ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ”اﻧﺠﻤﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ“
-ﺷﻤﺎرهی ﭘﻨﺠﻢ ،آذر -۱۳۹۶

زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ
////////////////////////////
ِ
ﺻﻮرت ”ﻫﻤﺘﺎﺧﻮاﻧﯽ“ ) (peer reviewو
*ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽِ دو ﺻﺎﺣﺐﻧﻈ ِﺮ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد )ﺑﯽآﻧﮑﻪ
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﺪاﻧﻨﺪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
*ﻧﺸﺮﯾﻪی ”آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ“ در ﺗﻠﺨﯿﺺ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ آزاد اﺳﺖ.
////////////////////////////
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﻧﺸﺮﯾﻪ:
azadiandisheh.journal@azadiandisheh.com
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﺌﯿﺖﻣﺪﯾﺮهی اﻧﺠﻤﻦ:
azadiandisheh.association@azadiandisheh.com
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ:
https://azadiandisheh.com
ِ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ
ﻃﺮح روی ﺟﻠﺪ :در

ﻣﺸﺎوران ﻋﻠﻤﯽ ﻧﴩﯾﻪ
ﮐﺎﻇﻢ اﯾﺰدی
ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی
آرش ﺟﻮدﮐﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﴪوﺧﺎور
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻃﱪی
ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری
رﺿﺎ ﮐﺎﻇﻢزاده
ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ
ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﻣﻬﺪی
ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ
ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری
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ﴎﺳﺨﻦ
ﻋﺮﺻﻪی ﻧﺸﺮﻳﻪی »آزادی اﻧﺪﻳﺸﻪ« ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺟﺰء درﻫﻢﺗﻨﻴﺪهی
ِ
ﺿﺮورت وﺟﻮدی و ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﺸﺮﻳﻪ
»ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و »اﻧﺪﻳﺸﻪ« و »آزادی« ﻫﻤﻪی
را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﺰا ِر ﮐﺎ ِر ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﮐﻠﻤﻪ« اﺳﺖ و ﺑﺎ »ﮐﻠﻤﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ دراﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازی
ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﺎ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻢِ »ﮔﻔﺘﻤﺎن« اﺳﺖ.
ﻗﺎﻟﺐ »اﻧﺪﻳﺸﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪﻫﻤﺎنﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
»ﮐﻠﻤﻪ« و »ﮔﻔﺘﻤﺎن« در ِ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎی وﺳﻴﻊﺗﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و
ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮی ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻴﺪانِ ﺑﯽﮐﺮانِ آزادی.
ازﻫﻤﻴﻦروِ ،
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺪاری از آزادیِ ﺑﯽﺣﺼﺮواﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن اﺳﺖ.
در آزادی ﺑﯽﺣﺼﺮواﺳﺘﺜﻨﺎ )ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از آزادیِ ﺑﯽﻗﻴﺪوﺷﺮط؛ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ آزادی ﻫﻢ ﻗﻴﺪ
دارد و ﻫﻢ ﺷﺮط( »ﺑﯽﺣﺼﺮ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎیِ ﺣﻖ آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ در ورود ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ
و ﻓﮑﺮ و ﮐﻨﺪوﮐﺎو در آن و »ﺑﯽاﺳﺘﺜﻨﺎ« ﺑﻪاﻳﻦﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﻴﺎنِ ﻧﻈﺮ و
اﻧﺪﻳﺸﻪی ﺧﻮد ﺑﺎز داﺷﺖ.
ازﻫﻤﻴﻦرو ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ درﻳﭽﻪای ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮔﺸﻮده ﺑﺮ اﻓﻖِ ﮔﺴﺘﺮدهی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﮐﻪ
دﻏﺪﻏﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ و رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن را ﺑﺮای اﻣﺮوز و ﻓﺮدای اﻳﺮان
ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آزادیِ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ را از آنِ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
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فهرست مطالب

ﺑﺨﺶ »ﻣﻮﺿﻮ ِع وﻳﮋه« و ِ
ﻫﺮ ﺷامرهی ﻧﴩﻳﻪ دارایِ دو ِ
ﺑﺨﺶ »ﺑﺎز« )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﻘﺪ ،ﮔﺰارش
ِ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽِ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ« اﺳﺖ.
و (...اﺳﺖ» .ﻣﻮﺿﻮ ِع وﻳﮋه«ی اﻳﻦ ﺷامره »ﺑﻪ

 .۱درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺷامره ۷ ............................................................................
.۲ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽِ ﻧﴩﯾﻪ

 .vﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ  /دو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:ﭘﺎرﯾﺲ و ﺗﻬﺮان» .رﺋﺎﻟﯿﺴﻢِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«
در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت ۴۲.........................................................................................................................
 .ﺧﴪو ﭘﺎرﺳﺎ  /درسﻫﺎی اﮐﺘﱪ ۹۸ ..................................................................................................
.ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری  /ﭼﺮاﺷﻮرویﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺻﺪﻣﯿﻦﺳﺎلاﻧﻘﻼب ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ ۱۰۶........... ............
 .اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻃﱪی  /ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ ۱۵۴ .................................................................
 .ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی  /زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی ۱۶۰ ............................................................
 .ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ  /واژﮔﺎن ِ ﺑﺰرگ ِ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ ۲۰۲ ............................................................................
 .ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ  /منﺎﯾﻪای ﮐﻮﺗﺎه :اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ۲۲۲ ................................................................
 .ﺑﺎﻗﺮ ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ  /دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽِ :
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ«۲۳۴ ..........
ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،

.۳ﺑﺨﺶ دوم

 .ﺟﻮﯾﺎ آروﯾﻦ  /روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ،و اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ ۲۵۲ ................................................................

 .۵ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ۲۶۰ .....................
.۶ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﴩﯾﻪی »آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ« ۲۶۲ .......................

درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ

ﻣﻮﺿﻮ ِع وﯾﮋهی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ »ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ«.
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺎن ،ﺑﯿﺎن دو ﻣﻮﺿﻮع را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﯿﻢ:
 - ۱ﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪا ِد ِ
ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را در ﯾﮏﺷﻤﺎره ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪوﭼﻮن
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.
 - ۲اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدﯾﻢ در دو ﺣﻮزه ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب و ﺗﺄﺛﯿ ِﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان )ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ«» ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎن و  ...و ﺣﺘﯽ ﻋﺪهای
ِ
ﺿﺮورت ﻃﺮ ِح ﺑﺮرﺳﯽِ »ﻋﻠﻤﯽِ « ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در
از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ( و ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن در
اﯾﺮان )ﺑﯽآﻧﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻌﻨﺎی آن داوری ﮐﻨﯿﻢ(؛ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺪرت در ﺷﻮروی و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر روﻣﺎﻧﯽ( و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،ازآﻧﺠﺎﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﺮاوان روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر
از اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
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در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ »ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ:
ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖزدهی اﯾﻦ
در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ِ
روزﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪﻧﺎم »ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ )دﯾﻦ ،ﺳﻨﺖ ،زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ( ،دﯾﺪﮔﺎه-ﻣﺎن را ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ،ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻦﺗﻮزاﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻋﺠﻮل و در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ
ﺷﺪهاﯾﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ دﭼﺎر ﻗﻀﺎوتﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ «.و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﭼﭗ در اﯾﺮان
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎز و ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،آﺑﺎد و آزاد ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺟﺰوی
از ﺳﻨﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮدی و ﻣﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
داد .«.ﺳﭙﺲ ،ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ ﺷﺎﻟﻮدهی ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭼﭗ در اﯾﺮان اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن و آﺑﺎد ﮐﺮدن اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ در اﺣﯿﺎی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﻏﻨﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﭼﭗﺳﺘﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
و ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ«.
ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ » دو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :ﭘﺎرﯾﺲ و
»رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی
ﺗﻬﺮان.
ِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ و دﯾﮕﺮی در ﺗﻬﺮان .ﮐﺮدواﻧﯽ در ﺗﻮﺿﯿ ِﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﯾﮑﯽ از ﭘﺮداﻣﻨﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ دهﻫﺎ ﺳﺮواژه ... .اﻣﺎ ،دراﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺨﺶ از ﺟﺮﯾﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،را درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪام .و ازﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮ ِع
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو واﻗﻌﻪی ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﮔﻤﺎن اﯾﻦ
ﻗﻠﻢ درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دو واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ و دﯾﮕﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان .ﯾﮑﯽ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ،در ﺳﺎل  .(۱۹۴۶) ۱۳۲۵ﺑﺮﮔﺬاری ﻫﺮ دو
ﮐﻨﮕﺮه ،ﯾﺎ درﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ در ﭘﻬﻨﻪی ﻣﻠﯽ )ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﺷﮑﺎر در ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ( ،دو
واﻗﻌﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ؛ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ دو
ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻪدو ِر وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﺮای
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏﻧﯿﺎز ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ درآﺳﺘﺎﻧﻪی ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮی در ﻓﺮدایِ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ؛ در ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،اﺑﺘﮑﺎ ِر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ِ
دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه،
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻘﺶ دارد )در ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ و در دﯾﮕﺮی آﺷﮑﺎر( و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن دو ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻮد «.در ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از  ۲۱ژوﺋﻦ ﺗﺎ  ۲۵ژوﺋﻦ »۱۹۳۵ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ۱۰۰ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ و  ...در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
از  ۳۸ﮐﺸﻮر» ۲۳۰ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ... .درﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪِ :ﺳﻠﻤﺎ ﻻﮔِﺮﻟ ُﻮف ،ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ﻟِﻮﯾﺲ ،ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن،
روﻣﻦ روﻻن ،ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو .ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺪهی ﻧﻮﺑﻞ
ادﺑﯿﺎت ﺷﺪﻧﺪ :ﭘﺮل ﺑﺎک ،آﻧﺪره ژﯾﺪ ،ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی ،ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا ،ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک ،ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ
ﺷﻮﻟﻮﺧﻮف ... .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺘﺮگ وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻼﯾﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
آﻟﺖ ِ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏ ِ
دﺳﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏاﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ» ... ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه و ﺟﺮﯾﺎن آن ،ﮐﺎﻣﻼً دور از ﻫﺪفﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
را ﺑﻪ ﯾﮏﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ،ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ  ...ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ «.در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۲۵اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ ﺑﺎ
ِ
)ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻗﻮام ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺣﻞِ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺷﻐﺎل اﯾﺮان و ﺟﺮﯾﺎنِ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﭘﯿﺸﻪوری و اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل( ،ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و  ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺴﺮو ﭘﺎرﺳﺎ ﻋﻨﻮانِ »درسﻫﺎی اﮐﺘﺒﺮ« را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ در
اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ »وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در
ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را در
ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ »ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪل ﺑﻮدهاﻧﺪ« ﭘﯽﻣﯽﮔﯿﺮد :اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﺰب ،ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ارﺗﺒﺎط ﻟﻨﯿﻦ
و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ .در ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو اﯾﺮاد دارد .اول آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
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و اﻧﮕﻠﺲ در ﻋﯿﻦ اراﺋﻪی ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽِ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ
روﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و از اﻣﮑﺎن دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﯾﻦ آﺑﺸﯿﻦﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
)ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد( ﯾﮏﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻓﺮاوان و ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد( ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر رواﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺎرﯾﺦاﻧﮕﺎری اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
در واﻗﻊ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ »اﺗﻮرﯾﺘﻪ«ی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد؟ آنﻫﻢ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺣﺬف
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ .از اﯾﻦ ِ
ﺑﺤﺚ دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮاﯾﺶ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزهی واﻗﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »از ﭘﯿﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه« و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ .ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.
ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ » دﯾﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درک اﻣﺮوز ﻣﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاتﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ از ﻃﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ اﯾﺮاد ﮐﻠﯽ دارد و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ «.و ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد » :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدش ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اراده و ﻣﻨﺎﻓﻊِ )واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺼﻮر( ﺧﻮدش .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎزﻣﺎن داد .اﯾﻦ را آﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖﻃﻠﺒﺎن» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد» ،ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل
اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ« ،را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ
زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ "اﻧﻘﻼب" و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﺎد؛ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داد؛ ﯾﮏﺑﺎر "ﺑﻪﻗﺼﺪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻓﻼﮐﺖ آﻓﺮﯾﺪ.
ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ درسﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﻬﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زور ،ﺟﻨﮓ ،ﮐﺸﺘﺎر ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻓﻘﺮ
و آوارﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﺖ «.ﺳﭙﺲ ،ﭼﮑﯿﺪهی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ » :در ﭘﯽ ﺑﺎز
ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎی
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﮑﯽﺑﻪﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﺪ .دﻟﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭼﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ
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ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻیِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎ ِد ﺷﻮروی در دﻫﻪ  ۷۰ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .ﻓﺮض اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ
ِ
ﺳﻘﻮط "دوﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ" دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،
ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮد آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" و "ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ" ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺷﻮروی ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﺌﻮری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﺒﻮد ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی ﺑﺪون آن دوام ﻧﻤﯽآورد" .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﻫﺎ" ﺑﺎ زور ،ﻧﻔﯽ
آزادی و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪی
اﻧﻘﻼب ،ﺟﻨﮓ ،و اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ
و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ درﮐﻨﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ،
آزادی را ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮض دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون آزادی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻔﯽ آزادی ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد ﻧﻔﯽ
ِ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم و ﺿﺮوری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪون
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۱-۱۹۸۵ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﯿﺪه در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺧﻄﺎﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻋﻤﻠﯽ آن  ۱۵۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ وﻟﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻧﮕﺎه "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻟﯿﺴﺘﯽ" ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺎی
آنرا ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درﺷﻮروی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ داﺷﺖ .ﻓﺮض ﻧﮕﺎرﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﯽ آن ﺑﻮد«.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻃﺒﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ« ﭘﺲ
از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﯿﺮهﺷﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﻮده« و ﻧﻘﺶ آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻧﻬﺎدن
ﻣﯿﺎن »ﺗﻮده« و »ﻣﺮدم« و »ﺧﻠﻖ« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ»ﺗﻮده ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ... .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ
ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮدن .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از درون ﺗﻮدۀ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺗﻮده و ﺳﻘﻮط رﻫﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .آﻧﭽﻪﮐﻪ ﺗﻮده و
رﻫﺒﺮ را ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
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ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮ دارد .ازاﯾﻦﺟﻬﺖ "ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺗﻮده" ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ ،ﮐﻪ
ﮐﺮﮐﺎور در اﺛﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد ... .ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهای اﮐﺘﺒﺮ در ﯾﮏﺑﺎﻓﺖ
ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﻪ در ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﭗ و ﭼﻪ در ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
راﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏﻓﺮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد
ﮐﻼﺳﯿﮏ در وﺟﻮد ﺗﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ و در ﯾﮏﭼﺎرﭼﻮب
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد«.
ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ِع » زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی« اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ و درﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪی
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﻗﻀﺎوت ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد رﻫﺒﺮان و ﻧﺨﺒﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﻮروی
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ آﻧﭽﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﯾﺎ در ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی واﻗﻌﺎً ﺣﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮏﺑﺎر در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ادﻋﺎ
ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« در ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی زﻧﺎن را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در دوران ﺧﺮوﺷﭽﻒ ادﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼشﻫﺎ و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎز در دوران ﺑﺮژﻧﻒ و آﻧﺪروﭘﻮف و ﭼﺮﻧﻨﮕﻮ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در دورهی ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ﭘﺮﺗﻮ
آزادیﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻟﻮای »ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ« ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮی ﺣﻞ
ﻧﺸﺪن "ﻣﺴﺌﻠﮥ زن" در ﺷﻮروی و ﭼﺮاﯾﯽﻫﺎی آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺪل آﻣﺮاﻧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺟﺪلﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺪل
»رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن« و ﻧﺤﻮهی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ و
درسآﻣﻮزی ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ اﺻﻼﺣﯽ ،و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮓ و
ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
دوﻟﺖ ﺷﻮروی وﺟﻮد داﺷﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻨﺪرج و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﻮروی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درسآﻣﻮزی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،و در ﻧﻘﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪﻃﻮراﺧﺺ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از روﺷﻦﻓﮑﺮان
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و ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺐ ،ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮ ،و آزادیﺧﻮاه ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ و
ﻋﯿﻨﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ«.
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی »واژﮔﺎنِ ِ
ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ« ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻨﺮ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﭘﺲ از آن ﻣﯽﭘﺮازد .ﺟﻨﮓ
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و آواﻧﮕﺎرد ،آواﻧﮕﺎرد و ﺳﺎﺧﺖﮔﺮا زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن .ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دوران ﻣﯿﺎن
ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﺧﺼﻮص
اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،دوراﻧﯽﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻮر و ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻨﺮی .ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ
ﮔﻮرﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ از ﯾﺎران از دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎﺳﯿﺲ وزارت ﻫﻨﺮ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﯿﺮﻫﻮﻟﺪ ،ﭘﻮﻧﯿﻦ ،آﻟﺘﻤﺎن و دﯾﮕﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺧﻼق ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ در آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۱۷ﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻨﺮ ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺑﯽﺷﻤﺎری درﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ روی ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ «.و درﺧﺼﻮص
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﭘﺲ از آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﺎ دوران ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮏﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ وادار
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ ،دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﺳﯿﻪی
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﺗﺰار ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﮐﻨﻮن ﺻﺪاﺷﺎن را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی داد
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺗﯿﻠُﺮ ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ،وﯾﻠﯿﺎم وردزورث و پ.ب .ﺷﻠﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺗﺎ دم آﺧﺮ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺪارش و
دو دﯾﮕﺮ ،دﻟﺨﻮر از ﺗﺮور ﺑﻨﺎﭘﺎرت از اﻧﮕﺎرهی ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ «.و در ﭘﻬﻨﻪی راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن
ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و وزارت آﻣﻮزش ،ﺗﺮوﯾﺞ و داﻧﺶ ،در
دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﻗﺤﻄﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ در ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺗﻮان ِ ﻫﻨﺮی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا .ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۱۷از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ درآﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ِ
ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ِ 'ﺧﺒﺮ
ﺧﻮش'ِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،اﻧﻘﻼب را آزادی از دﮔﻢﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ در رژه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
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ﺑﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺪهی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ِ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ وﻟﻤﯿﺮ ﺧﻠﺒﻨﯿﮑﻮف از ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ 'دوﻟﺖ روﺳﺎی ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ' ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮداﺷﺖ
از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻨﺮی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪی ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ،
ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻫﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۹۱۷روی داده
ﺑﻮد .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ رویدادﻫﺎی  ۱۹۱۷را ﭘﯿﺎﻣﺪ رویدادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻫﻨﺮی
وﯾﮋهای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮرژوازی و رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺰار ﺑﻮدهاﻧﺪ«.
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﮐﻮﺗﺎه دوم ﺧﻮد » ،ﻧﻤﺎﯾﻪای ﮐﻮﺗﺎه :اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎ ِه آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن ،ﺑﻪ ﭘﯿﭻوﺧﻢﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی -۱۹۱۷
 ۱۹۳۲ﻣﯽﭘﺮدازد.
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی
ﺑﺎﻗﺮ ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮانِ "دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽ :ﻧﻘ ِﺪ »ﺗﺎرﯾﺦِ ﻣﺎد«،
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ«" ،در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮ ِح
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در دو ﻣﻮر ِد ِ
ﻧﻘﺪ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد«
)ﻧﻮﺷﺘﻪی آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﺷﻮروی ،دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف در ﺳﺎل  ۱۹۵۶در ﻣﺴﮑﻮ و ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد و ﺑﻪﺗﺮﺟﻤﻪی
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز در ﺳﺎل  (۱۹۴۵و ﺑﺮرﺳﯽِ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ِ
روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،«.ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ او در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ﻣﯽﭘﺮدازد» :از  ۱۹۲۵ﺑﻪﺑﻌﺪ ﺗﺌﻮری ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ
ﺷﻮروی ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد  ...در آن ﺳﺎلﻫﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺌﻮری ﻣﺬﮐﻮر ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت و رﺳﺎﻻت ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره
وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮق اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی واﺿﻌﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر درﺑﺎره ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎزاﻧﻮف
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮروی از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر و ﻣﺆﻟﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﮔﺮدآوری و ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻓﺴﻮر وارﮔﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺌﻮری ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺌﻮری ﺳﺎﺑﻖ
اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮدهداری و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺒﺪاری اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ وﺿﻊ اﺳﻒﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺿﻤﻦ

14

درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﯾﮏﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺎﻟﻮگ ﻧﻮع اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ دو ﻃﺮف ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺤﻘﻮق
ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﺎﻟﻮگ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮﺷﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و در اﺛﺮ »وﺿﻊ« و »ﻧﻔﯽ« ﭘﯽدرﭘﯽ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،در دﯾﺎﻟﻮگ ﻧﻮع »اﺳﺘﺮووه« _ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﻃﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ »وﺿﻊ« و »ﻧﻔﯽ« و »ﺟﻤﻊ« ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا »ﺣﮑﻢ« ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﻋﻼم دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎددﻫﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر وارﮔﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ راه ﻧﺪادﻧﺪ «...و
»دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ از ﻫﻤﺎن ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﻓﺮض را ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﻌﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑﺮدهداری ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏاﺻﻞ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺗﺨﺎذ
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ آﻧﭽﻪراﮐﻪ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺛﺒﺎت دارد ﺑﻪﺟﺎی دﻟﯿﻞ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﯾﮏﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺪم اول روش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ ...ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﺘﺪا وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری را اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج و
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ...و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ذﯾﻞِ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدهداری ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ آن
ﻗﻀﺎوتﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ رد آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺛﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ »ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع« اﺳﺖ
ﮐﻪ آنﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺎت در واﺣﺪﻫﺎی
ارﺿﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ و در ﻫﯿﭻﺟﺎ ﻧﻪ اﺛﺮی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮدهداری .و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﻋﻤﺪه دوﻟﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ و ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪاش و
در ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﺸﺎورزان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯽﮔﺮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻠﮑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در ﺳﺎل
ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ در ﺑﺎرهی
 ۱۳۴۳ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده داﺷﺖ وﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ آن را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی زﻧﺪهی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎن در آن زﻣﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺳﻼحﻫﺎی اﺗﻤﯽ و ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎرزده و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و ازآنﻃﺮف ﺧﻄﺮ اﻧﻬﺪام ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﻪی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏزﻧﮓ ﺧﻄﺮ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﯾﮏﺑﺎرﻗﮥ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﯾﻪی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر :اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ! ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ
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ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دارد«.
ِ
درآﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ،و
ﺑﺨﺶ ﺑﺎز ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺟﻮﯾﺎ آروﯾﻦ در
در ِ
ِ
اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ ،ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎمِ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺘﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎ ِه ﺑِﻪﮐﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪنِ ﺳﭙﻬ ِﺮ آزادی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻮﭼﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧَﺪ ﺟﺰ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﺟﺰ
ﺗﻘﻼی داﺋﻤﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ،و ﯾﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد و ﺳﻮداﯾﯽ در ِ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺣﻔﻆ
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎنِ ﻫﻤﺎن ﮔﺮو ِه ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﺟﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ؛
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه و ﻧﺎﮐﺎراﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎرﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ – اﺧﺘﻼفﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﯿﺎنِ آﻧﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﺳﮑﻮﻻر – ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖﮔﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮیِ
آب ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻞ و ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ِ
ﺗﺸﺘﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب و ﺳﻮدﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در اوﺿﺎ ِع ﮐﻨﻮﻧﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ روزی درﻫﺎی آزادی
ﮔﺸﻮده ﺷﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢرأی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺟﺰ
آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﺎ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﻦﺳﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯽراه
ِ
ﺗﺸﺘﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی از آﺑﺸﺨﻮ ِر
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺸﺘﺖﻫﺎ ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ َﻣﺘﺎ-روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ،
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی درﺟﻪدوم درﺑﺎرهی ﺧﻮ ِد روﺷﻨﻔﮑﺮی؛ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و از ﻧﻮ
ﺑﯿﺎﻏﺎزﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد و از اﯾﻦ راه روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ
آن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ درآﻣﺪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ
ِ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ
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ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ :در ﺟﺴﺖوﺟﻮیِ ِ

][۱

ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ*
در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖزدهی اﯾﻦ روزﻫﺎی
اﯾﺮان ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﭘﺪﯾﺪهای
ﺑﻪﻧﺎم »ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان
ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪن اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
)دﯾﻦ ،ﺳﻨﺖ ،زﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ(،
دﯾﺪﮔﺎهﻣﺎن را ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ،ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و
ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻦﺗﻮزاﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
در ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻋﺠﻮل و در اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ و
ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
دﭼﺎر ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی
 -۱از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ و ﻣﻬﺪی ﻓﺮﺟﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﮑﺎت
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و وﯾﺮاﯾﺸﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد دادﻧﺪ.

18

ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭼﭗ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﭼﭗ در اﯾﺮان ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از دوران ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دوﻟﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎز و ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎواﻧﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
اﯾﺮان را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،آﺑﺎد
و آزاد ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺟﺰوی از ﺳﻨﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﻓﺮدی و ﻣﻠﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد [۲].ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﺪﯾﺪهای ً
ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﻣﻠﯽ( اﯾﺮان ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪهای »ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن )دﺷﻤﻨﺎن( ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏﺗﻮﻃﺌﻪی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪهای ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮبﺷﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮد و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
داﻣﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭼﭗ در اﯾﺮان اﺳﺎﺳﺎً
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن و آﺑﺎد ﮐﺮدن اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎً
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ در اﺣﯿﺎی ﭼﭗ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻏﻨﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﭼﭗﺳﺘﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.

در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ِ
درﺧﺼﻮص »ﻋﺮﻓﺎن و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺰم«
اﺧﯿﺮا ً ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی درﺑﺎرهی ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راوی ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻬﻢ در ذﻫﻨﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮرﺟﻮادی در ﺗﻮﺻﯿﻒ اراﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اراﻧﯽ ﯾﮑﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان
زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه و ﻧﯿﻤﭽﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﺮان ﺑﻮد [۳]«.و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
اراﻧﯽ در ﻧﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻔﺘﻀﺢ ﮔﺸﺘﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺑﻮد
و ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی و ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان [۴]«.ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻮده و
 -۲ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎً روﯾﮑﺮد ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اراﻧﯽ در ﺳﺎ ِل  ۱۳۱۸در زﻧﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﮑﻮک در زﻧﺪان
درﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﺤﻦِ ﺳﺨﻦ ﭘﻮرﺟﻮادی » -ﻧﯿﻤﭽﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ«!  ،-ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺣﺰب درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦِ آن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی» ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ« ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی ،اﮐﺘﺒﺮ .۲۰۱۳ ،۴
https://www.facebook.com/nasrollah.pourjavady/posts/10201192998879422
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در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﺎن در اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری دارد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﮐﻪ ﻫﺪف اراﻧﯽ از ﻧﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎن و اﺳﺘﺪﻻل وی ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد:
»ﻋﺮﻓﺎن از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻤﺪن ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دروﯾﺸﯽ و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در ردﯾﻒ ﺟﻦﮔﯿﺮی و رﻣﺎﻟﯽ
][۵
ﺑﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد«.
ﻇﺎﻫﺮا ً از ﻧﻈﺮ ﭘﻮرﺟﻮادی ﺻﺮف ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ »ﻋﺮﻓﺎن« و ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ
»ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎن« و »روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،آن ﻫﻢ در دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،رخ داده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل درﺑﺎرهی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ وی ﻫﻢ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
ﻧﺨﻮتآﻣﯿﺰ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺧﻮدﺑﺰرگﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ در اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل و درﮔﯿﺮ
][۶
ﺷﺪن در ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﻮرﺟﻮادی در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی »ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ« در اﯾﺮان ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﻓﺎن در اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ دارد و ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﺻﺮﻓﺎً اﻣﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ﮐﻪ
از ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﺑﻮد در ﮐﺘﺎب ارزش ﻣﯿﺮاث ﺻﻮﻓﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﺼﻞ در
ﻧﻘﺪ آن دارد .زرﯾﻦﮐﻮب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮانﺳﻨﮓ ﺻﻮﻓﯿﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ دارد .در ﻓﺼﻞ »ﺗﺼﻮف در ﺗﺮازو« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﺷﻮم ،ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی درﺧﺸﺎن دارد ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
][۷
ﺗﺎرﯾﮏ«.
زرﯾﻦﮐﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻓﮑﺮی ﺳﻌﯽ دارد در ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی
ﺻﻮﻓﯿﻪ در اﯾﺮان ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺼﺎف را ﻧﮕﻪ دارد و ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﺗﻤﺎم ادوار ﻫﻢ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﯿﺎدان .ازاﯾﻦرو در
][۸
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪان دﻋﻮی ﻓﺮاخ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﻣﻨﮑﺮان ﺑﺴﯿﺎر«.
-۵ﻫﻤﺎن
-۶ﭘﻮرﺟﻮادی ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﯿﺮا ً در ﻧﻘﺪ ﻓﺮدﯾﺪ از »ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﺮدﯾﺪ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد اراﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۷ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ،ارزش ﻣﯿﺮاث ﺻﻮﻓﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۶۲ ،ص .۱۵۱
 -۸ﻫﻤﺎن ،ص .۱۵۲
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
زرﯾﻦﮐﻮب در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،در ﺗﺼﻮف اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان
اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان و اﺳﻼم ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮف وﺟﻮد دارد .اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ وی
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات اراﻧﯽ از ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻓﺼﻞ  ،۱ﻧﻘﺪ
ﺻﻮﻓﯽ«( [۹].وی ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﺗﺼﻮف را از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ« [۱۰].وی ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮرﺟﻮادی در ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﺮﻓﺎن دﭼﺎر
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اراﻧﯽ ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎت
»ﻣﺎدی« ،رواﺑﻂ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و ﻋﺎﻣﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﯾﮏزﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪﺟﺎیآن دﻋﻮت ﺑﻪ »درونﻧﮕﺮی«» ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎ« و
اﻣﺮ »ﺑﺎﻃﻦ« ﮐﺮده اﺳﺖ .اراﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺖ ادﺑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺤﺾ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽاش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻔﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ آن را ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
و ﯾﺎ روش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻧﻘﺪ
][۱۱
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﻨﺮی ﺑﺮﮔﺴﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﺮﻓﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۱۲اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
و دﯾﺪﮔﺎه وی ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری و ﻏﻔﻠﺖ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﻧﺞ
ﺑﺒﺮد .وﻟﯽ آﻧﭽﻪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺟﺪﯾﺪ و »ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮی« اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ«،
»ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ« و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽِ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺷﺮﻗﯽ« از ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد
ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ«
و »روﺷﻨﻔﮑﺮی« ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و آن را »ﺧﻮار« ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﻮرﺟﻮادی در ﻧﻮﺷﺘﻪاش درﺑﺎره
اراﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﺑﻌﺪ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ
در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﺗﺤﻮل در ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ در اﯾﺮان و اﺻﻮﻻً
ﺗﻔﮑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در دوره ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻮض ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﻦﻫﺎی

 -۹ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،۱۳۶۲ ،ﺻﺺ .۴۷-۹
 -۱۰ﻫﻤﺎن ،ص .۳۶
 -۱۱اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﺳﻨﺖ ادﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﻧﻘﺪ اراﻧﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﻞ« ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻋﺮﻓﺎن را ﯾﮏﺳﻨﺖ ادﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻮد.
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ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎیِ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻣﺜﻼً ﻃﺒﺮی را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ«.

][۱۲

دﻧﯿﺎی ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ

ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ) ۱۳۱۸-۱۲۸۳ش( در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮده و رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اراﻧﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای و ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی و ...اﺻﻮﻻً ﻧﺎم ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ ،ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان
از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻪوﭘﺮداﺧﺘﻪی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺮوﻫﯽ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﻪﻫﯿﭻرو ﯾﮏدﺳﺖ و ﻫﻢﻣﺸﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
اراﻧﯽ ﻓﺮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ وی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﯽ
اراﻧﯽ از ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .اراﻧﯽ در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ۳۶
ﺳﺎﻟﻪاش ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻓﮑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ اواﺋﻞ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ در ِ
ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهی آن
دوران( ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن ،ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اراﻧﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﺮان آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ وی را در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوره ﭘﻬﻠﻮی
اول ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻋﻨﻮان دوران رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی اول ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .اﯾﻦ دوران ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﯿﻘﺎً از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دوران
رﺿﺎﺷﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽﺷﺎن
را در ﺳﺎلﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺟﺰو ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻢدل
و ﻫﻢراه آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در دوران رﺿﺎﺷﺎه اﻣﮑﺎن دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهآلﻫﺎ و ارزشﻫﺎی دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد:
 .۱ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم ﻣﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻘﺪ ارزشﻫﺎی
دﯾﻨﯽ.
 .۲اﺻﺮار ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺗﻼش ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ
ِ
واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢراه ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
 .۳ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏواﺣﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﻬﻠﻮی اول« ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺴﺎﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی
 -۱۲ﭘﻮرﺟﻮادی» ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ«.
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از آن اداﻣﻪ ارزشﻫﺎی دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در دوران رﺿﺎﺷﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ .دو ،ﺳﻪ دﻫﻪی اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮروی ،ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت در اﯾﺮان و ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺚ¬ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﭼﻪﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽداده اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ دﻓﺎع از ﻋﺮﻓﺎن و ﻧﻘﺶ
اﺳﻼم در اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﺟﻮار
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

اراﻧﯽ در آﻟﻤﺎن

اراﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۸۳در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش از ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﻓﻬﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .اراﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اول
زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و
زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
][۱۳

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در ﺑﺮﻟﻦ )(۱۳۰۹-۱۳۰۱
 -۱۳در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻮﻟﺪ اراﻧﯽ را  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۲۸۰اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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داد .در ﺳﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪﻗﺮارداد  ۱۹۱۹در ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻃﺐ درس ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﺮان
][۱۴
را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﻟﻤﺎن ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۳۰۱وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺪ.
اراﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در ﺑﺮﻟﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻫﻢ در ﮐﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ
و اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد .در ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﮐﻼس درس ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ و آﻟﺒﺮت اﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و
ﻫﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﯿﺎت درس آﻣﻮﺧﺖ .وی ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن در آن ﺳﺎلﻫﺎ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻠﯿﻮن( ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد .اراﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ در آذر
 ۱۳۰۷از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد.
اراﻧﯽ در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﻓﺮاﻃﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺑﺎ دو
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﻟﯿﻦ» ،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن« و »اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ« ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد و در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اراﻧﯽ در دوره اول زﻧﺪﮔﯽاش در ﺑﺮﻟﯿﻦ از وﺟﻮد ﯾﮏ اﯾﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻤﺎﺗﯽ در اﯾﺮان« ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺗﺮک و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را اﯾﺮاﻧﯽ و
آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﺧﻄﺎب
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮک
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮق و ﺗﺴﻠﻂ
ﻗﻮم ﺧﻮنﺧﻮار ﻣﻐﻮل ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﯾﻊ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ از ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﻮﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ،
در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﻫﺎﻟﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮده ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ﻣﺮاﻏﻪ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
 -۱۴ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اراﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ۲۳ﺧﯿﺎﺑﺎن ( .Fasanenstrاﻣﺮوز ﯾﮏﻫﺘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺮدر آن ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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][۱۵

اراﻧﯽ ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از َﺳﻤﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽاﻃﻼع ﺷﺪه .ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻗﺪری ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ را ورق زده و از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻮرا ً ادﻋﺎ
][۱۶
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮک و ﻫﻢﻧﮋاد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اراﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺗﺮک ﺑﻮدن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و ﻧﮋاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﺮک را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺧﻮار و ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻤﺎرد:
»ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ »روﺷﻨﯽ
ﺑﯿﮏ« ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ادﻋﺎ دارد در اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﻤﻮده ،آﺛﺎر روح ﺗﺮک را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺠﺎن و ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد در ﺗﺒﺮﯾﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر از روح ﺗﺮک و ﻧﮋاد ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ،ﭼﺮا در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن وﻃﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن
][۱۷
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ«.
اراﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺮک )ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ/ﺗﺮﮐﯿﻪ( اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎری
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮکﻫﺎ در دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و وی را ﺑﺎ ﻣﻐﻮلﻫﺎ و
ﻧﮋادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر وی وﺣﺸﯽ و
ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل اراﻧﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺮک
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی »روح ﺗﺮک« اﺳﺖ و
آن را ﺑﺎﻋﺚ »ﻓﺨﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺧﻮد
و »ﻧﮋادش« ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی در
ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از
زﺑﺎن و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺗﺮﮐﯽ
اﺳﺖ .اراﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ اﮔﺮ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻔﻠﯽ
ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ،
 -۱۵ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ» ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻤﺎﺗﯽ اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎره  ،۵ﺑﺮﻟﻦ ،اوت ،۳۰
.۱۳۰۲/۱۹۲۴
 -۱۶ﻫﻤﺎن.
 -۱۷ﻫﻤﺎن.
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وﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ روﺣﯽ ﺑﻪ او دارد ﺧﻮدش را ﻧﺜﺎر ﺧﺎک ﭘﺎک ﻣﺎدر ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

][۱۸

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اراﻧﯽ وی را ﮐﻮر ﮐﺮده و او ﻇﺎﻫﺮا ً ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری و زﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﺎً اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در دﻓﺎع از ﺧﻮد و
اﯾﺮان ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ روﺳﯿﻪ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اراﻧﯽ در
ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﻓﺪاﮐﺎری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ [۱۹]«.اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ اراﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺳﻒﺑﺎر اﺳﺖ:
» ...ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و راﯾﺞ ﮐﺮدن
][۲۰
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ«.
اراﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﮔﺮ اﺟﺒﺎر ﮐﺮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺮای وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎرف
][۲۱
اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از واﺟﺐﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ«.
-۱۸ﻫﻤﺎن
-۱۹ﻫﻤﺎن
-۲۰ﻫﻤﺎن
-۲۱ﻫﻤﺎن
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اراﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۹۲) ۱۹۲۴ﺷﻤﺴﯽ( ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎﻋﻨﻮان »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« در ﻣﺠﻠﻪ »اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ« در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ .اﺳﺎس ﺑﺤﺚ اراﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮑﯽ
از اﻟﺴﻨﻪ آرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮاﻣﺮی و رﯾﺸﻪ ﻟﻐﺎت ﺳﺎده اوﻟﯿﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد [۲۲]«.وی ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را دارای ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از زﺑﺎنﻫﺎی »ﺳﺎﻣﯽ«
][۲۳
داﻧﺴﺘﻪ و زﺑﺎنﻫﺎی آرﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﻮر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻮل در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ:
»وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا ً دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﺷﺨﺎص روﺷﻦﻓﮑﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﻐﻠﻖ ﻟﻄﻔﯽ در ﮐﻼم ﻧﺪارد اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮای دوری از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﺠﺎن اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ در ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪم
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﻟﺤﻖ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ«.
][۲۴

اراﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﺳﺖ و
ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻟﻐﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح زﺑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از
 -۲۲ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ» ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﺑﺮﻟﻦ ،ﺷﻤﺎره  ،۶ ،۵اﺳﻔﻨﺪ .۱۲۹۲
 -۲۳ﻫﻤﺎن ،ص .۲۵۵-۶
 -۲۴ﻫﻤﺎن ،ص.۲۵۹-۶۰
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ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻧﺮﻓﺖ .وی ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن
][۲۵
ﻟﻐﺎت ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻼش ﺷﻮد.
اراﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﭗ ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .اراﻧﯽ ﺑﺎ

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﻮی )از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی( و اﺣﻤﺪ اﺳﺪی ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ] .[۲۶ﻇﺎﻫﺮا ً در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﻔﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط
ﺟﺪی و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اراﻧﯽ ﺣﺘﯽ در دوره دوم
زﻧﺪﮔﯽاش در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .اراﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدرﯾﮏ روزن ﺷﺮقﺷﻨﺎش آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮدرﯾﮏ
روزن ) (۱۹۳۵-۱۸۵۶ﻣﺪﺗﯽ وزﯾﺮاﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺎزیﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد .روزن در
آﻟﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درس ﻣﯽداد و ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﯿﺎماش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .وی ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه درﺑﺎرهی ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ.

