
تأملی بر ایده  قھر و خشونت

ھدایت سلطانزاده

نوشتھاینبارهدرکلمھچند

میبرراھاانسانمنفیواکنشکھاستناخوشایندیواژهاجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

اینکھگفتن.بودکردهمشغولخودبھمراذھنقبلھاسالازآنواکاویوشناخت.انگیزد

خوداستخوانذراتباآنراوجودکھخشونتازخستھمردمیبرایآنھم،چیستخشونت

آنستدرونمایھوجوھرشناختوحسیسطحازفرارویولی،استدشوار،اندکردهحس

شناختبدون،آمیزصلحزندگیبھرسیدن.دھدمیراخشونتکنترلامکانمابھکھ

.عنصر قھر در زندگی ناممکن است

.استاسالمیحکومتدرسابقھبیخشونتدرجھفھمیدنبرایتالشمنھایانگیزهازیکی

خشونتزیرا،دادقراربزرگتریدایرهوفراترمتندرآنراباید،آنچرائیبھپاسخبرای

باخشونتیھر.کندمیتبعیتدرونیمنطقیکازخشونتیھرونداردوجودخشونتبرای

ھرکشوری،تاریخازمعینیودربرھھسیاسیواجتماعیمتندرخودھایویژگیحفظ

طرفراازمتعددیھایخشونت،ایرانمعاصرتاریخ.داردتریبنیادیبادالیلمشترکاتی

توانمیموردایندراسالمیحکومتتاریخولیاستکردهتجربھحاکمسیاسیھایقدرت

برایھانازیازترخشناسالمیحکومتخشونت،لحاظایپارهاز.استمثالبیگفت

خشونتازکھاستاجتماعیحیاتازایگوشھکمتر.استبودهایرانزندگیشرایط

،زندگیازیحوزهھردروخیابانیوکوچھھردر.باشدماندهمصوناسالمیحکومت

ایندرانسانیامنگاهتنفسآخرینیعنی،خانھحتی،استگستردهسایھاسالمیخشونت

باید از خود سوال کنیم چرا؟.حکومت نیست

انقالباترابطھبرتمرکزغالباخشونتبررسیدر،سیاسیمختلفپردازاننظریھطیفدر

تردیدبی.استمسالھاساسوجوھرشناختعدمونادیدنمعنیبھاین.استبودهخشونتو

موجبکھنیستانقالبنفسولی.ریزدمیبرھمراجامعھدرقدرتمعادلھ،انقالبیھر،

بھکھھستندقدرتتعیندرعدمزمانکوتاهھایدوره،انقالبیھایدوره.گرددمیخشونت

عدمدورهاین.گردندمحدودمیکوتاهلحظاتیدروحاکمقدرتباجامعھازھائیبخشرابطھ
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نیروھاینفعبھرامعادلھزودیادیرقدرتچالشپایداربماندتواندنمیھرگزتعین

شکلبھچھوانقالبپیروزیشکلبھچھ-قدرتیکمندنظامدرشکلومعینیاجتماعی

درانقالبزمانوقوعدایرهازبیرون،خشونتوگیردمیخودبھرا-انقالبضدپیروزی

عاملازخشونتزیرایابد،میتداوموکردهعوضشکلالیھچندومتعددسطوحیدر،

استتقصیربیمیمیردوگذراابرمثلزمان.زمانعاملازنھوگیردمینشاتانسانینقش

خشونتمتافیزیکیکبصورتانقالبارائھوزماندوشازبایدراخشونتوقوعبارو

ھردرخشونتزیرا،داردخشونتفھمدرکلیدیاھمیت،مفھومیتفکیکاین.برداشت

مرتبطمعیناجتماعینیروھایوسیاسيقدرتومشخصانسانیھایگروهبازمان

کارکردالزاما،گیردمیبخوداجتماعیوسیاسیمندنظامشکل،خشونتکھھنگامی.است

قدرتثقلمرکزدروخیزندبرمیحادثھبادازھائیالیھوکندمیپیداطبقاتیواقتصادی

قابلفردیدرسطحدیگرخشونتوگرددمیبازمردممالوجانبردستشانونشستھ

.توضیح نیست

جنگوقوعبویژهبیستمقرنآغازینھایدھھبھکھگفتتوانمیخشونتجدیرسیبر

سوالاینماکھشودمیمطرحترجدیبصورتوقتیموضوعلیکن.برمیگردداولجھانی

وجودانسانیجوامعدراییافتھنظامخشونتانقالباتآیابدوندھیمقرارخودبرابردررا

وانقالباتوقوعکھگفتبایدصورتآندر،بودمثبتاگرپاسخنھ؟یاداردوداشتھ

،آنبرافزون.استخشونتوجودبرفرع،خشونتبھآنھاحتمینھواحتمالیآغشتگی

دوراکثرواستبودهانسانیجوامعوھاملتتاریخدرکوتاھیبسیارھایدورهانقالبات

کنارانسانیمناسباتازخشونت،آنکھبیاندبودهرخدادھائیچنینفاقدبزرگتاریخیھای

نادرستفھمبنابراین.داردوداشتھوجودخشونتھموارهنیزانقالببیعبارتیبھ.باشدرفتھ

ذاتيھویتآنبھوگرفتنتیجھبتوانانقالباتذاتازراصرفاخشونتکھاستناقصیو

.مستقل از روابط اجتماعي داد

درریشھقھر،شناسِیھستیتر،وسیعمفھومیبھوخشونتشناسیھستی،منباوربھ

درتولیدیروابطو)ایدولوژیکنھادبعنوان(مذھب،سیاسیقدرت،انسانخودآگاھی

سازنده،وارهانداموپیوستھبھمرابطھاین.داردانسانتاریخھایبندیصورتتمامی

،فرھنگوزبان،جنسیتی،طبقاتیمناسباتدرخود،نوبھبھکھاستبودهانسانتاریخ
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فرھنگوزبانودراتنیکیاقومیمناسباتواجتماعیروانشناسیوحقوق،فلسفھوقانون

بندیھایباالیھما،مجردواژهاینورایدربنابراینوشودمیبازتولیدوگذاریرمز

بدون،انسانیعاملاین.آنھاستبرندهپیشانسانیعاملکھمواجھیممفاھیمازمتفاوتی

تکیھبدونومتضاد،ھایایدوئولوژیو،آنھاویژهمنافعوطبقاتوھاگروهھایمشخصھ

نجفدرطلبھچنددرمیانپوشنعلینخمینیکنیدتصور.استکارکردفاقدمعینھاینھادبر

نشستھخمینیبا،بودعراقدولتچنگالدرایارادهبیمھرهخودسبعروحھمھباکھرا

ودارھایچوبھکردنبرپافرمانکھراخاورمیانھھایقدرتمھمترینازیکیثقلمرکزدر

وقدرترابطھبلکھخمینیسرشتنھبودشدهعوضآنچھ.میکردصادرراھاقلمشکستن

.دسترسی او بھ نھاد ھای خشونت  و ابزار تغذیھ دھنده آن بود

متندرکھھمانگونھونیستتصورقابلخشونتھاینھادبدونخشونت،ایجامعھھیچدر

آنبازتولیدعمدهکانونسھتولیدیروابطومذھب،سیاسیقدرت،آمدخواھدنوشتھ

،جنسیت،طبقاتیمناسبات،قانوندرنھفتھقھرجملھاز،خشونتدیگراشکال.ھستند

بروزعمدهکانونسھاینازگسترشی،جامعھیکبرحاکماخالقوسننوفرھنگیمناسبات

.خشونت ھستند

باآنانکھگوئیکھآوردندرویانقالبازپیشدورهھایچپمالمتبھنادرستیبھبسیاری

عواموطلبانسلطنتبیندرذھنیتاین.شدندروزگاراینخرابوضعیتموجبانقالب

خودکشورتاریخنشناختنمعنیبھجزچیزیاینولی.ھستوبودهشایعبیشتراندیشان

رژیمھرھایمولفھازبسیاریوشودنمیآغازصفرازجدیدینظامھیچبنایزیرا.نیست

خود،بینیجھانوایدوئولوژیبھبنانونظامومیگیردشکلپیشیننظامبطندرجدید

.تغییراتی در آن میدھد

موضوعکھھرچند،دادخواھماختصاصخشونتومارکسیسمبھکوتاھیبخش،بناگزیرمن

انگلسومارکسورودباھاحکومتسرنگونیوانقالباتنھزیرا.نیستنوشتھایندراصلی

.بھ حوزه فعالیت سیاسی و نظری آغاز گردیده است و نھ قھر در تاریخ و زندگی بشر

بربلکھ،میخواھندخودکھآنگونھنھولیسازندمیراخودتاریخھاانسانمارکسکالمبھ

ماوتالش.ایمبودهخودآشفتھتاریخوارثنیزماو،اندبردهارثبھایکھمادیشرایطاساس

یکمیانھدرکھاستسیزیفافسانھشبیھشایدعدالتوآزادیبرایماازپیشنسلچند
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گفتتوانمیامروزنسل.داشتمیبرگامدشواریبھ،مذھبسنگینعیارودیکتاتوری

،٩٨آبانو٩۶دیماه،٨٨حرکتسھاست،کردهتجربھدیگرشکلیبھراراهھمانکھ

سھایناگرچھ.داشتندراخودویژهاجتماعیوسیاسیبسترھرکدامکھآنستگویایگواه

گسیختھلجامشکلبھھرکداماینھمھباداشتتند،متفاوتیاجتماعیھایخاستگاهبزرگحرکت

ماھیت،بزرگحرکتسھاینازیکھیچ.اندکردهتجربھرااسالمیرژیمخشونتای

نمیدیگر٩٨آبانفراگیرجنبشدردخیلاجتماعینیروھایمثال.نداشتنداییگانھطبقاتی

سیاسیاندازھایچشمطبقاتیواجتماعیھایمولفھزیراباشد٨٨حرکتبازآفرینیتوانست

.آن بھ شکل بنیادی دگرگون شده بود

این».کردندجمعیکشیخود«بھمنانقالبدرھاایرانیکھشودمیوانمودچنینگاھی

آنکھحالاستامیدیناسرازوآگاھانھعملیکشیزیراخود،استایپایھبیولغوسخن

میحاکمقدرتبامستقیمرویاروئیبھتنترروشافقیونوامیدیبھمردمانقالبیھردر

وسیالیتزیرا،آنھایبرآیندھموھستندبینیپیشقابلغیرحوادثانقالباتھم.دھند

جھانجامتاریخدرنیزنسلیھیچ.شودمیدگرگونمدامانقالبیھایدورهدرنیروھاآرایش

.کندبھینھانتخابوآیندهوگذشتھبینقیاسیتااستنگرفتھبدستآیندهبینیپیشبراینما

درھامگرواگرباراتاریخ.سلیمعقلصاحبھایانساننھوھاستفالگیرذھناین

جایبھ»ھامگرواگر«نشاندنوگذشتھبھخیالیسفر.دادتوضیحتواننمینیزگذشتھ

جزچیزی،آنازاسالمیحکومتشدنزادهدالیلوبھمنانقالبآورندهبوجودعینیدالیل

اگر.نیستگریزراهبیبستبنیکاحساسواستیصالحسوروحینوستالژییکبیان

وخودطویلوعریضدستگاهودمباشاهرضامحمد،بودبینیپیشقابلچنیناینآینده

ھایسازمانازتنوعیونفرهھزارچھارصدارتشیمتعدد،ھایاھرموروشنفکران

داشتھبرعھدهبایدرابیشتریمسولیتباروترمتھمباید،داشتاختیاردرکھاطالعاتی

وزنشرایطآندروبودندشدهآزادھازندانازتازهکھچپکوچکھایگروهتاباشند

.وتاثیر گذاری باالئی نداشتند

درآنانازبسیاری.شدمواجھشکستبابھترجھانیبرایخوددرتالشانقالبازپیشنسل

شکستلیکن.گردیدندوطنازجالیناگزیرنیزایعدهوشدندعامقتل۶٧سالو۶٠دھھ

ھاانسانجانفشانیوتالشجانمایھھمواره،امیداصلزیرا.نبودتالشبیھودگیمعنیبھ
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وتالشھیچبھانسان،امیدازاندازیچشمبدون.استبھترزندگیمسیردرتغییربرای

بھمنانقالبچرائیبرتعمقبایدبلکھ،حالوگذشتھصرِفمقایسھنھ.کندنمیاقدامتغییری

ھاستچرااینبھپاسخ.اندیشیدسلطنتنظامدرونازاسالمیحکومتشدنزادهچرائيبرو

میقادرسلطنتازترخشنانقالبیضدبھآنتبدیلچرائيوبھمنانقالبفھمبھماراکھ

نھآینده.ساختتواننمیگذشتھدرراآیندهلیو،آموختتوانمیگذشتھتجربھاز.سازد

.در توسل بھ ارواح مردگان  بلکھ در دست آینده سازان نھفتھ است

بیشترواستدقیقوغیرروشنناغالبامتاسفانھ،١٣۵٧بھمنانقالبازامروزنسلتصور

زمینھ.آندالیلبھوکمترپردازدمیمطلوبناتاریخیواقعھیکبعنوانآنوقوعنفسبھ

تاسازدمیفراھمآنکارکردنحوهوحاکمسیاسیقدرتچیزیازقبلراانقالبھرھای

نقشخواستھناسلطنتچرااینکھوپرداختخواھمآنبھپایانیفصلدرمنکھآنمخالفین

کھبیندمیتجربھبھنیزامروزنسل.بودروحانیترسیدنقدرتبھساززمینھواصلی

کدامخودانحطاطنھایتومدنیوسیاسیتنفسھایفرجھتمامیانسدادبااسالمیجمھوری

.راه نھائی را در چشم انداز او قرار داده است

جامعھدرایفریبانھعواماندیشھخاتمیمحمدجمھوریریاستبابویژه،پیشدھھسھدر

وخشونتمعادلراجامعھسیاسیساختاردراساسیتغییراتھرگونھکھیافتاشاعھایران

ھائیگامبارافاسدوخشنحکومتیکچنگازرھائیوعمالنامیدهانقالبوسرنگونی

ھزارهبایدواستتاریخلنگرگاهآخریناسالمیجمھوریگوئی،میدادحوالھابدیتبھنامرئی

زیرا،استرفتھدیگریمسیربراکنونحوادث.براندحکمبالگرفتارسرزمیناینبرای

دیرپافریبونیرنگتاثیرلیکن،کندمیجنایتوقوعمتوجھترآسانرامردم،گلولھصدای

نیکنیتباحتیایعدهاگرچھ-طلباناصالحوخاتمیکھبودنقشیھماناینواستتر

رخحاکمرژیمکارکرددرتغییریکوچکترینآنکھبیگرفتندعھدهبر-بزرگترطیفیدر

.دھد، چرا کھ ھمواره سرشت عمومی حاکمیت است کھ، کارکرد آنرا تعیین می کند

بھاستگذرائینگاهابتدادرومیگرددبرقبلسالچندبھھایادداشتازاینھائیبخش

قابلایرانجامعھدرکرونولوژیکبصورتاگرچھآنذھنیزمینھتاانقالبازپیشفضای

.فھم گردد
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روابطومذھب،سیاسیقدرتتکویندرآنراخاستگاهواستخشونتدربارهنوشتھاین

سرمایھنظامدربیشترآنرسیبربھودادهقرارخشونتاصلیکانونسھیعنی،تولیدی

عامبطورانسانیروابطدرخشونتبنیادیدلیلونوشتھایندرکلیدینکتھ.پردازدمیداری

تولیدمازادتصرفشیوهکھداردتاکیدنکتھاینبرداری،سرمایھنظامدراخصبصورتو

رشتھکھکندمیتعیینراخشونتدرجھوسطح،زمانھردراقلیتیکتوسطجامعھھر

خشونتوقھرپدیدهدرعامزمینھاین.استخشونتاصلینھانگاهسھاینکنندهمتصلبھم

فرقایجامعھھردرتاریخیمتفاوتشرایطبھبناآنکارکردومشخصبروزشکلواست

وجودقھروخشونتمشخصبروزوعامخصلتبینتنگاتنگیرابطھھموارهولی.کندمی

محدودیت،تولیدیرابطھنوعکھ،داریسرمایھپیشھایبندیصورتبامقایسھدر.دارد

وسطحدرجھ،داریسرمایھمناسباتدر،گذاشتمیحاکماقلیتخشونتاعمالدرمعینی

خشونتخودبردگانبرتوانستنمیداربرده.داردبازیکامالزاویھ،خشونتاعمال

رابطھلیکن.بوداستوارمشابھیرابطھبرنیزدھقانواربابرابطھ.ببردبکاررانامحدودی

گرفتھقرارقھرکاربردازبازیپذیریکششبر،کارگرودارسرمایھوسرمایھوکار

خشونتمرزیاوساختھمحدوداجتماعینیروھایازمعینیآرایشدرآنراتواندمیکھاست

بھخوانندهتوجھمنھدف،عمومیچوبچھاراینمتندر.ببردپیشھاناشناختھتارا

اینپرسش،نھایتدرزیرااست؛آنچرائیواسالمیحکومتدرخشونتھایویژگی

است کھ چرا جمھوری اسالمی این چنین خشن است ؟

شیوهاین،اسالمیجمھوریدرکھاستنھفتھنکتھایندرشایدسوالاینبھکوتاهپاسخ

ھایازدارائیمالکیتسلبوواعدامسرکوبابزارھایکمکبھجامعھمازادتصرف

دھھھایاعدامدرآنھایریشھکھاستگرفتھخودبھمستقیمراھزنیشکل،جامعھعمومی

بعدیھایدھھدرمھاربیغارتفرآیندخونیندھھبدون.استبستھنطفھ١٣۶٠خونین

آوریادواستاسالمیحکومتدرخشونتوجودعمدهدلیلکھبگیردشکلتوانستنمی

مکانیسمبھتوسلیعنی،اولیھانباشتنظریھ.استمارکسسرمایھدراولیھانباشتنظریھ

داریسرمایھبھفئودالسیمازگذاردورانبھبرھنھقھربھتوسلازجملھ،اقتصادیفراھای

میعملنیزھااقتصادترینرفتھپیشدرحتی.نیستگذشتھبھمتعلقوشودنمیمحدود
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ھادولتسیاسیمداخلھباکھاستخودکلیتدرسرمایھانباشتفرآیندازالینفکیوبخشکند

.ھمراه است

سرکوب،سیاسیھایآزادیبردنبینازومخالفینخونینسرکوب،اسالمیجمھوریدر

یکاز)دارھایچوبھکردنبرپاوھاقلمشکستخمینیعبارتدر(وتشکلبیانآزادی

حاکمیتسیاسیھاینھاددرمردممداخلھھرگونھنفوذراهکھ،والیتمداراساسیقانونوسو

آنتبعبھوعمومینھادیکبعنواندولتنھاد»سازیخودی«زمینھپیشدو،بستمیرا

.تبدیل حاکمیت والیت مدار بھ حاکمیت غارت مدار بود

٢٢درضدانقالببھانقالبچرخشدرروحانیتتوسطسیاسیقدرتگرفتنبدست

درگیریتصمیمدرمردمنفوذراهبستنوخونینکشتارفرآیندآغازدوسر،١٣۵٧بھمن

.اقلیت حاکم بوجود نمی آمدبدون آن ، فرجھ ھای غارت برای.مورد سرنوشت خود بود

نھادتحلیلبایدباجدیتحلیلھربنابراین،ایستجامعھھردرنھادترینیافتھسازماندولت

.دولت آغاز کند

نظاماجتماعیوسیاسیبندیخصلتکھتحلیلیھر،اسالمینظامتوتالتیرماھیتبھباتوجھ

واجتماعیھایتحلیلدررادیگرتوتالیترھاینظامبیندرآنویژگیوحاکمسیاسی

ازمالکیتسلبوخشونتوارهاندامرابطھکھگفتتوانمی،گیردنادیدهخوداقتصادی

.جامعھ توسط قدرت حاکم را نادیده گرفتھ است

جامعھآندیگرسویھ.استایرانجامعھدربرھنھقھربقایازایسویھاسالمی،حکومت

گسیختھلجاموخشونتتحقیربھدھھچھارازبیشایرانجامعھچرا.استخشونتپذیرای

نداردیاونداشتھوجودآنبرابردرمقاومتیکھنیستمعنیبدانایناست؟دادهتنخودعلیھ

موقعیتاقتضایبھاجتماعیوسیاسیھایبندیگروه،گسیختھلجامدیکتاتورییکدر.

بخشوسیاسیھایگروهازایپاره،اسالمیحکومتآغازاز.کنندنمیعملیکسانخود

ازمھمیبخشامروزوبرخاستندمقاومتبھمختلفیاشكالبھزنانبویژهوجامعھازھائی

خودخونینفنایبھایبھحتیسیاسیاحزابازایپاره.میدھندراتشکیلمبارزهبدنھ

قرارآنکناردرایچھرهبیشرمنیزبیاحزابیوایستادنداسالمیحکومترویاروی

وایستادنظارهبھخونیندھھکشتاردربرابرخاموشیبصورتجامعھاکثریتولی.گرفتند

بھکسی.ھمینجاستدرترادژی.دادادامھخودتعرضبھگامبھگاماسالمیحکومت
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ایندرایتالیائيسازفیلمدوبھسمبولیکاشارهشاید.نیامدخیابانبھسنگساربھاعتراض

.مورد بی مناسبت نباشد

اوضاعخرابیدرآلمانامپرالیسمنقشبرانگشت»دفاعبیشھررم«درروسیلینیروبرتو

پاسخی،پازولینیپائولوساختھ»ُروماماما«فیلم،درمقابلو.گذاردمیایتالیامردمزندگی

تصویری،فیلمآغازینصحنھدرکھاست»دفاعبیشھررم«درافکنیفراایدئولوژیبھ

قوادوفاحشھمشتی،قدیسینجایبرکھشودمیدیده»حواریونباآخرمسیحشام«از

،»رماماما«واستقدرتسمل،ُرم.کشدمیماغکھخوکی،بّرهجایواندنشستھ

بینندهبھفیلمکھپیامی.استساختھتھیدرونازراآناعماقانحطاطکھایجامعھھمان

ایتالیاستجامعھاینوکردجستجوبایددروندرراخرابیعلتکھاستایندھدمیانتقال

درمعصومیتیوگناھیبیاگر.گشتنبایدبیرونیعاملدنبالواستشدهانحطاطدچارکھ

فائقدرخوددرونیمشکلگرفتارنیزایرانجامعھمقابلدر،نداردوجودحکومتگرانبین

.آمدن بر حکومتی است کھ در تقویت مدام آن بی گناه نبوده است

ازآرزوئیھرباکھاستسیاسیقدرتازتمثیلیکھساغریچرمبنامداردداستانیبالزاک

ایجامعھبادولتیکسیاسیرفتاربرایایقرینھآنراتوانمی.میشودکاستھآناندازه

؛بردمیبکارمطلوبنایاخوبجھتیدرراقدرتاینکھکندمیحکومتآنبرکھنامید

اھرمیشبیھقدرت:کندمیبیانروشنیبھراخودمنظورنوشتھصفحاتآخریندربالزاک

ویرانیوتباھیبھیابرعکسوبردهپیشرفتبسویودادهتکانراجامعھمیتواندکھاست

.سوق دھد ، درست آنچیزی کھ خمینی و جانشینان نادان تر از خودش بر سر ایران آوردند

کھبوداسالمیجمھوریکرداربلکھ،سیاسیروشنفکرانواکاویقدرتنھاینکھسرانجام

حاکمیت،دھھچھارازمتجاوزدر.نھادھمگاندیدبرابردرعیانبھراخودشناسنامھ

برایبقائیفرجھتصورواست،کردهاقدامخودنفیونقدبھگامبھگام،ایراندراسالمی

.آن دشوار است

ودھدمیرخھاذھندرنخستکھاستآسماندرتندرغرششبیھانقالب،مارکسگفتھبھ

بیندرذھنیتندرھمان،٩٨آبانو٩۶دیماهھایخیزش.کندمیپیدازمینیمادیتسپس

.توده ھا وآغاز نقد سیاسی ازحاکمیت بود
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آشکاروپنھاناشکالدرخشونتتوضیح،منیادداشتھایأساسبرموضوعیبندیدرفصل

داشتایویژه،اھمیتمیشودبردهنامساکتمرگعنوانبھآنازکھداریسرمایھبخشدر

کھھستمآنإتمامازناتوانخودسالمتیمشکالتدالیلبھموجودشرایطدرمتاسفانھولی

بھگرچھاسالمیحکومتویژهخشونتکھاینسرانجامبپردازم.آنبھزودترچھھرامیدوارم

صورت فشرده پایانھ ای بر این نوشتھ خواھد بود.

خشونتوقھرایدهبرتاملی

بھ دو چیز گیرند َمر مملکت را، یکی ارغوانی دگر زعفرانی

یکی زّر ِ نام ِ ملک برنوشتھ، دگر آھن آب داده یمانی

ابو منصور احمد دقیقی، قرن چھارم ھجری

میفصلوحلخونوآھنبابلکھ،اکثریتارادهونطقبانھ،زمانبزرگمسائل«

»شوند
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١٨۶٢1درآلماناعظمصدر،بیسمارکسخنرانیاز

تنھا پیامبران مسلح در تاریخ پیروز بوده اند

».شھریار. «نیکولو ماکیاولی

تزریقمادرمیھنبھعشقپوششدرایکھملیھایدشمنیاینبجایکھاندیشیدممیباخود

ھاقصابیاینوشودمینامیدهجنگکھھائیقصابیازآمیزتمجیدھلھلھبجای،ستشده

ووحشتبابایدمااند،کردهعرضھمابھاعمالترینقھرمانیبعنوانکودکیزمانازرا

تشویقرامردمدربینجدائیکھبنگریمنظامیودیپلوماتیکوسیاسیاعمالھمھبھتحقیر

آدم،راھاآدم،ترسادهبعبارتی؛شویمجنگھایمیدانراھیکھگویندمیمابھومیکنند

یککھھستنداعمالیترینشریرانھ،اینھا.برسانیمقتلبھ،شناسیمھرگزنمیکھراھائی

مرتکبتواندمی،استکردهتنزلحیوانیکسطحبھکھایآلودهوکردهگمراهانسان

خواھدچھآننتیجھ،کنندپیدااعتقادچیزھائیچنینبھمردمھمھاگرکھگفتممیخودبھ.شود

بود؟

».آنچھ کھ من باور دارم: «لئو تولستوی

گفتمانیکبرایمقدمھ

یکی،گذشتھقرننیمدرواجتماعیسیاسیتحوالتدرآننقشوخشونتبحث-١

بھازپیشسالدهدرگفتمانیچنینتمرکزکانون.استمابودهجامعھدرکلیدیازموضوعات

مبارزهنقششدنبرجستھ،جواننسلازھائیالیھبیندر،روحانیتفرقھرسیدنقدرت

بینملتھبفضای.استبودهحاکمدیکتاتوریسرنگونیبرایممکنراهتنھابعنوانمسلحانھ

سرد،جنگازناشیایدئولوژیکوژئوپولیتیکتنشتاثیراتودومجھانیجنگازبعدالمللی

قدرتوپیشیناستعماریھایقدرتعلیھطلبانھاستقاللواستعماریضدھایجنگتداوم

بندیبلوککھاسرائیلواعراببیندرپایانبیھایجنگوقوع،آمریکاجدیدھژمونیک

1Walter Benjamin: The Construction of Hell Author(s): Seamus DeaneSource:Field Day Review, Vol. 3
(2007), pp. 2-27
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بیکناردر،بودآوردهبوجودخاورمیانھمنطقھدرراایتازهنظامیوسیاسیھای

امکانکھ-ماکشوردرملیحکومتضدکودتایازبرخاستھدیکتاتوریرژیمیکاعتباری

گذارتاثیرعواملبصورتھمگی-میکردمسدودرااطالعاتگردشواندیشھتولیدھرگونھ

نقشسیاسیمبارزهازنگرشیچنینطرفبھآندادنسوقوسیاسیتفکردرتغییرایندر

جوان،نسلروشنفکرانازبخشیذھندر،حاکمودیکتاتوریسیاسیمحدودفضای.داشتند

انظاررادردیکتاتوریبرابرقھردرآمیزقھرھایشیوهازاستفادهبینیخوشومشروعیت

ایدهشدنبرجستھ،فکریتحولایندیگررویھ.ساختمیتوجیھقابلزمانآندرآنان

.امپریالیسم بود

نھ،ازآنمحدودیُبعدبرتکیھبرغم،مانسلذھندرامپریالیسمعلیھمبارزهشدنبرجستھ

خاورمیانھدرمشروطیتانقالبباآزادیطلیعھنخستین.سھوسرازنھوبودباصرهخطای

دربیگانگاندستبابرنشاندهسیاسیقدرتوجامعھدرونتاریکنیروھایھمدستیدر

نزدیکحافظھدر.آلوددردبودبازیزخمماسالھصدتاریخوبودنشستھخونمابھکشور

درآنچھ2.بودخانھدرایبیگانھدشمنحضورنمادمرداد٢٨کودتایجدید،نسلاین

نیروھایھمانکردهکمینھیبتنادیدن،شدسپردهنسیانطاقبھبھمنانقالبازپیشدھسالھ

راجھانوخوددیدنفرصتھنوزکھبودنوینینسلھایضعفازگیریبھرهدرتاریک

سلطنتازترخطرناکوآزادیسرکوبپیشگامھموارهکھنیروھائیدیدنتوان؛بودنیافتھ

خونینتاریخینوشتنظرفیتکھنیروھائي؛بودندآنحامیالمللیبینھایقدرتوکودتائی

.بر صفحھ زندگی چندین نسل و پیش برد ارتجاعی ترین و ویرانگرترین سیاست ھا راداشتند

بیندرایتودهبانفوذسیاسیحزبھیچ،۵٧انقالبتا١٣٣٢مرداد٢٨کودتایفاصلھدر

وطبقاتیھایدگرگونیبزرگترینکھایجامعھ.نداشتوجوددیگرمردممختلفاقشار

پرتغییراتاینبرابردرحفاظبیوبیانیھویتفاقد،میکردتجربھرااقتصادیتحوالت

اصالحاتبا.کردنمینمایندگیرااجتماعیبزرگطبقھھیچسیاسیحزبھیچوبودشتاب

نیزراخوداجتماعیپیشینپایگاهسلطنت،فئودالینظامفرتوتھایپایھفروریزیوارضی

آنراازحمایتدرالزمسیاسیارادهوقدرتپانوبورژوازیآنکھبیداددستازبتدریج
»، میھن خود را رھا می کنیمارتش خلقی بپا می کنیم«و»میریم بھ جنگ شاه ستمگر«در تظاھرات روزھای نزدیک بھ قیام بھمن ، شعارھای2

ھای تھران ،  این ذھنیت نزدیک بین یگانھ سازی ارتش و سلطنت و قدرت ھای خارجی رادر خیابان»ارتش بھ این بی غیرتی ھرگز ندیده ملتی«ویا
ھایحرکتسرکوبھمدست،۵٧بھمنتامشروطیتانقالبازکھسیاھیوتاریکنیرویآننقش،ارتشوشاهپندارییگانھایندر.دادمینشان

ترقی خواھانھ بود ، از
.دید روشنفکران سیاسی ایران پنھان ماند
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بیبورژوازیاینمیاندرسلطنت»اجودان«نقش،الجوردیقاسمامثالوباشدداشتھ

رفتھتحلیلھردو،ملیجبھھوتودهحزب.داشتندبرعھدهرامستقلتشکلبیوسیاسیقدرت

حکومتیزھرپادکھزادهمنشیداوودرھبریبھ»سومکا«نئوفاشیستجریانحتی.بودند

بھزدندامنوظیفھوکودتاازپیشدورهدرکارگریھایحرکتوتودهحزبعلیھ

»ایرانیستپان«حزبدر،داشتعھدهبرراآریائیینویافتھپرستانھنژادناسیونالیسم

تبدیلخاصیتبیزائدهیکوشاھیبوروکراسیازکوچکیآبدارخانھبھھمایون،داریوش

نواختنبمعنیواقعدر»شاھانشاه«طرفاز،»رستاخیزحزب«اعالم.بودگردیده

بایدبعدسالچنددرستکھبودتابوتینمایشوصوریاحزابرسمیتدفینومرگناقوس

درایران.میکرداشبدرقھنیشخندبھتاریخرحمبیوقاضیمیکردحملراسلطنتخودجسد

.آستانھ سقوط بھ اعماق و رقص اھریمن قرار گرفتھ بود

کھنامیدآموزشیمراکزوھادانشگاهدررادیکالجوانانجنبشبایدراانقالبازپیشدھسالھ

جنبشیبھوکندگذرجامعھطبقاتاعماقبھروشنفکریپراکندهھایمحفلسطحازنتوانست

.در سطح در میان روشنفکران متوقف شد

گردیدآغازایتازهگفتمانروحانیت،فرقھرسیدنقدرتبھوبھمنقیامازبعددورهدر-٢

خونوآھن«قانون:رفتمیایرانبرحاکمھایدیکتاتوریپیشینمرزھایازفراترکھ

کھکردتالشجدیدرژیم.بودشرعجدیدشارحانزبانبرجاریمقدسکالمتنھاکھ»

-قھرمقولھجزورانیز،ھامخالفتاینشکلآمیزترینمسالمتدرحتی،خودباتقابلھرگونھ

مشروعیتخودمخالفنیروھایسرکوببھوکردهتعریف-باخدامحاربھوطاغیوباغی

گسترهدرطوریآتشوفقیھوالیتمھاربیاقتداردراینککھخدائی.بدھدایدئولٰوژیک

استعاره،ھاواژهاینازیکھر،جدیدحاکمیتگفتماندر.یافتمیزمینیتجسمبایدایران

واصولباکھآنچیزیھرعلیھخشونتشکلترینخشنکاربردضرورتبربودندھائی

نفسترتیبباین.نبودندھمپوشاسالمیحکومتتکوینحالدررژیمتحمیلیھاینورم

درنیزرامدنیجامعھازمھمیھایبخش،حاکممذھبیتعاریفبانبودنھمراهیامخالفت

بھربطیکھفراگرفتراجامعھعیارتماموبربریتیخشونت.میدادقرارسرکوبمعرض

نھومیخاستبرانقالبذاتازنھجاریخشونت.نداشتانقالبازپیشانقالبیونانقالبیگری

آنآبشخور.داشتپیشیندورهدرآمیزقھرمبارزهبھکوچکھایگروهگرایشبھربطی
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وھمراهبھمنقیامازپیشماهچندتاآندھندگانتشکیلازبسیاریکھبودحاکمیتیدرنھاد

:بودگرفتھقرارآناندستدرسیاسیقدرتسکاناکنونوبودندسلطتنتوھمخوانھمنوا

سرابیوواھیامیدیبرایلحظھدرشدهھیپنوتیکجمعیتیانبوهبرابردرکوچکایفرقھ

ووھماینپردهتمامشتاببازندگیروزمرهواقعیتلیک.بودآنرھنمونبیابانغولکھ

درراآزادیجستجویدرمردمتوانستمیمھاربیقھریکتنھاومیزدکنارراتھیامید

درگامتاریخدرغارپنھاناھریمناینک.نگھداردرسیدهقدرتبھتازهفرقھاینطاعتقید

وبوددوزخومرگبشارتاشبعثتکھبودرسولیپیامتنھا»ھیچ«ناموبودنھادهصحنھ

مردماکثریتتابودالزمزمان.میزدرقمرااش»ھیچستان«درزندگانسرنوشتبایستمی

.بر گرداب فرو رفتھ وقوف یابند ، گردابی کھ می رفت تا تمامی جامعھ را فروبلعد

دادنسازمانوگسترشبھشکلیترینسابقھبیبھ،قدرتبھدستیابیازبعدفرقھاین

جامعھسطوحتمامیبایدکھگردید3»بھموتی«بھتبدیلوآوردرویخشونتساختارھای

چنینمیانھدرمااکنون.سازدفلجراجدیدقدرتعلیھچالشھرگونھتاکشدخودکامدررا

لغوکالم،سرنھھیوالیاینعلیھچالشبی،خشونتگفتمانوداریمقرارسخنازمیدانی

.و طنزی بیش نخواھد بود

راخودارادهبخواھداگرکھاستکوچکیفرقھھرناپذیرگریزقانون،سیاسیخشونتـ٣

تداومواستقراربرایھاراهھمھ،ترورخونینگذرگاهجزوکندتحمیلجامعھکلیتبر

برایایدئولوژیکیحکومتھرکھاستدادهنشانھوفراریک؛استبستھآنحاکمیت

وجوددشمنیچنیناگروداردنیازسمبولیک»دشمن«بیکالزاماجامعھسرکوبتوجیھ

بھنسبت»روحانیتفرقھ«اندکتعدادبھتوجھبا4.کنداختراعآنراباید،شدبانداشتھ

متحجرایدئولوژیکخصلتوآمد،میبشمارکوچکیحاشیھکھھنگامآندرکشورجمعیت

شرایطدرکھدادمیقرارسرکوبمعرضدرنیزراجمعیتازھائیالیھبایداکنون،آن

برحاکماصولازتفسیردر.دھندنمینشانسیاسیمسائلبھنسبتچندانیحساسیتعادی

4Erick Hoffer. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements.P.
ایران با ویراستاری  آقای شیواترجمھ ای از این کتاب در خارج از.نوشتھ اریک ھوفر یکی از کتاب ھای کالسیک در فھم رژیم ھای توتالیتر است

.فرھمند منتشر شده است

در اساطیر مذھبی یھود ، بھموت و لویاتان نام دوھیوالی زمینی و در یائی ھستند کھ وظیفھ درھم کوبیدن ھرنوع عصیان علیھ قدرت خدا را برعھده3
فرانتس نویمان ،.بکار برده استتوماس ھابس آنرا  در رابطھ با جنگ داخلی انگلیس.دارنددر تئوری سیاسی ، آنھا بر ھیوالی قدرت اشاره.داشتند

ترجمھ فارسی این.نوشتھ ای  بھ ھمین نام دارد کھ درمورد ساختار ھیوالئی سیستم آلمان نازی است و اینکھ چگونھ  برکل جامعھ سیطره  یافتھ است
مادرنشرتوسط،سوداگررضامحمدآقایترجمھبا»١٩۴۴-١٩٣٣سوسیالیسمناسیونالعملکردوساختار:بھموت«عنوانتحتفارسیبھنوشتھ

.استشدهمنتشرتھراندررا١٣٧٠در

13



تھاجم«و»دشمن«نمادینھایسمبلجزونیزسرمویوآرایش،کوچکفرقھاین

.اندازدسایھجامعھبرفراگیروحشتیورعبتامیرفتندآنجنگبھبایدکھبودند»فرھنگی

برایوکوششداخلدرقالبیچنیندرجامعھریختنبرایتالشوشیعیگریبھاسالمتقلیل

درمذھبیھایازجنگایتازهدوربھخودبنوبھ،مرزھافراسویدرآندایرهگسترش

واقتصادی،سیاسیشرایطبرویرانگریتاثیرکھزددامنجدیدعصردرخاورمیانھمنظقھ

بھآغشتھبنحویجامعھزندگیسطوحتمامیاکنون.گذاشتجابھکشورفرھنگیواجتماعی

قدرتدرگرفتنقراربا،شیعھروحانیتمرکزیچندخصلتھمچنین.استحاکمیتخشونت

تمامرویازبایدکھطلبیدمیراروحانیتخودشدیدتمرکزوسازییکسانزودیادیر،

بدونوتشنجبیتوانستنمیکھمیکردعبورخودسالصدچھاردرشیعھتاریخیسنن

5.صف بندی جدید در درون آن باشد

توده«نمودبرغمفاشیسمکھبودگفتھدرستیبھایتالیافاشیسمبنیانگذارموسولینیبنیتو-۴

اسالمیانقالب«مورددرمعینیدرجھبھگفتھاین.ھاستدرشھراقلیتجنبشخود»ای

انقالبدرھنگامآندرایرانمردمازدرصددهتنھازیرا6.میکردصدقنیزایراندر»

اکثریت7.رفتندخمینیبطرفھاشھردرشدهھیپنوتیکھایالیھازبخشیوکردندشرکت

.جامعھ می توان گفت ھمانند ھمھ انقالبات تاریخ ، تماشاگر ساکت بود

وجودتصوریچنیناسالمیانقالبازبعدنسلازایمالحظھقابلھایبخشافکاردر-۵

انقالبوسلطنتیرژیمآمیزقھرسرنگونی،اسالمیحکومتسالھچھلخشونتدلیلکھدارد

ازبخشیبیندرآمیزقھرمبارزهبھگرایشانقالبازپیشدھسالھدرچونواستبوده

بودهماجامعھدرخشونتشدننھادینھعوامل،انقالبوقوعنیزنفسو،رادیکالجوانان

رابطھازنادرستیتعمیموکشورمادردادهرخواقعیتازایوارونھتصویراینلیکن..است

تنھازیرا.استایراندرانقالبتجربھدرمشخصبطورودرتاریخانقالباتوخشونت

7Charles Kuzman. The Unthinkable Revolution in Iran. 2004.Printed in USA. by Harvard
College.Introduction.

اواخر دوره ریاست جمھوری احمدی نژاد ،  یک ارزیابی سری از میزان نفوذ جمھوری اسالمیپایگاه تحلیلی برھان ، وابستھ بھ سپاه پاسداران ،در
داشت کھ حاکمیت برغم تکیھ گاهو بر این نکتھ تاکید.، رقم  ده درصدی را نشان میدادبر رسی آماری در این ارزیابی.در جامعھ ارائھ داده بود

با توجھ بھ اوضاع ویران اقتصادی و روگردانی وسیع مردم از ھر دو جناح حاکمیت  وامروز.اجتماعی ده درصدی خود، باز می تواند حکومت کند
شورش ھای گسترده در کشور باید دید کھ جمھوری اسالمی اکنون  در بین چند در صد از مردم ودر بین کدام الیھ ھای اجتماعی محبوب و یا منفور

.است و بطور واقعی چھ نفوذی در جامعھ دارد

6Adrian Lyttelton The
Seizure of Power : Fascism in Italy in 1919-1929.Introduction

شکنجھ کردن  آیت هللا شریعتمداری کھ مرجع تقلید و فقھی باالتر از خمینی بود و گروگان نگھداشن شیخ شبیر خاقانی درقم  در اوایل انقالب وعزل5
.نمونھ ھای بارز آن بودند)دادستان سابق  انقالب(وحصر خانگی آیت هللا منتظری و کتک زدن و حصرآذری قمی
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راجاریخشونتسرپشتانسانینیروھایوکندمیتکیھانقالبازتصویرانتزاعیبریک

فعالینقشنظراتیچنیناشاعھدرحاکمرژیمگذشتھدودھھدرتردیدبی.میداردپنھاننظراز

فضایجملھاز،دیگرانبھفراافکنیراباجامعھدرجاریخشونتمنشاءتاداشتبرعھده

،اسالمیحکومتمنظراز.داردپنھانراخودعلیھمخالفتیاوانقالبدورهدرخشونت

واسترسیدهپایانبھروحانیتفرقھرسیدنقدرتبابھسرنگونیوانقالبومبارزهحقانیت

دیگرکھخدائی،است»خدابامحاربھ«درحکم،مردمطرفازآنکشیدنچالشبھھرنوع

الوھیتماسکواستکردهحلولخاکیسیارهدردوپاآخونددربلکھ،آسمانملکوتدرنھ

8.را بر چھره دارد

جمھوریریاستباکھ،بعدسالبیستدرطلبیاصالحاندیشھمرکزیھستھگفتباید

چھارچوبھماندرریشھوبودنوینقالبیدراندیشھھمانریزیباز،آغازگردیدخاتمی

ھیچوسیاسیحرکتھیچ:راداشتدیگرزبانیبااسالمیحکومتآغازینھایسالنظری

دستگاهواکنشبنابراین؛استخشونتحکمدرونیستمجازاسالمیحکومتعلیھانقالبی

آخریناسالمیحکومتگوئی.شودمیشمرده»قانونی«ومجازنیزامنیتیوسرکوبھای

!پایانھ تاریخ است و زمان  در چرخھ ای جاودانھ برحول آن خواھد گشت

برانگیزوتحسینھمتابیھایشجاعتبرغم،تیمیھایخانھدرمحدودچریکیجنبش-۶

راجھانمیخواستندبرکفجانکھسلطنتیرژیمدیکتاتوریعلیھمبارزهدردرگیرجوانان

حرکاتبھگرایشبودننادرستیادرستازصرفنظربسازند،دیگرعالمیوبشکافندسقف

اقتصادیونظامیقدرتبرابربزرگتریندرقدرتمعادلھزدنبرھمازناتوان،آمیزقھر

نقطھوادامھنھ،بھمنقیام.داشت۵٧بھمنانقالبفرآیندبرناچیزیتاثیرعمالوبودمنطقھ

مرکبتضادھایمجموعھمحصولعمدتاوآنازمستقلفرآیندیبلکھ،چریکیجنبشاوج

دورهدرمسلحانھمبارزهبھگرایشتااستبودهجامعھباآنرابطھوسلطنترژیمدرونی

دایرهدرفقطنیزمسلحانھمبارزهبھگرایش.جوانانازھائیمحفلبیندرانقالبازپیش

در کالم شخص خمینی رسالت پیامبر اسالم رانیز ناقص خواند ؛ برای یک فرد مذھبی با اندکپیش رفت کھاین فرقھ در تفسیر خود از اسالم تا آنجا8
دیگری کھ»نبی«بود کھ فقطاین بمعنی نبوت ناتمام پیامبراسالم.تعقل و منطق ، چنین کالمی ، بنیاد ھای باور او را مورد چالش جدی قرار می دھد

پیامبر اسالم در بینبودن»خاتم النبیین«خود باور بھتوانست آنرابھ اتمام رساند کھ بنوبھدر ارتباط قرار دارد  می»اسمان و وحی مستقیم«با
در!حکومت شیعھ بھ سرانجام می رساندپیامبررا باکھ باید رسالت ناتمام»نبی«بر فرازفرقھ ای»امام«یعنی.مسلمانان را زیر سوال می برد

بطور ضمنی با ناقص خواندناین گفتھ خمینی ،.تاریخ ھزار و چھار صد سالھ اسالم ، ھیچ شارح دینی این چنین از نقص رسالت سخن نگفتھ بود
ھمان  چھارچوب ادعای خود  دیگر چھاگر رسالت دینی نا تمام و ناقص است ، حتی در.رسالت پیامبر،  اسالم را نیز  نادانستھ دین ناقصی می نامد

مشروعیتی از منظر باوردینی می تواند داشتھ باشد تا چھ رسد بھ  ادعای مشروعیت حکومتی کھ بر اساس ھمان دین ناقص قرار گرفتھ باشد ؟  و چرا
باید مردم را بھ پیروی از آن فراخواند و مخالفین را بھ کشتارگاه فرستاد ؟ من ھیچگونھ باور دینی ندارم ، ولی با منطق ومعیارھای خود اسالم گرایان ،

؟بود»ارتداد«آیا این چیزی جز رفض  و بدعتی تازه  و
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آستانھتاوبودبرخوردارمعینیپذیرشازروشنفکرانازاقلیتیبیندرغالباو،محدودی

ھایخانھودراجتماعیبزرگطبقاتازبیرونومحدوددایرهھماندرنیزبھمنقیام

نھوگرفتنددستبھراسیاسیقدرتنھنیزھاگروهاینازیکھیچ.ماندباقیتیمیکوچک

قربانیخودآنھابیشتربلکھ.باشندکرده»نھادینھراخشونت«تاداشتندشراکتیآندر

انقالباتاگر.بودندگرفتھبدستراقدرتبھمنقیامازبعدکھگردیدندایتازهرژیمخشونت

ھابھگروهاینگرایشبینایواسطھبیپیوندکھگفتباید،ھاستتودهواعماقجنبش

لحظھتاکھکردندشرکتانقالبیدرمردمازبسیاری.نداشتوجودانقالبومسلحانھمبارزه

بھخودناباوریوحیرتباوبھمنقیامباکھکسانیونداشتندمسلحانھمبارزهبھباوریقیام

بیشترینخودآنانغالباکثریتونداشتندانقالبدرجدینقشفقطنھ،رسیدندقدرت

دکترحکومتعلیھکودتادرکھبودندنیروھائیھمانبلکھ،داشتندراپیشینرژیمباھمسازی

دیگریبندیصفدرانگیزحیرتشتابیباحالوبودندایستادهچیانکنارکودتادرمصدق

درکھشودنظرسلطنتدورهدرھاآخونداینتکتکپیشینھبھکھاستکافی.گرفتندقرار

بنابراین.داشتندقرارنیروھاکدامباھمراھیودرجامعھدرسیاسینیروھایکدامعلیھوکجا

قدرتدرماھیت:کردجستجودیگریجایدربایدراسالھچھلخشونتشدننھادینھایندلیل

.جدید و افراد و نھاد ھایی با نام مشخص  کھ در کشت و کشتار و سرکوب بھ خمینی پیوستند

ازبیشچریکیجنبش،۵٧بھمنقیامازپیشدھسالھدرسیاسیروانشناسیسطحدر-٧

شیوهباازدیکتاتوریرھائیدرخودازپیشسیاسیھایجنبشناتوانیازمتاثرھرچیزی

حرکتوتالشتابوتبدرمرداد،٢٨کودتایآستانھتاکھنسلی.بودآمیزمسالمتھای

کودتای9.بودپیشبھبزرگھایگامازدلخستھدیگر،بودزیستھاجتماعیوسیاسیھای
:از شعر  نیما در9
نازک آرای تن ساقھ گلی ،«

کھ بھ جانش کشتم وبھ جان دادمش آب ،
تا»ای دریغا ببرم می شکند

:ثالث و غالب اشعار او کھمھدی اخوان»قاصدک«و»قصھ شھر سنگستان«و»زمستان«
چھ نومید و ندانند»امید«گویند کھ«

تا»من مرثیھ خوان وطن مرده خویشم
را از نسل سرخوردهفروغ فرخزاد کھ تصویر اجتماعی  و انتقادی روشن تری»آیھ ھای زمینی«و»ایمان بیاوریم بھ آغاز فصل سرد«

:روشنفکران  سال ھای پایانی دھھ سی و  آغاز دھھ چھل را بیان می کند
چھ روزگار تلخ و سیاھی«

..نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود
دیگر کسی بھ عشق نیندیشید

دیگر کسی بھ فتح نیندیشید
.ھیچ کس دیگر بھ ھیج چیز نیندیشید

..خون بوی بنک و افیون میداد
مرداب ھای الکل

انبوه بی تحرک روشنفکران را
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راهبربودپایانینقطھ،گستردسایھکشوربرکھخفقانیوسرکوبوھااعدام،مرداد٢٨

تودهحزبشرطوقیدبیتبعیتسیاستتردیدبی.آنامیدوتالشیھمھوپیشیننسلرفتھ

سدایجاددروناکامیایندر،اجتماعیعمیقاصالحاتبھملیجبھھگذرعدموشورویاز

اندکاندک،جامعھرواندربازروحزخمازلیکن.داشتعظیمیتاثیرایتودهمقاومت

درراتنھاگذشتھشکستتلخطعمکھمیکردبازراهجواننسلجانوذھندردیگریندای

کوکیست؟ستخستھکوکیست«:میدیدپیشیننسلحرکتدرسستھایپاواقدامناتوانی

میسرزماندردیگریندایخوانآوازهمرغآن»ققنوس«گوئیباراین.10»ست؟مانده

11.داد و پاھای استوار دیگری رامی طلبید

حیاتعرصھبھقدمایتازهنسلچھلدھھمیانھدرکھبودامیدوشکستازبستریچنینبر

برایاندکمجالیزمانوبودبیدادوعدالتیبیازقراربیوگینخشمکھگذاشتمی

ذھندرکھزدگانیسودا.بودبخشیدهویبھسنگالخپرراهاینھایخموپیچبھاندیشیدن

تولدھایھیامیراند؛پسرامبارزهصبورمنطق،شتابپرتغییریبرایتالششورآنان

درچپجدیدجنبش،عامنگاھیدر.سوختآتشآزمونازگذردرحسرتبھکھسیاوشانی

بودامیدوشکستایندارمیراثوھاامیدوھاشکستتلختاریختناقضاتمحصول،ایران

. دبی آنکھ سازنده تاریخ زمان خود باش 

تعبیر و برگرفتھ شده از ققنوس نیما11
.تعبیری از شعر نیما یوشیج10

..»بھ ژرفنای خویش کشیدند
:و یا  شعر محمد زھری

مرا دگر شکستھ گیر«
دریچھ مرا بھ روی آھن و غبار و دود

.بستھ گیر
بھار اگرچھ ارغوانی است

مرا دگر شکستھ گیر
احمد شاملو را.بر یک نسل شکست خورده و نا امید از امکان تغییررا نشان می دادھمگی این اشعار  فضای روحی حاکم..»شکستھ ی شکستھ گیر

اورا آئینھ»ماھی»بتوان شعرشاید.می توان تا حد زیادی مستثی کرد کھ فرزند نسل پیشین بود و ھمگام نسلی نو در ھمھ فراز و نشیب ھای ھستی آن
:تمام نما و خط ممتد حاکم بر امید زنده و دل تپنده او نامید

من فکر می کنم«
ھرگز نبوده قلب من

اینگونھ ،
:گرم و سرخ

احساس می کنم
در بد ترین دقایق این شام مرگزای

چندین ھزار چشمھ خورشید
در دلم

می جوشد از یقین؛
احساس می کنم

در ھر کنار و گوشھ این شوره زار یاس
چندین ھزار جنگل شاداب

ناگھان
» …می روید از زمین
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ودیعھخودازبعدنسلبھآنازچندیخاکسترتنھا،بلندآتشیھایشعلھازکھبودبدینسان

ورفتندسواران!نشستخاکستربرخود،پیشیننسلخاکسترازخاستھبرققنوسوماند

آنانانداختند؛ابلیسقبلھبرسجادهوگردیدندتازهعصردارانمیدانکشباٍرسرگینخربندگاٍن

.عزت بھ خواری و خفت فروختند و تباھی براستواری نسل ھای پیشین برگزیدند

آنان،باھمسوئيوآزادیدشمنانمیانبھفدائیسازماناکثریتبخشوتودهحزبگریزبا

تکسرکوبوکردنمنزویفرصتجدیدرژیمبھوشکستدرونازچپمقاومتصف

مردمدشمناردویبھفراریانایندامنسرکوبسرانجاموساختفراھمراآنھاھمھتک

جھانبرچشمکھبودنسلیامیدبیزادگاٍهواسالمیدوزٍخیکدیگرایران12.گرفترانیز

فوارهجایبر.آمدندمیدنیابھپیروپیشبھحرکتپاھایبیآندروکودکانگشودمی

دیگرتنفسھوای.افراشتندبردارھایچوبھشھرھایدرمیدانآفتابروشنائيدرآبھای

.سرد و سنگین و سربی بود و جان ھا پریشان و تن ھا بوی گوشت سوختھ میدادند

ابزارینگاهیکازحد،قھرمفھومبھنسبتچریکیجنبشنگرش،نظریحیطھدر-٨

درآننقددرامروزنیزخشونتنظریھنفیمدعیان.فراترنرفتانقالبیاوسرنگونیدر

نقدتحلیلدرتنگقالبھمانازاندنتوانستھواندماندهباقیابزاریوکوچکدایرهھمان

ھایحلقھدرچھوحکومتیطلباناصالحطیفدرچھزیرا.روندفراترخشونتازخود

بی،شکنجھوخونبھآغشتھحاکمیتازودفاعاسالمیحکومتبھآویزانبیرونیسیاسی

عبوردراولیھگامھرگونھچراکھ،دھدمینشانراخشونتازعبوردرآنانادعایپایگی

!کنند»آنرا حفظ واصالح«از خشونت ، الزاما گذراز حکومتی را می طلبد کھ آنھا میخواھند

درمذھبینیروھایازھائیبخشواکنشحالعیندررابایدمجاھدینپدیدهگیریشکل-٩

.گرفتنظردرجواننیروھایبیندرپنجاهوچھلھایدھھدرھاچپنفوذگسترشبرابر

سنتیھایارزشمھمھایگاهتکیھبعنوانروحانیتازھائیبخشوبازاربامجاھدینپیوند

فراموش.دھدمینشانراواقعیتیچنین،اینسوبھمشروطیتازدموکراتیکھایجنبشعلیھ

ی»ھااالغما«تلخظنزیادآور۶٠١٣خونیندھھدرسیاسیھایجریانواحزابسرکوببرابردرفدائيسازماناکثریتوتودهحزبرفتار12
عزیز نسین در حملھ گرگ و خود فریبی انسان ھائی است  کھ تنھا زمانی فغانشان بلند می شود کھ دیگر دندان ھای گرگ  در تن شان فرورفتھ و پاره

آلمانی ، کھ  در ابتدا از نازی ھا طرفداری می کرد و سپس خود سر از اردوگاه مرگمارتین تیمولر کشیش«پاره شان  می کند، یا مصداق شعر
:داخائو در آورد و بعد از سال ھا زندان و با نگاه بھ گذشتھ  ای از غفلت خود نوشت

چون من کمونیست…سپس نوبت بھ کمونیست ھا رسید ، اعتراضی نکردم…اول بھ سراغ یھودی ھا آمدند، سکوت کردم چون من یھودی نبودم
فریاد زدم ، دیگر کسی نمانده بودھرچھ..، چون من لیبرال نبودم   سرانجام بھ سراغ من آمدندبعد بھ لیبرال ھا حملھ کردند ، باز سکوت کردم..نبودم

ھنوزھم بر چھره برخی.بسیارفراتر از آن رفتند و دست در دست خونین اھریمن نھادندمتاسفانھ.البتھ این ھا کاش سکوت می کردند».کھ اعتراض کند
.از آنان شرمی از مظلمھ خون سیاووشی نیست
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نمادیکبعنوانمصدقحتینھوبودچپضدآخوندیک،آنھاادعائيمرجعکھگردنباید

زیرا.کننداتکاءاسالممذھبازایشدهتعریفچھارچوببرتوانستندنمیآنانلیکن.ملی

ومتونونھادھاوکردهگذرخونازشطیاز،تاریخیمذاھبھمھماننداسالممذھب

نگھبانانشدیدواکنش،آنباچالشیھرگونھواستآوردهبوجودراخودفکریمراجع

بدون،بودمسیحیتدروندرتحولیکھاروپادرپروتستانیسمنمونھ.آوردمیبوجودخودرا

مذھبیھایجنگازوگذرایتودهھایجنبششدنبرانگیختھوسیاسیھایقدرتحمایت

مذھبازھمانایشاخھبھتوانستنمی،بودھمراهخونریزیبافرانسھانقالبازبیشترکھ

محتوائیباولوترازقبلسالصداروپادرپروتستانیجنبشکھحالیدر،13شودتبدیل

(بوھمدر»14ھاسیوھان«و»کلیفوای«توسطلوترازتردموکراتیکوترعمیق

،کالونولوترتوسطشدهبیاننظراتازبسیاریوبودگردیدهآغاز)موراویاپادشاھی

جانیامنیتتضمینبرغم»ھاسیوھان.«بودشدهعنوان»کلیفوای«توسطپیشقرنیحدود

«ازانگلیسپادشاهحمایتبھتوجھبا.شدسوزاندهآتشدرزندهزنده١۴١۵در،پاپتوسط

لوترزمانتا!کردرااوھایاستخوانطلباومرگازبعدفقطرمکلیسای،»کلیفوای

15.ھنوز فرقھ ھای پراکنده ای از طرفداران ھاس وجود داشتند

نمیصفویخاندانشمشیروعثمانیامپراتوریباخونینجنگنیزبدوندرایرانشیعھ

خودتردموکراتیکھایمولفھبرغمبھائیوبابیھجنبشکھھمانگونھ.گرددپیروزتوانست

دررفورماسیونخالفبر.دارندقرارشیعھھایکالنکوکلستعقیبتحتھایشاخھھمچنان

دولتازدینجدائی،سکوالریسمھایزمینھآنتعاقببھومذھبیھایجنگزمینھکھاروپا

بیشترھرچھنشینیعقبودیرپاشکستیکفرزندایراندرشیعھ،دموکراتیکھایایدهو،

16.بھ درون مذھب و درھم آمیزی دین و دولت بود

و دولت را می توان در تالش)شاه اسماعیل مرشد صوفي نیز بود(این عقب نشینی دولت بھ درون مذھب و درھم آمیزی ھرچھ بیشتر دین و عرفان16
تبریز و با تکیھ بر شمشیر بھ مذھبدر مراسم اذان مشاھده کرد کھ با کشتار در»ولی هللاشھد ان علیا«در جا انداختن شعارشاه اسماعیل صفوی
مقایسھ  بھ دالیل چندی درست بھاین.با جنبش  رفورماسیون در اروبا مقایسھ کرده  استجنبش شیعھ را بروفسور عباس امانت.رسمي تبدیل گردید

از اتحاد پانزده قبیلھ بود و می توان آنرا مذھب اتحاد قبایل نامید کھ شباھت ھای زیادیارتش قزل باش بعنوان  قلعھ کوب شیعھ مرکب.نظر نمی رسد
از  منظر.با شکل گیری خود اسالم در شبھ جزیره عربستان دارد وبا اسالم بعنوان ایدوئولوژی اتحاد قبایل در تکوین دولت در آنجا قابل قیاس است

من نمی خواھم.تاثیرسیاسی  شیعھ در ساختار دولت در ایران، شیعھ یک جنبش واپسگرا نسبت بھ زمان خود و در مقایسھ با رفورماسیون در اروپا بود

15Robert Varickayril : Social Origins of Protestant Reformation.
Social Scientist, Vol.8.No.11(June1980),PP.14-31

14WycliffوJohn HussبھطرفدارانشکھHussitesبودندمعروف.

