﻣﻦ ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ِ ﻣﻦ ﺑﺎ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ دارم ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آوازه ،ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻇﺎﻫﺮ او اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﻣﻦ ِ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ« .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ زﯾﺒﺎﺑﯿﻦ](Kaleidoscope) [3
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر در آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﮕﻮی آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ» .ﻣﻦ« ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﺎﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﮑﺎن اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﻦ« ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿـﺰی ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨـﺪان ﻋﻠـﻮم اﻋﺼـﺎب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
)(Midgley, 2014
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان »ﻣﻦ« و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را از ﭘﺎرهﻣﻦﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ» .ﻣﻦ« از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢﮐﻨﺶ ﻫﻤﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
ارﮐﺴﺘﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎز
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺻﺪای ﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ2017) .

آﯾﺪ» .ﻣﻦ ِ« ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت را
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
از ﺳﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﮐﺴﺘﺮ »ﻣﻦ ِ« ﻧﻮاﺧﺘﻪ
(Gärdenfors,

ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻮق اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ »ﻣﻦ« از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ در
دورانﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮدازش زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﮔﻮارش ﻏﺬا،
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از
روﻧﺪ ﮐﺎر آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻋﻤﺎل
ﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮارادی ) ،(reflex actionﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮای »ﻣﻦ« ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
روال ) (Routineﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
روال ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،وﻗﺘﯽ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :ﭼﺮا ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻏﻨﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ؟ و ﭼﺮا اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ »ﻣﻦ« اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ »ﻣﻦ« ﺑﺎ ﺗﻮ و ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت،
ﺧﺎﻃﺮات و روﯾﺎﻫﺎ دارﯾﻢ؟
ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺘﺰﯾﻨﮕﺮ در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ِ »ﻣﻦ« ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را در دﺳﺘﺮس اﻧﺪاﻣﮕﺎن ﻣﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ،
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،اﻧﺪاﻣﮕﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺪار ارادهای از ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ارادهی آزاد(Metzinger, 2009) .
ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ِ »ﻣﻦ« در ﻧﻈﺮﯾﻪی زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ» :ﻧﻬﺎد« )،(id
»ﺧﻮد« ) (egoو »ﻓﺮاﺧﻮد« ) .(super-egoاﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
»ﻧﻬﺎد« ،آن ﺑﺨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪوِ زاﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮر دارد .ﻧﻬﺎد
ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ و ﻏﺮاﯾﺰ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﮑﯿﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻧﻮزاد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﻧﻬﺎد ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺳﺮﯾﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﺴﺐ ﻟﺬات.
»ﺧﻮد« ،آن ﺑﺨﺶ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﻮرد و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ

اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ِ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎد،
ﻓﺮاﺧﻮد و دﻧﯿﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ اﺻﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎواﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﻓﺮاﺧﻮد« آن ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪهی ﺗﻤﺎم آرﻣﺎنﻫﺎ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮاﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ» :وﺟﺪان« و »ﺧﻮد ِ آرﻣﺎﻧﯽ« .ﮐﻨﺶ
»وﺟﺪان« ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ :ﭘﺎداش دادن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ.
ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻫﻮﻣﻔﺮی درﺑﺎره ﭼﺮاﺋﯽ وﺟﻮد ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
وﺟﻮدداﺷﺘﻦ و زﻧﺪﮔﯽﮐﺮدن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮده ﻣﺘﺤﺮک
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ )Humphrey,
)(zombie
 .(2011اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻟﺬت
ﺑﺒﺮد ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون] :[4ﻫﺪفِ
ﺑﺰرگِ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ – اﺣﺴﺎس اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ
درد داری.

ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺪرن
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ دﻫﮑﺪهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد
را در روش زﻧﺪﮔﯽ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ دارد .در دﻫﮑﺪه ،ﻓﺮد ،ﻫﻮﯾﺖ
ﺧﻮد از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺟﻤﻊ ،ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻨﺎم »ﻣﺎدر ﻗﺼﺎب« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم »ﭘﺴﺮ ﮐﺪﺧﺪا« .ﺟﻤﻊ
دارای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺟﻤﺎﻋﺖ][5
) (Gemeinschaftﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﺟﺘﻤﺎع روﺳﺘﺎ ،آﺑﺮو ،ﺷﺮف و ﻧﺎﻣﻮس
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دارد.
اﻫﻤﯿﺖ آﺑﺮو در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﻮز آﺑﺮو و ﻧﺎﻣﻮس ﯾﮏ ﺟﺰء ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ از درک »ﻣﻦ« اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﮔﺎه رﻓﺘﺎر ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻗﻮام را ﺑﺮ اﺑﺮو و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد.

روی ﺑﺎﻣﺎﯾﺴﺘﺮ] [6ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻗﺮن
ﻓﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺧﻮد را دارد،
ﻫﻔﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) .(Baumeister, 1986در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ،
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮدﯾﺖ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻓﺮد و ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻓﺮد« ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﯿﺪِﻧﺰ] [7ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻣﻦ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی و
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ دارد ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ از
آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻓﻪاش ﺑﻮد ،ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در درﺟﻪ اول ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در
روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ» ،ﻣﻦ« را دراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ» ،ﻣﻦ« ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ) (Reflexivityﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻈﻢ ﭘﺴﺎﺳﻨﺘﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ داﺋﻤﻦ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰان درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﯾﮑﯽ
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺮد
)(Giddens, 1991
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ﻣﺪرن

اﺳﺖ.

ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎ اﺻﻄﻼح رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی جماعت
ﭘﯿﺸﺎﺗﺠــﺪد ) (Gemeinschaftدر جامعه ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴــﻢ )(Gesellschaft
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺣﺘﺮام ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دارﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﺎط ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎری ،ﮔﺮوهﻫﺎی ورزﺷﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﮔﺮوهﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮه .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
“دوﺳﺘﺎﻧﯽ” ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ وﻗﺖ
و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ ،اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﭼﺎرﭼﻮب

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮد ،ﺑﺎ ﺧﻮب و ﺑﺪش ،را ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻨﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷـﺪه ﺑـﻮد را ،از ﺑﯿـﻦ ﻣـﯽﺑﺮد .ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻏﯿﺮﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﺰرگ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده
ـﺎزﯾﻢ.
ـﺎن ﺑﺴـ
ـﻮد را ،ﺧﻮدﻣـ
ـﻦ ِ« ﺧـ
ـﻮاﻧﯿﻢ »ﻣـ
ـﺪ و ﻣﯽﺗـ
ـﺎ ﺑﺎﯾـ
ـﺖ .ﻣـ
اﺳـ
)(Gärdenfors, 2017
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ »ﻣﻦ« و ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﻮن ﭘﺘﮏ ،ﭼﮑﺶ،
ﺗﻠﺴﮑﻮپ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  ،اﮔﺮ درﺳﺖ
ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﮑﺮی »ﻣﻦ« ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .واژهﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .ﻫﺮآن ﻗﺎدری ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮی .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
اﻣﺮوزه در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺴﺘﺮدهی آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺻﻨﻌﺖ آراﯾﺸﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد
را ﺟﻮانﺗﺮ و ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼن ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻌﻨﻮی و دروﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻠﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﻣﯿﺰان وﻗﺖ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺸﯽ
در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﺮج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻠﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ درون را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاد ﺑﺎرﮔﺬاری ﻋﮑﺴﯽ در رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ﺧﯿﺮ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻮن ﻣﻬﺮهای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻮﯾﺘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺘﯿﺎج ،اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و ﺣﺮﻣﺖِ »ﻣﻦ« ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬار از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ
آزادی داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ روی »ﻣﻦ« ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،آﻧﺮاﺑﺴﺎزد و ﯾﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺰ را ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮑﻞدﻫﯽ »ﻣﻦ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻣﺮوز روی ﻣﻐﺰ ،ﺑﺪن و ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.

ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ِ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ِ
ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪﻫﺎ و اﻗﺘﺪارﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺑﺪون ﻧﻔﯽ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ارﺳﻄﻮ ،ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و . .
 .ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن و ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺑﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﮏﮐﺮدن ،زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﺑﺮدن ،ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﺟﺪﯾﺪ راه ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻦ ِ ﻗﻮی و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺨﺖ در ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اوﺳﺖ.

ﻣﻦ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮدﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻣﻦ« ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را ،ﺧﻮدش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ ،در ﺷﺮق و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻓﺮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ» .ﻣﻦ« ﺑﺎ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ
ژرف روی ﻓﺮد دارد.

ﻣﻦ در ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻦﺳﺘﯿﺰی ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدﯾﺖ و ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را
ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکِ ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
اﻧﺴﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و او را ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺗﻮان از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و رﻫﺒﺮی و آﻣﻮزش ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،اﻣﺎم ﯾﺎ رﻫﺒﺮ را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ادﯾﺎن و از آن ﻣﯿﺎن اﺳﻼم ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ،
اﻇﻬﺎرات ﺿﺪﻋﻠﻤﯽ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﺎذب راه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏﮐﺮدن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎز ﺷﮏ ﯾﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﺗﻮرﯾﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﮏ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺪاد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺮگ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ذاﺗﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.

اﺻﻮﻟﻦ ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻧﻮآوری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻧﺒﺎل ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﺎن ﻧﺰول آن رﻓﺘﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ واﻗﻌﯿﺖ
روز ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﯽ و
ﺧﺮدورزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﻢ وﻓﻖ اﻣﻮر ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ،در ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺪا اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﮏ،
ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽرود .او ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﭘﺲ ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﮑﻼم ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ رود ﺗﺎ از زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮد» .ﻣﻦ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﺪازد ﺗﺎ ﺑﺪ و ﺧﻮب را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ» .ﻣﻦ« ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،ﮐﻼم ﺧﺪا،
ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮه ،راه ﺣﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﺎن
ﮔـﺎﻟﯿﻠﻪ ) (۱۵۶۴–۱۶۴۲ﻣـﯽ اﻓﺘـﻢ ﮐـﻪ در ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺤـﺎﮐﻤﻪ در دادﮔـﺎه
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ زﻣﺎن را ﺑﺪاﻧﯽ ،ﺑﯿﺎ و از ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﭙﺮس .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف
ﻫﺪﯾﻪی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﺛﺮش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وزر و وﺑﺎﻟﯽ ﺑﺮ
دوش دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ درﺳﺖ
ﮐﺮدهاﯾﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪ .از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ ﮔﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ .از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ
ﺧﺪا ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﺎ داده ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻓﻘﻂ از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺴﺖ!
اﯾﻦ ﻣﻨﻊ دﻗﯿﻘﻦ در اﺳﻼم ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮآن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ
و ﻋﻠﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺮ  ،٩اﻧﻔﺎل  ،٢٢آل ﻋﻤﺮان -١٩١
 (١٩۰از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﭘﻮﺳﺖ از ﮐﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮐ َﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ راه ﺣﻞﻫﺎ در ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺧﺮد ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﺮد ﺧﻮد
را ﺑﮑﺎرﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و ﺳﻨﺠﺶﮔﺮی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﺎ را از ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺮد و ﭘﯿﺮوی
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﻼم ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ،ﺿﺪﻓﺮدﯾﺖ ،ﻣﻦﺳﺘﯿﺰ و ﺷﺨﺼﯿﺖﮐ ُﺶ
اﺳﺖ .ﻫﻢ در آﻣﻮزش ،ﻫﻢ در ﻋﺒﺎدات و ﻫﻢ در اﺳﺎﻃﯿﺮش .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻦ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻫﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داغ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻠﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﺟﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ درﺟﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدن
ﺑﻪ آدم از درﮔﺎه اﻟﻬﯽ راﻧﺪه ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی در رواﯾﺎﺗﯽ از
اﺑﻦﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﺑﻠﯿﺲ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﻮد و
در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺎﮐﻦ در زﻣﯿﻦ ﺟﻦ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻫﻤﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ و در داﻧﺶ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺮور
ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻤﻮد) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺟﻠﺪ  ،۱ص (۵۳
آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او از آﺗﺶ اﺳﺖ و آدم از ﺧﺎک ،ﺗﻤﺎم
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن ،ﭘﺎک ﺑﻮدن و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدن،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ آدم ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺷﺪ و »ﻣﻦ« را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﺗﺮا ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ،
ﺑﻪ ﺑﻤﺐﮔﺬاری در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﮑﯿﺶ ﺧﻮدت .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮدت را ﺑﮑﺸﯽ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﮑﺲ ﭘﯿﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ
ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺧﺎوری ﺑﺎﺷﯽ،
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪم و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن
 ۳۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۱
ﺑﺮای ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن و ﺑﺮﯾﺪن ﻧﻔﺲ ﻓﺮدﯾﺖ و
اﻧﺘﻘﺎدﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و دﺳﺖﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﮐﻼم
ﺣﺪﯾﺚ »ﻟَﻮْﻻک َ ﻟﻤﺎ ﺧ َﻠَﻘْﺖُ اﻷﻓ ْﻼک َ« )اﮔﺮ
را ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﺪم( ﺿﺮب زده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺪار
اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﮐﻬﮑﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »وﻗﺘﯽ ﻛﻪ آدم ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ را ﺑﺒﺨﺸﯽ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز او را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهام؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺮا
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪی و در ﻣﻦ از روح ﺧﻮﯾﺶ دﻣﯿﺪی ،ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻻ

ﮔﺮﻓﺘﻢ؛ ﭘﺲ در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺮش دﯾﺪم ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ«؛ ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺎم او را در ﻛﻨﺎر ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ
آوردهای ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ او ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن در ﻧﺰد ﺗﻮ
اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ای آدم؛ او ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻧﺰد
ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺣﻖ او ﺑﺨﻮان؛ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻪ ﺗﻮ را آﻣﺮزﯾﺪم؛ و اﮔﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ آﻓﺮﯾﺪم .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .
)اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ج  ،٢ص  ،۶۷٢ﺷﻤﺎره (۴٢٢٨
ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ و داﻧﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر راﺑﻄﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮآن را
دارﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪ ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻋﻄﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻮیﻫﺎ دﺳﺖ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را از ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺮ
ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻄﺎر در ﺑﺎره ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »آﻓﺮﯾﻨﺶ
را ﺟﺰ او ﻣﻘﺼﻮد ﻧﯿﺴﺖ« و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﺟﻔﺖ
ﮔﺮ ﻧﺒﻮدی ﺑﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک را
ﻣﻦ ﺑﺪان اﻓﺮاﺷﺘﻢ ﭼﺮخ ﺳَﻨﯽ

زان ﺳﺒﺐ او را ﺧﺪا ﻟﻮﻻک ﮔﻔﺖ
ﮐﯽ وﺟﻮدی دادﻣﯽ اﻓﻼک را
ﺗﺎ ﻋﻠﻮ ﻋﺸﻖ را ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻨﯽ

وﻗﺘﯽ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺳﻄﻮت ،ﺟﺬﺑﻪ و ﺟﻼل و ﺟﺒﺮوت ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪی ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر او ﺳﺮﻣﺸﻖ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎدﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ازداوج دﺧﺘﺮ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻏﺎرت و ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ.
ﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮐﻪ
در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن آن ﺗﻼش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﻃﻠﺒﺪ ،در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ارﺗﺪاد و ﺳﺐ ّ اﻟﻨﺒﯽ را ﻫﻢ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻦ ِ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه و ﻣﻦ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻦ ِ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از اﺳﻼم و اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮگ را دارد.
ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت،
اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻧﺒﻮد ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در » ﺳﯿﺮه ٔ ﻧﺒﻮی اﺑﻦ
ﻫﺸﺎم« و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺰوات ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻦﺳﺘﯿﺰ و اﻧﺪﯾﺸﻪﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﻮا و ﭘﯿﺮو ﭘﺮور ،ﻣﺠﺘﻬﺪ و
ﻣﻘﻠﺪ ﭘﺮور ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ آن ﻫﻢ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻤﯿﻖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻨﻔﻌﻞﺳﺎزی ،ﺗﻮﮐﻞ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﻮی در ﻣﺜﻨﻮی در داﺳﺘﺎن » ﻗ ِﺼ ّﻪٔ آن دَﺑ ّﺎغ ْ ﮐﻪ در ﺑﺎزارِ
ﻋ َﻄ ّﺎرانْ از ﺑﻮی ِ ﻋ ِﻄ ْﺮ و ﻣُﺸﮏ ْ ﺑﯽﻫﻮش و ر َﻧْﺠﻮر ﺷ ُﺪ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
آن ﯾﮑﯽ اُﻓ ْﺘﺎد ﺑﯽﻫﻮش و ﺧ َﻤﯿﺪ
ر َﺳﯿﺪ

ﭼﻮن ﮐﻪ در ﺑﺎزارِ ﻋ َﻄ ّﺎران

ﺑﻮی ِ ﻋ َﻄ ْﺮ َش زَد زِ ﻋ َﻄﺎران راد
ﺑ َﺮ ﺟﺎ ﻓ ُﺘﺎد
ـﺒَﺮ
ـﺎد او ﺑﯽﺧ َـ
ـﺮدار اوﻓ ْﺘـ
ـﻮ ﻣُـ
ﻫَﻤﭽـ
اَﻧْﺪ َر ﻣﯿﺎنِ ر َﻫْﮕ ُﺬ َر ْ

ﺗﺎ ﺑِﮕ َﺮدﯾﺪ َش ﺳَﺮ و

ـﻢ روز
ﻧﯿـ

ﺟ َﻤﻊ آﻣﺪ ﺧ َﻠْﻖ ﺑﺮ وِی ْ آن زﻣﺎن
دَرﻣﺎنْ ﮐ ُﻨﺎن

ﺟ ُﻤﻠِﮕﺎن ﻻﺣ َﻮْلﮔﻮ

آن ﯾﮑﯽ ﮐ َﻒ ﺑﺮ دل ِ او ﻣﯽﺑِﺮاﻧْﺪ
وِی ْ ﻓ َﺸﺎﻧْﺪ

وَزْ ﮔ ُﻼب آن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ

او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐ َﻨْﺪر ﻣَﺮ ْﺗَﻌﻪ

از ﮔ ُﻼب آﻣﺪ

وِرا آن واﻗﻌﻪ
آن ﯾﮑـﯽ دَﺳـﺘَﺶ ﻫﻤﯽﻣﺎﻟﯿـﺪ و ﺳَـﺮ
ﻫﻤﯽآورد ﺗﺮ

وآن دﮔـﺮ ﮐﻪﮔـﻞ

ـﻢ
ـﻪ ﻫـ
ـﺮ زد ﺑـ
ـﻮد و ﺷ ِﮑ َّـ
ـﻮرِ ﻋـ
آن ﺑ َﺨـ
ﭘﻮﺷ ِﺸ َﺶ ْ ﻣﯽﮐﺮد ﮐ َﻢْ

ـﺮ از
وآن د ِﮔ َـ

وآن د ِﮔ َﺮ ﻧَﺒْﻀ َﺶ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﯽﺟ َﻬ َﺪ
دَﻫﺎﻧَﺶ ﻣﯽﺳ ِﺘَﺪ

وان د ِﮔ َﺮ ﺑﻮی از

ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ْ ﺧﻮردﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑ َﻨﮓ و ﺣ َﺸﯿﺶ
اَﻧْﺪ َر ﺑﯽ ﻫُﺸﯿﺶ
ﭘَﺲ ﺧ َﺒَﺮ ﺑ ُﺮدﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎن را ﺷ ِﺘﺎب
آنﺟﺎ ﺧ َﺮاب

ﺧ َﻠْﻖ دَرﻣﺎﻧﺪ َﻧﺪ

ﮐﻪ ﻓ ُﻼن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

ﮐ َﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣَﺼ ْﺮوع ﮔﺸﺖ
ﻃ َﺸ ْﺖ؟

ﯾﺎ ﭼﻪ ﺷ ُﺪ ﮐﻮ را ﻓ ُﺘﺎد از ﺑﺎمْ

ﯾﮏ ﺑﺮادر داﺷﺖ آن دَﺑ ّﺎغِ زَﻓ ْﺖ
داﻧﺎ ﺑِﯿﺎﻣَﺪ زود ﺗَﻔْﺖ

ﮔ ُﺮ ْﺑ ُﺰ و

اﻧﺪﮐﯽ ﺳَﺮﮔﯿﻦ ِ ﺳﮓ در آﺳْﺘﯿﻦ
آﻣﺪ ﺑﺎ ﺣ َﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ر َﻧْﺠ َﺶ ﻫﻤﯽداﻧﻢ زِ ﭼﯿﺴﺖ
ﺟ َﻠﯽﺳﺖ

ﺧ َﻠْﻖ را ﺑِﺸ ْﮑﺎﻓﺖ و

ﭼﻮن ﺳَﺒَﺐ داﻧﯽ دَوا ﮐﺮدن

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺜﺮ ،ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﺑﺎزار
ﻋﻄﺎران ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزار وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم او رﺳﯿﺪ،
ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪ و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدم ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻋﻠﺖ ﻏﺶﮐﺮدن او را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و
درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﮑﻢ او را ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯽ داد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻼب ﺑﻪ ﺳﺮ و
روی او ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮی
ﮔﻼب اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﻣﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را
ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯽ داد و دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻫﮕﻞ ﺗﺮ آورد .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮر ﻋﻮد و ﺷﮑﺮ
درﺳﺖ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی او را در ﻣﯽ آورد .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﻧﺒﺾ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ
ﺷﺮاب ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺎک و ﺣﺸﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻠﺖ
ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪن او را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻣﺮدم ﺣﯿﺮان ﺑﻪ دور او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﺧﺒﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﯽﻫﻮش در آﻧﺠﺎ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺻﺮع دارد ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ
دﯾﮕﺮی؟ آن ﻓﺮد در واﻗﻊ ﯾﮏ دﺑﺎغ ﺑﻮد و ﺑﺮادری داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮادرش ﮐﻤﯽ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ در دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ و
ﻣﺮدم را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮادرش رﺳﯿﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ
ﻣﺸﮑﻞ او ﭼﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪاﻧﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ او را
درﻣﺎن ﮐﻨﯽ.
ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﺑﺎغ زﺣﻤﺘﮑﺶ از ﻋﻄﺮ ﺑﯽﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻮی
ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ ﺑﻪﻫﻮش ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎر و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﯾﺪی ،اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدی را ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد؟
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺰﯾﺰ ،آب ﭘﺎﮐﯽ روی دﺳﺖ »ﻣﻦ« اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه ﻣﯽرﯾﺰد ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن،
داﻧﺶ ،ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻮدﺳﺎزی را ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻮﮐﻞ ﯾﻌﻨﯽ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺗﻼش در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖ ﺑﮑﺶ،

ﮐﺎر و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﺎش ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻔﻌﺎل
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ:
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮی و داﻧﺶ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﺎﻓﺮﯾﺴﺖ
راﻫﺮو ﮔﺮ ﺻﺪ ﻫﻨﺮ دارد ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪش
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻓﺮدﺳﺘﯿﺰی در اﺳﻼم ،ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ از ﺳﻮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﮔﺎﻫﯽ ،اراده
و ﺧﻮاﺳﺖِ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪر در راه ﺧﺪا ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﯽ و
ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻦ ِ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺻﻠﻦ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﯿﺮهی ﻧﺒﻮی ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻫﻢ راه ﺣﻠﯽ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾﺶ وﺟﻮد دارد ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا آن
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره آن
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺿﺮوری اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ،ادﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻼم ،و در اﺳﻼم ﺑﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .راه ﺣﻞ ﯾﺎ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﯾﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد )ﺳﯿﺮهی
ﻧﺒﻮی( ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از آن ﺣﺮف زد )ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی( ،راه ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻦ در ﻋﻤﻞ
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﺰار ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و راه ﺣﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺎز ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﻀﻮل ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻨﺪ و از آن زﺷﺖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺑﺪاع ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺟﻮاﺑﺶ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺳﺐ ّ اﻟﻨﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﯽداﻧﺸﯽ،
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻦ ِ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه
ﺗﻮدهﻫﺎ ،اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ در

ﻣﻦ ِ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ
ﺑﯽﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺬﻫﺐﻫﺎ
ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ
آن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای آن زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ

ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﮏ ﮐﺮدن و
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدن و آﻓﺮﯾﻨﺶ.

ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻘﺪس
اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ،ﻫﺮ ذﻫﻦ ﺧﻼق و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و وﺟﺪان آزاده و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ
را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﯾﺎ دﺳﺖآورد ﻋﻠﻤﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ اﻋﺘﻘﺎد
واﯾﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺳﺎت وارد ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺷﺒﻪرﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ را ﮐﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و
داﻧﺶ ﺑﺪون ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺪهای دﺳﺘﺎورﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺣﺪان را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎت
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی رد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ او ﮐﻪ از ﺳﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬرد را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ وﻟﯽ دﺳﺘﺎورد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و
آزﻣﺎﯾﺶ .ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس و ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﺑﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ،اﮔﺮ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻫﻢ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﻋﻮض
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه اﻋﺮاب
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪی ﺛﺮوت ﺑﯿﮑﺮان و
ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان و روم
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮد-ﺑﺮد اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان و روم ،اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﺑﺮدهﮐﺮدن
آﻧﻬﺎﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺟﻮی ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ،
ﺣﻮرﯾﺎن و ﻏﻠﻤﺎن )ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزی در ﺑﻬﺸﺖ ﻇﺎﻫﺮن اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎح
اﺳﺖ( .ﺑﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮور ،دﺳﯿﺴﻪ ،ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﯽ،
ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ،اﺳﻼم وارد اﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﯽﺷﮏ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ ار اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ،

ﭼﻪ در ﺳﺪه ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﻪ اﻣﺮوز.
ﺣﺎل ،ﻋﺪهای در رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
اﻋﺮاب را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻋﺮاب و
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻋﺮاب ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از اﺳﻼم ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺮ
ﺑﺮﯾﺪنﻫﺎ و ﺗﮑﻔﯿﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎن اﻋﺮاب ﮐﻤﺘﺮ
از اﯾﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس اﺳﻼم ﻟﻄﻤﻪ
ﻧﺨﻮرد ،ﺑﺠﺎی اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزش ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﻮی ﺿﺪﻋﺮﺑﯽ را داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﻋﺮاب ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ از اﺳﻼم زﺧﻢﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﺟﻮاب ﺳﺎده و
اﯾﻨﺮو ،اﯾﻦ ﺟﻮاب ذﻫﻦﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ و ﺧﻮﺷﺒﺎور را
ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ
داﺷﺖ وﻟﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ در دروران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ

ﺳﺮراﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .از
زود ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﯾﺸﻪ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪه ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻧـﺎزل ﻋﻠـﻮم دﻗﯿﻘـﻪ ،در ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﺳﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن ،ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن زاﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺳﻼم ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را در ﻗﺮآن ،ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی دارد .از اﯾﻨﺮو ،اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از آن زﺷﺖﺗﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺨﺒﺎر و ﮐﺴﺐﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻣﺎ در
اﯾﺮان ﻃﻼب دارﯾﻢ ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻧﺴﺎن آﻧﺮا
ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ ،ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ،ﺷﮏ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،او اﺳﺘﺨﺒﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن
و ﻣﻔﺴﺮا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﻄﻮر ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺧﺪا در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت را ﻟﻬﻮ و ﻟﻬﺐ و
ﯾﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﻣﻦ
و ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﺣﺴﺎﺳﺎت زﻧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﯾﺮی ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزان ،ﮐﺘﺎﺑﺸﻮﯾﺎن و ﮐﺘﺎب ﺧﻤﯿﺮﮐﺮدن
آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻠﻦ ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ،ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﻗﺮآن دارﯾﻢ ،اﮔﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ

ﻣﺴﺘﺠﻮب آﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ آﺳﻮده ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،روم ﺷﺮﻗﯽ
و ﻣﺼﺮ را آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻼش ﻓﮑﺮی و ﻫﻨﺮی ﺑﺸﺮﯾﺖ را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺑﺎﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪﯾﺴﻬﺎی ﻫﺰار
ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪی ﺑﻮدا را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ادﺑﯿﺎت را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد و ﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ،در ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﻠﺴﻔﻪ راﺳﺘﯿﻦ ﺟﺰ ﻧﯿﺮوی ﺧ ِﺮ َد و اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ
)ﻣﺮﺟﻊ( و ﺳﻨﺠﻪ )ﻣﻌﯿﺎر( دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻨﺎم
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و
اﺑﺰار ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻧﯿﭽﻪ در ﺑﺎره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ و دﯾﺪﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻠﻦ
درﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ:
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ واﻗﻌﯽ ﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ
دوﺳﺘﯽ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﯽ .دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ در ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮارهای از ﺷﻬﺎب دﯾﻨﯽ
ﺑﺪرﺧﺸﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻈﻨﻮن ﻣﯽﺳﺎزد ،و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻼی ﻋﻠﻢ ﺑﺪان داده اﺳﺖ[8].
راه ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺳﯿﺪن از ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺮد و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺷﮏ ،ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻻل و ﻫﻢ ﺧﺮد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻘﻞ،
داﻧﺶ ،اﺳﺘﺪﻻل و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺿﻼﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻋﻘﻞ،
داﻧﺶ ،اﺳﺘﺪﻻل و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﻦ و اﺣﮑﺎﻣﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ.
ادﯾــﺎن و ﻣﺬاﻫــﺐ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧــﻪ ،ﺷﮏﭘﺮﻫﯿــﺰ ،ﭘﺮﺳﺶﺳــﺘﯿﺰ ،ﻧــﻮﮔﺮﯾﺰ و
اﻧﺪﯾﺸﻪﮐ ُﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﮏ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻖ دﯾﺪ اﻣﺎ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻄﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را
ﮐﺎﻣﻠﻦ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻻزم را ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮏ ،ﺗﺮدﯾﺪ ،وﺳﻮﺳﻪ از ﺧﻄﺮات و ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺛﺒﺎت و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻟﻄﺎف رﺣﻤﺎﻧﯽ و اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻮﻟﻮی

ﻋﺰﯾﺰ واﮐﻨﺶ ﺧﺪا را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯽ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺎب

ﻧﻘﺶﮐﺮدن ﺑﺎز ﭼﻮن ﮐﺮدی ﺧﺮاب؟

ﻧﺮ ّ و ﻣﺎده ﻧﻘﺶﮐﺮدی ﺟﺎنﻓﺰا
ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺖ ﺣﻖ :داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺮا

واﻧﮕﻬﺎن وﯾﺮان ﮐﻨﯽ اﯾﻦ را

ﻧﯿﺴﺖ از اﻧﮑﺎر و ﻏﻔﻠﺖ وز ﻫﻮا

ورﻧﻪ ﺗﺎدﯾﺐ و ﻋﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻣﯽ
ﻟﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در اﻓﻌﺎل ﻣﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪاری
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ

ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺮا آزردﻣﯽ
ﺑﺎز ﺟﻮﯾﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﺮ ﺑﻘﺎ

ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ژرﻓﺶ داﻧﺶ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺗﻮ از روی ﺷﮏ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ژرﻓﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ
ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺮا ادب ﻣﯽﮐﺮدم و ﭘﺪر ﺗﺮا در

ﻣﯽآوردم.
واژه ﻋﻘﻞ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمِ
ﻧﺎمﻧﺒﺮدن ﻋﻘﻞ در ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﺮﻫﺎتاﻧﮕﯿﺰ

ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ﭼﺮخ و ﻃﺒﻊ رﻧﮓآﻣﯿﺰ

ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻏﯿﺐ آن ﻋﺎﻟﻢ درﯾﻦ ﭘﺮ ﻋﯿﺐ ﻋﺎﻟﻢ زان
ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﻘﺶ ﻧﺒﻮت را ﻧﺪﯾﺪ از ﭼﺸﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮون ﮐﻦ ﻃﻮق ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ذوق اﯾﻤﺎن ﺷﻮ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ذوق اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﮐﯽ آﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺎر ﭼﺮخ ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮون ﺗﺎ ﺗﻮ
ﺑﺴﺎن ﮐﮋدم ﺑﯽ دم درﯾﻦ ﭘﯿﺮوزه ﭘﻨﮕﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺰرگ ،اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺸ ّﺎﺋﯽ
ﺑﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻧﺪرﯾﻦ ﺑﺤﺚ ار خرد رهﺑﯿﻦ ﺑﺪی

ﻓﺨﺮ رازی رازدار دﯾﻦ ﺑﺪی

ﻟﯿﮏ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺬق ﻟﻢ ﯾﺪر ﺑﻮد

ﻋﻘﻞ و ﺗﺨﯿﻼت او ﺣﯿﺮت ﻓﺰود

ﮐﻪ درﭘﯽ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﮔﺸﺘﻦ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ ﻫﻢ در
اﺳﺘﺪﻻل
اﺳﻼم ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻄﺎر ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯽ و
دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﭼﻮ ﻋﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻋﻠﺖ اﻓﺘﺎد
ورای ﻋﻘﻞ ﻣﺎ را ﺑﺎرﮔﺎه اﺳﺖ

ز دﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﯽدوﻟﺖ اﻓﺘﺎد
وﻟﯿﮑﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮏﭼﺸﻢ راه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ،از دﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓﻠﺴﻔﯽ را زﻫﺮه ﻧﯽ ﺗﺎ دم زﻧﺪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻨّﺎﻧﻪ] [9اﺳﺖ

دم زﻧﺪ دﯾﻦ ﺣﻘﺶ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ
از ﺣﻮاس اوﻟﯿﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ

اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﻓﺸﺎی
ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯽﭼﻮن ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﭘﯿﺮو ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎﻧﻊ آراﻣﺶ ﻣﻮﻣﻦ ،از اﯾﻨﺮو
ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯿﺎن ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮد

ﭘﺎی ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﯽﺗﻤﻜﯿﻦ ﺑﻮد

وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺪاران دژﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﻫﺎی ﭼﻮﺑﯿﻦ ِ ﺑﯽﺗﻤﮑﯿﻦ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺳﺨﺖ در ﻫﺮاﺳﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ آﻧﺮا ﻗﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎی ﺑﺰرگ راﺟﻊ ﺑﻪ رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﯾﺮاد را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪای ،از آن ﻧﺎوارد
ﻓﻀﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺮحﻫﺎﯾﺶ در اﻟﻬﯿﺎت ،ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢ و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ در ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮد را رﺳﻮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎداﻧﯽاش را در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد[10].
ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖزدﮔﯽ از زﺑﺎن ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،در ﺑﺎره ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮاس
اﺳﻼم از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻫﺮاس از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻓﺮد
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﮑﻠﯽ از ﮐﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﭙﺮدازد:

ﻓﻠﺴﻔﻪ زﯾﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ . . . .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ داﻧﺶ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای ﯾﮏ ﺛﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺸﺤﯿﺬ ذﻫﻦ درﺗﺮﺗﯿﺐ
دﻟﯿﻞﻫﺎ و ﺣﺠﺖﻫﺎ  . . .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮﯾﻨﺪهی ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ از
ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎی آن اﺣﺘﺮاز ﺟﻮﯾﺪ … .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ آﮔﺎه ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺪ .ﺑﯽﻫﯿﭻرو
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ روی آورد ،زﯾﺮا
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﻣﻬﺎﻟﮏ آن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ[11].
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﻣﺎ ،آﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺟﺮﺋﺖ ﺷﮏﮐﺮدن ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﯿﺎن »ﻣﻦ« ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﻧﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از ﺗﮑﻔﯿﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﺸﻮﺋﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزان ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺒﺮد و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺪ.

ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﻦ
ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻌﯽ در ﻧﺮم ﮐﺮدن زﻣﺨﺘﯽﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪﺗﯿﺰ اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼم
ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ دارد .از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻂ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽﺣﺴﺎب و
ﻣﺎدﯾﮕﺮاﺋﯽ ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺎ رﯾﺎی آﺷﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻏﺎرتﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ از
اﺻﻮل اﺳﻼم و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺒﺎدت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم رﺳﻤﯽ و ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣَﻨﯽ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻋﺮﻓﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻦ و ﻓﺮدﯾﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻟﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﻪ اﻟﻌﺒﻮدﯾﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن »ﻣﻦ« ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ
ادﻋﺎی ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﻄﻠﻖ از ﭘﯿﺮ ،دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از اﺳﻼم
ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد .در ﮐﺘﺎب »ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ« ﺟﺎﻣﯽ در ﺷﺮح اﺣﻮال ﻣﻮﻟﻮی
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
روزی ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ،از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪی زﯾﺒﺎروی اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺮم
ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﯿﺎن آورد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :او ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻦ
اﺳﺖ] .ﺷﻤﺲ[ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﭘﺴﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ] .ﻣﻮﻟﻮی[ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن وﻟﺪ را ﭘﯿﺶ آورد ]و[ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ :وی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ] .ﺷﻤﺲ

ﮔﻔﺖ[ :ﺣﺎﻟﯿﺎ اﮔﺮ ﻗﺪری ﺷﺮاب دﺳﺖ ﻣﯽ داد ذوﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﺳﺒﻮﯾﯽ از ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﻮدان ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد[12].
ﯾﻌﻨﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻟﻮی ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﯿﭻ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪارد .او ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﭘﯿﺮوی ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮا ﺧﻮد از ﻣﺮاد ﺧﻮدش
ﻫﻤﻪی »ﻣﻦ«ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑﺮ ﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻦﺳﺘﯿﺰی و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻔﮑﺮﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻠﻦ رﺳﻮب
ﮐﺮده اﺳﺖ .از زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﻣﺎ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ،ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ واژه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ را اﻟﻘﺎ
ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .ﻓﺮد و ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻦ ِ ﺧﻼق و اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه ،ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮏ
و ﺗﻨﻬﺎ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﻏﺮور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎدرﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ» ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ« .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ» ،ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم« .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﻦ را زﯾﺮ آوارش ﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ارزش
ﺗﻔﮑﺮش را ﻧﺎزل .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪهی »ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا« اﺳﺖ،
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﻫﺰار
و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮده ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮم.
در ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
»ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﻮی رﺳﻮا ،ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮ« .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺎور
ﻣﺴﻠﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﺧﻮدت را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻦ .ﭼﻘﺪر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی واﻻ
از اﯾﻦ ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ؟
ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺑﯿﻨــﺪ و داوری ﻣﯽﮐﻨــﺪ را ﺳــﺎﻧﺴﻮرﮐﺮدن ،ﯾﮑــﯽ از زﺷﺖﺗﺮﯾــﻦ و
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ،در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ واﻻ ،دﺳﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ را ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﯾﮑﯽ از
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ،ﺟﻨﮓ
ﺧﺎﻧﻤﺎﺳﻮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق را ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻋﺮاق
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن ﻣﺎ را ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق،

ﻟﺒﻨﺎن و ﯾﻤﻦ ﮐﺮد.

ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺧﻄﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺖ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬﻫﺐ رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن آن آزاد ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن
ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ .اراده آزاد و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﭘﺮﯾﺪن از روی ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن،
ﺗﻼش و ﺧﻮدﺳﺎزی ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻂ
اﯾﻤﺎن ،از ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ،
ﮐﺎر ﻣﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮ و آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻓﺮدﯾﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ .ﻣﻦ و ﻓﺮدﯾﺖ ﻫﻢ از ﺑﺮون ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺗﻌﺰﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ و
ﻫﻢ از درون از ﺗﺮس روﺑﺮوی ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد و روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎی
ﺧﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ رﻫﺎﺋﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم آن اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻓﺮدﯾﺖ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻦ و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه او ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
دو روش ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد دارد :ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﻄﯿﻊ،
ﺳﺮﺑﺮاه و ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮدی  ،ﺑﺎ ﻣﻦ ِ و
ﻗﻀﺎوت ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺧﻮدآﮔﺎه.
اﺳﻼم ،ﻣﻦ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﺳﻼم از اﻧﺴﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺮط در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺪارد در ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺮط در
ﺑﺮاﺑﺮ ارادهی ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ،
ﻋﺜﻤﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻐﺪادی و … ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮض اﻧﺪامِ »ﻣﻦ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن
ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻦﺳﺘﯿﺰی و
ﻓﺮدﯾﺖﮐﺸﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻼح دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن در اﺳﻼم ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ »ﻣﻦ« ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ آﻧﻘﺪر آﻟﻮده ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻣﻦ« اﻧﺪﯾﺸﻨﺪه ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ.

 ٢٩ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹٨
اﺣﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻫﻨﺎری
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﺳﻮﺋﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﺳــﺘﺪار ،آراﻣــﺶ ) .(۱۳۷۰امتناع تفکر در فرهنگ دینی .ﭼــﺎپ دوم.
ﭘﺎرﯾﺲ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران.
آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ »ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﯽ« و
»اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻔﮑﺮ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺰ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﯽ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﺶ دﻳﻨﯽ ﺑﻮده ،اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن در آن از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺤﺎل ﺑﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ را در
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺳﻤﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ در راه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺿﻊ وﺧﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﺎ
آﻧﻘﺪر آﺳﺎﻧﮕﻴﺮ و ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻊ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﻓﻘﻂ
ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﮔﺮﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۷۷ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و… .ﺗﻬﺮان :وﯾﺴﺘﺎر

ﻣﺪارا:

ﺑﯿﺴﺖ

ﻣﻘﺎﻟﻪ

در

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ
و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﺳﺖ؛ و دوران ِ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ِ ﮔﺬار ِ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺠﯿﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی و ﮔﺮﻓﺘﺎری ،و ﻋﻠﻞ و
ﻋﻮاﻣﻞ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در
ﮐﻼف ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﭽﯿﺪهی رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﭼﯿﺴﺘﯽ ِ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﺒﺎﻧﯽ ”ﻫﻮﯾﺖ“ ﯾﺎ ”ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ“
ﺧﻮد را درک ﮐﻨﺪ .… .اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد از “دﯾﮕﺮی” ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪارا ﺑﺎ
“دﯾﮕﺮی” اﺳﺖ ،ﻧﻘﺪ “ﺧﻮﯾﺶ” ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻞ در “ﺧﻮﯾﺶ” اﺳﺖ .درک
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎ ،ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣـﺎ،

ﻣﺪاراﯾﯽ ِ دردﻧﺎک ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﯿﺪی ﺑﺎ ﺳُﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﺎ اﺟﺰای دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ،روی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ،ﻫﻢ در ﮔﺮو ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺪاراﯾﻨﺪ ،و ﻫﻢ
زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﻧﺪ .ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
اﺳﺖ .و دو ﺳﻮی راﺑﻄﻪ ،در ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻣﮑﻤﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪة ﻫﻤﻨﺪ .زﯾﺮا
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن راﺑﻄﻪ ،در ﮔﺮو ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺗﻔﺎوت ،و ﻣﺪارا در اﺧﺘﻼف ﻫﺎ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﺳﺎس ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن درک ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ،درک ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درک و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ و ﺷﺄنِ ﺑﺮاﺑﺮ
ـﺖ…!
ـﺮی اﺳـ
ـﺮای دﯾﮕـ
ـﯽ و … ﺑـ
ـﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـ
ـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺪﯾﺸﮕﯽ ،اﺟﺘﻤـ
اﻧـ
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺣﺼﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺼﺮ آزادی اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﻼف ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ….
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪﮔﺮﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
Baumeister, Roy (1986). Culture Change and the Struggle for
.Self. Oxford: Oxford University Press
Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity. Self and
Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press
Gärdenfors, Peter (2017). Den svåra konsten att se sig själv.
Stockholm: Natur och Kultur
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ﭘﺘﺮ ﯾﺮدنﻓﻮرش اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ) (cognitive scienceداﻧﺸﮕﺎه
ﻟﻮﻧﺪِ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎره »ﻣﻦ«،
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﯾﺎدداﺷﺖ
] [1وﯾﻠﻬﻠﻢ ﻓﻮن ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ ) (۱۷۶۷–۱۸۳۵زﺑﺎنﺷﻨﺎس ،دﯾﭙﻠﻤﺎت و ﻓﯿﻠﺴﻮف
آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺖ ﺑﻮد.
ﺳﻮرن ﮐﯽﯾﺮﮐﮕﺎرد ) (۱۸۵۵–۱۸۱۳ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﯾﺰدانﺷﻨﺎش ،ﺷﺎﻋﺮ و
][2
ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﺎری او را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﺴﺘﯽﮔﺮا
)اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﻢ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
زﯾﺒﺎﺑﯿﻦ ) (Kaleidoscopeاز ﭼﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ
][3
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺷﯿﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻠﻪ ،ﻣﻬﺮه و
ﺧﺮدهﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ را ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن آن اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
] [4ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون ) (Lord Byron ۱۸۲۴–۱۷۸۸ﺷﺎﻋﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻮد.
ﮔﻤﺎﯾﻦﺷﺎﻓﺖ ) (Gemeinschaftو ﮔﺰلﺷﺎﻓﺖ ) (Gesellschaftﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
][5
ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳﯽ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﺗﻮﻧﯿﺲ )(Ferdinand Tönnies
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی  Communityو  Societyدر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﺗﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از آن در روزﮔﺎر ﺗﺠﺪد
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻓﺪای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ دارای ﯾﮏ اﺧﻼق و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﺮای
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻧﯿﺲ
ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻧﻮﻋﯽ »ﻧﯿﺮوی اراده ﻣﺘﺤﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﻪ ﻧﺤﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﻊ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﻘﻮق و
آزادی ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی
ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﻼق و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮد
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
و ﮐﺎراﺋﯽ ﻓﺮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ از
ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
] [6روی ﺑﺎﻣﺎﯾﺴﺘﺮ ) ،Roy Baumeisterزادهی  ،(۱۹۵۳اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﻠﻮرﯾﺪا و رواﻧﺸﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﻮن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ،
ﻃـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ،رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﯽ ،ﺧـﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﺧﻮدﺑـﺎوری،
رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺧﻮدﺷﮑﻨـﺎﻧﻪ ،اﻧﮕﯿـﺰش ،ﭘﺮﺧـﺎﺷﮕﺮی ،آﮔـﺎﻫﯽ و اراده ٔ آزاد
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
ـﺎس
ـﺪ  (۱۹۳۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨـ
ـﺪِﻧﺰ ) ،Anthony Giddensﻣﺘﻮﻟـ
ـﻮﻧﯽ ﮔﯿـ
] [7آﻧﺘـ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ) (Structuration theoryو ﻧﮕﺎه
ﮐﻞﻧﮕﺮاﻧﻪ ) (Holismﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺪرنِ او ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
] Nietzsche, Bd. 2, Buch 2, S. 119 [8ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ملاحظات فلسفی
در دین و علم ،آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ،ص ١۰۵
ﺣﻨﺎﻧﻪ ] ح َن ْ ﻧﺎ ن َ [ ﻧﺎم ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻮب ﺑﻮد و
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ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﭘﺸﺖ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ داده ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،از آن ﺳﺘﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﺷﻮد) .ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا(
] [10ﺻﻔﺎ ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۴۶ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ .ﭼﺎپ
ﺳﻮم .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ص ۱۷۶
] [11اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ) .(۱۳۷۵مقدمه ابن خلدون )ﺟﻠﺪ دوم( .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی .ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .ص ١۰٩۷
] [12ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﯽ ) .(۱۳۶۶ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻬﺪی
ﺗﻮﺣﯿﺪیﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻌﺪی .ص ۴۶۶

اﺳــﭙﯿﻨﻮزا،

ﭘﯿﺸﮕــﺎم

ﻻﺋﯿﺴــﯿﺘﻪ

از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
»ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« و »آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان«

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« و از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ او
ﭼﻮن ﺟﺪاﻟﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .از
اﻧﺪﯾﺶﻣﻨــﺪی در ﺳــﺪهی ﻫﻔــﺪه ﻣﯿﻼدی )(1677 -1632
ﻧﺎم ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎرش در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪه و اﻣﺮوزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا،
در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪاش ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ در
ﭘﻬﻨﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﮕﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِﺷﺎن،
اﻣﺮوزه ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻓﻌﻠﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻣﺮوزه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد :دﯾﻦﺳﺎﻻری )ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ( و در ﺑﺮاﺑﺮ آن،
»ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ،ﭼﻮن واژه ،دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا اﺧﺘﺮاع
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻮن ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای آن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،از رﺷﺪ و روﻧﻘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﺻﻮل ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،از
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻪ در
اﻧﺪﯾﺸﻪی اوﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﺪل و
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ِ ﻓﺎﻧﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ِ دﯾﻨﯽ،
ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽرود .ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺟﻨﺒﺶ
روﺷﻨﮕﺮی ِ ﺳﺪهی ﻫﺠﺪه اروﭘﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ دﯾﻦﺳﺎﻻری ِ
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .از اﯾﻦ روی ،شرطبندیِ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آزاد و »ﻻﺋﯿﮏ« ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑ َﺮی از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬﻫﺐ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ درﻧﮓ،

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ِ او
در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎنِ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب لائیسیته
چیست؟ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ.
————————————————-
زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ و ﻓﻌﻠﯿﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا
در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ و روﻧﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﯾﻨﯽ رو ﺑﻪ
رو ﺳﺖ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﺮوزی ،در دو
ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ در ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ِ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی ِ ﻋﻤﻠﯽ ِ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ و دﯾﮕﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮی ِ ﻧﻈﺮی – ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ِ اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺌﻮری .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺳﻪ
اﺻﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ -1 :ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از دﯾﻦ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ ِ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ
دﯾﻦ از دوﻟﺖ -2 .آزادی وﺟﺪان ،ﻋﻘﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ
دﯾﻨﯽ -3 .ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی از ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ِﺷﺎن .اﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدای ﺟﻬﺎنرواﯾﯽ
)اونیورسالیسم( و ﻃﯽ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻏﺮب ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﭘﺮﺳﺶ ،ﮐﻨﮑﺎش و ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار دارد .از
اﯾﻦروی ،ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎز اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺗﻼش ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ِ زﻣﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ آن زد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ِ “اﻧﺪﯾﺸﻪی زﻧﺪه اﺳﭙﯿﻨﻮزا” )ﻋﺒﺎرت را از آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻧِﮕﺮی
 Antonio Negriوام ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ( ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪی آزادیﺧﻮاﻫﯽ او ،ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ آزادیﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻓﻌﻠﯿﺖ و
ﮐﻨﻮﻧﯿﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی در اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﺿﺎﻋﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﺻﻠﯽاش ﭼﻮن ﺟﻨﮓ
ﺟﻬـﺎﻧﯽ اول ) ،(1918 -1914اﻧﻘﻼب اﮐﺘـﺒﺮ روﺳـﯿﻪ ) ،(1917ﻓﺎﺷﯿﺴـﻢ و
ﻧﺎزﯾﺴﻢ )از  1920ﺗﺎ  ،(1945ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ) ،(1945 -1939اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮات و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮات )ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﺑﺎﻧـﺪوﻧﮓ  (1955و ﻓﺮوﭘـﺎﺷﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ سوسیالیسم واقعاً موجود ) … (1980ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﺮوز ،در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت رو ﺑﻪ رو

ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻏﯿﺮه ،در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اوﺿﺎع ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ِ ﭘﯿﮑﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻬﺮهی
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ِ ﺳﺪهی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ زدهاﻧﺪ و ﻣﺎ را اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ سیاستِ رهایی و
ـﻠﻄﻪی
ـﺎﻓﺘﻪ از ﺳـ
ـﯽ ِ رﻫﺎﯾﯽﯾـ
ـﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳـ
ـﮏ ﻓﻠﺴـ
ـﺪاع ﯾـ
ـﻪ اﺑـ
در ﻧﺘﯿﺠـ
اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺬﻫــﺒﯽ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪدای ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ ،ﺗﻤــﺎﻣﺖﮔﺮا
)ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ( و… ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺠﺪد و
ﻣﮑﺮر اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ِ ﺗﻮانﻣﻨﺪیِ
ﺑﯽﺷﻤﺎران  multitudeدر آزادی ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل از ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑ َﺮﯾﻦ و اﺳﺘﻌﻼﺋﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در زﯾﺮ ،ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ و دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﻬﻢِ زﻣﺎﻧﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ:
 -1اﻣﺮوزه ،ﺗﺤﻮﻻتِ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻦآوری… ،در ﭘﻬﻨﻪی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ رﻫﺎﺋﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻼن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﻮل ﻧﻘﺶ
دوات -ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢِ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -2زوال ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ِ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و
ﻋﻤﻞ؛ ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در ﺧﻮد ِ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻐﯿﯿﺮاتِ ﻧﺎﺷﯽ
از ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزهی ﮐﺎر ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪی ِ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻮن
ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای اداﻣـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮ در ﭘﺎﺳـﺪاری از ﻃـﺒﯿﻌﺖ
ﭘﯿﺮاﻣـﻮنِ ﺧـﻮد… ﭘـﺎرهای دﯾﮕـﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی دوران ﻣـﺎ را ﺗﺸﮑﯿـﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺒﺘﺬل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
رو ﺑﻪ زوال ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽﮐﺮدنِ ﺧﻮد ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهاش در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ
اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﺎ در

ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ( ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ِ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و ﯾﺎ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻢ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻣﺮوزه ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻮﯾﻦ ژﺋﻮﭘُﻠﯿﺘﯿﮏ ِ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی دو اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی و »ﺟﻬﺎن ﺳﻮمِ« زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی
اﯾﻦ دو ،در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 -5ﺑﺮآﻣﺪنِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی واﭘﺲﮔﺮا ،ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽﻫﺎی
دﯾﻨﯽ از ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ… و رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢﻫﺎی
راﺳﺖ و ﭼﭗ… از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ ﻫﻤﻪ در زﻣﺎﻧﯽ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان و اﻓﻮل ﺳﻮژه و ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﻫﻢ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻫﻢ
در ﻋﻤﻞ دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﺑﻪرو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -6ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﻣﺎ ،از ﺑﺮآﻣﺪنِ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﯽﭘﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻧﻮع و ﺳﺒﮏ و ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺧﻮدﮔﺮدان ،ﺑﺪون رﻫﺒﺮﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ و ﯾﺎ حتا ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در
اﺷﮑﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ آن ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺮف دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ
ﺟﻤﻌﯽ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب و از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﮔﺎه ﺣﺘﺎ
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در ﺧﻮد -ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﺟﻨﺒﺸﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺷﮑﻞدﻫﯽ ِ ﺑ َﺪﯾﻠﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﺎﻧﻪی ﺧﻮد ،ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
————————————————-
ﻓﯿﻠﺴﻮف ِ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﯿﻠﺴﻮفِ آزاد اﻧﺪﯾﺶ ِ ﺳﺪهی ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻼدی را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻘﻮﻟﻪای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ«
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
»وﯾﮋﮔﯽ« اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﻫﻠﻨﺪِ زﻣﺎﻧﻪی او ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﺎروخ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در  24ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1632در آﻣﺴﺘﺮدام در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪ .او اﻣﺎ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﯾﻬﻮدی ِ ﻣﻘﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻪ
و ﺳﺘﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن در آن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ
انکیزیسیون ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهی اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد از اذﯾﺖ و
آزار ،در ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و ﯾﻬﻮدﯾﺖِ ﺧﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮار از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ایالات متحده هلند )نـِیدِرلاند( ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑ َﺮ َد .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺎهﮔﺎهِ آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن و
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اروﭘﺎی ﻓﺮورﻓﺘﻪ در ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و
ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺎﻻری ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،در دورهای از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﻮﻫﺎن دو وﯾﺖ
 Johan de Wittرﻫﺒﺮی ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .او ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﺑﻮرژوا ،ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ،
رﯾﺎﺿﯽدان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و
دودﻣﺎن اوراﻧﮋﯾﺴﺖ  orangisteﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻠﻨﺪِ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و
روادار ،از ﻧﻔـﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫـﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺬﻫـﺒﯽ ،از ﻣـﺪاﺧﻼت
دﯾﻦﺳﺎﻻراﻧﻪی آنﻫﺎ ،ﮐﻪ فاناتیسم و ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ ،در
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻟﻮﯾﻨﯿﺴﺖ ،ﮐﻨﯿﺴﻪی ﯾﻬﻮدی و دﯾﮕﺮ
اﻣﺎن ﻧﺒﻮد .ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪی ﻣﻌﻨﻮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف را آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اِﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در اﻣﻮر دوﻟﺖ ،ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻃﺮد ﺑ َﺪدﯾﻨﺎن ،ﻣُﻠﺤﺪان و
آﺗﻪاﯾﺴـﺖﻫﺎ و از راه ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ آزادی ِ ﻋﻘﯿـﺪه و ﺑﯿـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿـﺶ
ﻣﯽﺑ ُﺮدﻧﺪ.
ـﺪﭘﺎﯾﮕﺎن
ـﻂ ﺑﻠﻨـ
ـﺎﻟﮕﯽ ،ﺗﻮﺳـ
ـﻪ  ،1656در  23ﺳـ
ـﭙﯿﻨﻮزا ،در  27ژوﯾﯿـ
اﺳـ
ﺧﺎﺧﺎﻣﯽ در ﻫﻠﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد .او را ﺑﺪﯾﻦ
ﺣﮑﻢ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮرات ،ﻧﺎﻣﯿﺮاﺋﯽ روح و وﺟﻮد ﺧﺪا را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻣُﻠﺤﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از آن ،روزی در ﺧﯿﺎﺑﺎن،
ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﺼﺐ ،از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی اﺳﭙﯿﻨﻮزا از
اﻧﮑﯿﺰﯾﺴﯿﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ِ “وای ﺑﺮ ﻣُﻠﺤﺪ” و
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐ ُﺸﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﻣﺎﻧﺘﻮی
ﮐﻬﻨﻪ و زﻣﺨﺖ ،ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺟﺎن او را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺳﻮراخ ﺷﺪهاش را ﭼﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﺎﻧﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻪﻣﯽدارد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم اورﯾِﻞ دا ﮐ ُﺴﺘﺎ  ،Uriel da Costaﮐﻪ از ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
آﻣﺴﺘﺮدام ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ِ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ آزاده را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و او را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ،

دوﺳﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ژوان دو ﭘﺮادو  ،Juan de Pradoﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﯽدﯾﻨﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻬﻮدی در ﺳﺎل  1657ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،در ﭼﻨﯿـﻦ ﺑﺴـﺘﺮی آﺷﻔﺘـﻪ و ﭘـﺮ ﮐﺸﻤﮑـﺶ ﻣﯿـﺎن دوﻟﺘـﯽ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و روادار از ﯾﮏﺳﻮ و ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﻦﺳﺎﻻر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺷﺪن ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﻤﻨﻮع اﻻﻧﺘﺸﺎری ِ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ،
ﻧﮕﺎرش ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ،اخلاق ،ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و اﻧﺮزی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از راه ﻧﻮﺷﺘﻦ رساله
الهی -سیاسی ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد .در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر آن ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ ﺷﺮح
»دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ او را به نوشتن این رساله واداشتهاند« ﻣﯽﭘﺮدازد.
او در آن ﺟﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ِ آزاد را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ،از آزادیِ هر کس در به کار
بستنِ خرد خویش جلوگیری کنند و اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت درآورﻧﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻣﺬﻫﺐ و از راه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﻈﻢ
و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آنﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه را ﺟﺮم
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮی ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اَﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
ﺑﯿﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻘﯿﺪهی آنﻫﺎ .او از اﯾﻦ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ِ ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻦ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ و وﺣﺸﯽﮔﺮیﻫﺎی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳـﺖ ،ﺷﮕﻔـﺖزده ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از زﯾﺎدهرویﻫـﺎ،
ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎ » ،آزمندیهای نکبتبار« ،ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﻔﻊﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدی ِ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﺰ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻣﺬﻫﺐ و ﮐﯿﺶ ِ آن زﻣﺎن ﺟﺰ » پیشداوریهایی که با
سلب حق آزاد داوری از انسانهای دارای خرد ،آنها را تبدیل به
موجوداتی نادان میکنند« ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺬﻫﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ِ »آزاد اندیشی« را از »انسانهای آزاد« ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» اﻣﺎ اﮔﺮ راز ﺑﺰرگ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﻓﺮﯾﺐ و
ﻫﺮاﺳﺎﻧﺪنِ دﯾﻨﯽ ِ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﺗﻪای ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎرﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ
اﻧﻘﯿﺎد و اﺳﺎرت ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽآورﻧﺪ… ﺑﺎری ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری آزاد ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد؟ ]اﺳﭙﯿﻨﻮزا در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﺮآوازهی اﺗﯿِﻦ دوﻻ ﺑﻮﺋﺴﯽ Étienne de la Boétie
 ((1530-1563دارد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم گفتار دربارهی اسارت
داوطلبانه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ“ :چگونه است که انسانها در جهت اسارت خود عمل
میکنند ،اما میپندارند که دارند برای رستگاری خود مبارزه

میکنند؟“[ … زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶداوریﻫﺎ از آزادی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮدورزیِ ﻫﺮ ﮐﺲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ!
اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﺷﻮبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی دﯾﻦ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ از
ﯾﮏ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از راه
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺮاز
ﻋﻘﯿﺪه آزاد را ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
روی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﺘﮕﺎری ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از روی ﮐﯿﻦ و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﮐﯿﻔﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و آزادیِ ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه
را ﭘﺎس دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﻦ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﻧﺴﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ… و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﯿﻦ ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐﺷﺎن را اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪوزی
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﮕﻔﺖزده ﻣﯽﺷﻮم… در ﺟﺴﺘﺠﻮی رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ… ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎدهرویﻫﺎ و ﻣﻨﺶﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ راه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ… و ﺗﻌﺼﺐ
در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد… از
آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ… از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖآﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ« .
)رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر(
درﯾﺎﻓﺖﻫــﺎی ﻻﺋﯿــﮏ ِ اﺳــﭙﯿﻨﻮزا ﺑــﺮ دو اﺻــﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧــﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ،آزادی وﺟﺪان و ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﮕﺮی ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
دﯾﻦ .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ دو ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ دوراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻏﺮب ﺷﮑﻞﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ،و دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﺿﺪﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ ﺧﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺳﺪهی ﻫﻔﺪﻫﻢ،
ﻣﯽﺗـﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪی ِ ﭼﺸـﻢﮔﯿﺮی ﻣﯿـﺎن ﺟﻤﻬـﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ِ »ﻻﺋﯿـﮏ«
اﺳﭙﯿﻨﻮزا )ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او واژه ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑ َﺮ َد(
و اﺻﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهی اﻣﺮوزی ِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ،در
اداﻣﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ اراﺋﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﺮوزی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ دو اﺻﻞ آزادی و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در ﻓﻠﺴﻔﻪی

ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان

»اﺳﺎس ﯾﮏ دوﻟﺖ آزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﯿﺎن دارد… ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ را از ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ
وﺿﻊﺷـﺎن دور ﻣﯽﺳـﺎزﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺧﺸـﻮﻧﺖآﻣﯿﺰﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ… آﯾﺎ آﻣﺴﺘﺮدام ﻣﺰاﯾﺎی آزادی ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺎزﻣﻮده اﺳﺖ؟… در
اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻬﺮ ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،از ﻫﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﯽ و از ﻫﺮ
ﻓﺮﻗﻪی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در ﺻﻠﺢ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… وﺟﻮد
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻗﻪای ،ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ دارد؟ در ﭼﻨﯿﻦ
رژﯾﻤﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ،در ﺗﺒﺮﺋﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ،ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد«.
)رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻬﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ(
ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا را آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ :آزادی ِ
ﺑﯽﺷﻤﺎران  multitudeﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮهی ﺧﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺜﺮتﮔﺮا
از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آزادی و ﺷﻮر و ﺷﻮق رﻫﻨﻤﻮنﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮد ِ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را از ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮای ﭘﺎﺳﺪارﻧﺪهی ﺧﻮد ،در
وﺣﺪت ﺗﻦ و ﺟﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﯿﺮوی ﻧﮕﺎهدارﻧﺪهای ﮐﻪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا
 conatusﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنِ ﺑﺮﺧﻮردار از
ﺧ ِﺮ َد ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ِ ﺣﻔﻆ ِ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﻔﯿﺪﯾﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ )واﻗﻌﯽ( ﯾﺎ آﻓﺮﯾﺒﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﺑﺸﺮیاش ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﯿﺖِ آزادی ِ وﺟﺪان ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن،
ﺑﺪون ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﻠﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و رﯾﺸﻪای وﺿﻌﯿﺖ
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮفِ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازِ »دوﻟﺖِ ﻗﺪرﻗﺪرت» ،ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ )– 1588
 ،Thomas Hobbes (1679ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،در لویاتان ﺧﻮد
ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :انسان گرگ انسان است  .Homo homini lupusﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ و ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ روﻧﺪ:

ﻓﺮدی ،ﻗﺪرﺗﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر.
راهﮐﺎر ﻫﺎﺑﺰی ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻄﻠﻖ  ،Potestasﺑﻪ
واﻗﻊ ﻧﻪ آزادی و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻬﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﺘﻢ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،از دﯾﺪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،دو دﺳﺘﻪ
اﻓﺮاد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ ِﺷﺎن ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ از آزادیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ را ﺗﻮدهی ﻧﺎدان و ﻋﺎﻣﯽ vulgus
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن دﯾﻦ ،واﻋﻈﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ
)فاناتیک( و ﯾﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﯿﻨﺶ اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و ﻏﯿــﺮ دﯾﻨــﯽ از ﺳﯿﺎﺳــﺖ اﺳــﺘﻮار اﺳــﺖ ،انسان خدای انسان است
) homo homini deusو ﺧﺪا ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ  .( Deus sive Naturaاﻧﺴﺎن،
آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ،ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺘﻌﻼﺋﯽ،
ﺑ َﺮﯾﻦ ،ﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ دﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ و ﺟﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ
ﺟﺎ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎسﻫﺎ و ﺷﻮر و ﺷﻮقﺷﺎن را در ﺷﺮاﯾﻂ آزادیﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ
و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ
و ﻣﻄﻠﻖﮔﺮا ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺋﯽ ِ دﯾﻨﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎ )ﺷﻬﺮوﻧﺪان( در
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ،
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻤﻊ و ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻧﺰد اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،آزادی ،ﻫﺪف ِ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎﺑﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ،ﭼﻮن ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺸﺮی ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ آزادیﻫﺎ ،در رژﯾﻢﻫﺎی دﯾﻦﺳﺎﻻر
)ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ﺳﺨﺖ دﺳﺘﺨﻮش آﺳﯿﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﺰد
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎ و در ﻧﻔﯽ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ،آزادی ﯾﮑﯽ از دو رﮐﻦ دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﺪ.
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دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﻻﺋﯿﮏ در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،اﯾﺪهی ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،در
آﺛﺎر او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮر َد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ و روح آن را ﻣﯽﺗﻮان آﺷﮑﺎرا در
آﺛﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻠﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :در ﮐﺘﺎب اخلاق  ،Éthiqueدر رساله
سیاسی
الهی-
رساله
در
و
Traité
سیاستpolitique
 .Traité théologico-politiqueدر اﯾﻦ آﺧﺮی ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
 .1ﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﻦ و ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺮگآور ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﯾﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎدر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ،در اﻣﻮر اداری ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ
در درازای زﻣﺎن ﻋﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .2ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺮی را ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ رﺑﻂ و ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﯿﺪه و آرای ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از
ﻋﻘﺎﯾﺪش ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی زﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ]ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻣﻮر ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای
ﻓﺮدی اﺳﺖ[ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎره ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
]اﺳﭙﯿﻨﻮزا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻮام اﺷﺎره
دارد[.
 .3اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﻦ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ
دﯾﺪﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ داوری اﺧﻼﻗﯽ ِ اَﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺬارده ﺷﺪ ،ﭼﻪ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻫﻢ
ﺑـﺮای دﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎر آورد ،ﺣـﺎل اﻣـﺮوز اوﺿـﺎع ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮادی

ﺳﭙﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ از آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺳﺮرﺷﺘﻪای دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﻌﺠﺰهای ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
)رساله الهی -سیاسی ،ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ(.
از ﻧﻈﺮ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در ادارهی اﻣﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﻢ
دﻧﯿﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه اداری و دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺣﻮزهی
اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ.
در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری آزاد ِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی از اﻣﻮر دﯾﻨﯽ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ از
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬـﯽ ،از »ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﻘـﺪس« ،ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ در رژﯾﻢﻫـﺎی
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺮد ِ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،در ﺑﺮﺧﻮرد و
ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ِ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ،
ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ را از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد :ﯾﮑﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات
دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد و دﯾﮕﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ و
اﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺣﻮزهی دوﻟﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺸﺮوع در ﺗﻌﯿﯿﻦ و
اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺼﻮﺻﯽ ِ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن دو ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻮق ،اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ِ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﺎور اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،اﮔﺮ دﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزادیﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻓﺮدی ،ادﯾﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
————————————————-
ﯾﺎدآوریِ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر اﮐﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و دﯾﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ» ،دوﻟﺖ« در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺳﻪ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را  Étatﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ State ،ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و  Staatﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﻏﻠﺐ ،در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن État» (State » ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺴﯽ( را »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از واژه » «Étatﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻗﻮای ﮐﺸﻮری را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،اﺑﺘﺪا در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﺮﭘﺎ ﺷﮑﻞﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻃﻮل ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎ و
دﯾﻦ ،ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺎﻻری  cléricalismeﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد :اﺑﺘﺪا در ﺧﻮد ِ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) ،(1899 – 1789ﺳﭙﺲ در اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ) (1871و ﭘﺲ از
آن در دوران ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪی »ﺟﻨﺒﺶ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،
ﻻﺋﯿﮏ و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه« از  1871ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن  9دﺳﺎﻣﺒﺮ  1905ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ از دوﻟﺖ« ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب لائیسیته چیست؟ )ر.ک .ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر( ،ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ
ﮐـﻪ واژه »ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ«  ،Laïcitéﺑـﺮای ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳـﺎل  ،1871در
ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪی ﺷﻬﺮداری در ﺣﻮﻣﻪی ﭘﺎرﯾﺲ درﺑﺎرهی
»ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻻﺋﯿﮏ در ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﯿﺶ از آن ،ﭼﻨﯿﻦ واژهای در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ) .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ،
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺧﻮد ِ ﮐﻠﻤﻪ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واژه »ﻻﺋﯿﮏ« از دﯾﺮﺑﺎز )از زﻣﺎن ﻫﻮﻣﺮ و در زﺑﺎن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﯾﻦﺑﺎوران
ﻏﯿﺮﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ »ﻻﺋﯿﮏ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦاﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺸﯿﺸﺎن و
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﯾﺎ
ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ رو ،رﯾﺸﻪی ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﻻﺋﻮس λαος
 ((Laosﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻻﺋﻮس در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺮدم«
) (peuple ، peopleاﺳــﺖ .ﻫــﻮﻣﺮ ،در ایلیاد ،ﺟﻨﮓﺟﻮﯾــﺎن ﻋــﺎدی و
ﺳﺮﺑﺎزان را ﻻﺋﻮس ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان از رؤﺳﺎ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻻﺋﻮس ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺑﻄﻮر وﯾﮋه دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﯿﺸﻪوران و ﻣﻠﻮاﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه

اﺳﻼﻣﯽ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎنﺳﺘﯿﺰی و
ﺧﺎرﺟﯽﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺠﺎدﻟﻪ
در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن،
از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ از »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ«( درکﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ِ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﯽروﻧﺪ
و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮی زن و
ﻣﺮد ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و آزادی وﺟﺪان از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺴﯽ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ از آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
را ﺑﻪ آزادیﻫﺎی دﯾﻨﯽ و »ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ« دوﻟﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو
اﻣﺮوزه ﺑﺎ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﺎی« ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ :ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ،رادﯾﮑﺎل و ﯾﺎ ﻧﺮم ﮐﻠﻤﻪ) .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب
لائیسیته چیست؟درﺑﺎرهی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﻮژهی ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ
آن ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوت
ﯾﺎ اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮ روی اﯾﻦ »ﺟﺪاﯾﯽ« ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺎه اﺧﺘﯿﺎری ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ ،اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﯾﻦ ِ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ )ﺑﺎ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﻗﻮا( و دﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ
آزادیﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی
وﺟﺪان ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ آزادی
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﺑﯽدﯾﻨﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺪون آزادی ﻫﺮ ﮐﺲ »ﺑﯽ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی ،ﺑﻪوﯾﮋه از دﯾﺪ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،دﯾﻦ،
ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪهی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﯾﺸﻪی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺛﺮوت ،وﻻدت ﯾﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ« )اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ10 ،
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(1948ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ رژﯾﻢ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در رژﯾﻢﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی
ﺳﺎﺑﻖ در اﯾﺮان ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
در زﯾﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﮔﻮ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -1ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ .اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )ﻏﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آنﻫﺎ .دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ را ،در ﻫﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ ،ﭼﻪ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،در
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دوﻟﺖ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺪارد.
دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ِ ﻣﺬﻫﺒﯽ و از
اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﻮدﺟﻪای را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﻤﯽدﻫــﺪ .ﻧﻬﺎدﻫــﺎی دﯾﻨــﯽ ،ﭼــﻮن دﯾﮕــﺮ ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ ،ﺑﺎﯾــﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ِ ﺧﻮد را ﺧﻮد ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و از ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻻﺑﯽ ِ ﻣﺬﻫﺒﯽای را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .دو ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و دﯾﻦ در
اﻣﻮر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ و
دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ
در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -2اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان .دوﻟﺖِ ﻻﺋﯿﮏ آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ و
آزادی ادای دﯾﻦ و ﮐﯿﺶ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ را
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽاش ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﺑﺎور ،ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ،آﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏ،
آﺗﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه و آرای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آزاد
اﺳﺖ .دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽاﻧﺪ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ اﻣﻮر اﯾﻤﺎﻧﯽ و
اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -3ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ .ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﻫﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ از ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق ،ﮐﻪ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﺟﻬﺎنروا )اونیورسال( دارﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
————————————————-
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی“ :ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﯿﻨﻮزا “
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ
زﻣﺎن ﺧﻮد رﻓﺖ .اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ  Alain Badiouاز اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﭼﻮن »ﻣﺎﺷﯿﻦ

جنگی علیه مذهب« ﻧﺎم ﻣﯽﺑ َﺮ َد .اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ را اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،از راه دﻓﺎع
از اﯾﺪهی ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و از اﺻﻞ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻘﯿﺪه و
وﺟﺪان ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑ َﺮ َد .او از ﺧﺎﻧﻮادهای ﯾﻬﻮدی
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ انکیزیسیونِ ایبریک )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل( ،ﺳﺨﺖ
ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و آزارِ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آن دوران ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی ﻫﻔﺪﻫﻢ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎ،
ﮔﻮﻧﻪای از رواداری )تولِرانس( را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد .از اﯾﻦ روی ،ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از آزاد اﻧﺪﯾﺸﺎنِ اروﭘﺎ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد و ﺳﺎﻧﺴﻮر دﯾﻨﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ـﻮان
ـﻪ ﻋﻨـ
ـﺎرت ) (1650 – 1596ﺑـ
ـﻮن ر ُﻧﻪ د ِﮐـ
ـﺮانِ آزاده ،ﭼـ
روﺷﻨﻔﮑـ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻘﺪﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻠﻨﺪ ،ﮐﻪ ایالات متحده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺳﺪهی ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ
ـﺎی
ـﺐاش در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـ
ـﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـ
ـﮋه ﻣـ
ـﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻪوﯾـ
ـﻂ ﺳـ
رواﺑـ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از راه درﯾﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺸﻮری ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،در ﻧﯿﻤﻪی ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ،ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ِ
دودﻣﺎنِ اوراﻧﮋ  Orangeﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری در ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ِ آزاد ،ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ،
ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و روادار ،ﻣﺬاﻫﺐ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪی ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪی
ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنِ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ِ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣُﺮﺗَﺪ،
ﻣُﻠﺤﺪ و ﯾﺎ ﺑﯽدﯾﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ِ ﺧﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ،
ﻃﺮد و ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ،اخلاق ،ﮔﻔﺘﻪ
»ﺧﺪا ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ« و ﯾﺎ »ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ«
ﺑﻮدDeus sive Natura :
)ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ او اﺑﺪاع ﻣﯽﺷﻮد( ،اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ ﮐﻪ در
روز شبات ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽآورد ،در
 1656و در ﺳﻦ  24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻤﺎی ﺧﺎﺧﺎﻣﯽ در ﻫﻠﻨﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﯾﻬﻮدی ِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد )»ﻃﺮدی« ﮐﻪ ﺑﻪ » Heremاﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﻣﻌﺮوف
ﻣﯽﺷﻮد( .اﺳﭙﯿﻨﻮزا اﻣﺎ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اَﻋﻤﺎل ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺪاده ،در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ِ ﺧﻮد )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
اﺳﭙﯿﻨﻮزا«( ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ِ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و
دﯾﻦﺳﺎﻻری اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎرش ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻫﮕﻞ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه )ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت  1677 :در  45ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد
ﮐﻪ رسالهی سیاسی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻊ آﺛﺎر او،
»ﺳﯿﺎﺳـﺖ« از ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋه و ﻣﻤﺘـﺎزی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ .در »ﺳﯿﺴـﺘﻢ
اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﻣﯽﺗﻮان از وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﺑ ُﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽاش ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :آزادی ،ﻧﻔﯽ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﯽﺷﻤﺎران
.multitude
در ﮐﻠﯿﺖِ ﺧﻮد ،اﺳﭙﯿﻨﻮزﯾﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی آزادی،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻔﯽ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ داﻧﺴﺖ .در رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﻄﻠﻮب او ،دوﻟﺖِ
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎران
و ﺑﺎﻻﺧﺮه »ﻻﺋﯿﮏ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
دوﻟﺘﯽ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻫﯿﭻ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽرود ،ﭼﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر اﺳﺖ و در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .در رژﯾﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ ،آزادی وﺟﺪان و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻮل آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻻﺋﯿﮏ در ﻓﺮازﻫﺎی زﯾﺮ،
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــــﻪ از آﺛــــﺎر اﺳــــﭙﯿﻨﻮزا )در رساله سیاسی و رساله
الهی – سیاسی( ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
»

در

ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر

دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ…

ﻫﺮ

ﭼﻘﺪر

اﻧﺴﺎنﻫﺎ

ﮐﻤﺘﺮ

آزادی

داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ«.
» در اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻮﻓﺎ ]ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻠﻨﺪ و آﻣﺴﺘﺮدام آن زﻣﺎن
اﺳﺖ[… اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ و از ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… دﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
» ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از آن ﺟﻪ رﻓﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  -1 :ﻫﻢ ﺑﺮای
دﯾﻦ و ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﯾﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ -2 .ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺴﺘﺮهی ﻓﮑﺮی و ﻧﻈﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ
رﺑﻂ و ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ -3 .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای
دﯾﻦ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد] .ﻣﻨﻈﻮر در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ِ آن ،ﻧﺰد اﺳﭙﯿﻨﻮزا،

ﻫﻤﺎﻧﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﺳﺘﻘﻼلاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ[«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآﻣﺪن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در
اروﭘﺎ ،ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺮیِ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،در اﺻﻮل
اﺳﺎﺳﯽاش و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺒﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد  :ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
ـﻮﻟﯽ
ـﺮ .اﺻـ
ـﻮی دﯾﮕـ
ـﺪه از ﺳـ
ـﺪان و ﻋﻘﯿـ
ـﻮی و آزادی وﺟـ
ـﻦ از ﯾﮏﺳـ
دﯾـ
ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭼﻮن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ و دﯾﻦﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزهی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ راه ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﻫﻤﻮاره
ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﺎﺳﺖ!
————————————————-

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰ آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ(
Spinoza Chemins dans l’ « Éthique ». Paolo Cristofolini. Puf,
19981ا1
Spinoza et la politique. Étienne BALIBAR. Puf. 1996ا2
L’infini – Aristote, Spinoza Hegel. Alain Badiou – Le
Séminaire (1984-1985), fayard. 2016ا3
L’anomalie sauvage. Antonio Negri. Puf 1982ا4
Traité de l’autorité politique. Préface de Robert Misrahi.
Gallimard 1978ا5
La Laïcité. Maurice Barbier. L’Harmattan, 1995ا6
Qu’est-ce que la laïcité ? Catherine Kintzler. Vrin 2007ا7
Henri Pena-Ruz. GF