 -۲۵ﻫﻤﺎن ،ص .۲۶۱-۲
 -۲۶ﻣﺤﻤﻮد ذﮐﺎوت ،ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ،

28

ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ

اراﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۰۸ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اراﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .اراﻧﯽ
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی و اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۱۲ﺷﺮوع ﮐﺮد .دﻧﯿﺎ دو
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎرش ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اراﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﮏﻧﺸﺮﯾﻪ »ﺗﺌﻮرﯾﮏ« ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 .۱ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ ،زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر آن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ و رواج ﯾﮏﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ روش و
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎرهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻞ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ
اراﻧﯽ در دﻧﯿﺎ ﭼﺎپ ﮐﺮد ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ »ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« از زاوﯾﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و آﻧﭽﻪﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن
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ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺴﺖ .ﻧﮕﺮش ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی ) (cosmopolitanاراﻧﯽ و ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺤﺚ دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ.
اراﻧﯽ در ﺷﻤﺎه  ۶دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺠﻠﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده در ﺷﻤﺎره اول ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ آن ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺸﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را از روی
اﺻﻮل ﻣﺎدی و ﻣﻨﻄﻘﯽ اداره ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻔﻮذ ﻗﻄﻌﯽ و ﺿﺮوری اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺮی از
][۲۷
روی اﺻﻮل ﻣﺎدی اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪروﺷﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎه آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ،ﺳﮑﻮﻻر و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی
اراﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ وی ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ او و ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏﺿﺮورت ﺟﻬﺎﻧﯽ/
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ )دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ﺳﮑﻮﻻر /ﻣﺎدی(
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ .اراﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎب ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭙﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز ،اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور
از ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ارﺗﺪﮐﺲ اﺳﺖ و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ وی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد:
»در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ دﺳﺘﻪ }ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻧﯿﺎ{ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺟﯿﻔﻪ و ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﮐﻼب« ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻼحﻫﺎی اﯾﻦ
][۲۸
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺤﺶ دادن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ«.
اراﻧﯽ در ﻧﻘﺪ »ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺘﺎن« ﮔﺎﻫﯽ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آن زﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ:
»دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﻼن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﮔﺮ از آن
ﺣﺮﻓﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﺎدم آﻣﺪ اﮔﺮ از ﮐﻠﻤﻪ ﺳﯿﻢ ﺣﺮف ﯾﺎء ﺣﺬف
ﺷﻮد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺮور و ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺶ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ
»ﻧﻮﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺴﻢ« از ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺳﻠﻮبﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ
][۲۹
از اﺳﺘﺎدان آﻧﻬﺎ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،در ﮐﺘﺎب وﺟﻪ دﯾﻦ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ زﯾﺎد دارد«.
اراﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﻨﺖﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .وی در ﻧﻘﺪش ﺑﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼً اروﭘﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺳﮑﻮﻻر دارد و اﺻﻮﻻً
ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اروﭘﺎ )اﻣﺮﯾﮑﺎ(
 -۲۷ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ،ﺷﻤﺎره  ،۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،۱۳۱۲ص .۱۶۵
 -۲۸ﻫﻤﺎن ،ص  .۱۶۵در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوازده ﺷﻤﺎره دﻧﯿﺎ را ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام
و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۲۹ﻫﻤﺎن
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽرود [۳۰]«.ﺑﺤﺚ اراﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ« ﺷﺮق و
اﯾﺮان را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﮋاد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذاﺗﯽﺷﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اراﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﺗﺠﺪدﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ:
»ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اﻓﯿﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮدهﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺪای ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ و ﺑﻮی ﮔﻞ و آب ﺑﺎد و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ،ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ،ﺷﻔﺎی ﺑﻮﻋﻠﯽ
ﺳﯿﻨﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﮐﺎروان و ﻏﯿﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﻮق درﺟﺎت ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی اﻣﺜﺎل
»ﺑﺘﻮون« ،ﻋﻄﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ »ﮐﻮﺗﯽ« ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »رﻣﺎرک« ﺧﻂ ﻻﺗﯿﻦ و
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﻋﻠﻮم و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺴﺒﯽ ،اﺳﻠﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ،
رادﯾﻮ ،آﺋﺮوﭘﻼن و ﻏﯿﺮه وارد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
][۳۱
ﻣﻮزهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ«.
اﻣﺎ اراﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﺎدی وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻨﺪش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ،وی ﻣﻨﺘﻘﺪ آن دﺳﺘﻪ از
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ:
»ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ را در اﯾﺮان اﺻﻼح و ﯾﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ و
][۳۲
آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.
وی ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﺎز و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎزﻣﻮﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﺑﻮﻣﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ راﻫﯽ ﻣﺘﻌﺎدل را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ:
» ...ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﺻﻮل ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﻘﺼﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺘﻮی ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
][۳۳
ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪروی ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ«.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اراﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮر
و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰﻣﯽﮐﺮد:
»ﻫﺮ ﻓﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻟﮑﺘﻮر ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﮐﻪ دو روز ﯾﮏ ﮐﺘﺎب از ﻣﻌﻘﻮل
و ﻣﻨﻘﻮل زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﻖ }ﻧﺪارد{ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎر
][۳۴
ﺑﺒﺮد«.
 -۳۰ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،دﻧﯿﺎ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۱۲ﺷﻤﺎره  ،۱ص .۱
-۳۱ﻫﻤﺎن
-۳۲ﻫﻤﺎن
 -۳۳ﻫﻤﺎن ۲۷۹
 -۳۴ﻫﻤﺎن.
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روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﻧﯽ در دام ﻧﻈﺮی ﮔﻔﺘﻤﺎن دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮق/ﻏﺮب ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدی و ﺳﮑﻮﻻر و ﻗﺒﻮل ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ راه ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی
و آﺑﺎدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬرد.
 .۲دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی اراﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اراﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪهای
ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻤﺘﺎز را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن »ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ آن را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ
دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ« اﯾﺮان
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .اراﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺪرن
در اﯾﺮان اﺻﺮار داﺷﺖ ،اﻣﺎ دﭼﺎر ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ اروﭘﺎﻣﺪاراﻧﻪ ﻧﺸﺪ و ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اروﭘﺎﯾﯽ
ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد.
اراﻧﯽ ﻧﺎم »دﻧﯿﺎ« را ﺑﺮای ﻣﺠﻠﻪای ﮐﻪ اﺳﺎس ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش را در آن ﻗﺮار داده ﺑﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ »دﻧﯿﺎ« ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاد وی از اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺎم دﻧﯿﺎ ،ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ »دﻧﯿﺎ« در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
دارد ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ [۳۵].ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺖ» ،دﻧﯿﺎ« را در ﻣﻘﺎﺑﻞ »دﯾﻦ« ﻣﯽﮔﺬارد و از اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻗﺘﺼﺎد،
ﻫﻨﺮ ،اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮه( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و آن دﻧﯿﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .۱ :ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﺧﺮت ،زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ؛  .۲ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻣﺎل و ﺛﺮوت ؛  .۳ﺟﻬﺎن ﮔﯿﺘﯽ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی اراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺮادش از
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻧﺎم »دﻧﯿﺎ« ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ زﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﮏ در
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ »دﻧﯿﺎ« اﺷﺎره ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﻫﻤﺖﺷﺎن را در ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ اراﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮان )در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( داﺷﺖ ﻧﻈﺮات وی
درﺑﺎره ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳﺖ .اراﻧﯽ در اﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
درﺑﺎره زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی
 -۳۵ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،دﻧﯿﺎ،
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ادﺑﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ذﻫﻨﯿﺖ دﯾﻨﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و در دوران ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺪف
ﻣﻮج »ﻓﺮﻧﮓﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی
اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ از زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮه« ﺑﻮدهاﻧﺪ:
»ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻦ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻮدم و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
][۳۶
ﻓﺎرﺳﯽ وﯾﮋه ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﺎر اﻓﮑﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام«.
اﻣﺎ اراﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ اﯾﺮان
ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط اﻣﺮوز دو دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
][۳۷
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد .۱ :ﻧﻬﻀﺖ ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ؛  .۲ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ«.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را از »وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺪس ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎک و ﯾﺎ روح ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ:
»ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﻤﯽﺗﻮان وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮم در ﻣﻮارد
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
و آب و آﻓﺘﺎب و ﻣﻌﺪن ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﺳﮑﻨﯽ دارﻧﺪ
][۳۸
ﺑﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎدی دارﻧﺪ«.
اراﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد .ﻧﮕﺮش وی ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺪش ﺑﻪ ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻘﺪی
رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ:
»اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺶ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﺠﺴﻤﺎت ﻣﺠﺎزی
ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻟﻮان ،ﺧﺎک ،رﺳﻢ ،روح ،ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ روحﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺎدی و
][۳۹
ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ«.
اراﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ را در ﺑﺴﺘﺮ
راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت و اﻫﺪاف ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺮﻓﺪاری
از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در ﺗﻼش ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل از ﺧﻼﻓﺖ اﻋﺮاب ﻣﯽداﻧﺪ.
وی ﺗﻼش ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ در رواج زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ آن از ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﮏ »ﻗﯿﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
 -۳۶ﻫﻤﺎن ،ص .۳۷۳
 -۳۷ﻫﻤﺎن ،ص .۳۷۲
 -۳۸ﻫﻤﺎن.
 -۳۹ﻫﻤﺎن.
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اراﻧﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﻌﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﺤﻮل در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻠﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻗﺪرت و
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﺎدی ﻗﯿﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮه دﻗﯿﻘﯽ و ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﻢ واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﯿﺎم
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﭘﺎک از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
][۴۱
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟«
اراﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوران ﺑﻌﺪ از
ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ:
»دﻟﯿﻞ ﻣﺎدی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺎدی ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻠﻔﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و
][۴۲
دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺮب ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد«.
ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﻧﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش
ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ و وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎمﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوران ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽآورد:
»در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺪﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻠﻞ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻗﯽﯾﺎت اﯾﺮان ﻓﻘﻂ
ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺗﻮده ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه وﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺳﮑﻨﺪر را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ را ﺑﮕﺮدن ﻋﺮب ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﺮب ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ را آﺗﺶ ﻧﺰده ﺑﻮد ﻣﺮدم
][۴۳
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﻣﺮوز در ﮐﺘﺐ زﻣﺎن دارﯾﻮش ﺿﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
اراﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺎرﯾﺦ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آن را اﻣﺮی ﻣﺤﺪود و ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آن را ﻧﻬﻀﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺒﺐ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ
][۴۴
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻧﯽ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اراﻧﯽ در ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﯽ اﺻﯿﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و آن را
ﭘﺮوژهای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن
][۴۰

 -۴۰ﻫﻤﺎن.
 -۴۱ﻫﻤﺎن.
 -۴۲ﻫﻤﺎن.
 -۴۳ﻫﻤﺎن ،ص.۳۷۳ .
 -۴۴ﻫﻤﺎن.
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»در اﯾﻦ دوره ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺳﺎل ۱۲۷۳
ﯾﻌﻨﯽ  ۴۱ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﭘﺮوز ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﯽ« ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ
ﺟﻠﺪ آن ﮐﺘﺎب را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
"ﭘﺮوز ﻧﮕﺎرش ﭘﺎرﺳﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺮزا رﺿﺎﺧﺎن ﺑﮕﺸﻠﻮ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﭘﯽ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎرﺳﯽ اوﯾﮋه ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎپ دوم
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎرف – ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار در ﺧﺎرج ﺑﻌﻼوه ﭘﺴﺖ – ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ .ﺗﻬﺮان ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻤﺎره ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﺠﺖ دزﻓﻮﻟﯽ.«[۴۵].
اراﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آوردن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ...» ،ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۲۶ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن  ۱۸ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ )ﭘﺴﺖ( اروﭘﺎﯾﯽ و  ۷ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ «.اراﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﭘﺮوژهای آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده ،ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
» ...اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﮐﺠﺮاﺗﯽ و ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯽ ﺟﯿﻔﻨﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﺷﮏ
][۴۶
ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
اراﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺑﺤﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ:
»اﻣﺮوز ﻣﺎ ﯾﮏﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏﭼﯿﺰ را ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ .ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ اروﭘﺎﺋﯽ،
][۴۷
ﺻﻨﻌﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ،و ﻫﻨﺮ اروﭘﺎﯾﯽ«.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در اروﭘﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن درﮔﯿﺮﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎز در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻐﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
»ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺗﻮأم ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺒﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺰء ﻟﻮازم
و ﺿﺮورﯾﺎت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻟﻐﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﺎدی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺒﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﻫﻘﺎن آﻟﻤﺎن و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮ روﺳﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﺟﻪ
 -۴۵ﻫﻤﺎن.
 -۴۶ﻫﻤﺎن ،ص .۳۷۳
 -۴۷ﻫﻤﺎن.
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ﺣﺮارت را ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
ﺑﺤﺚ اراﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﻨﻔﮑﺮان آن زﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺻﻮﻻً ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ذاﺗﺎً
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺖ آن ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ارزشﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اراﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﻧﮕﺮش ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،و از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﻋﻠﻤﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻮد .او
ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﻌﻪ ﺻﺪر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﻐﺎت ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن
را ﻏﻨﯽﺗﺮ و ﻋﻠﻤﯽﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
اراﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ »ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ« و »اروﭘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ« ﺑﻮد و از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻮع دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش و ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ» ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﻟﻐﺎت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﮑﺎر
ﺑﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﺻﻮل ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽﻣﺂﺑﯽ ،ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد [۴۹]«.ﻧﮑﺘﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﮐﻪ اراﻧﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ از اﻓﺘﺎدن در دام ذاتﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد و ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻏﺮبزدﮔﯽ« ﺑﺪﯾﻞ آن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را از ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻬﯽ ﻧﻤﻮد.
اراﻧﯽ ﻫﻢ »ﺳﻨﺖﭘﺮﺳﺘﺎن« و ﻫﻢ »ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی« اﯾﺮان آن دوره را ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی در راه ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﮏ اﯾﺮان آﺑﺎد و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮕﺮش
ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ:
» ...زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮏﺳﻠﺴﻠﻪ از اﻟﺴﻨﻪ آرﯾﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم از ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮب و ﻏﯿﺮ ﺷﺪه و اﻟﺴﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی آﮐﺎدﻣﯽﻫﺎ در ﻣﻬﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ و ذوق ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻠﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
از ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
][۵۰
ﺧﻮد را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ«.
اراﻧﯽ در ﻧﮑﻮﻫﺶ آن دﺳﺘﻪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺮدن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ و ﺟﺪی اﺳﺖ:
»وﻟﯽ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻘﺪس از ﯾﮏﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن }ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ{ اول ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
او ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮐﻤﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﮐﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
][۴۸

 -۴۸ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ .۳۷۴-۳۷۳
 -۴۹ﻫﻤﺎن.۳۷۴ ،
 -۵۰ﻫﻤﺎن ،ص .۳۷۴
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﻊ و ﻣﻘﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ«].[۵۱
اراﻧﯽ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را »ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺖ« ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ »ﯾﮑﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و
][۵۲
دﯾﮕﺮی ﮐﻬﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل را«.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اراﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار دارد و در ﻧﻘﺪ ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن
ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽﭘﺮده و ﺻﺮﯾﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﺪی
»اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﯽ« ﻣﺮﺳﻮم روزﮔﺎرش ﻫﻢ اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن »ﻣﻠﯽﮔﺮای
اﻓﺮاﻃﯽ« ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ:
»ﯾﮏ ﻏﻠﻂ ﻓﺎﺣﺶ در ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﺮادران ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﮐﺮده و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏﺳﻨﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و
ﻋﻮاﻗﺐ آن را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ
را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .واﻗﻌﺎً ﺣﺮﻓﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮچﺗﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎی ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
][۵۳
ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ در ﭘﻮﭼﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺰﺑﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ،اراﻧﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎب راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ اﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﯿﺶ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان دوران ﺑﻌﺪ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﻈﺮی
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻧﺸﺪهاﯾﻢ:
»}ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ{ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﻌﺪی و اﻣﺜﺎل آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ادﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .واﻗﻌﺎً ﺑﯽﻣﻐﺰی
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺮف رﻓﻘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد،
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﻔﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ  ...ﻣﺎ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺟﺰء ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﭼﻮن ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻠﻬﻠﻪ و وﻟﻮﻟﻪ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و
ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ
][۵۴
آﻧﭽﻪ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ دوﺑﺎره ﺟﺬب ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
اراﻧﯽ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎز و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﯾﺎ ﻟﻐﺎت ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺿﺮورت دارﻧﺪ
ﻫﺮاس داﺷﺖ» ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺿﺮوری
ﻣﯽداﻧﺪ «.اراﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﻧﻘﺪش ﺑﻪ »ﺳﻨﺖ« روﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻧﻪ ﻧﻔﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد و وﺟﻮد
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارج ﻣﯽﻧﻬﺪ:
 -۵۱ﻫﻤﺎن.۳۷۵-۳۷۴ ،
 -۵۲ﻫﻤﺎن.۳۷۵ ،
 -۵۳ﻫﻤﺎن.
 -۵۴ﻫﻤﺎن.۳۷۵ ،
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نشریه ی آزادی اندیشه

»ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﺑﯽﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .آﺛﺎر ﻗﺮون ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ ،آﺛﺎر ﻗﺮون وﺳﻄﯽ را ﻫﻢ از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ ﭼﺎره ﺟﺰ واژهﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﯿﺎن
ﺷﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و »ﻧﻮﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﻟﻐﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ زﺑﺎن و ﻧﻪ زﺑﺎن اﺟﻨﺒﯽ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ
][۵۵
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻢ آن را ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻟﻐﺖ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
اراﻧﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ
را ﻧﻪ در ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﯾﮏﺳﻮی و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎً »زﺑﺎن« ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ اراﻧﯽ ﺑﺮ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وی اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻐﺎت ﺿﺮوری زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را اﯾﺮاد ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد:
» ...ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ را ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺪام ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ؟
ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﮋاد ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ زﺑﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺴﺎوی ﺣﺎﻟﺖ روز
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز دارﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻗﻠﻢ ،ﻓﻬﻢ،
][۵۶
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻟﺒﺎس و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺧﺒﻂ و ﻫﻢ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ«.
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏاﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزاد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏاﯾﺮان ﻣﺪرن دارد ،از ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻋﺮاب
و ﯾﺎ ﯾﻬﻮدیﺳﺘﯿﺰی اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و ﻧﮕﺮش ﺑﻌﻀﺎً »ﻣﻘﺒﻮل« آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را
ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﻣﺎ ﺷﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺪر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در ﻓﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﯿﺎ ﺿﺪﯾﻬﻮد
اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺿﺪﻋﺮب ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎده ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺠﺮم
ﺳﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﺮوارﻫﺎ ﺳﺮﯾﺸﻢ و ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﺰور ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﮐﺐ
][۵۷
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ«.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰی:
»ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻟﻐﺎت }ﻋﺮﺑﯽ{ ﻣﺎ ادﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آزادی و ﻣﯿﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ( ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
][۵۸
ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻟﻐﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮﻻزم ،وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
 -۵۵ﻫﻤﺎن.
 -۵۶ﻫﻤﺎن.۳۵۴ ،
 -۵۷ﻫﻤﺎن ،ص .۳۷۹
-۵۸ﻫﻤﺎن
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ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﻧﯽ در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺻﻮﻟﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﺪرن ،ﺳﮑﻮﻻر و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺷﺘﻪ ،درﮐﺶ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دور از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ آن ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﺎﺳﺘﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان
اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در ﺣﻮزهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻋﯽ روش ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد
و ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 .۳اراﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﺪه روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
روﺳﯽ و ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ )ﻟﻨﯿﻨﯽ( ﺷﻮروی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮد
)اﺣﺘﻤﺎﻻً در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( و ﭼﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻟﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺖ .و ﭼﻮن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﭗ و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ )ﮐﻪ ﺟﺪی ﻫﻢ ﺑﻮد( در اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﭗ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از ﺳﻨﺖ ﭼﭗ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﻬﻢ در ﺗﻔﮑﺮ او ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،را روﺷﻨﻔﮑﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻮی و
ﻧﻮﺷﯿﻦ( ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮش ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮیﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮرویﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
 .۴اراﻧﯽ ﭘﺮوژه و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ را ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺪﯾﺪهای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وی در زﻧﺪان و در دﻓﺎﻋﯿﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ از ﺧﻮد و
رﻓﻘﺎﯾﺶ )ﮔﺮوه  ۵۳ﻧﻔﺮ( دﻓﺎع و از اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻋﺪم آزادی در دوره رﺿﺎﺷﺎه اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوﻣﺎً ﺿﺪدوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮد .او ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدی
در ﻣﺠﻠﻪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهی اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ »ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺘﺎن«
دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دوره ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢزﺑﺎن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋادﮔﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،از ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ واﻫﻤﻪای
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺮوز

اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل از دوران زﻧﺪﮔﯽ اراﻧﯽ ،اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﮐﺶ و ﻗﻮس ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
و ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪاش ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ اراﻧﯽ ﻃﺮح
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﺮان اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻮه
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ اﯾﺮان آﺑﺎد و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻮل اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﻋﻠﻢدوﺳﺘﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ،اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ )ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪ وی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏﻧﻮع
ﺗﻌﺎون وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده و ﺑﻪﺟﺎی »ﺳﻨﺖﭘﺮﺳﺘﯽ« و ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن در دام »ﺣﻘﺎرت« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ و
ذﻫﻦ و ﺗﻼشﺷﺎن را در ﺟﻬﺖ »ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ« ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد و وﻃﻦﺷﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ
رﺷﺪ و آﺑﺎدای ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اراﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭼﭗ ﺑﻮد و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ داﺷﺖ و از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
درﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎه ﭼﭗ ﺧﻮد اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺪون ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻄﻠﺐ
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ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭼﭗ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،ﺷﯿﻮهی ﺗﻔﮑﺮ اراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﻮد .وی در دو ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ،ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻌﺮﯾﻒ اروﭘﺎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪاش ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ )آن ﻫﻢ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﺎزﺗﺮ و
ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و وﺳﯿﻠﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﺳﺘﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ( و ﻣﺪرن و ﺳﮑﻮﻻر از ﺧﻮد اراﺋﻪ داد .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اراﻧﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻖ ،دﻟﺴﻮزاﻧﻪ
و ﻋﻠﻤﯽ )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪاش( ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اراﻧﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان در
دﻫﻪﻫﺎی  ۱۳۲۰و  ۱۳۳۰ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وی ،ﺑﻪﺟﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و »ﭼﭗ روﺳﯽ« ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان آن دوره ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ رﺟﻮع ﮐﺮد .روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﻧﺪﯾﺸﻪ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ و ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،و ﺣﺘﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی )در دوره ﻫﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ اراﻧﯽ در ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ( و ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ
)ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از اراﻧﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮد( از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ »ﭼﭗ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد از رﻫﺒﺮان ﻓﮑﺮی ﭼﭗ در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻼﻓﻪ
از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪﺟﺎی ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏﻧﮕﺮش ﺑﺎز ،ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی
و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ و آوردن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ »اﺻﯿﻞ« اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ً از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن درﺑﺎرهی اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﭘﺮوژه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﻋﺘﻤﺎد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ
را و آﯾﻨﺪه را در اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن ﺟﺎی دﻫﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
*** دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.
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دو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :ﭘﺎرﯾﺲ و ﺗﻬﺮان.
»رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ِ
ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ

درآﻣﺪ

ﯾﮑﯽ از ﭘﺮداﻣﻨﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ دهﻫﺎ ﺳﺮواژه :از ﻧﮕﺎ ِه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و
زﻣﺎمداران و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮ ِع رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﭘﯿﺸﻪﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻪ
در ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﺷﻮروی و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ(؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺣﺰبﻫﺎی ﺑﺮادر« )ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ،ﺗﺎ روزﮔﺎ ِر دوزﺧﯽِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪ در ﺷﻮروی
و »ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮادر« ،ﺗﺎ رﻓﺘﺎ ِر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽِ ﺧﻮ ِد روﺷﻨﻔﮑﺮان در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن درﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪهی
»ﺳﻮوﯾﺘﯿﺴﻢ« ،ﺗﺎ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﯾ ِﺮ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮﻧﯽ و »ﺳﻮوﯾﺘﯽ«
ﺑﻮدﻧﺪ )و ﻫﻨﻮز ﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﺎ ...
اﻣﺎ ،دراﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺨﺶ از ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،
را درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪام .و ازﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو واﻗﻌﻪی ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪام
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﻢ درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ،
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دو واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎیﺷﺎن ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
در ﭘﺎرﯾﺲ و دﯾﮕﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان .ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ،در ﺳﺎل  .(۱۹۴۶) ۱۳۲۵ﺑﺮﮔﺬاری ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﯾﺎ درﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
در ﭘﻬﻨﻪی ﻣﻠﯽ )ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﺷﮑﺎر در ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ( ،دو واﻗﻌﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ؛
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻪدو ِر
وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏﻧﯿﺎز ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ درآﺳﺘﺎﻧﻪی ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮی در ﻓﺮدایِ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ؛ در
ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،اﺑﺘﮑﺎ ِر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ِ
دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ در ﻫﺮ دو ﮐﻨﮕﺮه ،اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻘﺶ دارد
)در ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ و در دﯾﮕﺮی آﺷﮑﺎر( و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن دو
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻮد.
ِ
ِ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ »ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻮﺿﻮ ِع ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮرﺳﯽِ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ِ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ِع »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ادﺑﯿﺎت« و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن
و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی« و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ،ﺑﻪ ِ
ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن دو ﺑﺨﺶ اول و دوم و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻪاﺟﺒﺎر در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ :ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ
از  ۲۱ژوﺋﻦ ﺗﺎ  ۲۵ژوﺋﻦ »۱۹۳۵ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ۱۰۰ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ و  ...در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .از  ۳۸ﮐﺸﻮر» ۲۳۰ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه«
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم دهﻫﺎ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﺎ ﻓﺮاﺧﻮان آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎی آن ﭘﯿﺶ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ از آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و  .(...درﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﻧﻮﺑﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪِ :ﺳﻠﻤﺎ ﻻﮔِﺮﻟ ُﻮف ،ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ﻟِﻮﯾﺲ ،ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،روﻣﻦ
روﻻن ،ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو [۱].ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺪهی ﻧﻮﺑﻞ
ادﺑﯿﺎت ﺷﺪﻧﺪ :ﭘﺮل ﺑﺎک ،آﻧﺪره ژﯾﺪ ،ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی ،ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا ،ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک ،ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ
ﺷﻮﻟﻮﺧﻮف [۲].و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﻧﺎمﻫﺎی ﭘﺮآوازه ﯾﺎد ﮐﺮد :آﻟَﻦ ،راﻓﺎﺋﻞ آﻟﺒﺮﺗﯽ ،وﯾﮑﺘﻮر ﺑﺎش
)رﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ،ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ر .ﺑ ِِﺸﺮ ،اِﻣﺎﻧﻮﺋِﻞ ﺑِﺮل ،ﺧﻮزه ﺑِﺮﮔﺎﻣﯿﻦ ،اِﻣﺎﻧﻮﺋِﻞ ﺑُﻮ ،ﻟﻮﺳﯿﯿَﻦ
ِدﮐﺎوُ ،ﺟﻮن دُوس ﭘﺎﺳ ُﻮس ،ﺗِﺌ ُﻮدور دراﯾﺰِر ،اِﻣﯽ ﺳﯿﺎ ُو ،اِﻟﯽ ﻓ ُﻮر ،ژان ژﯾﯿِﻨ ُﻮ ،ژان ژﯾﺮ ُود ُو ،ﻟﻮﯾﯽ
ﮔﻮﯾﯿﻮ ،داﺷﯿ ِﺌﻞ ﻫﺎ ِﻣﺖ ،ژرژ ﻫﻮﮔ ِﻨﺖ ،ﯾﺎﮐﻮب ﮐﺎدری ،آرﺗﻮر ﮐُﺴﺘﻠﺮُ ،رﻧﻪ ﻻﻟﻮ ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻣﺎﮐﺎد ُو ،رژه
ﻣﺎرﺗ َﻦ دوﮔﺎر ،ﺑِﻨﮋا َﻣﻦ ِﭘﺮِه ،اوژﯾﻨﯿﻮ دُرس ای ر ُووﯾﺮا ،ﻫﻨﺮی ﭘﻮﻟِﯿﻞ ،ژول رو َﻣﻦ ،ﮐﺎرﻟﻮ ِ
روﺳﻠﯽ ،ﮐﺎرﻟﻮ
1- Selma Lagerlöf, Sinclair Lewis, Thomas Mann, Romain Rolland, Bernard Shaw
2- Pearl Buck, André Gide, Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Boris Pasternak, Mikhail
Cholokhv
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ﺳﻔ ُﻮرزا ،ﺷﺎرل وﯾﻠﺪراک ،آﻧﺪره وﯾ ُﻮﻟﯿﺲ ،ﻫﺮﺑﺮت ژرژ وﻟﺰ ،وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ُوﻟﻒ و  ...ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ِﺘﺮﻻن] .[۳و
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﺳﺮژ ُوﻟﯿﮑُﻮ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه »ﯾﮑﯽ از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽِ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ... .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽِ ﻣﺠﺎدﻟﻪﻫﺎ ،واﻗﻌﻪﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آن و ﺑﻪﺧﺼﻮص ِ
ﻗﻮت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار و ﻗﺪرﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی ﻣﺠﺎدﻟﻪی
ﺑﺰرگ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎرهی ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﺮد ادﺑﯿﺎت ،ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ [۴]«.و
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﺳﺎﻧﺪرا ﺗِﺮوﻧﯽ »اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺸﮑﻠﯿﻼﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪی ﺣﻤﻠﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ
و ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادیِ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑُﺮ ِد ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺰونﺑﺮآن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﮕﺮهای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیِ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و در ﻃﯽ ﻧُﻪ ﺟﻠﺴﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﻫﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮد و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد و آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭼﻮن »ﺳﻮژهی ﺟﻤﻌﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎنِ ادﺑﯿﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺧﺎص ادﺑﯿﺎت
ﺗﺄﮐﯿﺪی دوﺑﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮد و وﺟﺪان ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽِ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
][۵
ﻣﺘﺤﺮک و ﻣﺴﺌﻠﻪوار )ﭘﺮوﻟﻤﺎﺗﯿﮏ( از ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎآﻧﮑﻪ اﻏﻠﺐ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ارﺟﺎع ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽُ ،وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐِﻼﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد
زﺑﺎنﻫﺎی روﻣﯿﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ا ُزﻧﺎﺑﺮوک آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۰اﺳﺖ ،از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۰ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن در ﻣﺴﮑﻮ
و ﺑﺮﻟﻦ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽِ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و ﻟﻮدوﯾﮕﺴﻬﺎ ِﻓﻦ و ﭘﺎرﯾﺲ
و ﭘﺮاگ و زورﯾﺦ و ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و  ...و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪوﮐﺎ ِو روش ِ
ﻣﻨﺪ
ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻧﺪرا ﺗِﺮوﻧﯽ  ،اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻨﮕﺮه در
3- Alain, Rafael Alberti, Victor Basch, Johannes R. Becher, Emmanuel Berl, José Bergamin, Emmanuel Bove, Lucien Descaves, John Dos Passos, Theodore Dreiser, Emi Siao, Elie Faure, Jean
Giono, Jean Giraudoux, Louis Guilloux, Dashiell Hammett, Georges Hugnet, Yakoub Kadri, Arthur Koestler, René Lalou, Antonio Machado, Roger Martin du Gard, Benjamin Péret, Eugenio
d’Ors y Rovira, Henry Poulaille, Jules Romains, Carlo Rosseli, Carlo Sforza, Charles Vildrac,
Andrée Viollis, Herbert Georges Wells, Virginia Woolf…Montherlant
4- Serge Wolikow, in Pour la défense de la culture, p.7, 9.
ِ
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرهی  ۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ
5- Sandra Teroni, in Pour la défense de la culture, p. 14
ِ
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرهی  ۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
روم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﮔﻠﯿﺎری )ﻣﺮﮐ ِﺰ
ﺳﺎردﯾﻨﯿﺎ( اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺎﻣﺎن داد .اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦداﻧﺎن و
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎنِ ﺧﻮد ﮐﻨﮕﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و  ...را )ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد( داﻧﺸﮕﺎه
دﯾﮋون )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،در ﺳﺎل  ،۲۰۰۵در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎمِ »ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﻣﺘﻦﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهی
][۶
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن .ﭘﺎرﯾﺲ ،ژوﺋﻦ  «۱۹۳۵در  ۶۶۵ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

 – ۱ﺑﺴﺘﺮ و ﭼﺮاﯾﯽِ ﺗﺸﮑﯿﻞِ ﮐﻨﮕﺮه :ﺳﺎﯾﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﺮ اروﭘﺎ و »ﺟﺸﻦِ «
ﮐﺘﺎبﺳﻮزانِ ﻧﺎزیﻫﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۳۳ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻮن ﻫﯿﻨﺪﻧﺒﻮرگ ،آدوﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ را ﺑﻪ ِﺳ ِ
ﻤﺖ ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﺳﺎﯾﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎرهی اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ.
ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﺷﺐ  ۲۷ﺗﺎ  ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ  ،۱۹۳۳راﯾﺸﺘﺎک ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ .ﻧﺎزیﻫﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺎزی آن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر آن از ﻣﺴﮑﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪی اﯾﻦ آﺗﺶﺳﻮزی
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ ،و  ۱۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻧﺎزﯾﺴﻢ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات( ﻃﯽ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ و  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اردوﮔﺎهﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ
در  ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ ﯾﮏ»ﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ راﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ« ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آن »ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ« ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )آزادی اﻓﺮاد ،ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،آزادی
ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺠﻤﻦ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺎ آﺗﺶﺳﻮزی راﯾﺸﺘﺎک و دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺎزﯾﺴﻢ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اردوﮔﺎه اﺟﺒﺎری )ﮐﻪ ﻫﯿﻤﻠﺮ در  ۲۰ﻣﺎرس  ۱۹۳۳ﺧﺒﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶ آن را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻓﺮدایِ آن
روز آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد( ،درﺣﻘﯿﻘﺖ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی »ﻣﺘﻮﻟﺪ« ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﻧﺒﺮد
ﻋﻠﯿﻪی رو ِح ﻏﯿﺮآﻟﻤﺎﻧﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن آزا ِر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه و روشﻣﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
6 TERONI Sandra, KLEIN Wolfgang (Réunis et présentés par-), Pour la défense de la culture.
Les textes du Congrès international des écrivains. Paris, juin 1935, Dijon, Editions Universitaires
de Dijon, Collection Sources, 2005.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪام ،ﻣﻦ از ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻼﯾﻦ و ﺳﺎﻧﺪرا ﺗِﺮوﻧﯽ )در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺆﺧﺮهی ﮐﺘﺎب( ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدهام.
ازاﯾﻦﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
Pour la défense de la culture
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و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
دﻗﯿﻘﯽِ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮای »ﭘﺎکﺳﺎزی« اﺳﺘﺎدان و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ .در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ِ
»ﺿﺪ رو ِح ﻏﯿﺮآﻟﻤﺎﻧﯽ« )ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو داﻧﺸﺠﻮ ،ﯾﮏاﺳﺘﺎد ،ﯾﮏﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی
ِ
»ﺿﺪ رو ِح ﻏﯿﺮآﻟﻤﺎﻧﯽ« و ﯾﮏﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮداﻣﻨﻪی ﻧﺎزیﻫﺎ در رادﯾﻮ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻓﯿﺶﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و  ...ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .در  ۶آورﯾﻞ  ،۱۹۳۳ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد » :در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﯾﻬﻮدی
در ﺧﺎرج ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی و دﻓﺎع از اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ِ
اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ در ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرزار از  ۱۲آورﯾﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و  ۱۰ﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.
اوج ﭘﺎکﺳﺎزیِ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در  ۱۰ﻣﻪ  ۱۹۳۳در ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ »ﺧﺎص« )از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖوﻧﯿﻢ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی ﻓﺮوزان و ﻣﺎرش ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻧﺎزیﻫﺎ و ﺑﺎﺣﻀﻮر ﮔﻮﺑﻠﺰ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﻧﻄﻖ ﮐﺮد( و  ۲۵ﻫﺰار ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ :ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ
ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ،از ﻓﺮوﯾﺪ ﺗﺎ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﻦ )آﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ( .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺳﻮزان )ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮهی
ﮐﺘﺎبﺳﻮزانِ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ »اﺗﻮداﻓﻪ«  autodaféﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ( در  ۲۱ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ
آﻟﻤﺎن ) ازﺟﻤﻠﻪ :ﺑُﻦ ،ﺑﺮﻣﻦ ،ﺑﺮﺳﻠﻮا ،ﺑﺮاﻧﺸﻮﯾﮏ ،دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،درﺳﺪن ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ ،ﻫﺎﻧﻮر،
ﮐﯿﻞ ،ﻣﺎرﺑﻮرگ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ،روﺳﺘﻮک ،وورﺗﺴﺒﻮرگ( ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺳﻮزانﻫﺎ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺗﺶ زدن ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎ و ﻫﻤﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ( ،اروﭘﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﺗﮑﺎن داد .و ﻧﺸﺎن از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮیِ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻋﻠﺖ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ و آزادی دﺳﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۰ﻣﯿﻼدی درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﻫﻨﻮز ﻣﺎﺟﺮای درﯾﻔﻮس و ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﻣﻦ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ« اﻣﯿﻞ زوﻻ در دﻓﺎع از درﯾﻔﻮس)اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادی درﯾﻔﻮس )ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮانِ وﺟﺪاﻧﯽِ
ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﻪرو ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻃﺮﻓﺪاران آزادی او ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ،در ذﻫﻦﻫﺎ ﺣﻀﻮری زﻧﺪه داﺷﺖ .ﺧﻮ ِد واژهی »اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ« در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻓﮑﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﭙﺲ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در آن دوران ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و روﺷﻨﻔﮑﺮان آزادیﺧﻮاه و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮا ِه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﭘُﺮرﻧﮓ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪی اﺟﺘﻤﺎع
از اﻋﺘﺒﺎ ِر ِ
ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی  ،۳۰ﯾﮏﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﻫﻞِ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏﺧﯿﺰش
ﺷﻮر و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺰرﮔﯽ ،ﭼﻮن ژﯾﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در دﻓﺎع از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن رژﯾﻢﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ازﯾﮏﺳﻮ
ِ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻫﻞِ ﻗﻠﻢ را ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎن دادﻧﺪ و ازدﯾﮕﺮﺳﻮ در ﭘﯽِ
اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ :در ﺳﺎل ،۱۹۳۲
ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞِ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« )ﮐﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ«( ﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد] ،[۷ﻣﺎﻟﺮو در ﮐﻨﺎ ِر ﻧﯿﺰان] [۸و آراﮔﻮن در ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،و
ژﯾﺪ ﺑﺎآﻧﮑﻪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺳﺮﺑﺎزﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪی  ۲۱ﻣﺎرس  ۱۹۳۳آن را
)ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ( ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﺷﻮرای
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﻪﻧﺎمِ »ﮐﻤﻮن« ،درﮐﻨﺎ ِر آراﮔﻮن ،ﻧﯿﺰان )دﺑﯿﺮان ﻧﺸﺮﯾﻪ( ،ﺑَﺮﺑﻮس،
ِ ][۹
ﮔﻮرﮐﯽ ،روﻣﻦ روﻻنَ ،وﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .دو ﮐﻨﮕﺮهی ِ
ﺑﺰرگ آﻣﺴﺘﺮدام و ﺳﺎﻟﻦ ِﭘﻠﯿِﻞ
7- Association des écrivains et artistes révolutionnaires
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ زﯾﺮ اﻗﺘﺪار ﺿﻤﻨﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ )و در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۱۹۳۲ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ(
ﺷﻌﺒﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۷در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﺎم
ارﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ» ،ﮐﻤﻮن« ﺑﻮد .از ﺳﺮﺟﻨﺒﺎﻧﺎن آن ﭘُﻞ َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ و ﻣﻮرﯾﺲ ﺗﻮرِز )دﺑﯿﺮﮐﻞ آن زﻣﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﻣﺎرس » ۱۹۳۲اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﻋﺘﺮاض
ﺟﻤﻌﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﺎرس  ۱۹۳۳آﻧﺪره ژﯾﺪ ،داﺑﯿﺖ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا
ژوردَن ،ﻟِﮑﺎش ،آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻟﻮن ،ﭘُﻞ َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ و ﭼﻨﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪی اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد و
رﯾﺎﺳﺖ آن را ژﯾﺪ ،اوژن داﺑﯿﺖ ،ژان ﮔِﻬِﻨﻮ ،ﭘُﻞ َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺎﻧﺮی واﻟﻮن ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس
و روﻣﻦ روﻻن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻨﺎر ژﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﺮو در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
8- Paul-Yes Nizan
ﭘﻞ ﻧﯿﺰان ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف و رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۰ﯾﮑﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺎ ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﻣﻮﻧﯿﺦ )ﻣﯿﺎن ﺷﻮروی و آﻟﻤﺎن
ﻫﯿﺘﻠﺮی( در ﺳﺎل  ۱۹۳۹از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ )ﻧﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( .در ﺳﺎل  ۱۹۴۰در ﺟﺒﻬﻪی ﺟﻨﮓ ،در دَﻧ ِﮑﺮک ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
-۹در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺎه ﻣﻪ  ،۱۹۳۲دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس و روﻣﻦ روﻻن ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏﮐﻨﮕﺮهی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮاﺧﻮان را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﮐﻨﮕﺮهی آﯾﻨﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﮐﺎر ِ
ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻫﻢآﻣﺪن ،ﺑﻪراهاﻧﺪاﺧﺘﻦِ ﻣﻮﺟﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻋﻠﯿﻪ دوﺑﺎرهدرﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺟﻨﮓ« .و اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۲۷و  ۱۹۲۸درﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ :دﻓﺎع از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی درﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺖ :اﻧﯿﺸﺘﻦ ،ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ،ﺟﺎن دوس ﭘﺎﺳﻮس،
آﭘﺘﻮن ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ،ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ،ﮔﻮرﮐﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪرﻫﺒﺮی آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۲در ژﻧﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در ﻣﺎه
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و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرزاری ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی دﯾﻤﯿﺘﺮوف )از رﻫﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۳۴ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن رﺳﯿﺪ( و رﻓﻘﺎی او ﺑﻪ اﺗﻬﺎم آﺗﺶﺳﻮزی راﯾﺸﺘﺎک ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد
و ژﯾﺪ و ﻣﺎﻟﺮو در رﻫﺒﺮی آن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آزادی دﯾﻤﯿﺘﺮوف ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ« )در ﻣﺎرس  ۱۹۳۳ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎری آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﻦ و رﯾﺎﺳﺖ
ﻟﺮد ﻣﺎرﻟِﯽ – ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ -ﻣﺘﺸﮑﻞ از آﻧﺪره ژﯾﺪ ،روﻣﻦ روﻻن ،آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو ،ﭘُﻞ
ﻻﻧﮋ َون( و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺗﻠﻤﺎن ،از رﻫﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن )ﺑﻪرﯾﺎﺳﺖ ژﯾﺪ و ﻣﺎﻟﺮو( ،ﺟﻬﺘﯽ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻤﯿﺘﻪی »ﻫﻮﺷﯿﺎری روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽِ ﭘُﻞ رﯾﻮه و آﻟَﻦ و ﭘُﻞ ﻻﻧ ُﮋ َون .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻫﻢ در وﺳﻌﺖ و ﻫﻢ در اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻢ در
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺑﺘﮑﺎر ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد
ِ
وﺣﺪتﻋﻤﻞ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در  ۲۷ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۴اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ »ﭘﯿﻤﺎنِ «
) ﮐﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ »رادﯾﮑﺎلﻫﺎ« را ﻫﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ( .ﻧﺎمﻫﺎی آﻟَﻦ و ﺑِﻨﺪا ﮐﻨﺎر ﻧﺎمﻫﺎی
روﻻن و ﻣﺎﻟﺮو و ژﯾﺪ و ﺑﻠ ُﻮک و ﮔِﻬِﻨﻮ و ﺑﺮ ُوﺗ ُﻮن و ﮐ ُﺮوِل و ژان ﮐﺎﺳﻮ و اوژِن داﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و آواﻧﮕﺎردﯾﺴﺖﻫﺎ و ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎن » ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺣﺴﻦﻧﯿﺖ«،
زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
درﮐﻨﺎر اﯾﻨﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽِ »آوارﮔﯽ« ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﮑﺴﻮﺳﻠﻮاﮐﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﺑﺮای ﻫﻮﺷﯿﺎر ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ راﯾﺶ ﺳﻮم و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺳﻨﺖ ِ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻟﻤﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﻮل ﯾﮏ ِ
ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘُﺮداﻣﻨﻪای
زدﻧﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﻮد .ﮐﻼوس ﻣﺎن )ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن( در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۳ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪی ادﺑﯽِ  SAMMLUNGرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد )و در ﻫﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏﻧﺎﺷﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ( ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی آن آﻧﺪره ژﯾﺪ و آﻟﺪوس
ﻫﺎﮐﺴﻠﯽ و ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪﻧﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﺑﻠﻮک ،ﮐ ُﻮﮐﺘ ُﻮ،
ﮐﺮول ،ﮐﺮ ُوﭼﻪ ،اﻫﺮﻧﺒﻮرگ ،ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی ،ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک ،روﻻن ،ﺳﯿﻠﻮﻧﻪ و  ...ﺑﺎ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اوت در آﻣﺴﺘﺮدام ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ )و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ( .ﻧﻔﻮذ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎرز ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏﮐﻤﯿﺘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﺎﻟﻦ ِﭘﻠِﯿﻞ )ﭘﺎرﯾﺲ( ﮐﻪ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ً اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺴﺘﺮدام اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ِ
ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راه ،ﮐﻤﯿﺘﻪی »آﻣﺴﺘﺮدام -ﭘﻠﯿﻞ« ﻧﻘﺸﯽ ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎﻧﻪ داﺷﺖ.
را ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از آورﯾﻞ ﺳﺎل  ،۱۹۳۴اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی وﺣﺪتﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،در اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻫﺸﯿﺎری روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﺮد» ،ﮐﻤﯿﺘﻪی آﻣﺴﺘﺮدام – ﭘﻠﯿﻞ« را ﺑﻪﮐﻨﺎر زد .و درﻧﺘﯿﺠﻪ،
»ﮐﻤﯿﺘﻪی آﻣﺴﺘﺮدام-ﭘﻠﯿﻞ« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات »ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮدهای« و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪﺟﻨﮓ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
و ﻣﻄﻠﺐﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻧﺎﻣﻪی
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﺎﻣﻪی ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﺳﺖ و ﮐﻢوﺑﯿﺶ در اروﭘﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد( ژﯾﺪ
و ﺑَﺮﺑﻮس و روﻻن و ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی از ﻫﻤﮑﺎران آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد )از ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(] [۱۰و در آنﻫﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ درﺑﺎرهی ﻋﻤﻞﮐﺮد ادﺑﯿﺎت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻟﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن«] [۱۱ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ
اﻓﺘﺨﺎری آن ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ﺑﻮد.
درﺧﻼل ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی )اوت /ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (۱۹۳۴
ﺑﻪرﯾﺎﺳﺖ ﮔﻮرﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪود  ۴۰ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ
درﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺎناش
درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻮداری از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ .ﻣﺎﻟﺮو در اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه از دﻧﺒﺎﻟﻪروی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ژ-ر ﺑﻠﻮک] [۱۲از ﻣﻔﻬﻮمِ »ﻓﺮد« دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ژﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ادﺑﯿﺎت
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ داوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و ﻣﺒﺎرزهی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ،ﯾﻌﻨﯽ ِ
ﺧﻂ ژِداﻧُﻒ ،و ﺗﻘﺪﯾﺲ »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻨﺪان ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ،
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﮕﺮهی ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و رویﮐﺎرآﻣﺪن
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ِ
ِ
ِ
اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻂ »ﻃﺒﻘﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ« را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪﺳﻮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ روی ﻣﯽآورد و »ﺟﺒﻬﻪی واﺣﺪ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ و آرزوی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن »اﺋﺘﻼف ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯿﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﻮروی اﺳﺖ و ﮐﻼوس ﻣﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ »ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در اروﭘﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﯿﺶازﻫﺮﭼﯿﺰ از اﺟﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ۱۰-ﻣﺜﻞِ