بیراآنھاساکنینوشدهکشیدهآتشبھآنانھایمغازهوھاخانھوگردیدآغازبارتولمیسنروزدر١۵٧٢اوت٢۴درھاپروتستانعامقتل13
،روآننظیرھاشھردیگربھھاپروتستانکشتاروکشت،اوت٢۵درنھمشارلطرفازکشتاروقتلتوقففرمانرغمبھ.رساندندقتلبھرحمانھ

لیون ، بورژ ، اورلئان و بوردو  گسترش یافت و ھفتاد ھزار نفر بھ قتل رسیدند کھ سھ ھزار نفر از آنان فقط در پاریس بودند کھ جنازه ھا را بھ
قربانیان خشونت  مورد ادعا دراین رقم بیشتر از دوبرابر.رودخانھ سن می انداختند و کلیسای کاتولیک بعدا بخاطر این کشتارھا عذرخواھی کرد

:دائره المعارف بریتانیارجوع شود بھ.بود)حدود سی ھزار نفر(انقالب فرانسھ
https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day
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«وکتابمذھبینھادھایوھاسنتومراجعبا،رایجمذھببرتکیھصورتدرمجاھدین

کنندجلبراآموزشیمراکزدرمتوسططبقھجدیدنسلفرزندانتوانستندنمیآنان»آسمانی

فاصلھومرزبندیسویکازکھبودنیازمبھممفاھیمیبامذھبازایتازهتفسیربھبلکھ؛

بالحظھدرایدئولوژیکارتباطیپلیکدیگرسویازودادمینشانراسنتیمذھببا

نیرویتوانستمیکھزمانیتا»مذھبشبھ«این.آوردمیبوجوداعتباربیروحانیت

،آوردبوجودچپنفوذبرابردرشھریمتوسططبقاتجدیدھایالیھبیندرجدیدیمحرکھ

واکنشواصطکاکبازودیادیرلیکن،باشدبرخوردارروحانیتازھائیبخشحمایتاز

پایانبھھمانجادرمجاھدینمذھبیوسیاسیکارکردروحانیتنظراز.گردیدمیروبروآنان

شبھ«ایدئولوژیکھمیکردطلبراخوددروندرمجاھدینانحاللروحانیتوبودرسیده

میازبینجوانانرادربینآنانوسیاسیفکرینفوذوساختھرنگبیعمالراآنان»مذھب

بھتوانستندنمیکھبودمجاھدینبرایسیاسیکشیخودیکحکمدربداندادنتنلیکنبرد؛

فرقھرسیدنقدرتبھبعداز.بودنشستھکمیندرناپذیریاجتناببطورحادثھونھندگردنآن

حاکممذھبیحکومتیورشوخونینجدائينقطھ١٣۶٠خرداد،١٣۵٧بھمندرروحانیت

دالیل،رسیدهقدرتبھتازهفرقھیورشلیکن.بودمجاھدینسازمانطرفدارانسالخیبرای

دربالقوهوبالفعلمخالفینکلیتانھدامو،مجاھدینبھحملھازترعمیقوفراترھدفیو

!تمامی کشور و ھموارکردن  تمرکز تمامی قدرت در دست یک فرقھ کوچک را دنبال میکرد

از،بودآناصلیھدفمخالفینھمھقمعوقلعکھحاکمیتیبھاکثریتوتودهحزبپیوستن

فرصتروحانیتفرقھبھوشکستھدرونازآنرابرابردرعمومیمقاومتصفسویک

یادیرنیزراآنانخوددامننھایتاکھساختفراھمراآنانتکتکسرکوبوکردنمنزوی

فرصتکھانداختجلوبھراسرکوبزمانوتوانائیدیگرسویاز،میگرفتبردرزود

جواننسلازھائیبخشھمچنین.میشدمانعرامخالفینسویازمقاومتقدرتوبازسازی

ولی در مقایسھ در تکوین زمینھ.متن تاریخی تکوین مسیحیت در غرب با سنت و فرھنگ اروپا را با شکل گیری اسالم در جامعھ قبیلھ ای مقایسھ کنم
ھای دولت مدرن در تاریخ جھان ، رفورماسیون در اروپا آغازی یود برای جدائی دین ازدولت ، حال آنکھ ،شیعھ  بستر تاریخی جدید برای عقب نشینی

مارتین لوتر بیانیھ.رخ می دھندشیعھ و رفورماسیون در متن زمانی واحدی.دولت بھ درون مذھب با ابعاد گسترده ای ازبافتھ ھای جدید خرافات بود
مذھببھراشیعھمیالدی١۵٠٢دراسماعیلشاهوکندمینصبورتمبورگکلیسایدیواربرمیالیدی١۴٩٢سالدرراخودایمادهچھارده

مسیحیت را برتمام اروپا گسترشولی نھ با شارلمان کھ)در رسمي ساختن مسحیت(اولشاه اسماعیل را می توان با کنستانتین.رسمي  تبدیل میکند
زیرا مذھب بر.از خود دین استگسترش عرفان بھ درون مذھب ، خطرناک تر.داد و نھ با مارتین لوترکینگ و جنبش اصالحات مذھبی  مقایسھ کرد

عرفان در.یک سلسلھ از ساختار ھا استوار است لیکن عرفان بر خرافات بی مرز و ساختار قرار گرفتھ است و ھر عارفی  خود راجزئی از خدام داند
جزء  خدا در ساختار دولت را میاین یگانھ شدن  سایھ خدا و آیت خدا و عارِف.ایران یکی از موانع جدی در برابرخرد گرائی در ایران بوده است

مورد ارزیابی پروفسور عباس امانت از شیعھ ، مراجعھ شود بھ بخش اول از نوشتھ او نحتدر.توان در چھره خمینی و والیت مطلقھ فقیھ مشاھده کرد
:)١۵٨٨-١۵٠١(صفویھانقالبوگرائیشیعھ«عنوان

Abbas Amanat.Iran Modern History.Yale University Press.2017
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تقویتومجاھدینبطرف،باشدچپنیروھایبیندرتوانستمیآنانجایگاهواقعدرکھرا

.آنان سوق داد

شبھ«ایدئولوژی،سنتیروحانیتبامرجعیتپیوندمجاھدینقطع،ایدئولوژیکمنظراز

درون»ایدئولوژیکانقالب«یکوبحرانیتحولیکدچارخواهناخواهراآنان،»مذھب

طبقھتوانستنمیبحرانازعبوربرای»ایدئولوژیکانقالب«این.ساختمیسازمانی

نشینکوخونشینکاخ«تضادمبھمشعارھایحتیودادهقرارخطابموردرااجتماعیمعین

برخالف.دھدقرارخودفریبیعوامسرلوحھدرراخمینی»مستضعفومستکبر«یاو»

بارباآنھادردرونیایدیولوژیکتحولنوعھرکھاتنیکییاوچپھایگروهواحزاب

شبھیاوطلبیاصالحایدئولوژیبطرفکھاستممکنوگرددمیمحدودقومییاوطبقاتی

»مذھبشبھ«برمتکیواجتماعیطبقاتازجداسیاسیسازمان،شوندکشاندهفاشیسم

برایدیگرینوعاز»عرفانی«وآلودوھم»ایدئولوژیکانقالب«ازناگزیر،مجاھدین

درایدئولوژیکانقالب :کردمیعبوربایدرھبریعیارتمامکردنسفتواعضاءکنترل

بیومضمونبیآنان»توحیدیطبقھبیجامعھ«شعاراندازهھمانبھکھ»جنسیت«حوزه

گویقصھشھرزاد«بصورتتوانستمیبالقوهسازمانعضوزنھرآندرکھبودمحتوا

آنانتعقیبدرکھسنتیخدایانپیروانسایھازدوراکنون.آیددررجویشبیکوھزار»

میبرعھدهرا»کتاببی«مذھبی»پیشوای«وسیاسیرھبرنقشبایدرجویمسعود،بودند

ھایبرهھمانندسازمانافرادوگشتھبدل»ایآیھ«بھخودبایداوکالمھر،ازاینرو.گرفت

چراوچونبیطاعتدرراخودرستگاری،گذشتھگمراھیبرندبھباوبیاباندرگشتھگم

یا»کالت«یکبھمجاھدینسازمانشدنتبدیلظرفیتبھتوجھبا.کردندمیجستجواواز

توانمی،داشتوجودنیزشاهھایزنداندرحتیآنھایزمینھکھ،»پرستاوھامفرقھ«

بھسیاسیسازمانیکازگذاردورهھمان،رجویمسعود»ایدئولوژیکانقالب«کھگفت

»کالت«رھبرچھرهدربایدآنانتکتکھویتکھبود»کالت«یاپرستاوھامفرقھیک

:آوردمیبوجودراخودمراسموپوشش،ھاآئینباید»مذھبشبھ«این17.گردیدمیذوب

در زندان ھای شاه ، ھیچ یک از افراد سازمان مجاھدین ، اجازه تماس با افراد دیگر وتبادل فکری و یا مطالعھ کتابی بدون تجویز رھبری سازمان17
نظیر کتاب ھای مربوط بھ تئوری تکامل و یا کتاب ھائی را کھ تردید در باور مذھبی ممکن بود،»مشکوک«آنان اجازه مطالعھ کتاب ھای.را نداشتند

.بوجود آورد،  نداشتند و کوچکترین حرکت افراد مجاھد در زندان ، تحت کنترل بسیار شدید رھبری ، قرار داشت
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نوآئیناینھاینمودازیکیمونثھای»باشقزل«چھرهدرھائیکماندوزینبرژه

18.بودند

آنھابابنیادیتفاوت،مشروطھانقالببامجاھدینخودمشترکنامبرغمچھلدھھمجاھدین

نیروییک،مشروطھمجاھدین،مجاھدینسازمان»کالتی«خصلتبرخالفزیرا.داشتند

19.نظامی الئیک و بازوی مسلح انقالب دموکراتیک مشروطھ بودند

تقویتناخواستھعوارضازیکیمجاھدینپدیدهکھگفتتوانمی،دیگرمنظریازنگاهبا

بیندرنفوذبرایأنھا.بودچپنیروھایبرابردرسلطنتدستگاهطرفازمذھبیھایطیف

ازھموچپایدئولوژیوسیاسیرادیکالیسمازھمبایدالزاما،١٣۴٠ھایسالجوانان

طبقھبیجامعھ.«گرفتندمیوامرامبھمباریباعناصریآنسیاسیتئوریوبیانیزبان

وسیریکبھتنھاکھبودچپسوسیالیستیجامعھازآلودیوھمقرینھنیزآنان»توحیدی

بھربطیوشدمیمحدود»آسمانملکوت«ذاتدرآنھاانحاللوطبقاتزوالروانیسلوک

مرزبندیوواقعیتمایزآناناینھمھ،با.نداشتچپاندیشھدرطبقاتیمبارزهزمینیعینیت

بنمایشمتفاوترسومیوآدابھاوسمبلوعالئمباراالئیکجنبشنوعوھرچپباخود

چپچریکیجنبشبامجاھدینتمایزایننیزآنھاآرمرویبرقرآنازآیھنقل20.گذاشتندمی

بشکلھموارهھاسمبلوعالئمزیرا.کردمیبیانرا-بودندمارکسیسمبھمتمایلکھ-را

اجتماعیوسیاسیمتمایزھایبندیصفدادننشانبرایعالئمی،ایفشردهوموجز

ازتحلیلمبنایتواننمیگزھررامارکسیسمبھآنھاازایپارهفردیدگردیسی.ھستند

وسیاسیحرکتھردرکھاستممکننقیضیوضدفرآیندچنینزیرا،دادقرارمجاھدین

.ایدئولوژیک  رخ دھد

اسالمفدائیانپراکندهھایحرکتبھ،مسلحانھمبارزهتروریستیوارتجاعیکامالشکل-٩

ولینداشتحاکماجتماعینظامباتعارضیکھداشتتعلقاسالمیموتلفھھایگروهو

میدانستنداسالمدشمنرازنانحقوقیوبرابریطلبیتجدد،دموکراتیسمازاینشانھھرگونھ

بھمنقیامباکھنامیدامروزدنیایدرغیرهوداعشاولیھھاینویسچرکتوانمیراآنان.

ایران«حکومتی ، بصورتحزب اللھی ھای»امام امت و امت امام«مجاھدین در سال ھای بعد نیز ، قرینھ سازی مشابھی در برابر شعار20
.بھ عمل آوردند»رجوی ، رجوی ایران

نیز پاسخ تند او بھ تقی زاده کھودرست است»ھرچھ عمواوغلی بگوید«پیوند نزدیک ستار خان با حیدر عمواوغلی و تاکید ستار خان بر اینکھ19
.بھ آنجا نفرستاده ام ، گویای این تفاوت اساسی استمن پیشنماز«میخورند ، کھ»عرق«مجاھدین در مرند

فضای ابھامی کھ مجاھدین در مورد زندگی یا مرگ مسعود رجوی بوجود آورده اند ، بی شباھت بھ غیبت کبرای امام زمان در ذھن شیعھ نیست و18
.گوئی خانم مریم عضدانلو ھمان نقش ارتباط غیبی نایب امام زمان در چھره رجوی را بر عھده دارد
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دستھچنینباخمینی»نورانیراه«21.گرفتندقرارحکومتیھایموقعیتترینحساسدر

آبادانرکسسینمازدنآتشومنصورحسنعلیوآرارزموکسرویتروروتروریستھای

دربلکھ،کردندنمیحرکتسیاسیخالءدرآنھا.میگرددآغازبھمنقیامازپیشماهچنددر

حرکتوملیجنبشعلیھنیزسلطنتطرفازدموکراتیکضداھرمبصورتھائیدوره

آیتاز.گرفترانیزداروگرجانسرانجامکھداروئی.شدندمیگرفتھبکاردموکراتیکھای

بعنوانراشاهرضاعکسکھ(ھارضائیطیبتاگرفتھمرداد٢٨کودتایدرکاشانیهللا

موارددرکھھاصفوینوابو)بودکردهکوبیخالخودبرشکمسلطنتبھسپردگیسر

رادموکراتیکھایحرکتعلیھسیاهموجاینبودند،مندبھرهسلطنتسبزچراغازمتعددی

.تشکیل می دادند

،آمیزقھرمبارزهبھمعتقدپراکندهھایجریانازھیچیککھگفتبایدعامنگاهیکدر-١٠

نھرابھمنقیام.ماندندباقیحاشیھدرانقالبآستانھتاونداشتندراسلطنتسرنگونیتوانائی

وزدرقمسلطنتساختاردرونیتضادھایوھاناھمگونیبلکھ،ایحاشیھھایجریاناین

ایراندرسیاسیقدرت،سلطنتآخریکسالھدر.ساختدگرگونراقدرتمعادلھتمامی

ازتاریکطیفاین.بودترکیدنحالدرحبابیکشبیھوبوددادهازدستراخودمضمون

قدرتکھگیرندبدستراسیاسیعرصھتوانستندزمانی،خمینیرھبریبھمذھبینیروھای

بعنواناواطرافیانوخمینیبھگرایشوسلطنتیرژیمناتوانیدرکبا،المللیبینھای

فلجراحوادثدربرابرسلطنتھایگاهتکیھواکنشیقدرتآخرین،کمونیسمبرابردرسدی

فرآیندبرراخودمھر،موھومھائیوعدهباالمللیبینھایقدرتآشکارحمایت.ساختند

آنبرپایانیھنوزکھکردآغازرامھاریبیخشونتوخونموجوزدمردمعمومیجنبش

.متصور نیست

درسلطنتیرژیمھایماهآخریندرچپشبحیکترسازخمینیباآمریکادولتآمدنکنار

دردموکراسیوآزادیآیندهوافقبرمرداد٢٨کودتایازبزرگتریبسیارضربھ،ایران

نسلچندینشایدآنراتاوانواسترفتھایرانازفراترآنارتجاعیپژواککھبودکشورما

.باید بپردازند

از ترور احمد کسروی گرفتھ تا آتش زدن سینما رکس آبادان کھ چند صدنفر جان خود را از دست دادند ، تا اعدام ھای بدون محاکمھ خیابانی ، این21
.ماھیت مشترک را نشان می دھد
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حفظبر،ھدفیکرویھدوبعنوان»طلباناصالح«طرفاز»خشونت«گفتمان-١١

خطابطرف.داردتاکیدموجوداجتماعیواقتصادینظاموحاکمرژیمسیاسیھایساختار

حکومتروزمره»خشونت«نفیتاآنھاستایدئولوژیکسالحخلعورژیممخالفینآن

پیچتمامیدرکھاستدادهنشانعملدرنیزطلبیاصالحسالھچندوبیستتجربھ.اسالمی

،استدادهقرارچالشموردرااسالمیجمھوریکھمردماعتراضاتوبحرانیھای

طلبیواصالحاند،ندادهراهخودبھسرکوبثقلمرکزباھمسوئیدرتردیدیطلبانآصالح

»شیعھداعش«حکومت»طلبیاسالم«بربودهساتریپردهھمواره،خودغالبوجھدر

ھمانازسنیروایتفقطداعشزیرا.المللیبیندیپلماسیدرآنسیاسیفروشوایراندر

استگرفتھپیشدرراراھیھمانواھدافھمانوایدئولوژیھمانوبودهاسالمیحکومت

کھدادنسبتحکومتیبھمیتوانرابربریسمیکدام.استکردهطیاسالمیحکومتکھ

خواندهخودخلیفھسیاسیکرداروبینیجھانتفاوتاست؟بودهمبراآنازاسالمیجمھوری

با خمینی و خامنھ ای در کجاست؟»البغدادی«

بصورتغالبا»سرنگونی«،»انفالب«ھایواژه،»قھر«نفیگفتماندررایجادبیاتدر

مرزیبرونمبلغینازایپاره.میشوندبردهبکارخشونتبامعادلوبرھممنطبقمفاھیمی

خشونتبنابراینوسرنگونیبابرابرنیزراآزادانتخاباتونھادهفراترراپاطلبیاصالح

تنھاراخشونتواستبودهمتمرکزمحدودیزاویھبرتنھا،گفتماناین.میکردندعنوانطلبی

دادهقراررسیبرموردحاکمھایرژیمسرنگونیعدمیاوسرنگونیوانقالبمنظراز

اشکالدرراخشونتبزرگتردایرهآنکھبیھستندتاریخدرگذرالحظاتیتنھاکھاست

با.باشندگرفتھنظرمددررااجتماعیھاینظاماجتماعیواقتصادیزندگیازمتنوعی

دراصلیحلقھومشترکمخرجیکبعنوانخشونتکھکردخواھیممشاھدهدقتاندکی

تعریفنھنفسھفیاما،خشونت.استشدهعنوانمتفاوتھایپدیدهاینھمھتحلیلزنجیره

.کننده انقالب است و نھ تعریف کننده سرنگونی

یاشکلبر،طلبیاصالحگفتماندرچھوانقالبازپیشدورهدرچھخشونتگفتمان-١٢

مینویسدانگلس.استشیوهیکازفراترقھرآنکھحال.استورزیدهتاکیدحرکتیکشیوه

موضوعیکبعنوانقھرولی.آگاھند،استکردهایفاءتاریخدرخشونتکھنقشیازھمھکھ

ایپدیدهچیستیبرتمرکز،بنابراین.استنگرفتھقرارتحلیلمورد،ویژهوجداگانھِمطالعھ
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.داردسیاسیتئوریدرکلیدینقشآنفھمیدنواستکردهایفاءتاریخدرخاصینقشکھ

روابط،مدنیجامعھباآنرابطھ،دولتتئوریتحلیلازناتوانما،قھرشناسیپدیدهبدون

.طبقاتی و اشکال متفاوت تبعیض ھای اجتماعی و دالیل آنھا خواھیم بود

نظیر،داریسرمایھپیشجوامعخالفبرکھآیدبنظربدیھیوپذیرفتھاندیشھاینشاید-١٣

قھریااجباربرخودکارکردنظرازداریسرمایھ،فئودالیھاینظاموداریبرده

معینیرابطھدراگرچھنظریھاین.مستقیماجتماعیوسیاسیقھرنھواستاستواراقتصادی

«عمومیکارکردمورددرلیکن،برسدنظربھدرستکھاستممکن،سرمایھوکاراز

ازبیشترداریسرمایھکھدھدمینشانتاریخیتجربھ.نیستصادقداریمایھسر»سیستم

اقتصادیفراھایمکانیسمیامستقیمقھرازاستفادهبھداریسرمایھپیشھاینظامھمھ

.متوسل شده است تا صرفا قھر اقتصادی

مرتبطقھرازمتفاوتیاشکالبا،تاریخدراجتماعیواقتصادیھایبندیشکلھمھ-١۴

رابطھفئودالیھاینظامدروداربردهوبردهرابطھ،داریبردهجوامعدراگر.اندبوده

اصلیکانونیانھانخانھکھدیدباید،کردمیتعیینراخشونتیاقھررابطھ،دھقانومالک

دروآشکارراخودھائیساختارکدامدرثانیاوکجاستدرداریسرمایھمناسباتدرقھر

وسیاسیمناسباتاگر،دیگربعبارتیمیدھند؟نشانمستفیمغیروپنھان،ساختارھائیکدام

قھرازتریروشنوسادهاشکالبا،داریسرمایھپیشجوامعدراجتماعیواقتصادی

اشکال،آنتوسعھمختلفمراحلدروداریسرمایھجامعھدرمناسباتایناند،بودهھمراه

ھایدورانتمامیدر،قھربروزاشکال،بنابراین.میکندپیداراقھررابطھازتریپیچیده

.اندبودهتاریخیھمواره،اجتماعیواقتصادیبندیصورتیکدروندرحتی،اجتماعی

ھممثلدقیقا،آنفروپاشیآستانھبا،بردگیگیریشکلدوراندرآناشکالوقھرمراحل

وتکوینمراحل.گرفتبخودراتریخشنشکلبردگیجامعھدربحراندورهدرونبوده

جھانیابعادوباترپیچیده،ترمتنوعمراتببھاشکال،داریمایھسرجوامعگسترش

بھخودآمیزطنزنگاهبا»کیشوتدن«بزرگنویسنده،سروانتس.استقھربودهبروز

درفئودالیعصردرفردیکشجاعتمشخصھوجھکھقھرشخصینمودیا»پھلوانی«ایده

دادهقھرایدهبھنوینیمضمونگرمسالحاختراعچگونھکھدادنشان،بودھاشوالیھچھره

با»خشونت»شدنمکانیزه«وشخصیغیربرکھبودفیلسوفینخسنینھگلو،است
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چگونھ«کھمینویسد»حقفلسفھ«درھگل.گذاشتانگشتمدرنجامعھدرتفنگاختراع

وتفاوتاینکنندهمنعکستفنگو،استشدهمتفاوتھاجنگقدیمیاشکالبامدرنجنگ

واستکشتارشدنمکانیزهونبردشدنشخصیغیربمعنیمدرنجنگ؛استدگرگونی

منظراز.استھمگانیباکیبیبھشخصیشجاعتازگذراینبیانونمادینعالمتتفنگ

ایتازهپنجرهمدرنعصر،واقعدر22».استنبودهتصادفیامریکتفنگاختراع،ھگل

آنکنندهتعریفدیگر،تنھائیبھشخصیخشونتوگشایدمیقھرترپیچیدهنمودبھرا

شکلتفنگکھگفتباید.خشونتشدنسیستماتیکوتعمیمازاستبازتابیخودبلکھنیست

.قھر را عوض میکند و نھ  جوھر و دلیل ھستی آنرا

عمومیکارکردوساختاردرواستاجتماعیرابطھیکبازتابخودجوھردرقھر-١۵

شد،گفتھکھھمانگونھ،داریسرمایھروابط.استفھمقابلاجتماعیوسیاسیسیستمیک

قھراینبودنپنھان.استاستوارمستقیمغیرقھربر،داریسرمایھپیشاشکالخالفبر

کھآوردبوجودراتوھمایناستممکن،داریسرمایھاجتماعیروابطمتندرمستقیمغیر

غیرولی.استگرفتھقراراجتماعیروابطازآمیزیمسالمتاشکالبر،داریسرمایھ

آنراخالف،امروزتاداریسرمایھتکوینتاریخونیستقھرنبودنبمعنیقھر،بودنمستقیم

مداخلھازامراین.استداشتھخودکناردرراسیاسیقدرتقھرھموارهودھدمینشان

بھاقتصادیغیرھایمکانیسماستفادهتاگرفتھمسلططبقاتنفعبھطبقاتیروابطدرمستقیم

میبردرراآنھانجاتبرایبحرانیھایلحظھدرپائینطبقاتخشنسرکوبیاوآناننفع

بر،فئودالیسمیاوبردگینظیر،داریسرمایھپیشروابطھمھبرخالفداریسرمایھ.گیرد

بر،داریسرمایھسیستمتوسعھتاریخ.استاستوارقھرازتریگستردهوترپیچیدهاشکال

ھاینظامازترگستردهبسیارکشتارھایوخشونت،شودتصوراستممکنکھآنچھخالف

،باشدترمستقیمسیستمکارکرددرغارتامکانھرچھ.میدھدنشانراداریسرمایھپیش

ھیچزیرا.بودخواھدترعلنینیزقھرآشکارتراشکالبھرابطھاینتبدیلوامکانبربریسم

واجتماعیرابطھاینفھمیدن.نیستپذیرامکانمستقیمیخشونتبدون،مستقیمیغارت

آنھایونھادسیاسینظامیکدراجتماعیرابطھاینکھساختارھائیومنشاءتشخیص

22Robyn Marasco :The Highway of Despair.Colombia University press.2017.P.140
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امکان،ساختارھااینبردنبینازبرایتالشبدونکھچرااستضروریآوردمیبوجود

.تضعیِف و بروز خشونت   نیز ناممکن خواھد بود

نقطھبلکھ،نیستذاتیبھقائمعنصرخشونتکھگفتباید،تئوریکانتزاعیکدر-١۶

واجتماعیھای»نیرو«توازن،سیاسیقدرت،تولیدیمشخصمناسباتآیندبروتالقی

جامعھازفراترھایقدرتبا،مجموعھاینارتباطنحوهو،ایدئولوژیکوسیاسیھژمونی

کنندهتعیینعواملبعنوانکھاست،)المللیبینوایمنطقھھایقدرتجملھاز(معینای

.در بروز  پدیده خشونت عمل می کنند

برھنوزگفتماناینلیکن،ماستجامعھدرکلیدیموضوعھمچنانخشونتاگرچھ-١٧

انتخابازبعدبویژهخشونتگفتمان.استنپرداختھماکشوردرخشونتچرائیومنشاء

کرختیبرکھبودبرخورداربارزمشخصھچنداز١٣٧۶سالدرجمھوریریاستبھخاتمی

خواریرانتطبقھماکشوردربارنخستینبرای.داشتجدیتاثیراتماجامعھدرذھنی

زیرابودکارمحافظھبشدتوداشتحاکمسیاسیقدرتباتنگاتنگیپیوندکھآمدبوجود

برکامالخشونتگفتمان،منظرایناز.بودخوردهگرهاسالمیجمھوریھستیباآنھستی

شبحبرابردرایدئولوژیکحفاظونظریھیکنیازمندطبقھاین.شدسوارطبقاتیباریک

بییکدرجھانیصحنھدرچپکھفضائیدردلیلبھمینوبودآنچالشھایوپائینطبقات

میزدپاودستامانبیوخشنسرکوبیکباداخلدروبردمیبسرایدئولوژیکخانمانی

ایدئولوژيیکخالءدرسالبیستازبیشمدتبھوگذاشتصحنھدرقدمطلبیاصالح،

برخوردارنیزجھاندرنئولیبرالیسمپشتوانھازکھگردیدتبدیلفکریمسلطنیرویبھرقیب

ومیکردتغذیھپائینطبقاتعلیھحکومتیخشنسرکوبازیکسوازطبقھاینھویت.بود

ھرگونھدیگرسویازو،ورزیدمیمخالفتحاکمقدرتضدبرچالشھرگونھعلیھ

صدورآنوظیفھنخستین.انداختمیخطربھآنراآمدهبدستآسانمنافع،جدیدگرگونی

سرنگونیبالقوهشبحھرگونھدادنجلوهخطرناکوممکنانقالبھرگونھعلیھاخطاریحکم

اسالمیحکومتدروندراصالحاتیامکانظرفیتکردنوانمودوسویکازحاکمرژیم

برانسانیوھموھالھیکبایدحالعیندرطلبیاصالحمتافیزیک.بوددیگرسوییاز

خودنظریمجموعھزیردرکردندسعیآنھاروازاین.افکندمیمناسباتاینخشنجوھر

بھآسانیبھھریککھسازندبرقرارسرنگونیوخشونتوانقالبوخشونتبینایرابطھ
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چرائیوعینیت،خاستگاهلیکن.آوردمیبوجودناپذیریتفکیکپیوندوشدهتبدیلدیگری

تمامیسمبولیکنقد،اینرواز.داشتقرارحاشیھدرتقریبا،حاکمسیاسیقدرتخشونت

قرار١٣۵٧انقالبوموجودحاکمیتنقدامکانھرگونھخدمتدرباید،تاریخانقالبات

.میگرفت

معطوفحاکمیتھایساختاربرجامعھسطحدرفرضیاصالحاتازسخنکھزمانیاز

بودهآنھاتندروی،طلبیاصالحناکامیکھآوردندرویخودنقدبھطلباناصالح،گردید

»اصالح«ھایگامازاینرو.نمیدادجامعھبرایتنفسیفرجھکوچکترینکھحاکمیتینھواست

بیشترکاریمحافظھتزریقآنعملیازاءبھما.میشدترومعتدلترنامرئیوکندتربایدنیز

حرکتوکارمحافظھعناصربابیشترنزدیکیبرقراریوطلبیاصالحایدئولوژیدروندر

.طلبی بودبی امید  و فروریزی آخرین توھم  خوداصالح»اعتدال«بسوی

آنراھایجناحوحاکمیتآحادتمامیسیاھیقانقاریایمثلکھعریانفسادوخشونتاکنون

سلولتمامی.استدادهقرارجامعھنقدمعرضدرراحاکمرژیمتمامیت،استگرفتھفرا

دیگرکھزندمیبیرونآنازچرکینھایغدهواستآلودهچناناسالمیحکومتھای

مسلحانھراھزنیبھعمومیاموالتصرفوخواریرانت.نداردآندرمانبھباورکسی

کردهپرتاباعماقبھراجامعھازعظیمیبخشکھاستگردیدهتبدیلمردمنیستوازھست

نمادینپوششکوچکترینحتی.میدھدشتابانیسرعتحاکمقدرتباآنانتقابلبھو

اسالمیجمھوریدر،میکنندتظاھرآنبھاستبدادیھایحکومتبدترینکھنیزقانونمداری

ازنیزرامناسباتیچنینچھارچوبدر»قانونیمبارزات«توھمواستشدهگذاشتھکنار

جامعھاعماق،اینطلبیاصالحجریانبرخالفپسازاین.استکردهپاکعمومیاذھان

.است کھ بھ نقد خشونت کلیت حاکمیت و داوری در باره آن  بر خاستھ است

ھمانازعمدهدلیلسھبھ،ایرانمشخصشرایطدرطلبیاصالح،سیاسیسطحدر-١٨

:ابتدا محکوم بھ شکست بود و نمی توانست از کلمات بی بار سیاسی و اجتماعی فراتر رود

ونداردراخودساختارھایدرسیاسیاصالحاتظرفیتتوتالیتریرژیمھیچاینکھنخست

طلباناصالحتمامیجھتبھمین،سازدمیفراھمشتابانآنرازوالزمینھسیاسیاصالحات

درکھنھشکنیساختار،آریطلبیاصالح:داشتندعمومیوفاقکلیدیموضوعیکدر
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سیاسینظامبنیادھایبر»ساختار«زیرا.ساختمضمونبیدرونازراطلبیاصالحواقع

فرقھاسالمیایدئولوژیبھمتظاھرحاکمیتآگاھانھ،شعاریچنینوداردداللتاجتماعیو

.روحانیت را بیرون از دایره نقد قرار میداد

الیھآنقدرتدرھرمکھحکومتیھردرکھدھدمینشانتاریخیتجربھ،اینکھدوم

مواجھآنمقاومتسدبااصالحیحرکتھرگونھ،باشدداشتھوجودایویژهامتیازصاحب

ویژهامتیازصاحبالیھبھروحانیتفرقھ،بھمنقیامبا23.سازدمیخنثیآنرانھایتاومیشود

دستگاهواقتصادیوسیاسیجداگانھقدرتھایحریمباسرعتوگردیدتبدیلقدرتھرمدر

رسمیدولتعملحوزهونظارتازبیرونکھآوردبوجودراخودجداگانھسرکوبھای

دولتورسمیدولتدوگانھخصلتبرکھتوتالیتریدولتھردر،اینکھسوم.دارندقرار

تعیینسایھدولترارسمیدولتمانوورحاشیھ،استاستواراصلیگیرتصمیمنھادکھسایھ

بعنوانواستسایھدولتبرگذاریتاثیرامکانفاقد،رسمیدولت،اینرواز.میکند

برایزیادھیاھویبرغمطلبیاصالحبنابراین.کندمیعملسایھدولتکارکردبرپوششی

.ھیچ ، محکوم بھ مرگ تدریجی بود

کھاستمذھبباآنخوردگیگره،ویژهامتیازصاحبالیھاینھایویژگیازیکی

خلیجمنطقھھایکشوربرخالف.سازدمیغیرممکننیزراعرفیاصالحاتامکانھرگونھ

جمھوریدر24.کندمیآیفاءراسیاسیقدرتبھنسبتدومدرجھنقشمذھبآنھادرکھ

جایزه پولیتزر کھ بھ مدت سی سال بعنوان خبرنگار وال استریت جورنال در آندرمورد عربستان صعودی و برنده»کارن الیوت ھاوس«کتاب24
خانم.نفت ، سلطنت و مذھب:کشور بوده و با بسیاری از دولتمردان و مردم عادی گفتگو کرده است ، آن کشور را با سھ واژه مھم تعریف می کند

الیوت ھاوس نشان داده است کھ مذھب نقش ابزاری یا عنصر تبعی نسبت بھ قدرت سلطنت را ایفاء می کند و تحوالت جدبد در آن کشور داللت بر نقش
عقب ماندگی در ساختار ھای سیاسی خود در عصر جدید و سلطھ قوانین شرع و لختیازاینرو برغم.فائقھ قدرت سلطنت نسبت بھ مذھب را دارد

فرھنگی در کشور ، تا حدی مرز متمایز ی بین قذرت سیاسی و مذھب وجود دارد و روحانیت ظرفیت بازدارندگی دربرابر اصالحات ازطرف قدرت
با.در مفھوم رایج در غرب تفسیر کرد کھ فرایندی برخاستھ از جنگ ھای مذھبی در اروپا بوداین را نباید بمعنی جدائی دین از دولت.سیاسی را ندارد

بر مذھب سوار است  حالدر عربستان ، قدرت سیاسی.اینھمھ می توان بھ تفاوت ھائی در خصلت بندی قدرت سیاسی بین ایران و عربستان اشاره کرد
آنکھ در ایران ، مذھب بر قدرت سیاسی مسلط است و یگانھ بودن مذھب و دولت ھرگونھ حرکت اصالحی عرفی و سیاسی را با انسداد و بن بست

.کامل مواجھ می سازد

سلطنت جلوس کرد ، خواست کھزمانی کھ لوئی شانزدھم بر تخت.یکی از دالیل مھم وقوع انقالب فرانسھ ، ناتوانی لوئی شانزدھم از اصالحات بود23
ازچھره ھای(تورگوھمچنین در دوره وزارت.اصالحات بنیادی در سازمان اداری کشور بوجود آورده و ھزینھ ھای دربار را نیز کاھش دھد

مورد احترام بود ، لوئی شانزدھم تالش کرد کھ موانع دست و پاگیر در برابر تجارت راو ھم دولتمردان»روشنگران«کھ در بین)فیزیوکرات
لیکن ھمھ.برداشتھ و بار مالیات دھقانان را سبکتر سازد و با دادن امتیازاتی بھ مناطق ، شکلی از حکومت غیر متمرکز و خود مدیریتی بوجود آورد

این اقدامات توسط الیھ ھای صاحب امتیاز اشرافی و روحانیت  کھ درھرم قدرت در پارلمان از موقعیت محکمی برخوردار بودند ، با سد مقاومت
:رجوع شود بھ.از جملھ نٍکٍر ، با سرنوشت مشابھی مواجھ شده و کنار رفتنداقدامات اصالحی دیگر وزرا،.روبرو شده و بھ شکست انجامید

George Rude : The Revolutionary Europe 1783-1815 .Collins Clear .Type press 1964 London pp.73-74
الکسی دو توکویل ، نظریھ پرداز مھم لیبرالیسم راست کھ تاثیر جدی بر اندیشھ اروپا و غرب داشت ، علت انقالب را عمدتا در کتاب معروف خود بنام

می توان گفت کھ منافع طبقاتی این.پیش از انقالب نسبت می دھد کھ زمینھ ساز انقالب بودرژیم قدیم یا حکومت»شرارت ھای«، بھ»رژیم قدیم«
الیھ ممتاز در قدرت ، اصالحات مورد نظر لوئی شانزدھم  را کھ برای بقای سلطتنت خود ضروری می دانست در یک تناقض الینحل مابین این الیھ

ھا از یکسو و طبقھ سوم و اکثریت جامعھ از سوی دیگر قرار می داد کھ سرانجام این تناقض را انقالب فرانسھ بھ ضرر ھمان الیھ ھای صاحب امتیاز
.و بھ نفع بورژوازی حل کرد
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،سیاسیاصالحاتفقطنھدلیلبھمین.قرارداردسیاسیقدرتثقلمرکزدرمذھب،اسالمی

امتیازصاحبالیھبعنوانروحانییتفرقھنبودوبودبانیزجامعھدرعرفیاصالحاتبلکھ

ناممکنعمالداردوجودایراندراسالمیحکومتکھزمانیتانتیجھدرواستخوردهگره

جامعھرشد،منطقھھایکشورتمامیبرخالفبازو.استتناقضدرآنوجودیفلسفھباو

رفتھپیشوترمتفاوت،سکوالرھایدولتحاکمیتوسواینبھمشروطیتانقالبازمدنی

.تر بوده است کھ در چھار دھھ گذشتھ آنرا در یک تنش بی وقفھ با قدرت حاکم قرار داده است

توانندمیھموارهھاحکومتنھواستانقالبیپرورانرویاارادیامورنھانقالبات-١٩

آنھاوقوعلحظھ.دارندراخودوقوععللومیدھندرخآنھاتعبیریبھ.شوندآنھاوقوعازمانع

قھربرابردراجتماعیقھرفشردهنیرویبھاجتماعیپیشینمنفعلآحادتبدیلمعنیبھ،

ینتیجھنیز،پیروزیانقالبضدوانقالبھر.آنستشکستندرھمتوانیافتنوحکومتی

آن،پیروزیازبعدواستاجتماعیمتناقضھاینیروھایدیالکتیکیھمسوئیوآیندیھم

ونیروی،میگرددوتجزیھمیریزدبرھمالزاماآنھابیندرپیشینھمسوئییاوھمگرائی

.آیدبرمیدیگریاجتماعیوسیاسیھایطیفونیروھاباآئتالفجھتدرازآنبرآمده

ایتازهمخالفنیروھایوھادشمنیبا،پیروزیانقالبضدوانقالبھرنیزدلیلبھمین

میشودمتوسلبرھنھقھرازاستفادهبھحدیچھتا،جدیدبرآمدهقدرتاینکھ.میگرددمواجھ

پاسخخودرسیدنبقدرتازپیشاجتماعیھایخواستھبھحدیتاچھاینکھبھداردبستگی،

کوچکفرقھیکزیرا.استآمدهبوجوداجتماعیترکیبوالیھکدامازخودومیدھدمثبت

در دھھ گذشتھ با دسترسی اکثریت مردم بھ رسانھ ھای مجازی در عربستان ، بتدریج نقد قوانین شرعی بھ نقد شاھزاده ھای انگلی و رانت خوار
مانوور محمد بن سلمان ولیعھد در گروگان گیری عده ای از شاھزاده ھا ، اضافھ بر.معطوف شده است و بن سلمان بھ خوبی خطر را حس می کند

، نود درصد افراد جامعھ فاقدبھ نوشتھ الیوت ھاوس.تحکیم پایھ ھای قدرت ، جنبھ تبلیغاتی این مسالھ در افکار عمومی را نیز در مد نظر داشت
بر نفت ، دیگر تضمین کنندهاز نظر سلطنت ، تکیھ صرف.کارآئی اقتصادی اند و نزدیک بھ چھل در صد جوانان بیکارند و برای کار تربیت نشده اند

آرامکو کھ ارزش انبرنامھ فروش بخشی از سھام.رفاه و صلح اجتماعی نیست و بن سلمان ناگزیر از تغییراتی ھرچند سطحی در این لحظھ است
معادل دو تریلیون و دویست میلیارد دالر است و می توان گفت ارزش آن بیشتر از چندین کمپانی بین المللی نظیر گوگول و یا ماکروسافت و اپل است ،

.ممکن است در صورت پیش بردن صحیح برنامھ ھای اقتصادی ،  بھ آن کشور فرصت تغییرات اقتصادی را بدھد
آزادی زنان برای رفتن بھ تماشای مسابقات فوتبال حتی با نگاه استفاده ابزاری از آن در برابر حقوق پایھ ای جامعھ و شھروندان و برگزاری کنسرت

یکی از جنجالی ترین و عریان ترین خواننده ھای رپ کھ  بھ دلیل اعتراض طرفدرانیعنی»نیکی مناژ«موسیقی در روز حج در جده با دعوت از
برابر نبود آزادی ھایدر»طنز«حقوق بشر حاضر نشد کنسرت اجرا کند ، و نیز برداشتن منع مصرف الکل در کنسرت روز حج شاید نمایش یک

تبدیل گردیده است کھ»تلختراژدی«سیاسی و مدنی باشد  ولی خود نشان می دھد کھ یگانھ شدن مذھب و قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی بھ یک
.آنرا حتی از سطحی ترین اصالحات در حوزه زندگی عرفی ناتوان ساختھ است تا چھ رسد بھ اصالحات سیاسی و تبدیل شدن بھ یک دولت عادی

بھ اعتقاد من می توان یک تشابھ تاریخی بین شکل گیری امپراتوری روسیھ در قرن پانزدھم ، بویژه با بھ قدرت رسیدن ایوان مخوف و استفاده وی از
:رجوع شود بھ.کلیسای ارتودوکس برای تحکیم قدرت با دولت ھای حاشیھ خلیج ، بویژه با ابن صعود و دولت عربستان مشاھده کرد

Karen Elliott House : On Saudi Arabia : Its Peoples,Past , Religion ,Fault Lines and Future .2012
Published by Alfred A.Knopf .Random House International.New York and Toronto
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.داشتخواھدبرھنھخشونتازبیشتراستفادهبھنیاز،قدرتدرماندنباقیبرایھموراه،

حکومتکھمیدانستتزارکشوروزیر،استولیپین،روسیھدر١٩٠۵انقالبسرکوبازبعد

بھپاسخگوئیناگزیروبودنخواھدکافیتنھاخشونت،بماندقدرتسربربخواھداگرتزاری

راتزاریروسیھآنروزیجامعھدرصد٩٠قریبخود،کھدھقانیجامعھبنیادیمسالھ

جدی،لنیننیزدلیلوبھمین.خواھدبودممکنغیرارضیاصالحاتبدونمیدادتشکیل

اگرونبیندراانقالبرویدیگرشایداونسلکھبودمعتقدانقالبپردازنظریھوحامیترین

الزماینجادر.میکردطیرادیگریتاریخیمسیرروسیھشاید،نمیدادرخاولجھانیجنگ

اصالحسیاسیوفکریظرفیتفاقدحتیاسالمیجمھوریرھبریکھاستآورییادبھ

»جبند«بااسالمیجمھوریبازیکھاستکافی.بودآنخشنکشوروزیروتزاریسمگرائی

.الیحھ اصالحات ارضی را کھ فقط شامل ھشتصد ھزار ھکتار اراضی بایر میشد  بیاد آرید

روحانیتوخمینیتوسطدموکراتیکرؤیاییکشکستندرھمتوانمیرابھمنانقالب-٢٠

گرداوحولبر،جامعھِدکالسھھایالیھوبازارازآئتالفیدرکھ،نامیداواطراف

کوچکیفرقھمرکزیتبا،گرفتبدستبھمن٢٢درراسیاسیقدرتکھانقالبیضد.آمدند

سلطنتآمیزقھرسرنگونیدرنقشینھوبودگرفتھبدستایاسلحھنھکھبودروحانیتبنام

میتکراررا»ماستبرادرارتش«شعارھمچنانخمینی،بھمنانقالبدومروزتا.داشت

کھنبودمطمئنچون.استنکردهصادررارژیمعلیھجھادفتوایھنوزکھگفتمیوکرد

»تقیھ«بھتوسلبامیتوانست،میخوردشکستمردمقیاماگروکردخواھدسقوطحکومت

«میخواھندکھدھدنسبتبیگانھو»ملحدین«و»فدائی«و»اسالمدشمنان«توطئھبھآنرا

وقھرفرآیندازراخودوکردهمحکومآنراوسازنددارلکھرا»اسالمطلبصلحچھره

برشمشیرنھو»شدخواھدپیروزشمشیربرخون«شعار.نگھداردمبراجاریخشونت

سرنگونیعملیفرآیندازروحانیتدستگاهاحترازونگھداشتنفاصلھدھندهنشان،شمشیر

فرصتودادرخآنانانتظاروتصوردایرهازبیرون،بھمنقیام.بودسلطنتآمیزقھر

قیامتوسطسلطنتسرنگونیازبعد،روحانیت.ساختفراھمآنھابرایاییگانھتاریخی

وشدمسلح،مساجدبھبودندآوردهبدستھاپادگانفتحبامردمکھھائیسالحتحویلومردم

انقالبازقبلکھرفتجمعھنمازاقامھومنبربباالی»ژسھ«تفنگباخوانیروضھھر
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بھمنقیامتااگر25.نمیدانستاسالمیواجبمراسمجزووبودنمازیچنیناقامھمخالفحتی

،شدنھادهدستشدرتفنگکھبھمنقیامبا،بودروحانیتھویتکنندهتعریفمذھب،١٣۵٧

وبودروحانیتھویتعمدهکنندهتعریفوگفتمانزبانسالحبلکھ،دعاوتسبیحنھدیگر

عنصربھثانیا،یابددستسالحبھتوانستاوالروحانیتکھبودقدرتبھرسیدنطریقاز

سرکوبجدیدھاینھادرابھمذھبیھایگاهتکیھومساجدوگرددتبدیلخشونتکنندهتعیین

پیشرفتازمانعتوانستمسلحانھخشونتبھتوسلباروحانیتفرقھثالثاکند؛تبدیل

سطوحدردموکراتیکھایساختارشدننھادینھوگیریشکلوجامعھعمومیدموکراتیک

ویاطرافروحانیتوخمینی،حقیقتدر26.گرددماکشوردرمدنیوسیاسیمختلف

وبودندقدرتبھرسیدنازبعددورهدرخشونتاساسیمنشاء»انقالبازبعدانقالبیون«و

.موجی از خون راه انداختند کھ با وجود جمھوری اسالمی ، پایانی برآن متصور نیست

،دموکراتیکھایخواستھوجامعھعمومیسرکوب،انقالبازبعدنخستینھایسالدر

،خمینیباآنبازماندهسرکوبھایدستگاهوشاھنشاھیارتشازھائیبخشھمراھیبدون

.ناممکن بود کھ بتدریج بھ حذف و حاشیھ رانده شدن خود آن انجامید

رھبریبھجنگلدرمسلحانھھایوجنبشبایجانآذردرخیابانیجنبشکھھمانگونھ-٢١

مشروطیتانقالبادامھ،خراساندرپسیانخانتقیمحمدکلنلقیاموخانکوچکمیرزا

دروتودهحزبچھرهدر،دومجھانیجنگازبعدکھبودندآندموکراتیکھایخواستھو

،کردندعلمقددوبارهمحمد،قاضیرھبریبھمھابادجمھوریوبایجانآذردموکراتفرقھ

علیھھمگانیقیامتداوم،ھاکانونازایپارهدرانقالبازبعددورهدرمسلحانھھایجنبش

قیام.داشتندانقالبازپیشمسلحانھجنبشدھسالازمتفاوتماھیتیوبودندسلطنتنظام

خوردهشکستروحانیتفرقھرسیدنبقدرتبا،مرکزدرخوداصلیکانوندر،ھمگانی

وکردستانصحرا،ترکمننظیرمناطقیدر،آندموکراتیکھایخواستھوجنبشلیکنبود؛

برایخودتدافعیمقاومتبھخوزستانوقشقائینشینترکمناطقدرکوچکتریمقیاسدر

مدارچیشریعت«داریبامیداندموکراتیکجنبش،آذربایجاندر.دادندادامھھمچنانمدتی

نھضتازغمناککاریکاتوریتنھا»مسلمانخلق«وبودشدهتھیدرونازپیشاپیش،»ھا

حس بخش  ھائی از افکاربھ چشم میخورد  کھ بازتابی از»جوانان وطن مال دمیدهازخون«در آنروزھا ، نوشتھ ای بر روی دیوار تحت عنوان26
بودعارف قزوینی در اشاره بھ انقالب مشروطیت»اللھ دمیدهازخون جوانان وطن«عمومی جامعھ  و طنز تلخی از تصنیف

فقط در یکی.تا زمان بعد از رسیدن بقدرت ، آخوند ھا در ایران مخالف اقامھ نماز جمعھ بودند و حتی در شھر قم ھیچ آخوندی نماز جمعھ نمیخواند25
بعد از.دو شھر مثل تبریز و در تھران در حسینیھ تازه ساز ارشاد ، کمتر از ده یا پانزده نفر و آنھم بعنوان یک امر مستحب  نماز جمعھ میخواندند

.دینی استفاده کردندو سازماندھی تثبیت قدرت ، و نھ یک ضرورت»پروپاگاندا«انقالب ،آخوند ھا  از نماز جمعھ بعنوان وسیلھ ای برای
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کسریبراینھنوزسیاسیحیطھدرآذربایجانو،بودسرزمینآندرپیشینھای

27.دموکراتیک خود فائق نیامده است

آخرینجدید،رژیمتاریخیماقبلحکومتباپیشینرژیمسرکوبنیروھایسریعائتالفبا

رھبرانوفعالیناکثروگردیدسرکوببتدریجنیزدموکراتیکجنبشمقاومتھاینقطھ

ھایشھردردموکراتیکجنبشفعالینسالخی.شدندراندهکشورازبیرونمرزھایبھآنان

تراژدیآوریاد،سیاسیھاینیرویازنفرھزارانمھاجرتوروحانیتفرقھبدستبزرگ

.مھاجرت بزرگ رزمندگان جمھوری اسپانیا با پیروزی فرانکو بر آزادیخواھان بود

قراررژیمخودتنگچھارچوبدرآنھایخواستھاینکھبرغم،سبزجنبشسرکوب-٢٢

قرارایرانجامعھدرخشونتفرماندھیمرکزدرنیروئیچھکھمیدادنشانبروشنی،داشت

خواستھبھپاسخگوئیظرفیتوتوانائیآنبھنھ،متحجروکوچکالیھاینماھیت.دارد

وھاخواستھاینسرکوببدوننھومیدادراانقالبآستانھدرجنبشدموکراتیکھای

جامعھبرراتاریخازبیرونفرقھاینارادهتوانستمیبرھنھخشونتیکبکارگیری

نھیعنی،کردجستجودیگریدرجایبایدراخشونتجایگاهوعلت،بنابراین.کندتحمیل

دربلکھ،١٣۵٧قیامدرسلطنتسرنگونیدراسلحھبکارگیریحتیوانقالبنفسدر

ازبعدآنھازیرا.برجامعھکوچکفرقھیکارادهتحمیلوروحانیتخودارتجاعیماھیت

راآنانیکشتاروسرکوبخودگامنخستیندروگرفتندبدستاسلحھکھبودقدرتبھپریدن

توماسکالسیکگفتھاین.بودندکردهفراھمراآنانقدرتبھرسیدنوسیلھکھدیدندتدارک

اعمالظرفیتونیستبیشایپارهآھن،گیردمیآنراکھدستیبدونسالحکھاستھابس

وقتی.استگرفتھقراراوکفدرسالحآتشفرمانکھاستدستیھماندردقیقاخشونت

انتظاردرجھنم،شودتبدیلمسلحقدرتبھتوانستجامعھالیھترینانگلوترینتاریک

.جامعھ ای است کھ بھ امید آزادی قیام کرده بود

تحلیلیبخشدرمنکھھستندقھرعمدهکانونسھتولیدیروابطومذھب،سیاسیقدرت

اصلینقشسیاسیقدرت،توتالیترھاینظامدراگر.پرداختخواھمآنھابھتفصیلبھنوشتھ

در،کندمیایفاءراقھرتوجیھدرمذھبشبھنقشایدئولوژیوداردبرعھدهراقھراعمال

ھمدیگرازترفشردهقھری،قدرتمرکزدرنشستنباروحانیتفرقھ،اسالمیجمھوری

را»خود مختاری« «اورا الھام بخش خود می  دانست ، در ھمان روزھای طوفانی میگفت کھ»خلق مسلمان«آیت هللا شریعتمداری کھ جریان27
.نمی پسندم  کھ آب سردی بود بر سر ھمان جریان