La Laïcité. Textes choisis & présentés.
Flammarion. 2003ا8

Le problème Spinoza. Irvin Yalom. Le livre de poche. 2012ا9
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»ﺟﻨﺒـﺶ رﻫـﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ« و ﻣﺴـﺄﻟﻪی
ﻗــــﺪرت ،دوﻟــــﺖ و ﺣــــﺰب
از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎرهی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺎﺳﯽ ِ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی
ﺑﻨﯿﺎدی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ِ آن ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﻧﻘﺪِ ﻣﺎﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﻗﺪرت ،ﭼﻮن دوﻟﺖﮔﺮاﺋﯽ و ﭼﻮن ﺗﺤﺰب ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺑﺤـﺮان ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان و ﺷﮑﻨﻨـﺪﮔﯽ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖِ آن ،وﺳﻮﺳـﻪی ﻗـﺪرت و
ﺣﺰب/ﺟﺒﻬﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ راﺑﻄﻪی
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ِ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب را ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺮﯾﻪ و
ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﯽآورد ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺳـﻮی ﺑـﻪ ﻗـﺪرت و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟـﺖ و ﺣﮑـﻮﻣﺖ دارد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ و ﺿﺪ دوﻟﺖﮔﺮا ﺳﺖ ،و ﻧﻪ از ﻧﮕﺎه ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ »ﺣﺰب« ﯾﺎ »ﺟﺒﻬﻪ« در اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺳﻮم

و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ آن ،ﮐﻪ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
رﻫﺒﺮی ﺗﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ِ ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎرز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﺮ
ﺟﺎ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ ،و ﯾﺎ در دورهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎوب ﻗﺪرت و دوﻟﺖ
)اَﻟﺘﺮﻧﺎﻧﺲ( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶﮔﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی ِ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ،ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ﺳﺨﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ
ﮔﺮد ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را

در

ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺪهی ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ و در دو ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻋﻤﻞﮐﺮد ﻣﺘﻀﺎد
از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن در ﮐﺘﺎب پولیتِیا ﯾﺎ جمهوری او ﺳﺖ» :ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺷﻬﺮﯾﺎر -ﻓﯿﻠﺴﻮف ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ نگهبانان )ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﻬﺮ( ﻧﻈﻢ و
ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ،ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎرهای از
ﺳﻮﻓﺴـﻄﺎﺋﯿﺎن )از ﺟﻤﻠـﻪ و ﺑﻪوﯾـﮋه ﭘﺮوﺗـﺎﮔﻮراس( ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣﯽﺷـﺪ ،ﮐـﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« را اﻣﺮ ﻫﻤﻪی اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ،ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﭼﻮن ﺧﻮدِ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻧﺰد
آنﻫﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎن در اﻣﻮر ﺷﻬﺮ )ﺷﻬﺮ-
داری( ﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ )ﺳﯿﺎﺳﺖ = دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎن در اﻣﻮر
ﺧﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺳﻮﻓﯿﺴﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان دﻣﻮﮐﺮات ،ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺻﻠﯽ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ -داری ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﻪ اول ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪی ﻫﻤﻪ در اﻣﻮر ﺷﻬﺮ )پولیس( اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در اﯾﻦ
ﺑﯿﻨﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ ،ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺘﻀﺎد از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﮐﻪ در آﻏﺎز در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدهاﯾﻢ .در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻏﺮب ) ،(1500از ﯾﮑﺴﻮ،
ﻣﺎﮐﯿــﺎوﻟﯽ ِ ﮔﻔﺘﺘﺎرﻫــﺎ دربارهی دههی اول تیت لیو ) (1527 – 1469و
اﺳﭙﯿﻨﻮزای رسالهی سیاسی ) (1677 – 1632را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ«
درک و درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮآﻓﺮﯾـﺪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻧـﺪ :ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭼـﻮن آزادی ،ﺷـﻮر و

ﺷﻮرﯾــﺪﮔﯽ ،اﺧﺘﻼف ،ﻧﺎﺳﺎزﮔــﺎری ،ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی/ﺳــﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻧﯿــﺮوی
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ و ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎران  .multitudeاﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺎﺑﺰ ِ
لویاتان ) (1679 – 1588را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺪار ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ
را ﺷﺮط و ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﻧﻘﻼبﻫﺎی اروﭘﺎ )ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهی
و ﺳﺪهی  (19ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪنِ دو ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻀﺎد از ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
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ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ در اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) (1799 – 1789آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳَﻦ ژوﺳﺖ از “اﻧﺠﻤﺎد
اﻧﻘﻼب” ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1793ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ
و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪی اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و
ارادهی رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ آن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪای ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪی “دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب” ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ او ،در آﺛﺎر
ﺟــﻮاﻧﯽاش ،در نقد فلسفهی حق هگل ) ،(1844 – 1843از “دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ِ
ﺑﺪون دوﻟﺖ” ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب در
ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﺪون اﺑﻬﺎم و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮد .در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و
ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت ﻣـﺎرﮐﺲ ،ﻫـﻢ از ﺿـﺮورت ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﻗـﺪرت و دوﻟـﺖ و اﻋ ِﻤـﺎل
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ
از زوال و ﻧﺎﺑﻮدی »دوﻟﺖ« ﭼﻮن روﻧﺪی ﺿﺮوری و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ـﻮاﻧﯿﻢ“ :در
ـﺎن نقد فلسفهی حق هگل ﻣﯽﺧـ
ـﻪ در ﻫﻤـ
ـﻢ) .از ﺟﻤﻠـ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـ
دموکراسی حقیقی دولت سیاسی از بین خواهد رفت“( .از اﯾﻦ رو ﻣﺎرﮐﺲ
و اﻧﮕﻠـﺲ ﺣﺘـﺎ ﭘﯿﺶﻣﯽﻧﻬﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﮐﻠﻤـﻪ دوﻟـﺖ در ﺟـﺎﻣﻌﻪی
ﭘﺴﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از واژه »ﮐﻤﻮﻧُﺘﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ در
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ) ،(1848ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ از تشکل پرولتاریا به صورت حزب سیاسی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ“ :کمونیستها حزب خاصی نیستند که
در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند… آنها اصول ویژهای
ــﯽ[ را به میان نمیآورند که بخواهند جنبش پرولتاری را در
]ﻃﺮﯾﻘﺘـ
چهارچوب آن اصول ویژه بگنجانند“ .در زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺰب
ـﺎﻣﻪای در نقد برنامه
ـﺎرﮐﺲ در ﻧـ
ـﺎن ) ،(1875ﻣـ
ـﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤـ
ﺳﻮﺳـ
گوتا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺣﺪت دو ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﯿﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ِ
آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و در رد دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام
ـﺪ“ :هر گامی به پیش ،هر پیشرفتی واقعی مهمتر از یک
ـﯽ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـ
ﺣﺰﺑـ
دوجین برنامه است“ .در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،او ﺑﺮ “اتحادهای برنامهای که
آکنده از ابهام و اشتباه اند ،توافقی عملی علیه دشمن مشترک” را

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ و در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ روﺳﯿﻪ ) ،(1917ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ِ ﻗﺪرت – دوﻟﺖ – ﺣﺰب از دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ِ اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺪرت
ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد( ،ﺗﻘﺪﯾﺲ دوﻟﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد( و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر
اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮی ،اﯾﺪﺋﻠﻮزﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را ﺣﺘﺎ ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
در ﻧﺰد اﻗﻠﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺷﻮراﯾﯽ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرﮔﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻮادارن
ﺧﻂ ﭘﺎﻧِﮑﻮﺋﮏ در ﻫﻠﻨﺪ و آﻟﻤﺎن ) ،…(1920ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ
و در ﻧﺰد ﭘﺎرهای از آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ،ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ دوﻟﺖ و ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺰب راﻫﺒﺮ ﺳﺨﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و رد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن در آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب  57و ﭘﺲ از آن ،ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ِ ﻗﺪرت – دوﻟﺖ – ﺣﺰب،
ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده ،ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ و ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ :ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان،
ﭼﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیاش زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی روس ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده و ﭼﻪ ﭘﺲ از
اﻓﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ
در دﻫﻪی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  57چپ نوین کمونیستی و انقلابی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ،
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﻧﻈﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﺳﺒﮏﮐﺎری ،راهﮐﺎری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯿﺘﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺣﺘﺎ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺧﻂ ﺳﻮم ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،رﻫﺎ ﺳﺎزد.
اﻣﺮوزه اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻮل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﮐﺎرﮐﺮدی
ـﺎﺗﯿﮏ
ـﺮح ﭘﺮوﺑﻠﻤـ
ـﺮای ﻃـ
ـﺐﺗﺮی ﺑـ
ـﻂ ﻣﻨﺎﺳـ
ـﺎ ،ﺷﺮاﯾـ
ـﻪ ﺟـ
ـﻪ در ﻫﻤـ
ﮔﺬﺷﺘـ
ﻗﺪرت – دوﻟﺖ – ﺣﺰب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر و در
ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
——————————————–

رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﻢ آرﻣﺎن و اﻓﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺒﺎرزهی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه و اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ
از ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن
ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ دوﻟﺖِ ﺟﺪا از و ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ از »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ« اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ِ اﻣﻮر ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ آزاداﻧﻪی ﻫﺮ ﻓﺮد ﭼﻮن ﺷﺮط آزادی ﻫﻤﮕﺎن
در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ .ﺗﻼش در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮی
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻓﻌﺎﻻن
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در اﯾﻦ راه ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ آزﻣﻮدن ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻋﻤﻞ.
 -1ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻗﺪرت ،ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻗﺪرت و ﺗﺼﺮف آن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،وﻟﻮ
ﻧﻮﯾﻦ ،آزاد ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﻫﻤﻮاره در ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻣﺮ ﻗﺪرت و ﺗﺼﺎﺣﺐ آن را در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﯿﻦ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد :اﻧﻘﻼب = ﺑﺮاﻧﺪازی  +ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،از ﻣﺎرﮐﺲ )ﻧﻪ در اﻫﻢ ﻧﻈﺮات او( ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ و
ﻣﺎﺋﻮ ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺼﺮف دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ دﯾﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ دوﻟﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت
ــﺘﯿﻦ
ــﺎی ﻧﺨﺴـ
ــﯽ از ﺑﻨﯿﺎدﻫـ
ــﻪ ﯾﮑـ
ــﯽ ﺑـ
ــﺎزد .ﯾﻌﻨـ
ــﺮح ﺳـ
را ﻣﻄـ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﺬل روﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ رو ،ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺑﯿﻨﺶ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺴﺴﺖ از آن ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
را در ﻣﺮﮐﺰ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺳﺖ .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ
واﻗﻊ ،ﺿﺪ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ را ﻧﻪ از ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
و اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه اﻓﻮل زوال آنﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸ َﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ِ اﻣﺮوز ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در
ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭼﭗ« در ﺟﻬﺎن
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﭗ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن در ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻫﻤﻮاره ﻧﺸﺎن داده و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ،
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﺳﺪاری از آن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
رﻫـﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،اﻣـﺎ ،ﺑـﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗـﺪرت ،دوﻟـﺖ و ﺗﺼـﺮف آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻧﻪ از »ﭼﭗ« ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﻧﻘﻼﺑـﯽ و ﺿﺪﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ،ﺑﻠﮑـﻪ از »رﻫـﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ« ﯾـﺎ »رﻫـﺎﯾﺶ« ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽراﻧﯿﻢ.
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ
و ﻋﻤﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻫﻢراﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭼﭗ در ﻗﺪرت و
دوﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﭼﭗ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ،از راه زور و ﺳﻠﻄﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
آزادیﺧﻮاه ﻧﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﺧﻮاﺳﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﭼﭗ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدارد
و ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﯿﺮوﯾﯽ رادﯾﮑﺎل و ﻃﺮﻓﺪار
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -2ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﻟﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در
اﯾﺪهی رﻫﺎﯾﺶ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ دوﻟﺖﮔﺮا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
»ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ،ﺑﺪون دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻞ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در اﻣﻮر( و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﺰی رادﯾﮑﺎل وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ِ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭼﻮن ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ،ﺑ َﺮﯾﻦ ،ﺟﺪا و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ و دوﻟﺖﻣﺪاری
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﻢراه ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺧﻮد را در آن
ﮔﻮﻧﻪ از آزﻣﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺟﻪ دوﻟﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮا :آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢِ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ.
»دوﻟﺖ« ،ﺑﺎ وام ﮔﯿﺮی از اَﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮی ِ ﻣﻤﮑﻨﺎت را ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدنِ آن ﻫﺎ ،ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﺳﺎزد .دوﻟﺖ ،آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن
ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻮری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ِ وﯾﮋه ی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﻣﺮوزه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ( در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ارث… ،از ارﺗﺶ ،ﭘﻠﯿﺲ و
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃـﺒﯿﻌﯽ از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دوﻟﺘﯽ )ﻓﺮﻣـﻮﻟﯽ از
آﻟﺘﻮﺳﺮ(… اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ را ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ در راﺳﺘﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آزاد ﮐﺮدن و رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ار
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮا روﯾﺪ .اﯾﺪه ی رﻫﺎﯾﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ زوال دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد( و ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﻦ در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.
 -3ﭘﺮوﺑﻠﻤـﺎﺗﯿﮏ ﺗﺤـﺰب ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﺑﯿﻨـﺶ رﻫـﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﯾﮑﺴـﻮ ﺑـﺮ
ـﺎرزات
ـﺎ و ﻣﺒـ
ـﺎﻋﯽ در ﺟﻨﺒﺶﻫـ
ـﻞ اﺟﺘﻤـ
ـﺎی ﻓﺎﻋـ
ـﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺣﺰبﺳﺎزی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﺮا روﯾﻨـﺪ.

ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺎدل و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮی و آزﻣﻮﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﻋﻤﻞ دﮔﺮﮔﺸﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاودهی
ﻓﮑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻣﯿﺰش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی
ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻼن ،ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﺑﺎزیﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ ،ﺟﻤﻌﯽ و ﮐ ُﻠِﮑﺘﯿﻮ را ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ﺑﺪون واﻧﻬﺎدن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭼﻪ ﭼﭗ و ﭼﻪ راﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣُﺪل و
ﺳﺮﻣﺸﻖ »دوﻟﺖ« ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد ِ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮدی و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪِ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﺮوزی ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺮ ﻣﺮدم .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ را »ﺣﺰب – دوﻟﺖ«
ـﯽ،
ـﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾـ
ـﻮدی و ﺳﻠﺴـ
ـﺪی ِ ﻋﻤـ
ـﺎﻣﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻤﻨـ
ـﯽ ﻧـ
ﻣـ
ﺑﻮروﮐﺮاﺳــﯽ ،اﻗﺘــﺪارﮔﺮاﯾﯽ ،رﻫــﺒﺮی در راﺳــﺘﺎی ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﺣــﺰب و
دﺳﺘﮕﺎه آن… ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﺣﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن اﻣﺮوزی را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و رد ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺧﺘﺮاع ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻧـﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ و ﺧـﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨـﺪ .اﺷﮑـﺎل
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﺗﺤﺰب ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﺑﺮای
رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎراﺋﯽ و
اﺛﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﮔﺮ ﻧﻪ زﯾﺎنﺑﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺮوزی ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد و ﻓﻌﺎﻻن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ در آزادی ِ
دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی و ﻧﻈﺮدﻫﯽ ِ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
در ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎل و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎن دﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ـﺪﮔﺎن و ﺗﺼـ
ـﺎﻟﺖﮔﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـ
ـﺮان ،دﺧـ
ـﻪی ﮐﻨﺸﮕـ
ﻣﻨﺰﻟـ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﺧﻮدِ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ
و ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖورزانِ ﺧﺎرج از ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻨﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺪا از

ﻣﺮدم زﻧﻨﺪ.
 –4ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻨﺒﺶﮔﺮاﯾﯽ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎر را از اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﮐﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ ِ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﺰب ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺪاع ﮐﺮد
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
از راه ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﭘﯿﺶﻗﺮاول ﺗﻮده ﻧﯿﺴﺖ .آواﻧﮕﺎرد و
آواﻧﮕﺎردﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﯿﻢ و راﻫﺒﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﺼﻠﺖ اﻓﻘﯽ،
ﺷﺒﮑﻪای و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( دارد .ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ِ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه در
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ِ ﺧﻮد – ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺪهی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ – ﺗﺸﮑﻠﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮﻣﺎنِ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ ِ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮕﺎه دارد،
در راﺳﺘﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ ،اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻬﺎن رواﯾﯽ
)اوﻧﯿﻮرﺳﺎﻟﯿﺴﻢ(.
ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻘﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ را از ﻣﯿﺪان ﻣﺸﻐﻠﻪی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ زوال ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا ،دوﻟﺖ…
ﭼﻮن ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪا ،ﻣﺎﻓﻮق و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮدی ﺧﻮد را در ﯾﺎریرﺳﺎﻧﺪن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاروﯾﯽ ِ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد ،در
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و در ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻣﺒﺮا از ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
——————————————————

اﻣﺮوزه ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ »ﭼﭗ« در
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و رادﯾﮑﺎل ،ﺧﺎرج از ﻧﻔﻮذ و ﺗﺼﺎﺣﺐ
اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮآﻓﺮﯾﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ

در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،در درازای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از وال ﺳﺘﺮﯾﺖ
و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﮔﺬر از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدن ﺗﺠﺎرﺑﯽ در اﮐﺘﺸﺎف ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در راﺳﺘﺎی رﻫﺎﯾﯽ و در ﮔﺴﺴﺖ از ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﺰب ،ﻣﯿﺮاث
ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه و دوﻟﺖﮔﺮا و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﺮانﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ـﻮد-
ـﺎزه در ﺧـ
ـﺎﯾﯽ ﺗـ
ـﻖ راهﻫـ
ـﻒ و ﺧﻠـ
ـﺎﺋﯽﺧﻮاه از ﮐﺸـ
ـﺎﻋﯽ و رﻫـ
اﺟﺘﻤـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و در اراﺋﻪی ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ در ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ،در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،در ﮔﺴﺴﺖ
از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﻨﺴﻮخ و ﻧﺎﮐﺎرای ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫﺎی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،واﭘﺲﮔﺮا و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ )ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎن( .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ِ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮژه ،ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ و
ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ

ﻃﻮر

ﺟﺪی

ﺑﺎ

آن

رو

ﺑﻪ

روﺳﺖ،

ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ِ اﻣﺮوز
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ وﯾﮋه و ﻧﻮﯾﻨﯽ ،ﭘﺎرهای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ،
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮ و
ﺿﺪ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻫﻢﺳﻮ و
ﻫﻢدﺳـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨـﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ در وﺟـﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ،ﻣﺮدمﻓﺮﯾـﺒﯽ و
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،را در ﯾﮏ ﮐﻼم و در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ :ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴـﻢ ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و دوﻟـﺖﮔﺮا ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻀﺎد ﺗﻮدهﻫﺎ – ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ِ ﻣﯿﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﺋﯿﻦ -ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در
راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﺤﺖ اُﺗﻮرﯾﺘﻪی رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﯾﺴﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﻣﻘﺘﺪر ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﻓﮑﺮ
و ﻋﻤﻞ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ آن اﺳﺖ.
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ در زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺸﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی او ﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻠﮑﻪ

ﺑـﺮای زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎزی و ﯾـﺎری رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮآﻣـﺪن ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی زﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮی
ـﻂ ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺎ و ﺷﺮاﯾـ
ـﺪﻣﺎت ،زﻣﯿﻨﻪﻫـ
ـﺪت .ﻣﻘـ
ـﺨﺖ و درازﻣـ
ـﺖ ﺳـ
اﺳـ
ـﺖورزیِ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در روﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رویدادﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم
و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﺗﯿﺮ  – 1398ژوﺋﯿﻪ 2019
cvassigh@wanadoo.fr
www.chidan-vassigh.com

ﭘﺎﺳـﺨﯽ از اَﻟ َـﻦ ﺑـﺪﯾﻮ درﺑـﺎرهی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ زردﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 11ژاﻧﻮﯾﻪ 2019
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آزاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ  :ﻧﺪای آزادی ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

اَﻟ َﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﺒﮑﻪ دوم ﺗﻠﻮﯾﺮوﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
) (Antenne 2از او ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻠﯿﻘﻪ
زردﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  11ژاﻧﻮﯾﻪ  2019ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮی آن ،ﺧﺎﻧﻢ ﻟﺌﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪ  ،Léa Salaméاز
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ(:
ـﻦ در جنبش جلیقه زردها ،هیچ چیز که از دیدگاه سیاسی نوآور
“… ﻣـ
و ترقیخواهانه باشد مشاهده نمیکنم ،هر چند که احساس آنها نسبت
به کاهش قدرن خرید درست و بیزاریِشان از قدرت حاکمه مشروع

 دشمنانِ دشمنانِ من غالباً نه تنها دوستان من نیستند.باشد
بلکه حتا میتوانند بدترین دشمنانِ من باشند… وجود نشانههایی
،گوناگون چون ردپاهای آشکار و مسلم ناسیونالیسم کوتهبینانه
عوامفریبانه
”“دموکراتیسم
،روشنفکران
با
نهان
دشمنی
 مرا از سوی،ــــﺎﮔﻮژﯾﮏ[ و آشفتگی در دیسکورهای این جریان
]دِﻣـ
“…دیگر در ارزیابی از آن به احتیاط وا میدارد

Cher Monsieur,
Je vous remercie, ainsi naturellement que Léa Salamé, de votre
invitation. Je n’ai, croyez-le bien, aucune opposition de
principe concernant une participation à « Stupéfiant ». Je
tiens seulement à vous expliquer pourquoi je ne souhaite pas
paraître, en ce moment, dans des émissions traitant de
l’actualité politique. J’ai déjà du reste donné ces
explications à Frédéric Taddeï, qui m’avait invité, comme il
l’a déjà très souvent fait dans le passé – ce dont je le
remercie – à venir parler de l’épisode « gilets jaunes » sur
RTF.F
Il faut partir d’une considération générale : il existe
parfois, dans les situations sociales, nationales, politiques,
ce que j’appelle des fausses contradictions. A savoir des
contradictions, éventuellement violentes, mais dont aucun des
deux termes ne mérite d’être choisi ou soutenu. Pensons par
exemple à la guerre de 14-18 : fallait-il obligatoirement
choisir son camp pour cette tuerie finalement totalement
vaine, et ce pour la seule raison qu’on était français,
allemand, russe, ou italien ? Ceux qui, comme Romain Rolland
ou Trotski ont répondu « non », et en ont averti l’opinion
mondiale depuis la Suisse, avaient, si peu nombreux soientils, entièrement raison. Aujourd’hui, Dieu merci dans une
situation infiniment moins dramatique, faut-il absolument
choisir entre le gouvernement Macron et les gilets jaunes ?
Pour le moment en tout cas, je ne le pense pas. J’ai dit
fermement, dès les élections présidentielles, que je ne me

rallierai ni à Marine Le Pen, capitaine de l’extrême-droite
parlementaire, ni à Macron, qui montait ce que j’ai appelé
« un coup d’Etat démocratique », au service pseudo-réformateur
du grand capital.l
Aujourd’hui, je ne change évidemment rien à mon jugement sur
Macron. Mais je n’ai rien trouvé de politiquement novateur ou
progressiste dans la mobilisation des gilets jaunes, si exact
que puisse être leur sentiment de baisse du pouvoir d’achat,
et si justifié que puisse être leur dégoût du pouvoir en
place. Les ennemis de mes ennemis ne sont bien souvent, non
seulement pas mes amis, mais des ennemis encore pires. Ainsi
de Marine Le Pen au regard de Macron, par exemple. Je ne dis
pas que ce soit le cas des gilets jaunes, mais je ne lis rien,
ni dans leurs proclamations, ni dans leur désorganisation
périlleuse, ni dans leurs formes d’action, ni dans leur
absence de pensée générale et de mots d’ordre, qui puisse me
convaincre qu’ils sont les amis, même éloignés, de la seule
orientation qu’on puisse valablement opposer au pouvoir en
place, dont le seul nom réel est « capitalisme », à savoir
celle que je nomme le nouveau communisme. Divers indices,
notamment des traces évidentes de nationalisme à courte vue,
d’hostilité latente aux intellectuels, de « démocratisme »
démagogique, et de confusion dans les discours, m’inclinent
d’ailleurs à être prudent dans toute appréciation de ce
mouvement. Car après tout, il y a un proverbe qui dit que
« tout ce qui bouge n’est pas rouge ». Et pour le moment, du
« rouge », il n’est pas question : je ne vois, outre le jaune,
que du tricolore, toujours un peu suspect à mes yeux.x
Au regard d’une fausse contradiction, le mieux est de
s’abstenir de tout jugement prématuré, de se retirer sur
l’Aventin pour apprécier les éventuels changements induits par
le mouvement, et de rassembler, si c’est possible, un
troisième terme gardien de l’avenir. Voilà ce que je voulais
vous dire pour justifier ma réponse négative,
circonstanciellement négative, à votre invitation. Merci

encore, et bien à vous.s
Texte adressé par Alain Badiou, le 11 janvier 2019, aux
responsables de l’émission « Stupériant » sur France 2, qui
l’avaient invité.é
ه

درسﻫــﺎی ﻣﺎﮐﯿــﺎوﻟﯽ درﺑــﺎرهی
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
اﻣﺮوزه ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ژرف ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ِ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ
ﭼﻮن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ“ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ”… و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﺰب،
ﻣﯿﺮاث ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه و دوﻟﺖﮔﺮا و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ
اوﺿﺎع ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ،از اﮐﺘﺸﺎف راهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﻪی ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ و ﺧﻮد-
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ،در ﮔﺴﺴﺖ از
ـﺎی
ـﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫـ
ـﺎ ﺑـ
ـﻪ ،ﯾـ
ـﺎرای ﮔﺬﺷﺘـ
ـﻮخ و ﻧﺎﮐـ
ـﻨﺘﯽ ،ﻣﻨﺴـ
ـﺎی ﺳـ
ﺷﯿﻮهﻫـ
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و واﭘﺲﮔﺮا ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ )ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ در ﺟﻬﺎن( و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ِ
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از سوژه ،سوبژکتیویته و ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺐ ِ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ 1ﺗﻨﻬﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ آﺷﻔﺘﻪی
دوران ﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻼن ،ﻣﻮﻟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.