 / Deutsche-französische Studiengesellschaftو Kulturphilosophische Vereinigung /

11-Schutzverband Deutscher Schriftsteller
12- Jean-Richard BLOCH (1884 – 1947).
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ،رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﺟﺴﺘﺎرﻧﻮﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .از ﻣﺒﺎرزان ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ.
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نشریه ی آزادی اندیشه

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ درﻋﺮﺻﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان وﺳﻌﺖ آن را ﺗﺨﻤﯿﻦ
زد اﻣﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ آن را ﭼﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺨﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ [...] .روح اﻧﻘﻼب  ۱۷۸۹و روح اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و درﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ
][۱۳
  :ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﻮﻧﺪ!«اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎرﯾﺲ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﺎن آن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ،واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ
اﻧﺘﺨﺎب »دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻣﯿﺎن وﺣﺪت ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭘﯿﺶ از
ﻫﻤﻪ واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص
دادن ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی )و ﺑﺎﻣﯿﺎﻧﺠﯽِ آﻧﺎن ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
آﻟﻤﺎن( و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ ﺟﻼیِ وﻃﻦﮐﺮدهی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزانِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﯾﻮ ِغ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ )ﯾﺎ در
ﻣﻌﺮض ﺳﻠﻄﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ( )از ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ،از ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻟﺘﻮﻧﯽ و ﭼﯿﻦ( ﮐﻨﮕﺮه،
ِ
ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺧﻄﺮ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی »ﺑﯿﺪارﮐﺮدن
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را از
وﺟﺪانﻫﺎ« ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 – ۲ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺘﺮگ وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻼﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن
ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ ،درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
آﻟﺖ ِ
ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏ ِ
دﺳﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏاﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺮژ
ُوﻟﮑﯿﮑُﻮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و ﺟﺮﯾﺎن آن ،ﮐﺎﻣﻼً دور از ﻫﺪفﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﺷﻮروی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﯾﮏﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ،ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮای آزادی وﯾﮑﺘﻮر ﺳﺮژ ) [۱۴] ((Victor Sergeازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
13- Pour la défense de la culture, p. 227
ِ
ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( در ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
ﭼﭗ
-۱۴ﺧﻮاﺳﺖ آزادی وﯾﮑﺘﻮر ﺳﺮژ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺎ ِح ِ
از ﮐﻨﮕﺮه ۲۹ ،ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵آﻧﺪره ژﯾﺪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺣﺘﯽ
ﻋﺸﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی »اﮔﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮد دارد ،ﺗﻮﻗﻊﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ دارد«
و آن ،درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ »روﺣﯿﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﻏﺮﺑﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ« و درﻧﺘﯿﺠﻪ» ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻖ درﺑﺎرهی
دﻟﯿﻞﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺳﺮژ ﺑﺪﻫﯿﺪ «.و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ژﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺳﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮژ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮاناش در ﻏﺮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﻫﻢزﻣﺎن در  ۲۸ژوﺋﻦ ،روﻣﻦ روﻻن در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻻس و درﯾﻔﻮس ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽای ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽِ آﺷﮑﺎر در ﮐﻨﮕﺮه ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
ِ
ﻫﻮﯾﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮی و زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺑُﻦﻣﺎﯾﻪی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮح درکﺷﺎن از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺪﯾﻊ و ﺧﺎص ﺑﻮد زﯾﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی
][۱۵
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪایﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ«.
وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮐﻼﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
][۱۶
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮ ِ
اﺳﺎس »دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۲۷در ﻣﺴﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۳۰در ﺷﻬﺮ ﺧﺎرﮐﻮف )اوﮐﺮاﯾﯿﻦ(
ﻃﯽِ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰاش در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد،
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺖ )ازﺟﻤﻠﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم Bund proletarisch-
revolutionärer Schriftsteller؛ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Association des Écrivains et Artistes
Révolutionnaires؛ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  John Reed Clubsو ﺳﭙﺲ (League of Americain Writers
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ »اﻧﻘﻼﺑﯽ« )ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮﻧﯽ آن( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺮوﻟﺘﺮی
را ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و »ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ« )ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ( ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .در ِ
ﺧﻂ آن زﻣﺎنِ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن )ﻃﺒﻘﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ( و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎصﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی روس« )،(RAPP
»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﻮﺷﯿﺪ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از »ادﺑﯿﺎت ﺑﻮرژوازی«
ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد و ﺷﮑﻞﻫﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ [۱۷].ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی روس« ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻓﮑﺮ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﮕﺬارد ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻓﺮ ِد ﺳﺘﻢدﯾﺪهای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد «.ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻦ رﺳﻤﯽِ ﻣﻼﻗﺎت،
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎ و اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﮐﻨﮕﺮه را »ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮود ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ« روﻻن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﺎ.گ.ب .ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۵ﮔﻮرﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪا ِر روﻻن اﺳﺖ ﺑﻪ او اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪزودی ﺳﺮژ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬرد وﯾﮑﺘﻮر ﺳﺮژ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﻠﮋﯾﮏ
وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮد ]ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﭘﺬﯾﺮش او ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ[ و او  ۱۵آورﯾﻞ  ۱۹۳۶ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد از ﺷﻮروی ﺧﺎرج ﺷﻮد.
POUR LA DEFENSE DE LA CULTURE, P. 568
15- Pour la défense de la culture, p. 8
 UIER-۱۶دراﺻﻄﻼح ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ  MORPدراﺻﻄﻼح روﺳﯽ آن.
17- Ibid, p. 36
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ﺣﺘﯽ در ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ آﻣﺪ و او در  ۲۳آورﯾﻞ  ۱۹۳۲اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی« را ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﮐﻨﮕﺮهی
ِ
ﺟﺪﯾﺪ »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«.
اوت  ۱۹۳۴ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
درﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽِ ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان در اروﭘﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد .ﭘﺲ از  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۳۳دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ درک و اذﻋﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،ﯾﮏﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﻮض ﮐﺮد .و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺎه
ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۵در ﮐﻨﮕﺮهی ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا
ﺣﺰبﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺎر  ۱۹۳۴دﯾﻤﯿﺘﺮوف
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد )ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ورود ﺷﻮروی ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ« در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۱۴) ۱۹۳۴ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن( و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻋﺪمﺗﺠﺎوز و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۳۲
و  ۱۹۳۵ﻣﯿﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ«ِ ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۴در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن آن را در اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد،
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )و
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ ،در ﺗﻮﺿﯿ ِﺢ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪاﺟﺒﺎر
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ذﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﻠﺐﻫﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ(:

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ:
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ
و ﻧﺎﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ زدﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۳۳-۱۹۳۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺎﺑﻪﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﮔﺬارد» :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ« ﮐﻪ در
»ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در آﻣﺴﺘﺮدام ) ۲۷ﺗﺎ  ۲۹اوت  (۱۹۳۲ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده
ِ
»ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪﯾﺴﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﮐﻪ
ﺷﺪ» .ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺴﺘﺮدام« )ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻨﺒﺮگ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮمﺗﺮﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ« ﭘﺸﺖ آن اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽِ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس] [۱۸و
روﻣﻦ روﻻن از آورﯾﻞ  ۱۹۳۲ﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺴﺘﺮدام اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺮﻓﺮا ِز
اﮐﺜﺮﯾﺖ ِ
ِ
ﻫﻤﻪی ﺣﺰبﻫﺎﺳﺖ« :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺟﻨﮓ درﻣﯿﺎنِ
ﺑﺰرگ
 ۱۸-۱۸ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس ) (۱۹۵۳ – ۱۸۷۳) (Adrien Gustave Henri Barbusseﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ رﻣﺎن او
ﺑﻪﻧﺎم »آﺗﺶ« در ﺳﺎل  ۱۹۱۶ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻣﻌﺘﺒﺮ ادﺑﯽ »ﮔﻨﮑﻮر« ﺷﺪ .ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﮐﻨﺎر ﮐﻨﮕﺮه ،ﭘُﻞ َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ]) [۱۹رﻓﯿﻖِ ﺑَﺮﺑﻮس
و ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﻋﺮﺻﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﯿﺰ دﺑﯿﺮﮐﻞ »اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ«( ﯾﮏﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮه را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﮐﺮد .ﻫﺪف او از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽِ »ﯾﮏﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗ ِﺮ ]ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽِ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ[ ﺑﺮای »ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺘﺤﺪ« « و ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ
» ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ،آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﮐﻨﺎ ِر ]اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ[ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ[۲۰] «.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
را درﻧﻈﺮداﺷﺖ .و در  ۸ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۳در زﻣﺎن »ﮐﻨﮕﺮهی ﻋﻠﯿﻪی ﺧﻄ ِﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ« در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﻠِﯿِﻞ
) (Salle de Pleyelدر ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﯾﮏﻣﻼﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن
ﯾﮏﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن درﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪارت
اﻋﻈﻤﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻧﯿﺰ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در  ۲۸ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۳۳ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ در
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﻮﻫﺎﻧِﺲ ر .ﺑ ِِﺸﺮ] [۲۱در ﻣﺴﮑﻮ از »دلﺳﺮدی و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ« درﻣﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از اﻋﺘﻘﺎدش در ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاریِ ﯾﮏﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﭼﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ«
و »دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً دارای اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻞ رادک و  (...ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ«[۲۲] .ﺑ ِِﺸﺮ ﻧﯿﺰ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۳۳ﺑﻪدﺳﺘﻮر »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺳﻔﺮ درازی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی
ِ
ﺿﺮورت »ﺑﻪدﻗﺖ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻫﻤﻪی
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﺰارشاش از
ِ
ِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش »ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی
][۲۳
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ« ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ آﻧﺎن در زﻣﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮری »دﯾﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺑﺎ »ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ«اش ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ« ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺟﺪﯾﺪ
۱-۱۹ﭘُﻞ َوﯾﺎن ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ) ،(Paul Vaillant-Couturierﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪﻣﺮﮐﺰی آن در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۲۵ﺗﺎ  ۱۹۲۶و  ۱۹۳۲ﺗﺎ  ۱۹۳۷و ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪی
»ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺘﻪ«.
20- Pour la défese de la culture, p. 39
-۲۱ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ روﺑﺮت ﺑ ِِﺸﺮ ) ،(Johannes Robert Becherﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار آﻟﻤﺎﻧﯽ )،(۱۹۵۸ -۱۸۹۱
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس« ﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۲۸از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارانِ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﺳﺖ و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزیﻫﺎ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از
ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در »ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن«
ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد.
22- Pour la défense de la culture, p. 39
23- Ibid.
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ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
در زﻣﺴﺘﺎن  ۳۳ﺗﺎ  ۳۴ﺑ ِِﺸﺮ و رﻓﯿﻘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و روساش در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎیﺷﺎن اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺮا ِر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ۱۹۳۴ﺑﺸﺮ در »ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ادﺑﯽ آﻟﻤﺎن« ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﯾﮏﺳﻮ »ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺎﺑﻪاﯾﻦ اﻧﺪازه اﻣﮑﺎن
ﺑﻪوﺟﻮدآوردن ﯾﮏﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻊ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« و اﻣﺎ
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن »ﻧﻔﻮذ ﻗﻮیِ اوﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ )ﺑﺎﻧﺪﻟِﺮﯾﻦﻫﺎ و
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖﻫﺎ(« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ »ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺴﺎد ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی« ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮاگ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدو ِر وﯾﻼﻧﺪ ِﻫﺮﺗﺴ ِﻔﻠﺪه
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ» ،ﮐﺎﻣﻼً آﻟﻮدهی اوﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺷﺪهاﻧﺪ و ازﻗﺮار ﮔﻮﯾﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ
»ﯾﮏدﻓﺘﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪونآﻧﮑﻪ »ﻣﻨﺘﻈﺮ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .دراﯾﻨﺠﺎ ،ﺑ ِِﺸﺮ
از ﻓﺮﺳﺘﺎدن »ﺑﯽدرﻧﮓ« ﯾﮏرﻓﯿﻖِ اﻣﺘﺤﺎنﭘﺲداده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی »آﻟﻮده« و ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ
ﺟ ِﻮ ﺿﺪﺳﻮﯾﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
][۲۴
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﺎ ﺳﻔﺮﺑ ِِﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاگ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﭘﺎرﯾﺲ از اواﯾﻞ آورﯾﻞ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،۱۹۳۴
»ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾ ِﺦ« ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺎدهﺳﺎزی آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ،
اﯾﻦ دو ﺗﻦ ،ﺑ ِِﺸﺮ و ﺑَﺮﺑﻮس ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻣﻪ  ۱۹۳۴ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﺎ ﺑَﺮﺑﻮس در ﭘﺎرﯾﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺑﺮﺑَﻮس
ﺑﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
دﻓﺘ ِﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ] [...ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺿﺮورتﻫﺎی
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ]ﺟﺪﯾﺪ[ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ« و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﭙﺮدازد« و اﯾﻨﮑﻪ »ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑ ِِﺸﺮ درﻣﻘﺎمِ دﺑﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺛﺒﺎت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ «.ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪیﺧﻮد در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﺑﺎرهی ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺎم
آن و  ...ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی وﻇﯿﻔﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﻢ؟« و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﯾﮏ رﻫﺒﺮی اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ روزﺑﻪروز ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ در
ﻣﺴﮑﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ «.و در ﻧﺘﯿﺠﻪ» :ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪزودﺗﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽِ در
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ )آﻣﺴﺘﺮدامِ -ﭘﻠﯿِﻞ( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ [۲۵]«.ﺑَﺮﺑﻮس در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۴اوت  ۱۹۳۴ﺑﻪ »رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ«ی در ﻣﺴﮑﻮ )ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻨﺒﺮگ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در
ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﯾﻮﻫﺎﻧِﺲ ﺑ ِِﺸﺮ درﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢِ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮏدﻓﺘﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را دراﯾﻦﺧﺼﻮص
24- Ibid, p.40
25- Ibid, p. 40, 41
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪﺷﺪت اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدم «.در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ،ﺑ ِِﺸﺮ »ﻃﺮﺣﯽ« را ﺑﺮای رﻫﺒﺮان »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ِ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی آن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﮔﺴﺘﺮش
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﻪﻣﻨﻄﻮ ِر »ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ ،زﯾ ِﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺷﻌﺎ ِر »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و اﯾﺠﺎ ِد
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘ ِﺮ اﺻﻠﯽ آن در ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ﺑﺎ اﯾﻦ واژهﻫﺎی
ﻗﺎﻃﻊِ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد« و ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ]ﮐﻪ در ﻣﺎه
اوت ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد[ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ »در ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی دروﻧﯽ ] [...ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﺪارک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ [۲۶]«.درﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺴﮑﻮ ]ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی[  ،ﻓﮑ ِﺮ ﺑﻪراهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺮای اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاش ﮔﺴﺘﺮش
دادن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ،
ﺿﺪﺟﻨﮓ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑَﺮﺑﻮس ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﻓﺘﺮ و »ﮐﻤﯿﺘﻪ
آﻣﺴﺘﺮدام – ِﭘﻠِﯿِﻞ« )ﮐﻪ ﺧﻮد رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻫﻤﮑﺎریِ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪﻫﺎی
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ،ﺑ ِِﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺪارک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ :ﻫﻨﻮز از ﮐﻨﮕﺮه
]در ﭘﺎرﯾﺲ[ ﺻﺤﺒﺘﯽ درﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺴﮑﻮ ]ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی[ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻏﺮب رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ )ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ »ﻣﺤﺎﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ« و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارﯾﻢ( .و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »اﯾﻦ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
][۲۷
روی ادﺑﯿﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺠﺎﮐﻪ "آزادی" اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻮارﻫﺎ را درﺧﻮد ﻓﺮض دارد«...
در ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺴﮑﻮ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨﺪهی ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .درزﻣﺎن ﮐﻨﮕﺮهی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﻨﮕﺮهی دﯾﮕﺮی در ﻏﺮب در اﻧﻈﺎر
ﻋﻤﻮم ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻮﻧﯿﻪ
) (Mounierﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻨﮕﺮه ]ﭘﺎرﯾﺲ[ » ﺟﻮاب در ﻏﺮب ،در
ﺟﻮاب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﺴﮑﻮ درﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬار ،اﺳﺖ؛ ِ
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی روﺳﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺮو و ژان رﯾﺸﺎر
ﺑﻠﻮک ) (Jean-Richard Blochدراﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ [۲۸]«.ﭘﺴﺮ ژان رﯾﺸﺎر ﺑﻠﻮک ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
رواﯾﺖ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ در ﺳﺎل » ۱۹۳۴ﻣﺎﻟﺮو ،آراﮔﻮن و ﭘﺪر ﻣﻦ –
26- Ibid, p. 41
27- Ernst Bloch, in Pour la défense de la culture, p. 425, 426.
28-Emmanuel Mounier, „ Le Congrès international des écrivains pour la défense de la culture »,
» Esprit, 35-36 (1935), p. 793

55

نشریه ی آزادی اندیشه

ﮐﻮﻟﺘﺴﻮ  Koltsovو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪﻃﻮرﯾﻘﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ  Ehrenbourgو
ُ
ﺧﺎرﺟﯽِ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮه – ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ [۲۹]«.از ﻣﺴﮑﻮ رﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﻫﺎﻧِﺲ ﺑ ِِﺸﺮ )ﮐﻪ در ﺳﻔ ِﺮ
ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ )ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﯿﻢ [۳۰]«.و اﯾﻠﯿﺎ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ
) [۳۱](Ilya Ehrenbourgﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺰوﺳﺘﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ )در ﺧﺎﻃﺮاتاش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ »درﺑﺎرهی ﺟﻮ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻏﺮﺑﯽ و درﺑﺎرهی ﻓﮑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻋﻠﺖ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۳۴ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اِﺳﺘﺴﮑﯽ )(Stestki
،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎنِ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(
اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮش را در اِﺳ ِﺘﻨﻮﮔﺮاف ) (sténographeدﯾﮑﺘﻪ
ِ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ و ﻣﺸﻮرتﻫﺎ درﺑﺎرهی اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادﺑﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺘﺎب ﮐﺮدن در اﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻮروﺷﻮقِ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
ﺟﺰﺋﯿﺎت ِ
ِ
ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺮو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
ِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﯾﺎ »ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺴﺘﺮدام – ِﭘﻠﯿِﻞ« ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ،ﺗﺄﺛﯿ ِﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﮕﺮهی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ]ﻣﺴﮑﻮ[ را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ِ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .درﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻃﯽ ﯾﮏﺟﻠﺴﻪی ﺷﺒﺎﻧﻪای در ﻣﻮﺗﻮآﻟﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺎس ﮐﻨﮕﺮهی
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ » :ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻮروی اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻓﺮﯾﺪن
ﯾﮏﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اوﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ،ﻣﻬﻢ ﻓﺸﺮدﮔﯽ اوﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ازآﻧﭽﻪﮐﻪ ﺑﻪ او
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﻮ ِد آﻧﻬﺎ ،ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ،ﻧﻪ ازآﻧﭽﻪﮐﻪ او را
از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ [۳۲]«.ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺷﻮروﺷﻮقﻫﺎﯾﯽ ،در روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه وزﻧﻪﻫﺎی
29- Pour la défense de la culture, p.42
30- Ibid
-۳۱اﯾﻠﯿﺎ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ (۱۹۶۷ -۱۸۹۱) ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی روس .در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐ ُﻮﻟﺘﺴ ُﻮف ،ﺷﺤﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن »ﮐﻨﮕﺮهی دﻓﺎع
از ﻓﺮﻫﻨﮓ« اﺳﺖ .دوﺑﺎر »ﺟﺎﯾﺰه اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد )ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۴۲و .(۱۹۴۷
در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ،در ﺗﻤﺎم دورهی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد از ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدرﺑﺮرد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دورهی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
32- André Malraux, „L’Attitude de l’artiste“, Commune, 15 (novembre 1934), p.173., in Pour la
défense de la culture, p. 43.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ » ۱۹۳۴ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« درﺑﺎرهی ﮔﺰارش وﯾﻠﻬﻠﻢ ﮐِﻨﻮرﯾﻦ] [۳۳ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ »ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏدﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ«  MORPدر ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد :ﺑَﺮﺑﻮس ،ﺑ ِِﺸﺮ،
ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺗﺮاز او ِل ﺑﺪون ﺣﺰﺑﯽ .اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻟﺰوﻣﺎً ﺧﻮد را دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی  MORPﺑﻨﺎﻣﺪ .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی  MORPدر ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ِ
ِ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﭘﺎرﯾﺲ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی  MORPدر ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻧﺪرﺳﻦ-
ﻧِﮑﺴﻮ ) ،(Andersen-Nexöﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺣﺰﺑﯽ و ﯾﮏ رﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش داد«] [۳۴ﻧﻤﺎیِ ﮐﻠﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ :ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪونﺣﺰﺑﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎمﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﺪارد ﺑﺮای آراﯾﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎرهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﮐﻨﮕﺮهای ﮐﻪ ﮐِﻨﻮرﯾﻦ ﭘﺲ
از ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪای ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ُﻣﻬ ِﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ »ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ«
ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺳﺎﺧﺘﻪوﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﯽدرﻧﮓ ﻧﺎمِ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽِ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ﺑَﺮﺑﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽرﺳﺪ )و
 ۲۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد( .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑَﺮﺑﻮس )ﮐﻪ درﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد( ﻓﻮری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑَﺮﺑﻮس ﯾﮏ» ﻃﺮ ِحﮐﻠﯽِ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ِ
ﺿﺮورت اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺮِﭘﺲ ) (Krepsدرﺑﺎرهی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ِ
ﺟﻬﺖ »اﯾﺠﺎد ،ﯾﮏﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ
ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ درﺣﺎ ِل ﺗﺸﮑﯿﻞ]در ﭘﺎرﯾﺲ[ اﺳﺖ« ﺻﻮرت داد .دررأس اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت »ﯾﮏﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎﺷﺪ« و ﯾﮏ»رﻫﺒﺮی واﻗﻌﯽ« ﮐﻪ در
آن »رﺋﯿﺲ ادﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ» .ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮑﯽ« از ﺷﻮروی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و »ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد« ][۳۵روز  ۳۰اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ »ﺳﻼم ﺑﺮادراﻧﻪ« ،ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ را
ﺑﻪ ﺑَﺮﺑﻮس اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑَﺮﺑﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ  ۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
33- Wilhelm Knorin
ﮐﻨﻮرﯾﻦ از ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑ ِِﺸﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان درﺑﺎرهی »ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی« ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻨﻮرﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎ ﺷﺪ.
34- Pour la défense de la culture, p.43.
35- Ibid, p. 44.
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ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑَﺮﺑﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی او در ﻣﺴﮑﻮ ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،در »ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ درﺑﺎرهی رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽِ ﯾﮏاﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ ﺟﺪﯾﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑَﺮﺑﻮس در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۳۴ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ [۳۶].اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ »ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻧﻘﻞِ ﻗﻮل اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪی ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آن و ]ﺗﺒﺪﯾﻞ آن[ ﺑﻪ "ﺟﺒﻬﻪ
واﺣﺪ" ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻘﺮاولی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺑﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر درﺳﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ – ﺑﻪاﻧﺪازهای ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی و ﺑﻪزﯾﺎن ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد «.و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺸﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺑ ِِﺸﺮَ ،وﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ،ﺑَﺮﺑﻮس( وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑَﺮﺑﻮس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع ،اﺻﻼح ﮐﺮدن »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻧﺤﻼل ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ .اﯾﻦِ ،
ﺣﺮف دﻗﯿﻖِ رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻫﺎیِ
ﮐﺮد :ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻠﺦﮐﺎﻣﯽ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ«
ﻫﻢ ﺧﻼص ﺷﺪ «.ﺑَﺮﺑﻮس ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪی ﭘُﺮﻣﻌﻨﺎی »اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از رﯾﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
اﻣﺎ ،ﺑﺎ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر« ،ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ» :ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی ﺑﺰرگ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎماش ﮐﻤﯿﺘﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ«،
ﯾﮏ»دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ در آن »ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ«،
ﯾﮏ»دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﻮ ِد ﻣﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانِ دﺑﯿﺮﮐﻞ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﯾﮏ ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ )دارم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ( و  ۴ﯾﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﻫﻤﮑﺎر
داﺋﻤﯽ و ﻣﮑﻤﻞ« ﺳﭙﺲ ،ﺑَﺮﺑﻮس درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .درﺑﺎرهی ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت داد ،ﺑَﺮﺑﻮس ﭼﻨﺪ ﻧﺎم را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﯾﮏﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽِ »اﻧﺴﺎن
][۳۷
ﺟﺪﯾﺪ« ﺑﺎ ﯾﮏﻋﻨﻮانِ ﻓﺮﻋﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
درﺧﺼﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داد ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺎرهی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑَﺮﺑﻮس آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻼﻗﺎتاش ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎران و
ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎران ادﺑﯽِ اﺳﺎﺳﺎً ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻣﺎ ،ﺧﻮاﻫﺎنِ
ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﺑﺮای ﺧﻮد،
ِ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎنِ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﺮﺳﻢ ] [...اﻣﺎ ،رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﻋﯿﻦﺣﺎلﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯽ ]آﻧﭽﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮدم[ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد و دراﺻﻞ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد» ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ
36- Ibid.
37- Ibid.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ]آدمﻫﺎ[ ﺷﻮﻧﺪ [۳۸]«.ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺒﺐ »ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن« ﺷﻮﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻃﺮ ِح ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ«ی ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ِ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ »ﺑﺮای ﯾﮏﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« ﮐﻪ ﺑَﺮﺑﻮس ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ )و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﺒﺮی از آن ﻧﯿﺴﺖ» :ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ
اﺳﺖ«» ،ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ«» ،رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«» ،رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،ﮐﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
][۳۹
«رژﯾﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺳﺮﺑﺎز« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ »ﮐﺎرﮔﺮ آﯾﻨﺪه«.
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ«ی ﮐﻪ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﺑَﺮﺑﻮس ،ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞِ
ِ
ﭘﮋواک دﻟﺨﻮاه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ،
را ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد .رو َﻣﻦ روﻻن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ ،ﻧﻪ درﺑﺴﺖ .روﻻن ﺑﻪ ﺑَﺮﺑﻮس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« را ﺑﺮ روی
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮی دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهاش در ﻣﺴﮑﻮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺎک ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﺮﻣﻮ اﺳﺖ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻫﺮﭼﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«
][۴۰ﺑﻪﻧﻈﺮ روﻻن ،ﻣﺘﻦ »ﻟﺤﻦِ آﻣﺮاﻧﻪی ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ« دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ
ﻣﺎن از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺳﺮﺑﺎزﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑَﺮﺑﻮس )اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( ﻧﻪ ﻟﺤﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻋﻀ ِﻮ
آن ﺗﺸﮑﯿﻼت آﯾﻨﺪه ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﻀﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد .ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
دَمودﺳﺘﮕﺎ ِه »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« را »ﺟﻤﻊ« ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ
ﺑَﺮﺑﻮس ،ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎی آن ﻫﻤﺴﺎز ﻧﯿﺴﺘﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم:
ا ِﻫﺮﻧﺒﻮرگ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ دوروﺑَ ِﺮ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺎﻟﺮو و ژﯾﺪ و ژان-رﯾﺸﺎر ﺑﻠﻮک و ﭘُﻞ ﻧﯿﺰان )ﮐﻪ اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ( در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .از  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﺑ ِِﺸﺮ ﻫﻢ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺮو
و اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺲ از
ورودش ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮد »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ِ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑَﺮﺑﻮس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ :ﮐﺎر او ،ﺟﻤﻊﮐﺮدن دمودﺳﺘﮕﺎ ِه
38- Ibid, p. 45.
39- Ibid.
40- Ibid, p. 46.
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»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ«
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در  ۶دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﮑﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و  ۲۰ﺳﺌﻮال
ِ
»ﻗﺪرت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ اﻧﺤﻼل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ؟«،
ِ
درﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞِ ﮐﻨﮕﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺎ
ﺗﺎمِ ﺑَﺮﺑﻮس ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟«» ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺎ
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟« و  ...و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ »ﻣﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ َوﯾﺎن ﯾﮏرﻫﺒﺮی
داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روز  ۱۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ][...
ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ وﺿﻌﯿﺖ را آنﻗﺪر ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺤﻼ ِل اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاش و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ «.درواﻗﻊ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ »ﻧﻪ«ی ﻗﺎﻃﻊ ﯾﮏﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدی )ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺴﮑﻮ
ازﻗﺮار ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ داده اﺳﺖ .ﺑ ِِﺸﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻫﺮﻧﺒﻮرگ
و َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ و ﻣﺎﻟﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن اﯾﻦ راهﺣﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنِ ﻣﻮﺟﻮ ِد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و درﮐﻨﺎر آن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
و  +راﺑﻄﻪی ﺷﺨﺼﯽ ،ﯾﮏﺟﻤﻊ ﺧﺎص«] [۴۱و اﯾﻦ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از  ۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۱۹۳۴
ﺷﻌﺎ ِر »دﻓﺎع از روح« را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻞ دﻓﺎع از آن را ﺑﻪﺻﻮرت »دﻋﻮت روﺷﻦ از ﺗﻌﺪادی
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮیِ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه
][۴۲
اﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻠﮑﻪ درﻣﻘﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه«.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﮐﻨﮕﺮهی دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺑﻪ ﯾﮏواﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻼن آنِ ،
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﯾﮏﻣﺪﺗﯽ ،از اﯾﺪهﻫﺎ و ﺣﺎﻣﻼن اﯾﺪهﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و
دارودﺳﺘﻪاش ﻗﻮیﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم:
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑَﺮﺑﻮس ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ( ﺑ ِِﺸﺮ و ﮔﺮوه او ِ
دﺳﺖﺑﺎﻻ را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  ۱۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﺎن روز آﻧﺎ ِﺳ ِﮕﺮس] Anna Seghers [۴۳در ﯾﮏﺟﻠﺴﻪی »ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻓﮑ ِﺮ »ﺗﺸﮑﯿﻞ
41- Ibid, p. 47.
42- Ibid.
43- Anna Seghers
ِ
درﺻﻒ »اﻧﺠﻤﻦ
آﻧﺎ ِﺳ ِﮕﺮس ) ،(۱۹۵۲ -۱۸۷۲رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ .ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل ،۱۹۲۸
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۳۰در ﮐﻨﮕﺮهی ﺧﺎرﮐﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۳۳دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار از زﻧﺪان و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۴۷ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﻪرﯾﺎﺳﺖ »اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮ ِ
اﻧﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ادﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮو در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪﭼﻨﺪان دور« را ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎ ِر ِ
ﺑﺰرگ ﭘﮋوﻫﺸﯽِ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﻼﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزهی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اواﺧﺮ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۳۴ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﻣﺎرس  ۱۹۳۵ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻪی اول :راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑَﺮﺑﻮس
ﻗﺎﺑﻞِ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪی دوم :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد؛ دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ﮐﻪ اﺻﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ:
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر
رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن دﯾﻤﯿﺘﺮوف ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آن .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ۳۵ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرل ﺷﻤﻮک ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﮔﻼﯾﻪ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
)ﻣﺎﻟﺮو ،ژﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮان( را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﺳﺖ » :ا -ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﮕﺮه را ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ – ۲ ،ﭘﻦﮐﻠﻮب  Pen-Clubرا درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ،
 – ۳روی ﭘﻮل ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ .و آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی آن ﻟﻔﻆﺑﻪﻟﻔﻆ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ [۴۴]«.ﺑﺎزﻫﻢ
ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرل ﺷﻤﻮگ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ ][۴۵
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑَ ِﺸﺮ ﻫﻢ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در  ۱۶ﻣﺎرس ِ۱۹۳۵ﺑ ِﺮدل ﻧﺎﻣﻪی
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺑ ِِﺸﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
)ﺑﻪدﻟﯿﻞِ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرگ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﺪارک اﺳﺖ( اﻣﺎ ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در روزﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ«] [۴۶ﺑ ِِﺸﺮ درﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﮑﻮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ،ﺑﻪ ﺑ ِﺮ ِدل ﺑﻪﻃﻮر روﺷﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ،دوﺗﺎی آن
ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ« اﻣﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﺎ در ﭼﺸﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ]ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ[
ﻧﺎﻻﯾﻖ ،رﯾﺎﮐﺎر ،ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ] [...و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد
اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻧﻪاﯾﻨﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮانِ ﻣﯿﺮزاﺑﻨﻮﯾﺲ )(Unterschriftsteller
][۴۷اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ؛
ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ روزﻫﺎی رأیﮔﯿﺮی ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪاﯾﻢ و رأی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ و ﭘﺲ از آن
44- Pour la défense de la culture, p. 50.
45- Bredel
46- Ibid, p.51.
-۴۷اﯾﻦ واژه در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽِ اﻣﺮوز ،واژهی ﻣﻬﺠﻮری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﺧﻮ ِد ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺘﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۳۰و واژهﻫﺎی ﻣﻮر ِد اﺳﺘﻔﺎدهی آن دوران ﻗﺮار داد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻣﻌﺎدلﻫﺎی »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ِ
دﺳﺖ
دوم ،ﮐﻢﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ و «...ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﺎ در ِ
ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻼم ﺑﺸﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ،واژهی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
)ﻣﯿﺮزاﺑﻨﻮﯾﺲ( دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