33



سمبلوعالمت،جمعھنمازھایدردستبھ»تفنگآخوند«.کردپیداخودتوتالیترجنسان

ھردرایجمعھنمازھر،پسایناز28.بودقھردوکانونآمیزیدرھماینایدوئولوژیک

»نورنبرگتجمع«بربودایقرینھبلکھمذھبیونیازرازصحنھنھ،ایرانازایگوشھ

ویرانی!ھیتلریسالمبرایقرینھآنھادرگوئیتکبیرو»اکبرهللا«فریادھایوھانازی

باجامعھروشنفکرھایالیھاگر.شدریزیپایھروزھاھماندردرست،ایرانامروز

الیھدربین،شوندکشیدهانقالبطرفبھاستممکنآزادیانگیزهجملھازوسیاسیانگیزه

نقشانقالببھآنانآوریرویدرنانورفاهامکانواقتصادیمحرکھ،جامعھپائینھای

«و»سوسیالیسمبودنشرقی«و»دموکراسیبودنغربی«.کندمیایفاءرابیشتریعمده

خواستھنمادینعالئمبعنوان»خواستنمیخربزهملت«اینکھو»اقتصادبودنخرمال

بنیادیضدیت،خمینیطرفازآنھاتمسخروانقالبدورهاقتصادیوسیاسیھای

سرکوببرایراراهکھاستسیاسیسرکوبھموارهلیکنمیدادنشانراآنھاباروحانیت

کوتاهامتیازاتیدادنباھاحکومت،مواردایپارهدر.کندمیھمواراقتصادیھایخواستھ

بلنددروشدهمتوسلسیاسیسرکوببھ،آنھاازابزاریاستفادهوپائینھایالیھبھمدت

تشدیدوھاثروتومنابعغارتوھاتودهھمیناقتصادیھایخواستھسرکوببھمدت

.استثمار اقدام می کنند

نیزآزادانتخاباتیکدراواطرافروحانیتوخمینیونمیدادرخانقالبیایراندراگر

آھنگیباشایدآنھا،برابردرایبازدارندهاجتماعیھاینیرویدرنبود،میرسیدندبقدرت

طیبھمنانقالبضددررسیدنقدرتبھازبعدکھرفتندمیراراھیھمانترمتفاوتاندک

،انتخاباتیامجرِدانقالبذاتازنھراایراندرجامعھخشونتماھیت،ازاینرو.اندکرده

گیرد،میبدستراقدرتسکانکھکرداستنتاجبایدنیروئیاجتماعیماھیتازبلکھ

رسیدهبقدرتانتخاباتبرتکیھبابلکھانقالبطریقازنھھانازیآلماندرکھھمانگونھ

خمینی..ساختفراھمراھا»نازیانقالب«زمینھسیاسیقدرتبھآنانیابیدستوبودند

بایدولیکردتعطیلتوانمیرادینیاصولوفرائضتمامکھبودکردهاعالمعلنابارھا

دادهناپذیرتغییروابدیخصلتآنبھاساسیقانوندوازدھماصلدرکھنگھداشتراقدرت

آرم پرچم حکومت اسالمی بصورت هللا با تکیھ بر دوحاشیھ شمشیر ، این بار ایدوئولوژیک درھم آمیزی روحانیت و قھر را منعکس می کند و آخوند28
تفنگ بھ دست در نماز جمعھ ، بار سمبلیک سوار بودن مذھب بردستگاه دولت را نشان میدھد ، ھمانگونھ کھ آرم سواستیکا یا صلیب شکستھ بر روی

.پرچم نازی ھا بیان  قدرت ، و تکیھ آن بر مسیحیت در حکومت نازی ھا بود
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،میرودپیشقدرتبھبجزاعتقادچیزھمھبھاعتقادیبیمرزتاوقتیقدرت..است

.سرکوب و خشونت بی وقفھ را تا زمان فروریزی خود حفظ می کند

نیزانقالباتضد.داشتندآیندهبھنظرھمواره،تاریخدموکراتیکانقالباتتمامی-٢٣

آنھاایدئولوژیمرکزیھستھدر،گذشتھبھگشتبازکھھستندانقالباتازدیگریاشکال

.میکندپیداراخودویژهشکلایجامعھھردر،گذشتھبھبازگشتاین.داردوداشتھقرار

باتوتالیتریناسیونالیسمیکشکلدر،گذشتھبھبازگشتاین،اروپادرفاشیتسیانقالباتدر

ایدئولوژیقالبرادرخود،انقالبضداین،ایراندر.بودھمراهپرستیازنژادایآمیزه

وفقیھمطلقھوالیتچھرهدر»خالفت«ایدهاحیائکھساختظاھراسالمصدربھبازگشت

امت«پوششھنوزدر،ساحتیتکناسیونالیسم.بودندآنبارزھاینمایھ،آناحیاءسنن

ایدئولوژیکقرابتیکدرسرعتبا،بھمندرخودپیروزیباکھبودپنھان»واحده

جامعھدردموکراتیکھایخواستھوھاجنبشسرکوبوظیفھوشدندنزدیکبھم،موازی

گسیلکردستان،بھنظامیحملھدرارتشبقایایھمدستیوھمراھی.گرفتندعھدهبررا

ھایاعدام،خوزستاندرھاعربوسیعاعدامصحرا،ترکمنبھگرفتھشکلتازهپاسداران

وتوتالیتریایدئولوژیدرپنھانپیونداین،آذربایجاندرمسلمانخلقبھحملھوتبریز

.ناسیونالیسم تک ساحتی را نشان میداد

انسانزندگیبھحرمتینھوداشتاعتقادیدموکراسیوآزادیاصولبھنھشخصاخمینی

قدرتحفظبرایخودموردادعایمذھبیاصولنفیحدتااعتقادیبیاینوقتی.بودقائلھا

والیت«دربرابرصفرینقطھبھعملودرتئوریدرمردمحاکمیتحق،رودمیپیش

تاآنسیاسینظامدرخشونتسقفکھدریافتتوانمیاکنونو.میگرددتبدیل»فقیھمطلقھ

قانونراوسطیقروناستبدادیھایحکومتاگر.باشدمرزوحدبیتوانستمیحدیچھ

دراجتماعیعرفواخالقیمانعیکواقعدرکھمیکردمقید»الھیمشیت«بناماینانوشتھ

زمیندرالھیمشیتھمانتبلورراخوداسالمیحکومت،گذاشتمیسیاسیقدرتبرابر

بھتوسلظرفیتومطلقھقدرت،»الھیقانون«ونھموضوعھقانوننھبنابراین،میداند

انقالب«باکھبودمطلقیخشونتھمانمنشاء،مطلققدرت.کندنمیمحدودآنراخشونت

محاکمھبدونھایاعداموخیابانوکوچھدرسرکوبوھادانشگاهبستنوخمینی»دوم
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قدرتیککھاستھنگامیاینوگشودماکشورتاریخدرخونینیفصلوبودشدهآغاز

.سیاسی ، منشاء مشروعیت خود را بر تبلوری از یک ایده انتزاعی و مطلق بنا می نھد

کناردردوھمزادھمانندمردم»عمومیحقیبی«و»فقیھمطلقھوالیتحاکمیتحق«-٢۴

تمساحیمثلدرست.استنھفتھقدرتیچنینذاتدرخشونتبھتوسلو،اندگرفتھقرارھم

محصول،قدرتآنکھنیستمھم.کشتارنیستماشینیکجزچیزیخودتولدلحظھازکھ

سابقھبیخشونت.جامعھیکسیاسیتالطمپرھایلحظھدرانتخابیکیااستانقالبیک

ھرگزاوکھنامیدشرمیکرادموکراسیوانداختبراهرسیدنبقدرتازبعدھیتلرکھای

قدرت،آنسادهمعنی.بودوایمارجمھوریدرانتخاباتیکبرآیندداد،نخواھددرتنبدان

.در لحظھ ای بحران قد می کشندعوام فریبان ھمواره.مطلق حاکمیت و بی حقی مردم بود

:استشدهبیانروشنیبھفورمولدودراسالمیجمھوریدرنھفتھخشونتظرفیت-٢۵

ھردرچونفقیھ؛ومطلقحاکمیتو،دینیواجباتواصولگذاشتنکنارحدتاقدرتحفظ

اصولبھنھکھفقیھمطلقھحاکمیتدر،استنھفتھخشونتظرفیتبالقوهسیاسیقدرت

الزامانیزمھاریبیخشونت،دینیواجباصولبھونھاستمقیدموضوعھقوانینوعرفی

خدائیچندمرحلھحتیومختلفادیاندرکھ»آلھیمشیت«متافیزیک.29.استنھفتھآندر

خدایانفرضی»الھیمشیت«وحاکمیتقدرتاعمالظرفیتبینایفاصلھتوانستمی

تنیدهدرھمایندوکھچرانداردوجود»فقیھمطلقھوالیت«در،نمایدمحدودآنراوانداختھ

30.بوده و از حکومت اسالمی جانوری لجام گسیختھ می سازد

ایفرقھمنافعجھتدربخواھداگر،بزرگتغییراتازبرآمدهسیاسیقدرتھر-٢۶

بھمداومسرکوبوخودکردنیکدستودرونیھایتصفیھبدونتواندنمیکند،عملمحدود

فشردهوقدرتمعادلھدرتغییرعمومیفرآیندازبخشیتصفیھاینزیرا.دھدادامھحاکمیت

حفظبامدامونیستثابتیظرف،سیاسیقدرت،ازاینرو.استسرکوبقدرتکردنتر

چھارچوبآنکھبیاستھمراهدرونیتغییراتبا،مشخصزمانیکدرخودثقلمرکز

.بنیادی خود را نفی کند

در عصر.از آنتیگون سوفوکل  در جھان باستان گرفتھ تا نوشتھ ھای سنت اوگوستین در قرون وسطی ، می توان این خط تمایز را مشاھده کرد30
.مدرن ، عرف  و سنن حاکم بر جوامع نیز بھ در جھ معینی نقش مھار قدرت را داشتھ است کھ فرمانروایان نمی توانستند بھ آسانی آنھا را نادیده بگیرند

حتی در جنبش ھای اسالمی واپسگرا در منطقھ ، نظیر القاعده و داعش و بوکو حرام و جبھھ النصره و غیره  کھ اشکال جنینی حکومت اسالمی29
هللا«آیا آرم.ازنوع رژیم حاکم در ایران ھستند ، ھمان سبعیت و خشونت بی مھار را میتوان مشاھده کرد وشباھت ھای ناگزیر در بین آنھا وجود دارد

آرم صلیب شکستھ و سالم نازی ھا را القاء میکند؟نقش بستھ بر پرچم سیاه آنان ، پیامی جز شبیھ»اکبر
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شکلزمانیھردر،خودپیشینتاریخیاشکالبامشترکاتیداشتنضمنطلبیاصالح-٢٧

دربریانشاتو،انگلیسدربرکھادموندطلبیاصالح.استگرفتھخودبھایویژهومشخص

موضعازدرھندگاندیطلبیاصالحبا،اشرافیکاریمحافظھمواضعازفرانسھ

است،ناسیونالیستیصفتفاقدکھ،نئولیبرالیسمعصردرطلبیاصالحباھندیناسیونالیسم

ودیکتاتوریوکودتاوانقالببامخالفتینفسھفی،طلبیاصالح.استمتفاوتکامال

ساختارکردنمتالشیدرجھتکھشماردمیمجاززمانیآنھاراولی،نداردنیزخشونت

بکارگرفتھبازارکنترلبیسلطھو،جامعھعمومیرفاهبھمعطوفودموکراتیکھای

نظرازانقالبضدجزچیزی،نئولیبرالسیمحمایتموردانقالب،معنیایندر31.شود

،پیشینحاکمنظامنفیدرنھراخودمضمون،انقالبیضدوانقالبھرزیرا.نیستاجتماعی

انقالبینیروھایھمسوئی.میدھدنشانجدیدنظامدھیسازماندروخوداثباتیوجھدربلکھ

ماھیتوبندیخصلتفھمیدندرآشفتکیبھکھاستممکن،پیشیننظامنفیدرارتجاعیو

تاریخ.بزنددامناجتماعیھایبندیصفدرایدئولوژیکوسیاسیاختاللوجدیدرژیم

با،جھانمختلفکشورھایدرنئولیبرالیسمبھگذارکھدھدمینشانگذشتھدھھچھار

درراتاریخیوظیفھایناسالمیجمھوری،درایران.استبودهقھرباتواممتفاوتیدرجات

اقتصادیودروجھ،»بھمنانقالب«ازبعدکشتاروباسرکوب،خوداجتماعیوسیاسیوجھ

یافتادامھھمچنانخاتمیدورهدرکھکردآغازرفسنجانیھاشمیجمھوریریاستدورهبا

نفتیکالنآمدھایدربرغمروحانیحسنونژاداحمدیجمھوریریاستدورهدودرلیکن.

جاھایدرنئولیبرالیسماقتصادیالگویازترافراطیکھگرفتخودبھمسقیمغارتشکل،

توسطپارلمانبستنتوپبھ،شورویفروریزیدورهباآنراتوانمیفقطوبوددیگر

درطبقاتیفاصلھعظیمگسترشوفقروسوازیکھااولیگارکرشدویلتسینبوریس

را»بازاروهللاحزب«،خمینی.کردمقایسھآنازشدهجداھایجمھوریوروسیھ

سازمانوظیفھدومیو،سرکوبوظیفھاولی،حقیقتدر.نامیدمی»انقالبدوستون«

تمام.ھستیمآنشاھدایراندرامروزکھداشتعھدهبررااقتصادیوسیاسیساختاردھی

گذارشرطپیش،سرکوبو،دارندوداشتندنظراتفاقسرکوبایندر،رژیمھایجناح
نئولیبرالیسم ، تبدیل اندیشھ بھ عمل را با کودتای شیلی توسط اوگوستینو پینوشھ و کشتار بیش از سی ھزار آرژانتینی توسط کودتا چیان مورد حمایت31

آمریکا ، نظیرژنرال ویوال و گالیتری آغاز کرد و در روسیھ با بھ توپ بستن مجلس نمایندگان در مسکو توسط بوریس یلتسین بھ پیش برده شد و با
.داشتھ باشد»مسالمت آمیزی«خشن ترین دیکتاتوری ھا میتواتد ھمزیستی
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بازاریموتلفوحکومتگرانتوسطمستقیمغارتونئولیبرالیھایسیاستپیشبردبھآسان

چوبچھاردرطلباناصالحطرفازبویژه،دورایندرخشونتگفتمان،ازاینرو.بودآنان

ھدفیکبعنوانآنازفرارویکھداشتجریاننئولیبرالاقتصادیوسیاسینظامیک

اسالمیمجلسوجمھوریریاستانتخاباتدرطلباناصالحپیروزی.باشدنمیتوانستمطرح

خامنھ«حکومتیحکم32.دادنشاننیزراآنانایدئولوژیسترونیوعملیشکستخودبنوبھ،

کانونکھمیدادنشان،کروبیبریاستششممجلسدرمطبوعاتقانونبحثمنعدر»ای

ایراندرطلبیاصالححرکتنیزدلیلبھمین.کجاستدرخشونتتغذیھومرکزقدرتاصلی

این.سازدمتوجھفقیھوالیتبرمبتنینظامنقدبھراخشونتازخودنقدتوانستنمیھرگز،

کلمھیکنھ«ھموداردراخشونتبامخالفتداعیھھمکھاستطلبیاصالحبنیادیتناقض

دفاعایرانجدیدتاریخدرسیاسیرژیمترینآفرینخشونتاز»کمترکلمھیکنھوبیشتر

.می کند

»امتیازاتدولت«ٍساختاریخصلت»طلبیاصالح«بودنافقبیدربنیادیدالیلازیکی

عامل،استاسالمیحکومتچونکھنیستایندرتنھامسالھ.استاسالمیحکومتدر

ھردرکھنیستتردیدی.استساختھروبرومدنیوسیاسیانسدادباراسیاسینظام،مذھب

انطباقدرجدیموانع،کندعملدولتکارکرددرمستقیمایمولفھبعنوانمذھبکھدولتی

یکبعنوانمذھب.آوردخواھدبوجودمدنیوسیاسیمتغیردائماشرایطباسیاسیقدرت

واندیشھدرتاثیریتواندنمی»یافتھسازمانھایدستگاه«بدون،ایدوئولوژیکپوشش

،مذھبایدوئولوژیکپوششکھاستیافتھسازمانھایدستگاهطریقاز.بگذاردمردمعقاید

این.استفھمقابلخودومادیواجتماعینیروھایبانیزمذھبیھریابد؛میبیرونیمادیت

«نقشکھاجتماعیالیھآنساختارنخست:ھستندتعریفقابلسطحدودر،اجتماعینیروی

یا»آپارات«آنایتودهگاهتکیھدوم،دھندمیتشکیلرامذھبانسانیدستگاهیا»آپارات

معینیمذھببھکھھائیانسانازطیفدواین.داردتکیھآنبھکھمذھبانسانیدستگاه

باساختاریروبنایاینکھبھباتوجھ.آمیزندمیدرھممذھبیکایدوئولوژيدر،باوردارند

بینبنیادیتعارضیکباھمیشھ،باشدمنطبقکامالتواندنمیآنحاملاجتماعینیروھای

دراین.استھمراه،مذھبآپاراتکنندهکنترلانسانینیرویومذھباجتماعینیروی

.این تحوالت دلیل واحدی  نداشتھ اند و شرلیط و الیل مشخص ھریک از آنھا نیازمند بررسی ویژه خود است کھ موضوع این نوشتھ نیست32
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،مذھبایتودهیااجتماعینیرویآنکھحال،گراستمطلق،ساختاری،روبنایتعارض

ھمیشھمذھبآپارات،جھتبھمین.داردراگیریفاصلھوگریزظرفیتوگراستعمل

زندهوانگیزاسیونو،ایدوژولوژیکتصویردرجھنم:شودمیمتوسلشدیدتنبیھابزاربھ

نسبیبامذھبگرایمطلقخصلت،دلیلبھمین.عملدرتکفیروالحادمھروکردنسوز

.گرائی پایھ و حامی اجتماعی خود بالقوه ظرفیت تعارض پیدا می کند

راانگلومولدغیرالیھیک،مذھبدستگاهانسانینیروی،مذھبیھردراینکھبھتوجھبا

منافعجستجویدر،سیاسیقدرتساختاردرمستقیمگرفتنقرارباالیھاین،دھندمیتشکیل

،انگلالیھاینمنافعوحضور.شودمیجداخودحمایتیپایگاهازوآیدمیبرخودویژه
پایگاهکھنیزراطلبیاصالحناخواهخواهوبنددمیراسیاسیاصالحھرگونھراهالزاماَ

سازمانروبنایدروسازد،میتبدیلسترونایپدیدهبھ،شودمیمتاثرمذھبحکایتی

توسلجزخودمنافعوخودحفظبرایانگلالیھ.آوردمیبوجودسیاسیشکافنیزمذھب

.بھ خشونت راه دیگری ندارد

از.استناممکنخودکلیتدراسالمیجمھورینظامنقدبدون،ایراندرخشونتنقد-٢٨

عملدرتئورییکوقتی.استخوردهشکستطلبیاصالحایدئولوژی،سیاسیمنظر

نھوگیردقرارنظرتجدیدموردبایدکھاستتئوری،آیدمیدرآبازسترونوناتوان

33.واقعیتی کھ آن تئوری را رد کرده است

قدرتھایاھرمتمامیواستگردیدهتبدیلمالیاشرافیتبھکھروحانیتیفرقھدرکنار

راخودامتیازاتآمیزیمسالمتشیوهھیچباودارداختیاردرراکشوراقتصادیوسیاسی

فرزندکھاستگرفتھشکلطلبیاصالححامیخواررانتمتوسططبقھ،کردنخواھدرھا

طبقھاین.داردراخودمنافعحفظشرطبھدیکتاتوریھرنوعپذیرشظرفیتواستاستبداد

قرنھایموژیکماننددرستو،بیشچیزینھوداردرادیکتاتورلباستغییربھنیازفقط

نبودومردماکثریتپراکندگیبرابردر.استایبیگانھواژهبرایشآزادی،روسیھنوزده

درآزادیسرکوبوقھرتداومدلیلوراز،مخالفینبیندرفراگیردموکراتیکاندیشھ

ازمعصومیتوبیگناھی،اروپا١٨۴٨انقالباتدرھاینھھانریشتعبیربھ.ماستکشور

داوریکرسیبرآلودهھایدستباآنھایجناحتمامیواستبستھبررخترژیمیچنین

«با دفاع از حاکمیتی خشونت آفرین ، گامی فراتر نھاده و از ضدیت با انقالبات ،پاره ای از پیروان رژیم حاکم در پوشش اصالح طلبی  و33
!بود»دموکرات انقالبی«ھستند کھ رژیم جمھوری اسالمی»دموکرات«آنھا ھمانقدر.بودن خود را استنتاج کرده اند»دموکرات
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استافکندهسایھایرانجامعھبراسالمیحکومتسنگینھیبتکھزمانیتا.اندنشستھتاریخ

.، خشونت جزو الینفک زندگی سیاسی و اجتماعی در کشور ما خواھد بود

ھایحکومت،انقالباتترینرادیکالدربلکھ،شودنمیآغازصفرازحکومتیھیچ-٢٩

درودستکاریراقدرتھایساختاروھانھادازبسیاری،شدهسرنگونھایرژیمجانشین

،تمایزنقطھبارزترین.دھندمیشکلتغییر،جدیدحاکمگروهھایخواستھومنافعجھت

ھم،اسالمیحکومت،نظرایناز.سازدمیظاھرراخودایدوئولوژیحوزهدربیشتر

.گسست و ھم میراث دار نھاد ھائی از نظام سلطنت است

:آنخاستگاهوخشونت

مندنقشھخشونتبھغریزیخشونتازگذردرشناختعنصراھمیت

حقدربزرگیانصافیبیوتھمتاینامازنند،میدمبھیمیستمبارگیازگاھیمردم«

میفقطببر.استھنرمندانھاشستمکھباشد،انسانستمبارگیبھتواندنمیجانور.استبھائم

کردنمیخفکربھھرگز)ولی(،آیدبرنمیاینجزچیزیاواز،کشدمیدندانبھودرد

34.»مردم با گوش نمی افتد حتی اگر قادر بھ انجام آن باشد

ولیاندداشتھمتضادینظراتانسانسرشتدرموردکنونتازمانترینکھنازفالسفھ

برابردرضعیفبسیارموجودیاولیھانسان:اندبودهنظرھمگفتتوانمینکتھیکدر

وغریزیحس،شامھقدرت،درندگیخشونتگیریبکاردربود؛طبیعتجانوراندیگر

اینھوشمندی،اینھمھبا؛دارندھاانسانمابرگیریچشمبرتریجانوران،آناتومی

جانورانازفراترخشونتیتوانوجانورانھمھبرسلطھامکاناوبھکھبودحیوان-انسان

توانطبیعتازبخشیبعنوانانسانسانبدین.دادراخودھمنوععلیھتعرضیخشونتیو

اعماقشکافتنبرایھائیچنگالانسان،ھوشمندیایناثربر.یافتراطبیعتبرسلطھ

بالیشکستھبرابرشدرآسمانشاھینپروازکھاوجیدرپروازبرایھائیبال،زمین

بیاقیانوسانتھایدرشناوھاستارهتریندوررویتبرایتیزچشمانی،نمایدنمیبیش

کھھوشمندیعنصر؛.استتوانناجانوریاوباقیاسدردریانھنگکھداردراکران

مثالبیموجودیبھاوراآفرینشنردباندر،بودداشتھدریغجانوراندیگرازطبیعت

حسینیصالحترجمھ٣٣۵ص،کارامازوفبرادران،داستایوسکی34
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اینکھ.ساختمبدلخیالوتصورفراسویخشونتیبکارگیریامکاننیزوتمدندرساختن

بھطبیعتدرغریزیجانوریازانسانگذرتاریخیتحولاینزمانازلحظھکدامدر

درآگاھیفرآیندتکوین.دادنظرتواننمیدقتبھاست،ساختھممکنرامتفکرموجودی

شبھمانندھمواره،طبیعتپدیدهترینپیچیدهبعنوان،انسانمغزبیولوژیکیتکامل

35.تاریک رمزآلود بوده است

کردنواداربرای،فردیکفیزیکیقدرتشکبی،انسانیتجمعاشکالنخستیندر

کھبوداینوشتھناقانون،رابطھاین.استکردهایفاءمھمی،نقشاطاعتبھدیگران

قدرتاز،گروهافرادتکتکزیرا،داشتطبیعتدرجانوراندیگربامشترکاتی

واطاعتعدمکھبودندهآگابخوبی،داشتعھدهبرراگروهرھبریکھفردیفیزیکی

حسبارارابطھاینجانورانداشت؛خواھدبدنبالرافیزیکیسختمجازات،سرکشی

درفردفیزیکیقدرتاینولیکرد؛میدرکآگاھیوحسباآنراانسانو،غریضی

تقیددرراھاانسانازوسیعیدایرهتوانستنمیوشوداعمالتوانستمیکوچکیجمع

تواندنمی،وحشیودرندهقدرھرطبیعتشیردریککھھمانگونھ.نگھداردخودفردی

ازفراترکھاستطبیعتدرموجودتنھاانسان.براندفرمانجنگلدرھاشیرتمامیبھ

توانستمیوسیعاقلیمیدروھاانسانازبزرگیجمعبرورفتھخودجسمیقدرت

ھمچنین.داشتتقیدایناعمالھاینھادوفکربھنیازاو،امراینبرای.براندفرمان

آنروانیتکاملزیرا،باشدداشتھدیگرجانورانبھنسبتکینھوانتقامحستواندنمیشیر

وکینھوعدالتحسنھوداردایدوئولوژینھ،ببریاشیر.شودمیمتوقفغریزهحددر

بنامجانوریمختصاین؛کشدمیخوددشمنپوزهمالیدنبخاکبرایاینقشھونھانتقام

،اوآگاھیوروانیتکاملظرفیتبااوبیولوژیکیتکاملکھاستطبیعتدرانسان

.ظرفیت اعمال خشونتی فراتر از دیگر جانوران در طبیعت را می دھد

میلیارد سلول کھ ھریک با ده ھزاربا ده(بافت المپٍی خاکسترٍی ژلھ مانندی  در سر آدمیتوضیح چگونگی بوجود آمدن آگاھی از پدیده پیچیده ی«35
بیستم علم بر کار کرد فیزیکیدر تمامی قرن.، یکی از چالش ھای بزرگ علم بوده است)سلول دیگر کھ ده تریلیون پیوند عصبی بوجود می آورند

:رجوع شود بھ».مغز تمرکز داشتھ و کارکرد درونی آن یک تابو بوده است
Science Still Can't Explain Consciousness, But That Might Soon Chang

PHILIP GOFF, THE CONVERSATION
9 NOV 2019:https://www.sciencealert.com/science-still-can-t-explain-consciousness-but-that-might-soon-change
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درکارنقشبرانگلسفردریشواستنامیدهسازابزارحیوانیراانسان،فرانگلینبنجامین

حیطھبھبیولوژیکجھانازگذردرتدریجیفرآیندیکھداردتاکیدمیمونازانساندگرگونی

درانسانھوشمندیجھشنخستینکھکردتصورتوانمی36پوشاندمیراامروزانسان

اشکالگیریشکلباکھ37استبودهآنرویبرنامگذاریومشخصشیئیازایدهتجرید

توانستمیاجتماعیھایگلھنخستینبھھاھوموساپینگذرباکھاستمرتبطنیززباناولیھ

انھدامقدرتومندطرحزندگی،طبیعتبرسلطھقدرت،انساندراندیشھتکوین.دھدرخ

برخشونت،اینرواز.ساختفراھمنیزراانسانخودھمنوعحتیوجانوراندیگرمندنقشھ

انساندر،ھوشمندی؛نیستفردیکرداریودارداتکاء)کولکتیو(جمعیخصلتواندیشھ

بھفردیغریزهازفرارویآیندبرھوشمندیزیرابگیردشکلتوانستنمیمنزویوتنھا

؛استمادیجھانازایدهتجریددرویتوانائیواندیشھحوزهبھانسانجھشوجمعیپیوند

یکسوازبشر،دیگرعبارتیبھ؛استدادهرامندنقشھزندگیامکانانساننوعبھامرھمین

منقرضوینسلاحتماالآنبدونواستبودهجانورانبرابردرخودجمعیخشونتزاده

عیندروتمدنمنشاءسر،انسانبزرگفضیلتاین،ھوشمندیدیگرسویازو38شد،می

بھبناحیوانات،طبیعتدر.استبودهنیزخودھمنوععلیھخشونتاشکالتماممایھبنحال

کنند،پارهراھمدیگراستممکندیگرحیواناتباخودزندگیمحیطازبقاءغریزیحکم

حیوانآنازشکنجھسازماندھی.دھندنمیانجامسیستماتیکشکنجھبرایریزیبرنامھولی

.متفکری بنام انسان است

:ولفگانگ سافیسکی می نویسد

ازخشونتبلکھ،نیستخشونتمنشاء،دیگریبرغلبھروحیھوجوئیانتقام،جنون«

)خشونت(وسیلھکھنیستایلحظھانگیختگیبر.گیردمینشاّتانسانگرایعملروح

پردازد کھ اگر انسان ھا بصورت اجتماع گرد ھم نمی آمدند ، بھ احتمال زیاد بخش عمدهبراین نکتھ می»اخالق و روان ملت ھا«ولتر در رسالھ38
:بھرجوع شود.بشریت توسط حیوانات گوشتخوار نابود می شدند

Cătălin Avramescu. Creatures of Evil :An Intellectual History of Cannibalism.

Published by: Princeton University Press, (August 2011)

از شیء مادی، کھ انسان می توانست با ذکر یک وآژه وجود یک شيء مادی  را تصوردراین تجرید اندیشھ»در ضرورت ھنر«ارنست فیشر در37
:رجوع شود بھ» .، پیامبر بزرگ ھنر بودنخستین انسانی کھ نامی بر شیء نھاد«کند ، می نویسد کھ

Ernst Fischer : The Necessity of Art.Penguin Books.London 1963.P.

36Engels :The Part played by Labour in the Transition from Ape to Man
Marx & Engels Collected Works ,Laurence & Wishart . London 2o10 , Vol.25 p.452
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،شدهطراحیامریخشونت.داردقرارآنپشتدراندیشھومحاسبھبلکھ.کندمیانتخابرا

برازناشیخشونت.دھدمیگسترشراآندامنھوکارآئيکھاستمکانیزهویافتھسازمان

باوھزینھپرعواقبیباغالبا،ناکاراخودکلیتدراستخشونتی،ھیجانوانگیختگی

استخشونتی،کندمیتبعیتمنطقیازکھخشونتی،مقابلدر.محدودابزاریبھدسترسی

بابلکھ،غرایزپایھبرنھانسانزیرا.شدهمحاسبھدقیقاوفشرده،ایلحظھغیرومداوم

درندهازترخشنکھاستممکناودلیلھمینبھشود؛میھدایتخودھوشمندھستیبرتکیھ

39» .ترین حیوانات عمل کند

ھاینھاددرقھردھیسازمانوکاراجتماعیتقسیمبھخشونتسیاسیواجتماعیمنشاء

،استخوردهگرهانسانبقاءغریزهباکھھوشمندھستیاین.میگرددبربشریجامعھمعین

وآبیارینظیرمشترکامورسازماندھیبرایاولیھجوامعدرانسانیافرادآئيھمگردبا

شکلنظامیاموردرتخصصیافرادنخستین،بیرونیتھدیداتبرابردرقبیلھافراددفاع

40.گرفت

گرهکشتنغریزهبااگرچھواستفردیطبیعتجانوراندیگرمانندانساندربقاءغریزه

ترینفجیعارتکاببھراآدمیانکھنیستغریزهوھاژندیکتاتوریلیکن،استخورده

ظرفیتبقاءبرایفردینیازازفراترغریزهاینکھبرای.انگیزدمیبربارخشونتاعمال

درجانورانتریندرندهکھاستسازماندھیاندیشھونھادوابزارنیازمند،کندپیداعمل

؛کنندنمیتغذیھانسانطبیعینیازازگوالکوآشوویتس.ندارندآنراارتکابتوانطبیعت

بقاءوغذایعنی،حیاتطبیعینیازدوآوردنبردرحدجانورانھمھمانندغریزهکارکرد

جانورازگذر.استدفاعیکامالطبیعتدرجانورانخشونتمنظرایناز.شودمیمتوقف

پیشوتعرضیھاناشناختھمرزتاراخشونتارتکابافقکھاستھوشمندانسانبھغریزی

دیگردربرابر»اجتماع«درآئيھمگردبھراویبقاءغریزه،انساندرھوشمندی.میبرد

کھبودمندنقشھزندگینیازمندآناجتماعیشکلترینابتدائيکھداشتواطبیعتجانوران

.آحمد زاده ذکر گردیده استترجمھ دکتر پارسا کھ بھ اشتباه بنام مسعود)تئوری قھر(رجوع شود بھ فردریش آنگلس ، آنتی دورینگ ، بخش دوم40
بسیار قابل تامل جدی در نظریھکھ بنوبھ خود نکتھ(در این نوشتھ انگلس از نخستین شکل ابتدائی دولت نام می برد کھ فاقد خصلت طبقاتی بود

و تجزیھ جوامع اولیھ بھ فقیر و غنی ، دولت  وظیفھ  حفظ  قھر آمیز سلطھ طبقاتی را بر عھده، لیکن با گسترش تولید و مبادلھ)مارکسیستی دولت است
با تکیھ بر تحقیقات  ھنری مورگان کھھمچنین جان دان.داشت ، اکنون ماھیتی دیگر یافتھ بودقھری کھ در ابتدا وظیفھ دفاع از قبیلھ را برعھده.گرفت

:رجوع شود بھ.منبع مورد استفاده انگلس نیز بوده ، بر اشکال اولیھ این تقسیم کاربین جنگجویان ، رئیس قبیلھ و نیز افراد عادی اشاره دارد
John Dunn : Setting The People Free. The History of Democracy. The Atlantic Books.London.2005.PP.13-23

39Wolfgang Sofsky : Traite de la Volence .Gallimard .Paris 1998 .PP.22-23 ,201
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دوراھھاین.دادرامندنقشھکشتارمجالجانوراندیگرنیزبرخالفاوحیوانیغریزهبھ

ازایپارهنگرشبھخشونتمنشاءدرانسانسرشتازایراھھتکبھانسانتکوین

ثالبرای.استانجامیدهتاریخدربزرگاندیشمندان انسانیروابطبودنآلودهفرویدمنظرازٍمٍٍٍ

واجتماعیگسترهدرکھاستبشرکودکیپریشیروانادامھ،تمدنبنیادتمامیوخشونتبھ

کسینخستینفرویدولیداشتھوجودبازدیرازاندیشھاین.دھدمیرخمکررییدایره

آنبھزیردرکھداردانسانبھبدبیننانھنگاھیودھدمیپیوندروانکاویباراأنکھاست

.اشاره خواھم کرد

41»فرھنگیخشونت«اثرگذارنوشتھدرگالتونکیوھانکھھمانگونھ،صلحشناختنبرای

برایوھستیمآنمنشاءوقھرشناختننیازمندھرچیزیازپیشمااستکردهبیانخود

قانوننھایتازیرا.بشناسیمراآننقشوقھرقانونباید،کنیمزندگیصلحدربتوانیماینکھ

چالشنقطھآندرست،خشونتمنشاءشناخت.نویسدمیراصلحقواعدکھاستقھر

.برانگیز در نظریھ سیاسی است کھ ناگزیر باید با تامل بھ آن پرداخت

کھکردادعابتوانشاید42.بودیمھوشمندیغیرجانورانما،دولتبدونکھبودگفتھارسطو

ازرویفرافرصتویبھکھاستطبیعتجانورانتمامازتمایزانسانوجھھوشمندی

خشونتاینبدونواستدادهرادولتدریافتھنظامخشونتبھجانورانغریزیخشونت

بشریروابطبرحاکمقوانینتمام.گیردشکلتوانستنمیبشرتاریخدردولتیھیچیافتھنظام

یمایھبندرواندبودهخشونتوقھرفرمانبھآغشتھودارندخونینیتاریخناخواهخواه

ھادولتبنیانگذارانرادامدارقبایل،کائوتسکیکارل.دارندقرارقانونیودولتھرتکوین

نظامیانضباطودرکوچجائيجابھوحرکتسازماندھیباآنانزندگیشیوهزیرا،نامیدمی

43.و عادت بھ کشتن  حیوانات و جنگ بر سر چراگاه ھا ھمراه بود

:عنوان می کندتاریخ نگار برجستھ جنگ»جان کیگان«مفھوم مشابھی را

ھایجنگپروسیکارکھنھاین،کلویتزحکماین.نیستدیگروسایلباسیاستادامھجنگ«

در«اورسالھاگرچھ.شدمیتریفھمقابلمکانجھانانگاه،بودمیدرستاگرناپلئونی

43Karl Kautsky : Hitlerism and Social Democracy
.https://www.marxists.org/archive/kautsky/1934/hitler/ch03.htm

42Qoated in Harold .J.Laski : Authority in the Modern State .Yale University Press .Third Print,1927 P.19

41Johan Haltung
Cultural Violence.Journal of Peace Research.Vol.27,No.3( Agust 1990) pp.305-291أ.
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اندکھایروشنسایھوبرغماستحوزهایندرھانوشتھترینازمعروفیکی»جنگباره

ممکنانگلیسیزباندر»استدیگروسایلیباسیاستادامھجنگ«اوعبارتکھمتفاوتی

دولتوجودمتضمنایاندیشھزیراچنین،استناکاملاواندیشھکھگفتباید،کندالقاءاست

برمقدمجنگلیکن.آنھاستبھیابیدستچگونگیدرمحاسبھمنطقوھادولتمنافع،ھا

ارسطو..استبودهآنازپیشھزارهچندیندراستراتژيیاودیپلماسی،ھادولتوجود

نمیاینازفراتروارسطوستفرزندکلوویتز.استسیاسیحیوانیکانسانکھبودگفتھ

کلوویتزنھوارسطونھولیجنگجوست؛حیوانیکسیاسیحیواناینبگویدکھرود

،ھوشمندیاودرکھاستمتفکریحیوانانسانکھشوندروبرواندیشھاینبانتوانستند

44».توانائی شکار و کشتن را بوجود می آورد

بزرگھایچالشازیکی،میالدبعداز۴٧۶درّبرّبرقبایلبدسترمامپراتوریسفوط

اساسیقانوننخستینتدویندرآمریکابنیانگذاران.بودجدیدعصردرغرببرایفکری

وقفھاسال،جیجانوھمیلتونالکساندرتاگرفتھمادیسونجیمزاز،کشوربرایفدراتیو

بازتاب»فدرالیھایداشتیاد«وبودندکردهآنطوالنیبقایرازورمسیاسینظاممطالعھ

توانمیراجدیدتاریخیدوراندرانقالباتضدنیزوانقالباتبررمسنگینسایھ45.بودآن

تحلیلدرحتی46.کردمشاھده»بناپارتلوئیبرومرھیجدھم«درمارکستحلیلدر

چشمگیریحضوربعدقرنیدررومیانسخنانوھاایده،ھاواژه،فرویدروانکاوی

غربتمدنآیاکھداشتوجودجدیسوالاینملتھبجھانیدرغرباندیشمندانبرای.دارند

عصر«بھدیگربارانسانیجامعھآیاکرد؟خواھدتجربھراانحطاطیچنینباردیگر

تازه ای ھمانند سقوط رم باز خواھد گشت ؟»تاریکی

ھگل در جایی مینویسد کھ تمام حوادث و شخصیتھای بزرگ تاریخ جھانی بھ اصطالح دو بار ظھور میکنند ولی او فراموش کرد بیفزاید کھ بار اول46
..و بار دوم بھ صورت کمدی مسخرهتراژدیبھ صورت

خود و در اوضاع و احوالی کھ خود انتخاب کرده اند، بلکھ در اوضاع واحوا ل موجودیانسانھا خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نھ طبق دلخواه….

از این جاست کھ.فشار میآوردشعائر و سنن تمام نسلھای مرده چون کوھی بر مغز زندگان. ا با آن روبرو ھستندًکھ ازگذشتھ بھ ارث رسیده ومستقیم
درست ھنگامی کھ افراد گویی بھ نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی بھ کلی بیسابقھ مشغولند، درست در یک چنین ادوار بحرانھای

انقالبی، ارواح دوران گذشتھ را بھ یاری میطلبند، اسامی آنان، شعارھای جنگی و لباسھای آنان را بھ عاریت میگیرند تا با این آرایش مورد تجلیل
نوبتبھ1789ـ1814سالھایآراست،انقالبپلسنجأمھخودرابھ(لوترمثال.کنندرابازیجھانیازتاریخجدیدیصحنھعاریتیزباناینباوباستان

.گاه بھ ھیئت جمھوری و گاه بھ ھیئت امپراتوری رم در می آید
٢٨.ص.اولفصل.ھرمزانپورمحمدترجمھ.بناپارتلوئیبرومرھیجدھم:مارکسکارلبھشودرجوع

.بنیتو موسولینی نیز از احیاء رم بعنوان عصر کالسیک دوم سخن می گفت

:رجوع شود بھ45

Federalist Papers.
https://www.history.com/topics/early-us/federalist-papers

44John Keegan: A History of Warfare,NewYork Vintage 1993. Chapter What is War? pp.37-38
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:می نویسد»افول و سقوط امپراتوری رم«ادوارد گیبون در

کمترآیندهبھنسبتھایماننگرانیدلوبازترمادیدافقباید،تجربھسالچھارھزاربعداز«

قلھکدامبلندیبھ،کمالبھخودپیشرفآرزویدربشرنوعکھکنیمتعیینتوانیمنمیما.باشد

بربریسمبھمردمیھیچکھکردتصورخاطراطمینانباتوانمیولی.گذاشتخواھدپاای

47».منشاء اولیھ خود باز نخواھند گشت ، مگر اینکھ چھره طبیعت دگرگون شده باشد

خودھایرژیمظھوروخودنوعازانسانکشتارترینسابقھبیبااولجھانیجنگآغاز

.کامھ در اروپا سایھ تردیدی بر این خوش بینی تاریخ نگار بزرگ انداخت

سالصدیکطولدر.نیستآنشکلتنھا،امااستخشونتشکلترینچشمگیرشایدجنگ

ھایازقدرتایتازهبندیصفکھ١٨۵۶درکریمھجنگبجز،اولجھانیجنگازپیش

آنتا.بودندادهاروپارخدرمھمیجنگکھگفتتوانمی،آوردبوجودراھمعلیھاروپائی

قارهدرواروپا،اصلیھایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورھایبیندررقابت،زمان

عصر:بوددیگریمفھومدر»مدرنیتھ«آغاز،اولجھانیجنگ.داشتجریاندورھای

حادثھھیچ.انسانتصوروخیالدایرهازبیرونبربریتیوخودھمنوعازبشرصنعتیکشتار

جنگبدون.استنداشتھدیرپائیتاثیرچنینبشرسرنوشتمسیربراولجھانیجنگمثلای

شکلبھشایدجھانپولیتکژئوآرایشواقتصادیوسیاسیمعادالتازبسیاریاولجھانی

جنگونھدومجھانیجنگنھومیدادرخاکتبریانقالبنھشاید.بودنمیخودامروزی

امروزیقدرتآمریکااحتماالنھوبودندھمادامھناپذیریگسستزنجیرهھمانندکھسردی

بھاروپاازراجھانپولیتیکژئوقدرتثقلمرگز،اولجھانیجنگ.داشتمیراخود

اگرچھ؛گذاشتاثرنیزھادولتدروندرخشونتبروزبرشکلودادانتقالآمریکاقاره

ھمراهانسانیکشتاروباویرانیجھانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجھانیجنگ

بھاروپاروشنگریعصروطنجھانانسانگذردرعطفنقطھ،جنگنخستینلیکن.بود

شھرجنگدرتنھا48.بودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیناسیونالیسم

روزیکدرفقط،فرانسھدرنامھمینبھایرودخانھکناردرSomme(»(سوم«کوچک

«بنام،جبھھسویدودرنظامیفرماندھانتوسطنفرھزارششصدتاپنجاهچھارصدوبین

راروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکامبھ»پرستیمیھن

48John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction
47ٍEdward Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.vol.6
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درریشھیابرمیخیزدانسانسرشتازبربریتیچنینآیا.واداشتآنعللبارهدراندیشھبھ

علل دیگری دارد؟

کجاست؟ازخشونت:انشتاینوفرویدزیگموند

خیابانبھکھراجنونشھوتباتوامطوفانیھایگردبادبتوانیمسختیبھشایدما«

عواقبتمامباراحسھمانتوانیممیولی.دریابیم،بردندھجومرمامپراتوریھای

متمدنانسان.کنیممشاھده،گذردمیماچشمانبرابردرامروزکھراحوادثیدرخود

49» .امروزی ، بدور ازتمدن است و بھ موجودی صرفا روان پریش تبدیل شده است

کارل گوستاو یونگ

آنتروپولوژیستوروانکاویکبعنوانفروید،١٩١۴درجھانیجنگآغازازپیشاندکی

وقانون،انسانیجامعھمنشاءازترسیمیکھکردسعی»تابووتوتم«انتشاربا،برجستھ

«اولیھانسانکھپردازدمیانسانتاریخپیشبھاثرایندرفروید.دھدارائھدولتحاکمیت

کشتنشیفتھاو.طبیعتجانورانھمھازشرورتروتربیرحمبسیار،پرھیجانبودموجودی

وکشتنازراجانوراندیگرکھایغریزه«نویسدمیفروید.بودشدنکشتھازپروابیو

».خوردن ھمنوع خود باز می داشت ، در مورد آدم صدق نمی کرد

دورهپژوھشگرانبرایلیکن.بنمایدانگیزکراھتشایدھاانساننخستینازتصویریچنین

ماسیارهازچگونھ»نئاندرتال«انسانکھداردوجودجدیسوالاینامروز،سنگیکھن

حوایوآدماین،امروزیبشرتباریعنی،»ھاساپینھومو«خواریآدمآیاگردید؟محو

نقشیبودند،جنگلدرھوشیتیزودرندهگوریلدو،باکونینمیخائیلگفتھبھکھمابھشتی

جانوراندیگروانسانبیناگرچھکشتنغریزهاند؟نداشتھ»نئاندرتال«انساننابودیدر

پلنگوببریاشیر؛شودمیمتوقفجانوراندیگردرخواریھمنوعولی،استمشترک

نمینیزراھمدیگربلکھندارندخواریھمنوعفقطنھولی،بکشندراھمدیگراستممکن

آنکھحال،خوردنمیراآنھالیکنکندنمیتحملراپلنگیاروباهحضور،شیر.خورند

منظراز.میخورندراببرگوشت،امروزھمین،آفریقاوآسیادربومیقبایلازبسیاری

49Quoted in: Partick Brantlinger .Crowd Psychology and Freud's Model of Perpetual Decadence. Cornell University
Press.1983.
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بخشقھر،شکلترینخشناینواستطبیعتخوارجانورھمنوعتنھا،انسانفروید

.تفکیک ناپذیری ازنظم و تمدن را تشکیل میدھد

اولیھھایگلھازایپارهدرآدامخواریجودوواساطیر،روانکاویبینایرابطھفروید

بشریتمدنکلیتبھراانساندرپریشیروانوساختھبرقرارمذھبظھورنیزوانسانی

دراونظریھوھابستوماسدرتوانمیرافرویدینگرشاینھایزمینھ50.میدھدتسری

ازخودتحلیلدرفرویدولیبازیافتاو»طبیعیوضعیت«واودادقرارتئوریباره

تمدنانحطاطووقھقراکودکیدورهبازگشتبعنوانایتودهروانشناسیبھآنرا،خشونت

ویلفرد،فرویدباھمزمان.گداشتاثربیستمقرننویسندگانازبخشیآثاربرکھمیدھدپیوند

ودرصلحگلھغرایز«بناماونوشتھکھانگلیسیشناسجامعھوروانکاو،جراح،تروتر

طبقات»اجتماعیروانشناسی«دربسیاریبالینیکتاببصورتکھکردمنتشر»جنگدر

«ازبارھافروید51.آمددرروانیھایجنگھایپروپاگاندیستومردمتودهبھنسبتفراتر

بھنسبتانسان«کھکندمینقلمیالدازپیشدومقرنرومینویسنمایشنامھ52»پالتوس

کسیچھتاریخوزندگیتجربھھمھایندربرابر«گویدمیو»استگرگدیگرانسان

نمی،بشریقدرتسازندهسرشت«کھدھدمیادامھو؟»داشتخواھدآنراانکارجسارت

ازخودنگرشایندرفروید53».باشدداشتھاوراویرانگرھایقدرتبرپیروزیدعویتواند

انحطاطبھمجددبازگشتوتاریخایدایرهگردشبھباورکھنگارانتاریخازایپاره

اندازهھمانبھکندرشدمتمدنانسانھرچھ«کھرسدمیاستنتاجاینبھوبودمتاثرداشتند

54».امکان حرکت او بھ قھقرا و افتادن بھ روان پریشی و بربریسم  در وی بیشتر میشود

54Ibid

:بھ نقل از53
Patrick Brantlinger .Bread and Circus .Theories of Mass Culture as Social Decay.Cornell University Press.!986.P.163

52»Homo, homini,lupus»Plautus:

51

Wilfred Trotter. Instincts of the Herd in Peace and War.1902.
:کندمیچنین نقلفرازی از این کتاب را،»باندجیمز«،فیلمقھرمانضدشخصیت،منبیگداستان فوقدر
قوانینباودارمراگرگسرشتخودطبیعتبھبنامن.ایدخواندهراتروترویلفرد»جنگودرصلحدرگلھغریزه«کتابشمامیسترباند،تردیدبی

برمیخواھمومیمانمزندهکھمنمامرآخردر،میسترباندکھاستاینحقیقت.نامیدخواھدکارجنایتمراگوسفندیک،طبیعتا.کنممیزندگیگرگ
گرگ،امگفتھتوباخودھایصحبتآخریندرکھھمانگونھولی،ھستمتنھاشماربیگوسفندھامیلیونبرابردرمناگرچھ.نباشدحدیھایمکامیابی

وھنرمندانھتالشیبلکھ،کنندهخستھواورماللتالشنھمنظورم.استآنبھرسیدنبرایدرتالشمدرنتکنیککرانبیالزاماتازجزویبودن
ومصممگرگیکبایدفقط،نیستدشواریچندانکار،باشدزیادآنانتعدادکھھمھرقدر،گوسفندانفریب،میسترباندکھامدریافتھمن.استظریف

».بودمجھزدندانیوچنگباخودسرشتبھبنا

50Christine Downing.Sigmund Freud and the Greek Mythological Tradition.
Journal of the American Academy of Religion, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1975), pp. 3-14

Published by: Oxford University Press
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رم.اوستبرایمرجعنقطھرم،انسانیدرجامعھخشونتازفرویدروانکاوانھتحلیلدر

،بشریزیستگاهنھرمگویدمیفروید.استانحطاطنیزودائمیبقایازایپیچیدهسمبل

نیزتمدنمورددر،استصادقفردمورددرکھچیزیآنواستروانیھویتیکبلکھ

خرابھ،استمعماریگورستانبلکھ،جاویدوابدینھ،فعلی»جاودانھشھر.«کندمیصدق

می»شھرجاودانھ«تاریخبھاشارهدراو»خوابتعبیر«در.اندانباشتھھمرویبرکھھائی

ثابتسرشتاین.رودنمیازبینھرگز،گرفتشکلکھچیزی،روانزندگیدرکھنویسد

بھتعمیمقابل،دھدمینشانراخودفردیکرواندرکھچیزیآنیعنی،انسانرواندر

مراحلبینچندانیتمایز،تاریخبھانسانروانتعمیمایندرفروید.ھستنیزبشریتمدن

عصبیمراحلبھبازگشت،بنابراین.گذاردنمیبشرتاریخیتکاملوبیولوژیکتکامل

تغذیھاییگانھدالیلازوداردوجودھمیشھبشریجامعھبربریتسویبھقھقراوکودکی

55.می کنند

بپذیریمراحقیقتاینمااگر«کھسازدمیمطرحراایدهھمیناو»لذتاصلفراسوی«در

وجودنیزاستثنائیھیچقاعدهبراینومیمیردخوددرونیدالیلبھایزندهموجودھرکھ

»مرگسویبھمیلحیاتیھرگونھھدفکھھستیمآنگفتنازناگزیرصورتآندر،ندارد

غریزهواردایرهسرشتپسنیستبالغفردیکجزچیزینیزتمدنکھآنجائیاز..است

.56»مرگ ، بسوی شکست تمامی پیشرفت و رشد اجتماعی  نشانھ رفتھ است

قرنپایاناروپایازمینیاتوریجھانبعنوانھابسبورگامپراتوریفروپاشیتردیدبی

سیاسیصحنھبھمردمھایتودهورودو،خودھنرمندانوفالسفھترینبرجستھبا،نوزدھم

57.اندیشھ وی داشتھ استدرکھ فروید آنرا پدیده منفی می دانست ، تاثیر بسزائی

بھبربریسموخشونتواردایرهتکرارامکانوانسانروانوغریزهبھنگاھیچنینبافروید

خواریآدمبھمذھبآغاز،فرویدنظراز.پردازدمیمذھبمنشاءوجنگپدیدهتحلیل

باموسیقی دان ھائي چونوین ، شھر نگین مدرنیسم ومرکزامپراتوری ھابسبورگ.ھا باشدشاید یکی از مھمترین نوشتھ»کتاب ء ویٍن پایان قرن57
گوستاو مالر ، نقاشانی چون گوستاو کلیمت، فالسفھ و نویسندگانی چون ھاسرل و کافکا و نیز شھر زندگی فروید با ارزش ھای اشرافی و ھمھ عظمت

شھری کھ با ورود.نگرش نسبت بھ تمدنی بود کھ در نظر او شتابان بھ سوی انحطاط می رفتزمینھ ذھنی او دررویایئی خود در حال فرو پاشی بود،
مھاجرین ژنده پوش ، مردمان فقیر و کارگران و توده مردم پرھیاھو ، دود تراموای ھا و سر و صدای درشکھ ھا بر روی خیابان ھای سنگفرش و قیل

جھان قدیم بااقتدار«بینی می گویدفروید با بد.و داد فروشندگان دوره گرد از یکسو و سلطھ پول از سوی دیگر چھره زندگی را دگرگون ساختھ بود
سیاست و«رجوع شود بھ فصل».اداره می شد و جھان جدید زیر اقتدار دالر قرار دارد و من برای نخستین بار در برابر اقتدار آن سر فرود آورده ام

» :پدر کشی در تعبیر خواب فروید
Carl.E.Schosrke : Fin-de-Siecle Vienna,Politics and Culture.Vitage books.New York.1980.p.181

:ھمچنین رجوع شود بھ
Wolfgang Maderthaner .Unruly Masses : the Other Side of Fin-De-Siecle Vienna.New York ,Berghahn Books

56Ibid
55Patrick Brantinger .Bread and Circuses.Theories of Mass Culture as Social Decay.CornellUniversity Press.1983.p158
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نتیجھاساطیروتراژدیظھورازکھگناهاحساسوپدرقتلنخستینواولیھھایانساندربین

ماقبلازحرکتدرگویدمیو)استترمحسوسزمینھایندرنیچھتاثیرو(استگرفتھ

کردهایفاءرافانتزیبھدادنعقالنیتسیستمیاپوششپردهیکنقشمذھب،تمدنبھتاریخ

گناهحسواولیھآدمخواریمراسمبھحقیقتدر»توتمجشن«ھایریشھکھگویدمیواست

نخستینووبودهپرستشآئیننخستین»توتمجشن«وگرددمیبر)اودیپعقده(پدرکشتن

برکھھستندتوتمیسمازپنھانیشکلمذاھبھمھوداردآدمخواریدرریشھنیزمذھبشکل

پارانوئياینازبازتابیجزچیزیبعدیمذاھبتمامیوقراردارد»مشترکپارانوئی«پایھ

58.جمعی نبوده است

استبربریسممتحدپیشرفتآندرکھکنیممیزندگیشگفتیعصردرماکھنویسدمیفروید

.میکندجستجوآدمیپریشیرواندرراانحطاطعلت،سیاسیشناسیجامعھبرخالفو

اولیھھایگلھمنشاءذاتازایپدیدهآنراومیگرددآغازپریشیروانازخشونتبھاونگاه

درانسانھمگامکھمیگیردنتیجھآنھابیندرآدمخواریازاشکالیبروزوانسانیجوامع

.تمامی مراحل پیشرفت خود است

وشناسانباستان.میگرددبربشریشدهضبظتاریخدمسپیدهازپیشبھآدمخواریمشاھده

برایانساناولیھھایدرگلھناپذیرانکارشواھدیکشفبھقبلھامدتاز،شناسانانسان

59.بستھ بودآنان نقش»روان جمعی«آدم خواری دست یافتھ بودند کھ در

منعکسماراتبارتاریکگذشتھاینشکلیبھ،ھاملتتاریخدراساطیروھاافسانھنخستین

قالبونمودمیجامعھمسلطاخالقخالفبروھولناکھموارهآنمستقیمبیانلیکن.کندمی

منتقلدیگرنسلبھنسلیازکھبودهآنازایدھندهھشدارنقشواقعدراساطیروافسانھ

.می گردید

وخشنخدایکیھان،فرمانروایوزمانخدای،کرونوس،یونانیاولیھاساطیردر

،اسطورهبھبنا.بودخوردهآنھاتولدمحضبھنیزراخودفرزندپنجکھبودآدمخواری

یکیتوسطخودبنوبھاوکھبودکردهپیشگوئیپدروکندمیسرنگونراخودپدر،کرونوس

59Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012.

در زمان بھ قدرت رسیدن نازی ھا نوشتھ بود کھ یھودیان در معرض یھودی ستیزیکھ دو فصل  آنرا»موسی و تک خدائي«تحقیقات فروید در58
او در نامھ بھ.یک جنایتکار بی رحم  می نامد  کھ سرانجام با شورش اسرای یھود بھ قتل می رسداو موسی ، پیامبر قوم یھود را.ھیتلری قرار داشتند

یکی از دوستان خود می نویسد کھ  میدانم کھ مردم من در چھ شرایط وحشتناکی قرار گرفتھ اند و این نوشتھ برای آنان چقدر ممکن است کھ آزار دھنده
در٢٠١٨سالدر.رسانداتمامبھانگلیسدرخودمھاجرتدرراخودکتابفصولبقیھفروید.استمھمترحقیقتبھبودنوفادارولی،باشد

از زاویھ ای بھ آن پرداختندفروید تشکیل گردید کھ ھریک از محققین»موسی و تک خدائی«دانشگاه یل آمریکا سمپوزیوم ویژه ای تحت ھمان عنوان
.کھ در نشر ویژه ای منتشر شده است
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فرزندازابائی،قدرتحفظبرایکرونوسو،شدخواھدسرنگونخویشفرزنداناز

60.خواری بھ خود راه نمی دھد

مھتصویرآنھاکھدھدمینشانمابھخدایاناساطیرتاریخیھایزمینھوعلمیسنجشلیکن

شدهمنتقلدیگرھاینسلبھافسانھدرقالبکھھستنددرزمانقدرتمتافیزیکبازنمایوآلود

بازنمائیدرایاسطورهھایروایتتریندرخشانازیکیشاید،فردوسیشاھنامھ.اند

وھشتادودویست،»دیو«واژه.کندمیبیانراسیاهدیوپوششدرسیاسیقدرتخشونت

.استترسناکقدرتیکتمثیل»سیاهدیو«آنھادرواستشدهتکرارشاھنامھدربارھفت

ریختبربارنخستینبرایکھروسیمحقق،پروپوالدیمیرارزشمندتحقیقاتاساسبر

صاحباشرافواقعدر،سیاهھایدیو،انداختروشنائيھاافسانھوفولکلورشناسی

«و»خشونتوخشممآبدیوگسستھمھارشکل»(دیوانھ«ھایواژه.اندبودهقدرت

اندبوده»دیو«واژهھمانازایمشتقھ،غیرهو»بیگیدیوان«و»دیوساالر«و»دیوان

61.کھ بھ نحوی رابطھ آن با قدرت را نشان می دھند

درخدا-انسانتصویر.اندریشھھموخونھمجنگلدرجانورانبامذاھبدرخدایان

عامیانھباورھایوھاافسانھواساطیردرحیوان-انسانومذاھبالنواعیاربابمرحلھ

میمارکس.اندآمدهدرانسانذھندرخداازتصویریبھکھزمینیقدرتازاستبازتابی

کردندمیپنھانجانورانازرادرتصویریخودخدایانتمامی،مصریاساطیردرکھنویسد

دربشر.بود»طبیعیتاریخ«ازبخشیخودکھمیکرددبرانسانتاریخبھآنریشھکھ

برابریاساسبرنھھمدیگرباھاانسانپیوندآندرکھگرفتمیقرارجانورانازردیفی

آزادیبیجھانشرایط.بودنابرابریاینکنندهتنظیم،قانونوبوداستوارنابرابریبربلکھ

شیوهبرانسانیقانونآنکھحالباشند،آزادینبوداینکنندهبیان،قوانینکھمیکردایجاب،

انسانناآزادھستیشیوهجزچیزیحیوانیقانوناین.استگرفتھقرارانسانآزادھستی

61Vladimir Propp: Morphology of Folktale.Indiana University Research Centre in Anthropology, Folklore, and
Linguistics

Publication 10/Revised Edition/1968.