از اﯾﻦ رو ،ﻫﻮاداران ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﯾﯽ ،اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻢﮐﻮﺷﯽ و
ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ،اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻮزاﯾﺶ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ را وﻇﯿﻔﻪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و
اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ راه ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎزی
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و ﮔ ُﺴﺴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد درﻧﮓ ﻗﺮار داده و از درسﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖِ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑ ُﺮشﻫﺎی ﻧﻈﺮی در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،زﻣﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻤﺎن ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد.
————————————————-
ـﻨﺪ.
ـﺪ سیاستِ مدرن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـ
ـﺘﯿﻦ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨـ
ـﺎوﻟﯽ را ﻧﺨﺴـ
ـﻮ ﻣﺎﮐﯿـ
ﻧﯿﮑﻮﻟـ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﯾﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد از اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻪ دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری او را ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز »اﺧﻼقﺳﺘﯿﺰی در ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻧﺎم او دﺷﻨﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن »ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﻢ« و از اﯾﻦ دﺳﺖ
اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻼف درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎروا و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ
از اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺎ او را ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪی ﻧﻮآور ،ﻫﻮادار
ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﺧﻮاه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ـﺎم گفتتارها دربارهی دههی اول
ـﻪ ﻧـ
ـﻮر او ﺑـ
ـﺎر ﻣﺸﻬـ
ـﯽ از آﺛـ
از ﯾﮑـ
تیت

لیو

)،Discorsi)2

ﮐﻪ

در

اﯾﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﻪ

اﺟﻤﺎل

»گفتارها«

ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ پیشگفتار و ﻓﺼﻞﻫﺎی اول و دوم اﯾﻦ
اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ و درسﻫﺎی
آن ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺎﮐﯿـــﺎوﻟﯽ ﻣﺘﻔﮑـــﺮ ناپایداری سیاست ،نیروی بیشماران ،آزادی در
جمهوری ،ناسازگاری ،شوریدگی و ﺗﻀﺎد سلطهگری – سلطهناپذیری در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .او در ﻧﯿﻤﻪی ﻫﺰارهی دوم ﻣﯿﻼدی ) (1527 -1469در
راﻫﯽ دﺷﻮار ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ :ﭘﯽرﯾﺰی ِ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺎ
اﺑﺪاع اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ در ﮔ ُﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ِ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از اﻻﻫﯿﺎت )ﺗﺌﻮﻟﻮژی(،
اﺧﻼقﺑﺎوری و ﻓﻠﺴﻔﻪی آﺷﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﭘﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن
ﺑﯿﻨﺸــﯽ ﺟﺪﯾــﺪ از »ﺳﯿﺎﺳــﺖ« ﺑــﺮ اﺳــﺎس رﺧــﺪاد و ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ِ اﺣﺘﻼف و ﺗﻌﺎرض در ﺣﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .او نگاه یکخطی از
ﺗﺎرﯾﺦ را رد ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺪهی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮی ِ
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
را او در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ )ﭼﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،(Res publica ،آزادی و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.

اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮔﺴﺴﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ در ﭼﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد؟
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘُﻒ ﮐ ُﻠُﻤﺐ ،در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﻗﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﺌﻮ اﺷﺘﺮاوس در تاریخ فلسفهی سیاسی( و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﻫﻢ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪوﯾﮋه در عملِ
کارآمد ،ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﺳﻨﺘﯽ( ،ﻫﻤﻪی ﻗﻮای
آزﻣﻮﻧﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ِ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن و
ﺑﻪوﯾﮋه روم ﺑﺎﺳﺘﺎن را ،ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪفِ ﻧﻮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اوﺿﺎع ﺷﻮرﯾﺪه و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺷﺒﻬﻪ ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻮد و در اﺷﻐﺎل ﯾﺎ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻮی،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﺎپ و ﻏﯿﺮه( ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺎ ﻫﻢ در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزِ ﺑﺮآﻣﺪنِ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮد را از ﻣﺎﯾﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺮﻗﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن )آﺗﻦ و روم( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ :از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﻓﻀﯿﻠﺖ  ،virtùاﻗﺒﺎل  ،fortunaﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،leggiﻧﻬﺎدﻫﺎ  ordiniو از
آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮی ِ وﯾﮋهی ﺧﻮد را
داﺷﺘﻨﺪ… ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪ در دﺷﻤﻨﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺰدوران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،دﺑﯿﺮ
ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻃﺮح ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﭙﺎﻫﯽ دﻓﺎﻋﯽ ،اﺻﯿﻞ،
ﺑﻮﻣﯽ“ ،ﻣﻠﯽ” و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮد ِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﺑﻮد :ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ
و ﻧﻪ آرﺳﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
و ﻧﻪ آﻧﺎرﺷﯽ .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪﻧﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره و ﻫﻢزﻣﺎن آزاد و
ﭘﺮﺗﻌﺎرض .ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺑﻪ واﻗﻊ آزاد اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آزاد اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﮐﻪ
در اﺻﻞ ِ آزادی و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺻﻞ ِ ﺟﻤﻬﻮری ،اﺧﺘﻼف و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهی ﻣﺮدم و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻓﺰوده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﮔﺮ از راه

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺎﻗﯽ ﻣﺮگﺑﺎر اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻫﯽ
ﺗﺎزه ﮔ ُﺸﺎﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ِ او ﺑﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮد .آﯾﺎ او
در آﻏﺎز پیشگفتار آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ » ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ راه ﭘﺮ
ﻣﺸﻘﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم«؟ از اﯾﻦ رو ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در زﻣﺎن
ﺧﻮد او ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﭽﻪای ﻣﻔﻬﻮم ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ »ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم« و زودرس ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه اﻣﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﮐﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه در اﺑﺘﺪای گفتارها ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن از
ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ.
————————————————-
گفتارها ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ دوم دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ
ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1513ﺗﺎ  1518ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ او ،شهریار ،3ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ .ﺳـﻪ ﺗﻔـﺎوت اﺻـﻠﯽ ﺑﯿـﻦ اﯾـﻦ دو اﺛـﺮ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ و
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ گفتارها ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ شهریار روی ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه گفتارها ،ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻤﻬﻮری )رژﯾﻢ
دﻟﺨـﻮاه ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ( ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣـﻮر مشترک و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺪاری از
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع گفتارها ،ﺑﻪوﯾﮋه در پیشگفتار و دو
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی رزﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﺗــﺎرﯾﺨﯽاش ،در ﻣﻌﻨــﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎﯾﺶ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫــﺎ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻦ در شهریار ﺑﺤﺚ ِ ﺟﻤﻬﻮری را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارم ،ﭼﻮن در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
]ﮐﺘﺎب گفتارها[ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در شهریار ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر
ﻣﻦ رژﯾﻢ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ اﺳﺖ… و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.
)شهریار ،ﻓﺼﻞ دوم(.
دوﻣﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژهی شهریار درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ِ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع گفتارها،
ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻈﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی آن از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در گفتارها ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی اﻧﻮاع رژﯾﻢﻫﺎ ،در ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎیﺷﺎن ،ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻬﺮ ﺧﻮب و دﻟﺨﻮاه ﮐﺪام اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی
ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗـﻮان »خیر مشترک را برای هر کس فراهم نمود«؟ و اﯾـﻦ را
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑ َﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻼﺋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺷﻮر ﺧﻮد ِ ﻣﺮدﻣﺎن
ـﺎ و
ـﻖ و ﺧﻮیﻫـ
ـﺎ ﺧﻠـ
ـﺎن ،ﺑـ
ـﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎیﺷـ
ـﺎ اﺧﺘﻼفﻫـ
ـﺎﻣﻌﻪ ،ﺑـ
ﺟـ
ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدنﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ را ،ﭼﻮن راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،از
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آﺷﺘﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ گفتارها اﺛﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮی و
اﻧﺘﻘﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه
ﺗﺎرﯾﺦ روم در زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری و آﺗﻦ در دوران دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ ﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .و اﯾﻦ را ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺪد
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮا
ﺟﻤﻬﻮری در روم در دورهای از ﺗﺎرﯾﺦاش ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از ﺗﺠﺎرب آن ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی ِ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریاش
ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ) گفتتارها
دربارهی دههی اول تیت لیو( ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آزاد اﺛﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ) 64/59ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد –  17ﭘﺲ از
ﻣﯿﻼد( ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ دردﻫﻪی اول  1500ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
——————————————–
ﮐﺘﺎب ﺗﯿﺖﻟﯿﻮ ،تاریخ روم از ابتدای تأسیس ،ﺷﺎﻣﻞ  142ﺟﻠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ  10ﺟﻠﺪ اول آن )دﻫﻪ اول( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺛﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ روم ،از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺗﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
آَﮔﻮﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ دوراﻧﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ روم در ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺗﻼش
ﺑﺮای اﺑﺪاع ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ِ آزاد و درﺧﻮرِ زﻣﺎﻧﻪیﺧﻮد و
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ وﯾﮋهای
از ﺗﺎرﯾﺦ روم دارد.
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺳﻮژه ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻧﻘﺸﯽ

ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،گفتارها را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
اﮔﺮ ﺳﻮژه شهریار اﻗﺘﺪار و ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯿﮏ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺘﯽ ) (Statoواﺣﺪ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ گفتارها
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ) ،(popoloﺑﯽﺷﻤﺎران ) (multitudeو ﯾﺎ ﻋﻮام در
ﺗﻌﺎرض و کشمکشهایشان با بزرگان اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری
آزاد ،ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
در پیشگفتار ﮐﺘﺎب گفتارها ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﻤﻬﻮری روم ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﯿﺖﻟﯿﻮ ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در زﻣﺎن ﺣﺎل .در اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﻮآﻓﺮﯾﺪِ ﺧﻮد ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺻﺎف و ﺳﺎدهی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﭙﺮیﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﭼﻨﯿﻦ
آزﻣﻮﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از راه ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ درسﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
گفتارها ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه درﺑﺎرهی
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺷﻬﺮ در ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ .درﺑﺎرهی آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و رزﯾﻢ دﻟﺨﻮاه را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ
اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ… و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺪ دوم
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺎرهی ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﺖ .و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم،
در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮ آوری ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ
در ﺑﺎرهی ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب اول و ﺑﻪوﯾﺰه ﺑﺮ
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر و دوﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد را ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
ﭼﻨﺪ اﺻﻞ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از گفتارها ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ،ﮔ ُﺴﺴﺖ
از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ذﻫﻨﯿﺖ وﻓﺎق ﭘﺎﯾﺪار
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،از اﯾﺪهِ ﺻﻠﺢ و وﺣﺪت ﺟﺎوﯾﺪان )اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ( ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
اﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻠﻦ دﯾﮕﺮی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺗﻀـﺎد ،اﺧﺘﻼف و جنجال  tumultesﻓﺮاﮔﯿـﺮ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ دارد )گفتارها،
ﮐﺘﺎب اول ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺼﻞﻫﺎ دوم و ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ و ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ(.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻮن »ﺧﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک« اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺴﮑﻮر
ﺟﺪﯾﺪی در ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻤﮑﺶ و
ﺟﻮش و ﺧﺮوش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﯾﺎ
ﻧﻬﺎدﺳﺎزی .ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﻮش و ﺧﺮوش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهِ ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن

ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در درون ﺧﻮد ِ ﻣﺮدم .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺑﺮآﯾﻨﺪِ روﯾﺪادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎن در ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺑﺸﺮی ﻗﺮار
دارد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺑ َﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
دروﻧﯽ و ذاﺗﯽ )اﻧﺪرﺑﺎش( اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﺳﻠﻄﻪی
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ را »ﻻﺋﯿﮏ« ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
دﯾﻨﯽ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﺿﺪ ﺗﺌﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد .روﺳﻮ و اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺑﻪ
راﺳـﺘﯽ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﺳـﯿﻤﺎی اﺻـﻠﯽ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻣﺬﻫـﺒﯽ و
ﺿﺪﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )دﯾﻦﺳﺎﻻری( ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ گفتارها ،از اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﮔ ُﺴ َﺴﺖِ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﭼﻪ
درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺮوزی از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖورزی« ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﺮﻓﺖ؟ در ﻫﻔﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -1اﺑﺪاع ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻗﺎرهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎن ﮐ ُﻠُﻤﺐ اﺳﺖ :ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن
راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎس در جستوجوی دریاها و زمینهای ناشناخته )ﮐﺘﺎب
اول ،پیشگفتار( در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﺑﺪاع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮی ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﮔﺴﺴﺖ
از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎرج از راهﻫﺎی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ… اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺘﺮگ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺪارک ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ -ﻣﻠﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه،
آزاد ،ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ،ﻣﺘﺤـﺪ ،ﯾﮑﭙـﺎرﭼﻪ و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻗـﺪرتﻫﺎی ﺳـﯿﺎدتﻃﻠﺐ
اروﭘﺎﺋﯽ… اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪرن ،در
ﺳﭙﯿﺪه دم ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻫﺰارهی دوم ﻣﯿﻼدی در ﻏﺮب.
 -2ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻗﺎرهی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺎﺟﺮای اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-
روﻣﯽ ﺧﻮد را ﻫﯿﭻﮔﺎه رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﮔﺬﺷﺘﻪی دوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،اﻣﺮوزی ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ
از ﺗﮑﺒﻮدیﻫﺎی وﯾﮋهی اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺷﯿﻮهی ﻧﻮ آوراﻧﻪی
او در ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه
روﻣﯽ ،ﺑﺮای اﺑﺪاع ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ﯾﮏ »ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع اﻣﺮوز و
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی »خیر مشترک« و »نفع عمومی« )ﮐﺘﺎب اول ،پیشگفتار(
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎودان« ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنِ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﺴﺖ ،ﺑﻪ  Politéiaﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ

 Res publicaروﻣﯽ ،ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﺪاﯾﺎن و دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮﻫﺎ… ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪای دور ،ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎ ازﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻫﻤﺎن«  ،ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺳﺎده و ﻧﺎب و ﺟﺰﻣﯿﺘﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ
ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ را ﻧﯿﭽﻪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺑﺰرگ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺧﻮب درک ﮐﺮده ﺑﻮد.
او ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮد ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ِ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ِ ﻣﺴﯿﺤﯽ ِ
ﻣﺴﻠﻂ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ِ اﻧﺘﻘﺎدی ِ
ﺗﺎرﯾﺦ از راه ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ و روح آن ﺑﻮد .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﻫﻤﺎن پیشگفتار
ﺑﺎ روﺷﻨﯽ بر کمبود شناختهای واقعی تاریخی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :تاریخی که
معنای حقیقی آن و یا روح آن را به راستی درک نمیکنیم .ﮐﻮﺷﺶ او در
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آزﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﺎل
ﻓﺮارﺳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -3ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
دوﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه آزاد از ﺗﺼﺮف و
ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،از ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ِ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
وﺣﺪت و رﻫﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رد ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل،
وﺣﺪت و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ِ ﮐﺸﻮری آزاد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد… ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در درون ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﺸﺮی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺘﺎ در ﺟﻤﻬﻮری ِ آزاد ،ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن
اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدماﻧﺪ و ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪ
اِﻋﻤـﺎل ﺷـﻮد .رژﯾـﻢ آزاد ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ ﺟﻤﻬـﻮرﯾﺖِ ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮﻣﺎن روﻧﺪ :ﺳﻠﻄﻪی ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ و ﺣﺘﺎ از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از درون ﺧﻮد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو رده از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ]اﺷﺮاف و ﺗﻮده[،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد رده اول ]ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاف[ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑـــﺮای اِﻋﻤـــﺎل ﺳـــﻠﻄﻪ وﺟـــﻮد دارد ،و در رده دوم ]ﯾﻌﻨـــﯽ
ﻣﺮدم ،ﺑﯿﺸﻤﺎران[ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ]در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری[ اراده ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در آزادی
وﺟﻮد دارد.

)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ دوم(.
 -4ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ constitution
اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن – ﭼﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
روم ،ﺳـﭙﺎرت و آﺗـﻦ – از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﮐﯿـﺎوﻟﯽ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺪﯾﻮن ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲﮔﺮ و اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه از اﺳﺎس داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻗﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪِ
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺧﻮد در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯽآﻣﺪِ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق و روﯾﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺳﯿﺴﯽ و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎور
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﻘﺪس و ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮار ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺮآﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در آداب و
رﺳﻮم اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﻠﻐﺎ
ﺷﻮد ،و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺷﺎن .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،روی ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ و اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و
ﯾﺎ ادواری رود .ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎف و ﺳﺎده ،از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺳﯿﺲﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﺎ ،از دﯾﺪ
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﯾﺪﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آزادی را اﺻﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
اﺣﺘﻤﺎﻟﻦ اﺻﻼح ﺳﺎزد.
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ]دﯾﮕﺮ رژﯾﻢﻫﺎ[ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ از اﺻﻮل ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ روﯾﺪادﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﻬﺴﺎزی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺮمﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در
دوﻟﺖ ] [Statoﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺿﺮورت آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢراه
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﭘﯿﺶ

از آن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ دوم(.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ ﺧﻮب ،ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دور از ﮐﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢﻫﺎ
دارای اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ… و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻮادث و
رﺧﺪادﻫﺎ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ و
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ،ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺟﺎمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻪ ﺳﮑﻮﻻر ،در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -5ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﻤﺎران ،آزادی ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻗﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﻤﺎران در آزادی و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ .رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ – ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮدی –
از آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ – ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف – ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دارد و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮد اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رو ﺑﻪ اﻓﻮل و ﻧﺎﺑﻮدی
رود.
ﺟﻤﻬﻮری توانائی بیشماران اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ،ﻗﻮای ﺧﻮد ،ﺳﺨﻨﻮران ﺧﻮد ،اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﺘﻬﻢﮐﺮدن در ﻣﻼء ﻋﺎم و
ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ِ ﺧﻮد… دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﺪ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ( ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از راه
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ) ،(ordiniاﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ  Res publicaرا در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﻬﻮری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد
و ﻣﺮدم
وﺣﺪت و وﺟﻮد ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ )ﺑﺰرﮔﺎن(
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام  plèbeدر روم ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ .و اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
و ﭘﺮﺗﻮان ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺮاﻧﺠﺎم آزادی اﺳﺖ و اﺻﻞ آزادی در وﺟﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮیﻫﺎی
 humeursﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ،ﻫﯿﺎﻫﻮ ،داد و ﻓﺮﯾﺎد ،اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ ،ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدنﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻧﺰاع در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ و در ﻣﻼء ﻋﺎم اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم در ﺟﻤﻬﻮری روم ﺷﺮط آزادی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶﮔﺮانِ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ـﺄﺛﯿﺮ
ـﺖ ﺗـ
ـﺮ ﺗﺤـ
ـﺎن ﺑﯿﺸﺘـ
ـﺪ و اﯾﻨـ
ـﻞ ﻣﯽدﻫـ
ـﻞ آزادی را ﺗﺸﮑﯿـ
ـﻪ اﺻـ
ﮐـ
دادوﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎماﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم و ﻫﻤﻪی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ آزادی از اﺧﺘﻼف و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم(.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوریاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻬﻢﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از
آزادی.
ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎتِ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺎ و ﻣﺮدم را ﭼﻮن اِﺷﮑﺎﻟﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ِ ﺟﻤﻬﻮری روم داﻧﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﺨﻦوران ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺪاری از آزادی ﺿﺮوری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ
ـﺮه
ـﺎﮔﺮی ﺑﻬـ
ـﻢﮐﺮدن و اﻓﺸـ
ـﺎﺋﯽ ﻣﺘﻬـ
ـﻮد آزادی و ﺗﻮاﻧـ
ـﻮری از وﺟـ
ﺟﻤﻬـ
ﻣﯽﺑ َﺮ َد.
)گفتارها ،ﮐﺘﺎب اول ،ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ(.
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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﯾﻢﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺘﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻀﯿﻠﺖ
 virtùو اﻗﺒﺎل  ،fortunaﻫﯿﭻﮔﺎه در ﭘﻨﺎه اﻧﺤﺮاف ،اﻧﺤﻄﺎط و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آزادی ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،اﻧﻘﯿﺎد و اﺳﺎرت ﻗﺮار
دارد .ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
ﻫﻤﻮاره آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻟﺮزان اﺳﺖ .آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رزﯾﻢﻫﺎ را از ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ دور ﮐﻨﺪ ،اﺗﮑﺄ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﯾﺎ ﺑﺎﻧﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﺎیﺑﻨﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،برترین دژ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ آن
اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺧﻮد ِ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻣﺪﻣﯽﻣﺰاج و ﺑﯽﺛﺒﺎتاﻧﺪ“ .هیچ چیز سیارتر و سبکتر از
بیشماران نیست ،مردمانی که میپندارند دست به منافع خود یافتهاند
در حالی که داوطلبانه دست به نابودی خود میزنند“ .اﯾﻦ را
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﮔﺰاره ﺑﻨﺎم اﺗﯿِﻦ دوﻻﺑﻮﺋﺴﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،
آن ﺟﺎ ﮐﻪ او در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم گفتار دربارهی اسارت داوطلبانه،
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼف دروﻧﯽ ،ﮐﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوریاﻧﺪ ،ﮐﻪ »اﺻﻞ« و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آزادی در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .آزادی ،ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی ِ اﺑﺮاز ﺧﻠﻖ و ﺧﻮیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آزادی ِ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺷﻮرﯾﺪن )آﺷﻮبﻫﺎ  ،(tumultesآزادی ِ
ـﺮدم و در ﻣﻸ ﻋـ
ـﺎه ﻣـ
ـﺮدن در ﭘﯿﺸﮕـ
ـﻢ ﮐـ
ﻣﺘﻬـ
ـﺎم  ،accusationsآزادی ِ
ﻣﺸـﺎﺟﺮه ،ﺟـﺪل ،و ﺟـﺰو آن اﺳـﺖ .در ﺟﻤﻬـﻮری ،دﻋـﻮا و ﺳـﺘﯿﺰ ﺑﯿـﻦ
ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﯿﺎن و ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮان ،اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﺎن از
ﯾﮑﺴﻮ و در درونِ ﺧﻮد ِ ﻣﺮدم )ﺑﯿﺸﻤﺎران( از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮری را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ِ ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﻫﺎ را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ،اﻧﺤﻄﺎط و رﺷﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﯾﺎ
ﮐﺴﺐ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
آزادیﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ارزشﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﻫﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،آن
ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮری و آزادیﻫﺎ و ﺑﺮآﻣﺪن اﺳﺘﺒﺪاد و ﺟﺒﺎرﯾﺖ
ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
اﮔﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻬﺮ )ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ( آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻢ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﻗﻬﺮ ،ﻓﺴﺎد و خُلق و خویهای ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ… اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮ
ﻓﺮود آوردن در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮕﺎﺷﺖ» .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع و
ـﺮ او،
ـﻪ روی دﯾﮕـ
ـﺪ ﮐـ
ـﻞ ﻣﯽدﻫـ
ـﺎوﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿـ
ـﮏ روی ﻣﺎﮐﯿـ
ـﻮال ،ﯾـ
اﺣـ
»اﻣﯿﺪواری« و ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در آزادی و ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و
اﻗﺪام ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ،
ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﺋﯽ و ﭘﯿﭽﯿﮕﯽ را ﻣﻠﮑﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺮوزه در
دﻧﯿــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ »ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴــﻢﻫﺎی ﻓﮑــﺮی« از »ﺳﯿﺎﺳــﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒﻫــﺎ و
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ،ﯾﮑﺨﻄﯽ ،دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎر – دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮑﯽ –
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺸﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻦ از اﻧﺪﯾﺸﻪی
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ د ِﮔﺮ زد .ﭼﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ )آﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژی( ﺣﻘﯿﻘﯽ را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﻣﯽﺑ َﺮ َد .او ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ و دادهﻫﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ و ﻧﺒﻮد وﺣﺪت ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺗﺰﻟﺰل ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض در ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،اﻧﮕﺸﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را او در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﺑﺮﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﺪاﯾﯽ )ﻣﺸﯿﺘﯽ اﻟﻬﯽ( و ﻫﯿﭻ ذاﺗﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ
اداره و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﻠﻮد ﻟﻮﻓﻮر ،در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم :ﮐﺎرﮐﺮد ِ اثر ماکیاولی ،
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،پادزهر ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺪاروی ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد و آینده تابناک را ﻧﻮﯾﺪ دﻫﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻗﻄﻌﯽ ،اﯾﻤﻦ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺪر و ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻋﻤﻞﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ »اﻗﺒﺎل«
) (fortunaﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارد »اﻗﺒﺎل« ﺑﺎ او ﺑﺎزی
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از »اﻣﺮوزی« ﺑﻮدنِ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در زﻣﺎن
ﺣﺎل ﺳﺨﻦ راﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از
ـﺮد،
ـﺪا ﮐـ
ـﺪﮔﺎﻧﮕﯽ سیاست و قدرت ﭘﯿـ
ـﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﭼﻨـ
ـﺪاری و آﺳـ
ﻧﺎﭘﺎﯾـ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﯽ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ،ﻧﺎ اﺳﺘﻮاری »ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در آﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن کایروس Kairos
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را در اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻏﯿﺮﻣﺴﯿﺤﺎﺋﯽ ،ﭼﻪ
دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﺳﮑﻮﻻر ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎدﮔﺮ
و ﻧـﻮ آورِ ﻋﻤـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭼـﻮن ﺷﺮطﺑﻨـﺪی ،ﭼـﻮن ﻣـﺎﺟﺮاﺋﯽ ﻧـﻮآﻓﺮﯾﻦ و
ﺑﯽﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،در ﭘﯽ کشف دریاها و زمینهای ناشناخته ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪای
ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را در ﻣﺮﮐﺰ
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ و از اﯾﻦ رو
ﻧﯿﺰ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در زﻣﺎﻧﻪی ﭘﺮ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮ

اﺑﻬﺎم ﻣﺎ ،اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
————————————————-
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر و ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﻋﺼﺮ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهی »ﻓﻌﻠﯿﺖ« اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﺮ
زﺑﺎن آورد؟
اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
)ﺷﻬﺮﯾﺎران( در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎنرواﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اروﭘﺎ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻏﺮب در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ِ دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮاه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ وا ﻣﯽدارد .آﯾﺎ
اﻓﮑﺎر ﺑﺪﯾﻊ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی او »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰ و
ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ )پروبلماتیزه( ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺎن ﺳﺮزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،روی ﭼﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد؟
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎی آن ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﻮﻟﻪی اﺻﻠﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ واژﮔﺎن
ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ِ او را در ﺑـﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﯿـﻢ .آنﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از:
ﺳﻠﻄﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻗﺪرت ﺗﺄﺳﯿﺲﮔﺮ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق و رﺧﺪاد در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﻤﺎران ،آزادی ﭼﻮن اﺻﻞ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و اﺧﺘﻼف ﭼﻮن
اﺳﺎسِ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ
ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،از ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن .اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی راﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن سیاست رهاییِ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪِ
دوران ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﺎن آن ﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ :رﻫﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ.
ﻣﯽداﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮔﻮﻧﻪﮔـﻮن در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی )در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ رﻫﺎﺋﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﻮل دوات-
ﻣﻠﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اوﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ

ﭘﺪﯾــﺪارﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖﻧــﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺼــﺮ ﻣــﺎ ﺷﺪهاﻧــﺪ .زوال ﯾــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن
ـﻮﻻت
ـﻞ؛ ﺗﺤـ
ـﻪ و ﻋﻤـ
ـﺘﻢ در ﻧﻈﺮﯾـ
ـﺪهی ﺑﯿﺴـ
ـﯽ ِ ﺳـ
ـﻢﻫﺎی دوﻟﺘـ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻮزهی ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺎ
رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪاری ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽﻫﺎ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢﻫﺎی راﺳﺖ و
ﭼﭗ… ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوران ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،رو ﺑﻪ
رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و ﯾﺎ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻢ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺳﺘﯿﺰ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪاری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن دﯾﻦ ،ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺎﺧﺖ
و ﺗﺎز ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻏﯿﺮه
رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوزه ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪ ژﺋﻮﭘُﻠﯿﺘﯿﮏ
دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯽ ﺟﻬﺎت از ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ در ﻧﯿﻤﻪی ﻫﺰاره
دوم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻣﺮوز ،ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﺣﯿﺎﺗﯽ ِ ﺗﺠﺪﯾﺪﺑﻨﺎی
ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮرِ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻃﺮح
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻮرﺟﯿﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ )در ﻧﻮﺷﺘﺎری زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
هدفها بدون فرجامها – یادداشتهایی بر سیاست ،(5از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺎ اﻓﻮل دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در
دﻧﯿﺎی ﮐﺎر و در ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ… آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎ
ﺷﺪه از ﺳﻠﻄﻪ و اﻧﻘﯿﺎد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﺳﺘﺮگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻧﻮ و ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎرهی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ دوران ﻣﺎ زﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ اﻣﺮوزه
در ﺳـﺪهی ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ،در ﮔـﻮﻧﻪای ﺷﺮاﯾـﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ »لحظه
ماکیاولی« ﻗﺮار ﻧﺪارﯾﻢ؟ اﮔﺮ آری ،ﭘﺲ ،ﺑﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺸﻬـﻮر ﻣـﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠـﺲ در مانیفست در ﺑـﺎرهی شبح کمونیسم ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ روح ماکیاولی در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ در گشت و
گذار اﺳﺖ ؟
ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮآﻣﺪنِ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﺮد ،اﯾﻦ قارهی جدید یا اوتوپیای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﮐﺘﺸﺎف آن ﺑﺎﯾﺪ دل
ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺿﺮوره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻮ

 ﺗﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اداﻣﻪی،ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺪ
 ﺑﺴﺎن اﻣﺮوزی، اﻣﺮوزی ﺑﻮدن و ﻓﻌﻠﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ.زﻧﺪﮔﯽ دﻫﺪ
 در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،… ﻧﯿﭽﻪای، ﻣﺎرﮐﺴﯽ،ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﭙﯿﻨﻮزاﯾﯽ
ِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ اﺑﺪاﻋﯽ ِ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان در زﻣﺎن ﺣﯿﺎتﺷﺎن ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﮐﺎرآﻣﺪی در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
 و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ آﯾﻨﺪ
ﺟﺰﻣﯽ و دُﮔﻤﺎﺗﯿﮏ از آنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و
. ﺳﯿﺎﺳﺖِ رﻫﺎﺋﯽ: از ﺑﺮای ﯾﮏ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« د ِﮔﺮ.ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ
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ﺗﻀـﺎد و ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ – ﻟـﻮﯾﯽ
آﻟﺘﻮﺳﺮ -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ :آﻟﺘﻮﺳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ روﺳﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﮕﻠﯽ« در
ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮد او ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ او از ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮑﺎت و ﺳﺌﻮاﻻت
ﺑﺴﯿﺎر درﺧﺸﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺮادات ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﺮادات
ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ او در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ۶۸ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی او ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺎرﯾﺦ
او ،ارزﯾﺎﺑﯽ او از ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮژه از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح )ﺻﺪا زدن( و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﻪاﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮی ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﺰد او ﻗﺎدر »ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آﻟﺘﻮﺳﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی
در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺗﺌﻮرﯾﮏ )روﻧﺪ ﻃﺮح ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .در
ﻣﻘﺎﻟﻪ »دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و دوﻟﺖ« در ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮی را در
ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ دقیق و ﺷﻔﺎف از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﺰد او در
اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﯾﻀﺎ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺛﺎر او ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﮐﺠﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﻣﺮزﺷﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ [1].اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻼت ﮔﺮاﻣﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم و
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر »ﺧﺎم« ﮔﺮاﻣﺸﯽ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ آن )ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب( ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،اﻣﺎ اﯾﻦ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻟﺘﻮﺳﺮی ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮏ
»ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ دارد
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از آن رواﺑﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﮑﻨﺪ[2].
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ،آﻟﺘﻮﺳﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را از ﺣﻮزهی
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺗﺌﻮری ﺗﺎرﯾﺦ و اﻧﻘﻼب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺌﻮال ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑ ُﺤﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﺷﺮط )ﺷﺮوط( اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮم )در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ( از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭼﯿﺴﺖ؟] [3ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن در ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ و ﺣﻮزهی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﺧﻮد اﺻﻄﻼح اﻫﻤﯿﺖ تعیین کننده ﻧﺪارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ،و
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻮﯾﮋه از
ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از آن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
آﻟﺘﻮﺳﺮ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن »ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ«)ﻣﺎرﮐﺲ(  ،زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽروﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﯽروﻧﺪ
آﻧﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ« در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮی )و در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ( ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﺗﻌﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﻦ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﺣﻮزه ﺑﺮای »روﺷﻦ
ﮐﺮدن« ﻋﻠﻞ روﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ )ﺣﺪاﻗﻞ در
ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر حداقل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺒﻌﺎت وارد ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی،
آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ و ﺗﻀﺎد
ﻣﺎرﮐﺴﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﺳﺎدهی ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ -ﺗﻀﺎد ﺳﺎدهای
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎدهی دروﻧﯽ اﯾﻀﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ »ﻫﮕﻠﯽ« از ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ )ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ( ،ﺣﻮاﺷﯽ

ﺟﺎﻟﺐ و … ﮐﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻣﻠﻨﺪ ،در مورد تضادها ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ
ﮔﺰارهی ﻗﻄﻌﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ )ﻟﻨﯿﻦ( و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ابتدا به ساکن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ[4].
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﺒﯿﺮ داﯾﺮه در ﻫﮕﻞ )در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ(
از دواﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﺎ
ـﺎرهی
ـﺮ »در ﺑـ
ـﺎﻟﻪی دﯾﮕـ
ـﻦ ﻣﻘـ
ـﺮ ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺎ در ﻧﻈـ
ـﯽ ﺑـ
ـﻦ( ،ﺣﺘـ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿـ
ﭼﯿﺰ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ« ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد،
ﺟﺪیای ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮔﺰارهی »ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد«،
وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ روند گسست مشخص را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﻀﺎد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در روند گسست مشخص ،راﺑﻄﻪی
ﺑﻼواﺳﻄﻪ و »در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ« ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ نحوهی ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺷﺪن ﻧﻬﺎﺋﯽ
در ﮔﺴﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻧﻘﺸﯽ
اﯾﻔﺎء ﺑﮑﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮا و ﺑﻪ زﻋﻢ
آﻟﺘﻮﺳﺮ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد آﻟﺘﻮﺳﺮ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ،
ﺳﺌﻮال )ﯾﺎ ﺳﺌﻮاﻻت( ﺑﻨﯿﺎدیای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد )اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ(
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻮاب داده
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ :ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ و درﺟﻪی ﺗﺠﺮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺗﺎرﯾﺦ و روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ؟ نحوهی فراتعیین یا مکانیسم انباشت تضاد؟
آﯾﺎ راﺑﻄﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻼشﻫﺎی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و راﺑﻄﻪی ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و راﺑﻄﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آن اﻟﺰاﻣﺎ
راﺑﻄﻪای ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ( وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ و زﯾﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را در ﺣﻮزهی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زدودن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی

ﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﻪی آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺤﻠﯿﻞ میدانهای ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺌﻮاﻻت
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و ﺟﻮاب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
آﻟﺘﻮﺳﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽاش ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﺎدﻫﺎ )ﻟﻨﯿﻦ( ،در ﺻﻮرت آﮔﺎه ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﻬـﻮم ،علیرغم مثبت بودن آن ،ﺑـﻪ زﻋـﻢ ﻣـﻦ ﻓﻘـﻂ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از آزادی-
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺌﻮرﯾﮏ را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻧﻪ اﻣﺮی ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮاﺗﯿﮏ ،در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ و اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را در ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ
آن ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﻣﻼلآور و ﭼﻨﺪ ﮔﺰارهی ﻋﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﮏﺻﺪاﺋﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ و دﯾﮕﺮان
ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮ اﺛﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﺘﺎﻣﻞ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮاﻣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ(
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم ،از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ دو ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺪری
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،در روﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ دادم ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ
در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺮوﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺘﻪ ][ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آن اﻓﺰودهام .در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺰودهام ﻧﻮﺷﺘﻪام ﻣﺘﺮﺟﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ از آن
آﻟﺘﻮﺳﺮ اﺳﺖ .ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ از آﻟﺘﻮﺳﺮ و
در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪی آن در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺧﺬﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ:
LOUIS ALTHUSSER, FOR MARX, 1969, Penguin Press, Translated by
Ben Brewster

Louis Althusser, Für Marx, Suhrkamp Verlag, Aus dem
Französischen von Karin Bradimann und Gabriele Sprigath, 1968
ALTHUSSER, LOUIS, Pour Marx, avant-propos d’Étienne Balibar,
.Editions La Découverte, Paris, 1986, 1996, 2005
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اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان] [5ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ دو ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ
]ﻋﺒﺎرت[ »واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﺳﺖ ،او واﻗﻌﺎ »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ را
واژﮔﻮن و ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎد« ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
مردمشناسی اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ]وﺟﻮد[ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﮐﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﻓﺎز ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد[6].
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪی ﻣﺸﻬﻮر» :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎﯾﺪ واژﮔﻮن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﻧﯽ
آن را در ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰاﻧﻪی آن ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،[7]«.ﻋﺒﺎرت »واژﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﯾﻤﺎء ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻤﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
واﻗﻌﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ را در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ »واروﻧﺴﺎزی« ﻫﮕﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ واروﻧﺴﺎزی ﻓﻠﺴﻔﻪی
ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .از »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ
را ﺻﺮﻓﺎ )ﻣﻨﺒﺎب ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( واژﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭘﺮودن در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎآﮔﺎه
ﻓﻠﺴـﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧـﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﭘـﺮودن زﻧـﺪاﻧﯽ اﻗﺘﺼـﺎد
ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ دیالکتیک و ﻓﻘﻂ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﺋﯽ در ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰ
آن« را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »هستهی عقلائی« خود دیالکتیک
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »لفافهی رازآمیز« فلسفهی نظرورزانه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آﻧﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده

اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ او ﺑﯿﻦ متد و سیستم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﻧﻬﺪ[8].
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ﺑﺮداﺷﺖ[ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ رازآﻣﯿﺰ )ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ( را دور
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﮑﻨﺪ و ﻫﺴﺘﻪی ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،را ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎرﮐﺲ در ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻨﺪن ﻟﻔﺎﻓﻪی ﻫﺴﺘﻪ و
واژﮔﻮﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻪ ﭼﯿﺰ »واژﮔﻮن«
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ از ﻟﻔﺎﻓﻪی
اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽاش واﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺪل ﺑﻪ »عکس بلاواسطهی دیالکتیک هگلی«
ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آن در ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﯾﻦ] [9و واژﮔﻮن ﻫﮕﻞ ،ﻣﻨﺒﻌﺪ اﻃﻼق آن ﺑﺮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﮕﻞ »اولین کسی بود که ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آگاهانه و
فراگیر اشکال عمومی ]یا کلی[ حرکت را به نمایش نهاده است«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را از او ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ و آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ در اﯾﺪه ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ» .واژﮔﻮﻧﮕﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
واژﮔﻮﻧﮕﯽ ِ »ﺟﻬﺖ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ »واژﮔﻮﻧﮕﯽ ِ« در ﺟﻬﺖ
در واﻗﻊ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ دقیق
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽ آن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض دوﭘﻬﻠﻮﯾﯽﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی
ــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،غیر قابل تصور و غیر ممکن است که دیالکتیک ساکن در
اﯾـ
سیستم هگلی بتواند همچون هسته در یک بادام دریافت شود[10].
ﻣﻨﻈﻮرم از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺟﻮﻫﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ در
آﺛﺎر ﻫﮕﻞ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﮕﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﻨﯿﻦ »آﻟﻮدﮔﯽای« ﭘﻨﺪار ﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺎب ﭘﯿﺶ از »آﻟﻮدﮔﯽ« را ﻓﺮض
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﮕﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
»اﺳﺘﺨﺮاج« ﺳﺎده و ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮد،
]ﻧﯿﺰ[ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﻮر ﻣﻮٔﺧﺮه ﭼﺎپ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﻪی ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج و
آﻧﭽﻪ میگوید ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دوم کاپیتال ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﺪ .او در اﻧﺒﻮه
واژﮔﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
در ﻗﻄﻌﻪی دﯾﮕﺮی آن

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻌﺎرات ،و
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از
را ﺑﺲ روﺷﻦ

ﻗﺮاﺋﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺲ روﺷﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ لفافهی رازآمیز ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ رو ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ ﯾﺎ »ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮی« ﯾﺎ »ﺳﯿﺴﺘﻢ« ]ﻧﯿﺴﺖ[ )آﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻌﺪی اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎور ﺷﻮد]،([11
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی خارجی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ متد ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در دﺳﺘﺎن ﻫﮕﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ از
رازورزی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد« ،او از »وﺟﻪ رازورزﮔﺮاﻧﻪ« ،از »ﺷﮑﻞ رازآﻣﯿﺰ«
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،و درﺳﺖ صورت ﻋﻘﻼﻧﯽ )(rationelle Gestalt
دﯾــﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧــﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﯾــﻦ ﺷﮑــﻞ ﺑــﻪ رازآﻟــﻮده ﺷــﺪهی
) (mystifizierten Formدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ لفافهی رازآمیز چیزی جز شکل به رازآمیختهی ﺧﻮد
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ]ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻟﻔﺎﻓﻪی
رازآﻣﯿﺰ[ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﺳﯿﺴﺘﻢ«( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎرج
از دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ درونی ،همسرشت با دیالکتیک
هگلی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ آن را از
پوشش اولش )ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺧﻼص ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از دومین لفافه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ آن
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﻟﻔﺎﻓﻪای ﮐﻪ ]ﭼﻮن[ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از آن و در
بنیاد ) (Grundlageخود هگلی اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ آزاد ﺑﺸﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ رﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ] ،اﻣﺎ[ در واﻗﻊ ﯾﮏ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

راززداﯾﯽ

اﺳﺖ.

ﯾﻌﻨﯽ

آﻧﭽﻪ

را

ﮐﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﻌﺎریی »واژﮔﻮﻧﯽ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی طبیعتِ موضوعاتی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺘﺪ یکتا اﻃﻼق ﺷﻮد )ﺟﻬﺎن اﯾﺪه ﺑﺮای ﻫﮕﻞ – ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی طبیعت دیالکتیکی ﮐﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
واژﮔﻮﻧﯽ »ﺟﻬﺖ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی تغییر ساختهایش ،مسئلهی
ساختهای ویژهاش را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻓﺎﯾﺪهی زﯾﺎدی ﻧﺪارد اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اول ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﺘﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺌﻮال
ﭘﯿﺸﺎدﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﮏ ﺳﺌﻮال واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺺ در ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ،در ﺗﺌﻮری ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺎﻣﺤﻤﺘﻞ اﺳﺖ.
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ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ »در اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ« ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻋﻘﻼﺋـﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ رازآﻣﯿﺰ-ﺑﻪرازآﻣﯿﺰﯾـﺪه-رازورزﮔﺮ ،اﯾـﻦ ﺗﻤـﺎﯾﺰ
رادﯾﮑــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ در ﺟــﻮﻫﺮ آن ،ﯾﻌﻨــﯽ در تعیینکنندگیهای خصلتنمای
ساختهایش ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﻨﺒﺎب وﺿﻮح ]ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ[ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ساختهای پایهای دیالکتیک هگلی ﻣﺜﻞ ﻧﻔﯽ ،ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ،
وﺣﺪت اﺿﺪاد» ،رﻓﻊ« ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﻀﺎد و ﻏﯿﺮه …) ،اگر چه
مارکس به هیچ وجه همه را برنگرفته است ،ولی تا آنجا که او آنان
را برمیگیرد( نزد او یک ساخت متفاوت از ساختی دارا میباشند که
آنان برای هگل داشتهاند .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ تفاوتهای ساختی
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دادن ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺎﻣﻞاﻧﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ضروری اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ حیاتی اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﻘﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺘﺪ ،واژﮔﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،اﺳﺘﺨﺮاج
»ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﺋﯽ« و اﻟﺦ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎدوی ﻣﺸﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ارزش
ـﺎد دارم ،انکشاف فلسفی
ـﻪ اﻋﺘﻘـ
ـﺮا ﮐـ
ـﻮﯾﻢ حیاتی ،ﭼـ
ـﭙﺎرﯾﻢ .ﻣﯽﮔـ
ﺑﺴـ
مارکسیسم وابسته به این وظیفه اﺳﺖ[12].
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ]ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ[ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ،
ﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ رﯾﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد دریافت
مارکسیستی تضاد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل وﯾﮋه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﻟﻨﯿﻨﯽ
»ضعیفترین حلقهی زنجیر« ،ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ داده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﻫﻤﻌﺮض ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺴﺎزد.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اوﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺸﻒ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﮐﯿﺎول و وُﺑﺎن] [13وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻫﻨﺮﻫﺎی دﻓﺎع و ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد زره ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﻘﺺ
آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺌﻮری ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪی زﻧﺠﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎی ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺌﻮری ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪ )ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از دﺳﺖدرازی دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن در آﮔﺎﻫﯽ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﯾﻦ ﺗﺌﻮری در ﺗﺄﻣﻼت او در ﻣﻮرد ﺧﻮد
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
ﭼـﺮا اﯾـﻦ اﻧﻘﻼب در روﺳـﯿﻪ ممکن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا اﻧﻘﻼب در آﻧﺠـﺎ
پیروزمند ﺑﻮد؟ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ ممکن ﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ :زﯾﺮا ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارد
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ انقلابی عینی ﺷﺪ [14].اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻘﺎب »ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﻪی«
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻬﻨﻪ را ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺤﺼﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻧﺎن
از اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮد.
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﺟﻨﮓ را غیر قابل اجتناب ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ،
ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻌﺮض رﻧﺞ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار داد ،ﮔﻮﺷﺖ-دم-ﺗﻮپﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺣﺸﺖ
از ﺟﻨﮓ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺪﻣﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺮاض ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻞ ﯾﮏ
ﻗﺮن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽای ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺑﺪاﻫﺖ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه و اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺂﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺑﺪان ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ
)اﻧﻘﻼب در آﻟﻤﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺷﻮرش و اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﻮرﯾﻦ( ،فقط در روسیه ،دﻗﯿﻘﺎ در عقبماندهترین
ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ ،موجب یک انقلاب پیروزمند شد.
ﭼﺮا

ﯾﮏ

ﭼﻨﯿﻦ

اﺳﺘﺜﻨﺎء

ﭘﺎرادﺧﺸﯽ][15؟

ﺑﻪ

اﯾﻦ

دﻟﯿﻞ

ﺑﻨﯿﺎدی:

در

»ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،روﺳﯿﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد[16].
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را ﺗﺴﺮﯾﻊ و وﺧﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺿﻌﻒ را ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ،اﻧﻘﻼب  ،۱۹۰۵ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﺶ،
ﺿﻌﻒ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان آن را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﯾﮋه ﺑﻮد :انباشت و تشدید تمام تضادهای
تاریخی که در یک کشور جداگانه ممکناند .ﺗﻀﺎدﻫﺎی رژﯾﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽای
ﮐﻪ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ،در ﻣﯿﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻼش داﺷﺖ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن
»ﺟﺎﻫﻞ«] [17ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ) ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎدر ﺷﻮرش دﻫﻘﺎﻧﺎن
را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد( [18].ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻃﺮاف
آﻧﺎن ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر و
ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم .ﺗﻀﺎد ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﮐﺰ

ـﻒ در
ـﺎن ﭘﻮﺗﯿﻠـ
ـﺎن در آن زﻣـ
ـﺎﻧﻪی ﺟﻬـ
ـﻦ ﮐﺎرﺧـ
ـﺎ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـ
ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺑﺎ  ۴۰۰۰۰ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد( و وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮون
وﺳﻄﯽای در روﺳﺘﺎﻫﺎ .ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
)ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮا؛
اﺷﺮاف ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﻃﺌﻪی داﺋﻤﯽ؛ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ و ﺑﻮرژوازی
ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ و
»ﭼﭗﻫﺎی« آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد (.ﺟﺰﺋﯿﺎت روﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
»اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« دﯾﮕﺮی را ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ] [19ﮐﻪ ]ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ[ ﮔﺮه
ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺧﺼﻠﺖ »ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی« ﻧﺨﺒﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺰاری
اﺟﺒﺎرا در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در ﺗﺒﻌﯿﺪ »ﭘﺮورده« ﺷﺪ .ﻧﺨﺒﻪی روﺳﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺮاث ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ )و ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ( را ﺟﺬب ﮐﺮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮐﻪ از
تمام احزاب »سوسیالیست« غربی در آگاهی و سازماندهی سبقت زیادی
گرفته بود] ،[20ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؛ »تمرین نهایی« اﻧﻘﻼب ،۱۹۰۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی دورهﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﺟﺪی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﻓﮑﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،و اﻣﮑﺎن
»ﮐﺸﻒ« ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای ،یعنی شوراها ،ﻓﺮاﻫﻢ
آورد [21].آﺧﺮﯾـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ ،ﮐـﻪ ﮐـﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻓﺮﺟـﻪی
ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮهیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻣﻘﯽ ﻣﻠﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ارزاﻧﯽ
ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ »راهﺷﺎن« را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻮی-اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺰار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ [22].ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت
دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ روﺳﯿﻪ در ﻣﻮرد امکان اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی انباشت و حدت تضادهای تاریخیای ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕــﺮی ﮐــﻪ حداقل یک قرن از جهان امپریالیستی عقبمانده و در عین
حال در اوج انکشافاش باشد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻮن ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺖ] [23و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۲۴ﺧﻮد آن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت روﺷﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد[24].
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻣﺠﺮای ﺟﻨﮓ  ۱۹۱۸-۱۹۱۴ﺑﻪ اﻧﻘﻼب در
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در دورهی اﻧﻘﻼﺑﯽای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد روﺳﯿﻪ ضعیفترین حلقه در زنجیرهی کشورهای امپریالیستی
ﺑﻮد .روﺳﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻨﺪ را
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن عقبماندهترین و پیشرفتهترین ﻣﻠﺖ

ﺑﻮد :ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺘﺸﺘﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در
آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽاش ﺗﺎﺧﯿﺮ داﺷﺖ ،آﺑﺴﺘﻦ دو اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ« )ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ شرایط
عینی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ را دﯾﺪه ﺑﻮد] [25و شرایط ذهنی آن ،اﺑﺰار
ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در زﻧﺠﯿﺮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﺑﺪون ﺣﻠﻘﻪی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮاﺳﻄﻪی وﺟﻪ ﺑﺪ آن
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد؟ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﺪ ،را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ ]و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺠﺎوز ﺑﮑﻨﯿﻢ[ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮب را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ … در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﺦ از وجه دیگرند،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ! ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی آﻟﻤﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن
 ۱۹ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ زودی ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ] ،آن ﻫﻢ[ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻌﯽ را از ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ ،درﺳﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺮﯾﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎرﻧﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ …(
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ توسط وجه دیگر ،وﺟﻪ »ﺧﻮب«
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،وﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ انکشاف اقتصادی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ به شکل ناب آن )ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( تقلیل یافته است .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر در آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺑﻮرژوازیای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ )!( اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ»اش« را ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺑﯿﺴﻤﺎرک )و ﺳﭙﺲ وﯾﻠﻬﻠﻢ(،
ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﺗﺎﺧﺖ زده ﺑﻮد
و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺷﻮوﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﺠﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻼ
مجرد اﺳﺖ :ﺗﻀﺎد واﻗﻌﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ »اوﺿﺎع« ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ بواسطهی
آنها و در آنها ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻮد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺪود ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺎﻣﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺎن را
در ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ را آﮔﺎه ﻧﻤﻮد ۱۹۰۵ .ﻗﺒﻞ از  ،۱۹۱۷ﻗﺒﻞ از