61

نشریه ی آزادی اندیشه

رﻓﺘﻪاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪاﯾﻢ [۴۸]«.ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﻼﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﺮاری در ﻣﯿﺎن
رﻓﻘﺎی اﯾﻨﺎن ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ زﯾﺮا :ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎر در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺒﻮد رﻫﻨﻤﻮ ِد از
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎیِ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر و ﺿﺮورتﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ِ
ﭘﺸﺖ
»ﮐﻨﮕﺮه دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ،ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪی ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎاﯾﻦوﺻﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﮐﻨﮕﺮه« درﺟﺰﺋﯿﺎتاش
آﻣﺎده ﺷﺪ؟
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن )Société alleande des gens de
 (lettresدر  ۱۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۳۴ازﻗﺮار ﺑ ِِﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن و ﻓُﻮﺧﺘﻮاﮔ ِﻨﺮ Lion Feuchtwagner
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ »در زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ« ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽِ »ﺟﺎﻣﻌﻪ« را
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮد در رﻫﺒﺮی آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در  ۲۸ﻣﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از »ﮐﻨﮕﺮه« ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه
ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ [...] .ﺷﺨﺼﺎً ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﻗﻄﻌﺎً ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارد ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
اﻣﺮوز .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﻦ در ﮐﺎ ِر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮرﺷﺘﻪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارم و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را
ِ
وﺿﻌﯿﺖ روان و ﻣﻮﺿﻮع آزادی و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ [۴۹]«.اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ در ﻧﯿﻤﻪی
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۳۵ﺑﻪ ﮐُﻠﺘﺴﻮف وﺿﻌﯿﺖ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن درﺑﺎرهی اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑَﺮﺑﻮس اﺳﺖ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ »ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﺮو دارد ]از ﻋﻼﻗﻪ[ ﻣﯽﺳﻮزد .ﺑﻠُﻮک ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص .ﮔِﻬِﻨﻮ  Guéhennoو دورﺗَﻦ  Durtainﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ژﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ از ﻣﺎرﺗﻦ دوﮔﺎر  Martin du Gardﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ژﯾ ُﺮودو  Giraudouxﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎﮐﺴﻠﯽ  Huxleyﻣﻄﻤﺌﻦ ]ﻫﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ[ .ﭼِ ﺴ ِﺘﺮﺗﻮن  Chestertonو ﺷﺎو را ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ﻫﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،ﭼﺎ ِﭘﮏ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺻﺮﻓﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آدمﻫﺎ آﻣﺴﺘﺮدام ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ [۵۰]«.ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﮕﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ازاﯾﻦﻗﺮاراﻧﺪ :اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ ﺑﺮای ﺷﻮرویﻫﺎ ،ﺑ ِِﺸﺮ و ﮐﺎﻧﺘُﻮ ُرووﯾﭻ
 Kantorowiczﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻟﺮو و ﺑﻠ ُﻮک و ﻣﻮﺳﯿﻨﺎک  Moussinacو دورﺗَﻦ و ﻧﯿﺰان ﺑﺮای
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ .راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻮروی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺷﻮرویﻫﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪهی ﮐُﻮﻟﺘﺴ ُﻮف
48-Ibid
49- Ibid, p. 52.
50- Ibid.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎ »اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺷﻤﻮﮐﻞ )و ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮاوان وﯾﻠﯽ ﺑ ِﺮ ِدل(  ،و ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ،ﭘُﻞ َوﯾﺎن -ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺮ ِح ﻣﺘﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑَﺮﺑﻮس را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠُﻮک اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮهی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﺎ ﺷﻌﺎ ِر »دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را دورﺗ َﻦ و اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ و ﻣﺎﻟﺮو و ﻧﯿﺰان ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
و ﭘﺎکﻧﻮﯾﺲ آن در ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ و اواﯾﻞ ﻣﺎرس ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی رﺷﺘﻪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺘﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘُﻮ ُروﯾﭻ ﺑﻪ دﯾﺪن روﻣﻦ روﻻن ﻣﯽرود» .ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ روﻣﻦ روﻻن ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .روﻻن ﻣﺘﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﺑﻠ ُﻮک ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ِ
دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮد و درﺑﺎرهی ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪاﻧﺠﺎمرﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع او،
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻦ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻦِ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈ ِﺮ او ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎﮐﻪ اﻓﺴﻮس
ﻣﯽﺧﻮرد در اﯾﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿ ِﺢ ﻋﻤﯿﻖِ ﭼﺮاﯾﯽِ ﺑﺮﮔﺰاریِ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮای آزادی و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ادﺑﯿﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد [...] .ﺑﻪﻃﻮ ِر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻻن از ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺎ
][۵۱
دلﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«
ﭘُﻞ ﻧﯿﺰان ﻫﻢ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای آﻧﺪره ﺷﺎﻣﺴ ُﻮن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای درک ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﻣﻬﻢ اﺳﺖ(» :ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﮐﺎر اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﮏﮔﺮو ِه ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎرِﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎاﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از آﻧﺪره ژﯾﺪ و ﺑﻠ ُﻮک و ﻣﺎﻟﺮو
و دورﺗ َﻦ و روﻣﻦ روﻻن و وﯾﻠﺪراک و آﺑﺮاﻫﺎم و داﺑﯿﺖ و ﻣﻦ .ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ژﯾُﻨﻮ ،آراﮔﻮن ،ﺑَﺮﺑﻮس )ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﮔِﻬِﻨﻮ )ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ( ،ﮐﺎﺳﻮ ،ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ ،آﻧﺪره وﯾ ُﻮﻟﯿﺲ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑِﻨﺪا و
آﻟَﻦ و ِدﮐﺎو ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ «.از ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ژوﻟﯿﻦ ﺑِﻨﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦِ
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )اﻣﺎ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
اﻣﺎ ،ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰان ﺑﻪ ﺷﺎﻣﺴﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در  ۱۱ﻣﺎرس  ۱۹۳۵ﺑ ِِﺸﺮ در ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ« آﻧﻬﺎ را درﺟﺮﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎس ﮐﻨﮕﺮه
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در اﯾﻦ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ و
ﻣﺎﻟﺮو و ﺑﻠ ُﻮک و دورﺗَﻦ و ﻣﻮس؟ و ﻧﯿﺰان و دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را  ،ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺠﻤﻊ ]ﮐﻨﮕﺮه[ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺎن ،ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠ ُﻮک ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد [...] .ﺑﺎ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ را ،و در ﺟﺰﺋﯿﺎتاش ،ﺑﺎ َوﯾﺎن درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و
51- Ibid, p. 53.
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ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻮی )ﮐﻪ از ﺧﻂ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑَﺮﺑﻮس درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .در ﺟﻠﺴﻪی آﺧﺮ ژﯾﺪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ [...].ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را رد ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهای ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ] [...ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﻗﺎﻧﻊاش ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽرود و ﻓﻮری ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻃﺮح ﯾﮏدﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪی ﺣﺎﺿﺮان ،ﻣﺎﻟﺮو و اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ و دﯾﮕﺮان ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ِ
ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ «.ﺑ ِِﺸﺮ ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی آﺷﮑﺎرا ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖاش ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺌﯽای
ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺑﻪﻫﯿﺠﺎن درآوردن ﻋﻼﻗﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن آﻧﺎن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦِ ﺳﻨﺪﻫﺎﺳﺖ
]ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ[ [۵۲]«.در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻣﺎرس آراﮔﻮن ﺑﻪ روﻣﻦ روﻻن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑ ِِﺸﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻬﺎرم:
درﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﮑﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞِ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﺴﺨﺮهای ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ،دﺳﺖِﮐﻢ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد ﮐﻪ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮهﺧﻮردهی ﺧﻮد ،رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از
)اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ِ
ﭘﯿﺶروی
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ،ﮐﻨﮕﺮهی ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ژوﺋﯿﻪ و اوت  ۱۹۳۵ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( .در ۱۴
آورﯾﻞ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﺌﺖاﺟﺮاﺋﯿﻪی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و
اﻋﻼم ﮐﺮد» :در اﺻﻮل ،ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺎرج در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ِ
ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد :ﺑَﺮﺑﻮس،
ﺑﺮای
ِ
ﻟﺘﺴﻮف )ﻣﺴﺌﻮل( و دﯾﻤﯿﺘﺮ ُوف و ﮐﻨﻮرﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻮ
ﮐ
رﻓﻘﺎ
ﺮ.
ِﺸ
ﺑ
ﻮف،
ﻟﺘﺴ
ُ ُ
ﮐ ُﻮ ُ
ﻟﺘﺴﻮف ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺳﻪ ﻧﻔﺮی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺣﺮﮐﺖ رﻓﯿﻖ ﮐ ُﻮ ُ
][۵۳
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ» ،دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(« ﺑﻪاﺗﻔﺎقِ آرا ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻮروی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ
ﻟﺘﺴﻮف ،ﺷﻮﻟﻮﺧُﻒِ ،ﭼﺮﺑﺎﮐ ُﻮف ،ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ ،ن .ﺗﯿﺨ ُﻮﻧ ُﻮف ،ﻟﻮﭘُﻞ ،ﮐﯿﺮﺷ ُﻮن،
ﮔﻮرﮐﯽ ،ﮐ ُﻮ ُ
ﮐﺎراوااِﻧ ُﻮف ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﯽ ،ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ادﺑﯿﺎت اوﮐﺮاﯾﻦ ،دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ادﺑﯿﺎت ﻗﻔﻘﺎز «.و
ﻟﺘﺴﻮف و ِﭼﺮﺑﺎﮐ ُﻮف را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﻪ ﻧﻔ ِﺮ ﮔﻮرﮐﯽ و ﮐ ُﻮ ُ
52- Ibid, p. 54.
53- Ibid, p. 55.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻟﺘﺴﻮف را ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ
۲۰ﻫﺰار روﺑﻞ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آﻧﺎن درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ  ۱۹۳۵ﮐ ُﻮ ُ
اﻋﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮروی »اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه و در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻋﻼم
][۵۴
ﻧﻈﺮ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻪرﻏﻢ ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺮارﺳﯿﺪ )ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻧﺸﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر از ذﮐﺮ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ( .ﺗﻨﻬﺎ ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ :در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲
ﻣﻪ  ۱۹۳۵ﮔﻮرﮐﯽ )ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎاﺷﺘﯿﺎق ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود او ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ )و ﺑﻪﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ(.
ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻃﻼع اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻟﺮو ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﺪره ژﯾﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ دو ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی
ﮔﻮرﮐﯽ ،ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک ،ﺷﺎﻋ ِﺮ ﻧﺎمدار ﺷﻮروی و ﺑﺎﺑِﻞ را )ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ( از ﺷﻮرویﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ،دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب )ﺑﺎ ﯾﮏرأی ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎ و  ...ﮐﻨﮕﺮه را ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ )ﺑﻪﻋﻠﺖِ
ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ( ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.

 - ۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۳۵
***** ﺷﺮوعِ ﮐﻨﮕﺮه ۲۱ :ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵ﺷﺐ
ﻣﻮﺿﻮعِ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﯿﺮ ِ
اث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
*** ﺷﺮو ِع ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ژان ﮐﺎﺳﻮ و ﻣﻌﺮﻓﯽِ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ :ادوارد ﻣﻮرﮔﺎن ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،اﻟﺪوس ﻫﺎﮐﺴﻠِﯽ،
آﻧﺪره ژﯾﺪ ،ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس ،آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو ،ژوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪا ،ژان -رﯾﺸﺎر ﺑﻠﻮک ،ژان ﮔﻬﻨﻮ ،ژان ﮐﺎﺳﻮ ،ﭘﻞ
وﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ ،ﭘﻞ ﻧﯿﺰان ،ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ،اﮔﻮن اروﯾﻦ ﮐﯿﺮش ،روﺑﺮت ﻣﻮزﯾﻞ ،اوژﻧﯿﻮ دورس ای
ُرووﯾﺮا ،اﻟﮑﺴﯽ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،اﯾﻮان ﻟﻮﭘﻞ
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :آﻧﺪره ژﯾﺪ ،آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو
** آﻧﺪره ژﯾﺪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻧﻄﻖ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
** روﻣﻦ روﻻن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺗﻠﮕﺮام
** ادﮔﺎر ﻣﻮرﮔﺎن ﻓﻮرﺳﺘﺮ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪا )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** روﺑﺮت ﻣﻮزﯾﻞ )اﺗﺮﯾﺶ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژان ﮐﺎﺳﻮ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺳﻨﺖ و اﺑﺪاع
** اﮔﻮن اروﯾﻦ ﮐﯿﺮش )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
54- Ibid, p. 56.
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** ژرژ دﯾﻤﯿﺘﺮوف )ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن( ،ﺗﻠﮕﺮام
** ژان ﮔﻬﻨﻮ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪا ،ﺻﺤﺒﺖ
** ادوآر دو ژاردن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
*****  ۲۲ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﻮﺿﻮعِ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو
** اﯾﻮان ﻟﻮﭘُﻞ )اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻮﺿﻮ ِع )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :ﻧﻘﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :واﻟﺪو ﻓﺮاﻧﮏ ،ﻟﻮﯾﯽ آراﮔﻮن
** آﻟﺪوس ﻫﺎﮐﺴﻠﯽ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﭘﯿﺎم  ۱۲ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﻪﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
** راﻣﻮن دل واﻟﻪ-اﯾﻨﮑﻼن )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،ﻧﺎﻣﻪ
** ژان رﯾﺸﺎر ﺑﻠﻮک )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :آﻓﺮﯾﻨﺶ ادﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ
** ﭘﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
** آﻟﻔﺮد ﮐِﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮ در دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ
** ِﻓﺪور ﭘﺎﻧ ِﻔﺮوف )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
** ﮐﺎرﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋِﻠﯿﺲ )داﻧﻤﺎرک( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
** ﺟﺎن اﺳﺘﺮاﭼِ ﯽ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻣﺎرﺗﯿﻦ ِ
آﻧﺪ ِ
رﺳﻦ ﻧِﮑﺴﻮ )داﻧﻤﺎرک( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ارﻧﺴﺖ ﺗ ُﻮﻟﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﻧﺎﻣﻪ
*****  ۲۲ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵ﺷﺐ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ :ﻧﻘﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :ﻟﻮﯾﯽ آراﮔﻮن
** ُرﻧﻪ ﮐﺮول )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
** ﭘﯽﯾﺮ آﺑﺮاﻫﺎم )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** دوﻧﯽ ﻣﺎرﯾﻮن )ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﮔﻮﮔﻠﯿ ِﺌﻤﻮ ِﻓﺮِرو )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ،ﭘﯿﺎم
** ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮐﻮﻟﺘﺴ ُﻮف )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :ﻓﺮد
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ،ژان-رﯾﺸﺎر ﺑﻠ ُﻮک
** آﻧﺪره ژﯾﺪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** اﯾﻠﯿﺎ اِﻫﺮِﻧﺒﻮرگ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ِﻣﻨﻮ ﺗِﺮ ﺑﺮآک )ﻫﻠﻨﺪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ درﺑﺎرهی آزادی
** آﻧﺪرو ﻣﺎﻟﺮو )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
*****  ۲۳ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ :ﻓﺮد )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن ،ژان-رﯾﺸﺎر ﺑﻠ ُﻮک
** ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻫﺎﻧﺮی ﮐﻠِﺮک )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﭘﯽﯾﺮ ﻫﻮﺑِﺮﻣ ُﻮن )ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺮ ُود )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻫﺎﯾﻨﻪ و روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻮع )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس ،ﭘُﻞ ﻧﯿﺰان
** ژرژ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
** ﮐﻼوس ﻣﺎن )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﻮان
** ﭘﯽﯾﺮ ژِر ُوم )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻟﻮک دورﺗ َﻦ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺗﮑﻨﯿﮏ و اﻧﺴﺎن
** ِ
وﺳ ُﻮﻟ ُﻮد اﯾﻮاﻧﻒ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ِ
ِ
** ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ ر .ﺑِﺸﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث رﺳﯿﺪه در ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺷﻔﻖ
*****  ۲۳ژوﺋﻦ  ،۱۹۳۵ﺷﺐ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس
** اﻟﮑﺴﯽ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی )ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﭘُﻞ ﻧﯿﺰان )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :درﺑﺎرهی ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﻢ
** واﻟﺪو ﻓﺮاﻧﮏ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :وﻇﯿﻔﻪی ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
** ژوﻟﯿﻦ ﺑِﻨﺪا )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺑﺤﺚ :ﭘُﻞ ﻧﯿﺰان ،ژوﻟﯿﻦ ﺑِﻨﺪا
** ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﭘﯿﺎم
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ﻣﻮﺿﻮع )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﻠﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ِ
آﻧﺪرﺳﻦ ﻧِﮑﺴﻮ ،ژان ﮔِﻬِﻨﻮ
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﺎرﺗﯿﻦ
** ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﻠﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
** آﻧﺪره ﺷﺎﻣﺴ ُﻮن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ِ
ﺑﺮﺿﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
*****  ۲۴ژوﺋﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﻠﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس
** ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ
** ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ روﻣﻦ روﻻن
** ﻣﺎرﺗﯿﻦ ِ
آﻧﺪ ِ
رﺳﻦ ﻧِﮑﺴ ُﻮ )داﻧﻤﺎرک( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** اﯾﻮان ﻣﯿﮑﯿ ِﺘﻨﮑ ُﻮ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﻠﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
** ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن )آﻟﻤﺎن( ،ﺧﻄﺎب
** وﯾﮑﺘﻮر ﻣﺎرﮔُﺮﯾﺖ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﭘﯿﺎم
** آﻟﻔﺮد ﮐﺎﻧﺘُ ُﺮوﯾﭻ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :آﻣﺎدهﺳﺎزی ادﺑﯽِ ﺟﻨﮓ در آﻟﻤﺎن
** ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻟُﻮب ﺷﻨﺎﯾﺪرﻣﺎن )ﻟﻬﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺳﺎرا )روﻣﺎﻧﯽ( ،ﻧﺎﻣﻪ
** ﯾﺎﮐﻮب ﮐ ُﻮﻻس )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﯿﺎم
** ژرژ ﺑﺎﮐﺎﻟُﻒ )ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻟﯿﯿﻮدﻣﯿﻞ اﺷﺘﻮﯾﺂﯾﯽ )ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
** ﻫﺎﻧﺲ ﻣﺎرﺷﻮﯾﺘﺴﺎ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻫﯿﭻ ،ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺎ
** اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﯽ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** رودُﻟﻒ ﻟﺌﻮﻧﻬﺎرد )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** آوﺳﺘﺮا ا ُزوﻟﯿﻨﺎ-ﮐﺮواﺗﺴﻪ )ﻟﺘﻮﻧﯽ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻟﯿﻠﯿﮑﺎ ﻧﺎﮐﻮ )ﯾﻮﻧﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺟِﯿﻤﻪ ﮐ ُﻮرﺗِﺴﺎ ُو )ﭘﺮﺗﻘﺎل( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
*****  ۲۴ژوﺋﻦ ،ﺷﺐ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﻠﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ )اداﻣﻪ(
ِ
آﻧﺪرﺳﻦ ﻧِﮑﺴﻮ ،ژان ﮔِﻬِﻨﻮ
*** رﺋﯿﺴﺎن :ﻣﺎرﺗﯿﻦ
** ﻟِﺌﻮن ﻣﻮﺳﯿﻨﺎک )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم و »رازآﺷﻨﺎﯾﺎن«
** ﻧﯿﮑﻼﯾﯽ ﺗﯿﺨ ُﻮﻧ ُﻮف )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
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** آﻧﺎ ِﺳ ِﮕﺮس )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ» :ﻋﺸﻖِ ﻣﯿﻬﻦ«
** ا ِﻣﯿﺒِﻞ وﯾﻠﯿﺎم -اِﻟﯿﺲ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﮔﺎﺋِﺘﺎﻧﻮ ﺳﺎﻟﻮِﻣﯿﻨﯽ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔُﻠﺪ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻟِﺌﻮﻧﻬﺎرد ﻓﺮاﻧﮏ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮعِ )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﯽِ اﻧﺪﯾﺸﻪ
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :ﻟِﺌﻮن ﻣﻮﺳﯿﻨﺎک
** ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﻣﺎن )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﯽِ ﺟﺎن
** ﻟﯿﻮن ﻓﻮﺧﺘﻮاﮔﻨﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
** ﯾﺎن ِﭘ ِﺘﺮزِن )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺗﺮﯾﺴﺘﺎن ﺗِﺰارا )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻋﺎﻣﻪﻣﺮدم و »رازآﺷﻨﺎﯾﺎن«
** آﻧﺪره ﺑ ُﺮﺗﻮن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻣﺘﻦِ ﻧﻄﻖِ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘُﻞ اِﻟﻮآر
*****  ۲۵ژوﺋﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﻣﻮﺿﻮعِ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﯽِ اﻧﺪﯾﺸﻪ )اداﻣﻪ(
*** رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ :آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو
** اِﻣﺎﻧﻮﺋِﻞ ﻣﻮﻧﯿﻪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻣﺎﻟﺮو ﻣﺘﻨﯽ از ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﻟﻤﺎن درﺑﺎرهی »ﺣﻖِ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ«
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
** ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻟُﺐ ﺷﻨﺎﯾﺪرﻣﺎن )ﻟﻬﺴﺘﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﯾِﻒ ﻻﺳﺖ )ﻫﻠﻨﺪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژورژِت ﮔِﮕَﻦ-درﯾﻔﻮس )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ادﺑﯿﺎت و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
** ﮔﺎﻻﮐﺘﯿﻮن ﺗﺎﺑﯿﺪزه )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژول م .ﻣ ُﻮﻧِﺮ ُو )ﺟﺰاﯾ ِﺮ آﻧﺘﯽی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ارﻧﺴﺖ ﺑﻠ ُﻮخ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ادﺑﯿﺎت و ﺗﻢﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
** رودُﻟﻒ ﯾﺎﮐﻮب ﻫﻮم )ﺳﻮﺋﯿﺲ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** واﮔﺮام آﻻزان )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** َﻣ ِ
ﮕﺪﻟِﻦ ﭘﺎز )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺑﺤﺚ :ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﯽ ﺗﯿﺨﻮﻧﻮف ،ﻣﮕﺪﻟﻦ ﭘﺎز ،اﻟﯿﺎ اﻫﺮﻧﺒﻮرگ ،ﺷﺎرل ﭘﻠﯿﺴﻨﯿﻪ )ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،آﻧﺎ ﺳﮕﺮس،
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﮐﯿﺮﺷﻮن ،آﻧﺪره ژﯾﺪ
** ﺑ ُﻮ ُد اوﻫﺰه )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﺷﻤﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ
*****  ۲۵ژوﺋﻦ ،ﺷﺐ
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ﻣﻮﺿﻮعِ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﯽِ اﻧﺪﯾﺸﻪ )اداﻣﻪ(
** ﻟﻮﯾﯽ آراﮔﻮن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
** وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﮐﯿﺮﺷ ُﻮن )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﻫﺎﻧﺮیُ -رﻧﻪ ﻟِﻨ ُﻮرﻣﺎن )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮ ِع )دوم( ﺟﻠﺴﻪ :دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ
*** رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻠﺴﻪ :آﻧﺪره ﺷﺎﻣﺴ ُﻮن ،اﯾﺰاک ﺑﺎﺑِﻞ
** ﭘُﻞ َوﯾﺎن-ﮐﻮﺗﻮرﯾﻪ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﮔﻮﺳﺘﺎو رِﮔﻠﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ارﯾﺶ واﯾﻨﺮ )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ :
ﻧﻘﺶ ادﺑﯿﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﺒﺎرزهی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻟﻤﺎن
** رودُﻟﻒ ﻟِﺌ ُﻮﻧﻬﺎرد )آﻟﻤﺎن( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺳﻮﻓﯿﺎ وادﯾﺎ )ﻫﻨﺪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ِﺷﻠِﯽ ُوﻧﮓ )ﭼﯿﻦ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺧﻮﻟﯿﻮ آﻟﻮارِز ِدل واﯾ ُﻮ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ژان ﮔِﻬِﻨ ُﻮ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** اﯾﺰاک ﺑﺎﺑِﻞ )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
** آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻄﻖِ ﭘﺎﯾﺎنِ ﮐﻨﮕﺮه
** ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﮐﻨﮕﺮه
** ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ]ﻧﺎمِ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ و اﻋﻀﺎیِ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع
از ﻓﺮﻫﻨﮓ[
** ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻧﻄﻖِ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

 – ۴ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه

»ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ« ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ:
ﻣﺎده اول :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از  ۳۸ﮐﺸﻮر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را
اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ِ
ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺒﺮی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آن ﺣﻔﻆ و
ارﺗﺒﺎطﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﻨﮕﺮه« اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﻣﺎده دوم :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ]ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ[ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ِ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت دراﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﮐﺮد و
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎده ﺳﻮم :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦِ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎ ِر ﺑﺎارزﺷﯽ
)دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﺘﺎب( ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻦ آﺛﺎر ﯾﺎریِ اﻗﺘﺪار
ﺻﻼﺣﯿﺖدارﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻣﮑﺎنِ ﺳﻔﺮ و
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺎده ﺷﺸﻢ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد – ﺑﻪﻧﺎمِ ﭘﯽرﯾﺰیِ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰهی ادﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ :اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ادﺑﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص اوﺳﺖ ،زﻣﯿﻦِ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻠﯿﻪی
ﺟﻨﮓ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪی ﻫﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ

 – ۵ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه:
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ از ﺷﺶ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت »اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﺴﺖ ،اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی آن از  ۱۱۲ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :آﻧﺪره ژﯾﺪ ،ﻫﺎﻧﺮی ﺑَﺮﺑﻮس ،روﻣﺎن روﻻن ،ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ
ﻣﺎن ،ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ ،ﻓﺎﺳﺘﺮ ،آﻟﺪوس ﻫﺎﮐﺴﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو ،ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ ﻟﻮﯾﺲ ،ﺳﻠﻤﺎ
ﻻﮔﺮﻟﻮف ،واﻟﻪ-اﯾﻨﮑﻼ
ﻣﻮﺿﻮع دوم ،ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ از دﺑﯿﺮانِ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊِ آﻧﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﮐﺸﻮری از اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺴﺎوی )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر( اﻣﺎ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻬﺎرم ،ﻣﻘ ِﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺠﻢ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑﺎر ﺟﻠﺴﻪی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺬار
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻋﻀﺎیِ
ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖﺷﺎن در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺸﻢ ،ﻧﺎم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎیِ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﻮروی )ازﺟﻤﻠﻪ
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اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻫﻮﺗﯽ( ،داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﯾﻮﻧﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ،
ﮐﻮﺑﺎ( .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﻋﻀﺎیِ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪا ً اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 - ۶ﮐﻨﮕﺮهی دوم »اﻧﺠﻤﻦ«
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ زد و در روزﻫﺎی  ۱۹و ۲۳
ژوﺋﻦ  ۱۹۳۶ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در ﻟﻨﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و در اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮهی دوم در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۳۷در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﻮد .اﻣﺎ ،اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۳۷در ﺷﻬﺮ َوﻻﻧﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .درﻣﯿﺎﻧﻪی ﺟﻨﮓ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ِ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ .در ﺷﻬ ِﺮ درواﻗﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه .ﮐﻨﮕﺮهی دوم در روزﻫﺎی  ۵ﺗﺎ  ۸ژوﺋﯿﻪ
و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻣﺎدرﯾﺪ اداﻣﻪ داد ،و  ۱۰ژوﺋﯿﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ َوﻻﻧﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽِ ﺑﺰرﮔﯽ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻨﮕﺮه
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻠﺖ
در روزﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷ژوﺋﯿﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
»اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﺮاﯾﯽ آن ﺑﯿﺮون از ﺣﻮﺻﻠﻪی اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دوم :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
 - ۱زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﺧﻼف »ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،درﺑﺎرهی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺳﻨﺪﻫﺎی زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻓﺰون ﺑﺮ روﺷﻦ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ ِ
ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺘﺎب »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﺠﺎوآﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﺷﺎرهای ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﻪرﻏﻢ روﺷﻦ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻫﻨﻮز
ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽِ ﻧﻈﺎم ِ
ﻣﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺷﻮروی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺑﺘﮑﺎ ِر
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﺗﺎ  ۱۲ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۲۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ِ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهی اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ِ
ﻫﻤﺖ
ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه )ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ذﮐﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ادﺑﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ [۵۵] «.و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪی ِ
ﻧﮑﺮدن ﻧﺎمِ ﺧﻮد ،ﻧﺎﺷ ِﺮ آن ﻧﻬﺎدی ﺑﻪﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ا.ج.ش.س .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ( »در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪاﺳﻢ »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﻨﮕﺮه ،ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ادﺑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﻨﮕﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ
-۵۵ﮐﺘﺎب »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان  ،«۱۳۲۶ص.پ
»ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ِ
ازاﯾﻦﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻧﺎمِ
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ [۵۶]«.در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﯿﭻ آﮔﺎﻫﯽای درﺑﺎرهی
ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻧﺎم اﻋﻀﺎیِ آن ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از
ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوری آن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی و راﺑﻄﻪی ﺣﺴﻨﻪی
ِ
دوﻟﺖ ﻗﻮام ﺑﺎ آن دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن اﺷﻐﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ
)دو ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﺗﺎ  ،(۱۳۲۰/۱۲/۱۷ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯽ )ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از  ۱۳۲۰/۱۲/۱۸ﺗﺎ
 ،(۱۳۲۱/۵/۸اﺣﻤﺪ ﻗﻮام )ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ۱۳۲۱/۵/۱۸ ،ﺗﺎ  ،(۱۳۲۱/۱۱/۲۴ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯽ )دو ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ،
از  ۱۳۲۱/۱۱/۲۸ﺗﺎ  ،(۱۳۲۲/۱۲/۲۵ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻋﺪ )دو ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از  ۱۳۲۳/۱/۶ﺗﺎ ،(۱۳۲۳/۸/۱۸
ﻣﺮﺗﻀﯽﻗﻠﯽ ﺑﯿﺎت )ﺳﻬﺎماﻟﺴﻠﻄﺎن( )ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ۱۳۲۳/۸/۳۰ ،ﺗﺎ  ،(۱۳۲۴/۱/۲۸اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ
)ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از  ۱۳۲۴/۲/۱۳ﺗﺎ  ،(۱۳۲۴/۳/۱۳ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺪر )ﺻﺪراﻻﺷﺮاف( )ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،از
 ۱۳۲۴/۳/۱۶ﺗﺎ  ،(۱۳۲۴/۷/۲۹اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﯽ )ﯾﮏﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ۱۳۲۴/۸/۹ ،ﺗﺎ (۱۳۲۴/۱۰/۳۰
][۵۷
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ارﺗﺶ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ،اﺷﻐﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪرﻫﺒﺮی
ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوری و ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و اﺣﻤﺪ ﻗﻮام )ﻗﻮاماﻟﺴﻄﻨﻪ( در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۲۴/۱۱/۸ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﯽرﺳﺪ و
وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد را ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۲۴ﺑﻪ ﺷﻮروی
ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﯿﺮون از
ِ
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺎﺳﺖ ،ذﮐﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺴﺘ ِﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه .اﯾﻦ
ِ
ﺑﺮﺧﻼف
ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی راﺑﻄﻪی ﮔﺮم دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺷﻮروی اﺳﺖ .و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﻋﻠﺖ،
ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﮐﺸﻮری در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻨﮕﺮهی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،ﻗﻮام ،و ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ،ﺳﺎدﭼﯿﮑﻒ» ،وﻋﺪهای از وزﯾﺮان و رﺟﺎل«
اﯾﺮان] [۵۸اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر )ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا( ﮐﻪ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﺰرگ ادﺑﯽ اﺳﺖ ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﻗﻮام ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .و »روز  ۱۳ﺗﯿﺮ آﻗﺎی ﮐﺎﻟﯿﺸﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
وﮐﺲ در اﯾﺮان ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪاﻓﺘﺨﺎر اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد و روز ۱۴
ﺗﯿﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﻬﺎر وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ در ﻗﺼﺮ زﯾﺒﺎی ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺮﻣﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮروی ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد .در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﮐﺎﻟﯿﺸﯿﺎن
دو ﺗﻦ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪﻧﺎم اﯾﺮان آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺒﯿﺐ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ و رﻫﯽ ﻣﻌﯿﺮی آﺛﺎری از ورا اﯾﻨﺒﺮو اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
][۵۹
ﺳﻮرﮐﻒ دو ﺷﺎﻋﺮ روس ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ درآورده و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
 /۵۶ﻫﻤﺎن
-۵۷دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،از ﻣﯿﺮزاﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی )ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و اﺿﺎﻓﺎت( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و
اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۷۹ ،ص ۱۸۵ .ﺗﺎ ۲۱۳
» ۵۸-۵۸ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ،ص .پ
-۵۹ﻫﻤﺎن ،ص .پ و ت
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و دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻗﻮاماﻟﺴﻄﻨﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد و در اداﻣﻪی ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﻮرویﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﺣﺰب
ﺗﻮده را وارد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی دوم ﺧﻮد )در اﯾﻦ دوره از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی( ﮐﺮد :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪن ﮐﺸﺎورز ،وزﯾﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر(؛ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻪ و ﻫﻨﺮ؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ
][۶۰
ﯾﺰدی ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاری.
اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن روز داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی در آن روزﮔﺎران را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد را در ﺟﺬب ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﺑﻪای  ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  -ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن در ﭘﻬﻨﻪی ادﺑﯿﺎت و
ﻫﻨﺮ در ﺧﻮد اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد( ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪای
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻮروی درﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان .ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮوری
ﻣﯽداﻧﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،«.ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺷﻮروی ﮐﻪ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮد )ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮهی ﭘﺎرﯾﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرویﻫﺎ
و ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ( و اﺑﺘﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهای را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه »اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد« اﻣﺎ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻨﻮز در آرﺷﯿﻮﻫﺎی
ﺷﻮروی ﯾﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و  ...ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و
ﺗﻤﺎسﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﭼﻪرواﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا و ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دراﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 – ۲ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮه
»ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ۷۸» ،ﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ِ
ازﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮۀ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ از ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ )ﮐﻪ دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ( دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﮏ،
ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﺎمداران آن روز اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪی ادب و ﺷﻌﺮ و
» ۰-۶۰دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،از  ،«...ص۲۱۶ .
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮان ﺗﻮدهای ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮد و دو ﻣﺎه و دوازده روز ﺑﻌﺪ ،ﻗﻮام ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺟﺪﯾﺪی
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و در اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺟﺪﯾﺪ ،وزﯾﺮان ﺗﻮدهای را ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ!
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ .دو ،اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎدﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪی
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮ ِر ِ
ﭘﺸﺖﭘﺮدهی ﺣﺰب ﺗﻮده در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪی
ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﭼﭗ« ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه از
ِ
ﮐﻨﮕﺮه )ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر – رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه – ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺼﺼﯽ؛ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ از
»اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ِ
ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارد( در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ.
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نشریه ی آزادی اندیشه

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان«

در روز ﺳﻮم ﮐﻨﮕﺮه ۶ ،ﺗﯿﺮ» ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ﺑﺎﻧﻮ ورا اﯾﻨﺒﺮ و آﻗﺎی
اﮐﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮرﮐﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﮥ »آﮔﺎﻧﯿﮏ« و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﯿﺮان روزﻧﺎﻣﻪ »ﻟﯿﺘﺮاﺗﻮر ﻧﺎﯾﺎ ﮔﺎزﺗﺎ«
درﻣﯿﺎن ﮐﻒزدن ﻣﻤﺘﺪ ﺣﻀﺎر وارد ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﻬﺎر وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ و رﺋﯿﺲ
ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادﯾﺐ ﺷﻮروی ﺟﺰو ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎﻧﻮ ورااﯾﻨﺒﺮو و آﻗﺎی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮرﮐﻒ ﭘﺸﺖ
ﻣﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻨﺪ [۶۱]«.در ﺑﺎرهی ورود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی )ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه
ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ( و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻋﻮت آﻧﺎن و » ...ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ دراﺧﺘﯿﺎ ِر
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻗﺪرﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﺟﺎزهی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ،
ِ
ﺧﺼﻮص ورو ِد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽِ ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮروی در روز
ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﻮروی در
ﺳﻮم ﮐﻨﮕﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان دو ﺣﺪس را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﯾﮏ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢِ ﻓﻮری
)و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی از ِ
ﭘﯿﺶ( ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ دو ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ
ﻫﯿﺌﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن
ِ
ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻮروی ،ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ »ﻧﺸﺎﻧﯽ«
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ
در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺳﻮرﮐﻮف )رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
از ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮۀ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ
][۶۲
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
-۶۱ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص۶۰ .
-۶۲ﻫﻤﺎن ،ص۱۰۴ .
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
و در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ» ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﻬﺎر آﻗﺎی داداشزاده ادﯾﺐ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی را ﺑﻪ
آﻗﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺳﺮ ﻣﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺎیﮔﯿﺮﻧﺪ«.
] [۶۳در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽِ آﻣﺪن داداشزاده و ﺷﺮﮐﺖ او در ﮐﻨﮕﺮه ،ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻫﻤﺎن وﺿﻊِ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻮروی در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

 – ۳ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی از ﭘﯿﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،زﻣﺎن ﮐﻨﮕﺮه را  ۴ﺗﺎ  ۱۱ﺗﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ،
ِ
ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻮروی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ،ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏروز دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ورود
و ﺑﺮ ِ
اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه »ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد – روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲
][۶۵
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﺋﯽ درﺑﺎرۀ ادﺑﯿﺎت ﺷﻮروی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ «.در اﯾﻦ روز ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﺎرف داداشزاده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی؛ ﺳﭙﺲ،
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮرﮐﻒ» ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺷﻮروی و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ »اﮔﺎﻧﯿﻮک« و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ »روزﻧﺎﻣﻪ
ادﺑﯽ« )ﻟﯿﺘﺮاﺗﻮرﻧﺎﯾﺎ ﮔﺎزﺗﺎ(«] [۶۶درﺑﺎرهی ادﺑﯿﺎت ﺷﻮروی؛ و ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ،ﺑﺎﻧﻮ ورا اﯾﻨﺒﺮا درﺑﺎرهی ادﺑﯿﺎت
ﻣﻨﻈﻮم ﺷﻮروی [۶۷].ﭘﺲ از ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻪی »ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« »روز  ۱۳ﺗﯿﺮ آﻗﺎی ﮐﺎﻟﯿﺸﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
وﮐﺲ در اﯾﺮان ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻪاﻓﺘﺨﺎر اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه در ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد و روز  ۱۴ﺗﯿﺮ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﻬﺎر وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ در ﻗﺼﺮ زﯾﺒﺎی ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮔﺮم از اﻋﻀﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﻮروی ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد«.
ﮐﻨﮕﺮه روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ،ﺳﺎﻋﺖ ۶وﻧﯿﻢ ﻋﺼﺮ ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهی
»اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« در ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﮐﺮد:
»ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﻬﺎر ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻫﺨﺪا ،آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن
]ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ[ ،ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺤﺼﺼﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز و ﻣﯿﻼﻧﯽ .درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ
آﻗﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه از آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺧﻮد
اﻗﺪام ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻀﺎر آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﻘﻂ آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد[۶۸] «.ﺳﻪ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد :ﯾﮏ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه
][۶۴

-۶۳ﻫﻤﺎن ،ص۲۲۱ .
-۶۴ﻫﻤﺎن ،ص۱۰ .
-۶۵ﻫﻤﺎن ،ص۲۶۵ .
-۶۶ﻫﻤﺎن۲۶۹ ،
-۶۷ﻫﻤﺎن۲۸۹ ،
-۶۸ﻫﻤﺎن ،ص۵ .
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اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪدﺳﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻗﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺗﻌﺎرف دارد .اﻟﺒﺘﻪ وزﻧﻪی
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ادﺑﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﺌﯿﺖرﺋﯿﺴﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض
ﺑﺎزﺑﮕﺬارد .دوم ،ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏزن در ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮم ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎرﮐﻤﯽ از زﻧﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺤﺼﺼﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح ،ژاﻟﻪ – در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﮕﺮه دو اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد :ﻓﺮوغ
ﺣﮑﻤﺖ و زﻫﺮا ﺧﺎﻧﻠﺰی( ،ﺧﻄﺎب ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ »آﻗﺎﯾﺎن« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و
آﻗﺎﯾﺎن«! ﺣﺘﯽ ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﯾﮏزن در ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ »از آﻗﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻘﺎﺿﺎ«ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪه!«...
ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان )درﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه( ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر
)ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا( اﺳﺖ .ﺑﻬﺎر ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰی در ﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »:در ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺰرگ ادﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﻣﺠﻤﻮع ادﺑﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻪﯾﺎد ﻧﺪارد و در درﺑﺎر ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻌﯽ از ﺷﻌﺮا و ﻓﻀﻼ در ﯾﮏزﻣﺎن ﮔﺮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرگ
و ﭘﺮ از روح ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﺪان روح ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و از اﻣﺘﺰاج ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر و آرزوﻫﺎی وﻃﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﭘﯿﮑﺮ زﯾﺒﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻠﯽ ﺑﻪوﺟﻮد
آورده اﺳﺖ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ«.
ِ
ﺑﻬﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺒﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮدوﮔﺮمﭼﺸﯿﺪهی دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و ﺿﺮورت ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻤﺎمﻗﺪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی از اﯾﺮان ،از ﺑﯿﺎن ﮐﻼمﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦِ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ،ﺑﺎ داﻧﺎﯾﯽِ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ روی واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼحﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ«» ،آرزوﻫﺎی وﻃﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن«» ،وﻃﻦﺧﻮاه« درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺪ» :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ادﺑﯽ ﺟﻮان ﻣﺎ را ﭘﯿﺮی
وﻃﻦﺧﻮاه در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻮای آزادیﺧﻮاﻫﺎن ،رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺐ )آﻗﺎی ﻗﻮام( اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد
 ...اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دارد ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﺎدﭼﯿﮑﻮف ﺳﻔﯿﺮﮐﺒﯿﺮ دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﻓﻀﻼی ﺷﻮروی
][۶۹
را ﺑﺎ داﻧﺸﻮران اﯾﺮان از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و «...
اﻣﺎ ،در ﭘﻬﻨﻪی ادﺑﯿﺎت و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻬﺎر
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ :ﯾﮏ ،ﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺣﯿﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره درﮔﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﻮده و ازﯾﻦرو ﺣﺮﮐﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاه ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻗﯽ ادﺑﯿﺎت و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ادﺑﺎ و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد «.و ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در ﺣﻮزهی
-۶۹ص ۶.و ۷
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ادﺑﯿﺎت ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز – ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖ
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ روشﻓﮑﺮان و ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ – ﺑﺎردﯾﮕﺮ
دﺳﺘﻪ ﺗﺎزه و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺰرگ و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺪارک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزان آن ﺗﺤﻮل
ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز درﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ «.دو،
درﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮوﻗﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﺷﻌﺮ
و ادب درﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﻬﻠﻮانﻫﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﻦ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﺣﯿﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮏروز اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف دﯾﻦ و روز دﯾﮕﺮ از
ﻃﺮف دوﻟﺖ و درﺑﺎر ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ – وﻟﯽ اﯾﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻦ از ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻣﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻣﺮدم درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ رﻫﯿﻦ زﺑﺎن
و ادﺑﯿﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﺘﻬﺎب ﺗﻤﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﺣﻮزۀ دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ درﺑﺎر ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ادﺑﯿﺎت وﺳﯿﻊ اﻣﺮوزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد از ادﺑﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ دﯾﻮاﻧﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎرز و ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺮ و ادب ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ)!( «.ﺳﻪ ،ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ »آن ﺿﺮﺑﺖ
ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻪ در دورۀ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﮐﻤﺎل ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ادب و ﺻﻨﻌﺖ و زﺑﺎن ﻣﺎ وارد آﻣﺪ«
و ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ادﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮر ،روی ﺑﻪ »ادﺑﺎی ﺟﻮان« ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺮ
ﯾﮏﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ )اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ادﺑﺎی ﺟﻮان را
ﺑﻪ ﯾﮏﻧﮑﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزم ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن او از دﺳﺖ درﺑﺎرﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ
رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﺎﻻی زﯾﺒﺎی وی در ﺑﺎزار ﻣﻠﺖ و در ﺳﺎﯾﮥ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﻮم دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﺮدد و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم و ﺑﻪﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم
و ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻮم و ﺑﻪزﺑﺎن ﻋﻤﻮم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ »ﻋﻮام را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﻔﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو ﺧﯿﺎﻻت و اﻓﮑﺎر ﺧﺎم ﻋﻮام ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮام ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﺎ
][۷۰
زﺑﺎن دل و ازﺳ ِﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﻏﻢﺧﻮاری ﺑﺎ ﻋﻮام ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ را اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﭘﺲ از ﺑﻬﺎر ،ﮐﺎﻟﯿﺸﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی »اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﻪ )وﮐﺲ( در اﯾﺮان« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺣﺪ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮمِ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه و ﺑﺮای »ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﺷﺎﻋﺮان اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اﯾﺮان« و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻤﻠﻪای از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ )ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﺎم او آورده
ﺷﻮد( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯿﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪن آﺳﺎن
ﻧﯿﺴﺖ – وﻟﯽ ﻣﻬﻨﺪس روﺣﯿﺎت و ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﮔﺸﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻘﺪﯾﻦ ﺷﻮروی
][۷۱
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
 ۷۰ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص ۷ .و ۸
-۷۱ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص۱۰ .