See also :Vladimir Propp: Theory and History of Literature . Edited and with an Introduction Noted by Anatoly
Lieberman.

60“Daniel Diehl and Mark P. Donnell”

Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012
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حیوانیسلطنتاینمعنوی«بیانخودوسیعترمفھومدرفئودالیسمکھگفتتوانمی.نیست

62..»ھستیمبھمین دلیل ما در مذاھب اولیھ شاھد پرستش حیوانات…بود»

درانگلسومارکسطرفازمتفاوتکامالبرداشتیمنشاء،انسانیاولیھھایگلھداستان

(»داریسرمایھپیشاقتصادیھایبندیصورت«درمارکس.بودآتیجامعھیکترسیم

)١٨٨۴در(»دولتوخصوصیمالکیت،خانوادهمنشاء«درانگلسو)١٨۵٨در

نخستینکھبودندرسیدهگیرینتیجھاینبھ،مورگانلوئیسوباشوفنیوھانتحقیقاتبراساس

بودهدیگریبرگریستموسلطھبدونوساالرمادرجوامعی،بشریھایآئیگردھم

تحتمورگانتحقیقات.بودندمشترکجنسیرابطھدرجملھازوچیزدرھمھآنھا.است

،آزادیاحیاء،آتیجامعھ«کھنویسدمی،گردیدمنتشر١٨٧٧درکھ»قدیمجامعھ«عنوان

جوامعازتصویریچنین63».بودخواھدعالیتریشکلدراولیھطوایفبرادریوبرابری

قراردیگرانسانبرابردرانسانبودنگرگازماھیتفرویداستنتاجاتمقابلنقطھدراولیھ

کھزمانھروبودرسیدهجدیددورانبھباستانرمدرکالسیکعصرازآننظریھکھداشت

پیداایتازهبیانیزبانشدهگمایدهاین،یافتمیایکنندهتھدیدشبحایتودهھایجنبش

.میکرد

استشدهشروع»ایتازهکالسیکعصر«کھبودگفتھ١٩٢٠ھایسالدرموسولینیبنیتو

ھایجنبشعلیھواکنشلیکن.نیستندبیشابزاریبلکھ،تاریخقھرماناننھمردمھایتودهو

«دربنلوگوستاوبھ،روانشناسیحوزهدرآنھابھخشونتوتخریبانتسابوایتوده

درفرویدکھ64میگرددبر»عمومیافکار«ازارزیابیدرتارتگابریلو»تودهروانشناسی

کردهواردراآنھاھایایده،انتقادینگاهونقدبدون،خودھاینوشتھدرمتعددیموارد

بھایتودهتاریکجنبشیکبعنوانایتالیافاشیسموقتیبنگوستاولوھمانولی65.است

.بھ حمایت از او برخاست66رھبری موسولینی بھ قدرت رسید ،

نظامی-مالیسرمایھراظھورادغامفاشیسم،کمینترنواستالینبرداشتبرخالفکھ،١٩٣۴درروزنبرگآرتوردرخشاننوشتھبھشودرجوع66
Arthur:استدادهقرارتحلیلموردایتودهمنحطجنبشیکبعنوانرافاشیسمروزنبرگ،کردندمیارزیابی D.Rosenberg.Fascism as a

Mass Movement

65Gustav Le Bon.The Crowd .A Study of the Popular Mind 1896. Edition of Batoche Books 2001
64Gabriel De Tarde.Opinion et La Foule.1901.Les Presses Universitaires de France, 1989

63Patrick Brantlinger.Bread and Circus.P.64
برادری و برابری ، اگرچھ ھرگز بطور رسمی تدوین نگردیده بود ، لیکن اصل بنیادی  در میانآزادی ،:مینویسد)جامعھ قدیم(لوئیس مورگان در

:رجوع شود بھ.طوایف بود
Lewis Henry Morgan .Ancient Society.p.85-86.

https://www.globalgreyebooks.com/ancient-society-ebook.html

62

Karl Marx : Debates on the Law on the Theft of Woods. Collected Works.P230.
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وجنگزمانبارهدرھائیاندیشھ«نوشتنبھفروید،اولجنگآغازازبعدماهشش

دلیلیکھکردسعیورفتمیجنگعللموردیتحلیلازفراترکھآوردروی»مرگزمان

بر این آدمخواری مکانیزه شده و خشونت بی سابقھ در

اتھامانگشتنوشتھایندرفروید.گردیدمنتشر١٩١۵درنوشتھاین..دھدارائھانسانیجوامع

:را علیھ دولت ھا متوجھ ساختھ و میگوید

چنینمیخواھدکھدلیلبایننھ،کندمیمنعخطااعمالارتکابازراجامعھافراددولت«

دولت.آورددرخودانحصاردروتنباکونمکمثلراآنھامیخواھدبلکھبروند،ازبیناعمالی

جنگ طلب ، خود را مجاز میداند کھ علیھ افراد جامعھ

https://cominsitu.files.wordpress.com/2020/10/arthur-rosenberg-translated-by-jairus-banaji-fascism-as-a-mass-moveme
nt-three-essays-collective-2013-1934.pdf
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بھوادارراخودشھرونداندولت.ورزداقدامباریخشونتعملھربھوکثیفعملھربھ

رفتارکودکیکمثلخودشھروندانباحالعیندر.مینمایدفداکاریواطاعتباالترین

بنددمیبکاررانظراتوبیاناخبارگردشمورددرکاریپنھانوسانسورباالترینومیکند

مورددرشایعھوخبرترینشومبھنسبتراشدهسرکوبشھرونداناندیشھوذھنو

ھادولتدیگربھنسبتقراردادھاوھاازتضمینراخود،دولت.سازدمیدفاعبیحوادث،

قدرتآزمندوحریص،شرمیبیباومیدھدنشاناعتنائیبی،میماندپایبندآنھابھبایدکھ

ھائیاندیشھ(»بزندپرستیمیھنعنوانتحتآنامیالبھتاییدمھربایدشھروندیکواست،

٢٨٠=٢٧٩)زندگیزمانومرگزمانبارهدر

در.نیستآنشکلتنھا،امااستخشونتشکلترینگستردهوترینچشمگیرشایدجنگ

بندیصفکھ١٨۵۶درکریمھجنگبجز،اولجھانیجنگازپیشسالصدیکطول

درمھمیجنگکھگفتتوانمی،آوردبوجودراھمعلیھاروپائیھایازقدرتایتازه

سرزمینازخارجدر،اروپائیکشورھایبیندررقابت،زمانآنتا.بودندادهاروپارخ

جنگوقوعداشتتاکیدبایدنکتھبراین.داشتجریاندورھایقارهدرواروپا،اصلیھای

مرتبطآنسیاسیاقتصادپویائیوکشوریکدروندرقدرتروابطدینامیسمبابنحویھا

.است  ھرچند کھ حوزه وقوع آن بیرون از مرز درونی یک کشور است

ازبشرصنعتیکشتارعصر:بوددیگریمفھومدر»مدرنیتھ«آغاز،اولجھانیجنگ

جھانیجنگمثلایحادثھھیچ.انسانتصوروخیالدایرهازبیرونبربریتیوخودھمنوع

معادالتازبسیاریآنبدونواستنداشتھدیرپائیتاثیرچنینبشرسرنوشتمسیربراول

بدون.بودنمیخودامروزشکلبھشایدجھانپولیتکژئوآرایشواقتصادیوسیاسی

کھسردیجنگونھدومجھانیجنگنھومیدادرخاکتبریانقالبنھ،اولجھانیجنگ

میراخودامروزیقدرتآمریکااحتماالنھوبودندھمادامھناپذیریگسستزنجیرهھمانند

آمریکاقارهبھاروپاازراجھانپولیتیکژئوقدرتثقلمرکز،اولجھانیجنگ.داشت

67.کردتبدیلجھانسیاسیاقتصادازبخشیبھراوسیعکشتاربرایاسلحھتولیدودادانتقال

Theمعتبرنشریھنوشتھبھبنا67 Lancetدرکودکمیلیونسھ٢٠١١سالدرکھمیمیردمطلقگرسنگیاثربرکودکیکثانیھدهدرامروز
آنکھحال.استکردهاعالمثانیھششھردرکودکیکمرگآنرا٢٠٠٨سالدرمللسازمانجھانیتغذیھبرنامھ«گزارش.شدمیشاملراجھان

درھر سھ ثانیھ بیش از صد و بیست ھزار دالر صرف تسلیحات در جھان می شود
:رجوع شود بھ.

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22935692
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انسانیکشتاروباویرانیجھانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجھانیجنگاگرچھ

کارکرددرایتازهخشونتعنصرکردنوارددرعطفنقطھجنگنخستینلیکن.بودھمراه

بھاروپاروشنگریعصروطنجھانانسانگذروالمللیبینمسلطروابطسیستماتیک

درخودبنوبھکھبودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیھایناسیونالیست

انسانازخوددرکدرراھااروپائي،جنگواقعدر68.گذاشتاثرھادولتسیاسینظام

رودخانھکناردرSomme(»(سوم«کوچکشھرجنگدرتنھاساخت؛بحراندچارمتمدن

نفرھزارششصدتاپنجاهوچھارصدبینروزیکدرفقط،فرانسھدرنامھمینبھای

.شدندفرستادهمرگکامبھ»پرستیمیھن«،بنامجبھھسویدودرنظامیفرماندھانتوسط

دراندیشھبھراانشتاینوفرویدجملھازوروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی

.باره علل آن واداشت

ترکراخودآلمانیشھروندیآنبامخالفتدرواولجھانیجنگآستانھدرکھانشتاین

جھانورودازنگرانیدلباوطلبصلحیکبعنوان،بودکردهمھاجرتسوئیسبھوکرده

«آوریادکھ»روشنفکرانجھانیحکومت«بھافالطونیباورباو،اتمیعصربھ

:نوشتفرویدزیگموندبھاینامھدر١٩٣٢ژوئیھدر،بودافالطون»جمھوری

بنظر….مھارکرد؟راویرانگریونفرتبھآدمیروانگرایشمیتوانآیا؟»جنگچرا«

میاثرھاملتبرسرنوشتکھبشریھایفعالیتترینحساسازحوزهآندقیقاکھآیدمی

یاوسیاسیرھبرانھمھ.استافتادهسیاسیمسئولغیرحکومتگراندستبھتماما،گذارند

مردمھایتودهطرفازخودانتخابویاقھربکارگیریمدیونراخودقدرت،ھاحکومت

درروشنفکرعناصرویامتعالیاخالقنمایندگانتواننمیراسیاسیرھبراناین.ھستند

.درون یک ملت نامید

جستجویدرو،ھادولتوعمومیافکاربرروشنفکراناخالقیتاثیربرتکیھباانشتاین

ومرگموضوعبھجنگمسالھنویسدمی،جنگازجلوگیریبرایجھانیحلراهیک

ناسیونالیستیاندیشیکجبربتواناینکھمحضبھ.استشدهتبدیلبشریتمدنبقایوزندگی

حلبرایحقوقیوقانونگذارینھادیکایجادبھھمگانیرضایتبامیتوانآنگاه،کردغلبھ

اینطرفازکھباشداحکامیپذیرشبھمتعھدبایدملتیھر.کرداقدامھاملتبینمناقشات

68John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction

:ھمچنین رجوع شود بھ
Garry Leech:Capitalism : A Structural Genocide.Zed Books Ltd,2013.p65
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برایضروریاقدامھربھبایدآندادگاهیاحقوقینھادو.میشودصادرقانونگذارینھاد

یکبعنوانواستقدرتدستدرھمیشھقانوندستولی.ورزدمبادرتصادرهحکماجرای

قرارفراقانونیھاینھادنفوذتحتواستخوداحکاماجرایبرایاختیارفاقدبشرینھاد

نتیجھاینبھمن.باشدداشتھراخوداحکاماجرایبرایالزمقدرتجامعھاینکھمگرمیگیرد،

جزدیگریراهوشودمحدودبایدآنانحاکمیتاصلیعنیھاملتعملقدرتکھامرسیده

خودبنوبھروانشناسیعواملکھنویسدمیانشتاین.نداردوجودالمللیبینامنیتبرایاین

استاینسوال.کنندنمیرھاراقدرتازخودچنگآسانیبھحاکمطبقاتوکنندمیعمل

طبقھکرد؟اکثریتارادهدربرابرتسلیمبھوادارراقدرتدراقلیتاینتوانمیچگونھکھ

میامکانآنھابھاینوداردخودانگشتانزیرراکلیساومطبوعاتتاگرفتھمدرسھازحاکم

!دھد کھ احساسات و ھیجانات مردم را بر انگیختھ و آنان را در خدمت اھداف خود قرار دھند

بعنوانجنگفقطنھوخشونتجوھرتحلیلبھآنشتاینآلبرتھاینامھبھپاسخدرفروید

پوشیپردهبیوابھامبیفروید،ھایپاسخ.پردازدمیبشریجامعھدرخشونتازشکلی

:فروید می نویسد.است

پروفسور انشتاین عزیز«

جنگتھدیدازرابشرکھکردمیتوانچھکھیعنی،ایکردهطرحمنبرایکھسوالی….

ودانشمندیکبعنواننھراسوالاینشماکھشدممتوجھبعدا…کردفلگیرغامراداد؟نجات

.ایکردهعنوانمللجامعھخواستدربھخودوھمنوعاندوستداردرمقامبلکھفیزیکدان

مسالھاینکھتوضیحبرایبلکھعملیپیشنھاداتبیانبراینھمراکھگفتمخومبھسپس

بگویمباید.ایکردهدعوت،شودمیدیدهچگونھروانشناسیکمنظرازازجنگجلوگیری

رامسیرھمانخاطرمسرتبامنوایکردهبیاناتنامھدرراقضیھجوھرشماخودکھ

تاکردخواھمسعیکھھرچندبودخواھمشماھایگیرینتیجھتاییدبھراضیوکردهدنبال

.آنجائی کھ دانش من اجازه می دھد آنھا را اندکی بسط دھم

Might(حقوقدرترابطھباشما and Right(نقطھکنممیفکرمنوایدکردهآغاز

وترمحکمواژه»قدرت«جایبھمیخواھملکن.استمسالھبھماپرداختندرخوبیشروع

بھاگر.ھستیمحقوخشونتبینآشکارتناقضشاھدماامروز.بگذارمراخشونتگویاتر

توانمیآسانخیلیکنیمبررسیرا)انسانیھایگلھ(اولیھشرایطوبرگردیمآنھاھایریشھ
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.رسیدمسالھحلبھسھولتبھتوانمیآنگاهواستگرفتھنشاتدیگریازیکیکھکردثابت

سلطنتقلمرودرکھھمانگونھ.شودمیحلخشونتبھتوسلبااصوالمردمبینمنافعتضاد

مردماینھمھبا.باشدداشتھاستثناءدعویموردایندرتواندنمیبشرواستچنینحیوانات

کھسایندمیسراندیشھانتزاعیھایقلھبلندترینبرگاھیوھستندنیزنظراتدچارتضاد

با.مینمایدرختردیربسیاندیشھزاللیاینلیکن.دھندمیرادیگرشیوهبھمسالھحلصالی

ارادهاینکھسوالومالکیتھایمرزھایکھبودکوچکجوامعدربرھنھخشونتازآغاز

،شدبستھبکارفیزیکیقھراینکھمحضبھ.کردتعیینراباشدمسلطبایددیگریبرکسیچھ

بھترکسیچھسالحکھدادنشان،شدپیروزآنکھ.داددیگرتکمیلیابزاربھراخودجای

بارنخستینبرایحال.کندمیاستفادهخوداختیاردرابزارازمھارتبایاچگونھواست

قھرازاستفادهگذاشتنکناربھکردندشروعترمتعالیھایمغز،ھاسالحشدنمیدانباوارد

وزورازاستفادهدربایدطرفی:ماندباقیھمچنانتعارضوتضادموضوعولی،برھنھ

شکلبھزمانیھدفاین.میگردیددنبال.آنانکارباشکایتخطومیشدمحدودرسانیآسیب

این».شدکشتھ«دیگرعبارتیبھوبوداقدامازناتواندیگرحریفکھآمدبدستموثری

،گیردسرازدوبارهراخودتخاصمتوانستنمیدشمناینکھنخست:داشتامتیازدوفرآیند

کشتن،برآناضافھ.بازمیداشتاوسرمشقازپیرویازرادیگراناوسرنوشتاینکھدومو

میوجوداینبا.گشتبازخواھمبعدانکتھاینبھ.میکندارضاءراغریزیمیلدشمنیک

درھمدرصورتدشمنگرفتنخدمتدر:نھادکشتنبھمیلاینبرابردردیگریطرحتوان

کشتن،درنھراھیومجراخشونتاینجادر.ویجانحفظوویروانوروحشدنشکستھ

طرفولیگرددمیآغازاینجاازترحمعملسرچشمھ.کندمیبازحریفتقیدبھبلکھ

بوجودامنیتیحصاریکخودبرایوگرفتھنظردرراقربانیجوئیانتقاماحتمالبایدپیروز

.آورد

پشتوانھکھخشونتی،برھنھخشونتیعنی،برترقھر،اولیھجوامعشرایطدرترتیباینبھ

یافتتغییروضعیتاینتکاملمسیردرکھمیدانیم.کندمیسلطنتجاھمھدراستسالحاش

تنھااینمطمئنابود؟چھمسیراینولی.گردیدمنتھیقانونبھخشونتکھشددنبالراھیو

فائققویفردیکبرتریبرزیادضعیفافراداتحاداینکھآنوبودواقعیتیکازبرخاستھ

وآمدفائقتوانمیاتحادباتنھابرھنھقھربر.استوقھرنیروآورندهبوجوداتحادوآید،
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.کندمیرامنزویغولیکعلیھحقدعویپراکندهھایواحد)might(قدرتپیوستنبھم

ولیبرسیماجتماعیکقدرتیعنی)قانونھمانا(حقتعریفبھاستممکنمااینجادر

مااگر:«نویسدمیانشتاینبھپاسخدرفروید».نیستخشونتجزچیزینھایتاقانونخود

برایامروزحتیواستگرفتھشکلبرھنھقھرپایھبرحقکھکنیمفراموشراواقعیتاین

69».پاسداری از آن نیازمند بکارگیری خشونت است ، منطق ما معیوب و ناقص خواھد بود

صورتبھنیزفوکومیشلدر،دیگروسائلیبااستخشونتادامھقانونکھفرویدایدهاین

باشندبردهاوازنامیآنکھبیسازندمیوارونھراکلوویتسفرمولکھمیشودتکراردیگری

:

مدرنجوامعدرقدرترابطھکھنویسدمیفوکو.دیگروسائلیبااستجنگادامھسیاست

جنگبواسطھوجنگدرتاریخینظرازکھاستاستوارقھرازمعینیرابطھپایھ،بر

نابرابرینھوبردمیبینازراجنگتاثیراتنھمدنیجامعھدرصلحو،استآمدهبوجود

بازتولید،سیاسیقدرتبنابراین.سازدمیخنثیراخوردگانشکستوپیروزمندانبین

ھاینابرابری،ھانھادطریقازکھبودخواھدآرامجنگیکدرقھررابطھایندائمی

درسیاسیمبارزاتتمامیازاینرو.یافتخواھدانجاممردمجانباحتیوزبان،اقتصادی

70.زمان صلح مدنی را باید ادامھ جنگ و حوادث تغییر شکل یافتھ جنگ تلقی کرد

استواراجتماعیقردادھیچبرقدرتحقوقیغیرمفھومکھپذریندمیھردوفوکووفروید

پیروزیھردو.نامیدقھرادامھبایدراصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامیبراینبنا.نیست

بھسیاسیقدرتباتصرفخشونتمولفھکھمعتقدندومیدانندخشونتوجنگادامھراقانون

دربلکھنھدنمیپایاننقطھجامعھدروندرجنگبرفقطنھصلحبرقراریورسدنمیپایان

صلح«ھربااستقراربایدنتیجھدر،کندمیپیداادامھسلطھ،ونابرابریازمتفاوتیاشکال

گرفتنظررادرمبارزاتازدیگریدورآغازبایدسیاسیسیستمھردر،جامعھدر»داخلی

،خشونتوقانونرابطھ، فوکووفرویدمنظراز.پرداختجدیددوردرآنتعریفبھو

قھرسطحینمودیافرمالحقوقیسیستمرابطھجزچیزیمعینیلحظھھردرصلحوجنگ

اطاعتبھخوردگانشکستکردنواداربرایزوروجبراعمالازسیستمیباکھنیست

70Anthony Sampson : Freud on the State ,Violence and War.
Diacritics , Vol.35, No.3( Autumn 2005) pp.78-91
Published by: The John Hopkins University Press.

69Sigmund Freud, Letter to Albert Einstein: “ Why War?”
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مینشانرادیگرایشیوهباجنگادامھمثابھبھسیاسیقدرتواقعیچھرهکھاستھمراه

71.دھد

میکند؟عملچگونھخشونت

اشکالترینچشمگیربخواھدکسیاگروکندمیتبعیتقانونمندییکازخشونتحفظ

،نیازمنددھدکاھشرادیگریبھحملھیاجنسی،تجاوزدزدیجنایات،یعنی،خشونت

منظمیوروزانھبصورتونامرئیبطورکھاستخشونتیآنکاھشبرایجھانیھمکاری

ومدارسدرحتیوھازنداندر،پلیساداراتدر،کارگاهوکارخانھدر،خانوادهدر

واجتماعیواقتصادیساختارھای»ذانیخشونت«حاصلوشودمیھااعمالبیمارستان

پیر.»کنندمیتولیدبازراھاخشونتاینناپذیریگریزبطورکھاستسازھایئوساخت

72».جامعھ شناسی و دموکراسی«بوردیو،

باآنرابطھکھاستالزممتمایز،وویژهموضوعیبعنوانخشونتتبیینبھپرداختنازپیش

ازجداومجردگفتمانیباما،اینصورتغیردر.گیردقرارکنگاشمورددیگرمفاھیم

زیرا،داشتخواھیمکاروسرجامعھوخشونترابطھبرحاکممشخصھایواقعیت

اجتماعیمشخصروابطمتندرخشونتیھرونیستفضادرمعلقعنصریک،خشونت

احترازبرای.داردراخودخاصدالیلودادهتشکیلرامناسباتآنازبخشیکھدھدمیرخ

داشتھتوانندمیفردیمتعدددالیلکھفردیھایخشونتمٔسلھ،بحثدرگیپراکندهاز

-اجتماعیرابطھیکمنظرازآنبھبلکھبود،نخواھدنوشتھاینمحوریموضوع،باشند

.تاریخی  و سیاسی نگاه خواھم کرد

((اجبارو)violence(خشونت،)force(نیرومفاھیمبینباید،تئوریکتجریدیکدر

coersion،قدرتنیزو))power،وقانون)law(یکتفکیکاین.شدقائلتفاوت

تعریفواستمفاھیماینازھریکتئوریکجایگاهفھمیدنوبرایاستمنطقیتفکیک

دیگرازتواندمیمنطقیتفکیکھمانحدودرمیگیردبردرراآنھاازھریکمحدود

72Pierre Bourdieu.’Sociologie et Démocratie’.Zellige3( 1996.(

جورجیو آگام بن ، فیلسوف ونظریھ پرداز ایتالیائی ، مضامین مشابھی را عنوان می سازد و می نویسد کھ خشونت غیر طبیعی انسان ، بھ ھیچ وجھ71
باخشونت طبیعی در جھان جانوران قابل قیاس نیست زیرا انسان محصول تاریخی این خشونت غیر طبیعی است و تعریف بنیاد خشونت ھمان ھستی

:رجوع شود بھ.کننده وجود وبقای او بوده استبنیاد در ایجاد انسان است کھ بطور ضمنی  تعریف-خشونت
Giorgio Agamben: Language and Death : The Pace of Negativity.University of Minnesota. Press.p106
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راانسانیجوامعدرخشونتوقھرھاینمادکھمفاھیماین.باشدداشتھاستقاللشدهیادمفاھیم

،نیستندتئوریکھایاندیشھفرضیاقیانوسیکدرھمبانامرتبطجزایر،دھندمیتشکیل

تحلیلبھماوقتی.کنندمیمنعکسرااقتصادیواجتماعی،سیاسیروابطازشکلیبلکھ

متصلبھمراآنھامشترکیجوھرکھکردخواھیممشاھده،پردازیممیآنھاازھریکماھیت

خوددرنامھفروید.دارندھمیازمتفاوتانتزاعینمودآنھاازیکھرکھچندھرکند،می

میانگشتدرستیبھقھربرھنھبعنوانخشونتونیرومفھومبینتفکیکبھ،انشتاینبھ

:گذارد

آنستپشتوانھاسلحھکھخشونتییاقھربرھنھیعنیبرتر،نیروی،ابتدائيزندگیشرایطدر«

گردیدهتغییردچاروضعیتاین،تکاملمسیردرکھمیدانیم.راندمیفرمانجاھمھدر،

مسیراین.استنھادهگامقانونحیطھبھخشونتازکھاستکردهطیرامسیرییعنیاست؛

یکبرتریبھکھاینستآنوگیردمینشاَتاییگانھحقیقتازمسیراین؟استبودهچھ

وگردد،مینیروگیریشکلموجباتحاداین.آیدفائقتواندمیضعیفچنداتحاد،قویفرد

خودحق،پراکندهواحدھایھایعضلھزورپیوستنبھم.کندمیپیداغلبھبرھنھقھربراتحاد

میراقانونیعنی،حق،ترتیباینبھنشاند؛میکرسیبھرامنزویوتنھاغولیکعلیھ

علیھمیتواندسرعتباونیستخشونتجزچیزیخود،قانونولی؛نامیداجتماعزورتوان

ھدفھمانوبردهبکارراھاشیوهھمانوببردیورش،بایستدراھشسربرکھکسیآنھر

کھفردیکخشونتنھواستاجتماعخشونتنمودقانونکھتفاوتاینبامیکند،دنبالراھا

قانونسلطھحوزهبھبھبرھنھوخامخشونتازگذربرایلیکن.کندمیاعمالراخودقدرت

73».، یک سلسلھ شرایط روانشناسی باید فراھم گردد

:فروید دراین نامھ خود ادامھ می دھد

صرفا،اتحادوجودیمصلحتودلیلاگر.باشدداشتھدواموقوامثباتبایداکثریتاتحاد«

پاشیدفروخواھدازھمنیزاتحاد،ویسقوطازبعد،باشدقدرتمندومقتدرفردیکعلیھنبرد

کردخواھدتالشوکردهتصاحبرافائقھقدرتدیگریفردوبردنخواھدجائیبھراھیو

مردماتحاد،ازاینرو.شدخواھدتکرارانتھابیدوراینوسازدبرقرارراخشونتسلطھکھ

ھایشورشبروزخطربرایھائیضابطھوقواعدوباشدیافتھسازمانکامالوپایدارباید

73Freud Letter to Einstein.September1932.German History in Documents and Images .Vol.6.Weimar Germany
1918/19-1933.Albert Einstein and Sigmund Freud “Why War”?
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آوردبوچودقوانینیاضوابطوقواعداجرایبرایماشینیبتواندبایداتحاد.کندوضعاحتمالی

شناخت،صورتآندر.کنندمیایجابقوانینصحیحاجرایوآمیزخشونتھایرفتارکھ

رابرادرانھھمبستگیویگانگیحس،جامعھھایگروهاعضایبیندر،اجتماعمنافع

74».موجب خواھد شد و نیرو وقدرت واقعی ھر جامعھ ای نیز در آن نھفتھ است

داشتنبدونخشونتاعمال،انسانیجوامعالمللیبینروابطدرواجتماعیمناسباتدر

.دھدمینشانراخشونتمھمنھانگاهوخاستگاهضمنیبطورکھاستناپذیرامکانقدرت

وقھراعمالنھ،قدرتبدون.داشتآنراانجامقدرتباید،خشونتاعمالبراییعنی

بھچیزیھرازقبل،خشونتتغذیھمنابعبنابراین.قانوناعمالنھواستممکنخشونتی

قھراعمالتوانائیتنھائیبھفردیھیچزیرا.گرددمیبرجامعھباسیاسیقدرتپیچیدهرابطھ

داشتھاختیاردرراخشونتگیریبکاربراینھادیاینکھمگرداشتنخواھدراجامعھعلیھ

ایمنطقھومحلیاوپوزیسیونھایقدرت،دولتمسلحقدرتبرابردرکھمواردیدر.باشد

درمسالھاین.گفتسخنقھرمتعددھایبسترازتوانمی،باشدداشتھوجودکشوریکدر

.شرایط جنگ داخلی بیشتر می تواند نمود دیدا کند

،باشدیافتھسازمانمدنیوسیاسیھاینھادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعھاگر

.بودخواھدمتاثرآنھاازخودکارکردشیوهدردولتیعنی،جامعھنھادترینیافتھسازمان

درنھادترینیافتھسازمانبعنوانسیاسیدولت،ھانھاداینوجودیضعفیاونبوددر

.بودخواھدداراراخشونتگیریبکارتوانائياصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامع

بروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولتیکماھیتبینمستقیمیرابطھ،اینرواز

آغازمشخصدولتیکتحلیلازبایدجدیتحلیلھردلیلھمینبھبازودارد،وجودخشونت

.کند

یافتھسازماناین.استجامعھعلیھخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیترھایرژیمدر

براییاومواردیدرمیتواند،قھرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر،نھادترین

بویژه،ھمھعلیھھمھجنگھایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنوانزمانازدوری

آنازاینمونھشوروینظام.کندعملمتنوعمذھبیوفرھنگیواتنیکیترکیبباجوامعدر

اھرمگیریبکارباوکشیدمیقھربروزھایزمینھبرپوششیپردهتنھاعملدرولی.بود

74Ibid
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ودموکراتیکخصلت.میکردمھارموقتبطورراقھرازھائیشکلبروز،تریقویقھر

تعیینراجامعھدربالقوهخشونتدرجھایزاویھاز،سیاسیقدرتبودندموکراتیکضدیا

..میکند کھ در صورت بھم ریختن تعادل موجود می تواند خود را نشان دھد

میاجتماعینیروھایآرایشنحوه،اجتماعینیروھایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

،برعکسیاوساختھمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقھربکارگیریظرفیتاینتواند

خاصیشرایطدرکھقھراعمالتوانائيازبخشیبنابراین.بدھدرابیشتریعملفرجھآنبھ

آنتوسطوداردبستگیاجتماعینیروھایآرایشنحوهبھ،شودمیتبدیلبرھنھخشونتبھ

.مشروط می شود

نھانگاه،ایجامعھھرکھبودخواھیممتوجھ،کنیمنگاهرابطھاینبھدیگریزاویھازاگر

قھربھتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکھحالاستقدرتبالفعلنھوبالقوه

بااجتماعینیروھایازایھرجامعھاینکھبدلیلولی.داردخوداختیاردرراوخشونت

نیروھایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدئولوژیکوسیاسیھایگرایش

یاومانوورامکان،استگرفتھجاسیاسیقدرتسطحدرکھمسلطینیرویبھ،اجتماعی

کھحکومتیزیرا.دھدمیراخودحامیاجتماعینیرویازبیشتریخشونتبھتوسلظرفیت

منافعبااستاقلیتقدرتیکخودنھایتدر،استگرفتھبدستراکشوریھدایتسکان

ماھیتآنبھکھخوداجتماعیھایپایگاهازنسبیاستقاللباوبوروکراسیساختارویژه

نیروھایپراکندهآحادھمھازباز،محدوداقلیتبھدولتیھرتقلیلبرغم.دھدمیایویژه

راجامعھبراقلیتقدرتھمانسلطھامکانامرھمینواستترفشرده،جامعھدراجتماعی

سیاسیقدرتمقابلدرآیندیھمبصورتاجتماعینیروھایھرچھولی.سازدمیفراھم

توانندمیاثربیوفلجیاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبھتوسلامکانکنند،عمل

آستانھدر.بردنامانقالبیشرایطبعنوانتوانمیآنازکھاستشرایطیھماناین.بکنند

وحاکمقدرتمخالفنیروھایآھنگھمفشاردلیلبھ،١٩٨٩دربرلیندیوارفروریزی

ھرتوانائی،ھونکراریشرھبریبھشرقیآلماندولت،کمونیستحزبدروندرتشتت

آمیزقھرسقوطسناریویگرنھو،داددستازراحاکمنظاممخالفینعلیھقھربھتوسلگونھ

سقوطوشرقیآلماندرتحوالت،اینھمھبا.رھدرخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومت

جنگدوبلوکآرایشنحوهواروپاژئوپولیتیکبدونراچائوشسکویاوھونکراریشدولت
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دولتازحمایتظرفیتدیگربودوبقاءمشکلدچارازدرونشوروی.گرفتنظردرسرد

وتجمعامکانھاکشورایندروندراجتماعینیروھایبھوبوددادهازدسترااقمارھای

ازقھربرھنھکاربردکردنفلجوقدرتدرھایاقلیتعلیھاجتماعینیروھایکردنفشرده

میبرداشتھقانونپشتازشمشیرپشتوانھکھ،فضائیچنیندر.میدادراحاکمیتطرف

بھاقلیتوادارکردنبرایاینانوشتھقانونبھمقطعآندراجتماعینیروھایفشار،شود

میحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکھگفتمیمارکسوقتی.میگرددتبدیلقدرتترک

شرایطبھقھراجتماعیتبلوربالقوهشرایطتبدیلھمانیعنی.استمسالھاینبھاواشاره،کند

.استاجتماعیدھیسازمانوآگاھیدرجدیتغییریکمتضمنخودبنوبھکھبالفعل

،ھیومدیوید،اوازپیش.استگذاشتھانگشتمھمنکتھبراینکھنبودهآدمیتنھامارکس

:فیلسوف محافظھ کار اسکاتلندی بھ درستی بھ تحلیل آن پرداختھ است

آورترشگفتچیزیبرایشان،نگرندمیانسانیامورجریانبھفلسفینگاهباکھکسانیبرای

بازو.کنندمیحکومتجامعھاکثریتبرکوچکاقلیتیآسانچھکھبینندمیکھنیستازاین

نثارخودفرمانروایانبھراخودعواطفواحساساتآسانچھآدمیاناینکھانگیزترشگفت

درھموارهنیروکھکنیممیمشاھده،پردازیممیشگفتامرایندلیلبھماوقتی.کنندمی

جزچیزیخودازحمایتبرایکنندگانحکومتواستگرفتھقرارشوندگانحکومتسوی

اعتقاداتپایھبرفقطھاحکومت،ازاینرو.ندارندراخودبھشوندگانحکومتاعتقادجلب

درھموھاحکومتتریننظامیوتریناستبدادیمورددرھمامراین.اندگرفتھقرار

از،کنندعلمقدمردمکھزمانھرواستصادقھاحکومتترینمحبوبوترینآزادمورد

75.اراده آنھا تبعیت خواھد شد

معینبرھھھماندرشرایطھمانبھمحدود،آگاھیاین،شودمیگفتھسخنآگاھیازوقتی

توده،انقالباتازبسیاریدر.شودشاملرامحدودیزاویھکھاستممکنفقطواستزمان

نخستوھلھدرآگاھیشان،میخیزندبرحاکمقدرتعلیھنسبیآھنگیھمیکدرکھمردمی

طلبدمیراتریپیچیدهذھنیسازمان،آگاھیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلتبر

استدیگربناییکفکریمعماریازترآسانھموارهبنایککردنویرانکھطورھمان

تبدیلپیشینمرحلھآگاھینفیبھدیالکتیکیبصورت،مرحلھاینبھنسبتعمومیوناآگاھی

75David Hume: “Of the First Principles of Government.”
Quoted from: Edmond S.Morgan: Inventing the People. Published by :W.W.Noton & Company.USA,1989
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اینمیگیردشکلتاریخدرانقالباتشکستنطفھکھاستنقطھھمیندردرست.گرددمی

درمردماعتقاداتاینکھنخست.استمتعددیعواملبھمشروط،مردمکردنعلمقدامکان

حاکمیتازکھمعینیطبقاتیامردمازبخشیھموارهوشودمیتجزیھمتضادیخطوط

نیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگرھایالیھباتقابلدربرندمیبھرهموجود

اکثریتھمدلیلبھمینومیشودتجزیھناخواهخواهشودمیگفتھسخنآنازکھمردمعمومی

قابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاببدوناینکھدوم.ندارندواحدیارادهھمیشھجامعھ

وداشتخواھندراسرگردانطفیلینقشبیشترونداردراقدرتساختاردرسیاسیترجمان

کھگفتبایدبازو.شوندگرگشکارمیتوانندآسانیبھکھبودخواھندحصاریبیگلھشبیھ

عمومیارادهوکندمیحرکتمختلفطبقاتیمنافعمتناقضخطوطجھتدرعمومیاراده

دستدرمتمرکزفشردهقھراینکھسوم.استبیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراتر

کردنعلمقداراده،خشونتازاستفادهھژمونیداشتندستدربھتوجھبا،سیاسیقدرت

بودهتاریخطولدرمردماکثریتبراقلیتحاکمیترازاین.کندفلجتواندمیراخودعلیھ

طبقاتبھجامعھتقسیمبدلیل،استھمگانیقھریانیروحاملکھعمومیارادهزیرا.است

روسوژاکژانکھ’ھمگانیاراده’آنومیشودتقسیممتفاوتیجھاتدرعمال،متعارض

تواندمینھوداشتھوجودتاریخدرنھھرگز،گفتمیسخنآنازفرضیھیکبصورت

.وجود داشتھ باشد

استگذاشتھانگشتتاملیقابلنکتھبر،خودفلسفینظراظھارایندرھیومدیوید،بااینھمھ

،مردمازھائیبخشارادهنسبیتمرکزواستشکنندهبالقوهحاکمیاقلیتھرقدرت:

نسبیتمرکزایندھندهنشان،تاریخدرانقالباتتمامیتجربھ.داردآنراکشیدنپائینظرفیت

متعددھایشیوهبھآن،کردنخاصیتبییاوبازدشتندرسعیحاکمھایقدرتواست

.ھستند

وسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیھرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،اجباروقھر،نیروبینارگانیکیرابطھکھکردخواھیممشاھدهوداریمکاروسرپیچیدهو

یکیکھکندمیمتصلبھمراآنھاکھداردوجودخشونتنیزوھژمونی،ایدئولوژی،قدرت

کردنشانپیداتربرجستھخصلتوآنھاازیکھربروزولی.نداردبیرونیعینیتدیگریبی

درراقھرنقشآنکھبیمارکس.استخودخاصشرایطبھبستھواستبالقوهھمواره
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میحکومتھاایدهبابیشترھاحکومت،کھبودمعتقدھیومدیویدھمانند،بگیردنادیدهتاریخ

نمیحکومتیھیچ،خشونتبھتوسلامکانبدونولی.خشونتازمستفیماستفادهتاکنند

آنجائیاز.داردوجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمیرابطھوبماندقدرتسربرتواند

پایھبردولتیھردرسیاسیقھر،ایستجامعھھردرنھادترینیافتھسازمان،دولتکھ

شکلحقیقتدرکھقانونقھروبرھنھخشونتیاشمشیرقھر:استگرفتھقرارعمدهدوقھر

ایپدیده،قھرعنصرحملضمن،قانونکھچندھراستدیگریقالبدرشمشیرمبدل

،قانونپیکردرزیراشود،خالصھقھرمحضعنصردرصرفاکھآنستازترپیچیده

ایدهجائیھیچدر.استنھفتھنیزجامعھازھائیبخشرضایتعنصرومسلطایدئولوژی

واداربرایھژمونیکنیروییکطرفازقھراعمالتوانائیوقدرتداشتنبدون،قانون

قانونبرمبتنیجامعھھربنابراین.نداردراخودتحققامکانآن،ازاطاعتبھدیگرانکردن

کھاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتکھیافتھسازمانقھربرمبتنیایستجامعھنفسھفی

.استنھفتھآندربرھنھخشونتبھتوسلظرفیتلزومصورتدروقھربھتوسلظرفیت

متکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکھقوانینی-چنگیزییاسای

تبدیلآنشمشیرتیزتیغبھقانونشبح،آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربر

صدقنیزھاکشورتریندموکراتیکقوانینمورددروقانونیھرمورددرامراین.شدمی

رابرھنھقھربھتوسلیاوقانونطریقازقھراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی.کندمی

کردنواداربرایالزمھمایندیآنھنوزمخالفنیروھایکھاستآندھندهنشان،دارد

.اقلیت حاکم از اراده خود و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند

جامعھدراییافتھسازمانتجمعاتواحزاب،ھاگروهحضوربعنواننیروازتوانمی

اینازھریکواقعدر.دارندراھمضدیاومعینجھتدرفشاراعمالتوانائیکھکرداشاره

جامعھمختلفھاینیرویانیروبھمااینجادر.ھستندنیزقدرتعنصرحاملبالقوه،نیروھا

کھاندگرفتھقرارصلحیاباھمتعادلنقطھیکدرھموتقابلیاستیزدرھمکھداریماشاره

تعاملنقطھبعنوانصلحنقطھازتوانمی.استپیشینھایستیزمجموعھیکآیندبرخود

باضمنیبطورماتعادل،یاصلحنقطھایندرتردیدبی.بردنامنیزمعینایلحظھدر

خوردنبرھملحظھتاصلحتداومکنندهتضمینعنصرکھمواجھیمنیروھاازیکیھژمونی

یعنی.نداردراخودپیشبردواعمالقابلیت،قدرتبدون،ھژمونیلیکن.استموجودتعادل
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قدرتشبحیاوقدرتاھرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویازنیروھابقیھکردنوادار

واکراهرویازچھھژمونیکقدرتبھدادنتنمتضمنھژمونیعنصرحالعیندر.است

ھژمونیکغیرنیروھایطرفازھژمونیکنیرویبھنسبترضایترویازچھوناگزیری

.باشدعوامل متعددی می تواند در این رابطھ دخیل بوده.است

خشونتوقدرت

ھاتروژنیآیاداری؟اکراهدیگرانجانگرفتنبھنسبتچراعزیز،ِلوسِمنھ«:آقاِممنون

شکمگذاشت؛نخواھیمزندهراآنھاازنفریکمانھ؛رفتارکردند؟نیکیبھاتخانھدرباتو

تمامی.بمانندنبایدزندهنیزآنھانوزادانحتیدرید،خواھیمرانوزادانکشتنبرایمادران

زندهآنھاکشتگانبرگریستنبراینبایدکسیوگردندمحوروزگارصفحھازبایدھاتروژنی

.بماند

76ُھِمر، ایلیاد

حیاتکنندهتنظیمنقشکھدارندوجودقھرازمختلفیاشکال،سیاسیقدرتھرآناتومیدر

کنندهتعیین،خشونت:نویسدمیکارمحافظھشناسجامعھوبرماکس.دارندعھدهبرآنرا

سیاسیکودکیک،استآنواقعیتدیدنازناتوانکھکسی؛استسیاستدروسیلھترین

77.بیشتر نیست

.نیستآنبھدادنحقانیتمعنیبھ،خشونتپدیدهشناختکھداشتتاکیدنکتھبراینباید

دولتدرخشونتانحصارازکھوبرماکسنظیر،گراراستطیفدرپردازانینظریھ

علیھسیاسیھایرژیمخشونتبھ،فرویدزیگموندبرخالف،گویدمیسخنمدرن

حکومتیطلباناصالحازایپارهزبانوردبھکھدھندمیایدوئولوژیکحقانیتشھروندان

78.در توجیھ حق سرکوب تبدیل شده است

نوشتھ ھای ماکس وبر ، ھمیشھ در حکم آیات قرآن برای روزنامھ نگران و روشنفکران راست گرائی مثل اکبر گنجی و جالئي فر و غیره مورد78
درست کرده اند کھ یک تفسیرفلسفھ توجیھی»انحصار خشونت در دولت مدرن«استفاده قرار گرفتھ است کھ بھ سرکوب شھروندان ایرانی در پوشش

.ماکیاولی از قدرت است

77Yousef Cohen,Brian R.Brown and A.F.K.Organski: The Paradoxical Nature of State Making: the Violent Creation of
State Order.

The American Political Science Review, Vol.75,No,4( Dec.1981 ) PP.901-910

76http://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP3.HTM
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وجود،انسانیعاملیتبدون،داریسرمایھپیشاشکالدرچھومدرنشکلدرچھ،دولت

ُبَدنژان.استاجتماعیمعینروابطبازتاب،زمانازبرشیھردرونداردخارجی

قرندرمذھبیھایجنگمیانھدرمقتدرسلطنتطرفداروفیلسوفودانوحقوق،اقتصاد

نظریھتدوینبا»جمھوریکتابشش«درکھبودسیاسیپردازنظریھنخستین،شانزدھم

،اوازپیشتا79.شدتفکیکبھقائلحکومتودولتمتفاوتمفھومدوبین،حاکمیتجدید

وپادشاهاختیارمیزانیاودنیویقدرتومعنویقدرتبینتفاوتمحوربرمباحثاتغالب

خواھمسخنزمینیحاکمیتازتنھامننویسدمیُبَدنژان.بودپاپچھرهدرمعنویقدرتیا

چیزیچھبردولتبنیادکھنشدنزدیکسوالاینطرحبھماکیاولیسیاسینبوغحتی.گفت

آنبھپاسخوسوالاینطرحبھکھبودسیاسیپردازنظریھنخستینُبدنژان.استاستوار

.پرداخت  و در این رابطھ بھ تفکیک مفھوم دولت و حکومت می پردازد

متوالیھایحکومتدرچھوچھاردھملوئیمطلقھسلطنتدورهدرچھفرانسھدولت

اجتماعینیروھای،استشدهدگرگونآنچھ.استبودهفرانسھدولت،امپراتوریوجمھوری

درگرائيتمرکزبیان،مدرنبھکھنھدولتازگذار.استبودهحکومتیھاینھاددروندر

دستگاهوسیاسیقدرتدرگرائیتمرکزآنتبعبھومدرنصنعتواقتصادینیروھایبافت

حقومشروعیتحقادعایاینعلیھواکنشنحویبھ،غربدرلیبرالیسم.استقھرھای

زماندرآمریکااساسیقانوندوممتمم.بودخودشھروندانعلیھخشونتاعمالانحصاری

حقوواکنشازاینبازتابیخودناگوارعواقببرغمجفرسون،توماستوسطخودتصویب

.دفاع افراد در برابر تعرض قدرت سیاسی  بود

بینایرابطھوشودمیدادهسازمانمعینیھاینھاددرخشونت،اجتماعینظامیکدر

کامالوداردوجودمعینیجھتدرآنکنندهھدایتنیرویوھانھادوافرادویافردیک

فردیماھیتاستممکنکھجنائیجرائمدرھولناکخشونتیکارتکابحتی؛استھدفمند

خصلتازجانورانبرخالفانساندرکھاستاستواراندیشھوطرحبرالزاما،باشدداشتھ

.تعرضی خشونت بر خوردار است

سازماندھی.داردخشونتگسترهونوعفھمدرکلیدیاھمیت،سیاسیقدرتسرشتشناختن

،مسلحنیروھاینظیر،قھرعمومیھایدرنھاد،ایھرجامعھسیاسیروبنایدرخشونت

79.Jean Bodin . Les Six Livres de la République.Livre 1 Chap.9.De la souveraineté.
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کھنخبگانیو،قھرمستقیمھاینھادبعنوانقانونگذاریو،حقوقینظام،ھازندانسازمان

،قھرعمدهھایکانونوابستھبھممثلثدر.گیردمیانجام،دارندعھدهبرآنراھدایت

ومذھبیعنی،آندیگردوضلعکارکردبقاویکنندهتضمینعاملفقطنھ،سیاسیقدرت

دولتوجود.داردعھدهبرراانداموارهرابطھایندرھژمونیکنقشبلکھ،تولیدیروابط

پردهکھاستممکن،ماقرندرآنھاازایپارهبقایوبیستمقرندرایدوئولوژیکھای

اززدائيایدئولوژی.بکشدآنکنندهتعییننقشوسیاسیقدرتسرشتازمافھمبرساتری

سازماننوع،بنابراین.بودنخواھددموکراتیکنظامیککنندهتضمینتنھائیبھدولت

.سیاسی دولت و قدرت ھدایت گر آن ، بر درجھ بکارگیری ابزار قھر نیز اثر می گذارد

کھدھدمینشان،استگرفتھانجامھاوائيدانشگاهدرکھوسیعیموردیوتطبیقیمطالعھ

ازنفرمیلیونھفتادوصد،١٩٨٧تا١٩٠٠فاصلھدریعنی،سدهیکازکمترفاصلھدر

این.اندرسیدهقتلبھھاحکومتنیمھوآنانھایحکومتخودتوسط،کشورھاشھروندان

.استبودهتاریخدرانقالباتوالمللیبینھایجنگدرھاانسانکشتارھمھازبیشتر،ارقام

سازیپاکویاکشینسلتعاریفازفراتر،خودمردمعلیھھاحکومتجنایتارتکاب

مردمبرابردرپاسخگوغیروترگرامطلقھاحکومتھرچھ؛رودمیمذھبیونژادی

چنیننسبتترتیببھمان؛استبودهبیشترنیزکشیمردماینسنگینعیار،اندبودهخود

برخوردارمدنیوسیاسیھایآزادیازشھرواندانکھکشورھائیدرنیزجنایتیارتکاب

80.بوده اند ، کمتر بوده است

ھولناکیارقاماز»ھاحکومتتوسطمرگ«خودکتابدر»روومل.جی.آر«ھاییافتھ

٣۵ازبیشترباچین،میلیون۶٢بھنزدیکباشورویکشورسھسھمکھکندمیحکایت

شھروندانازکشیمردماینازسھمباالترین،میلیون٢١نزدیکبانازیآلمانومیلیون

81.خود در قرن بیستم  را داشتھ اند

سابقعضو،یاکوولفآلکساندرکھارقامیباتقریبا،رومل.جی.آرتوسطشدهارائھآمار

باکھ»شورویروسیھدرخشونتقرٍن«کتابدرگورباچفدورهدرشورویدفترسیاسی

:رجوع شود بھ81
R.J.Rummel: Death by Government. 7th Edition.Transaction Publishers.New Brunswick.USA and Uk.2009.pp.79-111

این کتاب با دیاگرام ھا و آمارھای ریز و منابع مورد استفاده در مورد این کشورھا در دوره ھای مختلف ھمراه است

80R.J.Rummel.Democracy,Power,Genocide ,and Mass Murder.The Journal of Conflict Resolution.Vol.39, No.1 (
Mar,1995) pp.3-26
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کھدھدمینشانو.ھستندمنطبقبرھم،استنوشتھ»ب.گ.کا«ھایآرشیوازاستفاده

82.قدرت مطلق بطور مطلق می کشد

؛نداردوجودفضیلتیخشونتنفسدرزیرابیزاریمخشونتزشتچھرهبھکردننگاهازما

وزندگیوصلحسرنوشتکھاستتاریخحرامزادهفرزند،اندامکریھعفریتاینلیکن

آنستایشبمعنیآنجوھرهشناخت؛میزندرقمنیزراقانونمداروآمیزصلحھایشیوه

خواهمامدنیزندگیساختارھایازبسیاریسازد؛میآنبامقابلھبھمجھزمارابلکھنیست

ھردرودارندخودبھآنراازاینشانھواندگرفتھشکلاییافتھسازمانقھردرمتنناخواه

غالفدرگاهوآختھبرشمشیربرقھیبتدرگاه:ماسترویرویاقھر،زندگیازگامی

زمیندرپوشیدهزرهّسرّوریاوآسماندرقھارخدای،مذاھبدرآننام؛قانوندرپوشیده

فرمانروائیسلطاناوشھریارھیاتدر.رامیطلبدقدرتنمایندگانازمطلقاطاعتکھاست

ولی.انگیزدمیبرراگویانثناتکریمورقیبانرعبوترس،زرینشتاجتلئلوکھاست

.کمتر کسی نظر بر لکھ ھای خون در دیھیم بر سر و سریر سلطنتش می اندازد

؛استکردهحفظدرسینھراخشونتتصویرازمکرریروایاتبازدیراز،جھانادبیات

پرجھنمازترسیمی،الگیریدانتھدردوزخالیھھفتتاسوفوکلاودیپوسوآنتیگوناز

تولستوی؛استآنازرھائيدنبالبھکھاستسیاسیقدرتخشونتمنگنھدرانساننکبت

رستگاری«رازآنانولی؛استنامیدهاھریمنآنراداستایوسکیواخالقیغیرراخشونت

اساسیھایکانونازیکیخودکھکردندمیجستجومذھببازگشترادرخشونتاز»

بینتیزنگاه.استجدیدعصردرقھرسمبلتفنگسروانتسکیشوتدوندر.استخشونت

مکبثدربارویکچھلخونواژهواستخیرهقدرتوخشونترابطھجوھربرشکسپیر

83.برصفحات نوشتھ نشستھ است

در شکل نوینی را کرده استخود را بر اساس مکبث ویلیام شکسپیر باز آفرینی»خونینتخت«آکیرو کوروساوا ، سینماگر ژاپنی ، فیلم معروف83
.کھ ھمان مضمون را بیان می کند

تراژدی مکبث ، بی شباھت بھ خودکامگان بر سر قدرت نیست کھ با قتل و جنایت بھ قدرت میرسند و راھی جز ارتکاب جنایت بیشتر برای حفظ خود
.حکومت خونبار خود ، جھانی را بھ آتش کشید و سرانجام خود در شعلھ ھای آن می سوزندآنھا در ھراس دائمی از تھدید علیھ.باقی نمی گذارند

82Alexander .N.Yakovlev. Yale University Press.2002.pp.
:مارشال ژوکوف نیز در یاد داشت ھای خود بھ این تراژدی بزرگ آشاره می کند

اگر.مثل گاو و گاومیش وگوسفند  می ریختندآدم ھا را دستھ دستھ در کامیون ھا.آنھا آستین ھا را باال زده ، تبر بھ دست سر ھا را از تن ھا جدا کردند
بھ نقل از آغاز.مردم می دانستند کھ دستان شما در خون مردم بی گناه فرو رفتھ است ، نھ با ھلھلھ و شادی بلکھ با سنگ از شماھا استقبال می کردند

ھمان کتاب
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بویژهو،قدرتوقھررابطھازمیتوانرافراوانیھاینمونھنیزایرانکالسیکادبیاتدر

ھیچزیراآوردمثالحاکمھایامپراتوریوھاسلطنتتکویننقطھبعنوانعریانخشونت

84.امپراتوری  بدون شمشیر آغشتھ بھ خون نمی توانست بوجود آید

قھر:استیافتھاستوارقھرازاییافتھنظامعنصرسھبر،اجتماعیوسیاسینظامھر

گونھمذھبشکلھرومذھبدرشدهگذاریرمزقھر،سیاسیقدرتدریافتھسازمان

ناپذیریتفکیکوسیستمیکپیوندکھتولیدشیوهدروجھیچندومرکبقھرو،ایدوئولوژی

.اشاره خواھم کردمن بھ ناگزیر بھ طرح گونھ ای از آنھا.باھمدیگر دارند

اجتماعیمازادتصرفنحوه،اجتماعیبندیصورتھردرقھربروزمرکزیکانوندر

یکتوسطاجتماعیمازادتصرفاین.میکندتعییننیزراقھربروزنحوه،اقلیتیکتوسط

ُبعد،آنتصرفشیوهواستاییافتھسازمانومعینجامعھھردرقھروجودیدلیل،اقلیت

.سازدمیمعینراعریانخشونتویاقھربکارگیریدامنھو

کنندهتعریفلیکن،استمازاداینتصرفبرایضرورشرطسالحاگرچھمنظرازاین

یافتھتغییرھمواره،اجتماعیھایبندیصورتتحولبانیزسالحنوع.نیستقھرجوھر

نھوگیردمیانجامکمانوتیرباداریسرمایھجامعھدراجتماعیمازادتصرفنھ.است

در ادبیات کالسیک ایران می توان موارد متعددی.شعر احمد دقیقی کھ در آغاز این نوشتھ آمد ، بھ نحوی بھ  نقش قھر در رابطھ با قدرت اشاره دارد84
تکوین امپراتوری ھا در ایران ؛کھ ھمھ گرتھ گونھ ایست  از نحوهاز  اھمیت قھر و غارت در  در شکل گیری قدرت و یا حفظ و گسترش آن  نام برد

من بھ دو نمونھ از فرخی سیستانی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی در آغاز منظومھ اش بسنده می کنم  کھ در آغاز داستان عشقی ویس و
:رامین ، بھ ستایش از کشورگشائی ھای طغرل بیگ و بر دارکشیدن رقیبان  پرداختھ و می گوید
بخوان اخبار او را تا بدانی                                               کھ کس ملکت نیابد رایگانی
ھمی تا آب جیحون راز پس ماند                                  دوصد جیحون زخون دشمنان راند