 ۱۹۰۵ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻤﻮن ،ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت  ۱۸۴۹-۱۸۴۸آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب
در ﻃﯽ زﻣﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
)اﻧﮕﻠﺲ ،انقلاب و ضد انقلاب در آلمان؛ ﻣﺎرﮐﺲ ،مبارزهی طبقاتی در
فرانسه ،جنگ داخلی در فرانسه ،هجدهم برومر ،نقد برنامهی گوتا،
اﻧﮕﻠـﺲ ،نقد برنامهی ارفورت و اﻟـﺦ( ،و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﭘﯿﺸﯿﻦﺗﺮ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،رﺑﻂ داده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻤﻠﯽ ،و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آﻧﺎن را ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ:
ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در اﺳﺎس در ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ دو ﻃﺒﻘﻪی
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
»اﻧﻘﻼب در دﺳﺘﻮر روز« ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﺳﺎدهی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ »وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ« و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺸﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻀﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ »فعال« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪل ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺴﺴﺖ
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ« و »ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ« )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ضرورتا ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﺎرادﺧﺶ ]ﭘﺎرادﮐﺴﺎل[ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ »در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺎ آﻧﻨﺪ( اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن در ﯾﮏ همبستهی واحدِ موجبِ گسست در ﻫﻢ »ذوب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،وﻗﺘﯿﮑﻪ
وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﮔﺮد آﻣﺪن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ آن قادر به دفاع از آن
نیستند [26].ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ »ذوب« دو ﺷﺮط ﺑﻨﯿﺎدی] [27در
ﯾﮏ »ﺑﺤﺮان ﻣﻠﯽ واﺣﺪ« اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮوط،
]اﮔﺮ[ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺮد( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد» ،ذوب« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ]ﺑﯿﻦ[ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی( ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،در ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﻣﻮﺟــﻮد به هم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧــﺪ؟ و ﭼﮕــﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻃﺒﻘــﺎت ﺣــﺎﮐﻢ
)ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاتﻫﺎ ،ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ،ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻏﯿﺮه( ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻏﺮﯾﺰهی ﻣﺘﻘﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان ،ﻣﺘﻔﺮق ،ﺑﺪون رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮرژوازی ﺧﺎرﺟﯽ ،در دژ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﺷﺪه درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﯽ از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻗﻬﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ در
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻈﯿﻢ »ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ« وارد ﺑﺎزی ،در بازی یکسانی،
ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲاﻧﺪ] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﻣﻨﺸﺎء
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،سطوح و موارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ وﺣﺪت ﮔﺴﺴﺘﯽ »ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪی »ﺗﻀﺎد« ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﻀﺎد
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭼﯿﺮه اﺳﺖ )وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب »در دﺳﺘﻮر روز« اﺳﺖ( و
در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ »ﺗﻀﺎدﻫﺎ« و ﺣﺘﯽ در »ذوب« آﻧﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و
ذوبﺷﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا نمود ناب ﺗﻀﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ« و
»ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ« ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﻮد ﻧﺎب و ﺳﺎدهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ شرایط ﺗﻀﺎدﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل شرایط وجود آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻀﺎدﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺑﻨﺎﻫﺎ،
وﻫﻠﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دارای ﺳﺎزواری و
اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی
ﻧﻘﺶ وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ]ﻋﺎﻣﻞ[ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﺧﯿﻠﻨﺪ [28].اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ» :ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ« ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﻫﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزی ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ )و در »اﻧﺒﺎﺷﺖ« ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( اﮔﺮ ﭼﻪ در ﯾﮏ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯽ »ذوب« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن نمود ﻧﺎب در وﺣﺪت دروﻧﯽ ﯾﮏ
ﺗﻀﺎد ساده »زائل« ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ] .ﺗﻀﺎدﻫﺎ[ اﯾﻦ یگانگی را ﮐﻪ در »ذوب«
ﮔﺴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ] [29تشکیل میدهند ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ذات خویش ،توان تاثیر خویش
ﺑﻮاﺳﻄﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﻤﻞﺷﺎن ،تشکیل
میدهند.
در تشکیل اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎدیای ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،را ﺗﮑﻤﯿﻞ و دوباره تشکیل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
سرشتشان را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺗﻀﺎد« از
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻞ و ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ،
»ﺗﻀﺎد« از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮری ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،و ﺣﺘﯽ از وﻫﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ؛ ]ﺗﻀﺎد[ در ژرﻓﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،متاثر از آنان
اﺳﺖ ،ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻣﺎ در ﯾﮏ و ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ،و ﺑﻮاﺳﻄﻪی سطوح و
وهلههای ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان فراتعیین شده در اصل ﺗﻀﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪ[30].
ﻣﻦ ﭼﻨﺪان در ﺑﻨﺪ اﺻﻄﻼح فراتعیین ﻧﯿﺴﺘﻢ )ﮐﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮض
ﺷﺪه اﺳﺖ( ،اﻣﺎ آن را در ﻏﯿﺎب ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ نشانه و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ مسئله ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﭼﯿﺰی کاملا
متفاوت از تضاد هگلی ﺳﺮو ﮐﺎر دارﯾﻢ] ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم[.
در واﻗﻊ ،ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه واقعا فراتعیین نمیشود ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﯾﻨﮑـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻇـﻮاﻫﺮ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪن را داراﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،در
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ ذﻫﻦ ،ﮐﻪ »ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی« آﮔﺎﻫﯽ ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﮐﻤﺎل آﻧﺎن را
در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻀﺎد ساده تجلی نمییابد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﻦ
ﺗﻀﺎد ،ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺴﯽ و داﻧﺶ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎده ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻀﺎدش ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽ ﯾــﮏ فراتعیین موثر ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﭘﯿﭽﯿــﺪﮔﯽی
درونینمودن ﻓﺰاﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﻮاﻫﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را داراﺳﺖ.
در واﻗﻊ آﮔﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی ﺷﺪﻧﺶ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را )ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه( ،از طریق تمام پژواکهای جوهر پیشینی
ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﯾﻖ حضور ایمائی اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آن
ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﮕﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ
در ]زﻣﺎن[ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ گذشتهی زدوده-ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ) (aufgehobenو ﯾﮏ
جهان داراﺳﺖ )ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ]آﮔﺎﻫﯽ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽاش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻀﻮری ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﻬﻔﺘﻪ داراﺳﺖ( ،و
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪاش دارای جهانهای جوهرهای رفع ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ تصاویر ﮔﺬﺷﺘﻪی آﮔﺎﻫﯽ و جهانهای ﻧﻬﻔﺘﻪی )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ( ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تعیینکنندگیهای موثر
و متفاوت از ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ :اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺟﻬﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮋواکﻫﺎ )ﺧﺎﻃﺮات ،اﺷﺒﺎح ﺗﺎرﯾﺨﻤﻨﺪاﻧﻪی( آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ]در ﻫﮕﻞ[ ﻫﺮﮔﺰ ]ﭼﯿﺰی[ ﺑﯿﺶ از ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ )ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ(
آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﮔﺎﻫﯽای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ تعیينکنندگی حقیقی نیست که
بیرون از آن قرار دارد .آگاهی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دایرهی دایرهها ،فقط یک
مرکز دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ]در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ[ آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دواﯾﺮی با مراکز دیگری غیر از مرکز خودش –دایرههایی با
کانونهای نامتمرکز – دارد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﮐﺰش از ﻣﻮﺛﺮﺑﻮدﮔﯽ
آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ]ﻧﺰد ﻫﮕﻞ[ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺘﯽ در »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ« ]ﻫﮕﻞ[ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ

ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ظواهر ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ :آﯾﺎ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻋﺮف ]ﯾﺎ ﺳﻨﻦ[ ،ﻋﺎدات ،رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،در ذات ﺧﻮﯾﺶ،
خارج از ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
آﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺻﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه و ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ در اصل یگانهی درونیای نیز بازتاب مییابد
ﮐﻪ حقیقت ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روم:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﺮگ آن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﺶ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺻﻞ دروﻧﯽ شخصیت حقوقی مجرد و ﻧﺎﺑﻮدی آن .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
اﺻﻞ دروﻧﯽ در ﺧﻮد اﺻﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ را به عنوان پژواک در ﺑﺮ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋواکﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ؛ –ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻀﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ دارد ،ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺤﻔﻮظ در ﺣﺎﻓﻈﻪی آن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ساده است .و
در ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ تضاد ﺧﻮدوﯾﮋهی آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد :در روم،
آگاهی رواقی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﯽی ﺗﻀﺎد ﻣﺎﻫﻮی در درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺠﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ ذﻫﻨﯿﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف
نمیرسد .اﯾﻦ ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ روم را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ و آﯾﻨﺪهی آن،
تصویر ذهنیت در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روم ﺗﻀﺎد در اﺻﻞ ﺳﺎدهی روم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ اﯾﻦ
ﻏﻨﺎی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ آن ﺳﺌﻮال ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ چرا ﻫﮕﻞ
در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺤﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی دریافت سادهی ﺗﻀﺎد ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ؟ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ در واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،مگر فقط
ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺳﺎدﮔﯽ اصل درونیای ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ تقلیل تمامیت ،ﺗﻨﻮع ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﯾﻮﻧﺎن ،روم ،اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻘﺪس ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻟﺦ( به یک
اصل سادهی درونی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ این سادگی مفرط ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎدﮔﯽاش
را از ﺗﻀﺎد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ درآﯾﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺻﺮﯾﺤﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ )ﮐﻪ ﻫﮕﻞ اﯾﺪهی آن
را از ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد( ،ﺗﻘﻠﯿﻞ همهی ﻋﻨﺎﺻﺮ )اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻨﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ،
و ﺣﺘﯽ وقایع ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻧﺒﺮدﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و اﻟﺦ( ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ یک اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دروﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ
شرط مطلق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﻮم را ﭼﻮن
ﺑﺮوﻧﯽﺳﺎزی-ﺑﯿﮕــﺎﻧﮕﯽ ) (Entausserung-Entfremdungﯾــﮏ اصل روحانی

درونی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ قطعا هرگز چیزی جز مجردترین شکل آگاهی
دوران نسبت به خودش یعنی آگاهی مذهبی و یا فلسفی ،یعنی ایدئولوژی
خودش نمیتواند باشد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻟﻔﺎﻓﻪی
رازآﻣﯿﺰ« ﺑﺮ »ﻫﺴﺘﻪ« ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﭼﺮا ﮐﻪ
سادگی تضاد هگلی هرگز چیزی بیش از بازتاب سادگی اصل درونی قوم
نیست ،یعنی بازتاب نه واقعیت مادی آن بلکه مجردترین ایدئولوژی آن
است .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺷﺮق
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎرﯾﺨﯽ[ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺑﺎزی ﺳﺎدهی ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﻀﺎد ساده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺎس ﺑﺮای او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺴﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽای وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ آﻏﺎزی
رادﯾﮑﺎل ﺑﺮای آن.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪی ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺤﺎﻟﻪﻫﺎی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽی ﻫﻤﺸﮑﻠﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .او از اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ از ﺗﺎرک روح؛ از آن ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ اﻗﻮام ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ
ﺗﺠﺴﻢ اﺻﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی اﯾﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﻮم ﺗﺠﺴﻢ اﺻﻞ ﺷﺪ،
و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮهی ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،اﺻﻞ را ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻗﻮم دیگر )ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ راﺑﻄﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ!( ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﺪ؛
ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﺎب آن ]اﺻﻞ[ در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،در آن ﻧﻮﯾﺪ اﺻﻞ دروﻧﯽ
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ،ﻟﺤﻈﻪی ﺗﺎﻟﯽی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺪه را ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ )اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت
ﻧﺒﻮغآﺳﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻓﻘﻂ ﺑﻪ طور معجزهآسائی محصور در
»درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن« و در »ﺳﯿﺴﺘﻢ« ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ در ساخت،
در عمق ساختهای دیالکتیک او ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در »تضاد«
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آن ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣﺤﺘﻮایﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻫﺪف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏﺷﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »واروﻧﺴﺎزی« ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺎب و ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ راﺑﻄﻪی دروﻧﯽ و
تنگاتنگی را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﮕﻠﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺎ »ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ« ﻫﮕﻞ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ دارد] ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ[ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ دور اﻓﮑﻨــﺪه ﺷــﻮد ،بدون اینکه مجبور بشویم ساختهای
دیالکتیک آن را تغییر بنیادی بدهیم .اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﻪ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ۱۵۰ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﮕﻞ و  ۱۰۰ﺳﺎل
ﺑﻌﺪاز ﻣﺮگ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺟﺎﻣﻪی ﮐﻬﻨﻪ »ﻟﻔﺎﻓﻪی رازآﻣﯿﺰ« ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در روﺳﯿﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی فراتعیین شدید
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺎﻣﻞ ﻟﻨﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ در اﯾﻦ »وضعیت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ« ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ استثنائی اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
ﻗﺎﻧﻮن،
ﻗﺎﻧﻮن را روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ
خود قانون ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،همواره در وضعیت استثنائی قرار
نداریم؟ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ۱۸۴۹در آﻟﻤﺎن ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ ]ﮐﻤﻮن[
ﭘﺎرﯾﺲ  ،۱۸۷۱اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ  ،۱۹۱۴اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  .… ۱۹۱۷اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت،
اﻣﺎ استثناء نسبت به چه چیز؟
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪهی مجرد اﻣﺎ راﺣﺖ و
اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﺷ ِﻤﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎده و ﻧﺎب ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺳﺎدﮔﯽاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺎﻃﺮه )ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮد( ﻣﺪل ﻫﮕﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
»ﻗﺪرت« ﺣﻞ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪی ﺗﻀﺎد ﻣﺠﺮد اﻋﺘﻘﺎد دارد :در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ
ﺗﻀﺎد »زﯾﺒﺎی« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ »ﺳﺎدﮔﯽ«
اﯾﻦ ﺷﻤﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی ذهنی ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل
اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را هم ﺧﻮب
اﯾﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را ]ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی ﺑﯿﺎن[
آﮔﺎﻫﯽﺷﺎن و اﻟﻔﺎظ آن ]آﮔﺎﻫﯽ[ ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ]ﻧﺤﻮه[ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺟﺬب آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .روزی آن ﮐﺎری ﮐﻪ مارکس و انگلس با
سوسیالیسم اتوپیایی کردند ،ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎن ﮐﺎر
ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﻮز ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ-اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ )ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن( ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از مارکسیسم در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺦ
آﻧﻨــﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ مطالعهی تاریخی حقیقی شرایط و اشکال آن آگاهی]،[31
ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ در ﻫﻤﻪی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در ﺧﻼل اﯾﻦ دوره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻮادی
را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت« ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
از آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ تضاد سرمایه-کار هرگز
ساده نیست ،بلکه بواسطهی اشکال به لحاظ تاریخی مشخص و وضعیتهایی

که در آن این تضاد عمل میکند ،تشخص یافته است .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی
اﺷﮑـﺎل روبنا )دوﻟـﺖ ،اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴـﻠﻂ ،ﻣﺬﻫـﺐ ،ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﺦ( ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻮاﺳﻄﻪی وضعیت
تاریخی داخلی و خارجیای ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان گذشتهی ملی )اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه،
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﺻﻼ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ،
»ﻋﺮفﻫﺎی« ﻣﺤﻠﯽ ،سنن ﻣﻠﯽ ﺧﺎص ،ﺣﺘﯽ »ﺳﺒﮏ ﺧﺎص« ﻣﺒﺎرزه و رﻓﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻏﯿﺮه( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زمینهی بینالمللی ﻣﻮﺟﻮد
)آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﻠﻂ دارد :رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﺎ
»ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﻏﯿﺮه(
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ از »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻀﺎد ِ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎده
همواره فراتعیین میشود؟ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻗﺎﻋﺪهی ﻗﺎﻋﺪه را در
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ از اﯾﻦ قاعدهی جدید »اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت«
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﺳﺎدهی قاعده جدید در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻞ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ »ﺳﺪ«
ﺣﻘﯿﻘﯽ ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ[ ﺗﻀﺎد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻟﻤﺎن دوران وﯾﻠﻬﻠﻢ] ([32و ﭼﻪ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ]) [33روﺳﯿﻪ در  ،(۱۹۱۷اﻣﺎ هرگز ،ﺗﺤﺖ
ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،تضاد در حالت »ناب« آن یافت ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﺎبﺑﻮدﮔﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺑﺮای
آن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﻀﺎدی در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﭼﻮﻧﺎن ﯾﮏ تضاد فراتعیینشده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺎد ﻫﮕﻠﯽ ویژهگی ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ
»ﺳﺎدﮔﯽ« دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺑﻪ »ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ« ﻫﮕﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ،
محتوی و دلیل وجود فراتعیینکنندگیی ﺗﻀﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ چیست و از ﺧﻮد
ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ فراتعیینکنندگی
بازتاب مییابد .اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ .زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ پیوند ضروریای را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدوﯾﮋه ﺗﻀﺎد
ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ و درﯾﺎﻓﺖ او از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﭘﺎ در ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻗﯿﻖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
درﺳﺘﯽ آن ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ

ـﺖ ،و همچون همهی
ـﺎﻟﯽ] [34اﺳـ
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤـ
ـﯿﻔﯽ و ﺑﻨـ
ـﻮﻟﻪای ﺗﻮﺻـ
ﻣﻘـ
توصیفات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری فلسفیای اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺑﺮﺳﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل ﻫﮕﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ – ﻧﻪ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل
ﻣﺠﺮد ﺗﻀﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺢ ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ دریافت تاریخیای ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﮋهی ﺗﻀﺎد
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻘﻂ »واروﻧﺴﺎزی« ﻧﺎب و ﺳﺎدهی
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ
ﺗﻘﺮب اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را »واژﮔﻮن« ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن داد :ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ را دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ
اﺻﻮل دروﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻟﺤﻈﺎت اﯾﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺖ ،ﻫﮕﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻪی
اﻗﻮام را ﺑﻮاﺳﻄﻪی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ آﮔﺎﻫﯽ )آﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش:
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیاش( ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن،

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎیﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽی ﻣﺎدیﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺿﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎت »واروﻧﺴﺎزی« وﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ اﻓﺮاط،
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی اﻏﺮاق در ﯾﮏ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ،ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ :در ﻫﮕﻞ
ﭼﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو جامعه ﻣﯽﻧﮕﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن؛ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر آﻧﭽﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻮد(.
]اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از [:ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،و
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﻣﺬﻫﺐ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم :آﮔﺎﻫﯽ دوران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و
ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ] ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای از دو ﺟﺎﻣﻌﻪ[ ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی از ﯾﮑﺴﻮ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ]ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد[ .ﺑﺮای ﻫﮕﻞ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی )ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد( ﮐﻪ ﻓﻘﻂ نیرنگ عقل][35
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،وﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج از ﺧﻮﯾﺶ] ،ﺗﺎﺑﻊ[
ﻫﺪف ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮط اﻣﮑﺎن آن ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮب ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ دوﺑﺎره راﻫﯽ ﺑﺮای واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ] .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ[ ﺳﺎده :وارونه
کردن رابطهی بین اصطلاحات هگلی )و بدین معنی حفظ آنان( :ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ–اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ]ﯾﺎ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪی[ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ،در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﮑﺲ آن ﺑﻪ ﮐﺎر رود .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﮕﻞ ]اﻣﺮ[

ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ،اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ]اﻣﺮ[ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]اﻣﻮر[
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻧﻤﻮد ]اﻣﺮ[ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻗﺘﺼﺎد »ﺟﻮﻫﺮ«
آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻞ »ﻧﺎب« ﻫﮕﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ )دوران از
ﺧﻮﯾﺶ( ،اﺻﻞ دروﻧﯽ ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﮕﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪی
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان یک اصل سادهی دیگر،
ﻧﻘﯿﺾ آن را ﻧﻬﺎد :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻞ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻫﻤﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺷﻮد [36].آﯾﺎ این یک کاریکاتور ﻧﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﺟﻬﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد آﺳﯿﺎی دﺳﺘﯽ ،آﺳﯿﺎی آﺑﯽ و آﺳﯿﺎی
ﺑﺨﺎری ،اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج از زﻣﯿﻨﻪی ]ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ[ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد [37].ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ قرینهی دقیق دیالکتیک هگلی ﺑﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ از
اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﺤﻈﺎت از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﻫﻤﺎن ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ رادﯾﮑﺎل
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻧﺎم وﺟﻮد دارد :اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﻢ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ دو
اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮهی ﻣﺒﺎرزات ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ »اﻧﺤﺮاﻓﺎت« زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .و در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻦ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﻬﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﻣﺘﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﺋﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ! از اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آن اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و در ﺗﻔﮑﺮ واﻗﻌﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﺎﯾﺖ »واروﻧﺴﺎزی« ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ
دﻗﯿـﻖ آن ،ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .زﯾـﺮا در ﺣﻘﯿﻘـﺖ مارکس اصطلاحات مدل هگلی
جامعه را با »واژگون« ساختن آن حفظ نکرد .او اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوری ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﮕﻞ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه او
راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﯿﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،را ﮐﺎﻣﻼ واژﮔﻮن ﮐﺮد.
ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ همزمان ﻫﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻫﻢ راﺑﻄﻪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﻣﻌﻨﺎیﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اولا اصطلاحات دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻨﻮز از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ]در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﺋﯽ«

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ] ،([38ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﺸﻔﯿﺎﺗﺶ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺠﺪد از مفهوم.
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ دارد.
ﺗﺤﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺠﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ و اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﺘﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ توصیف و شالوده رفتار اقتصادی ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،ﯾﮏ
ﻧﻮع پدیدهشناسی فلسفی-اقتصادی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻼش ﻓﻼﺳﻔﻪ )ﻻک ،ﻫﻠﻮﯾﺘﯿﻮس و ﻏﯿﺮه( و اﯾﻀﺎ در ﺗﻼش
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن )ﺗﻮرﮔﻮ ،اﺳﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮه( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ )و ﺷﺎﻟﻮدهی(
آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮕﻞ ﺟﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و »جهان
نیازها« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪی ارادهی وﯾﮋهﺷـﺎن،
ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ،ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رﺑﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ
ﭘﯿﺶﻓﺮض )انسان اقتصادی و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ »انسان«
ﻓﻼﺳﻔﻪ( ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﯿﺮد ﮐﻪ محصول مستقیم اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎرﮐﺲ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ در واﻗﻊ ﻧﻪ توصیف )ﻣﺠﺮد( رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻪ
پایهی ﻣﻔﺮوض آن در اﺳﻄﻮرهی اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای او
»کالبدشکافی« اﯾــﻦ ﺟﻬــﺎن و دیالکتیک استحالهی اﯾــﻦ »کالبدشکافی«
اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »جامعهی مدنی« -ﺟﻬﺎن رﻓﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮدی و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن -در ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ واقعیت اقتصادی مجرد )ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﺳﻤﯿﺖ در پیی ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ]ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد[ بازمییابد(
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
شیوهی تولید ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮدی )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ شرایط وجودشان ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﺟﻪی اﻧﮑﺸﺎف نیروهای تولید ،وﺿﻌﯿﺖ روابط
تولید ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎرﮐﺲاﻧﺪ .اﮔﺮ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮد( ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺣﺘﯽ ﻣﺎدهی اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﺠﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟

در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ آن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﮕﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ »واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺪه« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و در درﺟﻪی اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ به
عنوان ابزار ﺳﺮﮐﻮب در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ درآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ،آﻧﺠﺎ ]ﻧﺰد ﻫﮕﻞ[ ،ﺗﺤﺖ »ﺗﻮﺻﯿﻒ« و ﺑﺮﯾﻦﺳﺎزی] [39ﺧﺼﺎﺋﺺ
دوﻟــﺖ ﻧﯿــﺰ یک مفهوم جدید یعنی مفهوم طبقهی اجتماعی در راﺑﻄــﻪی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روابط تولید ،را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از آن در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ )]ﺗﻮﺳﻂ[
ﻟﯿﻨﮕﻪ ،روﺳﻮ و ﻏﯿﺮه( ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﻫﮕﻞ ﻧﯿﺰ آن را در
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ )از آن »ﭘﺪﯾﺪهی« ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻇﻔﺮ آن اﺳﺖ :ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺛﺮوت و ﻓﻘﺮ( و ﻣﮑﺮرا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۳۰ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دﺧﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪای ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،جوهر دولت
را از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻢ زده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ]دوﻟﺖ[
ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﻨﺮ ،ﻣﺬﻫﺐ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار دادن آﻧﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﻮد را اﯾﺪهﻫﺎ و
ﺗﻢﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]دوﻟﺖ[ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ« ﺑﻮدن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﺣﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰار ﻋﻤﻞ و ﺗﺴﻠﻂ
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻮد و اﻟﺦ.
ﻣﻌﻬﺬا اﯾﻦ ﻓﻘﻂ اصطلاحات ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ
خود روابطشان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ساخت )ﭘﺎﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎدی:
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ(؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روبنا )دوﻟﺖ و ﻫﻤﻪی
اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( .ﻣﻌﻬﺬا دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻘﻮﻻت رابطهی هگلیای را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ
ﻫﮕﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ( ]ﻫﻤﭽﻮن[ رابطهی بین
جوهر و نمود آن ﮐﻪ در درﯾﺎﻓﺖ »ﺣﻘﯿﻘﺖِ …« ﺗﻌﺎﻟﯽ] [40ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﮕﻞ دوﻟﺖ حقیقت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی ﺑﺎزیی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ در آن ﺑﻪ کمال رسیده
است ،ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﺑﺰ ﯾﺎ ﻻک ﺗﻨﺰل داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖ ،ﻧﻤﻮد آن ،ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺲ آن را در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ:
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ]ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ[ وﺿﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺷﻤﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ )ﻧﻤﻮد-
ﺟﻮﻫﺮ-ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﺑﯿﻦ اﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دریافت جدید ]ﯾﻌﻨﯽ[
لحظات تعیینکننده در ﻫﻤﺘﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ-روﺑﻨﺎ ﮐﻪ ذات ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ وﯾﮋه ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و روﺑﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺮی و ﺗﺤﻘﯿﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ »دو اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه« را داده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،تعیینکنندگی در
لحظهی نهایی بواسطهی شیوهی )اقتصادی( تولید؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
استقلال ﻧﺴﺒﯽ روﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺛﺮﻧﻬﯽ وﯾﮋهی آﻧﺎن .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺑﻪ
وﺿﻮح ﺑﺎ اﺻﻞ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻮﯾﺶ )اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی(،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻢ ﻫﮕﻠﯽ نمود-جوهر-حقیقتِ … ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ واﻗﻌﺎ
ﺑﺎ رابطهی جدید ﺑﯿﻦ اصطلاحات جدید ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﭘﯿﺮ در ]ﺳﺎل[  ۱۸۹۰ﮔﻮش ﺑﮑﻨﯿﻢ .او اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ رابطهی جدید] [41اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ »در وهلهی نهایی«» :نه
مارکس و نه من هرگز ادعایی بیش از این نکردهایم «.ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ این
]گفته[ را تحریف بکند ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر،
تنها ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ» ،ﮔﺰاره را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ،
ﻣﺠﺮد ،ﭘﻮچ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ]ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ[» :وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮﺑﻨﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ،اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽی ﭘﺲ از
ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﯿﺮوز و ﻏﯿﺮه ،اﺷﮑﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺟﺰﻣﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻔﻮق در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ….دارﻧﺪ« .واژه »شکل« را ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮی آن ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻣﺮ ﺻﻮری ]ﯾﺎ
ﻓﺮﻣﺎل[ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ» :دوﻟﺖ ﭘﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و در وﻫﻠﻪی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
اﻧﮑﺸﺎف اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﺑﺪون ﻓﻀﻞﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ،درﺳﺖ ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﺑـﻪ ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑـﺰرگ ،ﮐـﻪ در آن ﺗﻔـﺎوت اﻗﺘﺼـﺎدی ،زﺑـﺎﻧﯽ ،و ﭘـﺲ از
رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻔﺎوت دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی

ﻓﻘﻂ ﺿﺮورت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻟﺤﻈﺎت دﯾﮕﺮ )ﺑﻮﯾﮋه
درﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﻐﺎل ﭘﺮوس و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﮔﯿﺮی در
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﻗﺪرت دودﻣﺎن اﻃﺮﯾﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮد[42]«(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺎن دو ﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮﻧﺪ :اﻗﺘﺼﺎد در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در وهلهی نهایی ،اﻧﮕﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ :در درازﻣﺪت
]ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ[ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ راه ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎن اﺷﮑﺎل
ﻣﺘﻨﻮع روﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﺟﻬﺎن ﺳﻨﻦ ﻣﺤﻠﯽ] [43و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
راه حل تئوریک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیی اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎد در وهلهی نهایی و آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی وﯾﮋهای
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] ،ﯾﻌﻨﯽ[ ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﻬﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻔﻆ
آﻧﭽﯿﺰی از او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎم آن را انباشت
تعیینکنندگیهای موثرِ )ﻧﺎﺷﯽ از روﺑﻨﺎﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهی ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﺑﺮ تعیین کنندگی در وهلهی نهایی بواسطهی امر اقتصادی،
ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ
فراتعیین تضاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﺸﻮد .اینجا ،ﭼﻮن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ نه فقط
واقعیت ﻧﺎب و ﺳﺎدهی وﺟﻮد ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ را دارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در اﺳﺎس آن را ﺑﻪ پایهاش رﺑﻂ دادهاﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ]اﻣﻮر[ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و وﺟﻮد
واﻗﻌﯽ اﺷﮑﺎل روﺑﻨﺎ ،وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی وﯾﮋه و ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ نمود ﻧﺎب اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﺘﺎ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻟﻤﺎن( ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ
همهشمول اﺳﺖ؛ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﮔﺰ در وضعی ناب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻫﻠﻪﻫﺎ :روﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻏﯿﺮه،
ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر روﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﺎ ]دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[
وﻗﺘﯽ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او
در راﺳﺘﺎی ﺟﺎدهی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ،اﯾﻦ وﻫﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻧﺎب آن ،ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ ﻧﻪ در دم اول و ﻧﻪ در دم آﺧﺮ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺑﺖ »وﻫﻠﻪی آﺧﺮ« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم ،اﯾﺪهی ﺗﻀﺎد »ﺳﺎده و ﻧﺎب« ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻧﮕﻠﺲ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﻪ آن ﮔﻔﺖ ،ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت »ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ،
ﻣﺠﺮد ،ﭘﻮچ« اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﻠﻤﯿﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺟﺎم آن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻧﻈﺮی ﻧﺎب دﯾﮕﺮ را پیش فرض مینهد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ )ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻏﯿﺮه( را داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن »ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺗﺠﺮﺑﯽ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ تئوری ویژهی تاثیرنهی
روبناها و »وضعیتهای« دیگر عمدتا باید بسط و پرورش یابند؛ و ﭘﯿﺶ
از ]ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش[ ﺗﺌﻮری اﺛﺮﻧﻬﯽ آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
تئوری جوهر خاص عناصر ویژهی روبناها ﺑﺴﻂ و ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ – ،ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮﻧﻬﯽ آﻧﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺸﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﺶ از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﻋﻈﯿﻢ و رودﻫﺎی
ﺑﺰرگ آن ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ،ورای ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واقعا از زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﮔﺮاﻣﺸﯽ] [44ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺰارهﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی
ـﺎد
ـﻠﺖ فراتعیینکنندگی ﺗﻀـ
ـﺎرهی ﺧﺼـ
ـﺎ در ﺑـ
ـﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐﻫـ
ـﻪ اﯾـ
ـﺒﺖ ﺑـ
ﻧﺴـ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽای ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در درﺟﻪی اول ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ
روﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﻢ .ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »بقایا« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ … ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ ﺣﺰب
روﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻌﺪاز
اﻧﻘﻼب و از آن ﺳـﭙﺲ ،ﺣﺘـﯽ اﮐﻨـﻮن ]ﻧﯿـﺰ[ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺒـﺎرزات و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺗﺌﻮرﯾﮏ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ذاﺗﯽ »روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ« ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻫﻘﺎﻧﯽ در روﺳﯿﻪ( ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ را
ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻤﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ساختهای
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ

ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎ ﻧﺸـﺪ؟ ﯾـﺎ »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه« به ساختهای دیگر ﻧﯿـﺰ ،ﺳﺎﺧﺖﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮه – ﻋﺮفّ ﻫﺎ ،ﻋﺎدات ،ﺣﺘﯽ »ﺳﻨﻦ« ﻣﺜﻞ »ﺳﻨﺖ
ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﺧﻄﻮط وﯾﮋهی آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟ واژهی »ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه « ﻣﺪام ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻼ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻪ نام خویش )ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ
دارد( ﺑﻠﮑﻪ مفهوم خویش اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای دادن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن )و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ!(
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮕﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ »رﻓﻊ« حفظ-آنچه-نفی-شده-
است-در-خود-نفیاش )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ( ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﮕﻞ ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ رفع شده
) (aufgehobenﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ] [45ﺧﺎﻃﺮهای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﮑﺲ پیشگوئی ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی] ،ﮐﻪ[ اوﻟﯿﻦ ﺗﺘﻪ ﭘﺘﻪﻫﺎی روح
ﺷﺮﻗﯽ ،دﻟﺸﺎد ،اﺳﯿﺮ ﻏﻮلﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،درﯾﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ،و ﺳﭙﺲ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺠﺮش ،ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽی] [46ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،دﺳﺘﺂوردﻫﺎی آﺗﯽ روح
ﻣﻄﻠﻖ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻃﺮهی
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺰﻣﻪی ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ گذشته هرگز نه کدر و نه یک مانع است .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .روم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎن »رﻓﻊ
ﺷﺪه« در ﺧﺎﻃﺮات ﻋﯿﻨﯽ :ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاش ،ﻣﺬﻫﺐ ِ ﺟﺬب و ﻫﻤﮕﻮن
ﺷﺪهی آن ،ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪهی آن ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ روم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ آﯾﻨﺪهی روﻣﯽاش را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﻣﺎﻧﻊ
روم از روم ﺑﻮدن ﻧﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎﺋﻞ روﻣﯽ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و
ﺗﺮور ژاﮐﻮﺑﻦﻫﺎ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی آن ﻫﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را
ﯾﺎدآور ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ آن ﻗﺎﻧﻮنِ دروﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻞ ِ ﺷﺪن ﺑﺸﺮﯾﺖ
اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ »رﻓﻊ« ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز اﯾﻦ واژه ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﻣﻌﻨﺎی
دقیقی ﻧﺪارد( رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﺴﻠﯽﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد؛ و
ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﻓﻊ ]ﻣﺎرﮐﺴﯽ[ ﮐﺎﻣﻼ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪی
ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ]ﮔﺬﺷﺘﻪ[ در رﻓﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎل و ﺑﺲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺷﺐ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ از او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ بقایا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ به اندیشه در آیند ،اﮔﺮ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از واقعیات :روﺑﻨﺎﻫﺎ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ» ،ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ« و
ﻋﺮفﻫﺎ و »روح« ﻗﻮم و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺎ واقعیتها ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ فراتعیین کنندگی هر تضادی و هر عنصر سازندهی یک
جامعه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از (۱ :ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ساخت،
فینفسه] [47ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮقآﺳﺎی روﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻮﯾﮋه
ایدئولوژی ﻧﻤﯽﺷﻮد )اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮقآﺳﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد تنها
عامل تعیین کننده ﻣﯽﺑﻮد( ،ﭼﺮا ﮐﻪ روﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮای
بقا ورای بستر زندگی بلاواسطهشان دارای اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل وﺟﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺠﺪدا ﺧﻠﻖ
ﮐﻨﻨﺪ (۲ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺷﮑﺎل روﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ »وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی« وﯾﮋهی ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ بقا ،یعنی به فعال نمودن مجدد عناصر
قدیمی دامن بزند .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪدی در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ از ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ]ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ[ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻖ »رﻓﻊ« را رد ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺮاز ﻫﺮ
ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺳﺨﯽ و ﻣﻐﺮور روس در
ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺪارا ﮐﺮد؟ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺌﻮال ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد؟
اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر نظری ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
اﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ،ﻣﻦ از آﻧﭽﯿﺰی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽای اﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
دﻗﺖ اﮐﯿﺪ ،ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ اﮐﯿﺪا دﻗﯿﻖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت و
اﻧﮑﺸﺎف آﻧﺎن؛ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻗﯿﻖ اﮐﯿﺪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﺪاﻧﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﺗﻤﺎم اﺷﺒﺎح آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺷﺒﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﻪی ﻫﮕﻞ ،از ﻫﻤﻪی
ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺒﺢ ﺑﻪ ﺷﺐ ،ﻣﺎ
اﺷﺒﺎح دﯾﮕﺮ
ـﺎ فرق
ـﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ،ﯾـ
ـﻢ کمی نور بیشتر بر مارکس ﺑﯿـ
ـﻪ آن دارﯾـ
ـﺎز ﺑـ
ﻧﯿـ
نمیکند ،یک کمی نور مارکسیستی بر خود هگل ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دو ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ »واروﻧﺴﺎزی« ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ.
ژوﺋﻦ-ژوﺋﯿﻪ ۱۹۶۲
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢmehran-z@gmx.net :
] [1ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ،ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ذﮐﺮ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن در اﯾﻨﺠﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد »ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﻫﻤﯿﻦ
][2
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﺧﺬ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ«.
] [3ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮال را در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻄﺮح و دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺪا از
][4
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻮﺻﻠﻪی ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﺎرﺟﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ممکن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪی زﯾﺮﺑﻨﺎ و
روﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ممکن دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
Gilbert MURY – MATÉRIALISME ET HYPEREMPIRISME
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1026643/mod_resourc
e/content/1/PARAIN%2C%20Charles_Les%20caract%C3%A8res%20specif
iques%20%28e%20demais%20artigos%20do%20n%C3%BAmero%2018%2C%201
963%29.pdf
در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰد آﻟﺘﻮﺳﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ اﺛﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﻟﯿﺒﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد:
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] [5رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب] .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻟﻪی »در ﺑﺎرهی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان« در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در
ﻧﺴﺨﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺘﺮﺟﻢ([
] [6ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ،ﺟﺪا از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ داد ،آﻟﺘﻮﺳﺮ دو ﻓﺎز ﻣﻬﻢ در ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
دو ﻓﺎز ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻗﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺮ )ﺑﺨﺼﻮص
در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل( از ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای راﺑﻄﻪی ﻣﺎرﮐﺲ
و ﻫﮕﻞ )ﺑﻪ زﻋﻢ آﻟﺘﻮﺳﺮ( اﻣﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎه آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎرﮐﺲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دورهی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮕﻠﯿﺎن ﺟﻮان
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻫﮕﻠﯽ دارد ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ از
ﻫﮕﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش/ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش درک آﻟﺘﻮﺳﺮ
ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی ﻗﺮاﺋﺖ آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،از-ﺧﻮد-ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ،ﺷﺊﺷﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﮑﺘﺐ ﻟﻮﮐﺎچ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﮑﺘﺐ
آﻟﺘﻮﺳﺮ و درﯾﺎﻓﺖ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻬﻢ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [7در اﯾﻨﺠﺎ )اﻟﺒﺘﻪ در زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ( آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ذﮐﺮ آﻧﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺎٔﺳﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزﮔﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در زﺑﺎنﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
.MARX, Postface de la 2e édition .1
.Marx, Nachwort zur 2. Auflage des Kapitals .2
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﮑﻨﺪری:
http://www.esalat.org/images/Capital%20Marx%20-%201.pdf
ﺟﻤﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ:
Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den

.rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﮑﻨﺪری )ﻣﺎﺧﺬ ﻓﻮق( ﺑﺎزﮔﻔﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ :دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ »در ﻧﺰد وی روی ﺳﺮ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ
ﻋﻘﻼﻧﯽ آن از ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺶ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را واژﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ«
ﻃﺒﻌﺎ آﻧﮑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ
 entdeckenﮐﺸﻒ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻮق »ﻫﺴﺘﻪی ﻋﻘﻼﯾﯽ« ﻓﺎﻋﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ واژﮔﻮن ﺷﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮔﺰارهی ﻓﻮق اﻧﺴﺎن )ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را واژﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ Hülle .ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ،
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺳﮑﻨﺪری دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺎرﺳﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  mystischﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯽ
واژهای اﺳﺖ دارای ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم وﯾﮋه و در ﺑﺎﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻫﮕﻞ و
ﻧﻈﺮورزیﻫﺎی ﻫﮕﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم رازآﻣﯿﺰاﻧﻪ و ﯾﺎ رازﻧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺪری در ﻣﻘﺎﺑﻞ
 Mystifikationﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  mystischﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﯾﻔﺘﺎری )=ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ،دﻫﺨﺪا( ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﮔﺬاﺷﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﺎراﻧﻪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم و ﻧﺨﻮاﻧﺪهام.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
]Cf. « Feuerbach et la fin de la philosophie classique [8
« .allemande
]sublimé [9
] [10در ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻪ ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﮕﻞ» ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ«،
»ﻣﺮدان ﺑﺰرگ« ،ﺻﻔﺤﻪی .۳۳
»ﻣﺮدان ﺑﺰرگ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف و
رﺳﺎﻟﺖﺷﺎن را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﻣﻨﻈﻢ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ
آﻧﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺧﺬ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
آن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از روح دروﻧﯽای ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ،

آن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ«.
Hegel. Introduction à la Philosophie de l’histoire. (Vrin.
.Trad. Gibelin, p. 33). Les grands hommes
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺎﻟﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه و ﺑﺎدام .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻪ رل ﭘﻮﺳﺘﻪای را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدام را در ﺑﺮ دارد .ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﯿﺮون و ﺑﺎدام در درون اﺳﺖ .ﺑﺎدام )اﺻﻞ ﺟﺪﯾﺪ( ﻫﺴﺘﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ را
ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﯿﺴﺖ )آن ﻫﺴﺘﻪی ﺑﺎدام ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﺎدام ﻫﺴﺘﻪای از آن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ :اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ را ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد.
] [11رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ،ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد
او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺪری ﺷ ِﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﻈﯿﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪی ﮐﺸﻒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺧﻮد او اﺷﮑﺎل آﮔﺎﻫﯽ فلسفیای را ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﺷﺎن را در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و واﻗﻌﺎ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی ﻧﻘﺪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ اﺳﺖ )اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او »ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ واژه« ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪی
 (۳۱و ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻫﮕﻠﯿﺎﻧﯿﺴﻢ در ﺑﺮ
دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﺲ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی ﻫﮕﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ( و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽاش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﻪی
 .(۳۳ﯾﮏ ﺗﺰ ﺑﻨﯿﺎدی دﯾﮕﺮ :اﻧﮑﺸﺎف ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ »ﺿﺮورتﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه )ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﮕﻠﯽﻫﺎی ﺟﻮان را واداﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﮕﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ) .ﺻﻔﺤﻪی  (۱۲اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ )ﺻﻔﺤﻪی  .(۱۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻘﺪس را ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد
)ﺻﻔﺤﻪی  (۱۳و ﻏﯿﺮه .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﺎوی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺗﺤﺖاﻟﻔﻈﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﻢ »واروﻧﺴﺎزی« ﭼﻨﺎن ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از آن
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد] ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﮕﻠﯽ ﻓﻘﻂ
ماتریالیسمی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﺪ و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﯾﺪهاﻟﯿﺴﺘﯽ
واژگونه و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺻﻔﺤﻪی  (۱۷اﮔﺮ واژﮔﻮﻧﯽ ﻫﮕﻞ در

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﮕﻞ
واژﮔﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ :از دو ﻧﻔﯽ ﯾﮏ اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻔﺤﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ) (۳۴ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﮕﻠﯽاش
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ )ﺑﺮ اﯾﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯽ( اﯾﺴﺘﺎده ،ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ» :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد ِ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺪل ﺑﻪ
ﺑﺎزﺗﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﮕﻠﯽ ﺳﺮش ﺑﺎﻻ ،ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺘﺮ ،از ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪ«] .[11واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ
ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
اﺷﺎره دارﻧﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ) :ﻫﮕﻞ »ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ« ﺻﻔﺤﻪی  ،(۸ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ »از ﻣﯿﻞ ﻻﯾﺰال ذﻫﻦ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺻﻔﺤﻪی (۱۰؛ و ﯾﮏ
ادﻋﺎی دﯾﮕﺮ :او ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ را ﺑﻮاﺳﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ
او در روﺳﺘﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﯾﻌﻨﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺷﺪن و اﻧﺰوای او ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ )ﺻﻔﺤﻪی .(۲۱
]» [12درﺑﺎرهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ« ،ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﻣﺎﺋﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ در آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻀﺎد
در وﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ-ﻫﮕﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﻀﺎد ،ﺗﻀﺎد
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮑﺸﺎف ﻧﺎﻣﻮزون ﺗﻀﺎد ،ﻧﺰد
ﻫﮕﻞ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻣﺒﺎرزهی
او ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ در ﺣﺰب ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤﻮم در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ او
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻨﺪ .ﺑﺨﺸﺎ ﻣﺠﺮد :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ]ﻣﺬﮐﻮر[
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ]ﯾﺎ ﺑﺎرآورﻧﺪ[ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ویژگیهای دیالکتیک
در کل اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پیآمدهای ضروری درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ.
 Sébastien Le Prestre de Vaubanژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺴﻮی و »ﻣﻬﻨﺪس«
][13
دژﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻗﺮن  .۱۸-۱۷او ﻃﺮاح »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ آﻫﻨﯿﻦ« ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دژﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [14ﻟﻨﯿﻦ در »ﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺋﯿﺲ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﻪ
ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎ ،ﻧﻪ آرزویﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ

 و در، ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ
 ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ و:ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دو راﻫﯽ ﻧﻬﺎد
 ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪرت را در ﺗﻤﺎم،ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ واﮔﺬار ﺑﮑﻨﺪ
،۲۳  ﺟﻠﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ: ﻣﺎﺧﺬ.«ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ
.۴۰۰  ﺻﻔﺤﻪی،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
paradoxale [15]
LÉNINE, Rapport du CC au VIIe Congrès, OEuvres, t. XXIV, [16]
.(p. 122 (éd. russe
LÉNINE, Feuillets de bloc-notes, OEuvres choisies (éd. [17]
.française), II, p. 1010
LÉNINE, La Maladie infantile du communisme, OEuvres [18]
choisies (éd. française), II, p. 732. La Troisième
.(Internationale, OEuvres, t. XXIX, p. 313, (éd. française
.LENINE, Sur notre révolution, OEuvres choisies, II, 1023 [19]
.LÉNINE, Maladie infantile, OEuvres, t. II, p. 695 [20]
LÉNINE, La troisième Internationale, OEuvres, t. XXIX, [21]
.(pp. 313-314 (éd. française
LÉNINE, Conférence de Pétrograd·ville, OEuvres, t. XXIV, [22]
.(pp. 135-136 (éd. française
La Maladie infantile, OEuvres choisies, t. II, pp. [23]
964-695 : 732, 751-752 ; 756; 760-761. La troisième
Internationale : OEuvres, t. X,XIX, pp. 311-312. Sur notre
révolution, OEuvres, t. II, pp. 1023 sq. Lettres de loin ;
(lettre I), OEuvres, t. XXIII., pp. 325 sq. Lettre d’adieu aux
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]LÉNINE. Sur notre révolution, OE:uvres choisies, t. II, [25
.p. 1024
] [26ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﻪ

 (۱ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ:

;LÉNINE, Maladie Infantile (pp. 750-751, pp. 760-762
ﺑﻪ وﯾﮋه »اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ﮐﻪ »ﭘﺎﯾﯿﻨﯽﻫﺎ«
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﻬﻨﻪ را نخواهند و »ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ« اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ به
شیوه کهنه را نتوانند) «.ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻟﻨﯿﻦ( اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮری در
ﺻﻔﺤﺎت ] ۷۶۲-۷۶۰ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ[ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
] (۲ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ[:
LÉNINE, Lettres de loin, I OEuvres (éd. française), t. XXIII,
pp. 330-331
و ﺑﻮﯾﮋه» :اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ … ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﮑﻢ ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺻﯿﻞ ،جريانھاى
بکلى گوناگون ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ بکلى ناھمگون و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﻴﺎﺳﻰ و
ـﻢ در
ـﺎ ﮬـ
ـﻮﺟﻪای ﺑـ
ـﻞ ﺗـ
ـﺎرﭼﮕﯽ ﻗﺎﺑـ
ـﺎ ﯾﮑﭙـ
ـﺎﻋﻰ کاملا متناقض ﺑـ
اﺟﺘﻤـ
آﻣﻴﺨﺘﻨﺪ) «.ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻟﻨﯿﻦ(
] [27ﻣﻨﻈﻮر دو ﭘﯿﺶﺷﺮط »اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮدﮐﯽ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻣﻮرد اول( ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦﻫﺎ
ﺷﺮوط ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای گسست
مورد نظر اﻣﺎ ﺷﺮوط دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻻزﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺷﺮوط ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ« ﺟﻤﻊ زد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [28ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر و وﺳﻌﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آن را ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻨﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب ﺷﻮراﺋﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮑﻨﺪ.
] [29وﺿﻌﯿﺖ »ﺑﺤﺮاﻧﯽ« ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮات ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
آشکار سازنده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﮑﻠﺒﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان را از
ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد ،را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﺒﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد.

] [30رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﺋﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎی )ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻔﺠﺎر ،اﻧﻘﻼﺑﯽ( آنتاگونیستی و ﺗﻀﺎدﻫﺎی غیر آنتاگونیستی اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺑﺎرهی ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭼﺎپ ﭘﮑﻦ ،۱۹۶۰ ،ﺻﻔﺤﻪی ۶۷
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( و ﻏﯿﺮه.
] [31اﻧﮕﻠﺲ )در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ژ .ﺑﻠﻮخ ۲۱ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(  ۱۸۹۰ﻧﻮﺷﺖ» :در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ما
مجبور بودیم در مقابل حریفهایمان بر اصل اساسیای تاکید بکنیم ،که
توسط آنان نفی میشد .و هیچگاه نه وقت ،نه جا یا فرصت آن بود مکان
صحیح لحظات دیگری را نشان بدهیم که در تاثیر متقابل درگیر
بودند «.در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻟﺤﻈﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ
داﺷﺖ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ضمیمهی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺎﯾﻠﻢ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﻧﻘﻞ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ-ﻗﺪرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﻢ در ﻗـﺮن  ۱۹اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ» :عنصر جبرگرا ،قدرگرا و
مکانیکی همواره یک »رایحهی« بلاواسطهی ایدئولوژیک فلسفهی پراکسیس
بوده است] ،این عنصر[ یک نوع مذهب و محرک )به معنای یک مادهی
مخدر( است که خصلت »فرودستانهی« لایههای اجتماعی معینی بدان
ضرورت داده و آن را به لحاظ تاریخی توجیه کرده است .وقتی که
انسان ابتکار عمل در مبارزه را در دست ندارد و خود مبارزه در
نهایت همسان با یک سری شکست میشود ،جبرگرایی مکانیکی بدل به
نیروی عظیمی برای مقاومت اخلاقی ،انسجام ،استقامت صبورانه و
مداوم میشود» .من در این لحظه شکست خوردهام ،اما در دراز مدت
امور به نفع من عمل میکنند« و غیره .ارادهی واقعی در پردهای ]از
نمایش[ ایمان لباس مبدل عقلانیت حتمی تاریخ ،جامهی مبدل یک شکل
غیر علمی و بدوی فرجامگرائی شورمند به تن میکند که همچون یک
جایگزین برای قضاء و قدر ،مشیت الهی و غیرهی مذاهب فرقهای به نظر
میآید .ما باید بر این امر واقع که حتی در چنین مواردی در واقعیت
یک ارادهی فعال قوی وجود دارد اصرار بورزیم … ما باید بر این امر
واقع که قدرگرايی فقط در خدمت پوشاندن ضعف ارادهی فعال و واقعی
است ،تاکید بکنیم .به این دلیل است که نشان دادن بیهودگی
جبرگرائی مکانیکی که به عنوان فلسفهی سادهلوحانهی تودهها قابل
توضیح است ،همواره ضرورت دارد ،و آنگاه که توسط روشنفکران از آن
یک فلسفهی منسجم و متامل تولید بشود ،بدل به علت انفعال و خود-
OEuvres choisies, Ed. Sociales, pp.
بسندگی احمقانه میشود…«
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تقابل )روشنفکران-تودهها( از قلم یک تئوریسین مارکسیست ممکن است
به نظر عجیب بیآید .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮاﻣﺸﯿﺎﻧﻪی روشنفکر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻧﺰد ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺼﻮری ﮐﻪ روشنفکران از ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی نقش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سازماندهندگان و
رهبران )ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻓﺮوﭘﺎﯾﻪ( ]ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد[ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮاﻣﺸﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــــﺪ» :این ادعا که همهی اعضاء یک حزب سیاسی باید روشنفکر
ارزیابی بشوند ،ممکن است موجب شوخی و مزاح بشود ،معهذا با تامل
در آن ]دیده میشود[ که چیزی دقیقتر از آن وجود ندارد .باید درجات
تمیز داده شوند .یک حزب میتواند در درجهی پائین یا در درجهی
بسیار بالای خویش گسترشی کم و بیش بالا یا پائین داشته باشد ،اما
این مسئله نیست :مسئله کارکرد حزب است که رهبری و سازمان دادن،
یعنی مسئله کارکرد آموزشی یعنی کارکرد روشنفکرانه
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آن

است«.

] [32دوران وﯾﻠﻬﻠﻢ در آﻟﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۹۰ﺗﺎ  ۱۹۱۸را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۱۸در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [33رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ک .اﺷﻤﯿﺖ )» :(۲۷/۱۰/۱۸۹۰ﺑﺎزﺗﺎب
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ در دراز ﻣﺪت داﻏﺎن
ﻣﯽﺷﻮد …« در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺼﺎﺋﻞ اﯾﻦ دو ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
]Contingente, contingently, kontingent [34
] [35ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ  Ruse de la Raisonﻧﺰد ﻫﮕﻞ :ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﮕﻞ
ﻓﺮﺟﺎمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ او »روح
ﺟﻬﺎن« در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آزادی ،ﺑﺮﺳﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ ،ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮه( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻘﻞ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮد )ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ( ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﻘﻞ« اﯾﻦ

اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ »ﻋﻘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ« ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺻﻔﺤﻪی  ۲۱رﺟﻮع ﺷﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [36و ﻃﺒﻌﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن در ﻫﺮ»واروﻧﺴﺎزی« ،اﺻﻄﻼﺣﺎت در درﯾﺎﻓﺖ ﻫﮕﻠﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ جامعهی مدنی و دولت ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
] [37آﻟﺘﻮﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺎره دارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﺳﯿﺎی دﺳﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﻓﺌﻮدال ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورد ،و آﺳﯿﺎی ﺑﺨﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺻﻔﺤﻪی ۱۱۸
ﭘﯽ دی اف ،ﻧﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
] [38در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
]sublimation [39
]sublimé [40
]Lettre d’ENGELS à Bloch du 21 sept. 90 (Ed. Sociales). [41
.:MARX et ENGELS, Etudes Philosophiques, p. 123
] [42اﻧﮕﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺌﻮری در آن ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻣﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد آن اﺳﺖ .در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ اﺷﺎرات
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ« او آﻧﺘﯽ دورﯾﻨﮓ و ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻔﺤﻪی (۱۳۰
] [43اﻧﮕﻠﺲ» :ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻏﯿﺮه … و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ
آدمﻫﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻔﺤﻪی (۱۳۰
] [44ﺗﻼشﻫﺎی ﻟﻮﮐﺎچ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﮕﻞﮔﺮاﺋﯽی ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻟﻮﮐﺎچ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻫﮕﻞ و ﺷﺎﮔﺮد زﯾﻤﻞ و دﯾﻠﺘﺎی ﺑﻮدن ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺠﻮﯾﺪ .گرامشی
ﻗﻄﻊ دﯾﮕﺮی دارد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ در دفاتر زندان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ :اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪﯾﻊ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﻮغآﻣﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎدی اﻣﺮوز ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی
روﺑﻨﺎﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻔﯿﺎت واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم هژمونی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺮی در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد

و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ]ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ[ آﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻼش
ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮔﺮاﻣﺸﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؟
]Modality [45
]Presentiment, Ahnung, presage [46
]ipso facto [47