79

نشریه ی آزادی اندیشه

ﭘﺲ از ﺑﻬﺎر ،ﮐﺎﻟﯿﺸﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی »اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﻪ )وﮐﺲ( در اﯾﺮان« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺣﺪ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮمِ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه و ﺑﺮای »ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﺷﺎﻋﺮان اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و اﯾﺮان« و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻤﻠﻪای از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ )ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﺎم او آورده
ﺷﻮد( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯿﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪن آﺳﺎن
ﻧﯿﺴﺖ – وﻟﯽ ﻣﻬﻨﺪس روﺣﯿﺎت و ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﮔﺸﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻘﺪﯾﻦ ﺷﻮروی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ِ
ﮐﺎ ِر واﻗﻌﯿﯽِ ﮐﻨﮕﺮه )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ( از روز ﺑﻌﺪ ) ۵ﺗﯿﺮﻣﺎه( ﺟﻠﺴﻪی
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ِ
در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻨﮕﺮه ،ﭘﯿﺎمِ ﺗﺒﺮﯾﮏ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی« ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎه ﺷﻮروی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺎمﻫﺎی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ« و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ازﺑﮑﺴﺘﺎن« و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روز  ۱۱ﺗﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻠﮕﺮاف رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .و ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮد.
و در آﺧﺮﯾﻦ روز و ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه،
ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد:
»ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻌﺮا را از ﭘﯿﺮوی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﺎن
را از ﭘﯿﺮوی ﺷﻌ ِﺮ ﺳﻔﯿﺪ )ﺑﯽﻗﺎﻓﯿﻪ( و ﺑﯽوزن ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن را آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ و اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪار ادﺑﯿﺎت
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺴﻂ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎزار از درﺑﺎرﻫﺎ
و دوﻟﺖﻫﺎ دﯾﺮیﺳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه آزادی زﺑﺎن و ﻓﮑﺮ و ﻧﺸ ِﺮ اﻓﮑﺎر در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد راه را ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان
ِ
ﮐﺴﻮت ﻃﺮ ِز ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﮑﺘﺐ رهآﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮاه در ﻟﺒﺎس ﺳﻨﻦ ﺷﻌﺮی و ﺧﻮاه در
ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
 – ۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ اﺻﻠﯽ و دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ
در اﺟﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ .دو ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ و
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ درﺑﺎرهی »ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی
درﺧﺼﻮص »ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺧﯿﺮ«» .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ« )ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه( را
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺑﺮ ِ
»ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ »ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺖ اول،
اﺳﺎس
ِ
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ای
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ﮐﺎ ِر واﻗﻌﯿﯽِ ﮐﻨﮕﺮه )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ( از روز ِ
ﺑﻌﺪ ) ۵ﺗﯿﺮﻣﺎه( ﺟﻠﺴﻪی
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ِ
در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻨﮕﺮه ،ﭘﯿﺎمِ ﺗﺒﺮﯾﮏ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی« ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎه ﺷﻮروی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺎمﻫﺎی »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ« و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ازﺑﮑﺴﺘﺎن« و »اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن« ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی روز  ۱۱ﺗﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻠﮕﺮاف رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .و ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮد.
و در آﺧﺮﯾﻦ روز و ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه،
ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد:
»ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻌﺮا را از ﭘﯿﺮوی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﺎن
را از ﭘﯿﺮوی ﺷﻌ ِﺮ ﺳﻔﯿﺪ )ﺑﯽﻗﺎﻓﯿﻪ( و ﺑﯽوزن ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن را آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ و اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪار ادﺑﯿﺎت
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺴﻂ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎزار از درﺑﺎرﻫﺎ
و دوﻟﺖﻫﺎ دﯾﺮیﺳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻣﻠﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه آزادی زﺑﺎن و ﻓﮑﺮ و ﻧﺸ ِﺮ اﻓﮑﺎر در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد راه را ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان
ِ
ﮐﺴﻮت ﻃﺮ ِز ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﮑﺘﺐ رهآﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮاه در ﻟﺒﺎس ﺳﻨﻦ ﺷﻌﺮی و ﺧﻮاه در
][۷۲
ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.

 – ۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ اﺻﻠﯽ و دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ
در اﺟﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ .دو ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ و
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ درﺑﺎرهی »ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی
درﺧﺼﻮص »ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺧﯿﺮ«» .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ« )ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه( را
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺑﺮ ِ
»ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ »ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺖ اول،
اﺳﺎس
ِ
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ
ﻋﺼﺮ«] [۷۳اﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ص ۱۱ .ﺗﺎ  (۲۹و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺨﺶ دوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در »ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﺑﻪﺟﺎی ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺧﻄﺎﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ ،ﻧﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن ذﯾﻼً ﺑﻪﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ) «.ص ۳۰ .ﺗﺎ
-۷۲ﻫﻤﺎن ،ص۳۰۲ .
-۷۳ﻫﻤﺎن ،ص۱۱ .
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 .(۴۰اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ،ﻣﻌﺎون اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه را ﺷﺮح داده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻢﺑﻮدن وﻗﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.
ِ
ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ :اﺣﺴﺎن
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ
ﻃﺒﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.
روز ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ،دوﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺧﯿﺮ« اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ص ۱۲۸ .ﺗﺎ  (۱۷۵ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ :دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی .و ﭘﺲ از
آن ،ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ِ ﮐﻨﮕﺮه

روز  ۱۱ﺗﯿﺮ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ »ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ« ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺨﺺ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﯿﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎد در ادﺑﯿﺎت« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ص ۲۲۱ .ﺗﺎ  .(۲۳۳اﺣﺴﺎن
ﻃﺒﺮی دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﻨﺮی« ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را
اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ص ۲۳۳ .ﺗﺎ  .(۲۶۲ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮر ِد ﻋﻨﻮانِ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ واژهی
»ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﻫﯿﭻ
»اﻧﺘﻘﺎد« را اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ »ﻧﻘﺪ« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،در
ِ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﮔﻔﺘﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
روز  ۱۴ﺗﯿﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺷﻮروی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪﻋﺎرف داداشزاده از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ،اﻟﮑﺴﯽ ﺳﻮرﮐﻒ ،ﺧﺎﻧﻢ ورا اﯾﻨﺒﺮ ﺑﺎﻋﻨﻮانِ
»ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮم ﺷﻮروی« از ﺷﻮروی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،دو ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ،
»ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻨﺜﻮر« و دﯾﮕﺮی» ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ«.
ﺷﻌﺮ :در  ۵ﺗﯿﺮ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ :داﻧﺶ
ﺑﺰرگﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻮی )ﻋﻤﻮی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی( ،ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ.
در  ۶ﺗﯿﺮ :اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ :اﺣﻤﺪ ﺣﺸﻤﺖزاده ،ﺷﮑﻮﻫﯽ ،ﻋﺒﺎس ﻓﺮات ،اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺳﺮور ﻣﺤﺼﺺ )ﺳﺮور ﻣﺤﺼﺺ( ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﻣﮋده ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ
ﺻﻮرﺗﮕﺮ ،رﻫﯽ ﻣﻌﯿﺮی )ﺷﻌﺮش را ﺻﻮرﺗﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ(] ،ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻮرﮐﻒ[ ﻧﻮاب ﺻﻔﺎ،
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ ،رواﻫﯿﭻ )ﺟﻮاﻫﺮی( ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻬﯽ ،دﮐﺘﺮ رﻋﺪی آذرﺧﺸﯽ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ )ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻨﮕﺮه(،
در  ۸ﺗﯿﺮ :ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی .در ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره »ﻧﺜﺮﻓﺎرﺳﯽ در دوره اﺧﯿﺮ« آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻋﺪهای از آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻌﺮا اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮاﺋﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم آﻏﺎز ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﻮ
ژاﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ] «.ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص [۱۸۷ .ﺑﺎزﻫﻢ در ﮔﺰارش ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺰ از
»آﻗﺎﯾﺎن« ﺷﻌﺮا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻧﻮ ژاﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،!«...ﺷﻬﺎب
ﻓﺮدوس ،ﻋﻠﯽ ﺻﺪارت ،ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻃﺎﻋﺘﯽ ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  ۳۱ﻧﻔﺮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﯿﺪﻧﻮراﺋﯽ ) ۷ﺗﯿﺮ  (۱۳۲۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :
از ﻣﺴﺎﻓﺮت رﺳﻤﯽ و ﻧﻄﻖ و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻋﻘﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ article
ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ ]ﮐﺎﻻی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ[ ﺑﺸﻮم .اﮔﺮﭼﻪ دو ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺮم آﻣﺪه:
ﻻﺑﺪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ،ﮐﻨﮕﺮۀ ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﺳﺖ
ﮐﺮده و دو ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﯾﺮوز ﺑﻪﻗﺪری ﺑﻐﻞ ﮔﻮﺷﻢ ﺷﻌﺮ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺮم ﮔﯿﺞ ﻣﯽرود [۷۴]«.و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮﺿﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۲۵ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮراﺋﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ در ُوﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺜﺎل ﺣﮑﻤﺖ
و اورﻧﮓ و ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن و ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدرد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ
][۷۵
ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوی ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ اﻣﺎ ،ﺑﺮای درک ﺣﺎلوﻫﻮای ﮐﻨﮕﺮه و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن و آن زﻣﺎﻧﻪی
اﯾﺮان ،ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ دﻫﻘﺎناﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ .از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ،
»-۷۴ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﯿﺪﻧﻮراﺋﯽ« ،ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر :ﺑﻬﺰاد ﻧﻮﺋﻞ ﺷﻬﯿﺪﻧﻮراﺋﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ .ﮐﺘﺎب ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﭘﺎرﯾﺲ ،۱۳۷۹ ،ص۶۳ .
 ۷۵-۷۵ﻫﻤﺎن ،ص۸۴ .
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ )ﺑﺰرگﻧﯿﺎ(؛ ﻣﺮگ ﻓﻘﯿﺮ )ﭘﺮﺗﻮ
ﻋﻠﻮی(؛ ﺷﺐ ﻗﻮرق ،ای آدمﻫﺎ ،ﻣﺎدری و ﭘﺴﺮی )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ(؛ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺳﺘﻤﮑﺶ
)اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ(؛ ﻏﻨﭽﻪ ،ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﺮﻣﻦ )اﺣﻤﺪ ﺣﺸﻤﺖزاده(؛ ﻓﺘﺢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد
)ﺷﮑﻮﻫﯽ(؛ ﻣﯿﺰان ﻋﺪل ،ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی )اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ(؛ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ )ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ
ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن(؛ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﻐﺎل ﻣﺤﮑﻮم )اﻓﺮاﺷﺘﻪ(؛ ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب )ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ(؛ ﺗﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ از ﻋﺪو )رواﻫﯿﭻ /ﺟﻮاﻫﺮی(؛ ﻏﻢ ﻣﯿﻬﻦ )ﺣﺒﯿﺐاﻟﻬﯽ(؛ ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﮔﺮ )رﻋﺪی
آذرﺧﺸﯽ(؛ اﯾﺮان )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ(؛ دﻫﻘﺎن )ﻋﻠﯽ ﺻﺪارت(؛ ﭼﮑﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺟﻼل ﻫﻤﺎﯾﯽ(؛
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ )ﻣﯿﻼﻧﯽ(.
آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر :روز ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ،دﮐﺘﺮ رﻋﺪی آذرﺧﺸﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺳﺎﻟﻪی »رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ادﺑﯽ اﯾﺮان
ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۲در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اﯾﺮاد ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ) «.ﮐﺘﺎب
ِ
ﻗﺴﻤﺖ رﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد اﻋﺘﻤﺎدزاده
ﮐﻨﮕﺮه ،ص (۲۰۷ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪی »ﺑﺮای ﭼﺸﻢ دﯾﺮﺑﺎور« و »درﯾﺎ« و »در اﺗﻮﺑﻮس« را ﺧﻮاﻧﺪ )ﮐﻪ »ﺑﺮای ﭼﺸﻢ دﯾﺮﺑﺎور«
ﺷﻌﺮ اﺳﺖ( ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ »ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه
ﮐﺮده اﺳﺖ» :آﻗﺎی ﺷﻤﺲ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﻘﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن از
ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ادب
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ «.ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪی
ﮐﺘﺎب »ورقﭘﺎرهﻫﺎی زﻧﺪان«
»ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزهای از اﺣﺴﺎن« را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی داﺳﺘﺎن »اﻧﺘﻈﺎر« از ِ
را ﺧﻮاﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪ .ذﺑﯿﺢ ﺑﻬﺮوز ،ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره
ﺷﯿﻮه ﻧﺜﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دو ﻗﻄﻌﻪ از آﺛﺎر ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺳﺒﮏ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﺘﺎب »آﺋﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ« و ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪی »در راه ﻣﻬﺮ«.
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ [۷۶]«.دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ِ
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ،ﺻﺒﺤﯽ ﻣﻬﺘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه »ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻦﮔﯿﺮ« را ﺧﻮاﻧﺪ .و
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ،ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪی ﮐﻮﺗﺎه از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﻮل ﺑﺰرگ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ،ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،ﻧﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در ِ
ﺑﺨﺶ »آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر« ﺳﻬﻤﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد!
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪروﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد :ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﭼﻮن ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی )و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﺎلزاده ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان اﺳﺖ( و،[۷۷]...
ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽِ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽِ ﭘﻬﻨﻪی داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎ در آن دوران .ﺑﻪﺟﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از »آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه را ﻧﻤﯽﺗﻮان در در زﻣﺮهی ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

-۷۶ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص۲۱۴ .
-۷۷ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺛﺮﻫﺎ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ :ﺗﻬﺮان ﻣﺨﻮف ) (۱۳۰۱از ﻣﺸﻔﻖ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،روزﮔﺎر ﺳﯿﺎه ) (۱۳۰۳از
ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﺳﺮار ﺷﺐ ) (۱۳۰۵از ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖآﺑﺎدی ،ﻣﺮﻗﺪ آﻗﺎ ) (۱۳۰۹از ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ
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 – ۵ﺑﺮرﺳﯽِ ﮐﻮﺗﺎ ِه ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ و دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ.

*** ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ
ﺣﮑﻤﺖ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ« را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺷﻌﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮ ﮐﻼم ﻣﻮزون ﮐﻪ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ... .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی و
ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮری و ﺷﺎﻋﺮی ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻗﺴﺎم ﻓﻨﻮن ﻇﺮﯾﻔﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد .زﯾﺮا ﺳﺨﻦ از دل
ﺗﺮاوش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دل ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺎ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎر درﺧﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ راﺑﻄﮥ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺑﺮﻗﺮار و ﭘﺎﯾﺪارﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ
ﺑﻪ درﯾﺎ راه دارد و از آن درﯾﺎ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .دل ﺷﺎﻋﺮ راﻫﻨﻤﺎی اﻓﮑﺎر ازﻟﯽ و ﻗﻠﻢ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺰ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺳﺖ [۷۸]«.و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻮﺗﺎ ِه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن و اروﭘﺎ و ذﮐ ِﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان و در ﭘﯽِ آن ﺗﻐﯿﯿ ِﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻌﺮ و ﻃﺮح اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ » ...در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺣﻮادث ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺎن روی داد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ و از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ... .ادﺑﯿﺎت در
اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ )ﺷﯿﻮه
ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ( رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ازﯾﮏﻃﺮف در ﺳﺒﮏ ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪﻇﻬﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺖ ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﺛﻮﻣﮥ ادب ﺑﻪروزﮔﺎران درﺧﺘﯽ ﺑﺎرور ﮔﺮدد» [۷۹]«.ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ وﺟﻬﮥ ﻧﻈﺮ
ﺷﺎﻋﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ ﺷﻌﺮ او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﺪ
ِ
ﻫﺌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎب ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪروی ﻗﻮم ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و از آﻧﭽﻪﮐﻪ در
ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ روزﮔﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و اﺻﻼح دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞ اﺑﺘﻼی ﺧﺎص و
ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺪ [۸۰]«.ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »آن ﻣﻘﺪار اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻓﮑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ [۸۱]«.و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ »در ﻣﺪت
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻮﻟﻮد زﻣﺎﻧﯽ و زاﯾﯿﺪه زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
-۷۸ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ،ص۱۱ .
-۷۹ﻫﻤﺎن ،ص ۱۴ .و ۱۵
-۸۰ﻫﻤﺎن ،ص۱۷ .
-۸۱ﻫﻤﺎن ،ص۱۸ .
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
و ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ اﺷﻌﺎر
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ  ...دوم ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ  ...ﺳﻮم اﺷﻌﺎر ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ)[۸۲] «.اﻟﺒﺘﻪ
درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻮعﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺼﻞ
ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽِ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دورهی ﺑﻪﻗﻮل ﺧﻮد »ﮐﺮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ«
)دورهی اول ،از  ۱۳۱۴ﻫﺞ.ق .ﺗﺎ ۱۳۲۴ـ ﯾﮏدورهی ده ﺳﺎﻟﻪ ـ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺎ اﻋﻼم
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ؛ دورهی دوم ،از  ۱۳۲۴ﺗﺎ  ۱۳۴۰ﻫﺞ.ق .ـ ﯾﮏدورهی ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ـ از اﻋﻼم ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺗﺎ واﻗﻌﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺣﻮت ۱۳۳۹؛ دورهی ﺳﻮم ،از  ۱۳۴۰ﺗﺎ  ۱۳۶۰ﻫﺞ.ق .ـ ﯾﮏدورهی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ـ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ او؛ دورهی ﭼﻬﺎرم ،از  ۱۳۶۰ﻫﺞ.ق .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﻣﺎن
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ]ﺳﺎ ِل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه[( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی
»ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺧﻄﺎﺑﻪ« ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮداد  ،(۱۳۲۵ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮادﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﭼﻬﺎر دوره ،از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺷﻌ ِﺮ اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد ۱ :ـ اﺷﻌﺎر وﺻﻔﯽ ۲ ،ـ اﺷﻌﺎر وﻃﻨﯽ ۳ ،ـ اﺷﻌﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ۴ ،ـ اﺷﻌﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ ۵ ،ـ اﺷﻌﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮی ۶ ،ـ اﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ۷ ،ـ اﺷﻌﺎر اﺧﻼﻗﯽ ۸ ،ـ ﻧﺴﺎﺋﯿﺎت ۹ ،ـ اﺷﻌﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻋﺼﺮی ۱۰ ،ـ اﺷﻌﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ۱۱ ،ـ اﺷﻌﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد )ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﭘﺮازد ،اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ از ﺳﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎد دارم ۱ «.ـ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ آن را »راﺑﻄﻪ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ داﻧﺴﺘﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﻃﺒﺮی »اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺷﻌﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ« و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪی ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻌﺮی ،ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ۲ .ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻈﺮه ﻋﺎﻣﯽ
از ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺘﺒﻊ اﯾﺸﺎن ﺣﺎوی دﻗﺖﻫﺎ
و ﮐﺸﻒﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮﺟﻬﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺠﺪد ادﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ۳ «.ـ »ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮد ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﻣﺠﻠﺲ ادﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﻢ ... .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﻣﻔﻬﻮم روﺷﻨﯽ از ﻫﻨﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و راه آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺷﻌﺮ ﮔﻨﺞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و
ﮐﻠﯿﺪ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ
و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻧﺜﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻠﺮی را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر .ﺗﻨﻬﺎ ،ﺑﻪاﺷﺎره ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺷﻌﺮ »ﻧﻐﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻻت
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ]ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ[ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﺻﻮات
-۸۲ﻫﻤﺎن ،ص۱۹ .
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ﻣﻌﻬﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻔﺎظ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد «.و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ از
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮﻗﻊ دارم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا در ادراک ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ آن ﯾﺎری ﮐﻨﺪ«.
و »ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎزه و ﺧﺎص در ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﯽرﯾﺰد و
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ «.و » ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﺗﺠﺪد در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻻت
ﺗﺎزه و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ادراک ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ ... .اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﺷﻌﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻠﻮب ﺗﻔﮑﺮ و ادراک اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد «.و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻠﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺨﻨﻮران را ﻧﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺰاوار ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺳﻠﻮبﻫﺎ
و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻨﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا و ﻋﺸﻘﯽ و ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺸﻮد«.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎد
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱ :ـ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺤﺘﺮم  ...ﯾﮏﻓﺮﻣﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﮑﺮی ﺑﺸﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﻣﺮوزه
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺒﻮل اﻓﮑﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ ... .و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺒﮏ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ... .
اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﺎاﻧﺪازهای ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا  ...در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﯾﻦﻗﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ و رواﺑﻂ ﮐﻬﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و آﺛﺎر ﻓﺌﻮداﻟﯽ را از
اﯾﺮان رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ... .اﻧﺘﻘﺎد
دوم ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﯾﮏﺗﺤﻮل
اﺳﺎﺳﯽ در ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان را ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ... .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ را
از ﻗﯿﻮد ﻧﻈﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ آزاد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی ﮐﺮد
و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان را از اﯾﻦ ﺟﻤﻮد و ﺳﮑﻮن ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ داﻣﻨﮕﯿﺮ آن ﺷﺪه ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 ...اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻮم ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ دورۀ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ دوره ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره ﺷﻌﺮا و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن را
در ﯾﮏﺻﻒ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﺎ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ،رﺋﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﺖ ،داﻧﺸﻮران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏدﺳﺘﻪ داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز
و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۱ :ـ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻌﺮ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ درﻫﻤﺎنﺣﺎل ﺗﺎروﭘﻮد ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﮐﻼم ﺧﻮد را از ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد ... .آری ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻓﮑﺎر ﺷﻌﺮی ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﯿﺐ ﯾﺎ »ﻋﺮش اﻟﻬﯽ« اﺳﺖ و زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺞﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﻮاس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاوشﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺎﻋﺮ را اﻧﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﺣﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﺲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ راه دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﺳﺖ ۲ «.ـ
ﺣﻤﮑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻼً ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
در ﻣﺪت ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ« و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﻋﻠﺖ »ﺿﯿﻖ وﻗﺖ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪآﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪاش از اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا و ﻓﺮﺧﯽ و
ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ و ﻻﻫﻮﺗﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ و اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ
اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد] «.در ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ[  ۳ـ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ » ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل "ﻣﻮرخ" ﺑﻮدهام و ﻧﻪ "ﻣﻨﻘﺪ" و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮرخ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﺎﯾﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮرخ ﻧﺒﺎﯾﺪ از داﺋﺮۀ اﻣﻮر واﻗﻊﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺳﺒﮏ ﺧﻮب و ﮐﺪام روش ﺑﺪ،
ﮐﺪام اﺳﻠﻮب ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﺳﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﭼﻪ روﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ً ﻣﺘﺒﻊ ﮔﺮدد و ﭼﻪ روﺷﯽ ﻣﺘﺮوک
ﮔﺮدد ،اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻘﺪ اﺳﺖ ۴ «.ـ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ »دوره ﺳﻮم« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهام ،از ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪهای
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎﻧﺴﻮر ـ ذﮐﺮی ﻧﺸﺪه ـ ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎآنﺣﺪﮐﻪ درﺧﻮر ﯾﮏﻣﻘﺎم ادﺑﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎآنﺣﺪﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﭘﻠﯿﺴﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻌﺮ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﻨﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮدم و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ«.

*** ﮔﻔﺘﺎ ِر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی
ﻣﺘﻦِ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺧﯿﺮ« ۴۷ ،ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی ﻣﺘﻌﺒﺮ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺜﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ در دورهی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﻪدﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺪﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪای از آن ﺑﻪ دﺳﺖ داد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ » :ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در
ﻃﯽ ﯾﮏﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺤﻮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان از اواﯾﻞ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ «.ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
اﯾﻦ دوران ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :درواﻗﻊ اﯾﻦ دوره را در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دورۀ ﻧﺜﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮد... .
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ادوار ادﺑﯽ اﯾﺮان از ﺣﯿﺚ ﻧﺜﺮ اﯾﻦﻗﺪر ﭘُﺮﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎاﯾﻦدرﺟﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻨﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
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ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ،
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻬﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد ۱ :ـ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ؛  ۲ـ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ؛  ۳ـ ﻣﺠﻼت؛  ۴ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ؛  ۵ـ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ )رﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻫﺠﻮ و ﻣﺰاح و اﻧﺘﻘﺎد ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺘﺒﻌﺎت
ادﺑﯽ و ﻓﻨﻮن دﯾﮕﺮ( و ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪدﻗﺖ و ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎم اﺛﺮﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن
اﺛﺮﻫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
ﻣﺎ در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﺷﻮق و ﺷﻮر ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ... .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻋﺪم
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻗﻮی و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪدﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ ،ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮق ﺗﺮﻗﯽ او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ «.و ﮐﻼمﻫﺎی آﺧﺮ او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖاﯾﺪ .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭼﺸﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺷﮑﺮاﻧﮥ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را
ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪﯾﺪ .... .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻤﺎ ﺣﻔﻆ آزادیﺳﺖ .ﻫﻤﺎن آزادی
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮ و ذوق و ﻫﻨﺮﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮔﺮانﺑﻬﺎ را اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
راه ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن آزادی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ... .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ «.و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد
را ﺑﺎ »اﯾﺮان ﺟﺎوﯾﺪ! اﯾﺮان زﻧﺪه! ﺑﻪﭘﯿﺶ!« ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد .او ،ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﮐﻪ ﺑﺎﮐﻤﺎل ﻣﻬﺎرت و دﻗﺖ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻢﺗﺮ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد را ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.اﻣﺎ ،ﺳﻪ اﯾﺮاد را ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ،ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ درﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ ﮐﻪ
»ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ« درﺑﺎرهی ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻧﻠﺮی در
ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻧﺜﺮ« ﺻﺎدق ﻣﯽداﻧﺪ .دو ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺑﺎ »ﻋﺒﺎرات ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎدآﻣﯿﺰ و ﺑﺎ اﺳﺘﻬﺰاء
ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﻧﺜﺮ ﻣﺘﮑﻠﻒ ﻗﺪﯾﻢ« را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽِ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذوق ادﺑﯽ ﻫﺸﺖ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ را ﺑﺎ اﻣﺮوز
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را از ﻟﺤﺎظ دورﺑﺮدن ]ﺑﻮدن؟[ از ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﭘﯽ آن
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ «.ﺳﻪ ،ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺳﻮﻣﯿﻦ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺤﺘﺮم دارم
آنﺳﺖ ﮐﻪ در ذﮐﺮ ﻧﺎم و آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دوره ،دﺳﺘﻪای را ﺑﺮ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ رﺟﺤﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻼﻣﺮﺟﻊ آﻣﺪ«.
ِ
دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد
ِ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ »اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻮان« و ﺑﯿﺎنِ »داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ
را ﺑﺎ
ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﮔﺬارد .و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ... .اﯾﺮادات
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،«.ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﻧﻘﺪ آن
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ،ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺎ »وﻗﺖ زﯾﺎدی ]ﮐﻪ[ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺜﺮ
ﻏﯿﺮﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮد  ...ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ،
ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺜﺮ ﺑﺪﯾﻊ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ «.دو» ،ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺜﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ
ﻧﻮع )ژاﻧﺮ( و ﺳﺒﮏ )اﺳﺘﯿﻞ(« .ﺳﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽِ »ﻧﻔﻮذ ﻧﺜﺮ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺎﺧﺘﺮی در ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ«.
ﭼﻬﺎر ،ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ »ﻧﻘﺎﺋﺺ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺜ ِﺮ ﻣﺎ« .اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح ،ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﺼﺎر آن ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺑﯿﺮون از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪی
آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﯾﮏﻣﻌﻨﺎ ﻓﺸﺮدهی ﻣﻨﻈﻮر اوﺳﺖ » :ﯾﮏاﯾﺮاد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﻧﻠﺮی
دارم :آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ ﻧﺒﻮدم ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ از ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ و آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺑﻪآﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﻪآﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ... .
ﻧﻮﯾﻨﺴﺪﮔﺎن رﻫﺒﺮان ﻗﻮماﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﻨﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر دارد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارد... .
اﻣﺮوز ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ادﺑﯿﺎت را ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪ دوم و ﺳﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ... .
ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﯿﺮ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺷﻌﺮ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ دارد ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺎه و
اﻧﺪی ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻄﻮر اﺣﺘﯿﺎج آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد«.

*** دو ﮔﻔﺘﺎ ِر »ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ«
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ،دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی دو ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ِ
ﺑﺨﺶ
»ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺎح ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت و داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ وﺳﯿﻊاش ،در ﭘﻬﻨﻪی ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻧﻘﺪ
ادﺑﯽ ،ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد .و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽِ ﺟﺎﻧﺪار او ﺑﺎﻋﻨﻮانِ »وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎد
در ادﺑﯿﺎت« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ درس ﭘُﺮوﭘﯿﻤﺎنِ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد .و ﻣﺮاد او از »اﻧﺘﻘﺎد« آن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺪ« از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺎح ،در ﺷﺮو ِع ﺳﺨﻦ ﺧﻮد در ﭼﺮاﯾﯽ
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪی ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از آن در رﻧﺞاﯾﻢ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ازاﯾﻦﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪم درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ادﯾﺒﺎن اﯾﺮان درﺑﺎرۀ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
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و ﭼﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﺘﻘﺎد ادﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ادب ﺑﻪﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﯽرود.
و ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺤﻮل ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ادوار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اراﯾﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﺳﻨﺠﺸﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎد ،اﻧﺘﻘﺎد اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )ﻧﻮرﻣﺎﺗﯿﻒ( ،ﻧﻘﺶ ﺑﻠﯿﻨﺴﮑﯽ و
ﭼﺮﻧﯿﺸﻔﺴﮑﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ادﺑﯿﺎت روﺳﯽ ،وﻇﺎﺋﻒ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان .در ِ
ﺑﺨﺶ »وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان« ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎح ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ادﺑﯿﺎت ﺷﻮروی
ﻫﻢ ،ﺧﻮد را ﭘﯿﺮو اﺻﻮل "رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺪه ﻧﻮزده اروﭘﺎ اﺳﺖ «.واﯾﻦ از
ﺳﯿﺎح ﺑﺎ آنﻫﻤﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯾﺶ در ﭘﻬﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ،ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ،در اداﻣﻪ
ﺑﻪ »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻃﻊ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ آن ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﻋﯿﻦﺣﺎل
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻗﯽ وﻇﺎﯾﻒ آن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرتﺳﺖ از اﯾﺠﺎد وﺳﯿﻠﻪ و ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽ
در ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل و اﻧﻮاع آن ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﺎﺳﯽ ادﺑﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و در
درﺟﻪ اول اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺜﺮ ﺑﺪﯾﻊ ،اﻋﻢ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ روﻣﺎن ،ﯾﺎ آﺛﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻌﻨﯽ
داﺳﺘﺎن و ﻧﻮول اﺟﺮا ﮔﺮدد «.و ﺑﻪ ﯾﮏﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﻫﻨﺮ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺮف از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ «.و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻠﯿﻨﺴﮑﯽ را درﺑﺎرهی ﻧﻘﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ» :آزادی در
اﯾﺠﺎد آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ )در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ( ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﺗﺼﻨﻌﯽ ﭘﺮدازد و ﻋﻨﺎن ﺗﺨﯿﻞ را ﺑﺒﻨﺪد«.
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را »درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﻨﺮی« اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺮ را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻧﻮان
و آﻗﺎﯾﺎن] [۸۳ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد از ﮐﺘﺎﺑﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻل و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در
ﻣﻮرد ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آراﺋﯽ در ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﮐﺘﺐ
و رﺳﺎﻻت اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪﺷﯿﻮۀ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪام .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺐ در دﺳﺘﺮس ﻣﻦ ﻧﺒﻮد «.او،
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ا ـ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﻨﺪه ۲ ،ـ
ﺑﺤﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی ۳ ،ـ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ.
ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮ ِد ﺣﺰﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد )در ﭘﻬﻨﻪای ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد( ،ﺑﺎ اﻋﻼمِ ﺧﺒ ِﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪی »ادﺑﯿﺎت ﺷﻮروی« ﮐﻪ »در ﮐﺸﻮر ﺷﻮروی ﺑﻪزودی
ﮐﻨﮕﺮهای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺎدان و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ادب و ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻫﻨﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
-۸۳ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :ﻃﺒﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻄﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه ،از
»ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
ﺗﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻦ اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻢ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ )اﺳﺘﺘﯿﮏ( ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد«،
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ادب و ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﺷﻮاری
ﻣﯽﺗﻮان ازﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﻧﺎم و ﻧﻘﻞﻗﻮل و اﻧﺘﺴﺎبﻫﺎ و  ...را ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﯾﺎ آنﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،درﺑﺎرهی ﻫﻤﻪی آن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺖ )درﺣﺪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ( .درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪاﺷﺎره و ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﻠﺐﻫﺎ ،ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎر و ِ
روش ﮐﺎ ِر ﻧﻈﺮیِ ﻃﺒﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان« ﺧﻮد را
ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد :ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﯾﮏﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد دارد .ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎﮐﻪ ﻃﺒﺮی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ،ﮔﻮﯾﺎ از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد ،ﻓﻮری ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﯾﮏﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ رﺳﻤﯽ ﺳﻮوﯾﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد
ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ،در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮردﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﯾﮏاﺻﻞِ درﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی دﻟﺨﻮا ِه ﻣﺸﯽِ رﺳﻤﯽِ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﻮوﯾﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽِ ﮔﻔﺘﺎر ﻃﺒﺮی را در ﯾﮏﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد» :ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ... .ﭘﺲ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪی و اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﺠﺰا از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ «.و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﯾﮏﺳﻮﻧﮕﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ» :ﻓﻠﺴﻔﻪ اﮔﺰﯾﺴﺘﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺎﺗﺐ ادﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ و ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل آﻟﺒﺮ ﮐﺎﻣﻮ و ژانﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻣﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎن و ﺗﻌﻘﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آن
ﻫﺪﻓﯽ و ﻏﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺼﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﺟﻬﺎن و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭼﺎرۀ آن
اﺳﺖ .ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮏﻣﺸﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ داﺋﻤﺎً ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و داﺋﻤﺎً اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد .ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺟﺰ ﻋﺪم ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ راﯾﮕﺎن و ﺑﯿﺠﺎﺳﺖ.
در آﺛﺎر ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺄس و ﻇﻠﻤﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری »ﺑﻮف ﮐﻮر« را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﺄﯾﻮﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖﺗﺮﯾﻦ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮده وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﮓ در دﻧﯿﺎ
و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ در »وﻟﻨﮕﺎری« و »ﺣﺎﺟﯽآﻗﺎ« ﺑﺪل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻘﺎد و ﻣﺒﺎرز
و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد«.
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻃﺒﺮی و ﻧﻮﺷﯿﻦ و ﺗﺎﺣﺪودی ﻋﻠﻮی ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻄﻠﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﺧﺼﻮص ﻧﺜﺮ ﯾﺎ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺪ و  ...ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
»دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ«ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎدر ﺷﻮد! ﺷﺎﯾﺪ در دو ﺟﻤﻠﻪی
ﻃﺒﺮی در ِ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﺨﺶ »ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﻠﯽِ « ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺘﻮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را دﯾﺪ و ﻫﻢ
ِ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی آﻧﺎن از ﮐﻨﮕﺮه» :ﺑﺮﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﻋﻀﺎء اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻨﺮ و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻨﺮ ﭘﯽﺑﺒﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ
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ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎم و ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﺪ «.ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

 – ۶ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﯾﮏﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ )ﮐﻪ در زﯾﺮ
آوردهام( »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ«ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واژهی »آرزو« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮوه »ﺣﺰﺑﯽ« ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از »رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« آورده ﺷﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ و ﺗﻌﺒﯿ ِﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آن در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ واژﮔﺎن
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در آن ،واژﮔﺎن ِ
ﭼﭗ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«،
ﺧﺎص ﺟﻬﺎنِ ِ
ﮐﺘﺎب
از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽِ ﺣﻘﯿﻘﯽ« )ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن روزﮔﺎر ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ دارد( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪِ .
ﮐﻨﮕﺮه ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﻧﺎم ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأیﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﻫﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و ﺷﻮرویِ آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻦِ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽِ آن زﻣﺎن ،داوری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ
»ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ِ
ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان درﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدﯾﻪ ﻫﻤﺎره از ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺮوﺷﺮ و ﭘﯿﮑﺎر ﯾﺰدان و اﻫﺮﯾﻤﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ را در دلﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﻪﺳﺰا و ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻢوﺑﯿﺶ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم را اﻧﺠﺎم
داده ،در ﺟﻨﺒﺶ آزادی اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﺪهای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
و ﺷﺎﻋﺮان درﻃﯽ ﺟﻨﮓ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺧﻠﻖ را آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻬﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق:
 – ۱ﮐﻨﮕﺮه آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ،ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮی و زﺷﺘﯽ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در
آﺛﺎر ﺧﻮد از آزادی و ﻋﺪل و داﻧﺶ و دﻓﻊ ﺧﺮاﻓﺎت ﻫﻮاﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده ،ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮﺿﺪ اﺻﻮل
و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺎﺷﯿﺰم را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺗﺮاوش ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
و اﻓﮑﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۲ﮐﻨﮕﺮه آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺧﻠﻖ روی آورﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ

94

رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
اﻓﺮاط روا دارﻧﺪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﺳﻠﻮبﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ادﺑﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻠﻤﯽ را ﺷﺮط ﻻزم ﭘﯿﺪاﯾﺶ ادﺑﯿﺎت
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۳ﮐﻨﮕﺮه آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪﻧﻔﻊ
ﺻﻠﺢ و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
 – ۴ﮐﻨﮕﺮه از ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮۀ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه از اﺑﺘﮑﺎرات ﺣﺴﻨﮥ آن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.
 – ۵ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖرﺋﯿﺴﻪ
ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ،ﻫﯿﭻ ردی ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﻓﮑ ِﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎزﻫﻢ در ﻧﺒﻮ ِد ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
داﯾﺮهی ﮔﻤﺎن )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻋﺮﺻﻪی ادﺑﯿﺎت
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را ﭼﻮن ﺣﺮﺑﻪای ﻣﻬﻢ درﺧﺪﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟ اﻣﺎ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎﺟﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﯽﮔﯿﺮی آن دﯾﮕﺮ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﺒﻮد؟ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻔﻮذ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯽدرﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن را
از ﭘﯽﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ؟

 - ۷آﯾﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻌﺪی راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؟
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎوآﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞِ »ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« را اداﻣﻪی
ﺗﺸﮑﯿﻞِ »اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان« اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﯿﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣ ِﺮ ﺧﻼﻓﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ :ﯾﮏ ،ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ» .ﮐﻨﮕﺮه« )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ)اﺗﺤﺎد
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ( ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻮروی( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ »ﮐﺎﻧﻮن« درﭘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮهای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ِ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .دو» ،ﮐﻨﮕﺮه« ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﻘﺎمﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی )ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان اﯾﺮان ،ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی( ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ ،در ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﮐﺎﻧﻮن« ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺳﻪ ،ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﯽِ آرزوﺷﺪه در »ﮐﻨﮕﺮه« ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺣﺰﺑﯽِ و
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ِ
ﺣﺰﺑﯽ،
درﺣﺪ ﺧﻂﻣﺸﯽِ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﺗﻮدهای« اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪی اﺻﻠﯽِ
»ﮐﺎﻧﻮن« آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن در اﯾﺮان و آزادی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺎ ِر ﺧﻼقِ ﺧﻮد
ِ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن( ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ
ﺑﻮد .و ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﯾﮑﯽ )ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮد ،در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾ ِﺦ
ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣ ِﺮ اﺳﺎﺳﯽِ »آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﺸﺮ« را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﻧﻬﺎ ِد ﻣﺪﻧﯽِ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
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ﺧﺴﺮو ﭘﺎرﺳﺎ*

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ــ و ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺟﻬﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ
اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آن ﻧﺪارﻧﺪ ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و درسﻫﺎی
آن ﻫﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﻬﻮده و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوﺗﻮﭘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن و ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺟﺪی ﺣﺮﮐﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت آن
از ﺿﺮورﯾﺎت ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا و ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻋﯿﻮب آن و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻧﺘﻘﺎ ِد
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽِ ﻣﻄﻠﻖِ آن ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺟﺪﯾﺖ در ﻋﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن دارد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺎرهی ﻫﯿﭻ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮏﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪاﻧﺪازهی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾ ِﺦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ .و اﯾﻦ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺗﺮﯾﻦ
ِ
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﯽﻧﻘﺺﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آن را در ﺣﺪ ﻗﺪﯾﺲ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﯾﮏﻓﺎﺟﻌﻪی ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
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ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻃﻮری دﺳﺘﭽﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ از
ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﺻﯽ در ﭘﺴﺘﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آنﻗﺪر زﯾﺎد و
ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮور آﻧﻬﺎ ﯾﮏﻋﻤﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﯾﮏﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ
درازﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪل ﺑﻮدهاﻧﺪ:

اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﺰب
ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ارﺗﺒﺎط ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ

 - ۱اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪانِ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در زﻣﺎن ﺧﻮد ،و ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از
آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻫﺮدو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ
درﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﻪ زودی واﻗﻊ ﻧﺸﺪ )ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد( ،و
ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﯾﮏﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮداﺷﺖ
ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو اﯾﺮاد دارد .اول آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در
ﻋﯿﻦ اراﺋﻪی ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽِ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ،از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺸﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ روﺳﯽ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و از اﻣﮑﺎن دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﯾﻦ آﺑﺸﯿﻦﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد( ﯾﮏﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاوان و
ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دوم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﺧﻄﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺒﻮر
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ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد( ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر رواﯾﺖ
ﺑﺰرگﺗﺎرﯾﺦاﻧﮕﺎری اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در واﻗﻊ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺮای
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ »اﺗﻮرﯾﺘﻪ«ی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد؟ آنﻫﻢ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺣﺬف ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮات
ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ.
از اﯾﻦ ِ
ﺑﺤﺚ دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮاﯾﺶ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزهی واﻗﻌﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »از ﭘﯿﺶ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه« و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ .ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﺛﺮ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب  ۱۹۰۵در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﮑﺴﺖ روﺳﯿﻪ از ژاﭘﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﺑﻪﺟﺎی ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺰار ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺒﺪادی را دﺷﻮارﺗﺮ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ
و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد .ﺷﺎﯾﺪ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻪ زﻣﺎن و ﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن و ﻧﻪ آﺛﺎر آن
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺳﯿﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ژاﭘﻦ و ﺳﭙﺲ
در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻮرش دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان و اﻣﺘﻨﺎع آﻧﻬﺎ از
اداﻣﻪی ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎناﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در روﺳﯿﻪ و ﻫﻢ در آﻟﻤﺎن )و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ
و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺳﻠﻄﻪی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ )و ﻧﻪ ﻫﻨﻮز اﮐﺘﺒﺮ( ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰار ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ،ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ  ،...ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ وارد ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
در ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﺗﺰﻟﺰل و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﻔﺮط ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ از ﯾﮏﻃﺮف و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ژﻧﺮالﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪا ِر ﺗﺰار و راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ
و ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ ﺣﺘﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ً در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ژﻧﺮالﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﮐﺎدتﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ  ...ﺗﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻟﻨﯿﻦ :ﮐﻤﻮﻧﺎردﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ! و
ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻤﻮن ﻗﻮای ارﺗﺠﺎع آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ!( و ﯾﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻘﺪر ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ »ﻧﻈﺮی» «،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ «،ﯾﺎ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺎب« ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در روﺳﯿﻪ ﯾﺎ »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آن« ،ﻗﯿﺎم ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در آنزﻣﺎنِ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻪﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪم اراﺋﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ و ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،در
آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ در ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ،
ﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﺗﺰار ،ﻧﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺗﺪارک ﮐﻮدﺗﺎی ژﻧﺮالﻫﺎ،
ﻫﯿﭻﯾﮏ را ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .آری ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای از ﺳﺮ ﺑﻐﺾ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را »ﮐﻮدﺗﺎ« ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻋﺪهای  ۴-۳ﺳﺎل ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺑﻌﺪ از آن را ﺟﺰء ﻣﺒﺎرزهی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب  ،۱۹۰۵ﯾﺎ
ﺳﻘﻮط ﺗﺰار در اﺛﺮ ﺷﻮرش دﻫﻘﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و اداﻣﻪی ﻫﻤﺎن وﺿﻊ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ را در
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی ﺧﻮد وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی از »ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ« اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻌﺪا ً ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ.