یکی طوفان زشمشیرش بر آمد                                    کزو،  روز ھمھ شاھان سر آمد
ھمھ از دست او شمشیر خوردند                                 ھمھ شاھی و ملک اورا سپردند
از آن دریا کھ آنجا ھست افزون                              از ایشان ریخت سلطان جھان خون

ھر آن کھتر کھ با مھتر ستیزد                                    چنان افتد کھ ھرگز بر نخیزد
کنون یابند آنجا بر درختان                                       بھ جای میوه ، مغز شوربختن

.رجوع شود بھ منظومھ ویس و رامین ، با مقدمھ و توضیحات محمد جعفر محجوب

:آوردمیچنینسیاقیدبیرمحمددکترتصحیحبھ١١١شمارهقصیدهدرسبکتکینمحمودسلطانمدحدرنیزسیستانیفرخی

بگذرانیدی سپاه از رودھائي کز قیاس                   ژرف دریا باشد اندر جنب آن ھریک قلیل
باز گشتی شادمان و بر ستوران سپاه                     از فراوان زر و زیور بارھا کردی ثقیل

ژنده پیالن کز در دریای سند آورده ای                 سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل
قرمطی چندان کشی کز خونشان تاچند سال         چشمھ ھای خون شود در بادیھ ریگ مسیل
وان سگ ملعون کھ خوانند اھل مصر اورا عزیز      بستھ و خستھ بھ غزنین آندر آورده ذلیل

دار او برپای کرده در میان مرغزار                     گرد کرده  سنگ زیر دار او چون میل میل

است  و میخواھد آیندهپادشاھی ھای چند ھزارسالھ درسرزمین ما ایران»آفرینآفتخار«ھر آنکس کھ در جستجوی گذشتھ شکوھمند و پرعظمت  و
را بر پایھ سنت  این گذشتھ بنا کند ،  چھ نیک است  کھ بھ لوح خونین در دیوار تاریخ اندکی نظر کند؛ و چھ افسوس کھ امروز کھ دست ھای آلوده و

دھند کھ از بر افراشتنگذشتھ و امروز را نشان می»شکوه«زبان و کالم بر تخت قدرت نشستگان حکومت اسالمی ، قیاس تلخی بین حسرت آن
.چوبھ ھای دار در منظر عمومی و محیط دانشگاه برای درس عبرتی برای مخالفین سخن گفتھ اند
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ھایشبکھوپیماھواوموشکوتانکوتوپباتوانستمیباستانرمدرمازادتصرفاین

،قھرفقطنھ،اینرواز.گیردانجامبردگانعلیھتلویزیونیھایرسانھھاوروزنامھتبلیغ

درقھرایدهبرعمدتانوشتھاین.ھستندتاریخینیزقھربروزنحوهومازادتصرفنحوهبلکھ

ایرانکشورماندرگسیختھلجامخشونتبروزچرائیوعامبطورداریسرمایھجامعھ

.متمرکز خواھد بود

ومرکزیھستھدروکارکردازناپذیریتفکیکبخشبایدراخشونتتعبیریبھوقھر

روابطبودنتاریخیدلیلبھقھرمنظرایناز.گرفتنظردراجتماعیروابطدرسیستمیک

پیداایویژهاشکال،اجتماعیبندیصورتھردرواست»تاریخی«،انساناجتماعی

اجتماعیروابطبا،فئودالیجامعھیاداربردهوبردهروابطدرقھربروزشکل.میکند

قھرنمودکھداریسرمایھپیشجوامعبرخالف.ھستندمتفاوتھمازداریسرمایھبرمبتنی

بدلیل،داریسرمایھجامعھدر،داشتندایسادهنسبتاو»شخصی«نمود،خشونتاعمالو

،دولتسیاسیسازمانترمتنوعوترپیچیدهھایساختاروکاراجتماعیتقسیمگستردگی

یافتھسازمانوترپیچیدهنیزقھراعمال،مدنیجامعھوفرھنگیوایوئولوژیکھاینھاد

در،خشونتبصورتانبرھنھشکلوعامبطورقھرازشکلیھردلیلبھمین.استتر

ازشکلیھرجوھرواستتعریفقابلفورماسیونیکیااقتصادیوسیاسینظامیکمتن

وسیاسینظامیکدرقھروسیعتردایرهباآنرابطھکھبودخواھدفھمقابلزمانیخشونت

چوبچھاردرقھرنوعازمشخصیبندیبلور،خشونتیھرزیرا.شودیافتھدراقتصادی

یامجموعھزیربعنوانخشونتو،قھرنمود،منظرایناز.دھدمیتشکیلرا»نظام«یک

تفکیکجزء،اجتماعیواقتصادیھاینظامتاریخیتغییربدلیل،آنازایویژهشکل

درقھرکھگفتبایدمنظراینازدارند؛»سیستمیک«ماھیتوبودهنظامیکازناپذیری

کاربردبھخشونتتقلیلگونھھروشودنمیخالصھسالحکاربرددرجملھاز،واحدیشکل

بندیشکلیافورماسیونیکباآنوارهاندامرابطھگرفتننادیدهبمعنی،سالحصرف

،سالحزیرا.بودخواھدخودترعاممتندرآنویژهدالیلنیزومشخصاقتصادیوسیاسی

سالحاز»استفاده«بلکھ.نیستقھرکنندهتعریفخودخودیبھواستابزاریکصرفا

رابطھازجداوآنبرندهبکاراجتماعینیروھایازجدا،خنثیابزاریک،بعنوان

استفادهگونھھرپشتدرازاینرو.استمفھومومعنافاقداجتماعینظامیکباآنسیستمیک
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وگرفتھقرارآنمجریویادهسازمانبصورتاجتماعیمعیننیروھای،سالحاز

درخشونتاگر،دلیلھمینبھ.دھندمیقرارقھرکاربردھدفرادیگریاجتماعینیروھای

جامعھدرخشونت،کندمیایفاءراحیاتبقایبرایغریزیوفردینقش،حیوانیجھان

وکندمیتعقیبرامعینیھدفواستاستواراجتماعیوآگاھانھکاربردیبرانسانی

وطوفانوسیلازماعامیانھزباندر.نیستتعریفقابلاجتماعینیروھایازقھرخارج

مفھومدرقھرینھطبیعتدرولی.آوریممیمیانبھسخن»طبیعتقھر«بعنوانزلزلھ

«برآینداتفاقیھربلکھ.میدھدرخکھآنچھبرآگاھینھوایغریزهنھ،داردوجوداجتماعی

خواھدپیدااجتماعیمضمونطبیعتقھرزمانیتنھا.استفیزیکیقوانینکارکرد»طبیعی

محیطبحرانشاید.باشدزدهبرھمراطبیعتبرحاکمقوانین،آندرمداخلھباانسانکھکرد

زیست نمونھ آشکار آن باشد

آندربود،اخالقیغیرصرفاایدهیکگفتندمیھااومانیستکھھمانگونھخشونتاگر

مواجھچندانیچالشبازندگیصفحھوخودتاریکروانازآنحذفبرایبشرصورت

.نمی شد ؛ ولی چنین نیست و بھ گفتھ فروید  ، خشونت ھمزاد و در بن تمدن بشری قرار دارد

،باشدیافتھسازمانمدنیوسیاسیھاینھادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعھاگر

دولت،ھانھاداینبدون.بودخواھدمتاثرآنازدولتیعنی،جامعھنھادترینیافتھسازمان

اصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامعدرنھادترینیافتھسازمانبعنوانسیاسی

یکماھیتبینمستقیمیرابطھ،اینرواز.بودخواھدداراراخشونتگیریبکارتوانائي

ھایرژیمدر.داردوجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولت

،نھادترینیافتھسازماناین.استجامعھعلیھخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیتر

بروزدرکنندهمحدودعاملبعنونمیتواند،قھرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر

مذھبیوفرھنگیواتنیکیترکیبباجوامعدربویژه،ھمھعلیھھمھجنگھایخشونت

میکھبودخواھیممواجھکنندهکنترلقھرھژمونیکخصلتبامااینجادر.کندعملمتنوع

ضدیاودموکراتیکمیزان.استنسبیتثبیتباسیاسیقدرتھرویژهکھگفتتوان

.دموکراتیک بودن قدرت سیاسی ، درجھ خشونت در جامعھ را تعیین میکند

میاجتماعینیروھایآرایشنحوه،اجتماعینیروھایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

،برعکسیاوساختھمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقھربکارگیریظرفیتاینتواند
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خاصیشرایطدرکھقھراعمالتوانائيازبخشیبنابراین.بدھدرابیشتریعملفرجھآنبھ

آنتوسطوداردبستگیاجتماعینیروھایآرایشنحوهبھ،شودمیتبدیلبرھنھخشونتبھ

.مشروط می شود

نھانگاه،ایجامعھھرکھبودخواھیممتوجھ،کنیمنگاهرابطھاینبھدیگریزاویھازاگر

قھربھتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکھحالاستقدرتبالفعلنھوبالقوه

بااجتماعینیروھایازایھرجامعھاینکھبدلیلولی.داردخوداختیاردرراوخشونت

نیروھایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدوئولوژیکوسیاسیھایگرایش

یاومانوورامکان،استگرفتھجاسیاسیقدرتسطحدرکھمسلطینیرویبھ،اجتماعی

حکومتیزیرا.دھدمیراخودحامیاجتماعینیرویازبیشتریخشونتیبھتوسلظرفیت

ازولیاستاقلیتقدرتیکخودنھایتدر،استگرفتھبدستراکشوریھدایتسکانکھ

ھمانسلطھامکانامرھمینواستترفشرده،جامعھدراجتماعینیروھایپراکندهآحاد

آیندیھمبصورتاجتماعینیروھایھرچھولی.سازدمیفراھمراجامعھبراقلیتقدرت

یاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبھتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدر

شرایطبعنوانتوانمیآنازکھاستشرایطیھماناین.بکنندتوانندمیاثربیوفلج

نیروھایآھنگھمفشاردلیلبھ،١٩٨٩دربرلیندیوارفروریزیآستانھدر.بردنامانقالبی

،ھونکراریشرھبریبھشرقیآلماندولت،آندروندرتشتتوحاکمقدرتمخالف

سناریویگرنھوداد،دستازراحاکمنظاممخالفینعلیھقھربھتوسلگونھھرتوانائی

کھگفتمیمارکسوقتی.رھدرخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقھرسقوط

تبدیلھمانیعنی.استمسالھاینبھاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائل

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبھکھبالفعلشرایطبھقھراجتماعیتبلوروبالقوهشرایط

.آگاھی و سازمان دھی اجتماعی است

معینبرھھھماندرشرایطھمانبھمحدود،آگاھیاین،شودمیگفتھسخنآگاھیازوقتی

،انقالباتازبسیاریدر.شودشاملرامحدودودیزاویھکھاستممکنفقطواستزمان

وھلھدرآگاھیاین،میخیزندبرحاکمقدرتعلیھنسبیآھنگیھمیکدرکھمردمیتوده

میراتریپیچیدهذھنیسازمان،آگاھیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلتبرنخست

ونااستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانھموارهبنایککردنویرانزیراطلبد
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تبدیلپیشینمرحلھآگاھینفیبھتیکیدیلکبصورت،مرحلھاینبھنسبتعمومیآگاھی

اینمیگیردشکلتاریخدرانقالباتشکستنطفھکھاستنقطھھمیندردرست.گرددمی

درمردماعتقاداتاینکھنخست.استمتعددیعواملبھمشروط،مردمکردنعلمقدامکان

حاکمیتازکھمعینیطبقاتیامردمازبخشیھموارهوشودمیتجزیھمتضادیخطوط

نیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگرھایالیھباتقابلدربرندمیبھرهموجود

اکثریتھمدلیلبھمینومیشودتجزیھناخواهخواهشودمیگفتھسخنآنازکھمردمعمومی

قابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاببدوناینکھدوم.ندارندواحدیارادهھمیشھجامعھ

طفیلینقشبیشترونداردراقدرتبرفشارتوانائییاوقدرتساختاردرسیاسیترجمان

میگرگشکارآسانیبھکھبودخواھندحصاریبیگلھشبیھوداشتخواھندراسرگردان

حرکتمختلفطبقاتیمتناقضمنافعخطوطجھتدرعمومیارادهکھگفتبایدبازو.شوند

قھراینکھسوم.استبیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمی

ازاستفادهھژمونیداشتندستدربھتوجھبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشرده

اکثریتبراقلیتحاکمیترازاین.کندفلجتواندمیراخودعلیھکردنعلمقداراده،خشونت

بدلیلاستھمگانیقھریانیروحاملکھعمومیارادهزیرا.استبودهتاریخطولدرمردم

ھمگانیارادهآنومیشودتقسیممتفاوتیجھاتدرعمال،متعارضطبقاتبھجامعھتقسیم

داشتھوجودنھتاریخدرنھھرگز،گفتمیسخنفرضیھیکبصورتروسوژاکژانکھ

ازبخشیمشارکتتنھابا،تاریخانقالباتبزرگترینحتی.باشدداشتھوجودتواندمینھو

.جامعھ بوده است

وسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیھرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،اجباروقھر،نیروبینارگانیکیرابطھکھکردخواھیممشاھدهوداریمکاروسرپیچیدهو

کھکندمیمتصلبھمراآنھاکھداردوجودخشونتنیزوھژمونی،ایدوئولوژی،قدرت

پیداتربرجستھخصلتوآنھاازیکھربروزولی.نداردبیرونیعینیتدیگریبییکی

آنکھبیمارکس.استخودخاصشرایطبھبستھواستبالقوهھموارهآنھاازیکھرکردن

ایدهبابیشترھاحکومت،کھبودمعتقدھیومدیویدھمانند،بگیردنادیدهتاریخدرراقھرنقش

ازتوجھیقابلھایبخشبیندروقتی.خشونتازمستفیماستفادهتاکنندمیحکومتھا

بعنوانتواندمیواستبالقوهنیروییکمعنیبھاین،کندمیپیدانفوذمعینیایده،جامعھ
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خشونتبھتوسلامکانبدونولی.گیردقراراستفادهموردمخالفنیروھایعلیھفشارابزار

بینمستقیمیرابطھبماند؛ازاینروقدرتسربرویاآمدهبوجودتواندنمیحکومتیھیچ،

ھردرنھادترینیافتھسازمان،دولتکھآنجائیاز.داردوجودخشونتوسیاسیقدرت

یاشمشیرقھر:استگرفتھقرارعمدهدوقھرپایھبرخودسیاسیکارکرددر،ایستجامعھ

کھچندھراستدیگریقالبدرشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکھقانونقھروبرھنھخشونت

قھر«عنصردرصرفاکھآنستازترپیچیدهایپدیده،قھرعنصرحاملضمن،قانون

بخشرضایٍتعنصرومسلطعرفوایدوئولوژی،قانونپیکرزیراشودخالصھ»مبدل

توانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیھیچدر.استنھفتھنیزجامعھازھائی

امگانآنازاطاعتبھدیگرانکردنواداردرھژمونیکنیروییکطرفازقھراعمال

قھربرمبتنیایستجامعھنفسھفیقانونبرمبتنیجامعھھربنابراین.نداردراخودتحقق

توسلظرفیتکھاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتدرسرکوبھایدستگاهکھیافتھسازمان

چنگیزییاسای.استنھفتھآندربرھنھخشونتبھتوسلظرفیتلزومصورتدروقھربھ

شمشیربرمتکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکھقوانینی-

این.شدمیتبدیلآنتیزتیغشمشیربھقانونشبحآنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیز

.کندمیصدقنیزھاکشورقوانینتریندموکراتیکمورددروقانونیھرمورددرامر

،داردرابرھنھقھربھتوسلیاوقانونطریقازقھراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی

حاکماقلیتکردنواداربرایالزمھمایندیآنھنوزمخالفنیروھایکھاستآندھندهنشان

.از اراده خود و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند

گونھمضامینیباوعامکاربرددوباایواژهبا،بریممیبکاررا»نیرو«واژهماوقتی

مسالمتجنبشیکعبارتیبھ.داریمکاروسرترمحدودکاربردیبانیزووسیعتروگون

بھبالقوهتبدیلفرآیند.استخشونتعنصرحاملبالقوهو»قھر«عنصرحاملبالفعل،آمیز

جنبشزیرا.نیستارادیامریکوکندمیتعییناجتماعیوسیاسیمشخصراشرایطبالفعل

توانائیآمیزمسالمتجنبشکھبیندومیرسدمیآناستنتاجبھخودتجربیحرکتمسیردر

ھایجریانترینسختوسفتحتی.استدادهدستازراحاکمخشونتبرابردرتاثیر

وظرفیتایجامعھدرکھتازمانیکھبودندواقفامراینبر،مسلحانھمبارزهطرفدارھای
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جنبشدامنھازخشونتبھتوسل،داردوجوداجتماعیوسیاسیگذاریتاثیروحرکتامکان

85.کاستھ و بھ قدرت حاکم  امکان سرکوب را می دھد

نیرودرنھفتھقھراینشرایطیدرولینیستنیروھمپوشالزاما،خشونتروازاین

بینارگانیکیرابطھکھاینضمنبنابراین.بگیردخودبھمستقیمخشونتشکلکھاستممکن

دواینبینتفکیکیکھاستالزمھموارهلیکن،داردوجودخشونتو)بالقوهقھر(نیرو

.مفھوم داشتھ باشیم

خواھدمیوگیردمیشکلمعینیھدفبرحولمعموالآمیزمسالمتاجتماعیجنبشیک

سازمانوگستردگیچھھر.واداردخودخواستھپذیرشبھرامقابلطرففشار،اعمالبا

سیاسیقدرتمیتواندومیشودتبدیلگیریچشمقھراھرمبھجنبشاین،باشدبیشترآنیابی

بھتوسلظرفیتشرایطیدریاوداردبازنیرواینعلیھخشونتبھتوسلازرامعینی

)خودازدفاع(حقوقیواخالقیمشروعیتآمیزمسالمتجنشوبھشودتبدیلمتقابلخشونت

.را می دھد

بھبلکھنداردوجوداجتماعی»واحدبلوک«بصورتعمومینیروی،ایجامعھھیچدر

قراردرھمگانیارادهطرفدارترینسختسر،روسو.شودمیتجزیھمتضادھاینیرو

متحدنیروییکبصورتھمگانیارادهکھبودواقفنکتھاینبرخوبیبھاجتماعیداد

امربھآنعامخصلتتانباشدھمسازآنبافردیکھاستکافیواستنداشتھوجودھرگز

.استخوددروندرآیندھمنانیروھایگیرندهبردرایجامعھھربنابراین.شودتبدیلنسبی

رژیمشرایطدریافتھسازمانتجمعاتواحزابنبوددرحتی،ھاگروهھستیازتوانمی

فعالاادهبھشدنتبدیلظرفیتآنانمنفعلارادهکھکرداشارهدیکتاتوریوسرکوبگرھای

ھاینیرویانیروبھمااینجادر..دارندراھمضدیاومعینجھتدرفشاراعمالتوانائیو

قرار»صلح«یاباھمتعادلنقطھیکدرھموتقابلدرھمکھداریماشارهجامعھمختلف

بعنوانصلحنقطھازتوانمی.استپیشینھایستیزمجموعھیکآیندبرخودکھاندگرفتھ

ماتعادل،یاصلحنقطھایندرتردیدبی.بردنامنیزمعینایلحظھدرقھرتعاملنقطھ

تاصلحتداومکنندهتضمینعنصرکھمواجھیمنیروھاازیکیھژمونیوجودباضمنیبطور

برھمزودیادیرتعاملنقطھ،نیرویکھژمونیبدون.استموجودتعادلخوردنبرھملحظھ

.شرایط مطلوب و نامطلوب بھ این نکتھ اشاره دارددر بخش»جنگ ھای چریکی«ارنستو چھ گوارا در نوشتھ85
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قابلیتقھرقدرتبدون،ھژمونیلیکن.بودبایدایتازهستیزانتظاردروخوردخواھد

رابطھھردرکلیدینقشبرھنھقھر،سطحنخستیندرونداردراخودپیشبردواعمال

واداریعنی.اندگرفتھشکلآنمحوربرھادولتتاریختمامیوکندمیایفاءھژمونیک

قدرتشبحیاوقدرتاھرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویتبعیتازنیروھابقیھکردن

واکراهرویازچھھژمونیکقدرتبھدادنتنمتضمنھژمونیعنصرحالعیندر.است

ھژمونیکغیرنیروھایطرفازھژمونیکنیرویبھنسبترضایترویازچھوناگزیری

86.باشدعوامل متعددی می تواند در این رابطھ دخیل بوده.است

است؟نامطلوبشرایطیھردرقھرازاستفادهآیا

وھستیدجنوبوشمالبینداخلیجنگآستانھدرو١٩قرننیمھآمریکایدرکھکنیدتصور

رابردگیحفظبرایجنگراه،جنوبدارانبردهواستبردگیالغاءجنگاصلیموضوع

واجتماعیرابطھیکبعنوانبردگیبردنازبینبرایقھرازاستفادهجزراھیآیا.اندگزیده

طیدرداریبردهخشونتباراداخلیجنگدورهخشونتاگرداشت؟خواھدوجودسیاسی

.بودخواھدکوتاهوناچیزبسیارآمریکاداخلیجنگدورهخشونت،کنیممقایسھقرنچند

آفریقاقارهکھرفتازبینبردگیاثربر،آفریقاجمعیتازسومیککھکردنبایدفراموش

بعدھایدورهدرقارهآنماندگیعقبعللازیکیوساختمحرومخودکارنیرویازرا

انسانیتلفالتباراتولیدیبازوینابودیوقرنچندطیدروسیعکشتاراینمیتوانآیا.بود

ازقھراستفادهتوانمیآیا،برآناضافھکرد؟مقایسھآمریکاداخلیجنگھایخسارتو

حقازداربرده،زمانآنتاکرد؟محکومراداریبردهازناشیخشونتبردنازبینبرای

دھندهتغذیھعاملبردگینظامو،بودمندبھرهبردگانعلیھخشونتازاستفادهجانبھیک

برایقھراعمالپس،استبودهخشونتبکارکیریبرایقانونیحقچنینوخشونتچنین

خواھدتلقیمطلوبیومثبتامربلکھ،بودنخواھدمذمومتنھانھبردگیخشونتبردنازبین

خشونتبنامنمیتوانشرایطیھرودرمجردبطورراقھرعلیھقھرگیریبکار،بنابراین.شد

ازناشیخشونتوبردگیلغوبھحاضرکھنیزداربردهبھخودسالحتسلیم.کردنفیطلبی

.آن نیست را کسی مخالفت با خشونت  تفسیر نخواھد کرد

.بحث ھزمونی در برگیرنده سطوح متفاوتی است و نیازمند تمرکز ویژه خود است کھ خارج از حوزه این نوشتھ است86
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مشروطیتانقالبآیا.استگویائیشاھدخود،مشروطیتانقالب،ایرانتاریخیتجربھدر

وحققانونحاکمیتاستقرارشکلنخستیتنوآزادیمنادیبعنوان،خودھاینقصانھمھبا

تفنگوخانستارتوپخانھشلیکبدونمیتوانست،خودنظرموردحکومتانتخابدرمردم

تکذیبیاوتایید،ازاینروبرسد؟پیروزیبھآنخارجیھمدستانوارتجاععلیھمجاھدین

معنیمیتواندخودتاریخیمشخصمتندرآندادنقراربھوابستھ،خشونتیوقھرھرنوع

.داشتھ باشد

اگر.ھاستانسانروابطدرحاکماصلنخستینخودازدفاعحقوحیاتحفظغریزه

استمجازمتقابلخشونتبھتوسلباخارجیقدرتیکتجاوزبرابردرمردمیایستادگی

مردمخودازدفاعحقاگر؟دانستمحکومخشنوآمیزقھرعملیکبعنوانآنرابایدچرا

شمردهحماسھوپرستیمیھنبلکھ،مجازفقطنھخارجیدشمنیکبرابردرکشورییک

راخودبنیادیحقوقعلیھحکومتییکتجاوزبرابردرمردمھمانمقاومتحقچرا،شود

بیگانھدشمنیکخشونتبینتفاوتیچھ،آنصورتدر،اگرنھشمرد؟مشروعومجازنباید

بیشترامکاناتووابزاربازتربادستیکھمردمحقوقبھمتجاوزحکومتیکخشونتو

حقواستدشمنیک،کندمیحملھبماکھایبیگانھقدرتاگردارد؟وجود،کندمیعمل

حکومتیکچرا،خائنانھکرداریآنباھمدستیو،انگیزستایشعملیآنعلیھجنگیدن

غیر،کندمیتحقیروسرکوبوکشدمیبندبھراھاانسانروزھرکھداخلیمتجاوز

آنبھدادنرایبرایزشترآنازونامیدخودآنراحکومتبایدیاوآیدمیبحسابدشمن

ھمانبھخائننبایدراخودمردمدشمنبادرونیدشمناینھمدستانچراو؟کشیدصف

ومجازبیرونیدشمنبرابردرمتقابلخشونتچرا،استخشونتخشونتآگردانست؟مردم

اگرو؟استمسالمتراهآنبرابردربازراهتنھاو،مجازغیردرونیدشمنبرابردر

جامعھکلبرراایجانبھیکخشونتوبسترامسالمتھایراهھمھ،درونیدشمنھمان

وداد؟تنجامعھیکوانسانیکبعنوانخودتحقیربھبایدبازکرد؟بایدچھ،کردتحمیل

یعنی؟استنامشروعدرونیدشمنعلیھومشروعبیرونیدشمنعلیھانقالبیقھرچرا

دفاعبرایقھربھتوسلولیدادرسمیتضمنیبطورحکومتیطرفھیکخشونتبھمیتوان

خشونتیھرگونھجانبھیکومجردبطورکھآنھائیشمرد؟مردودراآزادیوحیاتحقاز
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بھ،عمالکنندمیمحکومرامردمبنیادیحقوقبھمتجاوزوستمگرحکومتیکعلیھرا

بازبلکھ،نیستخشونتازطرفداری،اینجادرمنقصد.دھندمیمشروعیتخودبردگی

منطقازصرفاوشودمیبیانمجردصورتبھغالباکھاستبحثیکزاویھکردن

نقشگذشتھدھھچھاردرکھگیردنظردررامشخصشرایطآنکھبیکندمیحرکتصوری

خشونتووقھراستداشتھخونخواروفاسد،غارتگررژیمیکبامقابلھدرایکنندهفلج

ازترویرانگروترخشنوتربدحکومتیاگر.استشدهانگاشتھنادیدهآنازطرفدائمی

آندر؟نخاستبرآنباجدیمقابلھبھوگذاشتآناطاعتبھگردنبایدآیا،بودمغولحملھ

آیا؟داردقرارکجادرنظامیچنینچھارچوبدرانسانکرامتوآزادیمفھومصورت

انسان غیر آزاد چیزی غیر از یک برده است ؟

ابزاراینازاستفادهحقکسیچھکھبودهاینحولبرغالباتئوریکمباحث،تاریخطولدر

بینایطرفھیکرابطھیک،واقعدر.آنستازاستفادهبھمجازحدیتاچھوداردراقھر

داشتھوجودآناعمالمحلبعنوانجامعھوقھرازاستفادهحقواجدبعنوانسیاسیدولت

تاحقاینکنندهتعریفقرمزخطکھاستداشتھوجودنیزسوالاینھموارهولی.است

بھمجازخودآزادیوامنیتازدفاعبرایجامعھ،کردعبورآنازحکومتیاگر؟کجاست

اینازحاکمقدرتکھانددادهرخمقاطعیدرتاریخدرانقالبات؟استابزاریچھازاستفاده

واقعدر.استآموختھراسالحازاستفادهدرسسالحبیمردمتودهبھوکردهگذرقرمزخط

.حکومت ھا خود یکی از عوامل اصلی بوجود آورنده این انقالبت در تاریخ بوده اند

رابطھاینکھاستممکن،آنستعلیھمقاومتیاوانقالبدورهکھتاریخازمقاطعیدر

ولی.شودخارجدولتدستازقھرازاستفادهانحصاروریختھبھمایدورهبرایجانبھیک

آناختیاردرھمچنانقھرھایساختاراساس،برجاستپاھنوزدولتییککھزمانیتا

ھایارتشبینجنگغالباکھکشورھابینجنگبرخالف،انقالبھایرهدو.داردقرار

مسلحنیروھایوپلیسوارتشوعادیشھروندانبیناستجنگیعمدتا،ایستحرفھ

اشکالیاشکلکھکندمیپیداایتودهپذیرشزمانیحکومتیکعلیھمردمقیام.ایحرفھ

میرونبردرویاصحنھبھوسیعمقیاسیدرراآنانتبعیضوظلموبیعدالتیازمتعددی

.کشاند

مجردخشونتومشخصخشونت
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مشخصرابطھیک،قھرازایمجموعھزیربعنوانواجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

شناختنمستلزم،بیرونیمشخصواقعیتیکبارهدراندیشیدنھرگونھواستعینی

مجردتقابلسطحدرگرنھواستخودمادیدالیلوتاریخیمتنوعاشکال،منشاء،جایگاه

ساختارھائیواجتماعیدالیلشناختنبدون.شدخواھیممتوقفمسالمتوخشونتایدهدو

وجودنیزآنھاتضعیفیاوبردنبینازامکان،اندگرفتھقرارآنھادرخشونتوقھرکھ

.نخواھد داشت

استممکنکھقھرپدیدهجملھاز،بیرونیمرکبوپیچیدهپدیدیدهھردقیقمطالعھاینرو،از

ھایواحدبھآنشکستنیاتجزیھبا،باشدداشتھنمودپارچھیککلیتیکبصورتکھ

واحدشناختنبدون،خودپیچیدهوکلیخصلتبدلیلآنفھمزیرا.میگرددآغازمجزافکری

کوچکھایواحدبھعامنمودیکتجزیھبا.بودخواھدناقصودشوارآندھندهتشکیلھای

سپسو،آنھاتکتکماھیتفھمومشخصمطالعھبمنظورآنھاازھریکتجرید،ذھنی

دیالکتیکیواکنشوکنشیکدربرھمدیگرآنھامتقابلتاثیراتوارگانیکرابطھبررسی

،مشخصبیرونیواقعیتیک،ترتیبباین.سازدمیمیسرآنراعمومیفھمیدنامکان

دھندهتشکیلھایواحدواشکالمشخصمطالعھطریقازکھداشتخواھدفھمقابلیتزمانی

87.خود ، بصورت یک اندیشھ کلی مشخص و باز سازی شده در ذھن در آمده باشد

زمانی،مجردوکلیایدهیکبعنوانآمریکاداخلیدرجنگخشونتبارهدراندیشیدن

تاریخیمقطعآندرگیردراجتماعینیروھایوآنمشخصمتنکھشدخواھدفھمیدهبدرستی

.، مورد مطالعھ دقیق قرار گرفتھ و سپس بھ استنتاج و داوری در باره آن گذر کرده باشد

زیربصورتآنراباید،آنفھمیدنبرایکھاستعینیمشخصواقعیتیکنیزخشونت

تحلیل،آنھادقیقرسیبابروکردهتجزیھخوددھندهتشکیلمتفاوتھایواحدیاھامجموعھ

:رجوع شود بھ87
Bertell Ollman, Dance of Dialectic:Steps in Marx ’s Method.2003 ch.5

https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/dd_ch05b.php
را بھ ترتیب زیر موردمن سیستم اقتصاد بورژوائی:مارکس در مقدمھ ای بر نقد اقتصاد سیاسی ، در تحلیل خود از سیستم سرمایھ داری  مینویسد

سپس بررسی» .جھانیبازار«،»تجارت خارجی«،»دولت«،»کار مزدوری«،»مالکیت ارضی«،»سرمایھ: «بررسی قرار خواھم داد
تمام مواد و مصالح اینھا«کھتقسیم می کند و می گوید»در کلیت خودسرمایھ«و»پول یا کردش ساده پولی«،»کاال«سرمایھ را نیز بھ

ریزی آنھا در یک کلقالب..آنھا را نوشتھ ام»روشن شدن خودم«بصورت تک نگاری ھائی در برابر من ھستند کھ نھ برای انتشار ، بلکھ برای
، می توان مشاھده کرد کھبا دقت در متد تحلیلی مارکس».و احوال خواھد داشتواحد کھ بر طبق طرحی کھ در نظر دارم ، بستگی بھ اوضاع

متعددی تقسیم ، و ھریک ازآنھا را مستقل از دیگری تجرید کرده و زیر ذره بین قرارواحد ھایمارکس ، واقعیت مشخص اقتصاد بورژوائی را بھ
در کلیتی بنام سیستم اقتصاد بورژوائیآنھا بر ھمدیگر می پردازد و نھایتا این مجموعھ راو تاثیر متقابلمی دھد و سپس بھ مطلعھ رابطھ ارگانیک

نیز، باید عوامل و مولفھ ھای تشکیل دھنده آنرا در ھر برھھ تاریخی بطور مجزا مورد تحلیلبھ اعتقاد من در نظریھ قھر.مورد تحلیل قرار می دھد
.قرار داده و رابطھ اندامواره در بروز شکل مشخصی از قھر و یا خشونت را بیان نمود
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خشونتازقانوندرمستترخشونتتردیدبی.دادارائھراخشونتشکلازیکمشخصی

خشونتکلیعنوانتحتماراھانازیخشونتوناپلئونخشونتیاواستمتفاوتمستقیم

نشانراآنھابیندرجدیھایتفاوتآنھاتردقیقرسیبرولی،کنیمبندیطبقھاستممکن

درخودکنترلتحترااروپاقھربھتوسلباکھکردندتالشھیتلرھم.ناپلئونھم.دادخواھد

بوجودخطوطازھانازیخشونتکھگفتباید،مشترکمسیراینازفراترولی.آورند

پدیدهبھآنازپیشدرصدسالکھستیزییھودیبویژهوپرستینژادنظیر،متعددیآورنده

وآفریقائیمستعمراترفتندستازواولجنگدرشکست،بودشدهتبدیلاروپائی

خرافاتبھنازیرھبرانباور،کشورآنبھسنگینھایغرامتتحمیل،ننفوذتحتمناطق

عواملمجموعدرکھکرداشارهکمونیستیضدایدوئولوژیگسترشوآلمانانقالبشکست،

وتاریخیشرایطودالیلھمانندتوانستنمیکھبودھانازیخشونتپدیدهآورندهبوجود

88.باشد١٧٨٩درفرانسھانقالبازبعدتاریخیمتندرناپلئونخشونتمشخص

ھمھبامشترکبسیارنقاطضمناسالمیجمھوریدرساختاریخشونت،ترتیبھمینبھ

ایپارهدرکھداردراخودویژهودرونینھفتھھایمولفھودالیل،تاریخدرھادیکتاتوری

خشونتازفراتربسیمردمعرفیزندگیومدنیجامعھبادولترابطھدربویژه،موارد

نیازمندھانازیازترخشنبربریتیبھاسالمیجمھوریتوسلچرائی.میرودھایناز

.استگرفتھقرارتحلیلموردکمترکھدھدمیایویژهبرجستگیآنبھکھاستویژهتحلیل

.من در خاتمھ بھ اختصار بھ آن خواھم پرداخت

میدھند؟رخانقالباتچرا

بتوانشایدوھستندمادیوملموسھایپدیدهبلکھ،نیستندمتافیزیکیھایپدیدهانقالبات

وگرفتھبرتاثیرمتعددیبسیارعواملازکھھستنداجتماعیھایپدیدهترینپیچیدهکھگفت

میبوقوعسیاسیدولتواجتماعیواقتصادینیروھایمتوازننادیالکتیککارکرددر

دیگرانقالبشبیھنیزانقالبیھیچکھھندمینشاننیزانقالباتتاریخیھاینمونھ.پیوندند

سرفرماندھی ارتش آلمان ،بھ مناسبت صدمین سالگرد قرارداد ورسای ،»از ورسایھشدارھائی«بنا بھ نوشتھ نشریھ فارین افرز ، تحت عنوان88
مارشال لودندروف و ھیندنبرگ ، تلفات سنگین ارتش آلمان در اواخر جنگ را از افکار عمومی و دولت غیر نظامی پنھان کرده بود وبرای قطع جنگ

دولت غیر نظامی وارد گفتگو در بارهپرزدینت ویلسون بھ جای مذاکره با سرفرماندھی ارتش با.بھ دولت فشار می آورد کھ وارد مذاکره با متفقین شود
آنان  بعد از پایان جنگ.شرایط تسلیم ارتش آلمان گردید و بھ این ترتیب  نقش  و مسولیت نظامیان در این شکست از افکار عمومی پنھان ماند

شکست و تحمیل قرارداد ورسای  را بھ گردن دولت غیرنظامی ، یھودی ھا و خرابکاری مارکسیست ھا  انداختند و بھ ھیستری  ضد کمونیستی در
.دوره جمھوری وایمار دامن زدند

Foreign:بھشودرجوع Affairs
Warnings From Versailles : The Lessons of 1919,Hundred Years On.By Margaret MacMillan, 8 January 2019
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عواملتوانمیکھچندھرگفت،سخنانقالباتمورددرعامیقانونازتواننمیونیست

ویژهشرایطدرانقالبیھرولی.کردشناساییمعینیحدتاراآنھابیندرآورندهبوجودعام

سوالاینبایدجدیفردیکبرای.نیستدیگرشرایطبھتعمیمقابلکھدھدمیرخخود

وفقروقتیکھباشداینمردمازبسیاریپاسخشاید؟میدھندرخانقالباتچراکھشودطرح

وبرخاستھخودستمگرانعلیھمردمھایتوده،بودمردمتحملحدازخارجمردمفالکت

ھردرمردمآیا.استپیچیدهپدیدهیکسازیساده،برداشتیچنین.میکنندانقالببھاقدام

ازیکی،مردماکتریتفالکتوفقرشایدکنند؟میخودطغیانستمبارشرایطعلیھشرایطی

عواملازعاملیکفقرزیراباشد،تواندنمیآندلیلتنھاولیباشدانقالباتبروزدالیل

لیکناست،ظلمووفالکتفقرورنجبھآغشتھبشرتاریخ.استانقالباتدردخیلمتعدد

درمردمھایالیھترینبختنگونوترینفقیر،ھنددر.اندبودهنادرھایپدیدهانقالبات

علتتواننمیرافقریگانھعاملبنابراین89.دھندمیرایخودستمگرانبھآزادگزینشی

درمردمتوده.داردوجودآندرحقیقتازایدرجھاینکھضمن،دانستانقالباتوقوع

ناتوانکھباشندقدرتبیوپراکندهچنانخودفالکتفقروھمھبااستممكنمعینیشرایط

کھنیرومنداوپوزیسیونیکبدون.باشندخودستمگرانعلیھنیرومنداوپوزیسیونیآرایشاز

نمیقرارمتحدیصفدرمردمتوده،برانگیزدعمومیافکاردربھترایآیندهبرایامیدی

،دھدمیراطبیعتدرنوزایشینویدکھبھارھایآبھسیلمثلدرست،امیداصل،گیرند

انقالببھمردماجتماعیروانانگیختنبردربھترایآیندهاندازچشمھایمولفھازیکی

بخشبیندررادیکالیسمازشکلی،مردماجتماعیرواندردگرگونیاینتردیدبی.است

رواندربلکھآیدنمیبوجودانقالبیشعارھایباصرفاکھدھدمینشانرامردمازھائی

میبستبنبھمنتھیراشدهطیھایراهھمھکھزندگیروزمرهتجربھومردماجتماعی

شرایطازامیدینادیالکتیکوچگونھکیکھاستاینسوال.بنددمینطفھآرامآرام،بینند

تبدیلمردمازتوجھیقابلھايبخشبیندراجتماعیرواندردگرگونیامیدبھموجود

در»روحشناسیپدیده«درھگلشوند؟میکشاندهرادیکالھایآیدهطرفبھوگردیده

موضوعکھاستپرداختھمسالھاینبھتئوریکانتزاعیکشکلبھ»بندهوخدایگان«بخش

نوشتھواو»سفیدماسکباسیاهچھره«و»زمیندوزخیان«درفانونفرانتسھاینوشتھ
پری اندرسون در یک مقایسھ بین مردم برزیل و ھند می نویسد کھ در برزیل الیھ ھای فقیر مردم معموال در انتخابات شرکت نمی کنند، حال آنکھ89

:بھرجوع شود.در ھند ، بد بخت ترین الیھ ھای مردم بطور فعالی در انتخابات شرکت کرده و بھ ستمگران خود رای می دھند
Perry Anderson : Gandhi Centre Stage.In London Review of Books .Vol.34, No.13 , 5 July 2012
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کھزمانیتا.داردمتضادیودوگانھخصلتامیددیالکتیکلیکن.استبودهسارترھای

بستبنولی.استکارمحافظھبسیار،داردامیدوباورموجودشرایطدررھائیبھانسان

تعبیربھ.کشاندمیآندرگرفتاربستبنشکستنبرایاندیشھبھرااو،شدهطیھایراه

آنطنینسپسومیدھدرخمردمذھنورواندربرقورعدھمانندنخست،مارکس

بھتغییرازامیدینادیالکتیکازگذر.آوردمیدرتکانبھراجامعھعیانغرشیبصورت

رایجھایاندیشھوھا.شیوهازگسستازشکلی،عمومیافكارشدنرادیکالیزهونوامیدی

90.پیشین را بیان میکند کھ مردم بھ آن عادت کرده بودند

سیاسیقدرتنظامدردرونیھایتضادوبحران،انقالباتوقوعدردخیلعواملازیکی

باواستشدهانباشتھبتدریجکھکھگردندمیایعدیدهمشكالتحلازناتوانکھاست

بھماکیاولیھشداربھبناواستنماندهآنھاحلبرایمجالیدیگرھاسوزيفرصت

وھاروشبرای،گیردانجامآشوبھایزماندرالزماصالحاتاگر«کھحکومتگران

مردمزیرابودنخواھدکارسازنیزبندنیمومالیماصالحاتواستدیردیگرجدیاقدامات

تلقىحکومتبرخودفشارمعلولراآنھابلکھحکومتگرانجانبازنھرااصالحاتاین

91».خواھند کرد

حاکمیتھرمدرکھدارندوجودرادیکالیاجتماعیھایالیھھمواره،سیاسیقدرتھردر

میتشکیلراقدرتسفتوھستھدارندموجودوضعحفظدرایویژهمنافعواندکردهالنھ

تغییریھرگونھبرابردرتمامباشدتراسیاسینظامکھ،کارمحافظھرادیکالیسماین.دھند

عیارتمامسقوطپرتگاهبھآنراوکندمیعملنظامکلیتعلیھبتدریج،کشاندمیانسدادبھ

.سوق می دھد

سرنگونیوخشونت،انقالباتمسالھ

تعقیبدقتبھرافرانسھانقالبھایرخدادکھ،آمریکائیبزرگنویسطنزتواینمارک

کسانیدربرابروفرانسھانقالبدموکراتیکھایارزشازدفاعدرپیشسالصد،میکرد

91Machiavelli : The Prince.Ch.8.Quoted in;Jack A.Goldstone.The Comparative and Historical Studies of
Revolutins.Annual Review of Sociology .Vol.8(1982).pp.187-207

90Robin Marasco: The Highway of Despair.Ch.1,Dialectics and Despair,Hegel the Wound.and Ch.5,Critique , with
Knives.
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مدتکوتاهقھرمقایسھوتفکیکدرمیکردند،محکومتروردورهببھانھرافرانسھانقالبکھ

:ناشی از انقالب و قھر بلند مدت و تاریخی در مورد فرانسھ نوشت

داشتھوجود»ترورسلطھ«ازدورهدو)فرانسھدر(،بسپاریمبیادوکنیمدقتدرستاگر«

دومیواست،آغشتھفراوانھیجانوشوربھکشیآدمآندرکھتروریدوره،اولی:است

،اولتروردوره؛استبودهھمراهتمامخونسردیومحضعاطفگیبیباکھتروری،

تروریدوره،دومتروردورهواستداشتھدوامسالیچندفقط،کوچکتروردورهیعنی

لرزهبھ،ایلحظھترور،کوچکدورهترور»ھایوحشت«ازماتن…سالھھزاراست

دورهباراتبرباسریعمرگوحشتتوانمیچگونھآخر.شویممیحالپریشانوآمدهدر

مقایسھراھاقلبشکستنوبیرحمیوتحقیروسرماوگرسنگیازناشیدائمیترورمرگ

رامدتکوتاهترورسلطھدورهازمملوھایتابوتکھاستممکنشھرگورستان…کرد؟

بروبلرزدھاتابوتاینرویتباتنمانکھانددادهیادھوشمندیبامابھودھدجایخوددر

ترکھنھترورازناشیھایتابوتتواندنمیفرانسھسرزمینتمامیآنکھحال.کنیممویھآنھا

نفرتوترتلخبستروری،سالھھزارترور،تردیدبی.دھدجایخوددرراواقعیو

درکودیدهبایدآنچنانکھآنرادردناکیووسعتکھایمنگرفتھیادماکھاستتریانگیز

92».کنیم

،»دموکراسیودیکتاتوریاجتماعیمنشاء«درآمریکائی،شناسجامعھموربارینگتون

:ھمان ایده ترور تاریخی را مطرح می سازد

کھدرنظرگرفتغالباجتماعینظامبرابردرالعملیعکسبایدرافرانسھانقالبیترور«

پیشینرژیمدرمیرومرگنرخرقمباید.افزودمیالزمغیرھایمرگتعدادبرسالھر

رژیمآندرعدالتیبیوگیریپیشقابلگرسنگیازناشیھایمرگنظیرعواملیبارا

«ھایخشونتگرفتننادیدهوانقالبیخشونتوحشتبرصرفتکیھ.دادقرارسنجشمورد

«درانگلسفردریشرامشابھیمضمون.93»نیستریاکاریجزچیزی،»عادیزمان

:تشریح می کند»وضعیت طبقھ کارگر انگلیس

نامیممیعمدغیرقتلآنراما،شوداومرگموجبکھرساندآسیبیدیگریبھکسیاگر«

خواھیمعمدیقتلآنراما،بودخواھدمرگباراوآسیبکھبداندازپیشکنندهحملھاگر.

93Barrington More ,The Origins of Dictatorship and Democracy .Boston 1966.p.103.
92Mark Twain.A Yankee in King Arthur Court

84



زودمرگگرفتارکھآنانراکھدھدقراروضعیتیدرراکارگرھاصدایجامعھاگر.نامید

آمیزیخشونتاندازهبھمانآنانمرگواستدادهرخجنایتوقتلواقعدر،شوندھنگام

ازکارگرھزاراناگر.بودخواھدگلولھشلیکیاوکاردضربھباجنایتوقتلارتکاب

رازندگیادامھکھباشندشرایطیدرزیستنازناگزیروگردیدهمحروماولیھزندگیامکانات

اینبرسرمایھاولجلددرنیزمارکس».استدادهرخعمدقتلعملباز،میکندممکنغیر

کشتارگاه«بھانگلیسدرچاپصنعتکھگویدمیوپردازدمیمدرنتولیدآمیزجنایتجنبھ

94.معروف شده است»

درتارکدرپلورادیگرانمرگازجلوگیریدرمسولیتیبیدرجرماعالمترینکھنشاید

نویسدمیو،شماردمیعمدقتلارتکابجرمباآنرابرابرکھکردمشاھدهمیالدیاولقرن

اندازهبھمان،کندنمیاقدامکاریچنینبھولیشوددیگریمرگازمانعمیتواندکھکسی:«

.95»کسی کھ دیگری را با شمشیر بھ قتل می رساند ، مجرم است

حفظبرایاییافتھساختارھایابزارایجاد،تولیدیھایسیستمازیکھرتاریخ،طولدر

شکل،منشاءبایدمشخصتولیدیمناسباتدرھر،دلیلبھمینمیسازد،الزامیراخود

کوتاهعمردرخشونتمیزان.دریافتآنرابامرتبطخشونتوقھرمشخصساختاری

قھربرمبتنیدارِیسرمایھپیشجوامعتاریخکلازبیشتربسیاربمراتب،داریسرمایھ

باید،میشودگفتھسخنداریسرمایھجامعھدراجباریاقھروجودازوقتی.استبودهمستقیم

پرسید کھ نھانگاه آن کجاست ؟

پھ«سلطنتبھکھگرددمیبرقبلسالھزارچھارازبیشبھتاریخشدهضبطانقالبنخسین

ایتودهقیامیکاثربر،مصردرفراعنھازسلسلھششمینازفرعونآخرین،»دومپی

خردیکھایشکوه«بنامزمانآنازماندهجابھپاپیروسبرشدهنگاشتھمتندر.دادپایان

»ھمگانسرور«ازوداشتھبرآسمانبردست،شاعر»پوورای«،»مصریمند

را»پوورای«شعر.دھدکیفرراخوددشمنانوکردهعملخودمذھبیوظیفھبھکھمیخواھد

خوبپادشاهاستگفتھکھانددانستھسیاسیاخالقبھمربوطھایرسالھنخستینازیکی

95 Plutark, Life of Mark Antony.Translated by Ian Scott-Kilvert( Harmondswort,1965.p287) .quote : Joan
Harris : The Marxist Conception of Violence.

Philosophy and Public Affairs.Vol.3No2(Winter 1974) pp.192-220

۴٩٨.ص.مرتضویحسنترجمھاولجلد.سرمایھبھشودرجوع94
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،ستمگرخدمھفقطنھاوکھآیدمیبرچنینومیزندمھارخودعادلناخدمھبرکھآنست

علیھعصیانبھرامردمکھکندمیمالمتخودوظیفھدرکوتاھیدلیلبھنیزرافرعونبلکھ

96.خود بر انگیختھ اند

:تصویر می کندصحنھ انقالب  علیھ این فرعون مصر را چنین»ای پوور«

توسطپادشاه.روندمیراهآنھارویوکردهھاپرتابکوچھبھپنجرهازمردمراقوانین«

نشستھقضاوتمسندعالیترینبرمردمواستشدهکشیدهپائینبھقدرتتختازمردمتوده

بیرونخودمیانازراقدرتمندانبگذاریدکھشودمیشنیدهندااینشھریھرازو..اند

97» .برانیم

ھستندزمیناعماقدرژئولوژیکھایحرکتشبیھ،گرامشیآنتونیوگفتھبھبنا،انقالبات

استعاره.بینیممیراآنھاانفجارھایبروزھایلحظھفقطماوگیرندمیشکلبتدریجکھ

انقالباتبرخالفزیراکند،میحملرانسبیحقیقتیک،گرامشیمثالدرژئولوژیک

در،انسانیعاملیتاین.دھندمیرخھاانسانعاملیتباسیاسیانقالبات،شناسیزمین

درواقعیھایانسانازکارکردمتفاوتیسطوحباکھاستانتزاعیمفھومیکخودحالعین

میاثرھمدیگربردیالکتیکیبطرزوداردپیوندگوناگوننھادھایوجامعھ،سیاسیروبنای

وقتیبنابراین.کردمالحظھآنپرتودربایدراتاریخیبزرگرویدادھرآیندبروگذارند

میپیداعینیتمشخصافرادوھاگروهچھرهدروآمدهدرخودانتزاعیبعدازانسانیعامل

بابابلکھ،کلیانسانیعاملبانھماوشودتجزیھمتضادیھایقطبدراستممکنکند

.الیھ بندی ھای متفاوتی از عاملیت گروه ھای انسانی در انقالبات مواجھھ ھستیم

ازبرونفالکتوفقرآیادھند؟میرخچراآنھاکھاستاینانقالباتوقوعدرسوالنخستین

،انقالباتکھمیدانیماست؟انقالببھھاتودهآوریرویاصلیدلیل،مردمتودهاندازه

تجربھرامالیمیناروزگاربندرتمردمتودهآنکھحال،اندبودهتاریخدرنادررویدادھای

ضمنمردمجانکاهفقر،بنابراین.اندزیستھفالکتوفقردرغالبامردماکثریتواندکرده

دھندهتوضیحتنھائیبھکھگفتباید،میکنندایفاءنقشانقالباتدرمعینیدرجھبھاینکھ

نظرینادرستاستنتاجاتوکاذبامیدبھتواندمیبرآنصرفاتکاءونیستندانقالباتوقوع

نسبیامریکمعینیجامعھھردرفقر.انجامدنمیانقالببھالزامامطلقفقر.شودمنتھی

97Jack .A.Goldstone: The Comparative and Historical Study of Revolutions.
Annual Review of Sociology,Vol.8,(1982).pp187-2007.

96https://nazarenesoftheworld.info/the-ipuwer-papyrus/
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مردمازمھمیھایبخشانتظاراتسطحبا،اجتماعیھایثروتتولیدکھھنگامی.است

انتظاراتسطح.میگرددبیشترحاکمنظامباسیاسیتقابلبرایزمینھ،باشدنداشتھھمخوانی

.کندمیبیانرااجتماعیھایثروتاینبرجامعھحقبرآگاھیازسطحیشکلیبھ،مردم
98

عواملازانقالبات.کنندنمیقیامسالمحاکمیتعلیھخودفالکتوفقرھمھبامردمیھیچ

آنھاینھاددرفسادرسوخوستمگری،حاکمرژیمبیرونیھایجنگنظیر،دیگریمتعدد

درکردهالنھدشمنیودرونیتھدید،مردمشرایطیچنیندر.گیردمیبرتاثیرنیزغیرهو

زدندامنوبیرونیھایجنگحتی.شمردخواھندمقدمبیرونیتھدیداحتمالبرراحاکمیت

در.کندنمیمتحدخودیحکومتبرحولرامردمتوددهمواردھمھدرالزاما،ناسیونالیسمبھ

.انقالب کمون پاریس ، فرانسوی ھا علیھ حکومت خودقیام کردند

انقالبیھایدورهدرکھدھندمینشانتاریخبزرگانقالباتتجربھ،عامھتصورخالفبر

وگردندمیپیشازترمتحدنا،مردمازتوجھیقابلھایبخشھمدلیوجودبامردمتوده،

تودھای«واژهتعمیم،ازاینرو.کنندمیشرکتانقالباتدرآنانازکوچکیھایبخشتنھا

داخلیھایجنگیاوھاتنشدالیلازیکیاین.بودخواھدکنندهگمراهجامعھکلبھ»مردم

اجتماعیھایگروهجزمعنائیعملدر»مردمتوده«است؛انقالباتازپسھایدورهدر

بیندرھمگرائیبیشترین،کھاستقاللھایجنگدرحتی.نیستندمتضادمنافعبامتضاد

کھانقالبیھایلحظھدر.میمانندباقیمتحدنا»مردم«باز،آیدمیبوجودمردماکثریت

توانندمیآسانیبھ،بودنددادهنشانھمدلیانقالبباشکلیبھکھمنفعلییاخاموشاکثریت

تماشگروداشتھھمزیستیطوالنیھایمدتبراینیزانقالبازبرآمدهسیاسیقدرتبا

ھایقطببھاکنونکھگردندانقالبدرکردهشرکتاقلیتھمانازھائیبخشسالخی

.متضادی تجزیھ شده اند

ھاحکومتتریندموکراتیک.نیستندجاودانھھاحکومتکھدھدمینشانبشرزندگیتاریخ

نیزحکومتیھیچھمچنین.دھندمیدیگریحکومتبھراخودجایزودیادیرنیز

نام،آنھاکشیدنپائینلحظھ.کشندمیپائینقدرتازآنرابلکھکندنمیقدرتترکدلبخواھی

ولی،استحاکمسیاسیقدرتسرنگونیمتضمنانقالبیھر.نداردسرنگونیجزدیگری
:برتولت برشت در نمایشنامھ گالیلھ ئو گالیلھ، از زبان یکی از شاگردان خود این نکتھ ھوشمندانھ را بیان می کند98

سیاره ما ارابھ کوچکی در جھانی ازوقتی آنھا بفھمند کھ.پدر و مادر من روستائیان فقیری ھستند و فکر می کنند کھ این فقرشان یک امر مقدر است
.میلیون ھا ستاره  بی انتھاست و فقرشان یک امر مقدر آسمانی نیست ، آنھا علیھ شرایط موجود خود سر بھ طغیان برخواھند داشت
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حکومتیسیاسیسرنگونیوانقالب،تاریخازمواردیدر.نیستانقالببمعنیسرنگونیھر

سرنگونیواندبودهتاریخدرنادرھایپدیدهانقالباتکھآنجائیازلیکن،اندبودهھمپوش

بانیزھاحکومتسرنگونییاوبقاء.شدتفکیکبھقائلایندوبینباید،مکررھائیپدیده

قدرتدایرهازبیرونبھقھرباورسندمیقدرتبھقھرباآنھا.داردناپذیریجدائيپیوندقھر

شکل.استسیاسیتحوالتدرقھرمضمونفھمیدن،کلیدیمفاھیمازیکیشوند؛میپرتاب

بصورتجامعھازھائیبخشگردھمائییعنی،انقالبیکبااستممکننیزقھراعمال

بھکردنمجبورجزچیزیکھانتخاباتیا،خشونتبھتوسلباواجتماعیفشردهنیروی

کودتایکطریقازیاواستقھرعنصرحاویکھگیردانجام”coercion”یاقدرتترک

ازکھاستممکنیعنی،نداردثابتیشکلنیزقدرتترکبھحکومتیکردنمجبور.باشد

وسازدمیفلجمتفاوتیبدالیلراحاکمقدرتواکنشیارادهکھپائینازایتودهفشارطریق

قھرعنصرگیریبکارباتغییرفرآیند،موارداینھمھدر.پیونددبھبوقوعکودتاطریقازیا

گرفتندیدهنابمعنی،آنگرفتندیدهنا.دھدنمیرخقدرتیتغییرھیچآنبدونواستمرتبط

ناگھاندیکتاتورییکویابندنمیاستحالھھاحکومت.استبشرزندگیدرسیاستجوھر

استھمراهعمدهحادثھیکبامھمیتغییرھربلکھ.شودنمیتبدیلدموکراتیکحکومتیبھ

سیاسیھایقدرتدروندرکھنیستآنبمعنیاین.ریزدمیفروپیشینرژیمآندرکھ

تا١٩١٧ازشورویسیاسینظامدرکھشودمدعیتواندنمیکسی.دھدنمیرختغییراتی

،آنآغازینھایدورهتمامیدر.بودنیافتادهاتفاقتغییریگونھھیچ١٩٩٠درآنسرنکونی

گشایشباخروچفزدائیشخصیتدورهواستالینجمعیھایانھداموھاسرکوبدوره

جایبھرامخالفینکھبرژنفدورهبا،»یخذوب«دورهبھمعروف،سیاسینسبیھای

شفافیت(گورباچفگالسنوستدورهیا،فرستادندمی»روانیھایاسایشگاه«بھکشتن

جامعھبھدھقانیکشوریکازشورویجامعھگذار.بودندادهرختغییریگونھھیچ)سازی

لیکن،گذاشتمیبجاسیاسیروبنایدرتاثیراتیخواهناخواه،نشینیشھروصنعتی

حاکمیتحق،حزبیتک،ایدوئولوژیکسیاسیقدرتیکبعنوانآنبنیادیبندیخصلت

گونھبھآپارتایدومیکرد،منعسیاسیمداخلھازراجامعھاکثریتکھ(ھاکومونیستفقط

نبود،سایھدولتوپوششیدولتبیندوگانگیوجود،قواتفکیکفقدان،)بوددیگری

شوروینظامحیاتتمامدر،رژیمپلیسیبازویبعنوانقضائیسیستمنقشوقانونحاکمیت
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اجتماعیوسیاسینظامیکدردرونیتغییراتانباشتحتی.نیافتتغییرآنسقوطلحظھتا

بھشرایطبھبستھتوانمیکھاستھمراهایعمدهحادثھبا،گرددمیآنسقوطبھمنتھیکھ

سیاسیقدرتسرنگونیباکھنھادقدرتترکبھ»کردنوادار«یاکودتا،انقالبنامآن

یاومستقیمگیریبکارباکھاستقدرتدرکیفیتغییرلحظھ،لحظھاین.استھمراهپیشین

.غیر مستقیم قھر انجام می گیرد

وسرنگونیکودتا،،انقالبمختلفھاینامباکھفرآینداینتحلیلدرنمونھترینکالسیک

کتابدرارسطو.استگرفتھانجامارسطوطرفازباستاندنیایدر،آنمتفاوتاشکال

قانونازھائیبخشفقطکھ،شھردولت١۵٨قوانینمطالعھبا»سیاست«پنجموچھارم

طرفدار،ارسطو؛استپرداختھآنھاتوضیحبھتفصیلبھ،استماندهجابھآتناساسی

گذاردمیانگشتدستانبھقدرتطرفازعدالتیبیوتبعیضوجودبرلیکن،نبودانقالب

نفعبھستمنھایتدراینکھوھستندانقالباتالعللعلتوتبعیضستمکھنویسدمیو

ارسطو.آفریندمیفسادخواهناخواه،قدرتتمرکزکھاستمعتقدوشودنمیتمامستمگران

99.در تحلیل خود ، از وجود عنصر قھر در تمامی این فرآیند ھای تغییر انگشت می گذارد

ترینبرجستھبعنواناوولیاستنظرھمارسطوھایارزیابیاینازبسیاریدر،الکجان

برحکومتیاگروداندمیمردم»طبیعیحق«راانقالب،لیبرالیسمعصرپردازنظریھ

100.رضایت مردم استوار نبود ، مردم حق سرنگونی قدرت حاکم  را دارند

سرنگونیھرلیکنگذرد،میحاکمسیاسیقدرتسرنگونیازانقالبیھر،اجتماعدرحوزه

نظیر(قھرازعنصریبکارگیریبااینکھضمننیزسرنگونینیست؛ھرانقالبمعنیبھ

برھنھخشونتبھقھرتبدیلمعنیبھ،استھمراهcoercion(یاقدرتترکبھکردنوادار

یکطریقازبلکھ،انقالبطریقازنھاستممکنسیاسیقدرتیکسرنگونی101.نیست

ایشدهسازماندھیکامالامریکھاکودتا،انقالباتبرخالفھمچنین.گیردانجامکودتا

قدرتساختارازبیرون،انقالباتانکھحالگیرندمینشاَتحاکمقدرتدرونازکھھستند

و لی.بردن  با کتک زدن نیستکھ الزاما بھ معنی»مدرسھ نمی رفت ، کشان کشان بردندرجبی بھ«در زبان عامیانھ ، این مصداق مثلی است کھ101
حسن دوم پادشاه مرحوم مراکش کھ فرمود ما در برابر زور تسلیم نمی شویم مگر اینکھیا گفتھ معروف ملک.عنصری از فشار و اجبار در آن ھست

!سمبھ خیلی پرزور باشد

100Leslie FriedmanGoldstein.Aristotle’s Theory of Revolution: Looking at the Lockean Side .Political Research
Quarterly,Vol.54.No.2( June2001) pp.311-331

ارسطو،٢٨١-٢٨٠صفحاتدربویژه.٣٣٨-٢٠٠١عنایتحمیدترجمھ،»سیاست«پنجموچھارمکتاب،فارسیمتن،ارسطوبھشودرجوع99
در برھم ریزی تعادل نیروھای طبقات مختلف بین قدرت حاکم و مخالفین ، شیوه ھای انقالب و نیز بھ تحلیل علل عمومی و علل ویژه انقالبات می

.پردازد
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راقدرتسربرمعینحاکمیت،مردمتودهازتوجھیقابلبخشتوسطودھندمیرخ

توافقموردموضوع،ھاکودتادرسرنگونیایدهکھگفتتوانمی.سازندمیسرنگون

با.ھستندجامعھاعماقازمھمیھایبخشگرائیھمموضوعانقالباتدرودھندگانسازمان

!سرنگونی:اینھمھ ، نقطھ مشترکی آنھا را در کنار ھم قرار می دھد

وتوافقنقطھھمانآنھادر،انقالباتدرھمگرائیوکودتادروندراولیھوفاقبرغم

میبھمآناناولیھھایبندیصفوشدهتجزیھمتضادیجھاتدرومانندنمیباقیھمگرائی

،سازدمیممکنغیرراآنھادقیقبینیپیشووقوعامکان،ھمگرائیمتعینناخصلت.ریزد

ھژمونیکنیرویراآنھاازیکھراجتماعیوسیاسیمسیر،انقالبوقوعصورتدرو

کندمیتعیینآنھادرونیمتضادنیروھاییافتگیسازماندرجھوھاھمگرائیایندروندر

آمادهپیشازمھروکنندحرکتایخواھانھترقییاانحطاطمسیردراستممکنھابعدکھ

وسیاسیمترقیجھتدراستممکننیزکودتایک؛زدتواننمیآنھابندیخصلتبرای

درپرتقالدرافسرانکودتای.بکندحرکتارتجاعیجھتیکدرانقالبیکواجتماعی

درراپرتقالجامعھ،گردیدکشورمنتھیآندرسالھچھلدیکتاتوریسرنگونیبھکھ١٩٧۴

علیھپینوشھکودتایکھحالیدر،دادقراردموکراتیکاجتماعیوسیاسیگشایشمسیر

سیاسیانسدادباشیلیشھروندانازھزارھادهکشتاربا،١٩٧١درشیلیدرآلندهسالوادور

،ترتیببھمین.بودھمراهالتینآمریکایدردموکراسیترینطوالنیبردنازبینوخفقانو

بااجتماعیوسیاسیآیندناھمنیروھایالزاماکھایتودهمشارکتبرغم،انقالبیک

نقطھتنھاحاکمقدرتسرنگونیوکنندمیحرکتآنھادروندرمتضادھایایدوئولوژی

مسیردرتواندمیسرنگونیچرخشھماندردرست،دھدمیتشکیلراآنھاھمگرائی

ازاسالمیانقالبضدکھبھمنانقالب.کندحرکتخفقانوسرکوبوعیارتمامارتجاع

انقالبدموکراتیکھایایدهسرکوبطالئيفرصتروحانیتفرقھبھ،برخاستآندرون

اولینبرایکھمشروطھانقالبیمقایسھ.دادراطلبانمشروعھارتجاعاحیایومشروطھ

ایده،قانونحاکمیت،فردیھایآزادی،مطبوعاتواحزابآزادی،دموکراسیایدهبار

راقدرتبودنپاسخگووپارلمانوانتخاباتوقواتفکیکواساسیقانونوموسسانمجلس

برپاوھاقلمشکستن«بھابتداھمانازکھ»اسالمیانقالب«با،کردایرانجامعھوارد

،»خبرگانمجلس«چھرهدرموسسانمجلسازکاریکاتوری،»دارھایچوبھکردن
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،آنکارکردبرجامعھنظارتحقگونھھرازدوربھو»فقیھمطلقھوالیت«برقراری

ایقبیلھبانظامبیستمقرندرایرانجامعھکردنھمسازبرایتالش،انتخاباتبنامایشعبده

.دھندمینشانرامتضادیکامالدوجھت،عربستانجزیرهشبھقبلسالچھارصدوھزار

متاثرروشنگریعصروغربسیاسیفلسفھوتاریخیھایارزشازمشروطھانقالباگر

جامعھیکحقوقیواجتماعیھایارزشوایدوئولوژیاز»اسالمیانقالب«مقابلدر،بود

حاکمچھارچوبھمانباراایرانجامعھکردسعیابتداھمانازوبودگرفتھتاثیرشبانی

!واپسگرامنظراینوازسترونبودانقالبیودھدانطباقدورهآنسیاسیحاکمیتشیوه

متصلبھمظاھردررابھمنومشروطھانقالب،»انقالب«مشترکواژهاگرچھ،بنابراین

«ھایارزشوعیارباکھاستاشتباهودارندتعلقمتفاوتیکامالدنیایدوبھلیکن،کندمی

.بھ داوری در مورد انقالبات پرداخت»انقالب اسالمی

دیوارفروریزی.گیرندنمیانجاممستقیمخشونتگیریبکارباالزاما،ھاسرنگونیھمھ

خونریزیوخونبا،شرقیآلماندرھونکراریشحکومتسیاسیسیستمسرنگونیوبرلین

سالھسیصدسلسلھسرنگونیبھکھروسیھ١٩١٧فوریھانقالبترتیببھمین.نبودھمراه

تصورونبودخونریزیباتوام،شکستازدرونتزاریحکومتوانجامیدھارومانوف

خشونترنگزمانیسرنگونی.دانستمرتبطخشونتباراسرنگونیھرکھاستنادرستی

.بھ خود میگیرد کھ رژیم بر سرقدرت برای حفظ خود بھ خشونت متوسل می شود

مارکسیستینظریھدرقھرجایگاه

انگلسومارکس:الف

احتمالیاستفادهدرانگلسومارکسنظراتاظھاربرموخرومقدمبشر،تاریخدرخشونت

خشونتمورددرمنسجمیومستقلنظریھخودآنھا.استبودهانقالبیتحوالتدرقھراز

اجتماعی،زندگیدرآننقشوخشونتبھنسبتآناننگرشفھمیدنبرایواندندادهارائھ

بھآناننگاهنحوهدرنخستوھلھدرو،دیگرھایحوزهبارابطھدرآنانھاینوشتھبھباید

درآناننظراتاگر،بنابراین.گرفتبھره،بوددادهرخآنانحیاتزماندرکھانقالباتی

وھاگفتھازبرداشتھرگونھ،استشدهبیانانقالباتباارتباطدرعمدتاخشونتمورد

آناننظراتتعمیمھرگونھوآنھاستبیانشرائطبھمحدودضرورتاآنانپراکندهھاینوشتھ
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نادرستھايگیرینتیجھبھتواندمیھانوشتھوھاگفتھاینشرایطمتنازبیرون

نیزقھروسیاسیقدرتباتولیدیروابطمورددرآناننظراتمورددرگفتھاین.بیانجامد

.صادق است

کنندمیحملرامتفاوتیمضامین،»انقالب«و»خشونت«ھایواژه،مفھومینظراز

.کھ یگانھ پنداری آنھا بھ آشفتگی ھا ی ذھنی و استنجاتات نادرست ممکن است بیانجامد

ونظامیامورمطالعھبھمارکسازبیشترانگلس،مارکسیستیفلسفھاصلیبنیانگداردوبین

جملھازنظامیتکنولوژیوجنگصحنھدرعملیاتیسطوحوتاکتیکواستراتژیوجنگ

شروعآنھاجدیمطلعھبھمنچستردرخوداستقرارزمانازکھاستپرداختھتفنگتاریخ

مورددراوھایتحلیل،انگلسومارکسحیاتزماندرھاژنرالازبرخیو102بودکرده

وپروسجنگ،آمریکاداخلیجنگ،روسیھوعثمانیامپراتوریبینکریمھھایجنگ

تصوراین،نوشتمینامبیکھرا)١٨۵٩-١٨۵٧(ھنداستقاللجنگنخستینوفرانسھ

قھررابطھازفراتر103.استارتشژنرالیکبھمتعلقھاتحلیلاینکھبودآوردهبوجودرا

پرداختنفرصتکھبپردازدخشونتعامتاریخمطالعھبھکھداشتنظردرانگلس،انقالبو

ازیکیکھاستگردیدهمنتشر»دورینگآنتی«كتابدراومقالھچندتنھاونیافتراآنبھ

انگلسوماركسنظرات.استبودهآنھاپیروانبعدیھاینسلدرھانوشتھترینگذارتاثیر

:در مورد قھر را می توان در سھ محور عمده طبقھ بندی کرد

.تولیدینیروھایباقھررابطھ-١

.تاریخیمحرکھنیرویبعنوانقھر-٢

ایندرواستبودهتوجھمركزدرفوقمورددوازبیشترانقالبات،کھوقھررابطھ-٣

،خشونتباآنھاپندارییگانھوانقالباتمورددررایجھایبدفھمیھاوچالشبدلیلنوشتھ

.بیشتر بھ آن خواھم پرداخت

١٢تاژانویھاواخردرکھ»آلمانکارگرانوحزبپروسنظامیمسالھ«عنوانتحتانگلسطوالنینسبتانوشتھبھشودرجوعمثالبعنوان103
:بھانگلیسیمتندر.استشدهنوشتھبخشسھدر١٨۶۵فوریھ

Marx &Engels.Collected Works.Lawrence & Wisharts .Vol.20. pp.40-79

بھ،امشدهمستقرمنچستردرکھوقتیاز:نویسدمی)ھاکمونیستاتحادیھعضووپزشک(مایرویدژوزفبھ١٨۵١ژوئیھ١٩درانگلس102
ای ، بویژه بعد از مقاالت من درانگیزه کھنھ.، دستکم  برای شروع کار، در اختیار  دارماسناد و مدارک کافی.مطالعھ امور نظامی شروع کرده ام

اسناد مربوط بھ جنگ ھایفعال بھ مطالعھ..جنبش آتی نقش بسیار مھمی ایفا خواھد کرددر»حزب نظامی«مورد مجارستان  مرا بر آن داشتھ کھ
حوزه ای ، باید بھ مطالعھدر ھر.از سطحی نگری ، بھ مطالعھ ھمھ جانبھ ای پرداختالزم است کھ برای اجتناب.ناپلئون و انقالب روی أورده ام

:رجوع شود بھ..»سیستماتیک اقدام کرد
Marx&Engels Correspondance.Tome II.1849-1851.Edition Sociale.Paris.pp.230-234
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روابطمقابلدرقھرفرعینقشوبودنایحاشیھ،فوقموردسھدرانگلسومارکسنظر

.تر استدورینگ انگلس برجستھ-این تاکید در آنتی.تولیدی است

جنبھنبایدخشونتبھکھمیدھدھشدار،دورینگآنتی»قھرتئوری«بخشدرانگلس

درخشونتکھبودمدعی»آنتروپولوژی«مبنایبرکھدورینگمقابلدر.دادمتافیزیکی

جزیرهدرکرزوئھروبینسونتخیلیداستانبھدورینگ.داردقراربشرتاریخاصلیکانون

.دھدمیتعمیمتاریخکلبھآنراومیشودمتوسل»جمعھ«شدنگرفتھبردهوتنھاای

بلکھ،نیستندایلحظھھایدادهرخ،جمعیوفردیھایخشونتوقوعکھنویسدمیانگلس

انفجاریاارادیصرفاعملخشونتکھورزدمیتاکیدوگردندمیناشیاجتماعیروابطاز

بھانگلس.داردمادیشرایطدرریشھو،نیستگونھمعماومرموزدالیلبھخشمناگھانی

:بازبینی  ھمان مثال مورد استناد دورینگ می پردازد

«را»جمعھ«،کروزوئھ.بازگردیمدورینگآقایشمولجاھمھ»خشونت«بھبگذارید«

حتیاست؟آوردهبدستکجاازراشمشیراینکروزوئھ.گیردمیبردگیبھ»بدستشمشیر

درختانھایشاخھرویبرشمشیر،خودخیالیجزیرهدرکروزوئھروبینسونحماسھدر

تواندمیکروزوئھاگر.دھدنمیسوالاینبرپاسخیھیچدورینگآقایوشودنمیسبز

جمعھ«،زیباصبحیکدرکھکنیمتصورکھداریمحقھمما،کندتھیھشمشیرخودبرای

باراینوشدهوارونھ»خشونت«داستانتمامآنگاهوشودظاھردستدرپررولوریکبا»

«کھدھدمیادامھآنگلس».بودخواھدمطیعومنقادکروزوئھودھندهفرمان»جمعھ«

پیشنیازمند،کندپیداعملظرفیتاینکھازقبلخشونتونیستارادیصرفاعملخشونت

نسبت،باشندرفتھپیشابزاراینھرچھواستخشونتابزارنیازمندیعنی،استھائیشرط

بھکھشوندتولیدبایدابزاراین،آنبرافزون؛داشتخواھندراباالدستترکھنھابزاربھ

قھرپیروزی،کالمدریکو…استتررفتھپیشابزارکنندهتولیدوجودیضرورتمعنی

بنابراینو،کلیبطوربرتولیدمتکیخودنوبھبھنیزآنو،سالحتولیدبرمتکیخود،

اختیاردرخشونتکھاستمادیوسایلو،اقتصادیشرایط،»اقتصادیفدرت«برمتکی

104».خود می تواند داشتھ باشد

104
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بوجودراخشونتوبردگیامکانکھاستاقتصادیوضعیتوتولیدکھکندمیتاکیدانگلس

خشونتبنیادبرنابرابریوخصوصیمالکیتمیگفتندکھروسووپرودوننقددروآوردمی

برپایھانباشتمنطقکھمیدھدپاسخ،استگرفتھقراردیگرانداراییتصرفودزدیو

:روابط تولیدی و مبادلھ استوار است و خشونت نقشی درآن ندارد

ومبادلھوتولیددرتحولنتیجھ.استگرفتھشکلخصوصیمالکیتبھگذرکھھرجا«

وخشونتاستداشتھاقتصادیدالیلاینرواز،استبودهبیشترآنھاھرچھگسترشبھاشتیاق

جودوخصوصیمالکیتنھادبایدپیشاپیشواقعدر.کندنمیایفانقشیموردایندرمطلقا

بنابراینو،آورددرخودتصرفدررادیگریداراییبتواندراھزنیکتاباشدداشتھ

نمیما.باشدآنایجادیعاملنفسھفیتواندنمیومیکندعوضرامالکیتشکلخشونت

از.»مزدوریکار«یعنی.خودمدرنشکلدرکارانجامبرایانسان»تقید«برایتوانیم

105».قھر و یا مالکیت مبتنی برقھر سخن بگوییم

رااینکتھتولیدی،روابطنقشبراولویتزیادتاکیدباانگلسنوشتھھمانازدیگریفرازدر

روابطرشدامکانوقھرازعاریتولیدیروابطوجودتصوراستممکنکھمیکندعنوان

:تولید سرمایھ داری بدون قھر را القا کند

نخست.استروشن،استکردهایفااقتصادیتوسعھبرابردرتاریخدرقھرکھرانقشی«

انحاللباودارداجتماعیواقتصادیکارکرددرریشھ،سیاسیقدرت-قھرتمامیاینکھ

گردانندگیازآنموازاتبھ،وشدهتبدیلمستقلکنندگانتولیدبھکھ،اولیھابتدائیجوامع

قدرتاستقاللبا،اینکھدوم.شدبیشترنیزآننقشگردیدند،جدااجتماعیمشترکامور

درتواندمیواستشدهتبدیلجامعھسروربھخادمازسیاسیقدرت،جامعھازقھر-سیاسی

آنصورتدرکھکندمیکاراقتصادیرشدطبیعیجھتدریا:کندعملمتفاوتجھتدو

عکسجھتدراینکھیاآورد؛نمیبوجوداقتصادیرشدوقھر-سیاسیقدرتبین،تضادی

نادیدهرااستثناییموارداگروضعیتیچنیندرکھ،کندمیحرکتاقتصادینیروھایرشد

106».قھر فرو میریزد-بگیریم ، بنا بر قاعده ، قدرت

حفظرااستثمارفقطقھرکھمیداندخوبیبھ،باشدکھملیتیازھر،سوسیالیستیکارگرھر«

استثمارپایھ،مزدوریوکارسرمایھرابطھونیستأستثمارآورندهبوجودعامللیکنمیکند

106Ibid.p.170
105Engels: Anti-Duhring.Part II: Political Economy.In Marx&Engles Collected Works.Vol.25.p1
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وسائلبانھواستأمدهبوجوداقتصادیعلتاساسبرصرفاأستثمارومیدھد،تشکیلرا

107».قھر

حرفمعینیتاریخیمتندرومعینینظریباجدالمقابلھدرانگلسکھکرددرکتوانمی

نادیدهتواننمیولی.بودتفاوتبھقایلاستثمارومسلحانھدستبردبینتوانمیومیزند

ازشکلیکھمیگیردانجامایویژهقوانینوحقوقیدرچھارچوباستثماریھرگونھکھگرفت

.قھر را نماینگی می کند

قھربینتمایزبروانگلسمارکستاکید،نیزتاریخدرقھرنقشدرموردنظریبندیالیھدر

بداناین.استرنگکمقھرنقش،واستتاریخدراصلیمحرکھبعنوانتولیدینیروھایو

انگلس.گرفتندمینادیدهراتاریختحوالتدرسیاسیروبنای،قھرنقشآنھاکھنیستمعنا

برنقدیکھ»دمو،کراتیکاسالویسمپان«درنقد»جدیدراین«در١٨۴٩فوریھ١۴در

:نظرات باکونین بود،  نوشت

بارهدرفراگیریرمانتیکفانتزی،مارسوفوریھانقالباتازبعدکھایمگفتھبارھاما«

»جھانیجاودانھصلح«و،»اروپائیفدراتیوجمھوری«،»ھاخلقبرادریھمگانیاتحاد«

ضدھایدسیسھوایعدهذھنیتنگ..کھببینندخواھندنمییاوبینندنمیمردم…آمدبوجود

کردهمشغولاحساساتیکلماتبھ،انقالبیاقداماتجایبھرامردمدیگرایعدهانقالبی

پریدندمیھوابھخوشحالیازپرطمطراقکلماتاز،میوآوریلدرکھکسانیھمان..است

بدونچیزیھیچ،تاریخدراما..اندشرمندهاکنون،خوردندراھااحمقوشیادھافریبو

،بردارندراناپلئونوسزارواسکندر،ازتاریخاگروآیدنمیبدستامانبینبردیوقھر

108».چھ میماند؟از تاریخ

پرقرنتحوالتوشدهطیراهممتازرؤیتجایگاهدردیگرکھزندگیاواخردرانگلس

فرصتکھکندمیاشارهنکاتیبھ،بلوخژوزفبھاینامھدر،سرایستادهپشتآشوب

:تشریح آنھا را نداشتھ اند

کنندهتعیینعنصر،نھایتاواقعیزندگیتولیدبازوتولید،تاریخماتریالیستیتفسیربھبنا«

تاریخ را تشکیل

:در»اسالویسم-دموکراتیک پان«رجوع شود بھ نوشتھ نسبتا طوالنی انگلس تحت عنوان108
Marx&Engels .Collected Works.vol.8.pp363-378

107Ibid.p.141
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استنباطچنینگفتھازاینکسیاگر.ایمنگفتھاینجزچیزیھرگزمن،ونھمارکسنھ.میدھند

ومعنابیعبارتیکبھآنرا،استتاریخدرکنندهتعیینعاملتنھااقتصادیعنصرکھکند

ازدیگریعناصرلیکن،رودمیشماربھاساساقتصادیعنصر.استکردهتبدیلانتزاعی

تدویناساسیقوانیننظیر،آنھایأورددستوطبقاتیمبارزاتسیاسیاشکالیعنی،روبنا

اینھمھھایبازتابحتی،حقوقیاشکال،آمیزموفقمبارزاتازبعدپیروزطبقاتشده

وحقوقی،سیاسیھایریتئومبارزات،درکنندگانشرکتایناذھاندرواقعیمبارزات

مبارداتمسیربرراخودتاثیر،جزمیھایسیستمبھآنھاتبدیلومذھبیباورھایوفلسفی

شکلدرایکنندهتعیینعواملبصورتمواردازبسیاریدروگذارندمیجابھتاریخی

آمیزیدرھمدروھمدیگربرعناصراینھمھوکنشودرکنش.گذارندمیاثرمبارزات

ناچنانودورچنانآنھادرونیپیونداثباتکھحوادثیوھاچیزوقوعیعنی(حوادثاینھمھ

کاربردواال.میدھدنشانخودرانھایتااقتصادیحرکت)ندارندوجودگوئيکھنمایدمیممكن

راخودتاریخما.بودمیمجھولیتکمعادلھحلازترسادهتاریخازایھردورهبھتئوری

شرایطاینبیندر.داریماختیاردرکھمعینشرایطیومفروضاتتحتولی،سازیممیخود

کھھائیسنت،حتی،غیرهوسیاسیشرایطلیکن.میزندراآخرکالماقتصادمفروضات،و

عھدهبرایکنندهتعییننقشآنھاکھھرچندکنند،میایفانقشکند،میسنگینیبشرذھنبر

آمد،بوجوداقتصادیعللبرپایھھرچیزیبرمقدموتاریخیعللپایھبرپروسدولت.ندارند

عصرازبعدکھبراندنبورگدربویژه،ألمانشمالھایدولتدرفنیدانشبدونلیکن

یککانونبھمیخواست،جنوبوشمالبینمذھبیھایتفاوتوجودو،مذھبیاصالحات

المللیبینسیاسیروابطھمچنین…بودناممکن،شودتبدیلزبانیواقتصادیبزرگقدرت

..در تشکیل قدرت سلسلھ سلطنتی در اتریش نقش تعیین کننده ای داشتند

خودبنوبھازانھاھریککھاستبسیارمنفردھایارادهتصادمحاصلتاریخ،آنبرافزون

تقاطعوشمار،بینیروھایتداخل،ترتیباینبھ.استزندگیویژهشرایطازانگیختھبر

کارکردحاصلبایدرااینباز.سازندمیراتاریخیآیندبروحادثھیک،منتھابینیروھای

،منفردھایارادهتصادم،دلیلھمینبھ.میکندعملآگاھانھناانحرافیبیکھدیدقدرتی

نبودهکسھیچخواستکھشودمیآنچیزیآمدهبدستنتیجھوسازندمیخنثیراھمدیگر
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حضورآندروبودهدخیلنھائینتیجھایندرآنھاازھریکارادهازعنصریولی…است

..دارد

ھایجنبھبرمفرطشکلبھجواننسلکھکردمالمتحدیتابتوانمراومارکسشاید

جایگاهکھخودمخالفینمقابلدرکھبودیمناگزیرزمانآندرما.کنندمیتاکیداقتصادی

پرداختفرصتآنکھبیدھیمنشانتربرجستھراآناصلینقش،کردندمیانکاررااقتصاد

109..»بر دیگر جنبھ ھا و عناصر دخیل دیگر را داشتھ باشیم

نظراتبازخوانیدرکھاستنکتھاینساختننشانخاطر،ھافرازایننقلازمنقصد

بھباید،بودهنظریھایچالشازبسیاریموضوعکھ،قھرنقشبارهدرانگلسومارکس

.متن ،و دلیل و زمان بیان آنھا دقت کرد بی آنکھ در دام تجرید از یک گفتھ افتاد

انقالباتکھآوردبوجودراتصوریچنینشاید،سیاسیعملمنظرازآنھامتونخواندن

جداصورتدرکھ،باشندداشتھخشونتبکارگیریبھاحتیاجھموارهخودشدنموفقبرای

کاربرداستممکن،خودشدهبیانشرایطازانگلسومارکسھاینوشتھمتنکردن

متنازھانوشتھانتزاعایندر.سازدمبدلسیاسیرفتاردرمستقلاصولیبھراخشونت

ومیگردندمربوطتاریخیتغییرھایمکانیسموعادالنھھدفبھمورددو،خوداجتماعی

انگلسومارکسھاینوشتھدرکھاخالقیھایارزشایجاددرپرولتاریانقشبھسومی

بھ،سورلجورجنظیرمتفکرینیطرفازبیستمقرندرولی،دارندوجوداینھفتھبطور

اشارهنکتھاینبر»آلمانیایدوئولوژی«درانگلسومارکس.شددادهمرکزینقشآن

،منعکس،ھاایدهمتفاوتاشکالوفرھنگیوحقوقی،اخالقیعقایدمجموعھھرکھداشتند

درطبقاتظھوروجدیداجتماعینظامتغییرباواستزمانیکدرمسلططبقھمنافعکننده

«درمارکس110.شودمیدگرگوننیزآنھابامتناسبروبنایواخالقوھاایده،رشدحال

روبناوفورماسیونیتحولبارابطھدررامشابھیمضمون»سیاسیاقتصادنقدبرایمقدمھ

از111.انجامیدآندوبینچینیدیوارکشیدنونادرستتفسیربھھابعدکھسازدمیمطرح

قضاوت»با وجدان انقالبی«در دھسالھ بعد از انقالب اکتبر کھ با فرمان انحالل دادگاه ھا توسط لنین و سپردن قضاوت بھ ھیئت سھ نفره ، کھ باید111
تابعی از زیر بناست ، و منعکساین بحث در گرفت کھ اگر روبنا در مارکسیسم»ھای سرخآکادمسین«می کردند و نھ با قوانین مکتوب ،  در بین

یوگنی.  .کننده روابط کاالئی است ، در نظام سوسیالیستی  کھ بر چنین روابطی استوار نیست ، نیازی نیز بھ دادگاه بعنوان روبنای حقوقی وجود ندارد
بیندراینظریھچنیندارمیداندھسالمدتبھ»مارکسیسموقانونعامتئوری«عنوانتحت١٩٢۴درخودمعروفکتابنوشتنباپاشوکانیس

نمایشیھایدادگاهمعروفدادستان،ویشینسکی،آندره١٩٣۶در.شدنیستبھسردیگربسیاریمانندپاشوکانیس.بود»سرخھایآکادامسین«
. «تاکید داشت»سوسیالیستیدوره گذار«اروپا برگرفتھ شده بود، بر ضرورت قانون درکھ از متد قوانین»قانون شوروی«استالین  با نوشتن کتاب

.بھ ابزاری  برای تصفیھ ھا و اعدام با شمای ظاھری قانونمداری بکارگرفتھ شدقانوندر واقع بھ جای حاکمیت قانون ،»قانون شوروی

110Christopher J.Finaly : Violence and Revolutionary Subjectivity:Marx to Zizek.European Journal of Political Theory.
Published by Sage journals.

109Marx&Engels. Oeuvres Choisies.Tome.III.Edition Du Progress.1976.pp.509-5011
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وسیاسیروبنایھمخوانیاینکھآیدمیبرچنینسیاسیاقتصادنقدبرمارکسمقدمھھمان

بردررامدتبلندزمانیدوریک،اقتصادیبندیصورتیکدرحقوقیوایدوئولوژیک

اثربرانقالبوقوعاستنتاجکھکردتصورتوانمی.نبودکوتاهزمانبھتقیلقابلومیگرفت

اندازچشمچنینبرنیزآناناندیشھدراقتصادیبندیصورتباسیاسیروبنایبینتعارض

وتوجیھیباروھاایدهاینازمتنازجدابرداشتوحایلدیوارکشیدن.بوداستوارتاریخی

.اخالقی دادن بھ آنھا در قرن بیستم مسیر متفاوتی را طی کرد

ازکھگیریممیقرارراسوالتاینبرابردرالزاماماانگلسومارکسنظراتبارابطھدر

تحوالتامکانآناناینکھیا،دارندآمیزیقھرسرشتضرورتاانقالباتھمھآیاآنانمنظر

یکآمیزصلحویاآمیزقھرسرشتآیاصورتایندر.پذیرفتندمینیزراآمیزمسالمت

آیاکند؟میتعیینآنراشکلعواملیکدامیاگرددمیناشیچیزیچھازمشخصانقالب

امکانآیادارند؟وجودداریسرمایھھایساختاردرآمیزیاصلحوآمیزقھرانقالباتامکان

ھایساختاراینکھیا،اندنھفتھاقتصادیھایساختارخودبستردرصرفاانقالبیگذار

ساختاراستقاللدرجھوکنندمیایفاءجدینقشمشخصیجامعھھردرخودبنوبھسیاسی

ومارکسآیاندارند؟برعھدهآمیزصلحیاوآمیزقھرانقالبیگذارامکاندرنقشیآیاسیاسی

انجامسرو؟بودندقائلنقشیانقالبفرآینددرآگاھانھمداخلھوذھنیعاملنقشبھانگلس

ھادولتھمھاینکھیا؟داشتاھمیتخودبنوبھانگلسومارکسبرایدولتشکلآیااینکھ

درسیستم ھای سرمایھ داری مثل ھم بودند ؟

انقالباتبارابطھدرقھراینکھنخست:داردوجودآنانھاینوشتھتاکیدقابلنکتھدوولی

زایشدرمامایکنقشودھندهشتابعاملبلکھنیستآنھاذاتیوداردعارضیوتبعینقش

دھندهشتابنقشازمستقلانقالباتوقوع،واقعدر.داردعھدهبررانودنیایآبستنجھان

درکھآنچھزایشبھبلکھنیستندنوجھانآفرینندهکھھستندمامااستعارهھمانمشمولخود

توانندمیرخنیزمامامداخلھبدونبنابراینودھندمیشتابشدهپروردهپیشیننظامبطن

نیزشرایطآندرنوجھانزایشولی.باشندھمراهبیشتریرنجودردباشایدکھدھندرخ

باید،آمیزصلحچھوآمیزقھرچھانقالبات،ثانیا.استعمدهچرخشیاحادثھیکباھمراه

.بال فاصلھ بھ استقرار وسیع ترین نھاد ھای دموکراتیک منتھی گردند
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،استانقالبیعملواقعیکنندهتعریف،خشونتکھایدهاینو،انقالبوقھرسازییگانھ

شبھوھامارکسیستازایپارهتاکیدوبازخوانیدربیستمقرنایدهکھگفتتوانمی

کھنویسدمی»ھوکسیدنی.«استبودهانگلسومارکسنظراتازُبعدیبرھامارکسیست

نظراتازرایجتفسیربھ،قھرزمینھدرانگلسومارکسازلنینطلبانھنظرتجدیدبازخوانی

،مارکسیستسیاسیپردازنظریھیکبعنوانلنینکھمیدانیمولی112.استشدهمنتھیآنان

ھیچزیرا.نداشتدورنظرازاکتبرانقالبآستانھتادستکمراآمیزمسالمتھایشیوهامکان

نوعواجتماعیوسیاسیفضایبودنبازدرجھونیستخودوقوعشرایطازجداانقالبی

اثرآنبودنآمیزمسالمتدرجھیاوقھراینضعفوشدتبرجامعھباسیاسیقدرترابطھ

.می گذارد

انتخابحقبرابردرفراوانیھایمحدودیتاگرچھ»کمونیستمانیفست«انتشارزماندر

ومارکسنظراتدرچیزیکولی،داشتجودوقانونگذاریمجلسدرنمایندگیبرای

برغمھمچنین.باشددموکراتیککامالبایدسوسیالیستیانقالب:بودمشخصکامالانگلس

.دارباشدخوربرھاتودهاکثریتحمایتازبایدانقالب،سیاسیھایمحدودیتھمھوجود

اجتماعیزمینھبھتوجھبدون،معینشرایطیتحتانقالبیقھرازانگلسومارکسدفاع

ذھنیتاین،١٨۴٨دراروپاانقالباتتافرانسھ١٧٩٨انقالبمابینسیاسیفضایدر.نبود

شدنپیروزبرایاستممکنانقالباتودادخواھندرخخشونتیپرحوداثکھداشتوجود

.خود راھی جز استفاده از قھر را نداشتھ باشند

اجتماعیانقالب،       انگلسومارکس١٨۴٨-١٨۴۴ھایسالبیناروپاایزنجیرهانقالباتدر

ارزیابیآمیزقھرنیزآنراسرشت،حاکمشرایطبھتوجھبابلکھ،ناپذیراجتنابتنھانھرا

اکثریتکھجدیداجتماعینیرویآمدنبوجود،داریسرمایھھایساختارازآنراوکردندمی

.گرفتندمینتیجھخصوصیمالکیتبامولدهنیروھایناسازی،ومیدادتشکیلراجامعھ

بطوررابورژوازیوپرولتاریاکھبودخصوصیمالکیتھمانآناندیدازشرمحور

شودمیاینبھمنتھیشرایطاین.دادمیقرارھمسینھبھسینھورودرروناپذیریاجتناب

راقدرتدرنظمتمامیوبرسد»بنیادیانقالب«ضرورتبھآگاھیبھستمتحتطبقھکھ

وشاعر،ساندژرژکلمات،پرودوننقددرفلسفھفقرپایانیصفحھدرمارکس..براندازد
112Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence

Author(s): Sidney Hook
Source: Journal of the History of Ideas, Vol. 34, No. 2 (Apr. - Jun., 1973), pp. 271-280

99



عظیمھردگرگونیآستانھدرکھکندمینقلآمیزیتاییدشکلبھرافرانسوینویسنده

یاخونیننبرد،مرگیاپیکار:بودخواھداینھموارهاجتماعیدانشکالمآخرین،اجتماعی

113».نابودی

خصوصیمالکیتنھادحولبرپرولتاریاوبورژوازیبیننبرد،انگلسومارکسازمنظر

خصوصیمالکیت،نبردایندر.استتاریخینیروھایمحصولخودکھداردجریان

مبارزهایندرھمچنینخصوصیمالکیت.کندمیعملنیروھاایندستدرابزاریبصورت

بنابراین.کندمیتعیینراانقالبآمیزقھرسرشتناپذیریاجنتاببطوروداردمستقلینقش

بزرگتحوالتدرخشونتبھمیلکھداشتتوجھبایدخصوصیمالکیتخودھایویژگیبر

ازناگزیرخودحفظبرای،انگلسومارکسبنابھخصوصیمالکیت.میزنددامنرااجتماعی

،بنابراین.داردقراردائمیتعارضوتضاددرآنباکھپرولتاریاستیعنی،خودآفریدهحفظ

بعنواننیزراخودبلکھخودآفرینندهتنھانھخصوصیمالکیتبردنبینازبرایپرولتاریا

مالکیتانھدامدرابزاریکنقشپرولتاریا،تضادایندر.سازدمنحلبایدطبقھیک

،خصوصیمالکیتدائمیبازتولیدماھیت،دیگرعبارتیبھ114.داردعھدهبرراخصوصی

بلکھ.دھدنمیرخخودبھخودانحاللاینولی.دھدمیسوقخودانحاللبطرفآنرا

بھ،انسانیناشرایطتولیدبازبھخصوصیمالکیتمیل.استانھدامیچنینابزارپرولتاریا

انقالبدلیلبھمین.میزنددامنپرولتاریاوخصوصیمالکیترابطھدرقھرتشدیدعنصر

115.الزاما شکل قھر آمیزی بھ خود می گیرد

کھدادندنشانبعدبھفئودالیتھعصرازبورژوازیرشدمطالعھباانگلسومارکس

:بورژوازی بھ قدرت مسلط سیاسی تبدیل شده  و دستگاه دولت را در اختیار خود گرفتھ است

فرآینداین.سیاستحوزهدرطبقھاینپیشرفتبابودهھمراهبورژوازیرشددرھرگامی«

قدرتانحصاریتملکبابورژوازی،ویافتھادامھجھانیبازارومدرنصنعتاستقراربا

:داوری موریس مورگان را نقل می کند»دولتمنشاء خانواده ،،مالکیت خصوصی و«انگلس در فصل نھم115
با آغاز تمدن ، رشد مالکیت خصوصی چنان عظیم ، اشکال آن چنان متنوع ، مصرف آن چنان گسترده و مدیریت آن چنان در خدمت  منافع صاحبان

ولی زمانی خواھد.در حیرت استذھن انسانی در برابر آفریده خود.آن قرار گرفتھ کھ از منظر مردم بھ قدرت غیر قابل کنترلی تبدیل گردیده است
رسید کھ ذکاوت انسانی سربر خواھید کشید تا بر مالکیت چیره گردیده و روابط دولت با مالکیتی کھ حافظ آنست ، و نیز تعھدات و حقوق صاحبان انرا

اگر بناست کھ پیشرفت قانون.و ایندو در روابطی ھم آھنگ و عادالنھ ای قرار خواھد گرفتمنافع جامعھ با منافع فردی ھمساز گردیده.از نو تعریف کند
، برابری در حقوق ودموکراسی در حکومت ، برادری در جامعھ…آتی بشریت باشد ، مشغلھ مالکیت نباید بھ سرنوشت نھائی انسان تبدیل گردد
و برابری طوایف دنیای کھنآنگاه شکل عالیتری از آزادی ، برادری..امتیازات و آموزش ھمگانی بھ سطح عالیتری از چامعھ تبدیل خواھد گردید

.جایگزین آن خواھد شد

در.پردازدمیخصوصیمالکیترسیبربھکھپرودونبارهدرمارکسنوشتھ.چھاربخش.انگلیسیبھآثارمجموعھ.۴جلد.انگلسومارکس114
.شودمراجعھ۶۴-۶٣صفحاتبویژه،چھارفصل،نیکیتیردادترجمھبھفارسیترجمھمتن

٢٠١٢صفحھ.۶جلد.انگلیسیبھانگلسومارکسآثارمجموعھ.فلسفھفقر.مارکسکارل113
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بنابراین116.گرفتخوداختیاردرراآنھاھمھ،نمایندگیسیستمبرمبتنیمدرندولتدر

مبارزهشکلالزامابورژوازیعلیھآنمبارزهواوستھستیشرایطنتیجھپرولتاریامبارزه

سرانجام،پنھانداخلیجنگ«بعنوانبورژوائیجامعھدرمبارزه.گیردمیخودبھسیاسی

نظامانھدامبذرھایزیرا117.انجامدمیبورژوازیآمیزقھرسرنگونیوعلنیانقالببھ

ازخودانھدامبطرفآنرا،بورژوائینظمسرشتواستنھفتھآنخوددروندربورژوائی

.طریق  انقالب قھر آمیز سوق می دھد

ھاپرودونیبیندرکھمباحثاتیبھاشارهدر١٨۴۶اکتبر٢٣تاریخبھاینامھدرانگلس

:جریان داشت مینویسد

منافعمقابلدرپرولتاریامنافعحفظ-١:کردمتعریفچنینھاراکمونیستھدفمن«

)جامعھ(محصوالتدراشتراکباآنجایگزینیوخصوصیمالکیتالغاء-٢.بورژوازی

استپذیرامکانآمیزقھردموکراتیکانقالبطریقازتنھاھاھدفاینبھرسیدناینکھ-٣.

.118

پاسخبرایپذیرفتند؟مینیزراآمیزقھرغیرانقالبامکانانگلسومارکسآیا،اینھمھبا

نظامآمیزقھرپایاناگرچھ.کردمراجعھدورهھماندرآنانھاینوشتھوھاگفتھبھبایدآنبھ

ازشرایطاقتضایبھبنااجتماعیتحوالتامکانفرضلیکنبودآنانتاکیدموردبوروژوائی

فوریھ١۵درخودسخنرانیدرانگلس.نداشتنددورنظرازنیزراآمیزمسالمتطریق

کھاستکردهبیانرانکاتی،آمیزقھرتحولناگزیریبرتاکیدضمن»البرفیلد«در١٨۴۵

:در خور توجھ است

نتیجھکمونیسمشدنوعملیاجتماعیانقالبواستدرستماھایگیرینتیجھاگر!آقایان«

بھوباشیمداشتھتوجھامراینبھبایدچیزیھرازقبلماآنگاه،ماستزندگیموجودشرایط

ورزیماجتناباجتماعیشرایطقھرآمیزوخونینسرنگونیازکھورزیممبادرتاقداماتی

بدونوجدیبطوربایدما،آقایانآنگاه،نیستیماجتماعیمسالھخونینحلخواھانمااگر.

ٌمتعصب کردنکمکماوظیفھوضعیتیچنیندروکردهاجتماعیمسالھبھمعطوفراخودَھَ

119».و یا مشارکت در انسانی کردن شرایط جھنم مدرن است

119Marx and Engels Collected works.vol.4.p263
118Marx and Engels: collected works.vol.36.p81-82
ھمانجا117
.رجوع شود بھ مانیفست کمونیست116
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اگرچھاجتماعیانقالبکھبودگفتھضمنیبطورخودپیشینھاینوشتھازبرخیدرانگلس

بودنمطلوبسخنرانیایندراولیکن،استممکنناولیمطلوبآمیزمسالمتبصورت

مھمدلیلدوکھکردآورییادباید.استکردهعنوانتریبطرزبرجستھراآمیزمسالمتشکل

اقتصادیشرایطبھآناناعتناعیبی،بالنکیوباکونینازانگلسومارکسگسستدالیلدر

آناننظراتدرگرائینخبھخصلتنیزوگذاردمیاثرانقالبشکلبرکھبوداجتماعیو

مارکس.ورزیدندمیتاکیدخودبدستپرولتاریارھائیبرھموارهانگلسومارکس.بود

تفکربالیکن،کردمیستایشاوصداقتوفداکاری،شجاعتبدلیلرابالنکیاینکھضمن

مخالفگرتوظئھوباالازوکوچکگروھیتوسطپرولتاریانیابتیرھائیدراوگراینخبھ

.بود

راایدهاین،١۶سوالدر،استنوشتھ١٨۴٧پایاندرانگلسکھ»کمونیسماصول«در

خودو؟پذیراستامکانآمیزمسالمتشیوهبھخصوصیمالکیتالغاءآیاکھسازدمیمطرح

:چنین پاسخ می دھد

آدمآخرینھاکمونیستودھدرخآمیزیمسالمتشیوهبھفرآینداینکھاستمطلوبخیلی«

ایتوطئھھرگونھکھمیدانندبخوبیھاکمونیست.کنندمخالفتانقبالدرکھھستندھائی

تواننمیعمدبھودلبخواھیراانقالباتکھدانندمیبخوبیآنھا.استبارزیانوبیھوده

کامالوبودهشرایطاساسیبرآیندانقالبات،اعصارتمامیدروجاھمھدربلکھ.آوردبوجود

ھاکمونیستھمچنین.استطبقاتتمامیحتییاوخاصاحزابرھبریوارادهازمستقل

وشودمیسرکوبآمیزیقھرشکلبھپرولتاریا،متمدنھایکشورتمامیدرکھدانندمی

برایپرولتاریاازتحریکشکلیبھعامداکھاستممکنھاکمونیستمخالفیندلیلبھمین

انقالببرایتحریکتلھبھشدهسرکوبپرولتاریایاگر.بزننددامنانقالببھزدندست

دفاعبھپرولتاریاارمانازبایدعملدروحرفدرھاکمونیستصورتآندر،بیفتد

120.برخیزند

وآلمانبھقیامموجوگردیدسرنگونسلطنت،پاریسدرقیامبا١٨۴٨فوریھ٢۴در

صادرآنجاازاواخراجحکموبودبروکسلدرزمانآندرمارکس.یافتگسترشاطریش

سیاسیفعالیتبھآلمانیمھاجرینبیندرفاصلھبالورفتپاریسبھمارکس.بودگردیده

120ٍEngels: Principles of Communism
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تحتوبودنددادهتشکیل»آلمانیلژیون«بناممسلحیدستھآلمانیمھاجرکارگران.پرداخت

کھ»ھروهگئورگو»ھاکمونیستاتحادیھ«اعضایاز»اشتتبورنفونادلبرا«رھبری

فرانسھحکومتشبیھجمھوریحکومتوکردهحملھآلمانبھمسلحانھمیخواستند،بودشاعر

.بودخورداربرفرانسھدرموقتجمھوریوباکونینحمایتازحملھطرح.سازندبرقرار

اقدامیچنینبرایشرایطکھداشتاعتقادوبودمخالفطرحیچنینبابشدتمارکسولی

گروهیاانفرادیبصورتکارگراناستبھترکھکردمیتوصیھاومقابلدر.نیستمناسب

.بپردازندبورژوائیجنبشتقویتبرایتبلیغیفعالیتبھآنجادرورفتھآلمانداخلبھگروه

می کردند»راست روی«بھمین دلیل آنھا مارکس را متھم بھ

بھمسلحانھھاکمونیستاتحادیھاعضایازبسیاریحمایتبا»آلمانیلژیون«،اینھمھبا

.داخل آلمان یورش برد و بھ شکل مفتضحانھ ای تار و مار گردید

قیاممارکس.گردیدندسرکوببشدتوزدندقیامبھدستپاریسکارگران،١٨۴٨ژوئندر

درژوئن٢٩درمقالھدرمارکس.نکردمحکومآنراولی.دانستمیرسزودراکارگران

:نوشت»قیام ژوئن«تحت عنوان»راین جدید«

رفتنبینازمعنیبھبرھنھقھرپیروزی.نشدندتسلیمولیخوردندشکستپاریسکارگران«

ملت،استشدهتقسیمدوملتبھاکنونفرانسھو.بودفوریھانقالببھنسبتتوھمھرگونھ

،استگشودهدھانماپاھایزیردرکھعظیمیشکافاینولی.کارگرانملتوھادارا

کھکنیمفکرکھواداردبرآنراماوکشاندهگمراھیبھراھادموکراتماکھدھداجازهنباید

بھتوانندمیبزدلوضعیفھایذھنتنھا.استثمربیوبیھودهدولتشکلبرایمبارزه

121.چنین استنتاجی برسند

ومارکس،انقالبمجددکشیدنسربرانتظارتحققعدمواروپاتمامیدرارتجاعپیروزیبا

.انگلس ھردو برای ھمیشھ در انگلیس مستقر شدند

تحتایمجموعھدربعداکھ»تریبوندیلییورکنیو«درمقاالتیسلسلھنوشتنباانگلس

آلماندرانقالبموجوخیزافتبھ،گردیدمنتشر»آلماندرانقالبضدوانقالب«عنوان

:پرداختھ و در اشاره بھ تاکتیک ھا در فرآیند انقالب می نویسد

121Marx and Engels .Collected Works.Vol.7.pp144-149
103



کھاستخودویژهقوانینسلسلھتابعواستھنریکدیگریھرچیزیاوجنگمانندقیام«

.استنکردهمراعاتآنراکھداشتخواھدبدنبالراحزبیویرانی،شودگرفتھنادیدهاگر

شبیھقیام.بودخودبازیعواقبپذیرشآمادهکامالاینکھمگر،کردبازیقیامبانبایدھرگز

ھرلحظھآنعددیبارکھاستمتعیننابسیارنتایجیباریاضیاتدرھامتنھاھینامحاسبھ

،سازماندھیامتیازاتازھمھشمامخالفھاینیروکھبدانیدباید.یابدتغییراستممکن

،باشیدنداشتھآنانعلیھچشمگیریبرتریشمااگروبرخوردارند،متعارفاقتداروانظباط

122».نابودی تان حتمی خواھد بود

مقایسھدرکارگرانبیندرآگاھیشدنترضعیفو،اروپادرکارگریجنبشعمومیافتبا

خواندهمارکستوسطکھاولالمللبینافتتاحیھخطابھنخستین،١٨۴٩-١٨۴٨انقالباتبا

می١٨۶۴نوامبر۴درانگلسبھاینامھدروداردتریمالیملحنحدیتاخطابھ،شد

قابلفعلیوضعیتدرکارگرانجنبشبرایماھایدیدگاهکھاستدشواربسیار:«نویسد

راایجسورانھکالممجال،جنبشدربازیافتھبیداریتابردخواھدزمان.باشدقبول

123.»بدھد

کورتتاتنھامنزدیکیدرایخانھمسافرسالندرکھکنفرانسیدر،١٨٧١سپتامبردر

رساندتصویببھویطرفدارانوباکونینمقابلدررااینامھقطعمارکسگردیدبرگزار

حزب«ازکھبودباراولینبرایکنفرانس.بودندشرایطیھردرانقالبطرفدارکھ

:نام میبرد»کارگران

،طبقاتیمبارزهدرکھمیدارداعالموورزیدهتاکیدسیاسیاقدامبھتعھدبرکنفرانس«

ماھستندمخالفماباھاحکومت.اندناپذیرتفکیکھمازسیاسیفعالیتواقتصادیحرکت

بھپارلمانبھکارگرانفرستادن.دھیمپاسخآنھابھداریماختیاردرکھامکاناتیتمامباباید

قھرانقالباینکھ….کردانتخابرامناسبیافرادبایدولی.استحکومتبرپیروزیمنزلھ

ما..دارنداختیاردرراقدرتکھکنندمیتعیینکسانیآنراسطح،باشدآمیزمسالمتیاآمیز

ھروآمیزمسالمتبصورتکردایجابشرایطکھزمانھرماکنیماعالمھاحکومتبھباید

124»زمان کھ شرایط  ایجاب  کرد با قدرت اسلحھ علیھ شما اقدام خواھیم کرد

بھ نقل از124
David Mclellan : Karl Marx: His Life and ThoughtOxford University Press .2000. p405-406

123Marx Letter to Engels on 4 November 1864.Collected Works.Vol.42.p11
122Marx and Eagles Collected Works.Vol.11.Chapter17.p.83
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دردموکراتیکبورژواجمھوریاستقراروپروسارتشازفرانسھشکستبا،١٨٧٠در

نسبتابتداازمارکس.آمدبوجودپاریسکموندوماھھتقریباحکومت،کارگرانقیامباآنجا

کارگرانتالشھرگونھ:نوشتکوگلمانژوزفبھاینامھودربودبدبینکارگرانقیامبھ

درزمانھماندرنیزانگلس».بودخواھدامیدانھنابالھتیک،حکومتسرنگونیبرای

دلیلبیقیامصورتدرکارگران«:بودشریکاوبینیبددرتقریبا،مارکسبھاینامھ

،اینھمھبا».شدخواھندپرتابعقببھدیگرسالبیستوشدهکوبیدهدرھمآلمانارتشتوسط

.ھیچیک از آنان قیام کارگران را محکوم نکردند بلکھ بھ ستایش از آنان پرداختند

:نوشتآوریل١٢درگوگلمانلودویکبھدیگراینامھدرمارکس

بعدیتالشکھبودمگفتھآنجادرمن،کنینگاهمن»برومرھیجدھم«فصلآخرینبھاگر«

بھدستیازآننظامی-بوروکراتیکماشینانتقال،آنپیشینھایتالششبیھ،فرانسھانقالب

ضرورتقارهدرمردمواقعیانقالبھربرایآنشکستندرھمبلکھبودنخواھددگردست

بدانخودقھرمانانھاقدامباماحزبرفقایکھاستچیزیھماناینو.داشتخواھداساسی

ھاپاریسیکھفداکاریظرفیتچھوتاریخیابتکارچھ،انعطافیچھواندورزیدهمبادرت

تابودداخلیخیانتنتیجھبیشترکھبدبختیوگرسنگیماهششازبعد.دھندمینشانخوداز

ھرگزگوئی،نیستبرابرشاندرپروسیسرنیزهگوئی،اندبرخاستھآنان،خارجیدشمن

چنینتاریخ.نیستپاریسھایدروازهدربردشمنونداردوجودآلمانوفرانسھبینجنگی

وبودهآنانخودجنسیخوشبخاطربخورندشکستاگرآنھا.استندیدهبخودراعظمتی

داخلیجنگدرانقالبیخشونتازمارکسدفاع125».بردندمییورشورسایطرفبھباید

راگریبھیمیمیخواستندکھداشتارتجاعینیروھایبرابردرتدافعیکامالخصلت،فرانسھ

چنیندھندهنشان،ارتجاعینیروھایتوسطآنمتعاقبکشتاروکمونشکست.سازنددائمی

کمونشکستبرغم،آوریل١٧درکوگلمانبھدیگرینامھدرمارکساینھمھبا.بودواقعیتی

126.از آن بعنوان نقطھ عطفی در تاریخ نام میبرد

126Monty Johnstone.
The Paris Commune and Marx's Conception of the Dictatorship of the Proletariat

The Massachusetts Review
Vol. 12, No. 3 (Summer, 1971), pp. 447-462

125https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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اقدامباالترینانقالب«کھداشتاظھار١٨٧١سپتامبر٢١درخودسخنرانیدرانگلس

سیاسیاقدامیعنی،آنبھرسیدنابزارپیدرباید،انقالبندخواھانکھآنانواستسیاسی

پرورشانقالبیآموزشباراکارگرانوساختھفراھمانقالببرایرازمینھکھباشندنیز

خواھندھا»پیاتس«وھا»پاورس«دامدرنبردفردایآموزشیچنینبدونوگرنھ.میدھد

ازایدنبالچھنبایدکارگرانحزب.وباشدکارگرطبقھسیاستبایدماسیاست،اینھمھبا.افتاد

.باشدداشتھراخودمستقلسیاستوھدفومستقلحزبیبایدباشدبورژوائیحزبھیچ

وسایلولیماھستندھایسالح،مطبوعاتآزادیوتشکلوتجمعحق،سیاسیھایآزادی

127».اعتراض ، و استفاده از این ابزار بمعنی برسمیت شناختن نظم حاکم نیست

ولیھدفبودنثابتدر١٨٧٢سپتامبر٨درآمستردامدرخودسخنرانیدرنیزمارکس

:شیوه ھای مختلف در رسیدن بھ آن می گوید

نخواھند،داشتندنفرتازآنوگرفتھنادیدهراسیاستکھقدیمیمسیحیانمثلاگرکارگران“

تاگیرندبدستراسیاسیقدرتروزیبایدباالخره،کنندفراموشرازمینرویبربھشت

براندزندراکھنھنھادھایحافظکھنھھایسیاستوآوردهبوجودکارازنوینیسازمانبتوانند

کھھمانگونھ..استیکسانجاھمھدروھمیشھھدفیکبھرسیدنھایراهکھایمنگفتھما..

اینمنکرماوگرفتنظردررامختلفکشورھایھایسنتواخالقوآدابباید،میدانید

میشایدبودمآشناھلندھاینھادبامناگرو،انگلیسوآمریکامثلکشورھائیکھنیستیم

با.شوندنائلخودھایھدفبھآمیزیصلحشیوهبھتوانندمیکارگراننیز،ھلنددرگفتم

ماانقالباھرم)اروپا(قارهکشورھایاکثردرکھبپذیریمنیزراواقعیتاینبایدمااینھمھ

نیروبھبایدماروزی،کارحاکمیتساختنبرپابرای.باشدزوریانیروبرتکیھباباید

128».متوسل شویم

نتیجھراانقالباتمجموعدروانگلسمارکسکھرسیدایدهاینبھتوانمیآنانھاینوشتھاز

انقالبکھمارکسکالماینودانستندمینوجھانیزایماندردوکھنھنظامدرونیتناقضات

است،جامعھطبقاتواحزابارادهازبیرونآنوقوعکھآنستگواهاستتاریخمامای

.لیکن درجھ آگاھی و سازمان یافتگی مھر خود را بر این فرآیند زایمان میزند

128https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
127https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm
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آمیزمسالمتپیشبردبرایآمیزمسالمتامکاناتوجودبھمربوطھایبینیخوشوجودبا

آمیزمسالمتانقالبازبعدحتیقھرازاستفادهامکانمجموعدرآنانانگلیسدرانقالب

نوشت»سرمایھ«بھخودمقدمھدرانگلسونداشتنددورنظرازاحتمالیکصورترابھ

طغیانبدون،انگلیسحاکمھطبقاتکھکنداضافھکھکردنمیفراموشھرگز«مارکسکھ

درانقالباتارزشولی129..»دادنخواھندقانونیوآمیزمسالمتانقالباتبھتن،بردگان

دموکرتیکھاینھادگسترشدرجھبابلکھآنھابودنآمیزصلحیاآمیزقھردرنھآنانمنظر

.در جامعھ سنجیده می شد

انقالبیخشونتازآناندفاعبارهدرانگلسومارکسنظرازعامبندیجمعیکبخواھیماگر

قھرازآناندفاعکھدھدمینشانآنانھایگفتھوآثاردرمروریکھگفتباید،بکنیم

گفتھایننبایدوداشتراارتجاعیھاینیروخشونتبرابردرتدافعیکامالخصلت،انقالبی

ذاتیراخشونتآنھا،اینکھمضافا.کردجداخودمعینشرایطمتنازراھانوشتھوھا

.انقالب نمی دانستند

انگلسومارکسبَعِددرانقالبوخشونتنظریھبازخوانی-ب

تولدوکھنھجھاندرونیتضادھایناگزیررابرآیندانقالباتوقوع،انگلسومارکساگر

شرطنھومیدانستدشرایطتابعراخشونتبھتوسلاحتمالومیکردندارزیابینوجھانی

مارکسَبعِدپردازاننظریھدرخشونتوانقالبرابطھبازخوانیدرکھگفتباید،آنضرور

:مھم خالصھ کردمی توان آنرا در دو محور.و انگلس دچار تغییراتی شد

تاکیدانگلسومارکسنظراتازمحدودیجنبھبرکھ،انقالبباخشونتسازییگانھنخست

تا،انقالبسختسرطرفدارانازیکی،لنین.دادندارتقاءعامیتئوریبھآنراوورزیده

کھکوتاھینوشتھدروداشتمرزبندیشرایطیھردراسلحھبھتوسلبااکتبرانقالبآستانھ

:نوشت١٩٠۶سپامبر٣٠در۵شماره»پرولتری«روزنامھدر

درمارکسیستیھرایکھبنیادیھایضرورت.کنیمشروعاولیھالفبایھمانازبگذارید«

مبارزهازمتنوعیاشکالمارکسیسمکدامند؟،اوردبعملمبارزهھایشکلمسالھبررسی

۵۶صفحھ.مرتضویحسنترجمھ.سرمایھاولجلدبھشودمراجعھفارسیمتندر.١٨٨۶نوامبر۵.سرمایھبرانگلسمقدمھبھشودرجوه129
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میکشفراآنھاعمومیبندیخصلتبلکھ.کندنمی»برھمودرھم«آنھاراوپذیردرامی

ونظم،آیندمیبوجودجنبشمسیردرکھانقالبیطبقاتمبارزاتھایشکلبھو،کند

علمائیھایپیجینسخھھمھواتتزاعیھایفرمولمخالفمطلقامارکسیسم.دھدمیآگاھی

،جنبشرشدموازاتبھواستجاریایتودهمبارزهبھدقیقتوجھخواھانمارکسیسم.است

ازمتنوعیاشکالدائماسیاسی،واقتصادیھایبحرانتشدید،طبقاتیآگاھیرشدموازاتبھ

اینست،استنوشتھایندرلنینتاکیدموردکھدیگرینکتھ».آوردمیبوجودرادفاعوحملھ

دیگریزماندروباشددرستاستممکنمعینیزماندرمبارزهازشکلیکاربردکھ

مثالبعنوان.آوردمیمثالغربدردموکراسیسوسیالتجربھازرابطھایندرونامطلوب

دروپنداردمیمبارزاتازمناسبیشکلحاضرحالدرراپارلمنتاریسمدموکراسیسوسیال

رامبارزاتاشکالکھاستمبارزهپویائیبنابراین.آوردرویدیگریشکلبھدیگریزمان

»ھاشعارهبارهدر«درخودکوتاهنوشتھدرراایدهھمینمضمونلنین130.کندمیتعیین

.دومرتبھ تکرار میکند

تفسیردربزرگدوچرخشپرولتاریادیکتاتوریازلنینبازخوانیدرکھگفتتوانمی

دیکتاتوری.پرولتاریاستدیکتاتوریمضموننخست:استدادهرخانگلسومارکس

دوباتاریخیحادثھیکازتاریخیتجریدیکبرمبتنیمارکسسیاسیاندیشھدرپرولتاریا

آزادیشکلترینگستردهوقدرتسطحدرطبقھمستقیمحاکمیت:بودھمبامرتبطمحور

گراینخبھایدهنشاندندومانحراف131.دموکراسیگسترشوجامعھدردموکراتیکھای

حقوشددادهرسمیتآنبھنیزشورویاساسیقانون۶بنددرکھبودطبقھجایبھحزبی

درسازیدگرگوناین.شدنشاندهطبقھحاکمیتجایبھکمونیستحزبحاکمیتانحصاری

بھوداشتراخودشومھایآمدپیازمارکسلنینخوانیبازدرپرولتاریادیکتاتوریمفھوم

وگذاشتبیرونخودکشورمدیرتدرمشارکتازراشورویشھروندانسالھفتادمدت

.بودشورویفروریزیازبعددورهدرھااولیگارکبھنخبگانھمانتبدیلبعدیساززمینھ
132

، بویژه در مجلد مستقلی از آنھال دریپر کھ در پنج جلد منتشر شده است»کارل مارکستئوری انقالب«کاملترین توضیج این ایده را می توان در132
این.ایده را ھمانند نقش آرخھ ھای یونان و رم برای دور بسیار کوتاه و محدودی بکار می بردمارکس این.مشاھده کرد»دیکتاوری پرولتاریا«بنام

:می نویسد»انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد«لنین در131
خشونت بدست آمده و بادیکتاتوری انقالبی پرولتاریا ، با بکارگیری.محدود نمی شوددیکتاتوری حاکمیتی است مبتنی بر قھر کھ توسط ھیچ قانونی«

رالنینبامارکسدرکتناقض.٩.ص.٢٨جلدانگلیسیمتن.آثارمجموعھ.لنین».نمیگرددمحدودقانونیھیچباومیگرددحفظبورژوازیعلیھخشونت
.عمل ایده قانونمداری در سازمان سیاسی دولت را بھ نقطھ صفر نزدیک می سازداین تفسیر از خشونت ، در.بھ روشنی می توان مشاھده کرد

130https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/sep/30c.htm

108

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/sep/30c.htm


کردندمارکسانقالبنظریھواردراایتازهمفاھیم،روشنفکرانازعدهبیستمقرناوایلدر

تئوریکعامیتسطحبھراانگلسومارکسنظراتازمجردیومحدودبرجنبھتنھاکھ

ازتاثیراتیبامارکسکارلنظریھدرانقالبیآگاھیمفھومترکیببامتفکریناین.دادندارتقاء

.تئوری ھای روانشناسی و گرایش مجدد بھ ھگل ، بھ مفھوم جدیدی از خشونت انقالبی رسیدند

ھایاندیشھدرضمنیوپوشیدهبصورتاخالقیھایارزشایجاددرپرولتاریانقشمسالھ

خودمعروفنوشتھدربیستمقرنآغازدرسورلجورجولی،داشتوجودانگلسومارکس

والتر،لوکاچگئورگالھاممایھکھدادایتازهُبعِدآنبھ»خشونتبارهدرھائياندیشھ«

سیاسیپردازاننظریھازدیگربسیاریوزیزکوفانونفرانتسوسارترپلژانوبنجامین

ازردیفاینھایاندیشھدرکاتالیزورنقش،سورلھاینوشتھاینکھبھتوجھبا.گردید

ھاینوشتھدررااوتاثیرسایھھابعدو،داشتراارتودوکسغیرمارکسیستروشنفکران

سورلمرگازبعددھھچنددراستعماریضدمبارزاتسیاسیفضایبھآنانتقالوفانون

.می پردازیمبنابراین  اندکی بیشتر برنظرات او.قابل مشاھده است

برمھمتاکیدنکتھدوکھگفتتوانمی،زیزکوفانونفراتنس،سورلجورجھاینوشھدر

:نظرات مارکس و انگلس اضافھ شده است

میروانشناسیچھارچوبازکھانقالبیذھنیتازشکلییعنی،طبقھانقالبیآگاھی-الف

سورلمورد.سازدمیپذیرتوجیھآگاھیازدرکیچنینمتندرراانقالبیخشونتوگذرد

جنبشدرسازیاسطورهضرورتازنیچھازوبرگسونھنریاز،شناسیروانزمینھدر

پزشکیحرفھکھاستعماریضدمبارزاتدرروانکاویازفانونوبودمتاثراجتماعیھای

.او بود

کھبورژوائيھایارزشازگسستمتضمنکھخودکلدربشریتانقالبیبعِدآگاھی-ب

شمردهمشروعآنبھرسیدنبرایخشونتازاستفادهوگرفتھنشاّتانقالبیآگاھیازخود

میداننویننظامبرایھاارزشازچدیدیشکلبھانقالبیطبقھآگاھیکھمیزانیبھ.میشود

اشاره مارکس بھ کمون پاریس نیز در ھمین رابطھ بود کھ در آن.دیکتاتوری در نظر مارکس مضمون دیکتاتوری حزبی بھ نیابت از طبقھ نداشت
بالنکیست ھا و پرودونی ھا و در سطح بسیار اندکی طرفداران مارکس رھبری کمون را بر عھده داشتند ولی کمون بر پایھ وسیع ترین دموکراسی در

سوسیالیستی نداشت ، زیرا منع کار شبانھ یا کارکودکان را فی نفسھ نمی توان اقداماصالحات کمون نیز ھیچ کدام مضمون.سطح جامعھ متکی بود
فرضی از کمون  در واقع  بر مبنایالگو سازی.رفتھ سرمایھ داری نیز قابلیت تحقق داشتاصالحاتی از این نوع در جوامع پیش.سوسیالیستی نامید

مارکس ، درانقالب روسیھ و نظاماین دو پایھ بنیادی در ایده دیکتاتوری پرولتاریای.ماھیت طبقاتی مستقیم کمون و نیز دموکراسی وسیع در جامعھ بود
ھای سیاسی ایکھ در قرن بیستم با الھام از آن بوجود آمدند ھیچ نوع قرابتی با نظر مارکس و انگلس نداشتند و دیکتاتوری یک گروه نخبھ حزبی توام با

.خفقان گسترده بر جای آن نشست
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ارزشازراخوداعتبارکھکندمیبازنیزھاخشونتانواعبرایراراهعمال،دھدمی

133.گذاری خود می گیرد کھ تابع مفاھیم رایج عدالت نیست

واقعیانقالبدرکلیدیعنصر،طبقاتیمبارزهدرخشونت،سورلفکریمنطقدر

،شدمنتشر١٩٠٨درکھسورل»خشونتبارهدرھائياندیشھ«کتاب.استپرولتری

بارانامقدسیاتحادآنھاوینظرازکھپارلمانتاریستھایسوسیالیستعلیھبودایمجادلھ

فرانسھامروزصنعتھای»کاپیتان:«نویسدمیسورل.آورندمیبوجودبزدلبورژوازی

برابردرخوددنیایفروریزیازھراسدراکنونوانددادهدستازراخودقھرمانانھتھاجم

مذمومرااجتماعیصلح،سورلدلیلھمینبھ.میبرندسربھسوسیالیستیآمیزقھرانقالب

اجتماعیصلحاگراوازنظر.اندازدمیعقببھراپرولتریواقعیانقالبزیراشماردمی

میصورتآندرداریسرمایھسیستموبودنخواھدانقالبیدیگرپرولتاریا،شودبرقرار

بھتااندیشندمیبیشترخودحزبیمنافعبھھاسوسیالیستاین.کندپیداادامھنھایتبیتاتواند

ایجامعھدرپرولتریکنندگانتولیدسازیرھاتاھستندقدرتشیفتھبیشتروپرولتاریامنافع

134.کھ بر ساختار صنعتی استوار است

:جان استنلی ، یکی از پژوھشگران در آثار سورل می نویسد

کھخواھدنمیومیکندتحسینراداریسرمایھھایآورددست،مارکسکارلمانندسورل«

مخالفاو.بازگردد»ھاشھردولتعصر«حتییا»علفروزھای«عصربھجامعھ

.استانتزاعیجبریتیکصورتبھپیشرفتازسازیخدامخالفاوبلکھ،نیستپیشرفت

وگرایانھارادهاقدامیکطریقازفقط،صنعتیدنیایدرجدیدقھرمانی،سورلازمنظر

،ھادموکراتسوسیالآنکھحال،استپذیرامکانایوظیفھچنینراهدرخودوقف

اودلیلبھمین.انددادهقرارخودعملیبیبرایایبھانھراانقالبناپذیریگریزدیالکتیک

کھاستطبقاتیمبارزهطریقازودھدمیقرارخوداندیشھمرکزدرراطبقاتیمبارزه

اقتصادیعدالت،سورل؟کدامنداھدافاینولی.یابددستخوداھدافبھتواندمیپرولتاریا

طرفداریپرودونیپرولتریمآبجوجنگمتعالیفضیلتنوعیکوازگذاشتھکناررا

ادواردازاو135.سازدمیآمادهقھرمانانشایستھتمدنبھرااروپاتمدنکھاواعتقادبھکندمی

تاثیرات فکری پرودون را میبازتاب ھای.شکل متعالی در جامعھ انسانی می دانستدر آتن باستان را یک»جنگجو-کشاورز«پرودون ، جامعھ135
.رک.توان در نوشتھ ھای سورل مشاھده کرد

134Ibid.
133Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
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پرولتاریا،حرکتگویدمیو»استچیزھمھحرکت«کھگیردبرمیراایدهاینبرنشتاین

136».را  از نظر روانشناسی برای اقدام عملی آماده می سازد

تجلیبعنوانوکندمیایفاءاساسینقشپرولتاریاروانشناسیتحولایندرپرولتریخشونت

بیمنافعخدمتدرخشونتاین.استقھرمانانھعملترینیافتھصیقلطبقاتی،مبارزهناب

،نباشدپرولتاریاآنیمنافعآوردنبدستشیوهترینمناسبامراینشاید.استتمدنزمان

137.لیکن جھان را ممکن است از بربریت نجات دھد

وباشدآمیزقھرجزانقالبچیزیتواندنمیپرولتریراستینانقالب،سورلمنظراز

پرولتریانقالببرابردرخطریبورژوازیحامیانباھمراه»اجتماعیصلح«طرفداران

138.ھستند

انقالبازبعدحوادثکھھمانگونھکھبودباوراینبر،توکویلدوالکسیمانندسورل

ماندهپسھموارهکھھستندایکارانھمحافظھعنصرحاملانقالبات،دادنشانفرانسھ١٧٨٩

تاثیرتواندمیھاماندهپساینسرشتوکنندمیحفظجدیدنظامدرراکھنھنظامازھائی

بایدپرولتاریااعمال،اینرواز.کننداعمالآیندهھاینھادوحوادثدادنشکلدرنیرومندی

«کھامیدازایماندهپسھرگونھ.باشدطبقاتیمبارزهروشنبیانوبودهرحمانھبی

رالتریپرومبارزهاستممکنکھ»انسانینجیباحساساتواجتماعیدانش،ھوشمندی

بلکھ،نیستآنابزاریارزشدرخشونتاھمیت،دلیلبھمین.شودگذاشتھکنارباید،کند

در،بورژوازیواکنشانگیختنبرودرگیریدرآگاھیاین.استانقالبیآگاھیدرتغییر

شدیددرگیریبھمنتھیکھمیکندکمکداریسرمایھنظامباپرولتاریاتضادکردنرادیکالیزه

بھپرولتریخشونتمثبتجنبھ.استپرولتریخشونتمنفیجنبھاین.میشودبورژوازیبا

پرولتاریایانگیختھخودحرکتدرریشھکھاستکمونیستینظامساختن،سورلاعتقاد

پرولتریانقالباگرکھگویدمیسورل.استگسستھبورژوائیکھنھازنظامکھداردپیشرفتھ

ببرد،بینخودازشکلدرعالیتریراداریسرمایھ،بودکردهپیشگوئیمانیفستکھآنگونھ،

شکوھمندجامعھطرفبھتوانمیآناخالقیواقتصادیپویائیحفظباصورتآندر

ترسوستوبزدلبورژوازیکھدھدرخھنگامیدرانقالباگرولی،کردحرکتکمونیستی

اینجاستدر.بودشاھدرااروپادرانحطاطبروزبایدآنگاه،استفاسدسوسیالیستیجنبشو

138Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
137George Sorel : Reflections on the violence.1999.Edited by Jermy Jennings.p.85. Cambridge University Press.
136John L.Stanley: From Georges Sorel.Essays in Socialism and Philosophy. Oxford University Press.1976.Pp.39-40.
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حالدربورژوازیبرانگیختنبابایدخشونت.کندمیپیدامھمیجایگاهپرولتریخشونتکھ

یکپرولتریآگاھیدر،اسثمارگرطبقھیکتراژیکقھرمانانھنقشکردنزندهبھمرگ

انقالبیکبرایپرولتاریاکھاستذھنیتحولاینبھیابیدستدر.آوردبوجودتحول

139.رادیکال آماده می شود

کاملبورژوازیدشمنیبرانگیختنباتنھا،کندمیترسیمسورلکھآنگونھ،پرولتریآگاھی

آگاھیازبخشیبھاسطورهوقتی.ھستنیز»سازیاسطوره«یکنیازمندبلکھ،نیست

خشونت،قھرمانانھمبارزهکھاستپرولتریآگاھیاینچھارچوبدر،گردیدتبدیلپرولتری

،کندمیدنبالراآموزشیواخالقیھدفیکوگرددمیمشروعبورژوازیاقتدارعلیھ

میپرولتاریابیشترھرچھفعالیتانگیختنبرموجب،بورژوازیباتقابلانگیختنبرزیرا

بشریتاخالقیتحولدرکلیدیعنصربلکھتاکتیکیصرفاابزارینھخشونتبنابراین.گردد

-قھرمانانھسجایایبر،بدواندریشھپرولتاریاانقالبیآگاھیدراگروکندمیایفاءنقش

،داردقراربورژوازیجویانھانتقاماخالقباتقابلدرکھراندخواھدفرمانآنایاسطوره

،نیستتوجیھقابلبھیچوجھکھشوندقتلمرتکبتاکتیکیبدالیلنبایدانقالبیون،دلیلبھمین

گزینھیکبایدرااعمالیچنینبلکھ،باشنددادهانجامضرورتازرویآنراکھھرچند

وقھرمانیرفتھدستازسجایایبازیابیبرایھاانقالب،سورلازنظر.بدانندتراژیک

اسطورهتئوریدر.استضروریدوستیبشرباشدهتخدیراروپایبرایصادقانھشجاعت

اعتصاباتوقتی.داشتبرعھدهایعمدهنقش»ھمگانیاعتصاب«،سورلفکریمنطقدر

ھایجریانبھسورلنداد،اینتیجھسالدهطیدربورژوازیھایسرکوبوکارگری

فاشیسمبازدنالسازبعداوکردپیداگرایش»فرانسھاقدام«نظیر،راستیدستافراطی

ازستایشبھروسیھدرھابولشویکپیروزیبادیگر،فکریمھاجرتچندینوموسولینی

.لنین و بولشویک ھا روی آورد

گئورگنظیرنویسندگان،ازدیگرینسلدراو»خشونتبارهدرھائیاندیشھ«،اینھمھبا

جایگاهبارهدردیگرایعدهوپونتیمرلووسارتر،فانونفرانتس،بنجامینوالتر،لوکاچ

بزرگدوجنگبیناجتماعیوسیاسیفضایچنینپرتودر،انقالبیمبارزاتدرخشونت

139Ibid
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فھمقابل،سومجھانکشورھایازبسیاریدراستعماریضدمبارزاتآغازسپسوجھانی

.است کھ  زمینھ پذیرش مناسبی برای نظریھ خشونت سورل بوجود آورده بود

.دانستندمیضروریقھرھاینھادسرنگونیبرایراخشونت،بنجامینوالترولوکاچ

ازپردهکھداردسعی،منتشرگردید١٩٢١درکھ»خشونتنقد«نوشتھدربنجامینوالتر

قانونمنشاءکنندهتعریفخشونتینوعچھ.بزندکنارآنرادرنھفتھخشونتوقانوناسطوره

قانونوسیاستومذھب،اسطورهچونمتفاوتیھایحوزهبینایرابطھبنجامیناست؟

نقدواقعدر،داشتھ»نقدخشونت«برایکھاینشدهمنتشراولیھطرحدروکندمیبرقرار

اصلیھدف.استبوده»زمینیالھیات«ھرنوعنقدواروپادردولتنقدبھمعطوفاو

درآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقد،نوشتھایندربنجامین

خشونتبھتواندمیچگونھ،قانوندربالقوهخشونتاینکھواستخشونتازابزاریاستفاده

درقانونگذاریواجرائیقدرتآنھادرکھمطلقھھایسلطنتبرخالف.گرددتبدیلبالفعل

موقعیتتواندنمیدیگر،دولتدرحاکمقدرت،پارلمانیھایسیستمدربود،فرمانروادست

حاکمیتخودحکومتیماشیندرناخواستھوناپذیراجتناببطوروکندتضمینراخودمسلط

راخودطبیعیھایھدف،قوانینتصویبباآنھاازھریکوکندمیایجادرامتعددیھای

درابزاریبصورتچگونھکھدھدمینشانھاسیستمایندرپلیسخشونت140.کنندمیدنبال

بنجامیناصلیھدف.شودمیاستفادهقانوننظمبنامحکومتیماشیندرھاھدفاینتعقیب

خشونتازابزاریاستفادهباآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقد

.است کھ بھ چھره چشم گیر قدرت تبدیل گردیده است

ھدفوخشونتازاستفادهدرابزاریھایمعیاربینتمایزبابنجامینوالتر»خشونتنقد«

آغازموضوعھقانونوطبیعیقانونبینتعارضبااوتحلیلدرکھگرددمیآغازخشونتاز

،داردتاکیدخشونتازارزیابیدرعادالنھھایھدفبرطبیعیقانونکھحالیدر.گرددمی

وسیلھاگرمینویسدبنجامین.بیندمیوسیلھخوددرراھدفبودنعادالنھ،موضوعھقانون

:در»رناتو کریستی«در مورد تحلیل حاکمیت قانون در درون ماشین دولتی لیبرال ، رجوع شود بھ نوشتھ روشنگر140
Hayek and Schmitt on the Rule of Law

Author(s): F. R. Cristi
Canadian Journal of Political Science. / Revue canadienne de science politique, Vol. 17, No. 3 (Sep., 1984), pp. 521-535
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ھایاندیشیجزمبھ،گیرندقرارھمباناپذیرآشتیتعارضیدرعادالنھھدفوعادالنھ

:الینحلی تبدیل خواھند شد

تاریخاندیشیجزماینبینکوتاھیراهچھکھاستدادهنشانداروینیستیمعروففلسفھ«

طبیعیھایھدفباخشونتتنھاو،خشونتمیگویدکھداردوجودقانونخامفلسفھوطبیعی

141».سازگار است و بھمین دلیل نیز قانونی است

در»پایھخشونت«یا»درندگیخشونت«،قانونینظامھرپشتدر،بنجامیننظراز

است»درندگیخشونت«اینالگوواروبنیانیخشونت،نظامیخشونتواستنھفتھقانون

،دادقرارسنجشموردتوانمیاخالقیموضوعاتوعدالتبارابطھدرراخشونت.

درآنراتوانمیکھاستخامیمادهگوئیکھ،صرفابزاریبعنوانخشونتتلقیبنابراین

خودتواندمیعادالنھھدفزیرااستنادرستیایده،گرفتبکارعادالنھھایھدفخدمت

.بھ بھره برداری سوء استفاده جویانھ از آن منتھی گردد

قابلآنراکھاستانقالبیخشونتتریننابوآخرین،پرولتریخشونت،بنجامینمنظراز

کھگذاردمیپایاننقطھایاسطورهخشونتازدورآخرینبھکھنامدمیآسمانقھرباقیاس

142.در برابر آن ھرشکلی از قھر قانونی نیز فرو می ریزد

»عصرجدید«مجلھسردبیریدھسالمدتبھکھپونتیمرلوموریس،جنگپایانازبعد
ایده،»وتروردوستیبشر«بناماینوشتھدر،داشتعھدهبرراسارترپلژان»143

کتابعلیھبودواکنشیپونتیمرلونوشتھ.نامیدمشروع،انقالبیآگاھیبعنوانراخشونت

توسط١٩٣۶نمایشیمحاکماتکھ،انگلیسیاالصلمجاریمارکسیست،کاستلرآرتور

گویدمیپونتیمرلو.بودترپیچیدهبسیارپونتیمرلوپاسخ144.بودکردهمحکومرااستالین

آرتور کاستلر ، کھ اردوگاه ھای فرانسھ و  زندان فرانکو را در زمان جنگ داخلی اسپانیا تجربھ کرده بود و در معرض اعدام قرار داشت ، در144
مثال از.آدم ھا  سمبولیک بودفضای مکانی آن و نیز نام.محاکمات نمایشی پرداختھ بودبھ باز آفرینی این»تاریکی شب در نیمروز«رمانی بنام

روشنفکرانازبسیاری،١٩٣٠دھھپایانیھایسالدر.بردمینام»بزرگ١شماره«بناماستالینازو»١«عددبنامشورویکمونیستحزب
، یکسال بعد از اینمرلو پونتی.چپ در اروپا ، ھنوز این جنایات را بنام آرمان بزرگ سوسیالیستی در برابر سرمایھ داری غرب توجیھ می کردند

بیشتر در مورد رمان کاستلر ، کھ بر بخشی از روشنفکران فرانسھ تاثیر داشت ،  مراجعھبرای آشنائی.نوشتھ خود از سیستم شوروی روی برگرداند
Adamمقالھبھشود Kirshدرشبتاریکی«پشتدرامیدانھناھایرنجودرد:«عنوانتحت٢٠١٩سپتامبردر»نیویورکر«٣٠شمارهدر

».نیمروز

143Le Temps Modern

142

باید توچھ داشت کھ نقد خشونت در نوشتھ والتر بنجامین مفاھیم وسیعتر مناسبات قدرت ، قھر نھقتھ در قانون و نفس قانونگذاری رانیز در بر میگیرد و
واژه نقد بیشتر بھ مفھوم داوری در کانت نزدیک است و انقالب می تواند بھ این ابھام پوشیده در قانون پایان دھد زیرا قانون نھایتا از منظر بنجامین

Walterنیستقدرتمناسباتجزچیزی Benjamin : Critique of Violence .Ed. and Inttroduction by Peter Demetz as: Walter
Benjamin:Reflections ,Essays, Abhorisms, Authobigraphical Writings.Shocken Books.New York.

:بھ نقل از141
Müge Serin

Striking the Mythic Realm of Law: Walter Benjamin's Critique of Violence
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خشونتمیخواھداینکھجز.استنکردهابدعراخشونت،کاستلرتصورخالفبرمارکسیسم

استعماریوخانوادهدرونفقر،جنگ،پرستینژادشومچھرهدربورژوائیجامعھکھرا

انتخاببین،انقالبیمارکسیستیک.آورددرکنترلتحتآنراکھداردتالش،کندمیتحمل

مواجھبروروجلووبگیررایکیخشونتانتخابوخشونتمختلفنوعدوبین

ھاخشونتاینازیککدامنیستاینکندطرحخودبرایبایدانقالبییککھخشونتی.نیست

میختمایجامعھآتیوضعیتبھخشونتعملآیاکھاینستبلکھ،رساندمیبیشتریآسیب

شدهتبدیلزندگیمتداولسبکبھزندگیدرترجمانیبھ،انسانیھایارزشآندرکھشود

:145است یا نھ

وفردیداوریبین،ھاارزشجھانوواقعیتجھانبیناستنوسانیھمواره،سیاست«

عاملدرھاقطباینکھبیندیشیممارکسمثلاگرحتی.آیندهوحالبین،مشترکعمل

درباز،ھاستارزشوقدرتگیرندهبردرکھشوندمییگانھھمباپرولتاریابنامتاریخی

سیاست.داشتخواھدوجودنظراختالف،آنتصرفوتاریخبھپرولتاریاورودنحوهباره

تفاوت.ھستنداثباتقابلغیرزمینھایندردیگریھرسیاستمانندمارکسیستیھای

کنکاشواردکھدانندمیھامارکسیستکھاستایندردیگرھایسیاستباھامارکسیست

146».یک البیرنت شده انددر

مشاھدهتوانمیفانونفراتنس»زمیندوزخیان«درراانقالبیخشونتتوجیھبیشترینولی

کنندهتعریفنقشالجزایریعرببیندرچاقوکھگریانقالبیآغازبا،فانوننظراز.کرد

نوشتھبافانون.آیدمیبوجودنیزانسانخالقدارد،توانائیعھدهبرراانقالبیفعالیت

راخشونتایدهضرورت،»سیاهچھرهوسفیدماسک«و»زمیندوزخیان«خودمعروف

«ازبلکھ،سورلازفقطنھ،فانونھاینوشتھ.دادقراراستعماریضدمبارزاتمرکزدر

پدیده«ھگل147.بودمتاثرنیزھگل»روحشناسیپدیده«در»بردهواربابدیالکتیک

:رجوع شود بھ147

146Maurice Merleau-Ponty, Adventures of the Dialectic, Translated by Joseph Bien, Evanston,

NorthwesternUniversityPress,1973,p.6

145Social Theory/Revue Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue Canadienne de Theorie Politique et
Social,Vol.2,No.1978

.
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وناپلئون،اربابازمنظورو،بودنوشتھآلمانبھناپلئونحملھھنگامدررا»روحشناسی

دیگریبدونیکیودارنددیالکتیکیوابستگیبھمرابطھ،بردهوارباب.بودآلمانھمانبرده

معنیبدین،کندمیایفاءکلیدینقشایندوبیندرآگاھیعنصر.باشدداشتھوجودتواندنمی

ھمزیستیومتقابلشناختیکدربودنبردهبھبردهآگاھیوخودبھنسبتاربابآگاھیکھ

سپسوخودبودنبردهنخست،برده،بردگیازرھائیبرای.دارندقرارھمدیگربھوابستھ

وبردهرابطھکھراشعورکاذبیایننخستبایدبرده.کندنفیرامقابلطرفبودنارباب

ایپیچیدهنفیدرنفیدیالکتیکاین.کندنفی،سازدمیوابستھبھممتقابلیبطورراداربرده

چھارچوببھآنراسارتروفانون،بودکردهعنوان»بردهواربابدیالکتیک«درھگلکھ

فانون.دادندانتقالاستعماریضدمبارزاتدراستعمارگرواستعمارزدهانسانمبارزهفضای

مناسباتدرسومجھاندھقانانوبورژوازینقشآناستعماریطبقاتواروپاگویدمی

،ستمگرانباآمیزخشونترویاروئی،ازاینرو.دارندعھدهبرراپرولتاریانقش،استعماری

زایشوبیداری،اانقالبیآگاھیتحققنقشوزدهاستعمارانسانبرایسیاسیآموزشنقش

خشونتبرایاستمبنائیفانوننظرازاستعماریخشونتوجود.داردراویبرایھوشمندی

.ضد استعماری و عادالنھ بودن انتقام از استعمار گر اروپائی

:فراتر از فانون نھاده و نوشتگامی»دوزخیان زمین«ژان پل سارتر در مقدمھ خود بھ

.بکشیدبایدشما،شورشروزھاینخستیندرزیرا.اوستبودنانساندلیلشورشیسالح«

ایدکردهنابودراستمگریکاینکھنخستمیزنید،رادونشانتیریکبااروپائیکشتنباشما

زمینبرافتادهایمردهمرد،میماندآنچھ.استستمتبلورکھکشیدمیراانسانیاینکھدوم،

سرزمینبارنخستینبرایکھاستایزندهمختارخودانساندیگرسویدرو،یکسودر

148» .ملی را زیر پاھای خود حس می کند

انسانمنطقیچنینپایھبروایمبردهسوداستعماریبطھراازماھمھکھنویسدمیسارتر

استعمارگرائیفرآینددرخشونتکھگویدمیونشاندمیبورژوازیجایگاهدررااروپائی

وداردعھدهبررازدهاستعمارانسانکردنتبدیلانسانغیربھوآنبھدادنمشروعیتنقش

148

کامو»شورشی«حمایت یک جانبھ سارتر از خشونت افراطی  انسان استعمارزده فانون و فرا روی از آن ، واکنش آلبرکامو را بر انگیخت و کتاب
Sartre.Preface.استدادهقرارانتقادموردخودخشونتنقددرراسارترروشایننیزآرنتھنا.سارتربھبودپاسخی to Franz Fanon ’s

Wretched of Earh.Penguin books 1980.

Robyn Marasco.The Highway of Despair.Critical Theory After Hegel.Ch.5.Frantz Fanon, Critique ,With
Knife.pp.140-168
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استعمازدیالکتیککھآنجائیاز.اندسلطھسزاوارزدگاناستعمارکھکندمیوانمودچنین

کند،میایفاءاساسینقشآندرخشونتو،استضروریوطبیعیکامالایپدیدهزادائي

اینفانونبرای.یابدمیانتقالاستعمارفرآیندخودبھفردازخشونتاخالقیباربنابراین

بصورتدادهپایانخودکاذبآکاھیبھزمانیچھاستعمارزدهانسانکھبودمطرحسوال

وپیچازاوکھدھدمیرخھنگامیامراینکھاستاینفانونپاسخآید؟میدرآزادانسان

انسانبعنوانخودساختنفرآیندبھاستعمارتبعھحسایدوئولوژیکوروانشناسیھایتاب

میتبدیلانقالباساسیبخشبھخشونتکھاستتحولفرآیندایندر.کندگذرمختاروآزاد

149.گردد

بطورھاانسانتقیدواشغالپیشیناشکالھمھازاستعمارپدیدهکھاستباوراینبرفانون

برایخشونتازاستفادهکھسیاسیپردازاننظریھازبسیاریبرخالفواستمتفاوتکیفی

او،دانستندمیمشروعراپوسیدهسیاسیھایسیستمبردنبینازیاوخودازدفاعحق

،اونظراز.پنداردمیاستعماریتقیدازناشیبیماریبرایفرھنگیدرمانیکراخشونت

شدنخواھدترمیماستعمارگررفتنباانسانکرامتوآزادیونیستکافیاستعمارگررفتن

150.مگر اینکھ از یک فرآیند قھر آمیز گذر کند

متن،استداریسرمایھتحلیلنبودنخستوھلھدر،فانونوسارترھاینوشتھدرمھمنکتھ

در151امپریالیسماز»مارکسیستینئو«نقدواستعمارفرایندبھداریسرمایھازتحلیل

مارکسروایتدرپرولتاریانقش،زدهاستعمارملتبھثانیا،یابدمیانتقالآنانھاینوشتھ

را،زدهاستعمارملتاخالقیھایمعیاروھاارزش،اعمالوتمامیدھدمیراانگلسو

.مشروع و معتبر می شمارد

مکتبدروداشتوجوداسویزیوپلبارانپلھاینوشتھو١٩٣٠بحراندرآنھایریشھکھاقمارومتروپلرابطھووابستگیتئوری151
بعنوان یک صورتسرمایھ دارینھ بر تحلیل»وابستگی«نظریھ.نظریھ مسلط تبدیل گردیدآرژانتینی  بھ»ده تز رائول پربش«آمریکای التین و

زاده و نمود»ضدامپریالیسم«نظریھ.بندی مبتنی بر  وروابط تولیدی ، بلکھ برتحلیل  مبادلھ بین جھان اول و سوم ، یعنی متروپل و اقمار استوار بود
نظریھ تضاد خلق و.چنین تحلیلی ازرابطھ بود و چنین القاء میکرد کھ  امپریالیسم ، پدیده ای متفاوت از سرمایھ داری بعنوان یک شیوه تولید است

یکی از پی آمدھای ضمنی.امپریالیسم نیز رویھ دیگری از چنین جداسازی و یکی از آبشخور ھای اصلی در درک وارونھ از تحلیل سرمایھ داری بود
چھ-کھ در قالب ھیچ تحلیل اقتصادیبود ،»امپریالیسم«درمقابل  سرمایھ داری بعنوانبعنوان مناسبات تولیدی متمایز»خلق«این نظریھ ، ارائھ

دیگری از این تئوری فاجعھ، پردازش»راه رشد غیر سرمایھ داری«نظریھ  ارتجاعی.نمی گنجید-اقتصاد کالسیک سرمایھ داری و چھ مارکسی
عواقب آنرا بروشنی می.سرکوب مردم درصورت تنش با کشورھای غربی  توجیھ می شددر چھارچوب این تئوری ، ھرگونھ دیکتاتوری  و.بود

.توان در کشور ما مشاھده کرد

150Messy Kebede .The Rehabilitation of Violence and the Violence of Rehabilitation: Fanon and Colonialism.Journal of
Black Studies, Vol. 31, No. 5 (May, 2001), pp. 539-562

149Violence and Revolutionary Subjectivity : Marx to Zizek
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کھانقالباتدرخشونتپدیدهبارابطھدرانگلسومارکسھایدیدگاهخالفبر،منباوربھ

بیستمقرنھایچپھاینوشتھدر،دانستندنمیانقالبذاتیآنراو،داشتتدافعیماھیت

تھاجمیماھیتوخشونتگردیدتبدیلانقالباتذاتیخصلتبھوشدهدگرگونمعادلھاین

.را پیدا کرد»آگاھی بخشی و بیدار سازی«ونقش

و»گرائیعلم«جذمیتکھاروپائیروشنفکرانازبسیاریدومجھانیجنگپایانازبعد

رامارکسیسممجدداحیاء،نداشتجذابیتیدیگربرایشانروسیکمونیسمدرتاریخیجبریت

پرتودرراروشنفکرانایننظراتمجموعھوبردندپیشمارکسازھگلیبازخوانیدر

بیستمقرندومنیمھدرسیاسیواندیشھتئوریکردکھارزیابیتوانمیفکریدگرگونیچنین

.را رقم زدند

بطوروخاورمیانھدر١٩٧٠و١٩۶٠ھایدھھدرھانوشتھاینمستقیمنظریھایبازتاب

.غیر مستقیم در حرکت ھای گروه ھای مسلحانھ در ایران  را نمی توان نادیده گرفت

میتوانراچپمنظرازخشونتتحلیلدرفرویدیروانکاویبھبازگشت،اخیرھایدھھدر

(آلمانیآلیسمایدهازایآمیزهبرکھکردمشاھدهزیزکاسلواجنظیرپردازانینظریھدر

:خشونت«درزیزک.استاستوارمارکسیسموفرویدیروانکاوی)ھگلوشلینگ،کانت

درخشونتتحلیلبھتازهبعدیدراستکردهسعی،»آنسیرخطششدرھائیاندیشھ

گانھسھتنیدهھمدرسطوحیاتثلیثبرنوشتھایندراوپردازیمفھوم.بپردازدامروزدنیای

.استمبتنیفرانسویروانکاو)واقعیو،سمبولیک،تصوری(الکنژاکروانکاوی

»ذھنی«سطحبھ،استرویتقابلکامالکھزیزکازمنظرخشونتازسطحنخستین

استخشونتازسطحیھمان،اوگفتھبھبناخشونتازالیھاین.گرددمیمربوطخشونت

الیھ.بشناسندبرسمیتآنراواسطھبیومستقیمبطورآناتباعمیخواھدبورژوائیدولتکھ

دستگاهطریقاز،تصوریخشونتبرخالفوھستندعینیاشکال،خشونتسومودومھای

مشروعیتآنھابھکنترلیابزاروقضائي،آموزشیھایسیستمنظیردولتیمختلفھای

استکردهالنھزباندر»سمبولیک«خشونتعینیھایالیھاین.شودمیدادهایدئولوژیک

:شودمیبازتولیدماگفتاریزباناشکالدرکھاستسلطھاجتماعیروابطکنندهمنعکسکھ

چگونھگفتماناینتابعزبانودارداختیاردرراگفتمانیککنترلتولیدبازابزارکسیچھ

بر،استتربنیادیکھ،خشونتدیگرالیھآرد؟بدستدوبارهرابرآنکنترلامکانتواندمی
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ھایسیستمبارفاجعھھایآمدپیکھاستاستوار»سیستمیک«یایافتھنظامخشونتکارکرد

اگرچھخشونتزیرینسطحاین.آنھاستزمرهدرامروزدنیایدرسیاسیواقتصادی

ھستھواقعدراین.دھدمینشاننامرعیوانتزاعیبصورتراخودلیکناستواقعی

بروزشکلبھظاھردر،محرکھنیرویبعنوانکھاستخشونتشدهسرکوبمرکزی

زیزکنظراز.کندمیپیدانمودذھنیخشونتبارشرارتومعقولناھایخشونتناگھانی

آنبرپایھبایدراذھنیخشونتکھاستایزمینھدموکراتیک-بورژواجامعھعینیخشونت،

152.سنجید

خشونتومذھب

بودالزم،نبودخدااگرکھداشتاظھارکھبودھیجدھمقرندرپیریگناھکار،دانیمی«

،استغریبکھآنچھو،استکردهاختراعراخداواقعدرانسانوکنند،اختراعآنراکھ

جانورچنانذھندر،خداوجوداندیشھیعنی،ایاندیشھچنانکھاستآورحیرتآنچنان

.وحشی و شریری چون انسان وارد شود

شباھتوصورتبھرااو،باشدآفریدهاوراانسانوباشدنداشتھوجودشیطاناگربنظرم

»خودش آفریده است

153».است ؟یعنی  درست ھمانگونھ کھ  خدا را آفریده: «آلیوشا گفت

دوگانگیایندر.اندِخویشخویشتنازانسانذھنیتصویردو،خداوشیطاناسطوره

ازانتزاعیتصویریشیطان،اوستھستیتکویندرانسان-حیوانبیانکھزیستی

کھاستزمانبیقھربرھنِھپدیده،سمبلخداوندوآدمیانمیاندرآمیزشکخردوھوشمندی

درپدیدهترینرمزآلود،خیالیجھانایندر.تابدنمیبرراقدرتبرابردرتردیدوشک

بھشتدرمتصورانسانیکسواز؛خداستصورِتازتمثیلیبصورتآدمتصویر،آفرینش

اودیگرسویوازاستمعرفتفاقدطبیعت،دیگردرجانورانھمھھمانندغریزیموجودی،

واگر خدائی ھم وجود نداشتھ، بھ ولتر است کھ میگفت توده مردم احتیاج بھ مذھب دارنداشاره داستایوسکی بھ گناھکار پیر.برادران کارامازوف153
.باشدباید آنرا اختراع کرد

152Slavoj Zizek. Violence : Six Sideways Reflections. Picador. New York.2008
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دوگانگیدر.اوستمادیتجسمدرقدرتوآگاھیخودتنیدگیبھمیعنی،خداازایگستره

درباغممنوعھازمیوهخوردنبااوبھشیطانبنامدیگرآفریدهطریقازآگاھیانتقال،دیگر

آفرینشرازآلوِدتصویرایندر.استبیروندنیایبھنسبتانسانمعرفتبودنمتاخروعدن

زادهفردیتدرآگاھیزیرا،استاجتماعیرابطھدریکخودبھانسانمعرفتبیانشیطان،

.نمی شود

دربرابرکھاستقدرتمفھوم154دراستعالءخدا»لویاتانبازی«حالعیندرآفرینشقصھ

ازانتقامبھباتھدیدوھاممنوعھفرمانباآفرینش.افتادزانوبھستایشوکرنشبھبایدآن

یعنی،زمینبھآدمطرددرنگبیعقوبت،فرمانیناکیفروگرددمیآغازقدرتسوی

وانسانوخدایاسطورهدراین155.استغریزیزندگیبھشِتبرابردرآگاھیورنججھنم

.شیطان ، ما با تصویر مھ آلودی از تکوین اقتداردر میان  انسان ھا در زمین روبروھستیم

مھار،عرفواندیشیمصلحت،بناگزیرکھزمینیھایحکومتتریناستبدادیبرخالف

استمطلقاطاعتو،مطلقفرمانروائیحوزهمذھبدر،زندمیخشونتکاربردبرمعینی

.

،استشدهحکآنرویبرخدانامکھمکانوزمانبیتصورِیومجردجھانایندر

ومشخصٌبعدیفراسویخشونتو،استآغشتھخونبھ،قدرتتمثیلخدابعنواناسطوره

آنراشکلودامنھ،تصوریخداِیپریِشروانزمینیمتولیانتنھاواستمعینایکرانھ

تاریکِی،استکردهپیداسیاستدرایبرجستھنقشمذھبکھزمانھر؛کنندمیتعیین

»چکیدهخونگلشاِخاز«حافظکالمبھواستافکندهسایھجھانوزمانھبرنیزقدرت

آنیعنی،تردیدزیرا،استشدهراندهانسانیفھمدایرهازبیرونبھخردآندرکھاست

برصفحھالھی،عدلترازویدرواستمذھبدرپرسشبیاطاعتدشمِن،ِخردجانمایھ

.ھستی محدود انسان ، کیفر رنِج جاودانھ در دوزخ را نوشتھ است

:خشونت در مذھب را می توان در سھ مقولھ عمده مرتبط با ھم طبقھ بندی کرد

درتمامراآدمفرزندانسرنوشتکھ،بھشتدرآفرینشقصھدراولیھگناهارتکاب،نخست

ایدوئولوژیعامشمای،مذھبدرخشونتکھگفتتوانمی.زندمیرقمآنانزمینیحیات

:بھ.رک.می شود»لویاتان«کارل اشمیت ، بھ نقل از مارتین لوتر می نویسد کھ خداوند ھر روز چند ساعت مشغول بازی155
Karl Schmitt : Hamlet or Hecuba : The Intrusion of Time onto the Tragedy.Telos Ltd. UK.2009

ترجمھدر.رسانندنمیدقیقبطورآنرامفعوم،ذھنیتصعیدیااستعالءکھھرچندام،بردهبکارsublimeدربرابررااستعالواژهدراینجامن154
.دوجلدی حمید عنایت از استیس در باره فلسفھ ھگل ، واژه برآینجیده نیز بکار برده شده است  کھ  شاید برای خوانند فارسی جا  واژه افتاده بنظر تیاید
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دیرپاو،کندمیسنگینیآدمیانذھنبرفرازمینیاستعالئیدرکھکندمیریزیپیراقدرت

بیاطاعتکھاستمتفکرحیوانبعنوانانسانبرابردرمذھبابداعترینخطرناکوترین

.پرسش را طلب می کند

بیرحمیوخشونتوجنایتارتکابباقومیدربینآنانپذیرشکھپیامبرانظھور،دوم

برراخودآئین،کشتاروقتلضرببھپیامبرانھمھ،ادیانتمامیدر.استبودهھمراه

وعده،عروجھنگامبھخوداماصلجپیامبراین،مصلوبمسیح.ندکردهتحمیلقومی

قدسیپیامبرنامھرگزمسیحشایدکنستانتینشمشیربدونو156،دھدمیراسالحبابازگشت

.فرا زمینی جاودانھ دادقدرت شمشیر کنستانتین ، بھ مسیح ھویت ملکوتی.نمی یافت

دھندمیوابدیزمانیفراخصلتپیامبرانکرداروآفرینشاسطورهبھکھمقدسمتون،سوم

از،مقدسمتون.شودمیمذاھبتمامیدربعدیھایخشونتبروززمینھآنھاآزتفسیرو

قداستوقتی.خداستبنامجنایتوخشونتمکررروایات،قرآنتاگرفتھانجیلوتورات

ذھنیتبھمسجدوکنشتوکلیسانظیرمذھبیافتھساختارھاینھادطریقازجنایاتاین

خشونتبروزمنتظر،جوامعبحرانیھایدورهدرتوانمی،شودمیتزریقعادیمردم

.در اشکال لجام گسیختھ آن بود

ھستیبرآگاھیوماراغوایبھممنوعھمیوهخوردنبدلیلحواوآدمآفرینشافسانھدر

آدمخلقتبا،عدنباغدرواحدخدای.شوندمیراندهازبھشتخداوندیبارگاهازخودبرھنھ

درآدمفرزنداندربینرقیبخدایانپرستشچالشبا،خودخاکیزمینبھاوبعدیراندنو

ازمذاھبتمامیدرکھانگیزدمیبررااودائمیغضبوخشمکھشودمیمواجھزمین

مطلققدرتبرابردرچالشھمان،ٍشرک.شودمیبیانآنانمقدسمتونوپیامبرانزبان

قدرتازاطاعتیا.نھدمیزمینیانساندربرابرراھاآسمانخدایتردیدبیعقوبتکھاست

.بی شریک من کن و یا کوه بلند را با ھمھ سنگینی خود بر سرت خواھم کوبید

جھانکھزمینیدنیایواقعیتازاستبازتابی،آفرینشافسانھنبوغاین،اولیھگناه

قدرتایدهآندرکھدھدمیوارنشانچکیدهراانسانوقدرتروابطازموازیتصوری

تسلیمدرقدرتمکمِلبازوی،»اولیھگناه«ایده.گیردمیخودبھمطلقانتزاعیشکل

، من با شمشیر باز خواھمنپندارید کھ من برای برقراری صلح در زمین باز می گردم: «خطاب بھ حواریون خود می گوید»شام آخر«مسیح در156
٣۴آیھ.متاانجیل.جدیدعھدکتاب.»گشت
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میوهدرکھراخودپنھانرازبرانسانآگاھیخدا،اسطورهایندر.استانسانداوطلبانھ

،بودهآگاھیبھانسانیابیدستاینوسیلھکھراماروشمردهدشمناستنھفتھممنوعھ

اینبرکھرافردینخستین،حواو157کندمیخودشکمرویبرجاودانھخزیدنبھمحکوم

،وسیلھباینکھیابدمیتنزلمردبھنسبتفروترمرتبھبھاستیافتھدستممنوعھراز

زبانازآنراسپسوکردهگذاریرمزعدنباغھماندرراجنسیتیرابطھیکخداوند

ابتداھمانازآفرینشقصھواقعدر158.دھدمیتسریآدمذریھبیندرمقدسدرمتونپیامبران

واستمردساالرانھکامالنیزبھشتبھانساندوبارهبازگشتوعدهواست»مردانھ«کامال

جنسیت«اگرچھ159.دھدمیراچشمسیاهوتنسیمینزنانبامومنینازپذیرائیوعدهخداوند

پیداایدولوژیکشکلمذھبدرولی،استاجتماعی-تاریخیفرآیندیکبلکھبیولوژیکنھ»

.استشدهریزیپیمردساالریبرپایھخدابھشتوساختارآفرینشقصھتمامیوکندمی

کھگذاردمینمایشبھراغریزیکامالموجودیبھانسانتنزل،بھشتدرمردساالریاین

ازآدمطردازپیشبھاستبازگشتیزندگیشیوهنظرازواستنکردهتمدنبھگذریھنوز

.بھشت و ھبوط او بھ کره خاکی

ودرد،،جنگعدالتیبی،جھانھایبختیبدتمامیکھگویدمیمابھاولیھگناهاسطوره

گناھکاربشر.استبودهخداازبھشتدرآدمنافرمانیبدلیل،مرگوبیماریفقر،ورنج

بھ چند.قبیلھ ای ظھور پیامبر اسالم ، بسیار برجستھ تر از دیگر ادیان ابراھیمی استاین رمز گذاری جنسیت در اسالم ، با توجھ بھ شرایط زندگی159
:اشاره کرد کھ تا حد اروتیسم مرد قبیلھ ای پیش می روددر مورد زنان بھشتی می تواننمونھ از متن خود قرآن

)صسوره۵٢آیھ("اترابالطرفقاصراتعندھمو"

)و نزد آنان دوشیزگان ھم سال چشم فرو بستھ ھستند:ترجمھ(

سوره٣٧و٣۶و٣۵...٢٣و٢٢آیھ("اتراباًعرباً،ابکاراًفجعلناھنانشائاًانشأناھنانا....المکنوناللولوکامثال،عینحورو"
)الواقعھ

)ایم و ھمسر دوست و و ھم سالما آنھا را کامالً زیبا آفریده ایم  و باکره آفریده...و حوریان چشم درشت کھ مانند مروارید نھفتھ اند:ترجمھ(

)آلنبأءسوره،٣٣آیھ("اتراباًکواعبو"

)و دختران نارپستان ھم سن:ترجمھ(

تواشتیاقوزائیدخواھیفرزندانالمباوگردانمافزونتراحملوالم:گفتزنبھخداوند«:١٧و١۶آیات،سومبابآفرینش،سفر.مقدسکتاب158
علیقوامونالرجال:شودمیتکرارمضمونھمین٣۴آیھ،نساءسوردرنیزقرآندر».کردخواھدحکمرانیبرتواووبودخواھدشوھرتبھ

).مسلط ھستند بخاطر اینکھ  خداوند بعضی را علیھ بعض دیگر برتر شمرده استمردان بر زنان.(النساء بما فضل هللا بعضھم علی بعضا

ماربھخداخداوند«و»بودترھشیار،بودساختھخداکھصحراحیواناتھمھازمارو«:١۴و١ھایآیھ.سومباب،عتیقعھد.مقدسکتاب157
بھائم و از ھمھ حیوانات صحرا ملعون ترھستی ، بر شکمت راه خواھی رفت و تمام ایاماز جمیع)یعنی اغوای حوا(گفت چونکھ این کار را کردی

».عمرت خاک خواھی خورد
دست غیب آمد و بر سینھمدعی خواست کھ آید بھ تماشگھ راز:استعاره مار در قصھ آفرینش  مدام در زمان تکرار میشود و این شعر حافظ کھ

:دیگری از حافظ باز بر ھمین مضمون استشعر.نامحرم زد ، و این نامحرم کسی جز مردم زمانھ نیست
.گفت آن یار کزو گشت سردار بلند   جرمش این بود کھ اسرار ھویدا میکرد

بیاد آرید وضعیت ژولین آسانژ و  یا چلسی منی و اسنودن در زمان ما را ، و این گفتھ گوبلز را کھ حقیقت دشمن دولت است
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گناھانشستنوآمرزشطلبوافتادهخاکبھآدمفرزندانبایدعالمھستیتاوشدهآفریده

.خود کنند

فھمقابلوآورند،میھدیھخدارضایتجلببرایآدمفرزنددوکھقابیلوھابیلداستاندر

راھابیلھدیھخداوند،داردخودبندگاننذریوھدیھبھاحتیاجیچھنیازبیخدایکھنیست

میقتلبھراخودبرادر،تبعیضاینازخشمگینقابیل،کندمیردراقابیلھدیھوپذیرفتھ

.انگیزدمیبررابرادرحسادتکھگذارتبعیضوبیدادگرخدائیازدلیلبیخشونتی،رساند

پرسش این است کھ اگر خدا تبعیض روا داشتھ است ، چرا باید برادر خود را کشت؟

گیریشکلاینکھنخست:میکندحملرامذھبدرضمنیاشارهدو،قابیلوھابیلقصھ

،جنایتپیروِز،اینکھدوم،استآغشتھقھربھاجتماعیکبصورتھاانسانروابط

.استیافتھانعکاسنیزمذھبیغیراساطیردرکھاستتمدنوبنیانگذارزمینفرمانروای

وھابیلقصھھمانازمذھبیغیرروایتباستانرمھایافسانھبربناروموسورمومولوس

160.قابیل را بیان می کند

نکتھدوکھ،میشودتکرارمقدسمتوندردیگریھاینامواشکالبھبرادرقتلروایت

فرزندانبامساویرفتارخداونداینکھنخست:سازدمیاشکاراسطورهایندرراپنھانی

وارادهازوداردرامذاھبتمامیدرھاانساننابرابریتوجیھھایزمینھاینونداردآدم

یاخدارضایتونظرجلبدررقابتباجنایتارتکاب،ثانیا.میگرددناشیخداخواست

.مرکز ثقل قدرت مرتبط است

:ھنا آرنت می نویسد

..رشدیاتحولنوزدھمیقرنمفھومباکھداردحقیقتیبھاشاره،161طبیعیوضعتصور«

باگوئيکھاستبدایتیوآغازمستلزمطیعیوضعفرضیھکھزیرا…نیستدرکقابل

باآغازمسالھمناسبت.استشدهجداازھمنشدنیپرشکافیبااستآمدهآنازپسھرآنچھ

تاریخایافسانھآغاز،خشونتوبدایتبیننزدیکبستگیگواه.استروشنانقالبپدیدار

راھابیلقابیل.استآمدهرومویونانمآثردرھموتوراتروایاتدرھمکھایبگونھماست

State.بشراستزندگیدرتمدنپیشمرحلھبیانکھاست،ھابستوماسفلسفھدرقراردادتئوریمبنایکھ161 of Nature

برطبق افسانھ ھای روم باستان ، رومولوس و روموس ، دوبرادر توام و پسران مریخ بودند ، کھ بھ سبب خطای مادر ، گھواره آنان بھ آب انداختھ160
کھ برادران بزرگ شدند ،ھنگامی.و ماده گرگی بھ دو کودک شیر دادتا از مرگ رستندگھواره در نقطھ ای دیگر بر ساحل افتاد.شد کھ جان بسپرند

داستان نیز ھمانند حکایت قتلاین.خواستند شھری بنا کنند ، اما در میانشان جنگ در گرفت و رومولوس  روموس را کشت و سپس شھر رم را ساخت
.ترجمھ عزت هللا فوالدوند.ھناآرنت، نوشتھ»انقالب«رجوع شود بھ.ھابیل بھ دست قابیل ، نماد سر آغاز جنگ و برادر کشی در میان آدمیان است

.٢١صفحھدرمترجمپانویس
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وخشونتبدونآغازیھیچکھھمانگونھبودخشونتکارآغاز.راروموسرومولوسوکشت

رسیدهثبتبھعرفسنتدریامقدسکتابدرکھھائیکارنخستین.نیستپذیرامکانتعرض

موارددرتنھاآدمیاندیشھکھقدرتیبا،تاریخیواقعامرخواهوباشدافسانھخواه،است

درازراه،یابدمیدستبدانصادقھمیشھھایحکایتومحکماستعاراتساختنبراینادر

ازبگنجدبشرتواندرکھبرادریھرگونھ:کھبرساندراپیاماینتاپیمودراتاریخ

»بودهجنایتابتدادر«کھمعناستاینبیانطبیعیوضعاصطالح..استآمدهبرادرکشی

162».منتھا بھ لسانی کھ از لحاظ نظری پاک و پیراستھ شده است

وکنیسھوکلیسانظیرمذھب،یافتھسازمانھاینھادبھپرستشھایتوتمنخستینازگذر

متونوروایاتدرجامعھوقدرتروابطگذاریرمزومذاھبتمامیدرمعابدومسجد

بھبخشیدنآسمانیجاودانھخصلتووقفھبیخشونتوجنگبرآیندوپرتنشگذریمذھبی

وغیرمولدھایالیھازمراتبیسلسلھآمدنبوجودبابودهھمراهفرآینداین.اندبودهآنھا

ایمولفھبعنوانبلکھ،منزویصورتیبھوھانھاداینبرحولفقطنھجامعھافرادازانگلی

ھایدستگاهبنامھانھاداینازآلتوسرلوئی.استبودهسیاسیقدرتھاینھاداز

مادیھستیوبودهزندگیواقعیشرایطازتصوریبازتابکھمیبردنامدولتایدوئولوژیک

حاضرنوشتھ164.میدانداولیھجوامعدرجادواعمالدررامذھبمنشاءوبر،ماکس163.دارند

.تنھا بھ نمایندن خشونت در این متونی خواھد پرداخت کھ بعنوان متونی آسمانی عرضھ شده اند

ظھورکانونوتمدنظھورھایگھوارهنخستیندرروایاتترینکھنازیکییعنی،تورات

ازگذارجدال.دھدمینشانراخشونتومذھبآغشتگیازروشنتصویریپیامبر،ھزاران

درکھزمیندرسیاسیقدرتدرتمرکزازاست،بازتابیخدائيتکبھخدائيچندمرحلھ

در»الشریکخدای«وشودمیپوشیدهایدوئولوژیکوھمازایھالھوآسمانیالوھیت

.آسمان انعکاسی است از قدرت استبدادی متمرکز کھ وجود ھیچ شریکی را نمی پذیرد

طاعونکردننازلآمادهکھشویممیمواجھقدرتقدرخدایاینباخشونتعبریروایاتدر

:و فرمان کشتار است

164Donald Mcintosh .Weber and Freud : On the Nature and Sources of Authority
American Sociological Review, Vol.35,No.5 ( October 1970) pp.901-911

163Louis Althusser :Ideology and Ideological State Apparatuses
٢٢-٢١صفحات.وندبوالدهللاعزتترجمھ»انقالب«:آرنتھنا162
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رویموآببادخترانزنابھآنان،نمودنداقامتشّطیمدراسرائیلکھھنگامیو«

خدایانبھومیخوردندقومپس.کردنددعوتخودخدایانھایقربانیبھراقومآنان165.آوردند

براسرائیلبرخداوندخشموشدندملحقفغورَبعلبھاسرائیلو.کردندمیسجدهایشان

خداپیشگاهدرراایشانوگرفتھراقومروسایتمامیکھگفتموسیبھخداوندو.شدانگیختھ

اسرائیلقاضیانبھموسیو.برگردداسرائیلازخداوندخشمتابکشداربھآفتاببرابردر

».گفت ھریک ازشما کھ کسان خود را بھ ّبعل فغور ملحق شده بودند ، بکشید

.۵تا١آیات.٢۵باب.اعدادسفر.عتیقعھد.مقدسکتاب

برایراٍمدیانیزنیکواسرائیلقومازمردی،پنجموبیستبابازروایتدومیندر

درکھاسرائیلقوموموسیچشمانبرابردروبرندمیچادریداخلبھخداوندحکماجرای

بھاینیزه،دیدرااینچونکاھنالعازاٍرابنفٍنخاس«میکردند،گریھوشدهجمعآنمقابل

خشم،قصابیعملاینازبعد».کردفرواسرائیلیمردوزنآنشکمدروگرفتھدست

ھارونالعازرابنابنفنخاس:گفتوکردهخطابراموسیخداوند«وفرونشستھخداوند

اوبھراخودصلجعھدمناینکبگوپس..برگردانداسرائیلبنیازمراغضب،کاھن

.١۴تا۶آیات».بودخواھداشذریھواوآنازجاودانھکاھنیوکنممیتفویض

اعمالمجازاتوخواهخودبسیاراستموجودی،میشودتصویرتوراتمتندراینکھخدائي

شدهبیانخشونت.بربرمنشوخشناستمجازاتی،خواهخودخدایاینارضایبرایشده

نیزجاریاسالمومسیحیتدرجملھاز،مذاھبتمامیدرسنتگفتمیتوان«اعدادٍسفر«در

کھخدائياینبھمطلقوفاداریجھتدرخشونتیچنیناینکھنخست:ھستواستبوده

اینکھدوم.شودمیتوجیھ)فوقمتندرموآبخدایای(دیگرخدایانبوجودآگاھیضمن

تبعیضرابطھیکاینکھسوم.کندنمیتحملآنراودارددشمنیدیگریمذھبھربھنسبت

.استنبودهفارغآنازمذھبیآئینھیچومقدسکتابھیچکھکندمیگذاریرمزراجنسیتی

حوزهوحریمدیگر،قومیاززنیباجنسیرابطھدردیگرخدایيپرستشطرحھمچنین

تبدیلپرستینژادازاشکالیبھتاریخسیردرکھمیکنداضافھبرآننیزرادیگریممنوعیت

تابدنمیبرراموابزنانباھااسرائیلیجنسیپیوند،حسودونظرتنگخدایاین.میگردد

اینازعبورایندرسنگینمجازاتپیدروداندمیخودپرستشازعدولمعنیآنرابھو

.شمرده می شد»جنسیگناه«در بین موابی ھا ، رابطھ جنسی ، بھ معنی عبادت و پرستش باروری بود و بنابراین رابطھ بازنان قومی دیگر165
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قوممھاجرتزماندرداستانھمین..کندمینازلسرشانبرطاعونواستممنوعھمرز

شدهفتحسرزمیناھالیکشتارفرمان،یھودقومخدای،یھوهودھدمیرخکراراّنیزیھود

در،پادشاھانکتابدر.کندمیراصادر(فغوربعل)آنھاھایگاهپرستشنابودیوکنعان

کوهدرّبعلکاھنانتمامیکھھستیممشابھیکشتارشاھدما،۴٠تا٢٠آیات،ھیجدھمباب

رھائيایشانازیکیبگیریدوراّبعلانبیای،گفتایشانبھایلیاو«:میرسندقتلبھکّرمل

».کشتآنجادرراایشانوآوردهفرودقیشوننزدراایشانایلیاوگرفتندراایشانپس.نیابد
کشتنکھ.شودمیتکراردوبارهفغوربعلداستان٢٨آیھ،١٠۶بابدرمزامیرکتابدر166

یھوهخدائيتکتثبیتبرایھاجنایتاینھمھ167.نامدمیپروردگارعدالتآنجاراکاھنان

تنوع.اندکردهطیرامشابھیراهالزامانیزدیگرمذاھبھایروایاتمیگیردکھانجام

مذاھبخونینسرکوبباجزخدائیتکتحمیلیاتثبیتکھدھدمینشان،خدایانپرستش

میتکرارنیزدیگرمذاھبدرکھنیستبیشقصھیکگوئیواستنگرفتھانجامدیگر

بھآنھاحاکمطبقھتبعیدومیالدازپیشششمقرندرھابابلیتوسطیھودیانشکستبا.شود

وخدائیتکمرحلھبھیھودقومبیندردیگرخدایانسرکوبازعبورکھگفتمیتوانبابل

ایندردیگرمذاھبخدایانوجودسایھولی.استگرفتھانجامپرستیبتبھدیگرمذاھبتلقی

دستکاریبایدنیزخدایانشناسیھستیدربنابراینوکندمیسنگینینیزخدائیتکمرحلھ

بیھایبتکردنمسخرهبرغم،اینھمھبا.گردیدندمیتبدیلاھریمنبھغیرخدایانومیشد

بتاینپشتدرزیرامیماندباقیھمچنانآنھاازھراسواحد،خدایپیامبرانطرفازجان

میکنترلراواقعیزندگیآنھا،پرستشآئینطریقازکھاندنھفتھواقعیھایقدرت،ھا

وانحصاریاقتداربرمیخواھندکھآیندمیبشمارواحدخدایاینبرایخطریوکنند

ادامھپرستیبتبنامدیگرھایآئینعلیھوقفھبیجنگاینرواز.اندازندچنگاومشروعیت

«دیگریادیانپیرواننمائیاھریمنجزآمدیپی،دیگرتصوریخدایانعلیھنبرد.یابدمی

قومیمرزھای،باشندداشتھباورواحدیخدایبھھمھکھنبودکافی.نداشت»مندینجز

وقتی.کردمیخلقرادیگرخدایانپرستشالزاما،کردندمیزندگیدرکنارھمکھمردمانی

اقواموطبقاتبیندرمذھبیمتونتفسیر،آمدبوجودشارلمانیامپراتوریبامسیحیاروپای

مسیحیباوراندیندرونبھراپیشینھایدورهدرخدایاننبرد،اجتماعیھایگروھایو

٢٨و٢٧ھایایھ،مزامیر.جدیدعھدکتاب167
۵۶٣-۵۶٢صفحات.پادشاھاناولکتاب.عتیقعھد.مقدسکتاب166
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درمذھبیِفَرقگیریشکل:دادرخنیزاسالمدروندربعددورهدرکھفرآیندیکرد،منتقل

.درون ھریک از این مذاھب

تکخشونت،رمامپراتوریآخرھایدوردردیگرخدایانپرستشیامشرکیآئینافولبا

علیھبارایندیگرآئینیپرستشتحملیبیکھکندمیبازراجدیدیجبھھمسیحیخدائی

تعقیبازوسیعیدایرهکھ،مسیحیتدربدعتیارفض:شودمیمتوجھمسیحیانخود

دینیاصالحاتعصردرمذھبیھایجنگخشونتتاوسطیقروناواخردرجادوگران

خدایبناموشدهنامیدهارتداد،رمکلیسایازمتفاوتتفسیریھر:میگیردبردرآنراوبعد

.مسیح ، باید بھ شعلھ ھای آتش سپرده می شدند

بارا»خدائيتکباِرخشونتمیراث:قابیلنفرین«خودتحقیقیاثردر،شوارتزرگینھ

حساز،خاصخدائیپرستش،شوارتزتحلیلدر168.داندمیمرتبطجمعیھویتتکوین

ھویتگیریشکلباذاتاخشونتعملکھنویسدمیاو.نیستجداخاصگروھیبھخودتعلق

وانگاریجدامستلزم،خاصجمعیتصورھویتفرآیندزیرااستخوردهگرهجمعی

ماکھاستخشونتعملترینبنیادیمعنیبھو،مرزکشیوخطودیگرانازخودتفکیک

بلکھ،شویممیمرتکب“دیگری“بھنسبتماکھنیستآنفقطخشونت.دھیممیانجام

ابداعایندر.استنھفتھ“دیگری“ایدهابداعدردقیقاخشونتیعنی،آنستبرمقدمخشونت

النھ”غیرما“علیھخشونتبھدادنمشروعیتودشمنوکافرایده،»دیگری«تصویر

کھھاستنازیدادنحقوق،کاراشمیتحقوقیفلسفھدر»دشمن«ایدهھماناین.استکرده

اندیشھازباری،توتالیترحکومتھرزیرا،داشتوجودنیزتوتالیترھایرژیمتمامیدر

:مطلق گرای مذھب را حمل می کند و ھمانگونھ کھ خود کارل اشمیت نوشتھ است

بدلیلکھھستند،الھیاتشدهسکوالرمفاھیم،دولتجدیدتئوریدرجدیدمفاھیمتمامی«

انتقالدولتتئوریبھالھیاتازخودمندنظامساختاربدلیلنیزومفاھیماینتاریخیتکوین

دولتتئوریدرقدرتَقدرقانونگذاربھالھیاتدرمطلققادرخدای،مثالبعنوان.اندیافتھ

169».تبدیل گردیده است

169Carl Schmitt. Political Theology.MIT Press 1988.p.36
168Regina .M.Schwartz : The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism.University of Chicago Pres.1997.p4
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تنگاتنگیپیونداسرائیلقومجمعیھویتوخدائیتک،انجیلدرکھاستباوربراینشوارتز

،سرزمین،وپیمان،عھدموضوعاتبررسیبھجمعیھویتمسالھبارابطھدرودارندباھم

بیرونوآنانخداییھوهبااسرائیلقومانحصاریرابطھ.میپردازدملیتوخویشاوندی

ازبیرونباازدواجکھقوانینیوموعودارضتملک،خدابارابطھاینازدیگرانگذاردن

من«:شودمیتضمینخدواوندتوسطآنانانحصاریھویت،سازدمیممنوعراقوماین

.170»خدای شما خواھم بود اگر شما مردم من باشید

توجیھبرایبودهابزاری،مسیحیتبدستانقدرتدستدرانجیلمتنگویدمیشوارتز

انتقالغربمدرنناسیونالیسمبھخودشدهسکوالردرشکلکھخدابنامخشونتبکارگیری

وصلآسمانملکوتبھراخودمشروعیتسرعتباخودظھورباناسیونالیسم171.استیافتھ

ھایجنگوسازیمستعمره،ملیمرزھایپس،خداوندگارندارادهازناشیھاملت:کرد

172.نظامی نیز از خواست پروردگار بر میخیزند

میاجتماعیروانشناسیوآنھاصرفشکافیبازبھانجیلمتونازشوارتزبازخوانیاگرچھ

درجاریفرآیندیھمچنانگفتتوانمی،خداییتکپدیدهازشوارتزتحلیللیکن،پردازد

.زمان ماست

یافتھسازمانقھروداریسرمایھ

دارمتمرکزداریسرمایھمناسباتدرقھروجودمحدوِدزاویھازمن،نوشتھازبخشایندر

شکلیاوتاریخیااقتصاددانشپژوھشزیرا،داریسرمایھتاریخیوعمومیمطالعھونھ

ازیکھرواستخوردهپیونداجتماعیدانشازمتفاوتیھایباحوزهسرمایھتاریخیبندی

درقھرمطالعھ،نیزھاآنھاازگرفتنیاریبدونولی.طلبندمیراخودویژهتخصصآنھا

.نامیدخداوندخواستآنرابوشجرجکھراعراقبھ٢٠٠٣سالدرآمریکانظامیحملھآوریدبیاد172

بر روال مشابھی ،  منشاء نظریھ ھای اقتصادی جدید را در الھیات  ، بویژه در گذر از»مذھب و عروج سرمایھ داری«بنجامین فرید من ، در171
اندیشھ ھای سنت اوگوستین وکالون در مورد تقدیرگراائي می بیند و می نویسد کھ اقتصاد آنگونھ کھ ما می شناسیم ، ھنوز دانش جوانی است ، لیکن

:رجوع شودبھ مقدمھ.اندیشھ ھای مذھبی در خاستگاه علم اقتصاد ھمیشھ حضور داشتھ است
Benjamin M.Friedman .Religion and The Rise of Capitalism.2021

“Published in the United States by Alfred A. Knopf, a division of PenguinRandom House LLC, New York, and
distributed in Canada by Penguin Random House Canada Limited, Toronto.”
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نظاممتندرقھرازشکلیزیراھر،شودمیتبدیلانتزاعیمطالعھیکبھداریسرمایھ

اشکالومیگیردبردررامتفاوتیاجتماعیوسیاسیوتاریخیشرایط،داریسرمایھ

ونوینماھیتیباخشونتزایشبرکھامکردهتالشبنابراین..گیردمیخودبھمتفاوتی

.اشکالی گونھ گون در آن تاکید ورزم

داریسرمایھجامعھدراقلیتیکتوسطاجتماغیھایثروتمازادتصرفوکنترلمبنای

واستمتفاوتکامالفئودالیھاینظامیاوبردگیبرمبتنیجوامعھایبندیصورتاز،

بعنوان.کندمیفرقکامالداریسرمایھپیشجوامعباآندرنیزخشونتاشکالبنابراین

کارنیرویکھمنابعیازبرداریبھرهوسرزمینبرکنترلازباستانرمدرقدرت،مثال

درفردیسطحدر.گردیدمیناشیداشت،حیاتیضرورتھالژیوننگھداریبرایبرده

آنبھسیستمیکمنظرازاگر.بوداستواربردهوزمینداشتنبرپایھافرادقدرت،جامعھ

توانستنمیدیگررموقتی.بودبیشتربردهوبیشترزمیننیازمندباستانرمبقای،بنگریم

تصرفزیراباشدداشتھداشتھوجودتوانستنمیدیگرنیزرم،باشدموفقیامپریالیست

امپراتوریریزیفرواینرواز.بودآنبقایشرطبیشترگیریبردهودیگرانھایسرزمین

.رم دالیل ساختاری داشت

ازکھاشرافباپادشاهپیوندحفظتوانائیدرفئودالپادشاھانقدرت،سیستمیکبعنوان

،فئودالاشراف،مقابلدر.گردیدمیتامین،بودخوردهگرهآنھابھسرزمیناعطایطریق

زندگیتوانستندومیکردهمسلحراخود،شدمیتولیدھاسرفتوسطکھثروتیتملکبا

.پر جالل و جبروتی داشتھ باشند و در مقابل  خدماتی بھ پادشاه انجام دھند

نظیرملموسیاشکال،دراجتماعیھایثروت،داریسرمایھپیشمناسباتاینھردویدر

باشکوهھایقصریاومسلحنیروھایداشتناختیاردرونیز،وجواھراتطال،زمین،برده

پیچیدهمراتبسلسلھوخونیروابططریقازنیزثروتمندانبینروابط.دادندمینشانراخود

افرادوبیشترزمینبھنیاز،بیشترقدرتداشتنبرای.شدمیحفظھاجنگدراتحادیاو

.بیشتر بر ای کار بر روی زمین بود

رااجتماعیھایثروتتصرفنحوهازمافھم،داریسرمایھدراجتماعیقدرتسرشت

داردکنترلآنبرجامعھاقلیتچگونھوداردشکلیچھسیستمدراینثروت.ساختدگرگون

ھایثروتنمودکھداریسرمایھقبلماجوامعبرخالف؟استصورتیچھبھآنکارکردو
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شکلدراجتماعیثروت،داریسرمایھسیستمدر،داشتندملموسیومادیاشكالجامعھ

زمیناگرچھ.میبردنامسکوالردنیایخدایبعنوانآنازمارکسکھاستنھفتھپولمجرد

آنشدنتبدیلظرفیتدرنھایتازمینارزشولی،دارداھمیتداریسرمایھدرنظامھنوز

تصرفنحوهازتریپیچیدهاشکالباداریسرمایھسیستمدرما،ازاینرو.داردقرارپولبھ

173.ثروت ھای اجتماعی توسط یک اقلیت کوچک و نیز نمود پیچیده تر  قھر در آن مواجھیم

نمیخالصھبرھنھقھرگیریبکاردرونداردواحدیچھرهنیزداریسرمایھدرخشونت

رابطھایننگھدارندهھایمولفھدیگرازمنفکوانتزاعیبصورتآنبھتواننمیوشود

مستقیمخشونتاشکال،داریسرمایھجوامعدرزندگیساختارھایپیچیدگیدلیلبھ.پرداخت

ابعادنیزآنتکاملوگسترشازگامیھر.استترپیچیدهوترگونگونھآندرپنھانوقھر

شدهافزودهآنبرخشونتازایتازهُبعدایمرحلھھردرواستگرفتھخودبھتریپیچیده

.است

منشأ،مارکستعبیربھ.داردراخودآفرینشافسانھمذھبھمانند،سرمایھگیریشکل

گویدمیمابھکالسیکاقتصاد.استمذھبدراولیھگناهشبیھکالسیکاقتصاددرسرمایھ

دیگرگروه،جوصرفھوکوشسختگروھی،داشتندوجودمردمازدوگروهابتدادرکھ

وبیندوزندایسرمایھجوئیصرفھباتوانستنداولگروهزمانطیدر.مصرفپروتنبل

قصھازترضعیفروایتی،سرمایھآفرینشفانتزیاینولی.افتادندفقربھدیگرگروه

174.آفرینش مذھب ارائھ می دھد

بھمین ترتیب.افزایش یافت، در یک روز تنھا بیش از سیزده میلیارد دالردر بحران فراگیر ویروس کرونا ، ثروت جف بزوس، بنیانگذار آمازون174
و صرفھ جوئی نمی تواندھیچ منطق سخت کوشی.ده ھا سوپر میلیاردر دیگر در جھانوبود افزایش ثروت بنیانگذار فیس بوک و ایلون ماسک

تواند در یک ساعتنمیھمچنین ھیچ انسان سخت کوش و صرفھ جوئی.توضیح دھنده چنین افزایش نجومی ثروت یک فرد در یک شبانھ روز باشد
و مارک ژوکوبر و ایلون ماسک را در یک بازگشت فرضی زمان در یک فیلم ھالیوودیاگر امثال جف بزوس.یک میلیارد دالر در آمد داشتھ باشد

بھ عصر کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب برگردانیم و باز فرض کنیم کھ ھریک از آنھا با عمر پانصد سالھ بیشتر از عمِر نوح با سخت کوشی
آنان در ظرف چند صدثروتمی کردند ، باز تمامی این انباشتو صرفھ جوئی ، تمامی در آمد پنج ھزار دالری فرضی در ماه خود را پس انداز

.، این انباشت از منطق دیگری تبعیت میکند و راز آنرا باید در جای دیگری جستبنابراین.سال نیز نمی توانست با ثروت امروزی آنھا برابری کند
کشورھایاکثرباالیدرصددهتروتمندانثروت،بودمواجھمنفیرشدوانقباضباغربیکشورھایاکثراقتصادکھنیز٢٠٠٨سالمالیبحراندر

باز،دیگرتردراماتیکقرینھ.شدندترفقیرمردماکثریتآنکھحالیافتافزایشصددرصددھھیکطولدرودرصد٢۵اولسالدر،اروپائی
روسی ، اقتصاد شوروی چھلبا فروریزی شوروی کھ بنا بھ نوشتھ منشیکوف اقتصاد دان.این افسانھ آفرینش اقتصاد کالسیک را زیر سوال میبرد

درصد افت منفی پیدا کرد ، اکثر اولیگارک ھا و اوختاپوس ھای ثروت در آن کشور شکل گرفتند و نیمی از ثروت و منابع عمومی در یک شب بین
گروه ده دوازده نفر نزدیک بھ کرملین توزیع گردید این تمركز و انباشت سرمایھ در دست گروھی کوچک  و در فاصلھ زمانی کوتاه را چگونھ می

توان توضیح داد؟ آیا مکانیسم ھای غیر اقتصادی ، ازجملھ مداخلھ قدرت سیاسی ، استفاده دولت از ابزار تورم برای کاھش عملی دستمزدھا، خصولتی
:سازی ھای اموال عمومی و فساد و غیره ، حضور نظریھ انباشت اولیھ در سرمایھ مارکس را تکرار نمی کند؟ در مورد روسیھ مراجعھ شود بھ

Stanislav Menshikov. The Anatomy of Russian Capitalism.Challenge.November-December 2004
:بھشودرجوع،٢٠٠٨ماليبحراندورهدرسرمایھانباشتجھشموردودر

Eric Toussaint : Bankocracy.
.گردیدپخش»آرتھ«آلمانی-فرانسویتلویزیونیكانالاز٢٠٢١سالدرکھ»کرملیندرجنات«مستندبھشودمراجعھنیز

173.Erica Schoenberger Nature ,Choice and Social Power.Routledge .London and New York 2015.Introduction
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کھاستسرمایھوکارمبادلھدرآزادبازاردریکآزادانسانوجودفرض،دیگراسطوره

دردولتمداخلھ.بودنداستوارمستقیمقھربرفئودالیوداریبردهھاینظامباقیاسدر

ھربازاریزیرا.ھستوبودهبازارکارکردبرایضروریشرط،ھمیشھبازارکارکرد

بازار.میکنندوضعھادولتراقوانینواستقوانینوجودنیازمند،خودفعالیتتداومبرای

حوزهدرھابستوماس»طبیعیوضعیت«شبیھبازاروآشفتھیک،دولتمداخلھبدون

کارکردتواندمیبازاریکدام،»قرارداد«بھمربوطقوانینوجودبدونآیا.استاقتصاد

اجرایالزمھھادولتقھربازویوجودوکنندمیوضعھادولتنیزراقوانینباشد؟داشتھ

رابازارحیاتتداومبازارازبیروندرھادادگاهوقضاتووکالازلشکریوآنھاست

نیزقاضیحکموباگیردمیانجامقانونگذارقانونبرپایھ،کمپانییکتولد.میکنندتضمین

و،قضائیوقانونگذاریبازوھایازمستقلبازارتصوراینرواز.برودازبینتواندمی

.دھدمینشانرادولتمداخلھبدونبازاربودنایافسانھ،المللیبینھایقراردادانواع

امرایندردولتمداخلھنحوهبلکھ،بازارودولتتنیدگیدرھموضرورتدرنھمسالھ

175.نھفتھ است کھ در جھت منافع کدام الیھ ھا و طبقات اجتماعی انجام میگیرد

منشاءفھمبرایواستاجتماعیواقتصادی-سیاسیرابطھیکشدگفتھکھھمانگونھسرمایھ

بادیگر،ایانداموارهترکیبدریککھپرداختآنآورندهبوجودعواملبھبایدآنھستی

بدون،مندنظامرابطھیکبھسرمایھتبدیل.استخوردهپیوندھاانسانمناسباتاشکاِل

،قھربکارگیریجملھاز،اقتصادیغیرھایاھرموابزارازاستفادهودولتمستقیممداخلھ

ازبیشترداریسرمایھ،منظرایناز.دھدادامھخودحیاتبھوآمدهبوجودتوانستنمی

حوزهھمھبھقھرباوشودمیحفظقھربااست،آغشتھقھربھداریسرمایھپیشپھاینظام

یعنیترگستردهمفھومدرراقھر،نوشتھایندرمن.یابدمیگسترشبشرزندگیھای

ازمنمنظورھمچنین.امبردهبکارخشونتبارهدرویژهموارددرواجتماعیفشردهنیروی

تجارت،داخلیبازار،مبادلھمصرف،ارزشِتولید،متصلبھمھایحلقھ،مندنظامرابطھ

در ھمین اوکراین درگیر جنگ با حملھ نظامی روسیھ ، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد کھ ھفتاد درصد کارگران را از شمول بیمھ ھای175
:رجوع شود بھ.قانون کار خارج ساخت  و قانون قرار داد صفر را بھ پایھ قانون کار تبدیل کرد

Ukraine t
Ukraine to pass laws wrecking workers’ rights – Thomas Rowley and Serhiy Guz.
https://socialeurope.eu/ukraine-to-pass-laws-wrecking-workers-rights
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نابدلیلھمواره،داریسرمایھنظامازذاتیآنارشیوگرنھ،استدولتنھادوجھانی

176.ھمگونی و ناموزونی دراین حلقھ ھای بھم متصل ، آفریننده بحران ھای دوره ای است

نھادواجتماعیعواملازمستقل،آندراقتصادیفعالیتوکارکردفرض،دیگرافسانھ

راجامعھ،لیبرالایدوئولوژیکھھمانگونھ.استقانونوایدوئولوژیوسیاسیقدرتھای

کالسیکاقتصاد،بیندمی،وابستھبھمومرکباجتماعینھویکعددازایمجموعھمثل

ھویتآنبھوکردهتفکیکاجتماعیوسیاسیروابطحوزهازرااقتصادیھایفعالیتنیز

درافراطیشکلنئولیبرالیسمدراقتصادیفعالیتکردناتمیزهاین.دھدمیمستقلیواتمیزه

،بوردیوپیرکھمیگیردخودبھانسانیمناسباتدیگرازمستقلھویتیبعنوانبازارتقدیس

بھ.177.استنامیدهجمعیساختارھاینابودیبرایایپروژهآنرافرانسویشناسجامعھ

طبقھراجنگاین،استطبقاتیجنگیکاین«آمریکائیمیلیاردراّبر،بوفتوارنتعبیر

جنگاینپیروزمامیشود؟پیروزکھبزنحدث،خوب.استکردهآغازمنطبقھ،ثروتمند

178».ھستیم

ساززمینھ،داریسرمایھنظامدراجتماعیواقتصادیھاینھادازدولتنسبیاستقالل

نھفتھخشونتوقھرھایجنبھبرپوششیپردهکھاستنظریچنینایدوئولوژیکھایبنیان

دامنبھدستسرمایھورفتھکناراستتارپردهاینبحرانھایزماندرولی.کشدمیآندر

،سرمایھنجاتبرایھادولتمداخلھازشکلاین.شودمیخودحفظبرایآنمداخلھودولت

ھایالیھدوشبھعملدررابحرانھزینھکھاستریاضیمعادالتدرمعکوستابعشبیھ

اجتماعیھایمجددثروتتوزیعبازو،دھدمیانتقالبحرانقربانیانوجامعھتردفاعبی

.با شتابی بیشتر بھ نفع سرمایھ رقم میخورد

»بندیحصار«.نگرفتانجامفئودالیمناسباتتدریجیزوالبافقط،داریسرمایھبھگذر

قدرتقھراھرمازاستفادهودولتمداخلھباوسطیقروناواخردرمشاعھایزمینھای

درخود»آرنمانشھر«درمورتوماس.بودھمراهآنھاازحمایتدرقوانینوضعوسیاسی

مراتعبھآنھاتبدیلوخودھایزمینازدھقانانراندندر،شانزدھمقرنھایسالنخستین

178Ben Stein “In Class Warfare,Guess Which Class is Winning?New York Times.6June 2006.Quated in Eric
Toussaint.Bankocracy.2015.p.14.Milton Keynes.UK

177Pierre Bourdieu : The Essence of Neoliberalism.Le Monde Diplomatique.December 1998.

تولیداضافھبحرانبا،بودآنبروزنقطھ»برادرزمنلھ«بنامآمریکامالیبنگاهترینقدیمیسقوطکھ،٢٠٠٨مالیبحران،مثالبعنوان176
جنرال»مسکن و اتومبیل ھمراه بود کھ دست نامرئي بازار ناتوان از کنترل آن بودکھ بھ سقوط ارزش مسکن و ارزش سھام صنایع اتومبیل  از جملھ

.و شرکت ھا از جیب مالیات دھنده ھا در آمریکا انجامیدو نھایتا بھ مداخلھ دولت برای نجات بانک ھا»موتورز
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تصویرتلخطنزیبانساجی،نوپایصنایعدرآنھاپشمازاستفادهبرایگوسفندپرورش

:روشنی از آین فرایند را نشان می دھد

دارندنگاهراانبوھیاحتمالیجنگخاطربھکھاستاینکارتریننابخرادانھحال،ھربھ«

اینھمھسردردبعالوهودھد،نمیرخجنگیھرگزنباشند،جنگپیدراگرکھدرحالی،

کھکنمنمیفکرمنباری.نیستکمترجنگسردردازھموارهصلحزماندربیکارهمردم

».گرایش بھ دزدی تنھا از این باشد ، علت دیگری وجود دارد کھ بیشتر ویژه انگلستان است

»آن علت چیست؟«کاردینال پرسید

چنانحال،بودندخوراککموراهبھسرآنھمھروزگاریکھشماگوسفندان«دادمپاسخ

وھاخانھوھاکشتزارآنان.درندمینیزراآدم،اصطالحبھ،کھاندشدهدرندهوآزمند

بیشتریونرمترپشمگوسفندانکھجاھرچھکشند،میویرانیبھوکردهغارتراھاشھر

بھ،نیزدیرمدیرانوخدامردانالبتھو،بزرگزادگانوواالتباران،بدھندھمیشگیپشماز

بھدیگرآنان.بودنخواھندراضیگرفتندمیخویشزمینازآنازپیشکھایاجارهھمان

بایدمیوبودنخواھندقانع،برسانندجامعھبھسودیآنکھبی،آسودهزندگیوبیکارگی

ھمھبلکھ،نگذارندباقیکشتبرایزمینیکھصورتبرسانند؛بدینآسیبآنبھتابکوشند

وھاکلیساتنھاوکنندویرانراھاشھروھاخانھ،کنندحصاربندیچراگاهبرایراھازمین

کھئیھاشکارگاهوھاجنگلکھگوئيکنند،گوسفندانآغلنیزراآنھاتادارندنگاهراھادیر

راھاکشتزاروھاسکونتگاهھمھبزرگواراناینونیستند،بس،اندفراگرفتھرازمیناینھمھ

کشورشبرایکھناپذیرسیریآزمنداناینازیکیکھبساچھ.وکنندمیبدلصحرابھ

بارادارانکنداجارهحصاربندیخودبنامرازمینجریبھزاران،استطاعونھمچون

مردماینوکندملکھایشانفروشبھوادار،بدرفتارییازوربایافریبونیرنگوھزاران

ودارندکوچکفرزندانکھمادرانی-پروبیوهویتیموشوھروزنومادروپدرازبینوا

چھ)آنان…(بروندبیرونمجبورند..جمعیتپروفقیرھمگی،ھاخانوادهتمامیخالصھ

میآویختھداربھ،بحقگمانبی،شوندگرفتاراگرکھبدھنددزدیبھتنبایدبکنند؟یاباید

».اندازندمیزندانبھولگردبعنوان،بکنندھمگدائي.آورندرویگدائیبھآنکھیا،شوند
179

چاپ.خوارزمينادرافشار نادری، انتشارات-ترجمھ داریوش آشوری.مورنوشتھ توماس) .یوتوپیا» (آرمانشھر«رجوع شود بھ179
.۴٠-٣٨صفحات.١٣٧٢.دوم

ماستزماندر٢٠٠٨بحرانیاو١٩٣٠جھانیبحراندرمتاخرترقرنچنددربکاشتانجان»خشمھایخوشھ«یادآورمورتوماسآرمانشھر
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»اولیھانباشتاصطالحبھ«نظریھ«

بھبناوسرمایھاولیھانباشتمرحلھازاستبازتابی»آرمانشھر«درمورتوماستوصیف

کشورھایدرزمانینظمیکازبیشوکمسرمایھاولیھآنباشتمومنتوم«مارکستحلیل

انگلیسدرفرآینداینولی.استبودهدارخوربرانگلیسوفرانسھ،ھلند،برتقال،اسپانیا

سیستمگیرندهبردرکھفراروئیدسیستماتیکییابیانتظامبھ،ھفدھمقرنپایاندر

داخلیصنایعازحمایتھایروشو،مالیاتمدرنھایشیوه،ملیھایبدھی،مستعمرات

نظلمیعنی،برھنھقھرکارگیریبھبربخشاسیستماینلیکن.گرفتمیبردررا

یافتھسازمانیعنی،دولتیقدرتازآنھاموارداینتمامیدرواستبودهمبتنیمستعمراتی

بھفئودالیتولیدشیوهازگذارراندنپیشراندنپیشبرایاجتماعیقھرمتمرکزترینوترین

کھایستکھنھجامعھھرمامایقھر.اندگرفتھبھرهگذارتسریعوداریسرمایھتولیدشیوه

180» .استقھر خود یک قدرت اقتصادی.آبستن جامعھ ای نوین است

درھااندیشھواجتماعیاقتصادی،تغییراتبابودھمراه،وسطیقرونپایانیھایسده

.اروپا ، کھ پیش شرط ھای اجتماعی گذار بھ سرمایھ داری را فراھم ساخت

فقیریاروپای،شرقوخاورمیانھبامقایسھدرجدید،ھایسرزمینکشفآستانھدراروپای

بھرااقتصادیوسیاسیقدرتثقلکانونوجھانسیاسیاقتصاد،آمریکاقارهکشف.بود

ھمھ،اولیھانباشتتاریخدر«مارکسمنظراز.ساختدگرگونبنیادیبطوراروپانفع

مسیردردارسرمایھطبقھبرایھائیاھرمبعنوانآنھاھمھواندبودهسازدورانانقالبات

کھاستبودهھایلحظھدرانقالباتاینتاثیربیشترین.اندکردهعملآنتقویتوبندیشکل

«وأزادھایپرولتربعنوانوگردیدهجداخودمعیشتابزارازھاآدمازوسیعیھایتوده

یعنی،زمینازکشاورزیکنندهتولیدیدخلع.اندشدهپرتابکاربازاربھ»وابستگیقیدبی

ھایشکل،مختلفکشورھایدرکھاست،بودهفرآیندایناصلیاساسوپایھ،دھقانان

درآنکالسیکشکلولی.استیافتھانجاممتفاوتیھایدورهدرواستگرفتھبخودمتفاوتی

181»انگلیس بوده کھ مورد مثال  ما در این مورد است

اروپادرنظامیانقالبنقش

181Karl Marx,Capital,Lawrence & Wishat.London 1979Vol.1.pp669-670

کھکشدمیتصویربھرامشابھیمضمون،٢٠١۴درنادریامیننوشتھبرپایھبحرانیرامینکارگردانیبھ»99Homes«آمریکائیدرامفیلم180
بیرونقبلیاخطاربدونخودھایخانھاز،٢٠٠٨درآمریکامسکنبحراندرھابانکبھخودقسطپرداختناتوانیخاطربھراخانوارھزاران
.انداختند
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شیوهگیریبکاردرتغییربرداللت،استنبودهتصادفیتفنگاختراعکھھگلگفتھاین

زیردرکھاروپادرنظامیانقالبیکبراستسمبولیکینامتفنگ.182داردراقھرازنوینی

برایتاریخدرراایویژهلحظھیا»مومنتوم«گفتتوانمیوکردخواھماشارهآنبھ

یک،اصالحاتدمذھبییاعصر،رفورماسیوناگر.ساختفراھمداریسرمایھگذاربھامکان

تفنگاختراعبود،مسیحیتکردنبورژوائيدرایدوئولوژیکگذارشرطپیشودیسیدگر

غیرآغاز:بودنوینماھیتیباخشونتابزاردروجنگشیوهوفنوندردگردیسی،یک

.شخصی شدن و صنعتی شدن کشتار انسان ھا در نظام سرمایھ داری

جدیدھایامپراتوریودارانھسرمایھانباشتو،سرمایھاولیھانباشتامکان،آنبرافزون

وناممکنتفنگاختراعونظامیانقالببدوندریاھاآنسویدرمستعمراتواروپادر

ظرفیتوداریسرمایھعمقیگسترشبھدیگر،مھم»مومنتوم«سھ.استتصورغیرقابل

بنیانگذاروداناقتصادالو،جانتوسطاسکناساختراع:استکردهیاریآندرخشونتھای

مجردماھیتونقرهوطالنظیر،گرانفلزاتازپولجدائییعنی،مرکزیھایبانکایده

ازبعدکھسیاسیساختاردرمالیحضورسرمایھ،سوم؛اجتماعیثروتیافتنسمبولیکو

واستگردیدهحفظتاکنونبیشوکمآنبنیادکھمیگرددآغاز»ونیز«درصلیبیھایجنگ

،داریسرمایھانباشتبرایآناھمیتکھمحدود،مسولیتباشرکتاختراع،سرانجام

فتحدرکلیدینقشتفنگاختراعاگر183.استبودهتجارتبرایالکتریسیتھکشفازمھمتر

رابطھبدون،استداشتھسرمایھاولیھانباشتدرمھمینقشآنھا،غارتوجدیدھایقاره

بھوغربدرمدرندولتگیریشکل،تفنگوباروتازاستفادهواولیھانباشتتنیدهدرھم

راهاروپابھخاورمیانھازتفنگاگرچھ.بودممکننااروپائیغیرجھانآمدندرسلطھزیر

.یافت ، ولی  در اسپانیا بود کھ شکل کاملتری پیدا کرد

در،استکشورحقوقیمرجعباالترینکھآنگلیسلردآفھاوس،»سالوموندربرابرسالومون«بنامحقوقیدعوییکدر،١٨٩٧سالدر183
سالمون.یک رای تاریخی ، حکم بھ تفکیک شرکت با مسولیت محدود ، بعنوان یک شخصیت حقوقی از سھامداران بعنوان شخصیت ھای حقیقی داد

کفاشی آقای سالمون مدتکارگاه.یک شرکت تولید کفش بود و  شخص سالمون ، صاحب اکثریت سھام و شش سھم نیز بھ اسم ھمسر و فرزندان او بود
، مسولیت سھامداران ،بر اساس رای دادگاه.ھا خوب کار می کرد ولی بعدا بھ ورشکستگی افتاد و طلبکاران خواھان مصادره اموال سالمون بودند

محدود بھ پرداخت سھم خود نسبت بھ ارزش اسمی سھم خریداری شده بود، بھ این معنی کھ اگر سھامداری فقط بعنوان مثال نیمی از ارزش اسمی سھم
ھنگام خرید یک پوند بوداگر ارزش اسمی یک سھم در.خود در ھنگام خرید را پرداختھ بود ، فقط ملزم بھ پرداخت بقیھ پول پرداخت نشده بود

وسھامدار فقط نیمی از آنرا پرداخت کرده بود ، مسولیت او فقط بھ باز پرداخت پنجاه پنس باقی مانده محدود میشد ھرچند کھ ارزش ھر سھم بعدا ممکن
ھای با مسولیت نا محدود بودکھ سھامدارا ن در برابر تمامی سود و زیان و اعمال شرکتاین بر خالف شرکت.بود بھ ھزار برار افزایش یافتھ باشد

.را برای دنیای تجارت ، مھمتر از کشف الکتریستیھ برای بشر نامیده استپرفسور آندریو ھیکس ، رای دادگاه.ھمگی  مسولیت داشتند

182Karl A.Raschke .Force of God.Chpter 5: Force and Economy.Colombia University Press .2015
.آورده است»قھر و فھمیدن آن«و در بخش»پدیده شناسی روح«ھگل این نظر خود را در
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ترمتاخرھایدورهدرمالیسرمایھظھورو،محدودمسولیتباشرکتواسکناساختراع

وتراکمدردیگرنیرومنددوسالحموھوم،سرمایھگیریشکلفرآیندبھ،داریسرمایھتوسعھ

پولمجردشکل،اینروار.استدادهتاریخیشتابکوچکاقلیتیدستدرسرمایھتمرکز

گونھھایبندیالیھبا،اجتماعیثروتتمرکزلنگرگاهآخرینوسیاسیجانوریکبعنوان

.گونی از قھر پنھان در نظام سرمایھ داری ھمره است

نظامدرگذاریسرمایھدرکاھشوانگلیسدرکارمحافظھدولتاقتصادیریاضتبرنامھ

مرگھزار١٣٠٠٠٠مرگموجب،٢٠١٩جوالیتا٢٠١٢فاصلھدربھداشتوسالمت

معادلھایندرصدابیکشتاربعنوانآنازتوانمیکھ.گردید‘کشوردرآنگیریپیشقابل

184.نام برد و این تنھا گوشھ گوچکی از ابعاد فاجعھ است

خوردهپیوندایتازهشکلدرجدیدعصردرخشونتتاریختعبیریبھداریسرمایھتاریخ

مرگوزندگیکھداریسرمایھپیشھاینظامازترپیچیدهوترگستردهابعادیباواست

جنگتاگرفتھھادولتدروندرکشیمردمازآندامنھواستزدهرقمراانسانھامیلیون

.ھای بین المللی و اشغال سرزمین ھای دیگران  در سیاره ما را در بر می گیرد

سیاسیروابطبھخشونتازایتازهُبعِدتزریقبا،داریسرمایھگسترشازگامیھر

متعددیمراحلخوددرونیرشددرداریسرمایھکھاستبدیھی.استبودهھمراهواجتماعی

صنعتیداریسرمایھعصرباراسرمایھمرکانتالیستیمرحلھتواننمیواستکردهطیرا

.کردتصوریکسانآندرمالیسرمایھسلطھیاوتکنولوژیکانقالباتمختلفمراحلو

قھردرتنھاذاتیقھراین.استھمراهخودکارکرددرساختاریخشونتباذاتاسرمایھلیکن

.فیزیکی و نظامی خالصھ نمی شود ، بلکھ از اھرم ھای متعدد دیگر نیز بھره می گیرد

:رجوع شود بھ گزارش روزنامھ گاردین بمناسبت ھفادمین سال تاسیس بھداشت ملی در انگلیس184
Austerity to blame for 130,000 ‘preventable’ UK deaths – report

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000-deaths-uk-ippr-reportه
:عنوانتحت٢٠١٧نوامبر١۶در»اینٍدپندت«روزنامھگزارشبھشودرجوعھمچنین

»Landmark Study Links Tory Austerity to 120,000 Deaths
Government Accused of ‘Economic Murder’.

https://www.independent.co.uk/news/health/tory-austerity-deaths-study-report-people-die-social-care-government-polic
y-a8057306.html
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،کردمشاھدهنیزداریسرمایھپیشجوامعدرتوانمیراداریسرمایھازعناصریاگرچھ

یکبھتوانستنمیخودمندنظامساختارھایوھانھادآمدنبوجودبدونداریسرمایھلیکن

کارکردباتنھافرآینداین.شودتبدیلمسلطبندیصورتیکبعنوانومسلطاجتماعیرابطھ

اجتماعیروابطوسیاستازمستقلایجزیرهاقتصادزیرااستنبودهاقتصادیعوامل

براقتصادیدرفعالیترامھمیدھندهجھتنقشسیاسی،قدرتنھادمداخلھبلکھ،نیست

،کرددآغازاروپاازداریسرمایھکھنبودمقدر،مارکسکالمبھ،آنبرافزون.داردعھده

تکوینمادیدالیلبھبایدبنابراین.یابدنیزرشدجھانمناطقدیگردرھمزمانتوانستمیو

.تاریخی آن پرداخت

اکتشافاتعصرونوردیودریاتجارتباگسترش،اروپادرمناسباتاینگیریشتاب

درسرمایھ»اولیھانباشت«برایالزماجتماعیشرایطکھگردیدشروعجدیدھایسرزمین

.اروپا را فراھم ساخت

:نگریستنیزدیگریمنظرازتحوالتسیربھبایدغربدرسرمایھ»اولیھانباشت«کناردر

بھمكتوبوقایعاساسبر.بودبردهبسرمداومجنگیشرایطدراروپا،قرنچندطیدر

.استبودهصلحزمانبرابرپنججنگزمان،میالدیدھمقرنتاھفتمقرنازجامانده

فقطاروپا،ھیجدھمقرنتمامیدر.استبودهجنگبدونسالسھفقطشانزدھمقرناروپای

دربندرتاسپانیاوفرانسھ،شانزدھمقرنطولدرو.بودکردهتجربھراصلحسالشانزده

واطریشھابسبورگ،عثمانیھایامپراتوری،ھفدھمقرنطیدرواندبودهباھمصلح

سھ،سالھرچھارازاسپانیاو.بودندیکدیگرعلیھجنگدردوسال،سالسھھراز،سوئد

185.سال ، لھستان و روسیھ از ھر پنج سال ،چھار سال  در گیر جنگ بوده اند

گذاشتنجابھبا،گرفتبردررااروپاتمامی١۶۴٨تا١۶١٨ازکھاروپادرسالھسیجنگ

امپراتوریھمانیاآلمان.رسیدپایانبھوستفالیمعاھدهبا١۶۴٨درانسانیتلفاتمیلیون٨

تقریبا،بوداروپاامپراتوریترینجمعیتپرونامیدند،میزماندرآنکھرومیمقدس

185Jeffry Parker.The MilitaryRevolution :The military Innovation and the Rise of the. West,1500-1800.Second
Edition.Cambridge University Press.1996.Introduction..
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ازکمتربھجنگشروعدرنفر١٢٠٠٠ازبرلینجمعیتودستازراخودجمعیتازنیمی

از»ورتمبرگ«نشیندوکجمعیتویافتکاھشجنگسالبیستمیندرنفر٧۵٠٠

سنگینانسانیتلفاتبرافزون186.یافتتنزل١۶٣٩نفر١٠٠٠٠٠بھ١۶٢٠درنفر۴۵٠٠٠٠

.ساختمیناممکنراجنگادامھکھدیدجدیاسیبنیزاروپااقتصادیمنابعوکشاورزی،

رنگبتدریج،آغازگردیدپروتستانوکاتولیکھایدولتبینابتدادرکھھاجنگاین

پادشاھانحاکمیتحقشناختنبرسمیتباووستفالیمعاھدهبا.داددستازراخودمذھبی

ایندر.گردیدندمتولداروپادرمدرندولتاشكالنخستین،شدهتعریفمرزھایدروندر

تحتآنازروبرتمایکلکھپیوستبوقوعنیزجنگدرتحوالتمھمترینکھاستدوره

١۵۶٠فاصلھدرمھمچھاردگرگونیبھوبردمینامغربدر»نظامیانقالب«عنوان

:کندمیاشاره١۶۶٠تا

برایخطییکصفوفدرنظامیآرایشبھبازگشتباکھنظامی،ھایتاکتیکدرانقالب-١

و«ناسوموریس«شاھزاده.گرددمیآغازنظامسوارهتھاجمینقشواندازتیرنطامسواره

مستلزموبودندسالھسیھایجنگدرآنمبتکرینسوئدشاھزاده»آدولفوسگوستاووس«

واونیفورم،ھمگانینظامیھایتمرینبھمنتھیامراین.بودشدیدانضباطوزیادآموزش

.بودندیافتھسازماندقیقواستانداردنظامیھایواحددرکھبوددائمیھایارتشایجاد

استراتژيدرانقالببھخودبنوبھامراین.گردیدبزرگتروبزرگمروربھھاواحداینابعاد

نیزهجایوبودھمراهجنگیھایسالحکاربرددرتغییرباھاتاکتیکدرانقالب.انجامید

ھاتوپچیواندازانتیربرابرانبوهدررافئودالیھایشوالیھکھایساچمھھایتفنگرا

.ناتوان می ساخت،گرفت

افزایشبرابردهبھ،١٧٠٠تا١۵٠٠ھایسالبینکھ،نظامینیروھایتعدادافزایش-٢

.یافت

عملیاتواستراتژیدردگرگونی،نظامینیروھایتعدادافزایشوھاتاکتیکدرتغییر-٣

تربیتبراینظامیھایآکادمیکھاستدورهایندر.ساختمیالزامیرانظامیپیچیده

ھایارتشوآیندمیبوجوداروپادر،بودندجدیدھایارتشزمینھکھنظامیامورایحرفھ

.مزدور و بی نظم و شوالیھ ھا جای خود را بھ ارتش ھای دائمی می دھند

186The Thirty Years War.Ed.Geoffry Parker.Second Edition,Routlrdge.1997, London,pp146-148
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برایمالیھنظام،دولتساختار،اجتماعیبرزندگینظامیھایدگرگونیاینتاثیر-۴

رادولتیابیتمرکزبھمیلوبزرگبوروکراسیگیریشکلوجنگھایھزینھتامین

187.فراھم ساخت

در»نظامیانقالب«عنوانتحتآنھاازروبرتمایکلکھ،بزرگھایدگرگونیاینبدون

.اروپا نام می برد ، امکان تسلط غرب بر جھان غیر اروپائی غیر قابل تصور است

:اروپا مینویسد، در باره اھمیت این تحوالت در»راجرز.جی.کلیفورد«

تردیدیکوچکترین.کنمنمیانکارراتاریخدراقتصادینیروھایاھمیتوجھھیچبھمن

ودجلھیاوزردرودخانھ،ِسند،نیلھایرودخانھسواحلدرتمدنرشدکھنداردوجود

ازکرد،مقایسھبشرتاریخدرچرخشنقطھبعنوانصنعتیانقالبباتوانمیفقطرافرات

ازیکیثروتکسبوتولید»ھویج«اگر،لیکن.بودنداقتصادیھایپدیدهدوھرمنظراین

،قھرنیرویکاربردوآفرینش»چماق«،مقابلدر،استبودهتاریخدرایپایھھایمحرکھ

ھایکشتیھمانند188»اوروک«ھایدیوار.استدادهتشکیلراتاریخدیگربنیادیمحرکھ

کھآنندنشانگر،نوردیدنددرمیراتسھیانگرودخانھنوزدھمقرندرکھاروپائیتوپدار

ماكستاارسطواز.استداشتھنظامیپیشرفتدردستدستھموارهاقتصادیتوسعھچگونھ

واجتماعیھایسیستمبرآنتاثیراندازهھمانبھ،قھرابزاربرکنترلاز،آندرسکیووبر

189».سیاسی سخن گفتھ اند

وطریقازھاھزینھاینانتقالمعنىبھوافتصادیمنابعبسیجنیازمند،ھاارتشگسترش

افزایشوھادولتگیریقدرتخودبنوبھکھبودعادیمردمبردوشھامالیاتضع

راھادولتدستدرقھرقدرتبیشترھرچھتمرکزوھاارتشھمینبرتکیھبابوروکراسی

190.در پی داشت

190The Paradoxical Nature of State Making : The Violent Creation of Order.by Yousef Cohen, Brian R.Brown and A .F
K. Organiski. Publishid in :The American Political Science Review ,Vo.75,No.4( Dec.1981) pp.901-9010

189Clifford Rogers : The Military Revolution in History and Histography .Book Title : The Military Revolution
Debate.Reading on the Military Transformation of Early Modern Europe.Ed. by Clifford J Rogers. WestView

Press.1995.

عراقامروزبابلدرواقعوخاورمیانھدرمسیحمیالدازقبلسال۴۵٠٠درسومرپادشاه،میشگیلگھتوسطکھشودمیگفتھ»اوروک«دیوار188
.ساختھ شده است

187The Military Revolution Debate.Reading on Military and Transformation of Early Modern Europe.Ed.Clifford
J.Rogrers.Routledge,London 1995.p.149
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برکنترلاھمیتبھنسبت،تولیدینیروھایرشدواقتصادبرخودتاکیدضمن،مارکس

می»گروندریسھ«ازمھمیفرازدروداشتآگاھیتولیدیمناسباتدرآننقشوقھرابزار

:نویسد

،معینیاقتصادیروابطکھبودجنگدر.استگذاشتھعرصھبھپاصلحترازمقدمجنگ«

زودتر،ھاارتشوجنگبھباتوجھ،وغیرهآالتماشینرشد،دستمزدیکاررابطھنظیر

درنیزمبادلھوتولیدروابط.أمدندبوجودبورژوائیجوامعدروندرآنھاگیريشکلاز

191 ». ارتش ھا چشمگیر تر بوده اند

درآھنهراھایشبکھسریعگسترشو١۴٩٠ھایسالدر»بزرگاکتشافات«بیندوره

کنترلکھایدوره،نامیدیائیدرنیرویقدرتطالئیعصرتوانمیرا١٨۴٠ھایسال

زیرا.کردتعیینرااروپائیغیرجھانواروپابینقدرتتوازن،استراتژیکآبھایمھمترین

ھاینبرددرانقالبازکمتر،مدرناروپاینخستمراحلدردریائیھایجنگدرانقالب

ھایمدتبرایوکردبازجھاننقاطبقیھبراروپاھژمونیاعمالبرایراراهونبودزمینی

192».را فراھم کردمدید سلطھ اروپا را در عصر جدید

نقاطبقیھواروپابیناقتصادیوسیاسیقدرتتوازندرعظیمیدگرگونی،جدیدقارهکشف

ارتباطاروپاقارهازبیرونعواملبھآندربزرگچرخشنقطھولی.آوردبوجودجھان

،آمریکاقارهکشف:«کھبودمعترفموضوعاینبھ»مللثروت«دراسمیتآدام.داشت

آدامخالفبر».ساختپذیرامکانراصنعتیرشدسپسوآوردرفاهاروپابراینخست

وبردگیبھ،سرمایھدروداردفرآینداینبھنسبتایبینانھبدوتلخنگاهمارکس،اسمیت

طریقازثروتکسبجایبھ،نقرهوطالبھایگرانفلزاتاستخراج،بومیانازیدخلع

:تجارت  بعنوان شرط ضروری برای رشد اقتصادی اروپا انگشت می گذارد

دربومیھایجمعیتکردنگوربھزندهونابودیوبردگی،آمریکادرنقرهوطالکشف«

توسطبومیانغارتواشغالآغاز،پوستانسیاهتجارتشکارگاهبھآفریقاقارهتبدیل،معادن

باصطالح«درعمدهھایلحظھ،بندوقیدبیھایفعالیتاینھمھ،شرقیھندکمپانی

مواجھیماروپاھایملتتجاریھایجنگباما،آنانسرپشت.ھستندسرمایھاولیھانباشت

بھھایگنجینھھایصحنھ193.کردندتبدیلباھمدیگرخودنبردبزرگمیدانبھراجھانکھ

193David Renton .Marx on Globalisation.Lawrence&Wishart. London 2001.p.49
192The Military Revolution ,Innovation and The Rise of the West.Chap.3,Victory at Sea,p.82
191Marx. Grunrisse.Foundations of the Critique of Political Economy .Penguin Booksc.1981.p.109
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