 - ۲اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻔﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم
ﻃﺒﻌﺎً از ﺟﺎﺋﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .روﺳﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ .در آﻟﻤﺎن ﻫﻢ
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻟﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب آﻟﻤﺎن ﺑﻪ »ﻧﺠﺎت« روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ در آن
زﻣﺎن دور از ذﻫﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آﻟﻤﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را ﺑﻪدﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﻫﯿﭻ ﺑﻨﯽﺑﺸﺮی ﺟﺰ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام دوام ﻧﯿﺎورد .ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﻮای ارﺗﺠﺎع از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ آن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و
از داﺧﻞ و ﺧﺎرج آﻧﺮا ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داد .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺷﻮروی واﻗﻊ
ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞِ درﻣﺨﻤﺼﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺗﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏﮐﺸﻮر
را ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،و ﻧﻪ ﻟﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ ار اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﺗﺰ ﻏﻠﻄﯽ
ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان در آن زﻣﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه ﭘﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! اِﺷﮑﺎل اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻃﺮﻓﺪاران او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪراﺳﺘﯽ ِ
ﻣﻬﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع آن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ ﮐﺎر در اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه و ﯾﺎ ﭼﺮا
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در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه .اﯾﺮاد در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻢ از
آن ﻣﺒﺮا ﻧﯿﺴﺖ.

 - ۳دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﺰب
دﯾﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درک اﻣﺮوز ﻣﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ و آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ از ﻃﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﺮاد ﮐﻠﯽ دارد و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻧﺐداراﻧﻪ از ﺧﻼ ِل ادﺑﯿﺎت آن زﻣﺎنِ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در دﻓﺎع ﮐﻠﯽ از ﻣﻀﻤﻮن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ــ روزا
ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ ﺟﺪلﻫﺎی ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی آﮔﺎﻫﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی اوﺳﺖ .او ﻧﻪ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ .او ﯾﮏاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ
روﯾﺎزدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ آنﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻫﻤﯿﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺴﯿ ِﺮ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻣﻔﻬﻮمِ ﻣﻮر ِد ﻗﺒﻮلِ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﭼﻘﺪر ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی روﺳﯿﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽِ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺻﺮﻓﺎً
اﺳﯿﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و درﮔﯿﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ِ
ﺗﺤﺖ
ﺷﺮ ِ
اﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر را ﺑﺘﻮان ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎً دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﻔﯽِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژواﺋﯽ و ﺻﻮریﻫﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﺪﯾﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود آن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺪﯾﺪنِ ﺿﺮورت آن در آنزﻣﺎن ــ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ا ُوﻟﯽ اﻣﺮوز ــ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در
ﭼﻨﺒﺮهی اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از ﻓﻮاﺋﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ ﯾﮏﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ و ﻋﻠﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ .ﯾﮏرﻫﺒﺮ
ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ،رﻫﺒﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯿﻪ .در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺦ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮغ و ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﻫﺮﮐﺲ ــ وﻟﻮ ﻟﻨﯿﻦ ــ راه
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ؟ دﯾﺪ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮ ِ
اﺗﯿﮏ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن
»ﺣﺰب ﻃﺮا ِز ﻧﻮﯾﻦِ ِ
واﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« )ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺰب ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺧﯿﺮ در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد( .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽرود و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در درون ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ
ارﺗﺸﯽِ ﻓﺮﻣﺎندﻫﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً در ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
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ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻋﻤﻞ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ــ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺰب ــ آنرا
اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ« ﯾﮏﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﮏآرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد،
ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اوﺗﻮﭘﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ازﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻻﺟﺮم ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺒﺎرزات
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺑﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺮمﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ را ﺧﻮ ِد ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ« را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺷﻌﺎر درﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮای ِاﻋﻤﺎل ﺷﺪن
ﺣﺰب ِ
واﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
دارد .اﺻﺮار ﺑﺮ ِ
ِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ــ اﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎً
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﺣﺪ اﺑﺪا ً ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞِ واﺣﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﻧﺘﺨﺎب راه واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ.
و اﻗﺪامِ واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﺪﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦﻗﺪر ﺗﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ و راه وﺟﻮد دارد .ﻓﻘﺪان آن ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ .ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن!

 - ۴ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺮاﮐﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان در
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در آنزﻣﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﻄ ّﻮل و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻨﺞ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺼﻮ ِر ﺗﻘﺪمِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽِ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ روﺑﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﭘﺮدازی اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت و اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻤﻪی ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮوزه
ِ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪدیِ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺪی و »ﮐﺎرﮔﺮﯾﺰه« ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﺪل ﺳﺘﺮون اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻟﻨﯿﻦ آنﻗﺪر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﺟﻨﺎحﻫﺎ را در ﺣﺰب ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد )اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮﻧﻮع ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺎﯾﻦ
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دارد( و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮدهای ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﻮراﻫﺎ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

 - ۵ارﺗﺒﺎط ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ از ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺒﺪاد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺻﺪﻫﺎ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪ.
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎی او )و ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼ ِﺮ
ﻋﻤﻠﯽِ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺷﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺦاﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ
دﻏﺪﻏﻪی ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺰب و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی اﯾﻦ ﻣﺮد »ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺧﺸﻦ و ﺑﯽادب«
را داﺷﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺰب ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻣﻬﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮری و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎع و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖدردﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺮهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهی
زﯾﺎدی ﻣﺨﺪوش ﮐﺮد.
ﻋﺪهای ﻫﻨﻮز ﺷﯿﻔﺘﻪ وار دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻮروی را در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏاﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﯿﺴﻮادی در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪ .ﺷﻮروی در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ از ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داد و دﺳﺘﺎورد
داﺷﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ،وﯾﺘﻨﺎم
و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﺮد ،و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را از ﺗﺮس ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ دادن اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ رای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی  ...ﮐﺮد .در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻌﺎدل ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ )و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪه( ،اﻣﺎ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻬﺎن
اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻪﺟﺎی
ﺧﻮد ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد .و آﻧﻬﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ :ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﯾﺎ آﻣﺪن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻘﺪان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪی ﺣﻮادث ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
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ﻣﺴﺌﻠﻪی دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻤﺎنﭘﺮدازیﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ واﭘﺲﮔﻮﯾﺎن .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎر ﮐﺮد
و در ﭘﺮﺗﻮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﯿﻢ درسﻫﺎی ﻻزم را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آنزﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ــ ﻻاﻗﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻧﺪارد ــ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﺟﻮابﻫﺎی ﺳﻠﺒﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﻠﺒﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺮوزه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪﻃﻮر اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻃﺮحﻫﺎﺋﯽ اراﺋﻪ داد .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد
و ﻟﺰوم ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ دارد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﻣﮑﺮاﺳﯽ آنﻗﺪر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﻗﺪر در ﻣﻮارد اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
آن ــ ﺻﻮری و ﺑﻮرژواﺋﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ــ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً
ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺎره ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدش ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اراده
و ﻣﻨﺎﻓﻊِ )واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺼﻮر( ﺧﻮدش .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎزﻣﺎن داد .اﯾﻦ را آﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎن ،و ﻧﯿﺰ
ﺷﮑﺴﺖﻃﻠﺒﺎن» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.

*ﺟﺮاح و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮقﺗﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰواﻋﺼﺎب ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺟﺴﺘﺎرﻧﻮﯾﺲ

105

ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ
ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری]*[۱

ﺗﺎرﯾﺦ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏﺑﺎر ﺗﺮاژدی و ﺑﺎر دوم ﮐﻤﺪی.
ﺳﻮم آورﯾﻞ  ۱۹۱۷ﻟﻨﯿﻦ از ﺑﺎﻻی زرهﭘﻮش ﺗﺮاژدی روﺳﯿﻪ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
"زﻧﺪهﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" آﻏﺎز ﮐﺮد ۷۴ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در  ۱۹اوت
 ۱۹۹۱ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ از ﺑﺎﻻی زره ﭘﻮش ﮐﻤﺪی ﻣﺮگ آن را اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻫﺪف:

ﻫﺪف ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ "اﻧﻘﻼب"
و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﺎد؛
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داد؛ ﯾﮏﺑﺎر "ﺑﻪﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﺣﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻓﻼﮐﺖ آﻓﺮﯾﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ درسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﻬﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زور ،ﺟﻨﮓ ،ﮐﺸﺘﺎر ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻓﻘﺮ و آوارﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه
 -۱آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی و ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ و ﺣﺒﯿﺐ ﭘﺮزﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و اﺻﻼﺣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ آن اﻓﺰودﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از وﻗﺖ و زﺣﻤﺎت ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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در ﭘﯽ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﮑﯽﺑﻪﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﺪ .دﻟﯿﻞﻫﺎ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی
ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻیِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎ ِد ﺷﻮروی
در دﻫﻪ  ۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
ِ
ﺳﻘﻮط "دوﻟﺖ
ﻓﺮض اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻮراﻫﺎ" دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻧﺒﻮد آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ"
و "ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ" ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺷﻮروی ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮏﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﺌﻮری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺒﻮد ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی ﺑﺪون آن دوام ﻧﻤﯽآورد" .ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮراﻫﺎ" ﺑﺎ زور ،ﻧﻔﯽ آزادی و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼب ،ﺟﻨﮓ ،و اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ و
ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺻﻼح ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ
وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
درﮐﻨﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،آزادی را ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮض دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون آزادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام ﺑﯿﺎورد و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻔﯽ آزادی ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ِ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم و ﺿﺮوری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪون
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۱-۱۹۸۵ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﯿﺪه در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی
و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﻠﯽ آن  ۱۵۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﻞ وﻟﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ [۲].اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻧﮕﺎه "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻟﯿﺴﺘﯽ" ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی از
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺎی آنرا ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درﺷﻮروی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
داﺷﺖ .ﻓﺮض ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻧﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﯽ آن ﺑﻮد.

ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ داده ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود
2- Walzer, Michael, 1993. "A Credo for This Moment," in Dissent 37, No 2 (Spring 1990), p.160,
re-print in Philip Green (ed.), Democracy: Key Concepts in Critical Theory, New Jersey, Humanities Press: 244.
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ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﻧﻘﻼب و ﺳﺨﺘﯽﮐﺸﯿﺪهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آن ﻧﺴﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻠﺨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮد .آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺰ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻮروی را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮدش ﭘﺎکﺳﺎزی ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮری ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ در ﺳﺎل
 ۱۹۵۹ﺑﻪ ﻓﻀﺎ رﻓﺖ ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ آن روﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﮕﺎر ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﺶ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ
ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ در دﻫﻪ  ۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻮد .ﯾﻮری ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد .در دﻫﻪی
ﻫﺸﺘﺎد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ وام ﻫﻨﮕﻔﺖ ﯾﮏﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود رخ ﻣﯽداد .ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻧﺮم ﻋﻘﺐ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺟﺪالﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راه ﻃﯽ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
ِ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎره دﻟﯿﻞﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻞ را ِه ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺶ
ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺲ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺑﺎرهی روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺧﺘﻼفِﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی وﻻدﯾﻤﯿﺮاﯾﻠﭻ ﻟﻨﯿﻦ ) (۱۹۲۴-۱۸۷۱و
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ) (Bolsheviksدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۱۷ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن" ،در روﺳﯿﻪ ،ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻬﺎن
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
دﻟﯿﻞﻫﺎیِ ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽِ ﺷﻮروی
در ﺑﺎرهی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ "اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آن ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره و ﺳﭙﺲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮی وﻋﻤﻠﯽ ،و ﺟﺪلﻫﺎی ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ِ
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﺮاﯾﯽِ
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻫﻨﻮز دل در ﮔﺮو "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد" دارﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﻗﺎﺑﻞاﺟﺘﻨﺎب ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻧﻘﺸﻪی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی از آﻏﺎز ﻣﻌﯿﻮب و ازﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺑﻮد .ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ﭼﺮخﻫﺎی آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻮروی دردرون اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺻﻠﻪ ﻧﺎﺟﻮر و اﺳﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺎﯾﻪی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮو آن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﮔﻮﻻکﻫﺎ )اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری( وﮐﺸﯿﺪن »ﭘﺮده آﻫﻨﯿﻦ« ﺑﻪ
دور ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل دوام ﺑﯿﺎورد ودر اﻧﺰوا ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺰوا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دروغ و زور ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوام ﺑﯿﺎﺑﺪ،
و ﻣﺮدم ﺧﻮد و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ آﻫﻨﯿﻦ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ "ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻧﺴﺎنِ ﻣﺪرن" ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی آﻧﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪرﻏﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان دﺳﺖ آوردﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن را ﻧﺎ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
راﺟﺮﮐﯿ َﺮن ) (Roger Keeranو ﺗﻮﻣﺎس ﮐﻨﯽ ) (Thomas Kennyﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب
"ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪ :ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی"] [۳را در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﺚ در
ﺑﺎره ﺷﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
 .۱ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻼف ﺳﺮﺷﺖ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 .۲روﺳﯿﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
 .۳ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آنرا ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردﻧﺪ.
 .۴ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد.
 .۵آﻣﺮﯾﮑﺎ از راه ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ آنرا ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﺪ.
][۴
 .۶ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎد داد.
دﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎرهای ﻧﮑﻨﻨﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرک
آﻟﻤﺒﺮگ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی
را رﺷﺪ "اﻗﺘﺼﺎد دوم" ) (second economyداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ [۵].ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﻪ دﻫﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ
3- Roger Keeran & Thomas Kenny, 2007. Socialism Betrayed: Behind the Collapse of the Soviet
Union
 -۴اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ازﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺎرک اﻟﻤﺒﺮگ ) (Mark Almbergﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮏ.
http://www.peoplesworld.org/article/understanding-what-went-wrong-in-the-ussr/
 -۵اﻟﻤﺒﺮگ ،ﻣﺎرک ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
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رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ
ﻣﯿﺰان ارزش "اﻗﺘﺼﺎد دوم" از  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﺑﻞ دردﻫﻪ  ۶۰ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﺑﻞ دراواﺧﺮ دﻫﻪ ۸۰
رﺳﯿﺪ .درآﻣﺪ اﻓﺮاد از اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ ﺑﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻼی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ
) ،(۱۹۳۸-۱۸۸۸ﻧﮑﯿﺘﺎ ﺧﺮوﺷﭽﻒ ) ،(۱۹۷۱-۱۸۹۴و ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۹۳۱را
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎد دوم ،و ﻟﻨﯿﻦ ) ،(۱۹۲۴-۱۸۷۰اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ) (۱۹۵۳-۱۸۷۹ﯾﻮری
آﻧﺪرهﭘﻮف ) (۱۹۸۴-۱۹۱۴را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺧﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از آﻏﺎز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ در ﺷﻮروی
وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺟﺪالﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎی
روس ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ) (Mensheviksو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اس آرﻫﺎ
) (Social Revolutionarisﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
در ﺳﺎل  ۱۹۱۷اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ [۶].واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ و "ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ" )ﻧﭗ( را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮفاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی را  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و  ۵۰درﺻﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﭗ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۳۱اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن رخ داد و ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎرزی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮروی را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮐﺮد را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻨﯿﺪه درﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﯾﻘﻪ آﺑﯽ( ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ )ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
را ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ )در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﺮﺧﻼف ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ
آورد .ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰاش روی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن
) (Globalizationو ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را درﭘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭙﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ
و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،و دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﻓﺮد ﻫﺎﻟﯿﺪی ) (۲۰۱۲-۱۹۴۶ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ او آن را "اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ
 -۶دو ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻗﻠﯿﺖ از ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﮐﻪ در ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
روﺳﯿﻪ اﻧﺸﻌﺎب رخ داده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﻧﮕﺮش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﻨﺸﻮﯾﺴﻢ ﻧﮕﺮش ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﺳﻮم" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ [۷]،ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻫﻢ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد (۱ [۸].ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ درآﻣﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ؛  (۲ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻮم
)ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای( و ﺑﺤﺮان دﻫﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﺎد ﮐﻪ ِ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد دوم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮای ﺷﻮروی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد؛ و  (۳ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮروی درﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺧﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﺮد] .[۹اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮای ﺷﻮروی دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻫﺎﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ،
][۱۰
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.

ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﻠﺴﻮﻧﯿﺴﻢ

رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﻏﺮب از زﻣﺎن ﻟﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﻀﻮر
و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی "ﺟﻬﺎن ﺳﻮم" زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮروی و ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﺘﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ درﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻏﺮب و درﻣﯿﺎن ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی
رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی "ﺟﻬﺎن
ﺳﻮم" ﻣﯿﺎن ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی در دوره ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮروی ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی "ﺟﻬﺎن
ﺳﻮم" را "ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﻠﺴﻮﻧﯿﺴﻢ" )وودرو وﯾﻠﺴﻮن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ درزﻣﺎن اﻧﻘﻼب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ( ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .وﯾﻠﺴﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آزادی ﻓﺮد ﺑﺮای ﺣﻖ
 -۷داﻧﯿﻞ ﺷﯿﺮو از ﭘﻨﺞ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﺘﻌﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد ازآنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺲ رخ داد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ )،(۱۸۳۰-۱۷۸۰
راه آﻫﻦ وذوب آﻫﻦ ) ،(۱۸۷۰-۱۸۴۰ﺷﯿﻤﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﯽ  -ﺑﺮق ) ،(۱۹۱۰-۱۸۷۰اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ) ،(۱۹۷۰-۱۹۲۰ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از دﻫﻪ  ۷۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎدر رﻫﺒﺮی در ﻫﺮ دورهای ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮده اﺳﺖ.
Chirot, Daniel, 1992. “After Socialism What? The Global Implications of 1989 in Eastern Europe”, in Nikki Keddie (ed.),
8- Halliday, Fred, 1992. “A Singular Collapse: The Soviet Union, the Market Pressure, and InterState Competition”, in Nikki Keddie, Contention, No. 2, Winter P. 128.
9- Halliday, Fred, 1992. Ibid., PP. 121-141.
 -۱۰ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و واردات ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ از  ۲۶۰۰ﺑﻪ  ۱۰۰۰ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
http://www.resilience.org/stories/2013-03-18/what-really-killed-soviet-union-oil-shock/
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻌﺎر "اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ از ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪل ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺷﻮروی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮروی ﮔﺮه زد.
اﺣﺰاب ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﮐﺘﺎب "ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻟﻨﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ [۱۱].اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﺞ
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮوری ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﺖ ،ﺟﻬﺎن را دو ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺮد ،و اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی
ﭼﭗ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی ،و ﯾﺎ ﭼﯿﻦ ،و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﭘﺎی داﺧﻠﯽ ﺿﺮورت رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﯿﺮوی از ﺗﺰﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺒﻞ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯽﺑﺒﺮﯾﻢ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف
از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺶ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﯾﮏ ﮐﺸﻮر و آن
ﻧﯿﺰ درروﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاش رﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎورﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
درﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ،ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ ازﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ
درﮐﺸﻮرﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﯾﺎری روﺳﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ درآﻟﻤﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،او اﯾﻦ ﺗﺰ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ دﺳﺘﺎورد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در روﺳﯿﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺮح ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﭗ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی اوﺳﺖ.
اﯾﻮان ﺑﺮﻧﺪ ) (Ivan Berendاﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﻟُﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد
ﻫﺎﻟﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﺎﺑﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب را در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ [۱۲].در واﻗﻊ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق رخ داد .ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪاز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز ﺑﻮد.
درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  ۸۰اﯾﻮان ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از
11- Wallerstien, Immanuel, 1992. “The Concept of National Development, 1917-1989”, Theoretical Perspectives, pp. 79-89.
12- Berend, Ivan, 1002. “East-Central Europe: After Communism What?” in Nikki Keddie (ed.),
Ibid., Pp.96-98.

112

ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
آﻧﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮم ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺷﻮروی آﻧﺮا ﺑﺎﺧﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ "ﺑﺤﺮانِ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ" ،ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.
ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ) (glasnostﻣﻮﻓﻖ ،و ﭘﺮﺳﺘﺮوﯾﮑﺎیِ ) (perestroikaﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی او ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .او ﺑﺎﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮروی راﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد؛ و ﺑﺮﺧﻼف رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮروی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک
ﺷﺮق را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺷﻮروی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﮔﺮ ﮔﯿﺪر ) ،(۲۰۰۹-۱۹۵۶ -Yoger Gaidarﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای درﺑﺎرهی ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی داده اﺳﺖ .ﯾﻮﮔﺮ ﮔﯿﺪر اﻗﺘﺼﺎددان ﻟﯿﺒﺮال روﺳﯽ در ﺳﻦ ۳۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی در ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی
دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﮔﯿﺪر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ داده
اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﺷﺪ [۱۳].ﯾﮑﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﺷﻮروی روی ﺻﻨﺎﯾﻊ و در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،دوم ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮان ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن
در آوردن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد از آن .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻮروی ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﮔﯿﺪر از ژوﺋﻦ  ۱۹۹۲ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ )(۲۰۰۷-۱۹۳۱
و ﻣﻌﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی "ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ" ) (shock therapyﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪ [۱۴].او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺷﻮروی ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺑﻮد[۱۵].ﮔﯿﺪر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﻤﺘﺮی ﺗﺮاون ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﻦ در رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮدهام .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ دارای ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی
ﻓﻘﺮ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
 [۱۶]"...ﮔﯿﺪر ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ در
 -۱۳روﺳﯿﻪ درﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ  ۱۰۵۵۱۷۱۰ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را در ﺟﻬﺎن دارد.
ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﮏ.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_production
-۱۴ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺗﻮرم ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﺷﻮک اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﯿﺪر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮﻧﻤﺎﻧﺪ و
دراوج ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد.
 Yegor, 2007. Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, translated by Anو 15- Gaidartonina W. Bouis. Brookings Institution Press.
.نک16- https://www.opendemocracy.net/od-russia/dmitri-travin/yegor-gaidar-reformer-who-died-of-neglect
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ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۲-۹۱اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،در روﺳﯿﻪ ﻫﻢ
رخ ﻣﯽداد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رخ دﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ
داد .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪوﯾﮋه درﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻏﯿﺮ روس ﺑﺴﯿﺎر دوﭼﻬﺮه و دوﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻏﯿﺮِروس ﺑﻪﺷﺪت ﻋﻠﯿﻪ روسﻫﺎ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻊ
رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﯿّﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
”ﺳﻮﯾﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آذری در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ" در ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی
][۱۷
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
][۱۸
درﮐﻨﺎر اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﮔﯿﺪر ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻫﻢ دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری :درسﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﺪرن" Collapse of an Empire:
 ،Lessons for Modern Russiaﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در دﻫﻪی ۱۹۸۰
ﮐﺸﺎوزی ﺷﻮروی ﺑﺎ رﮐﻮد ﺟﺪی روﺑﺮوﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن در
ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی روی ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
) (CIAو ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ از درآﻣﺪ ارزی ﺷﻮروی ﺣﺪود  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
واردات ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻮروی ﺑﻮد .درﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وام ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪا ً ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺮو ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای دادن وام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻣﯽﺷﺪ[۱۹].ﮔﯿﺪر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور ﮐﻨﺘﺮلاش را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻏﺮب ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻮد :آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻫﺮﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ راه ﺣﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
17- Tohidi, Nayereh, 2006. “Soviet In Public, Azeri In Private, Gender, Islam, and Nationality
In Soviet and Post-Soviet Azerbaijan”, Women’ Study, international Forum, Vol. 19, Nos. 1&2,
pp.111-123.
 -۱۸ﮔﯿﺪر ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۸۰را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺳﯿﺎ(
وﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ) .ﻫﻤﺎنﺟﺎ(
19- Gaidar, G. April 2007. “The Soviet Collapse”, http://www.aei.org/feature/the-soviet-collapse/
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻟﻄﻔﺎً اﻋﺘﺒﺎر  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻری را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ".
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯿﺨﺎﺋﻞ ﮔﻮرﺑﺎ ﭼﻒ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
آن در دورهی ﺧﺮوﺷﭽﻒ ،ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮژﻧﻒ ) (۱۹۸۲-۱۹۰۶و اﻟﮑﺴﯽ ﮐﺎﺳﯿﮕﯿﻦ ) (۱۹۸۰-۱۹۰۴آﻏﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺿﺮوری ﺑﻮد .ﺑﺮژﻧﻒ و ﮐﺎﺳﮕﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ داﻣﺪاری و
ﮐﺸﺎورزی را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ؛ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ،و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎوران را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﺳﻮد و
][۲۱
ﻗﺮاردادﻫﺎی آزاد ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ارﮐﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻫﻨﯿﻦ ﺷﻮروی را ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪا ً
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ،آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ زدﻧﺪ،
ِ
اﻣﺎ ﻣﺮدم ِ
ازﺗﺮس ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دورهی ﺧﻔﻘﺎنِ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنِ
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎمِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ،دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد .ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ در ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﺗﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان روﺳﯿﻪ در ﺑﺎﻻی زرهﭘﻮش ﭘﻮش ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد از
ﺑﺎﻻی زره ﭘﻮش ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﺷﻌﺎر "زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﺣﺘﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ )دوﻣﺎ( و ﺑﺴﺖﻧﺸﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻔﻆ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﺳﺘﻮر داد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ از ﻃﺮح اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺬر ﮐﺮد و رﻫﺒﺮی
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦِ ِ
ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺘﺎد و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺖ ،و
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی  ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮروی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ دررأس آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ وارث ﻗﺪرت در ﺟﻤﻬﻮری
روﺳﯿﻪ ﺷﺪ و ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ازﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﺳﯿﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ
راﻫﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺒﻪﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ اﺑﺮ ﻗﺪرت
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻔﻊ ﻏﺮب ﻫﻢ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪن
ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮروی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺸﻮد.
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺷﻮوری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﺣﻮادث
][۲۰

20- Gaidar, G. Ibid.
21- Nove, Alec, 1976. “An Economic History of the U.S.S.R.”, Penguin Book, pp.369-370.
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درﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺒﻪﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دراﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﯿﺮاثداران آن ﭘﺎﯾﺎن
][۲۲
ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ؟

ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮروی آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ) (۱۸۸۳-۱۸۱۸و راﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎز در ﺷﻮروی ﭘﯿﻤﻮده
ِ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﯾﮏ ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم ) (Eric Hobsbawm ۱۹۱۲-۱۹۱۷ﺗﺎرﯾﺦدان
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ
از آن آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد .ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ
در ﻧﻬﻀﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی اروﭘﺎ داﺷﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش اﺟﺮای دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ او از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آن زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮن
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺗﮑﺮار
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ وارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺟﺰمﮔﺮای او وارد اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ا ُرﺗﺪوﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺪهی ﻧﻮزده ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ارﯾﮏ ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داﻧﯿﻞ ﺷﯿﺮو ) (Daniel Chirotﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .از
ﻧﻈﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ
و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در ﺟﻬﺎن ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺮا دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ؟ او ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻮد اﻋﺘﺒﺎرش را ازدﺳﺖ داده ﺑﻮد و وﻋﺪهﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﺪاﺷﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﺟﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دروغ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.
 -۲۲ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﻤﻮار ﮐﺮدgl/MCvwxK ".

116

ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﺷﯿﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۲۰دروغ روی دروغ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن واﻗﻌﯿﺖ و
وﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽﺷﺪ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺳﻮم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎرا اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺳﻮ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺘﺴﯽ ﺑﻠﮑﻪ درﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ .ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ درﺣﺮف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
در ﺧﻸ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﭗ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﯿﻂ
][۲۳
زﯾﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ.

ﺑﯿﻤﺎریِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیزدﮔﯽ

ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻓﮑﺮی
و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ) ،(Totalitarianismﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﺎ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از "ﺗﻮده ﻫﺎ" ﺗﺎ ﺣﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر ،ﺣﺬف
][۲۴
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ) (Hannah Arendt ۱۹۷۵-۱۹۰۶از ﻧﺎزﯾﺴﻢ در آﻟﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ
ﺑﻌﻨﻮان دو ﺷﮑﻞ اﺻﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ) ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ( در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ "ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت" ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ .آرﻧﺖ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ" ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد .اﺑﺰار ﺳﻠﻄﻪ در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا و ﺗﺮور ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ "ﺗﻮده ﻫﺎ" ﻫﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور
][۲۵
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﺎوﯾﺰ رﻫﺒﺮان ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﺪوﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در ﺑﺎره ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﺎزﯾﺴﻢ در
23- Chirot, Daniel, pp. 29-48.
-۲۴ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎزی ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺑﻪ "ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ" ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎرﯾﺦ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ،ﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﯾﺪار اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Hannah Arendt, (1976), The Origins of Totaletarianims, A Harvest Book, Harcourt, Inc. San
Diago, P. 463
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ "اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ" را ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
25- Ibid., PP. 305-306.
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آﻟﻤﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از  ۱۹۳۰ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را
از ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ،ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮدﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ از ﺟﻠﺐ
آﻧﻬﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
درﮔﺬﺷﺘﻪ درﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻼ
ﺟﺪﯾﺪی درﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﺧﺎرج و ﺣﺘﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﻮده و ﻫﺮﮔﺰﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺰﺑﯽ ”ﺧﺮاب“ ﻧﺸﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را رد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
][۲۶
ﺗﺮور ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺪهﻫﺎ ،اﯾﺪآلﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ اﻫﺮم ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮآن اﺳﺎس
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و اﻧﺴﺎن ﻧﺎراﺳﺘﯽ را
راﺳﺘﯽ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیزدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﻮزهی ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ،ﻋﻠﻢ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﺧﻼق ،ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ و
اﯾﺴﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و
ﻋﺬاب وﺟﺪان ﮔﺮدد .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیزدﮔﯽ
ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﺧﻄﺎﮐﺎریﻫﺎیِ ﺧﻮد دﭼﺎر
ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﺼﺐ او اﺳﺖ .در ﻓﺮ ِ
اﯾﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و دروﻧﯽﮐﺮدن ارزشﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ در اﻧﺴﺎن دروﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻨﯽ
اﻧﺴﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن از ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و
رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن را اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﺧﻮد آزاری ودﮔﺮآزاری ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .در رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ اراده و اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﮑﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﺘﺤﺎری ﻣﻮارد ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اوج ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺼﺐ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ و ﺧﻤﺮﻫﺎی ﺳﺮخ در
ﮐﺎﻣﺒﻮج رخ داد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﻨﻮن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺎه ﻫﻤﭽﻮن ژاﻧﺪارﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ "اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ" ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از درون ﺿﻤﯿﺮ ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ِ
ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺎروﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪای ﮐﻪ از ﺧﻼل آن ﻫﻤﻪی رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﻮﺟﻮد
26- Hannah Arendt, (1976), Ibid., PP. 311-312
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﭼﻮن رواﺑﻄﯽ ازﻟﯽ و اﺑﺪی ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻞِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی در ذﻫﻦﻫﺎ و ﺿﻤﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﻠﮑﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی
][۲۷
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی را ﻧﺘﯿﺠﻪی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻦ ))Michael
 ،Mannﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﻟُﺲآﻧﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺳﻪ
ﻧﻮع ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮع روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﻮع ﺟﻬﺎنﺳﻮﻣﯽ ،و ﻧﻮع ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢِ ،
دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺟﺮای
ﻧﺎﺑﻪﺟﺎی ﻧﻈﺮ او و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻓﻖ
][۲۸
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﺪا داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ ،واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اروﭘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ [۲۹].ﺣﺰب ﮐﺎرﮔ ِﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎنِ اﻣﺮوز را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺮاث
][۳۰
داران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ داﻧﺴﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﻤﺎری

ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﯾﮏﺑﺎر در اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷ﮔﺬار از "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روﺳﯽ" ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪی "راه
رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" را ﺑﺮای ﮔﺬار ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻗﺒﻞﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ ،اﺗﯿﻮﭘﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﯽاﺳﺎس ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻣﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﺎﺣﺶ ﺛﻤﺮهای ﺟﺰ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی
ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻧﯿﺮوی ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
 -۲۷ﻫﺎﻣﻮن ،اﻧﻘﻼب و آﺗﺶ ﯾﺎ "دﯾﺎﻟﺘﯿﮏ" "ﭘﺮوﻣﺘﻪ و اروﺳﺘﺮات" ،ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ ،۱۹۷۵ ،ﺻﺺ.۵۱-۵۰ .
28- Mann, Michael, 1992. “After Which Socialism: A response to Daniel Chirot's "After Socialism What"?” in Nikki R. Keddie (ed.), Contention: Debates in Society, Culture, and Science,
No.2, Winter, P. 184.
 -۲۹ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻧﮏ .اﯾﻨﮕﻮار ﮐﺎرﻟﺴﻮن و آن-ﻣﺎری
ﻟﯿﻨﺪﮔﺮان"۲۰۰۷ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺮدان و ﻧﺎﺷﺮ رﺿﺎ ﻃﺎﻟﺒﯽ ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ.،
 -۳۰ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﺮدﯾﻮﻧﯿﻮﻧﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎور داﺷﺖ .اﻣﺮوز از اﯾﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ در اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﮕﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮروی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ ،اﺗﯿﻮﭘﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ،
ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺳﯿﺴﺘﻢِ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد رﺷﺪ ﻧﯿﺮویﻫﺎی ِ
ﻣﻮﻟﺪ )اﻧﺴﺎن و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ،آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ را ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد .اﻣﺎ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺛﺮوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و ﻫﻤﮕﺎن از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﺳﻮادی ،و ارزشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﺣﺰاب ﭼﭗ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ و از آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ دﻓﺎع روﺷﻨﻔﮑﺮان و اﺣﺰاب ﭼﭗ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻮد و ﯾﺎ
زاﺋﯿﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮ ِر ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻫﻢ از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺧﺘﺮاﻋﯽ روﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ "راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
وﯾﮋﮔﯽ و ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ را ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد [۳۱].اﯾﺪهی را ِه ِ
رﺷﺪ
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۰در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ "اﺣﺰاب ﺑﺮادر" )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( در ﻣﺴﮑﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪوﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،درواﻗﻊ را ِه ﻣﯿﺎنُﺑﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺧﻮد روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ راه ﻣﯿﺎنﺑُﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺳﻮق داده ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ دوم
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ را ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ "ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻦ"ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ از وی ﯾﺎد ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ داﻧﺴﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و
 -۳۱ﻧﻈﺮﯾﻪ راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﺎل  ۱۹۶۰در ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای
اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره "راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" ﻧﮏ .اﯾﮕﻮر اﻧﺪرﯾﻒ ،راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﺴﺮو اﺳﺪی،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻮرﯾﺤﺎن .۱۳۵۸ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺰﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎور اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی و ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﯾﻤﻦ و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رخ داد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رد ﻧﻈﺮات ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ [۳۲].ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ آزادی ﻓﺮد در ﻣﺤﻮر آن ﻗﺮار
دارد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﺰب اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آزادی ﻓﺮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازی دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب ﭼﭗ در ﺟﻬﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺰﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ادوارد ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ) ،(۱۹۳۲-۱۸۵۰از
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را رد ﻣﯽﮐﺮد [۳۳]،و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات
اﻧﻘﻼب ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ) (۱۹۳۸-۱۸۵۴ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه
ِ
ﺑﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻫﻤﮑﺎر او ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ) (۱۸۹۵-۱۸۲۰دوﺳﺘﯽ و ﻣﺮاوده ﻓﮑﺮی
ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻋﻤﺪهی ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻤﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎی اﻧﻘﻼب و ﺣﺬف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺻﻼح دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد )ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ( را ﺷﯿﻮهی درﺳﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وی
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﺪر ﺑﺎزﻧﮕﺮی )روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ( در اﻧﺪﯾﺸﻪی
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد [۳۴].درﺳﺘﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﺷﺘﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮض ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺠﺮﺑﻪی رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪ .ﻧﻈﺮات ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی
و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﺘﯿﻦ را روزﯾﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ( و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ُﻣﺮﺗَﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .او در ﺳﺎل  ۱۹۰۸ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﯾﮑﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ا ُرﺗُﺪُﮐﺲ ﺑﻮد ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬارد
و ﺑﺎ ﻫﺎیوﻫﻮی زﯾﺎد و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﺻﻼح آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ و در آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ
 -۳۲ﻧﮏ .اﯾﻨﮕﻮار ﮐﺎرﻟﺴﻮن و آن-ﻣﺎری ﻟﯿﻨﺪﮔﺮن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 -۳۳ادوارد ﺑﺮﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﺷﺮطﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درﻋﻤﻞ ازﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎور داﺷﺖ اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ را
رد ﮐﺮد.
 -۳۴ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ارﺗﻮدوﮐﺲ واژه روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺗﻬﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
درﺷﻮروی ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦزداﯾﯽ زد ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺳﺮﻫﻤﯿﻦ
اﺧﺘﻼف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﻮد را از ﺷﻮروی ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺑﺮﻧﻈﺮات ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮓ
)ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ( ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ اداﻣﻪ راه ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎﯾﯽ
در اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ درﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﭼﭗﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ازاﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و از ﺑﻄﻦ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪﺗﻮﻧﮓ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ و اﻧﺸﻌﺎب دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﻓﺎن ﻣﺪاﻓﻊ آﻟﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﯿﻦ
ﺷﻮروی را "ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
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ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ روﯾﺰﻧﯿﺴﻢ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬارد .ﺣﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻌﺎً – ﺑﻪﺣﮑﻢ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﮐﺜﺮت ﻧﻔﻮس دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺮواژ ﻗﺪ ﺧﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ – ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ
][۳۵
روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮر آﺷﮑﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎور داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و ﭘﺮ از
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﺰار را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
و ﺟﺎی آن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ [۳۶].ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ارﺗﺪﮐﺲ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪ او ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ دوﻟﺖ ﺗﺰار ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه و دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻮرژوادﻣﮑﺮ ِ
اﺗﯿﮏ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺮِﻧﺴﮑﯽ ) (۱۹۷۰-۱۸۸۱ -Kerensky Alexanderﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﯾﮏ ”ﻗﯿﺎم“ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی ﺷﺒﻪﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻫﻤﻪی
ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ« ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺳﺎﻗﻂ و ﺧﻮد ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺮﮔﺸﺖ
از ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را در ده ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ،و واﮔﺬاری
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ "ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ"،
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ وارد ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺷﺪ ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ [۳۷].ﻟﻨﯿﻦ ﺳﻮم آورﯾﻞ وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﭘﺘﺮوﮔﺮاد
ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دوم ،ﯾﻌﻨﯽ
][۳۸
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
در اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺮاﻧﻘﻼب و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦُ ،رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ )-۱۸۷۱
 (۱۹۱۹اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ – آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ اروﭘﺎ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار
ﮔﺮوه رادﯾﮑﺎل اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﯿﺴﺖ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ،ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ [۳۹].ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه،
آنﻃﻮر ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 -۳۵ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﯾﺰﻧﯿﺴﻢ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۳۱ .
36-Kautsky, Karl, “Marxism and Bolshevism: Democracy and Dictatorship”. https://www.marxists.org/archive/kautsky/1934/bolshevism/ch04.htm
 -۳۷رﻫﻨﻤﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ده اﺻﻞ ﮐﻪ در  ۲۰آورﯾﻞ  ۱۹۱۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺿﺮ"
در روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮاودا ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻧﮏ .ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﺺ.۴۵۵-۴۵۳ .
 -۳۸ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻨﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ درﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﮑﺎری )ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ(
ﮐﺮد .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪﺟﻨﮓ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ورود ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ آنﻫﺎ
در روﺳﯿﻪ ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﻟﻨﯿﻦ
از ﺳﻮﺋﯿﺲ از ﺧﺎک آﻟﻤﺎن و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
-۳۹ﻧﮏُ .رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،اﺻﻼح ﯾﺎ اﻧﻘﻼب؟ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺸﺮ آزادﻣﻬﺮ.۱۳۸۱،
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ُرزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آنﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
از اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖُ [۴۰].رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اول روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۶از »اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ،
از اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺪرتﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎره اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺼﻮر او اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻠﯽ او
ﺳﺮﮐﻮب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻮد .او در ﻧﻘﺪ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
»آزادی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ – آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آزادی ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری آزادی ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ» «.ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺪون آزادی ﻧﺎﻣﺤﺪود
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺑﺪون آزادی ﻣﺒﺎرزه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ُﻣﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ
][۴۱
ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﮔﺮ ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ُرزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
اﯾﻦ اﺻﻮل را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪرت
را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺰبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺑﻪﺟﺎی زور و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻮروی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﺷﺖ.
در ﭘﯽِ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻪ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات )ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ( ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ  ۸۱٫۵درﺻﺪ آرای
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۱۹روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﯾﻮرش
ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  ۱۸۰۱ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺗﺰار ﺧﺎک ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎره
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ "آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ" ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن اﺳﻠﻮب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻏﯿﺮﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ و اﺳﻠﻮب دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و آن را ﺧﻼف
ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺪ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎرهی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
40- Kautsky, Karl, Ibid.,
41- Luxemburg, Rosa, “The Russian Revolution” in Philip Green (ed.), Democracy: Key Concepts, op. cit., p. 206.
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ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ را ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
"ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد را درﺑﺎرهی اﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ [۴۲]"....ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در  ،۱۹۱۶در ﮐﺘﺎب "دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب" از ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﻮﺗﺎ ﺑﻮد [۴۳].اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۴۸ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖﻫﺎ از آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎرهی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ

اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺰ ﺿﺮورت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
زﯾﺎد دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن روﺷﻦ او در ﺳﻪ ﻣﻮرد [۴۴]،ازﺟﻤﻠﻪ در "ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔُﻮﺗﺎ"
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺮﻓﺖ [۴۵].ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ دورهی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ "دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ﺑﺎﺷﺪ [۴۶].ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ
اﺳﺎس ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺣﺬف رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداﻣﻪی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎیِ ﻣﺎرﮐﺲ را ﺑﺪل "ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن" ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺑﻠﮑﻪ
"دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ" ﺑﻪﺟﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪزﻋﻢ آنﻫﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی
اﺳﺖ [۴۷].ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺷﯿﻮهی ﮐﺴﺐ و
ِ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺲ
اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ،آنﻫﻢ ﻧﻪ از راه
از "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
واژه "دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪﺟﺎی واژه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،واژه ﺿﺪ آن،
ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻧﮕﺎر ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﻐﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر
 -۴۲ﻧﻘﻞ از ﻟﻨﯿﻦ” ،اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ“ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۶۳۰ .
 -۴۳ﻧﮏ .ﻟﻨﯿﻦ و .ا .ﺑﺎ ".۱۳۵۳ /۱۹۷۴دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب“ ،در ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ۱۳۵۳ ،ﺑﺮاﺑﺮ ،ص.۵۴۷ .
 -۴۴ﺑﺮای ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﮏ .ﺣﺒﯿﺐ ﭘﺮزﯾﻦ" .۱۳۹۳ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ :دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" ،ﺑﺨﺶ
 ،۵ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﻧﻮ ،ﺷﻨﺒﻪ  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ ۲۹ -ﻣﺎرس .۲۰۱۴
-۴۵ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﺎرل" .۱۹۷۳ ،ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔُﻮﺗﺎ" ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺰﻧﺎﭼﺮز درﻧﻘﺪ ﻃﺮح ﻓﺮدﯾﻨﺎﻟﺪ ﻻﺳﺎل ﯾﮑﯽ
از رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد "ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.
46- Marx, Karl, 1972. “Critique of the Gotha Program”, in Robert C. Tucker (ed.), The MarxEngels Reading, Norton @ Co., Inc. NY, p. 395.
 -۴۷ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏhttp://tinyurl.com/y۷sgynt۷ .
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم
آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از واژهی درﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ و ﺟﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺣﺎل ﭼﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریِ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریِ اﻗﻠﯿﺖ و ﺑﻮرژوازی .اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،و اﻧﮕﻠﺲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ آن را
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ "دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" از راه اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی اﺳﺖ .ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
][۴۸
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۵۰ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ دار درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼبﻫﺎی  ۱۸۵۰-۱۸۴۸ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎرهی ﻣﺠﻠﻪی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ”ﻧﻮﯾﻪ راﯾﻨﯿﺸﻪ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ )“ )"New Rhenish
Newspaperدر ﺷﻬﺮ ﮐُﻠﻦ آﻟﻤﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ درﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻋﻨﻮانِ :
"ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ  ۱۸۵۰-۱۸۴۸ﻓﺮاﻧﺴﻪ" ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ "راﯾﻨﯿﺸﻪ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ" ،ﭘﯿﺶ از آن
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۸۴۲ﺑﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺎرس  ۱۸۴۳ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮورس
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﻨﻮن "ﻧﻮﯾﻪ راﯾﻨﯿﺸﻪ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ" از ﺟﺎﻧﺐ "اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ" در
ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ۱۸۴۸درﮐُﻠﻦ آﻟﻤﺎن دو ﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻔﮑﯿﮏ "اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﯾﺎ "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
”اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺿﺮورت دورهی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻟﻐﺎی ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ اﻟﻐﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮآن ﺗﮑﯿﻪ دارد ،ﺑﻪ اﻟﻐﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
][۴۹
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد،ﺗﮑﯿﻪ دارد".
اﻣﺎ اﻧﮕﻠﺲ در ﺳﺎل  ۱۸۹۵اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎﻋﻨﻮان "ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ" اﺻﻼح ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺎره اروﭘﺎ در آن زﻣﺎن،
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎدی ،از زﻣﺎن  ،۱۸۴۸ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎره را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ
-۴۸از زﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۱۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑﺮی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ  ...ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر داری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﺒﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زور و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋهای ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
49- Marx, Karl, 1972. “Civil War in France, 1848-1850”, cited in Robert C. Tucker (ed.) The
Marx-Engels Readers, NY: Norton & Company, P. 406.
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در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و اﺧﯿﺮا ً در روﺳﯿﻪ رﯾﺸﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد؛ و آﻟﻤﺎن
را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺪل ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻫﻤﻪ از ﺳﺎل  ،۱۸۴۸ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ دارد ﺑﺪل ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎندورهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﯿﻠﺪ و ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﻮد ﺣﺬف
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی واﻗﻌﯽ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
][۵۰
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق داده ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ او در اواﺧﺮ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻘﻼب را ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ رخ دﻫﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﺎنِ ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .آنﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺪل ﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦﺻﻮرت ﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺖ و
اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺴﯿﺮی
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﭘﯿﺶﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﻟﻨﯿﻦ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم "اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" در روﺳﯿﻪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﮕﻠﺲ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ:
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﻟﮕﺎر )ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ( ﻫﺮروز اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺧﯿﺰﺷﯽ را دارد .ﻣﺎ از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل
 ۱۸۵۰اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ را
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺴﻤﺎرک
][۵۱
ﺻﻠﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺴﻤﺎرک ارزش داﺷﺖ«.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﻊ اﻧﮕﻠﺲ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب رخ داده ﺑﻮد،
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎ ﺑﻮدی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ؟

اﮔﺮﭼﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎرﮐﺲ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ )ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ( ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ،در ﻋﻤﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
50- Engles, Friedrich, 1972. “The Tachtics of Social Democracy”, in Robert C. Tucker (ed.), p.
412.
51- Engles, Friedrich, Ibid., P. 410.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺋﻢ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻮف
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدم ﺑﺪل ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺮح دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﯿﻔﯽ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﺎﻫﻢﮔﻮناﻧﺪ .دوم ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪﺟﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرد ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اداره ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻮم ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺘﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ،درﺻﻮرت
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دوﻟﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان.
ﻟﻨﯿﻦ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
» ...آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﮐﺎرﮔﺮان اﺻﻮﻻً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
آﮔﺎﻫﯽ را ﻓﻘﻂ از ﺧﺎرج ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد وارد ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮﯾﺪﯾﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮﺿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺻﺪور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻻزم اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه .وﻟﯽ آﻣﻮزش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از
آن ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﻮر
ﻃﺒﻘﺎت دارا و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻮﺟﺪﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
][۵۲
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در زﻣﺮهی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮرژوا ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از رﺷﺪ
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی روﺷﻨﻔﮑﺮان
][۵۳
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ در رد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ و دﻓﺎع از اﺳﻠﻮب دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺴﺄﻟﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوآﯾﯽ،
روش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوآﯾﯽ [۵۴]«.ﻟﻨﯿﻦ ادﻋﺎی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را "دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ" از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ...» :
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮔﺎم ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ آن

 -۵۲ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮏ.
Daniel Chirot, Ibid.,
 -۵۳ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟" .ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ" ،،ص.۸۴ .
 -۵۴ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ" ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۶۲۹ .
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :از ﻫﺮﮐﺲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﻌﺪادش ،ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎزش"«.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد ،و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺎ ﺗﻮده وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺑﺎﻻ
ﺑﻮد ،رخ دﻫﺪ .دوم ﺷﯿﻮهی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن
)ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺮﯾﺴﻢ( ﺑﻪروش دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽداﺷﺖ .ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را رد
ﮐﺮد .او اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮب ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
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ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ:
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﺴﺎندوﺳﺖ )اوﻣﺎﻧﯿﺴﺖ( و ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮات او ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺮی او را در ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪاش اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽِ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .درﻣﻘﻄﻌﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮات اوﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب "ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" در
ﺗﻮﺿﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺎز ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
اﯾﺪهﻫﺎی او ﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎرﮐﺲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺛﺒﺖ و ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺧﻮد را در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات او ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻮرج رﯾﺘﺰر
) ،(George Ritzerﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درﺷﻮروی ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ درﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در واﻗﻊ
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ او ﺑﻮد .رﯾﺘﺰر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ دراﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ دوﺳﺖ داﺷﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ [۵۶]«.ﺑﺮﺧﻼف ذﻫﻨﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ارﺗُﺪﮐﺲاش ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻪ ادﻋﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی داﺷﺖ و ﻧﻪ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
او در ﻗﺮن  ۲۰ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد و روﻧﺪ رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان رخ داده ﺑﻮد را ﻣﯽدﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﺲ
ﻫﻢﮐﺎر او ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﺒﻮغاش در ﻓﻘﺮ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش
 -۵۵ﻟﻨﯿﻦ و ا" .وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻣﺎ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۴۶۸ .
56- Ritzer, George, 2003. “Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots”, McGraw
Hill, Boston, P. 20.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺪون ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺨﺶ
][۵۷
ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺲ:

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﭘﯿﺮوان او ﺑﻪ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺟﺒﺮﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺸﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺿﺮورت دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ؛ دوم اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی او از روﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎرﮐﺲ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﮔﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ او در ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را درﺳﺖ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داریِ ﺻﻨﻌﺘﯽِ ﻟﯿﺒﺮال را ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﯿﺶﻧﯿﺎ ِز ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه و در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .روﻧﺪی ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻧﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی او ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺖ و در ﻋﻤﻞ از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ ِ
اﺳﺎس ﺗﺰ ﻧﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ او ﭼﺎره ای ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوازﯾﯽ ،ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،آنﻫﻢ از راه ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ روی آورد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻦ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﺷﺪ ﮐﺮد از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰوده ﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ،
ﺣﺘﺎ ﺑﻪﻓﺮض اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪن آن ،ﻧﺎﻗﺾ زﻧﺪﮔﯽ آزاد و ﻣﺪرن اﻧﺴﺎن و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎی ارﺗﺪﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺣﺰب اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺮای ﺳﻮد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﺎر ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪهی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎه ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
 -۵۷ﻣﺎرﮐﺲ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد" .ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﻣﺎرﮐﺲ و ژﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در  ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۸۵۲در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :زﻧﻢ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .ژﻧﯿﺶ )دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺶ( ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ،
ﻟﻨﺸﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺒﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﻧﺪارم ...اﻻن  ۱۰-۸روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻧﺎن و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﯾﺎ اﻣﺮوز
آن را ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﯾﺎ ﻧﻪ ".ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮔﺮد آورﻧﺪ و ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺮوز ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان  ،۱۳۵۸ﺻﺺ.۳۹-۳۸ .

129

نشریه ی آزادی اندیشه

ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از ﻓﺮوش آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .دراﯾﻦﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﺰاران ﻧﻮع ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوژهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﭘﯿﻐﺒﺮﻣﺂﺑﺎﻧﻪ دﯾﺪن ﺗﺌﻮریﻫﺎی او ،ﺑﻪﺳﻬﻮ ﯾﺎ
ﺑﻪﻋﻤﺪ ،و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻀﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻣﺎﻧﻊ
از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺮورتﻫﺎ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد "ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ رﻫﻨﻤﻮن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی"دارای ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر" ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ،اﺗﻮ ﺑﻮﺋﺮ و ﻏﯿﺮه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آنرا در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ [۵۸]".اﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪی ﻟﻨﯿﻦ ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ را ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و آن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ داد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهی
][۵۹
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد دارد.
 .۱ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر اوﺗﻮﭘﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎّت ﻫﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دراواﺧﺮ ﻗﺮن  ۱۸واواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۹ام ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﻬﺎ را ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازاﻧﻪ و»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺨ ّﯿﻠﯽ
« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ وﺗﺌﻮری ﺧﻮد را »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« .ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﺪه" :ازﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺳﺘﻌﺪادش،
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرش؛ ودرﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی  ،ازﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﺳﺘﻌﺪادش ،ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ" را ازﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﺑﻨﺎیِ ﺗﺌﻮری»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ« اش
ﻗﺮارداد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﺑﺪون دوﻟﺖ ﻓﺮض ﮐﺮدن و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن درﺣﺪی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎ دﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺼﻮرات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺬاﻫﺐ ،اﻣﺎ )اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ و روی زﻣﯿﻦ(
دارد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ از ﺳﺪه  ۱۸و  ۱۹ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ
 -۵۸ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا” .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗ روی در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ “ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۷۵۴ .
-۵۹ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ.
& Dahrendorf, Ralf Gustav, 1959. Class Conflict in Industrial Society, Stanford University press
Dahrendorf, R. G. 1968. Essays in the Theory of Society. Stanford University press.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ واﺣﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺪال ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﻄﺮت ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺪام در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﻬﻢ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای دو ﻓﺮد دوﻗﻠﻮی ﻫﻤﺰاد
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻂ را ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻓﺮد در آن ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت راﺑﻄﻪ ﻓﺮد
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
"ﮐﺪاﻣﯿﮏ :ژن ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎن" و ﯾﺎ درﺻﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ )ژن و ﻣﺤﯿﻂ( ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ [۶۰].ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا
ﻧﺎ دﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ.
 .۲ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺒﺘﺎه ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺲ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ او از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﺪه  ۱۹ﮐﻪ او آن را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد .روﻧﺪ رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آنﮔﻮﻧﻪ رخ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯽ آﻣﺪ ﻫﺎی آن ﻫﻢ
ﻧﻪ درﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼف آن رخ
داد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧﻈﺮﻣﺎرﮐﺲ دراواﺧﺮ ﺳﺪه  ۱۹ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ [۶۱].اﻟﺒﺘﻪ ج .آ .ﻫﻮﺑﺴﻦ )J.-
 (۱۹۴۰-۱۸۵۸ A. Hobsonاﻗﺘﺼﺎدان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۰۲ﯾﻌﻨﯽ  ۱۴ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻟﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻈﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼب از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻮﺑﺴﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎل رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ و ﻫﻢﻧﻈﺮ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد .راﻟﻒ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ) ،(۱۹۴۱-۱۸۷۷-Rudolf Hilferdingﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﻃﺮﯾﺸﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری رﻗﺎﺑﺘﯽ ،را در ﮐﺘﺎب "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ" ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۹۱۰ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﻫﺮدو ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻟﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﺘﯿﺠﮥ واروﻧﻪ ای از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
60- Vander Zanden, W. James, 1993. Human Development, 5th edition, McGraw Hill, Inc.,
pp.78-79.
 -۶۱ﻧﮏ .ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ .ﺻﺺ.۴۴۰-۲۹۳ .
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ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ
رﺷﺪ ﺧﻮد ﮔﻮر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎتﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۲۳و  ۹-۱۹۲۸در ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﺑﺴﻦ و
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را از راه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺮﯾﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 .۳ﺗﺌﻮری ارزش ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎت اوﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ آنرا ﯾﮑﯽ از "ﺳﻪ
ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ [۶۲].ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺌﻮری اﻣﺮوز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺗﺌﻮری
ارزش اﺿﺎﻓﯽ درﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ
در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ارزشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ "ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ" ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺰﺑﯽ
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻣﺎرﮐﺲ ارزش ﮐﺎﻻ درﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او اﺳﺖ .او اﺷﺘﺮاک ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ
و ﭼﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ( ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،زﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮه را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ارزش اﺿﺎﻓﯽ از ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪی ﮐﺎرﮔﺮﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﻗﺪر ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺗﮑﻨﯿﯿﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺪﯾﺮ و ﮔﺮوهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ و ﻓﻌﻞواﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺎزار در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺧﯿﻞاﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺨﺼﺺﺷﺎن
ﺑﺮﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ-ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﻣﺎن
ﻻزم ﮐﺎر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ".ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ" از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن .از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ "ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ" ﮐﺎرﮔﺮی )ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ( اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ
دوﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی "ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ" را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ :ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش
ﻣﻀﺎﻋﻒ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﮔﺎرﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ "ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ" ﻧﯿﺴﺖ) [۶۳]«.ﮐﻪ
-۶۲ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" ،۱۹۷۴/۱۳۵۳ .ﺳﻪ ﺟﺰء و ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۲۶ .
63- Marx, K. Cited in Ernest Mandel, 1971. “The Formation of the Economic Thouhgt of Karl
Marx”, NY: Monthly Review Press, pp. 197-198.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ(.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اوﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯽآنﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻃﯽ  ۱۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪزﻋﻢ ﻣﺎرﮐﺲ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﻟﺪه )ﮐﺎر و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪی رﺷﺪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،و ﺑﺎ آن در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎی آن را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اداﻣﻪی رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟّﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ از
ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﺗﺤ ّﻮل ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜﻼً از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟّﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟّﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮد و ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
 .۴اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﯾﺠﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﺑﯿﻤﻪ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ آنرا ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .آرای ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آزاداﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻼف اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻌﺎر "ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺰی ﺟﺰ از دﺳﺖ دادن زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ" واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﮐﺎر
و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ را ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ.
 .۵ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺎﻣﻌﻪ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﻮرﮐﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻓﺮض ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
رخ ﻧﺪاد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ُرﺑﺎت و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺎی ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ درﻧﯿﻤﻪ
دوم ﻗﺮن  ۱۹ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری »ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ  ۱۵۰ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ازآن ﻣﯽﮔﺬرد وﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ
اﯾﻨﮏ درﺧﯿﺎل ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ [۶۴].ﺑﺎ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ازﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺪه ۱۹ام ،اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾّﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ.
 .۶ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری زﯾﺮو-ﺳﺎم ﮔﯿﻢ ) (zero-sum gameﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮔﺮان از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ [۶۵].اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ رخ ﻧﺪاد .ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﺎده و رﯾﻞ
راهآﻫﻦ و ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻫﻢزﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺑﺎ زﯾﺎن ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی او ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ
دو ،ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺎل  ۱۹۳۲-۱۹۲۹ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺰاران ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮدم در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﻨﺘﺮل در درون اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺎﺑﻮدی آن.
-۶۴اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ واﻟﺮﺳﺘﺎﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺎ  ۵۰-۲۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .وی اﺷﺎرهای
ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی آنرا ﺑﮕﯿﺮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮏ.
Wallerstein I (2004) “The Dilemmas of Open Space: The Future of the WSF”, “International
Social Science Journal” 182: 629-637.
65- Chirot, Daniel, Ibid., p. 32.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
 .۷ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد در ﻃﯿﻔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را
زﯾﺮ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﮏﺳﺎن داﻧﺴﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺖﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺒﺎرزات آﻧﻬﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻣﺎ ﺑﺪون آزادی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ
در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻧﺒﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺎت آن ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن.
اﻣﺮوز ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺻﻼﺣﺎت داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺰودن
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ رخ داده
اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 .۸ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ زﻣﺎن
در ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻮان ﺧﻮدﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﺧﻮداﺻﻼﺣﯽ دارد .ﺑﺤﺮانﻫﺎی ادواری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺿﺮورت اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺎل
 ۱۹۳۲اﻣﮑﺎن رﻓﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪی ﺑﯽﮐﺎری ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﻪی اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (social securityﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮدهداری را ﮐﻨﺎر زد؛
ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾﻧﮋادی را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را از  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۸ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دو روزه در ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد .و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ
رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮن  ۱۹ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭘﯽ
رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﺮاﯾﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و دوام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ...ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ ﺧﻔﻘﺎن ،ﺑﻪاﺿﺎﻓﻪ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان رﺷﻮهﻫﺎ داد :ﯾﺨﭽﺎل ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻗﺴﻄﯽ  ...و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آزادی [۶۶]«.ﮐﺎرﺑﺮد واژه رﺷﻮه در ﺑﺎرهی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت
رﻓﺎﻫﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه آزادی ،ﺗﻮﺿﯿﺢﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮان اﺻﻼﺣﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﻮان ﻓﺮاﻫﻢ آوردن رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
را دارد .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل از ﺛﺮوت اﺳﺖ .آزادی اﺳﺎس
ﻫﻤﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ
-۶۶رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ" .۱۳۷۴ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﯿﺴﺖ "،در "آزادی و ﻓﺮﻫﻨﮓ" ،ﺗﻬﺮان،
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ص.۱۵۵ .
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اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮروی
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد آزادی ﺑﻮد .وﮔﺮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ.
 .۹اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رخ داده اﺳﺖ .ﻧﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن [۶۷].اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و ﻧﺒﻮد آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ،رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺧﺸﻮﻧﺖ،
و ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اداﻣﻪی آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای
رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ و رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﻨﺘﺮل وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.
 .۱۰اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ او ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺧﻄﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺒﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرل
ﭘﻮﭘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ [۶۸].ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺪرﯾﺠﯽ )رﺷﺪﮐﻤﯽ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮآﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏاﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و ﺑﺮاﻧﺪازی )رﺷﺪﮐﯿﻔﯽ( اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ و ﮔﺬار ﺗﮏ ﺧﻄﯽ ﻧﺪارد .و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن را
ﮐﺸﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪون اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﺳﺎزد و اﻧﺴﺎن
ﺳﻮژه و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺗﺎﺑﻊ "ﺟﺒﺮﺗﺎرﯾﺦ" ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺪون اﻧﺴﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪل و
ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺑﺮداﺷﺖ از دﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ رخ داده و ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬار از ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
][۶۹ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻮر ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
 -۶۷ﻧﮏ .ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دراﻧﻘﻼب ﻣﺎ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۴۵۹ .
 -۶۸ﭘﻮﭘﺮ ،ﮐﺎرل" .۱۳۸۰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و دﺷﻤﻨﺎن آن" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ.،
 -۶۹اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ راﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮده داری ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮔﺬار از ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ
آن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ داﻧﺴﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ .ف .م .ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،از اﻧﺘﺸﺎرات
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ و ﯾﺎ ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﻓﺎن ،ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎره  ،۸آذر  /۱۳۴۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۶۹ص.۱۵ .
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﺎزه اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﮑﻪ ارادهﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
آنﻫﻢ ﺑﺎ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﺪی ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ داﺷﺖ .اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدی ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮادی وارد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪهی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ
در وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏاوﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ او ﺑﺎ ﻫﻤﻪی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪی اﻧﺴﺎن
و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و رﻓﺘﺎری اﻧﺴﺎن را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮآن اﺳﺎس
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﻣﺘﻔﮑﺮی
اﺳﺘﺜﺎﯾﯽ ﺑﻮد .او ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﺒﻮد .ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻓﺮاد ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﯾﮏﺳﺎن ﻓﺮض ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ زور آنﻫﺎ را ﯾﮏﺳﺎنﺳﺎزی
ﮐﺮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻫﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺳﻮم ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﻫﻢ ﻧﻪ ﯾﮏﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮕﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺎ ،ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ.
ﭘﺲ ﻋﺪاﻟﺖ را ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؟ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻫﺮم ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻗﻬﺮ وﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زور و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻬﻤﺖ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺮدم ﺷﻮروی را
"ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ" ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮﻟﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮغداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ" اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آزاد زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺴﺎن را
ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ او در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻌﻮر ﮐﺎذب
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﺷﻌﻮرآﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﺑﺪل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ اﺻﻞ
دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺳﻮژه ﯾﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد اﺳﺖ .او راﺑﻄﻪی ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽداﻧﺪ.
راه اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ده روزی ﮐﻪ دو ﺑﺎر دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داد!
در ﻗﺴﻤﺖ دوم در ﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ .آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﯿﺮوان او را ﺑﻪ ﮐﺞراه ﺑُﺮد
و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ درروﺳﯿﻪ رخ داد ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺑﻮد .ﺗﺰﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﺗﺮاﺗﮋدی ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دردوره اﻧﺘﻘﺎل
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از "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" ﺑﻪ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺑﻪدﺳﺖ داده ﺑﻮد.

][۷۰

ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺿﯽ در روﺳﯿﻪ

ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ
دﻫﻘﺎﻧﯽ و اداﻣﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮواژ ) (serfdomدر روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﻘﻼب را ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺿﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺳﺎل  ۱۸۶۱ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﻈﺎم ﻣﯿﺮ )) (MIRﺟﻤﺎﻋﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎ( و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺮواژ ﻫﻢﭼﻨﺎن در روﺳﯿﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد [۷۱].ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ روﺳﯿﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﻔﻮس دﻫﻘﺎﻧﯽ و وﺟﻮد ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺮواژ
ﺑﻮد [۷۲].وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز از روﺳﯿﻪ ﻫﻢ دﻫﻘﺎﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ [۷۳].ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺿﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی روﺳﯽ
آنﻗﺪر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎرﮐﺲ را درﺻﻔﺤﺎت
زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهام.

ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺿﯽ روﺳﯿﻪ

ﺗﺰ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ روﺷﻦ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
درﭘﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ،در ﺳﺎل  ۱۸۵۰اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻤﺎن را زودرس داﻧﺴﺖ [۷۴].ﻣﺎرﮐﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و .ای
ﺳﺎﺳﻮﻟﯿﭻ [۷۵]،از او در ﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدن روﺳﯿﻪ و آﻣﺎدﮔﯽاش ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﻮﺷﺖ:
 -۷۰دوره ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻮروی را ﻧﯿﺰﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد (۱ .دوره ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷و اﺧﺘﻼف و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎلاﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اسآرﻫﺎ
و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ (۲ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﻗﺒﻀﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﻬﺮی درونﺣﺰﺑﯽ،
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اردوﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و اﻋﺪامﻫﺎ در دوره اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ (۳ ،ﻣﺸﮑﻼات اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ  ۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .و  (۴دوره ﺑﻌﺪاز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﺪاری
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﻼﮐﺖ ﺗﻮدهای ،و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ روس .ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
71- Nove, Alec, Ibid., PP20- 21.
 -۷۲ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و روﯾﺰﻧﯿﺴﻢ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻦ ،ص.۳۱ .
-۷۳ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" ،ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،داﻏﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن" ،در ﻣﻨﺘﺨﺐ
آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۷۹۷ .
74- Nove, Alec, Ibid., P. 35.
 -۷۵و .ای ﺳﺎﺳﻮﻟﯿﭻ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎروﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺧﻠﻘﯿﻮن و ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬار ﮔﺮوه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ "آزادی ﮐﺎر" در
روﺳﯿﻪ ﺑﻮد.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
»ﺑﺮای راﯾﺞ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺮوع
ﮐﺮد و از دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮده وﺳﯿﻊ ﺧﻠﻖ ،ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ... .ﻣﺴﻠﻤﺎً ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را در روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ وﺳﯿﻊ
دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﻬﺎ
][۷۶
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺮد«.
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺿﯽ ﺑﺎ زور ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،اﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،آﺑﺸﭽﯿﻨﻬﺎ )ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
روﺳﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در روﺳﯿﻪ ﻧﺒﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﭘﻨﺪار
ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
اروﭘﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻢ واروﻧﻪﻧﮕﺮی او ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺛﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه اﺻﻼﺣﺎت رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهی اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ در اروﭘﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ۱۹۱۹اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات ،ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال و آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط ﺣﺰبﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺮدرﯾﺶ اﺑﺮت ) (۱۹۲۵ - ۱۸۷۱ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن دوره
ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر ) ۱۹۱۹ - (Weimarer Republikﺗﺎ  -۱۹۳۳آﻏﺎز ﺷﺪ .درﺳﺖ ﺧﻼف ﺷﺮاﯾﻂ
اﺧﺘﻨﺎقآﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪوﺟﻮد
آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در راﺑﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درﻏﺮب اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ» :در ﻏﺮب
ﯾﮏﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دﻫﻘﺎﻧﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ) (communal propertyﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد [۷۷]«.ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﮑﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮواژ روﺳﯿﻪ ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﺗﻮرﯾﺘﻪ
ده ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ده را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در اﺷﮑﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮد درﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻐﺎل ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﯾﺎ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 -۷۶ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای از و .ای ﺳﺎﺳﻮﻟﯿﺞ ،در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻤﺎره ،۱
ﻓﺮوردﯾﻦ ،چ ،۱۳۵۸ ،۲ .ص.۲۱۷-۲۱۶ .
 .۳۴ .Nove, Alec, Ibid., P-۷۷اﻟﮏ ﻧﻮو ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻼﺳﮕﻮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل  ،۱۹۲۴ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ روﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
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ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮد ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻔﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮد ... .راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ او ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﻖ
او ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ
ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﯽ او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺠﺰا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺮف
][۷۸
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد«.
اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻫﻘﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻫﻘﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنرا ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻧ ََﺴﻖدار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻖ
ﻧ ََﺴﻖ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ از روﺳﺘﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﺎﻋﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ارﺿﯽ ﺳﺎل  ۱۸۶۱ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺎن ﻣﻼﮐﺎن و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻮض دﻫﻘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺸﺖ و زرغ زﻣﯿﻦﻫﺎی ارﺑﺎﺑﯽ را
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰدی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮواژ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺒﺎری ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮﻟﯿﭙﯿﻦ ) (Pyotr Stolypinﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۹۰۶ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮور او در ﺳﺎل  ۱۹۱۱اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﻌﻬﺪات دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و
][۷۹
دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻼﮐﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺘﻮﻟﯿﭙﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ در روﺳﯿﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاداﻧﻪ روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
ﺧﻮد ﺑﻮد .اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی در ﺳﺎل  ۱۹۱۶ﺑﻪ ﺳﻮد دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﻤﯽ از اﻣﻼک
ﻣﻼﮐﺎن ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻤﻮﻧﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎرﮐﺲ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،دﻫﻘﺎﻧﺎن را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ آزاد ﻣﯽﮐﺮد
و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در روﺳﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﻮﻟﯿﻮس
ﻣﺎرﺗﻒ ) ،(۱۹۲۳-۱۸۷۳ ،Julius Martovرﻫﺒﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ،روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل
 ۱۹۱۶در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ۱۸۵۰آﻟﻤﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺠﺎ را آﻣﺎده اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺎرﺗﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺴﮑﺮا را در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺪهی ﻟﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺰب از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺣﺰب
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﺑﻪ
دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺗﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
 -۷۸اﻧﮕﻠﺲ ،ﻓﺮدرﯾﮏ ،در ﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻤﺎره اول ،ﭘﺎﺋﯿﺰ ۱۳۵۴
) ،(۱۹۷۵ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ ،ص.۴۱ .
 -۷۹اﺳﺘﻮﻟﯿﭙﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎاﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺗﺰارﯾﺴﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
در ﺳﺎل  ۱۹۱۱ﺗﺮور ﺷﺪ.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ روﺳﯿﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت
درازی ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﺳﺎس دُﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد .ﺣﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ ،ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ زور
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد [۸۰].در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ زﻣﯿﻦ در ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﯾﮏ
][۸۱
ﻋﻤﻞ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮد".

 -۸۰ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺿﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروی و واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪاز ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۹۷۸ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و روی ﮐﺎرآﻣﺪن اﺣﺰاب ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل دﻫﻘﺎﻧﺎن روﺑﺮو
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻏﺼﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ آنرا ﭘﺲ زدﻧﺪ.
 -۸۱ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﺎرل ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۲۲۳ .
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ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ

ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏﮔﺮوه ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﯾﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،ﮐﺌﻮﭘﺮاﺳﯿﻮنﻫﺎ )ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮدهای و دﻫﻘﺎﻧﯽ(،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮدهای ،ﮐﺎرﮔﺮان
و دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد .اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ زﻣﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺎل
ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ
ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ(
ﻧﻔﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗ ُﻦ(
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق )ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮ وات(
آﻫﻦ ﭼﺪن )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗ ُﻦ(
آﻫﻦ اﺳﺘﯿﻞ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ(
آﺟﺮ )ﻣﯿﻠﯿﻮن(
ﺷﮑﺰ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ(
ﺗ ُﻨﺎژ رﯾﻞ آﻫﻦ )ﻣﯿﻠﯿﻮن(
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی )ﺷﺎﺧﺺ(
واردات )ﺑﻪ روﺑﻞ (۱۹۱۳
ﺻﺎدرات )ﺑﻪ روﺑﻞ (۱۹۱۳

۱۹۱۳
۱۰۰
۱۰۰
۲۹
۹/۲
۲۰۳۹
۴/۲
۴/۳
۲/۱
۱/۳
۱۳۲/۴
۱۰۰
۱۳۷۴
۱۵۲۰

۱۹۲۱
۳۱
۲۱
۹
۳/۸
۵۲۰
۰/۱
۰/۲
۰/۰۱
۰/۰۵
۳۹/۴
۶۰
۲۰۸
۲۰

ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﻟﮏ ﻧﻮو ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی  ،U.S.S.Rص۶۸ .
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ روﺳﯿﻪ را ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎورزی ،و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺰ ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ رخ ﺑﺪﻫﺪ .ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ
درﺣﻠﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب درﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺪ .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻧﺒﻮد .در واﻗﻊ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻈﺮات
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺮات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد .در ﮐﺘﺎب راﺟﻊ
ﺑﻪ اﺻﻮل ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ" :ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺺ ﺗﺌﻮری و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ [۸۲]".ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﮕﻮری
زﯾﻨﻮوﯾﻒ ) (۱۹۳۶-۱۸۸۳ Zinovieviاوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم و ﯾﮑﯽ ازرﻫﺒﺮان ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ آن را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ "دارای اﮐﺜﺮﯾﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ" اﺳﺖ رﺑﻂ ﻣﯽداد ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ "ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻗﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ [۸۳] ".اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ دﻫﻘﺎﻧﯽ
روﺳﯿﻪ را درﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﯿﻦ و زﯾﻨﻮوﯾﻒ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن روﺳﯿﻪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ "اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" در روﺳﯿﻪ
][۸۵
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺷﺪ [۸۴].اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث داری آﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ؟

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی ﻟﻨﯿﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﻟﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﺳﺎزﻣﺎنده ،ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻮراﻧﺶﮔﺮ و
ﻃﻠﺐ ﺗﯿﺰ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮد و ﻧﻈﺮاﺗﺶ را در
ﻓﺮﺻﺖ ِ
آن راﺳﺘﺎ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد .او ﺧﻮد در ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۱۹۱۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪی
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻧﻘﻼب و ﺑﻪﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ از رﻫﺒﺮی ﺑﺮ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد[۸۶] «.او ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده دوره ﺟﻨﮓ ،رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﮐﺘﺎب »دوﻟﺖ و اﻧﻘﻼب« ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در
 -۸۲اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ی" .۱۹۷۶ .راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ" ،اداره ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﮑﻦ ،ص.۱۳۹ .
 -۸۳اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ی .ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۱۴۰ .
 -۸۴اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ زﯾﻨﻮوﯾﻒ را در ﺳﺎل  ۱۹۲۶از ﭘﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮو ﺣﺰب ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎم درﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ۱۹۱۷ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﻨﻮوﯾﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻣﻨﻒ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﻗﯿﺎم رأی دادﻧﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺻﺮار
ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .وی در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﻫﻤﺮاه  ۱۵ﺗﻦ دﯾﮕﺮاز ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰب ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺗﺮور
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪ .زﯾﻨﻮوﯾﻒ ﺟﺰو ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ درﮐﻨﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
85- Arendt, Hannah (1976), Ibid., p. 305.
 -۸۶ﻟﻨﯿﻦ .،و .ا" ،.در ﺑﺎره ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۴۵۶.
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ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ« .اﻣﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﺐﮔﺮد ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ" .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ" ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ "ﻧﭗ" ) (New Economic Policies= NEPرا ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ
و ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن رادﯾﮑﺎلﻫﺎی ﺣﺰب ،ﮐﺘﺎب "ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗ روی درﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" را ﻧﻮﺷﺖ.
در واﻗﻊ او ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ آن ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺟﺪال ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﺟﻨﺎح راﺳﺖ
وﭼﭗ اسآرﻫﺎ )ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﻨﺮﻫﺎ( ﺗﺎ ﭼﭗﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺣﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ.
در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ روﺳﯿﻪ را دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﻨﻮز در روﺳﯿﻪ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
روﺳﯿﻪ ﮐﺮد [۸۷].واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﺰار ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و "ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ"
ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎدره زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﮔﯿﺮاﯾﯽ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ
و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺣﺪ ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺗﺮازﯾﺴﻢ ﻫﻤﻪی ﺣﺰبﻫﺎ ،ﺟﺰ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب را ﺑﻮرژوا-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ دردﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮِﻧﺴﮑﯽ ﮐﻪ ازﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،ﭘﺲ از
ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺰار ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎ
آﭘﻮزﺳﯿﻮن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺎده ﺷﻮد .درواﻗﻊ اﺳﺘﺪﻻل آن
ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوا–دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﺻﻨﻌﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪل
ﺷﺪﻧﺪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اروﭘﺎ در
روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ﻗﺪرت ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻪﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﺑﻮد .اﻣﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
دﺷﻮاریﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮدم و ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
][۸۸
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرت را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﮐﺖ و ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب رادﯾﮑﺎل و ﻗﻬﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۸۷ﻟﻨﯿﻦ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ،رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در روﺳﯿﻪ ،از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪﯾﯽ ﺧﻠﻖ.۱۳۵۵ ،
88- Nove, Alec, Ibid., 1976. P. 45.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻣﺎ رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ﻓﻘﻂ  ۱۳درﺻﺪ آرا را داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺎ اسآرﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻮد .درﮔﻨﮕﺮه دوم ﺷﻮراﻫﺎ ) ۲۵اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﺪﯾﻢ(
ﻣﺎ  ۵۱درﺻﺪ آرا را داﺷﺘﯿﻢ [۸۹]«.اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻠﺐ آرا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رادﯾﮑﺎل در ﭘﯽ ﺟﻨﮓ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
"ﻣﺴﮑﻮ ﻋﻤﻼ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺣﺎل ﻣﺮدن اﺳﺖ") .ﮐﻮزﻧﺘﺴﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ( .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد:
»آن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺗﯿﺘﻮس )اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم  ۸۱-۷۹ﻣﯿﻼدی( اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎدران
ﯾﻬﻮدی ﺑﭽﻪﻫﺎﺷﻮن را ﺧﻮردﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺎدران ﺷﻤﺎ ﺟﻮانﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،آنوﻗﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ دارﯾﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ [۹۰]«.ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﯿﺪه در اﻧﻘﻼب  ۱۹۱۷در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗﻤﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ً ﺟﺰ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗ َﺤﮑﱡﻤﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﻣﺮدم را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ درﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۱۵ﯾﻌﻨﯽ در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ و رویآوریِ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد از ﻗﻮل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻘﺪ او ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﯾﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﯾﮑﺎل از ﺣﺰب و
رویآور ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮدهای ﺿﺪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [۹۱]«.ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ درﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﯿﺮد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
رادﯾﮑﺎل از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﻌﺎر ﺗﻤﺎم
ِ
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ را در ﯾﮏ "ﻗﯿﺎم" ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر و
ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ،دوﻟﺖ
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان،
ﺳﺮﺑﺎزان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﺮم ﺣﺰب ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات را از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ [۹۲].ﻋﺼﯿﺎن و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی اسآرﻫﺎی ﭼﭗ،
 -۸۹ﻟﻨﯿﻦ ،و.ا .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗ روی درﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۷۵۴ .
:Svetlana Alexievich, 2016. “Secondhand time: The Last of theﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،)1919 ،ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب( "90-.
Soviets”, Random House, New York, P. 5.
-۹۱ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا” ،.آﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﻢ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم“ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۳۸۸ .
 ۹۲در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻟﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻫﺮﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت آنﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد – ﭼﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﭼﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ  -در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻟﻨﯿﻦ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺪﻣﮑﺮات روس ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ اوﻟﯿﻪ ﭘﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮروی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﯿﻮوف و ﻟﯿﻒ ﮐﺎﻣﻨﻒ
) (Lev Kamenev ۱۹۳۶-۱۸۸۳ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ آن رأی دادﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ
درازﻣﺪت ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ و
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺑﻪرﻏﻢ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه دﻫﻘﺎﻧﺎن درازﻣﺪت ﻧﺒﻮد .اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎز ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ...» :در ﻟﺤﻈﻪی اﻧﻘﻼب،
ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻘﻼب در اذﻫﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﻔﯽ "ﺻﺮف" ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ [۹۳]«.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺎر ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮔﯿﺮاﺗﺮ ﺑﻮد .اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.

ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻦ

ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﺒﻪﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ او ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎی روس
ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوران رﻗﺎﺑﺖ آزاد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﯾﻦ
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری و ﺑﺎﻧﮑﯽ( را ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﻣﯽداﻧﺴﺖ [۹۴]".ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ روی ﮐﺘﺎب ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮد .اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻢﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ  ۲۴ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪه ﺑﻮد .او ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
او ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼف ﻟﻨﯿﻦ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل آن ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنرا ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺲ از رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد
در ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢزﻣﺎن ﺧﻮدﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ و
ﻧﻬﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد از
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮرژواﯾﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آنرا ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﻪﺑﺮدﮔﯽ
][۹۵
ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﮐﺮد".
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را دﯾﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی واروﻧﻪای ﮐﺮد .ﺑﺮداﺷﺖ او ﻧﻪ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎرﮐﺲ و ﻗﺒﻞ از ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻮﺑﺴﻦ و ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،و ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺲ )ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺲ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺰش دﯾﮕﺮی را ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و اﻣﮑﺎن ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﻘﻼب آنﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ
<<ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻋﻀﺎی ردهﺑﺎﻻی ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۹۳ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا” .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﭗ روی در ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ“ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۷۶۷ .
 -۹۴دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرﻧﺪه روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
از آﻟﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ.
-۹۵ﻣﺎرﮐﺲ ،ﮐﺎرل ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ .ﻧﮏ .ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:
"Civil War in France 1848-1850, in Robert, C. Tuker (ed.), ibid., pp. 555-556.
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ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ در  ۱۹۳۲-۱۹۲۹رخ داد ،اﻣﺎ از ﺧﯿﺰش
ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻮان آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺤﺮانﻫﺎ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﺳﻬﻮ ﯾﺎ ِ
ﻋﻤﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﯾﮏ دورهی ﺗﻠﺦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﺲ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﺮواژ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ .و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻟﻨﯿﻦ و
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺤﻮل و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ارادهﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺪل ﮐﺮد و ﯾﺎ اراده ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﻧﻘﻼب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اراده اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺨﻮف "ﭼﮑﺎ" ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اداﻣﻪی ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻔﻆ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدم ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯿﻼن
ﺟﯿﻼس ) (Milovan Djilasﻋﻀﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﮔﺴﻼوی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان
)ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ( ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ "دﯾﻮان ﺳﺎﻻری ﺳﯿﺎﺳﯽ" از راهﻫﺎی
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را دراﺧﺘﯿﺎرﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪﯾﺪهای ﺷﺒﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪای در ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ
][۹۶
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

آنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از دﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﻓﻘﻂ آﻏﺎز
ﮐﺎر اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد
درﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ،و ﯾﮏ
روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،در اداﻣﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ [۹۷].ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۱۸اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ "اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب اسارﻫﺎی
 -۹۶ﺟﯿﻼس ،ﻣﯿﻠﻮان" .۱۳۷۸ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ" ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖاﻟﻠﻪ رﺿﺎ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ،
97- Nove, Alex, Ibid., P. 46.
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راﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ،آوﮐﺴﻨﺘﯿﻒ و ﭼﺮﻧﻒ ﺗﻌﻠﻖ دارد "...و آﻧﻬﺎ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد [۹۸].ﺑﺮای ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی او ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ رأی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻮﺷﺖ ...» :ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻘﻮق
ﺻﻮری ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ [۹۹]«.او ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻣﯽداﻧﺴﺖ [۱۰۰].ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮد ﺗﻦ ﻧﺪاد.
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎن در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ رأی ﮔﯿﺮی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﻨﻮوﯾﻒ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ رادﯾﮑﺎل ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ و
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در ﺳﺎل  ۱۹۰۵ -۱۹۰۴ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﺼﺮا ً از ﻣﻮﺿﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ در
داﺧﻞ ﺣﺰب و ﺑﻪ ﺷﺪت از "اﺻﻞ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب" دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و در رأس
آن رﻓﯿﻖ ﻟﻨﯿﻦ در آن زﻣﺎن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﺮفدار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی
اﺳﺖ [۱۰۱]«.از دﯾﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺿﺮورت دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﯿﭻ زﻣﺎن از ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر
ﻗﺪرت در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ
رأی در ﮔﻨﮕﺮه ﺣﺰﺑﯽ زﯾﻨﻮوﯾﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻣﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ  ...ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی را از
دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺣﺰب و ﻫﻢ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی [ ﻧﺸﺮﯾﻪ
][۱۰۲
اﯾﺴﮑﺮا] را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد درآوردﻧﺪ«.

ﻧﻘﺶ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﭗ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢِ ﺟﻨﮕﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دورهی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از اواﺳﻂ ﺳﺎل
 ،۱۹۱۸ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۲۱ﺷﺮوع ﻧﭗ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اداﻣﮥ ﮐﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺼﺎدرهی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺣﺬف
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﻮل ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ درﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ
 -۹۸ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا ،.ﻃﺮح ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص۵۸۱ .
 -۹۹ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" .اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ُﻣﺮﺗﺪ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۶۴۳ .
-۱۰۰ﻟﻨﯿﻦ .،ا" .در ﺑﺎره ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ" ،ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۴۵۶ .
 -۱۰۱زﯾﻨﻮوﯾﻒ ،ﮔﺮﯾﮕﻮری" .۱۳۵۵ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( روﺳﯿﻪ" ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،،ﺻﺺ.
.۹۵-۹۴
 -۱۰۲زﯾﻨﻮوﯾﻒ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۹۶.
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ﻣﺼﺎدرهی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزی را از ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺧﺎرج
ﻧﻤﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎی روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،در ﻣﻘﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،ﺑﺮای رادﯾﮑﺎل ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ،و اﯾﺠﺎد "ارﺗﺶ ﮐﺎر" ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﻧﻈﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را رد ﮐﺮد .ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از آن ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،
و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ،و ﮔﺴﺘﺮش
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ،و ﺷﻮرشﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ راه ﭼﺎره را ﺗﻌﺪﯾﻞ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﺪ .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﺎﯾﻊ را در دو دورهی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب
و ﺑﻌﺪاز آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽزﻣﯿﻨﻪی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮرژوا-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﯾﻌﻨﯽ "ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ" ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی روﺳﯿﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ را از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﯿﺮون آورد .ﻧﭗ ﺑﺮﻗﺮاری
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ،
رﻗﺒﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻮرژوا-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  ،۱۹۱۷و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻔﺎوت اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻪ ﺑﻮرژوازی .دوم ،ﺑﺮﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ و
][۱۰۳
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و اﺗﺤﺎد ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺧﺼﻮﺻﯽ از دﮔﺮﺳﻮ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب وﺿﻌﯿﺖ وﺧﺎﻣﺖﺑﺎرﺗﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
"ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﻮد....
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ دﭼﺎر ﻗﺤﻄﯽ ﻏﻼت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی در وﺿﻊ دﺷﻮاری ﺑﻮد.
وﺿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻮد ازاﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ در ﺳﺎل ۱۹۲۰
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ [۱۰۴]".در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ "ﻧﭗ" ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،۱۹۲۴ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻧﭗ
][۱۰۵
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد "رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﯿﺰ ،در ردﯾﻒ رﺷﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺑﻮد".
ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دوره ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻏﺬا ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد" .روﺳﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۱۹۱۴وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﺮو اﻓﺘﺎد و از دﺳﺖ رﻓﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
103- Nov. Alec. Ibid., P. 58.
 -۱۰۴ﻧﮏ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،دوره ﻣﺨﺘﺼﺮ ،۱۹۳۸ ،ﺻﺺ.۴۰۳-۴۰۲ .
 -۱۰۵ﺗﺎرﯾﺢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۵۵۸ .
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ﻏﺬا در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،۱۹۱۸و ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﻤﻪﻣﺮﻓﻪ )ﮐﻮﻻکﻫﺎ( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .روﺳﯿﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد [۱۰۶].در  ۱۵آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۱۸ﻟﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای را ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﻻکﻫﺎ داﻣﻦ زد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﺮس آنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ،و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺳﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ،۱۹۲۱ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ "ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎنﻫﺎ و
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎره ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪاری آﻻت
و اﺑﺰار اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺣﯿﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻮروی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ،
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ [۱۰۷]".اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار دﯾﮕﺮی از ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
روﺳﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽداد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ رخ داد و ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺎل  ۱۹۲۳وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را دوﺑﺎره وﺧﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﭗ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ا ُﻓﺖوﺧﯿﺰ ﺗﺎﺳﺎل  ۱۹۳۱اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﭗ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی ﻧﻈﺮی درونﺣﺰﺑﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در  ۱۹۲۴درﮔﺬﺷﺖ.
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
او ﺷﺪ .اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺤﺼﺎری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﺖ آﻫﻨﯿﻦ و ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ داﺋﻤﯽ ُرﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،و ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽِ
درون ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻫﺠﻮم ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ آن اﻋﺘﺒﺎر
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﻮروی درﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ
و دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد و "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺘﺨﺎر و ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ آن درﺑﻄﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻨﺎق ،دروغ و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ،اﻧﺪکاﻧﺪک
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ" .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﺸﻮری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
][۱۰۸
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺘﮑﺎر ﻻزم را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮور ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد؟"
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ورق ﺧﻮرد ،و ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ،ﺟﻨﮓ و ارزشﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف
106- Nove, Alec, Ibid., P. 67.
 -۱۰۷ﻟﻨﯿﻦ ،و .ا" ،.اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی" ،در ﻣﻨﺘﺨﺐ
آﺛﺎر ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص.۸۱۵ .
108- Nove, Alec, Ibid., P. 321.

150

ﭼﺮا ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ؟
آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎرج از وﻋﺪهﻫﺎی ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ و
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﭙﺮد ،و ﺧﻮاﻫﺎن آزادی و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد
دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎن ﺣﯿﺮتزدهی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽﺗﺮی
ﺑﺮای ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ آنﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاژدی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖﺗﺮی
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ "ﮐﺎر از ﮐﺠﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪ؟" داد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:

"ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ" ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ دروغ ،ﻓﺴﺎد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺟﻨﺎﯾﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" از آﻏﺎز ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن آﻣﻮﺧﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪهی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد .ﻫﺮﮐﺲ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﮐﺞروی و اﺷﺎﻋﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ زﯾﺎﻧﯽ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد .در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ  ۷۴ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻟﯽ از دﺳﺖآوردﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا و ﺗﺮور ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد .ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ درسآﻣﻮزی از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺒﺎرزه در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺛﺮوت اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه از راه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺎن در دو ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
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* ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاری داری دﮐﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۸ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﺪرﯾﺲ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺪاری ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺷﺶ ﮐﺘﺎب و ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن “ﭼﺮا اﯾﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ وﻏﺮب
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ“ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ۱۹ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺪاری ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮرس ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ژاﭘﻦ ،ﻣﺪﺗﯽ درداﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻮﺗﻮی ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﮕﻮی ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﻫﻤﻮاره درﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

152

ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻃﺒﺮی*

اﮔﻮﺳﺖ  ۱۹۱۷ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز و ارﺗﺶ روﺳﯿﮥ ﺗﺰاری ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ،وارد ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷ﺣﺪود ۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ ،زﻧﺎن ﭘﺘﺮوﮔﺮاد را
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺰار ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻧﯿﮑﻼی دوم ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﯿﮑﻼی دوم ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان از ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻒ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .داﻣﻨﮥ اﻋﺘﺮاض اوج ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﮑﻼی دوم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮥ
ﺗﺰارﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻣﺎ ﯾﮏرژﯾﻢ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺰار
ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻮد ،ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻫﻤﺎنﺣﺎلﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ
دﯾﮕﺮ درﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻮد :ﺳﻮوﯾﺖ ﯾﺎ ﺷﻮروی .در دوﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :از
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺗﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎی رادﯾﮑﺎل .ﺳﻮوﯾﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺪونﻗﯿﺪوﺷﺮط
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ در اداﻣﮥ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ،دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﺪارن ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺒﻮدی وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
از ﻃﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺮوزی ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻗﻄﺎری
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را در اﺧﺘﯿﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن آن زﻣﺎن از
ﻟﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻟﻨﯿﻦ ،رﻫﺒﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﺳﻮﯾﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺪونﻗﯿﺪوﺷﺮط ﺑﻮد.
ورود ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ردﯾﮑﺎل ﺳﺎﺧﺖ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﻓﻮری ﺟﻨﮓ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﺎده و
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺘﻨﺪ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻮری زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان .ﻟﻨﯿﻦ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺷﺪ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮور از ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﺌﻮ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،رﻫﺒﺮ ﺷﻮراﻫﺎی )ﺳﻮوﯾﺖﻫﺎی( ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ،ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﻟﻨﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏﺷﻮرش ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای آرام رخ داد ،ﻃﻮریﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮏﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﮥ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ و ﺳﻘﻮط
ﺗﺰار روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮏاﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی رادﯾﮑﺎل درﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی روﺳﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ آن را آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﯿﺎ داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دﻣﮑﺮاتﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده،
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ را از ﻗﺪرت دورﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻗﻮی در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران آن و ﻓﻘﺪان
اﻧﮕﯿﺰۀ ﻗﻮی در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗﻫﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر در آﻟﻤﺎن وﺟﻬﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎﻓﺖ :اوﻟﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﭗ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و اوﻟﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ
راﺳﺖ ﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺷﮑﺴﺖ دﻣﮑﺮاتﻫﺎ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﭼﭗﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎحﻫﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ رادﯾﮑﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻊوﻗﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ اوﻟﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در روﺳﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ،ﺑﺪونﺷﮏ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗﻫﺎی رادﯾﮑﺎل
ﺧﻮد را دﻣﮑﺮات داﻧﺴﺘﻪ ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﻧﺘﺨﺎب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ
اﺻﻠﯽ را در راﺳﺖﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﺣﺎﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺗﺰاری ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردۀ
ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﺗﺰاری ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﻧﯿﻠﻮو ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﺟﺪیﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢﺳﺎزی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﻣﮑﺮاتﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮﮐﻠﯽ ﺳﺮﺗﯿﻠﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ و
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ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرای
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏاﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﻠﺢ ،ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوزی اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰۀ
ﻗﻮی ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ درﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﻗﻮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮد
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ ﺑﺪونﺷﮏ ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﻮرﻧﯿﻠﻮو ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮدۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ
در وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻘﻄﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آراء اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮی دﻣﮑﺮاتﻫﺎ در ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،واﻫﻤﮥ ﺷﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ از
ﯾﮏﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﻟﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺑﺰاری ﺑﻮد .او ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﭘﺎکﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﻤﮑﻦ و ﺣﺘﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻦ ،ﯾﮏﺗﺌﻮری
ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮده را ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ از اﻓﮑﺎر و
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﯿﻨﺶ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺑﻮد .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﮥ
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ رﻓﻮرمﻫﺎی ارﺿﯽ و دوﻟﺘﯽ
ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﯾﮏاﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻮدﺗﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷در روﺳﯿﻪ ﯾﮏاﻧﻘﻼب ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن روزا ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ اﯾﺪۀ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺸﺪاردادﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮام ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
][۱
در ﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺮده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮده ،ﻣﺮدم و ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮده
1- Masse in German.
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ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
دﺳﺘﻪای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ در ﯾﮏراﺑﻄﮥ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﮏدﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ .دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻫﮕﻞ ﺗﻮده ﺑﺪون ﯾﮏﺣﺎﮐﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺑﯽﻧﻈﻢ و ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .اﻧﺒﻮه] [۲ﯾﮏﺗﻮده ﺑﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮده ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮده اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ رﻫﺒﺮ دارد [۳].ﻣﺎرﮐﺲ اﻣﺎ،
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮده ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮده داد .ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ
ازﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻮده ﭘﺮداﺧﺖ و او را از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺗﻮده ای و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ رﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺖ [۴].ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮده در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮕﻠﯽ در
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدم] [۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮕﻠﯿﺎن ﭼﭗ در آن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻌﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎﺳﭙﺮس ،ﯾﻮﻧﮕﺮ و اورﺗﮕﺎ ﺗﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﻪ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ [۶].ﻟﻮﺑﻮ] [۷وﺟﻮد رﻫﺒﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮده ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ وﻟﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺗﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده
ﺑﺮ رﻫﺒﺮ ﺳﺒﻘﺖ دارد :اﯾﻦ ﺗﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎرﻟﯽ
ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎهﮐﻪ ﯾﮏﮐﻤﺪﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺑﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮده را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﻮده ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺳﺖ دوم ﺑﻮدن درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ،ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻣﻮس ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﮏﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻔﯽ
دارد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن و رﻫﺒﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ آن ﯾﮏﺧﺼﻠﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻟﻨﯿﻦ از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود :ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺗﻮده رﺳﻮخ ﮐﺮد و رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻤﺎن آورد و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻮدﺗﺎی اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﯾﮏاﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ
در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻧﯿﺰ در ﯾﮏﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ازﻣﯿﺎنﺑﺮدن
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎرﮐﺲ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار و درازﻣﺪت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد
دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎکﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
2- Menge in German.
3- Hegel, G.W.F: 1993, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft, Grundrisse. Sammelwerke B7, §279, S. 477ff.
4- Marx: 1845, Heilige Familie. MEW, Bd. 2, S. 153.
5-Volk
6- Elite
7- Le Bon, G.: 2009, Psychologie der Masse, Nikol.
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نشریه ی آزادی اندیشه

ﺗﻮده ﯾﮏﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ اﻟﯿﺎس ﮐﺎﻧِﺘﯽ ﻧﻘﻄﮥ ﺻﻔﺮ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ [۸].ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﮏﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و رﺳﻮخ در ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﻮد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﯾﺪه رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮده و ﻧﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﻮده در ذات ﺧﻮد ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ او از او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏاﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،رﻫﺒﺮی
او را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮۀ ﺑﻠﺸﻮﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ .ازاﯾﻦرو اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر و وزﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در
ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ رأی ﻓﺮدی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه را ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ رﻓﻮرم ،ﭘﺎﯾﮥ اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﻠﯽ از دﺳﺖ داد و ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب از ﺑﺎﻻ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
اﯾﺪۀ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری از ﺗﻮده ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزی ﭘﺎﯾﮥ ﻗﺪرت درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری از ﺗﻮده از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﻮی ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻮارﮔﺸﺖ .در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ اﯾﺪۀ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﺗﻮده ﯾﮏﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮده ﺑﺮ اﺳﺎس آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را از اﯾﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺟﺪاﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﻮده ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺑﺮآﻣﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﻣﺪرن
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ ﺗﻮدهای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی
ﺗﺎزهای ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮدن .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از درون ﺗﻮدۀ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻗﻒ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺗﻮده و ﺳﻘﻮط رﻫﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .آﻧﭽﻪﮐﻪ ﺗﻮده و رﻫﺒﺮ را ﺑﻪﻫﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮ دارد .ازاﯾﻦﺟﻬﺖ "ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺗﻮده" ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ ،ﮐﻪ ﮐﺮﮐﺎور در اﺛﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﺑﻪاﯾﻦدﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهای
اﮐﺘﺒﺮ در ﯾﮏﺑﺎﻓﺖ ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﻪ در ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﭗ و ﭼﻪ در
8- Canetti, E.: 1994, Masse und Macht, Carl Hanser.
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ﺗﻮده و ﻧﺨﺒﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ راﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏﻓﺮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻼﺳﯿﮏ در وﺟﻮد ﺗﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ و
در ﯾﮏﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺒﺮ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد.

*ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،دﮐﺘﺮای ﻓﻠﺴﻔﻪ .اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ،ﻣﺪرس و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻧﯿّﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی*

زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺻﺪ ﺳﺎل ازآﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺬرد .اﻧﻘﻼب ،ﻗﺒﻞ از اﮐﺘﺒﺮ ﺷﺮوع
ﺷﺪه ﺑﻮد و در واﻗﻊ  ۸ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺰار ﭘﺎﯾﺎن داده و ﯾﮏدوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ،از ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل روﺳﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "اسآرﻫﺎ"،
روی ﮐﺎر آورده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﻘﻮط ﺗﺰارﯾﺴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و رﻗﯿﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﻘﻼب را ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ،و
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪرﻫﺒﺮی وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ﻟﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﻼب را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ از ﻓﻀﺎی ﺿﺪﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آﻟﻤﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻌﺎر"ﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ ،آزادی" ،و "ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻮراﻫﺎ" ﺑﺎ ﯾﮏﻗﯿﺎم ﺷﺒﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ
ﺷﺪت آﻏﺎز ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن را ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اسآرﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ در واﻗﻊ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .درﭘﯽ آن ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ درﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۲۹در ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﻨﯿﻦ در
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ﺳﺎل  ۱۹۲۴درﮔﺬﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن رﻗﺒﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﻫﻨﯿﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگاش ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۵۳اداﻣﻪ داد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺷﻮروی از آﻏﺎز ﮐﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ را ،ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن از ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﺑﺎزان
از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻼً ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ درازﻣﺪت ﮔﺮﻓﺖ .وﻋﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﮑﺎری؛ ﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در راه رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ؛ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ،ﺑﺴﯿﺎری
را در روﺳﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮروس ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ و ﺟﻨﮓ و ﺳﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﺰاری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮﻋﻮب و ﯾﺎ ﺟﺬب ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اﯾﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ،ﻟﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد
 ۱۹۱۹در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺴﺦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن آن روزﮔﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎن و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﺷﺪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان،
ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺠﺬوب ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری را از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن آﻣﺮاﻧﻪ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« دوﻟﺘﯽ در
ﺷﻮروی ﻧﺎاﻣﯿﺪ و رویﮔﺮدان ﮐﺮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻧﺒﻮد آزادی
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ،و ﺣﺬف ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﺿﺪ اﻧﻘﻼب«" ،ﺑﻮرژوا" و "ﺧﺮده ﺑﻮرژوا" ﺑﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮور ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺎرتﮐﺸﺎﻧﺪن ﻫﺰاران روﺷﻦﻓﮑﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر روس و ﻏﯿﺮ روس در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران رﻫﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان روﺷﻦﻓﮑﺮ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺟﺬب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﮐﺴﯿﻢﮔﻮرﮐﯽ ،ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک ،و
آﻧﺎاﺧﻤﺘﻮوای روﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎوﯾﺪ ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻣﺸﻔﻖ ،و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻗﺎﯾﺒﻮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻃﺮد
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﻫﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
از درون و ﺑﯿﺮون ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﯾﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻣﻬﻢ و ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﻻت رادﯾﮑﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ از ﺳﺎل  ۱۹۱۸آﻏﺎز ﺷﺪ و روﺳﯿﻪ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺘﺮﻗﯽ در
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در  ۱۹۱۹ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی
دﻧﯿﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی زﻧﺎن ﺷﻮروی آزادی ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ ادﻋﺎی ﻟﻨﯿﻦ
ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮاﺑﺮی رﺳﻤﯽ ﺣﻘﻮق )و ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯽ(
درﺳﺖ ﺑﻮد.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در ﺷﻮروی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در دﻧﯿﺎی آن روز ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷﻮروی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺚ
و ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی و رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ،ازدواج ،ﻃﻼق ،ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ و ﻋﺸﻖ،
ﻣﻔﻬﻮم و ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ ،در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻮروی ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻫﺮﻗﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪی وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت
ﻋﯿﻨﯽ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
»ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﻮق و ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در
اذﻫﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺎویﺟﻮﯾﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن در درون ﺷﻮروی و ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ،ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی درونﺣﺰﺑﯽ،
دادﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺴﺎد و
رﯾﺎﮐﺎری ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ،و اﺣﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺒﻪﺗﺰاری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪل ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺷﻮروی وﺟﻬﻪای ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎن
ﺗﺴﺎویﺟﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و در اﻧﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻣﺨﺪوش و ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.

"ﻣﺴﺌﻠﮥ زن" در ﺷﻮروی
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﻗﻀﺎوت ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
رﻫﺒﺮان و ﻧﺨﺒﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ آﻧﭽﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﯾﺎ در ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی واﻗﻌﺎً ﺣﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮏﺑﺎر در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« در ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه
و ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی زﻧﺎن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در دوران ﺧﺮوﺷﭽﻒ ادﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎز
در دوران ﺑﺮژﻧﻒ و آﻧﺪروﭘﻮف و ﭼﺮﻧﻨﮕﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه در دورهی ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ﭘﺮﺗﻮ آزادیﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻟﻮای »ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ« ،و اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮی ﺣﻞ ﻧﺸﺪن "ﻣﺴﺌﻠﮥ زن" در ﺷﻮروی و ﭼﺮاﯾﯽﻫﺎی آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺪل آﻣﺮاﻧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺟﺪلﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺪل
»رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن« و ﻧﺤﻮهی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ و
درسآﻣﻮزی ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮور ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ اﺻﻼﺣﯽ ،و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮓ و
ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
دوﻟﺖ ﺷﻮروی وﺟﻮد داﺷﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ"] [۱ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
][۲
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻨﺪرج و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺷﻮروی
)از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮐﻮﺗﺎه( ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮان،
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽام ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﯽ دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎر )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ)((UNDP
در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐﻮ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮروی و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻼﻓﺼﻞ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮدم ) .(۲۰۰۲-۱۹۹۰روشﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﻪ ﻧﺴﻞ(،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﻧﺎن
و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﻧُﺖﺑﺮداری در ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻋﯿﺎد و
ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﻋﺮوﺳﯽﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺘﯿﻨﮓﻫﺎ
و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و آرﺷﯿﻮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ و اﭘﺮاﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهی ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻦ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﻗﻔﻘﺎز ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﮐﺮدهام.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺷﻮروی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درسآﻣﻮزی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،و در ﻧﻘﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪﻃﻮراﺧﺺ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از روﺷﻦﻓﮑﺮان
و ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺐ ،ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮ ،و آزادیﺧﻮاه ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ و
ﻋﯿﻨﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ از »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن«
ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺷﻮروی از ﺧﻼل ﻣﻘﻮﻟﻪ
"ﻣﺴﺌﻠﻪ زن" ) (zhenskii voprosﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﻤﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻟﯿﺒﺮال روس ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪی »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« را در روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ روﺳﯿﻪ در
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻪ ،ﻃﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و »ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی داﻏﯽ« ﮐﻪ درﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی  ۱۸۵۰و  ۱۸۶۰ﻣﯿﻼدی
1- Gender and Development Studies
 -۲ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،و ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ.
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در ﭼﺮاﺋﯽ اﻓﻮل روﺳﯿﻪ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺤﺚ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد و
»زﺧﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ [۳].ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺮاﺋﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎن و ﺿﺮورت آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶﮐﺴﻮتﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎرﯾﺎ ﺗﺮوﺑﯿﻨﮑﻮا ،ﻧﺎدژدا اﺳﺘﺎﺳﻮا،و
آﻧﺎ ﻓﯿﻠﻮﺳﻮﻓﻮا ،ﺳﻪ ﺗﻦ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران و رﻫﺒﺮان اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی زﻧﺎن روﺳﯿﻪ ،از
][۴
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﺮﻓﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﻟﯿﺒﺮال روﺳﯿﻪ را
»ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﻮرژوا« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ زن را از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد از ﻣﺘﻔﮑﺮان
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ؛ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﺑﺒﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ .در واﻗﻊ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻣﺮدﻣﺤﻮر
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﻬﻀﺖ روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ) ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ درک آﻧﻬﺎ از راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن »اﺣﯿﺎء ﺣﻖ زن« ) (۱۷۹۲ازﻣﺮی
وﻟﺴﺘﻮﻧﮑﺮاﻓﺖ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،و »اﻧﻘﯿﺎد زﻧﺎن« ) (۱۸۵۹از ﻫﺮﯾﺖ ﺗﯿﻠﻮر و ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺎن اﺳﺘﻮرات
ﻣﯿﻞ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ ورود ﻓﺮدرﯾﮏ اﻧﮕﻠﺲ )آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ »ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ« ) (۱۸۸۴ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺑﺎاﺗﮑﺎء ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺧﻮد ،ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻫﻨﺮی ﻣﻮرﮔﺎن )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏﺗﺌﻮری ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وارد
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﮕﻠﺲ ،اوﮔﻮﺳﺖ ﺑﺒﻞ )آﻟﻤﺎﻧﯽ( ،ﮐﺘﺎب »زﻧﺎن و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« را ﻧﻮﺷﺖ ) (۱۸۷۹و ﻓﻤﯿﻨﺴﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺎرﻟﻮت ﭘﺮﮐﯿﻨﺰ ﮔﯿﻠﻤﻦ )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( در
ﮐﺘﺎب »زﻧﺎن و اﻗﺘﺼﺎد« ) (۱۸۹۸ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوﺗﺮ و ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ زﻧﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎره "ﻣﺴﺌﻠﮥ زن"

اﻟﺒﺘﻪ از ﻗﺮار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻮروی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

 ۳۳-۲۹ :۱۹۷۸ .Stites, R -۳در واﻗﻊ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺰار ،اﻟﻨﺎ ﭘﺎوﻟﻮﻧﺎ ،ﮐﻪ ﯾﮏ زنﻧﺴﺒﺘﺎً ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد،
در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﻋﺰام زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮآﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺎز اوﻟﯿﻪ آن ﯾﮏﻣﺮد
روس و ﺟﺮاح و آﻣﻮزﮐﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻼی ﭘﯿﺮوﮔﻒ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺣﺘﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدان ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
4- Mariya Trubnikova (1835-1897); Nadezhda Stasova (1835-1895); and Anna Filosofova (18371912).
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﺑﻪﺻﺮف درک "ﻣﺴﺌﻠﮥ زن" در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن را در ﺷﻮروی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از »ﻣﺴﺌﻠﮥ
زن« و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮی رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﻗﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻮروی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اوﻟﯿﻪ ِ
دوﻟﺖ ﺟﻮان ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در ﻣﻮرد »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺒﻞ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی آن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در دﻫﻪ  ۱۹۲۰ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
زﻧﺎن ﮐﻨﺶﮔﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﺴﺎ آرﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا
ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺎدژدا ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ )ﻫﻤﺴﺮ ﻟﻨﯿﻦ( و ﮐﻼرا زﺗﮑﯿﻦ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺒﯿﻌﺖ
اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺑﻂ ﻣﯽداد .ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺒﻞ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،و اﻧﮕﻠﺲ ،ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺮی وﻟﺴﺘﻮﻧﮑﺮاﻓﺖ ،ﻫﺮﯾﺖ ﺗﯿﻠﻮر ،و ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت
ﻣﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺖ زن در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده ،ﭘﻨﻬﺎن ،ﺗﺤﺮﯾﻒ و از ﺷﮑﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ
][۵
ﺗﻮﻟﯿﺪاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی
ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺎراﮐﺘﺮ و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه او در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻋﻢ
از ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ [۶].اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮدﯾﺖ ،ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮد در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و آزادی ﻓﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ در ﮐﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و آنرا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪای دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎیﺷﺎن ﺷﮑﻔﺘﻪ
ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺧﻔﺘﻪ و راﮐﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن دارد .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان )ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻧﺎن( ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻼق ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و دﭼﺎر از
ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﻟﺰ ﻓﻮرﯾﻪ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺶ از او( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ
5- Buckley, M. 1989: 20.
6- Marx, K. and Engels, F. 1969: 7
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و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار و ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ» .راﺑﻄﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ،ﻧﺤﻮهی اﯾﻦ
][۷
راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺟﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺮد ﺑﺎ ذات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﺟﻨﺲ را اﻟﺰاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺮد ﺑﺎ زن ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب و آزادی ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاد؛ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎر او ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺑﺒﻞ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ [۸].ﺑﺒﻞ ،ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﯾﺖ
ﺗﯿﻠﻮر ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪاﺻﻄﻼح »زﻧﺎﻧﻪ« ﻧﻈﯿﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺧﻮشآﻣﺪ دﯾﮕﺮان،
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻄﺮی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺎن را از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎه ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ از
][۹
ﻃﺮف زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺮم و ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
از دﯾﺪ ﺑﺒﻞ ،ازآنﺟﺎﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪای ﭘﺮورش ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎر آورﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮدنِ زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺮدان ازدواج را ﯾﮏﻧﻮع ﮐﺎﺳﺒﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺒﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد »واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎی و ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً رﯾﺸﻪ در
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺘﻢدﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﺘﻢﮔﺮ دارد [۱۰]«.ﺑﺪون از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺪون ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ،رﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ زن و ﻣﺮد ،از دﯾﺪ ﺑﺒﻞ ،ﺑﺎ »اﻫﺪاف ﺑﻮرژواﯾﯽ«
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی را
ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮد–
ﺗﻌﯿّﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
][۱۱
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را در ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ آﻧﻬﺎ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن از ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻊ ﺷﺪه و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ وارد ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ
7- Marx, K. 1975. Vol. 3: 296.
8- Buckley, M. 1989: 21.
9- Bebel, A. 1971: 79 and 118.
10- Ibid: 9.
11- Ibid: 6.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
و ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ از وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد [۱۲]«.دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺳﺨﻨﯽ از ﻟﺰوم
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﺎر ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ!
از دﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ،اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﻬﺎد »ﺑﻮرژواﯾﯽ« ازدواج اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﻞ،
ازدواج ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﻖ
ارث  /وراﺛﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ازدواجﻫﺎی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ[۱۳] .اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ازدواج ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وارثﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد/ﭘﺪر اﺳﺖ.
ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺿﺮوری ﺷﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوت در دﺳﺖ ﻣﺮد و وارﺛﺎن او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج
از ازدواج )و ﮔﺎه ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی( ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدان آزاد و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن
و ﺑﺪن و ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ زن در ﮐﻨﺘﺮل و اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار ﻣﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺣﺪیﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮش را در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ [۱۴].ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ »ازدواج ﺑﻮرژواﺋﯽ« ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺪ ﮐﺎﺳﺐﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ
زن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﺑﻂ ﯾﺎ ازدواج ﺗﮏﻫﻤﺴﺮی ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ را »ﯾﮏ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎدی و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ [۱۵].اﻧﮕﻠﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻋﺸﻖ
دوﻃﺮﻓﻪ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وارث ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺮی ﻇﺎﻫﺮی و ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ »ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺶ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮد
][۱۶
)ﮐﺎرﮔﺮ( وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﻮق در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ازآنرو در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )دﺗﺮﻣﯿﻨﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی( از ﻣﺴﺌﻠﻪ زن را در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﻮروی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،درک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای
از ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ و ﭘﺲﺗﺮ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دارد ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻮاﻧﺐ و اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ،
و ﻧﯿﺰ از دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻠﻄﻪ ،و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﮐﻪ در رواﺑﻂ
12- The Woman Question, 1975: 10-11.
13- Bebel, 1971:1-6.
14- Engels, F. 1968: 497.
15- Ibid: 503.
16- Ibid: 508.
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اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرا ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﻧﻮع ادﻋﺎﻫﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ را ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اوﻻً ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﻠﺲ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ،ﻫﻢ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ] [۱۷و ﻫﻢ ازدواج در ﻧﻈﺎم ﺑﻮرژواﯾﯽ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( دﭼﺎر ﺗﺤﻮل
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻇﻬﻮر اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و اﺷﮑﺎل در ﺳﺎﺧﺘﺎر و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً،
ادﻋﺎی اﻧﮕﻠﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻃﺒﻘﺎت را ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ و آﻣﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻤﯿﻢﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ذﻫﻨﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺴﺌﻠﻪ
زن« و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرزی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.

ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« در ﺷﻮروی
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻠﯽ در ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘُﺮ ﭼﺎﻟﺶ و ﻧﺰاع
ﺷﻮروی و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای
دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ درﭘﯽ داﺷﺖ ،ﺧﺎﺻﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۷ﺗﺎ ۱۹۲۶ﻣﺒﺎﺣﺚ داﺧﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﮔﺮﻓﺖ .درﺑﺎرهی ازدواج  ،اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،و ﻧﮕﻪداری از ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎری
ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺴﺎ آرﻣﺎﻧﺪ و اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی دو ﺗﻦ از اوﻟﯿﻦ رﻫﺒﺮان دﭘﺎرﺗﻤﺎن
زﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ) ژﻧﻮﺗﺪل( ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد .آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺒﻞ،
اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ و آزادی زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ دو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻻزم ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﭽﻪداری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی وﯾﮋهای ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
][۱۸
آﮔﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ.
آرﻣﺎﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽﺳﺘﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ راه را ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ
از آن ﺧﻮد را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎ ،اﻧﮕﺎرهﻫﺎ ،و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زن آزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
17- Engels, F. 1972: 412
18- Buckley, M. 1989: 44.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات رادﯾﮑﺎل در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺿﺮوریﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده
][۱۹
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻈﻢ ﮐﻬﻨﻪ و ﯾﻮغ دﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﮔُﺮده زﻧﺎن اﺳﺖ.
آرﻣﺎﻧﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۹ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﻘﻼب و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ .و ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن
را ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ذﻫﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی و ﺣﺘﯽ ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﭽﻪداری را ﺿﺮورﺗﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺎرﻟﻮت
ﭘﺮﮐﯿﻨﺰﮔﯿﻠﻤﻦ )آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎ ،و رﺧﺖﺷﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎع ﺑﮕﯿﺮد [۲۰].ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی از ﻟﻨﯿﻦ ﯾﮏﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ
رﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼً ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﮏﺧﺎﻧﻮاده رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺎیآن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎزل ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﺟﺎیاﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏزن ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﺎﻏﻞ ،ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن
][۲۱
را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﮐﺎرﮔﺮان زن و ﻣﺮد ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻐﻞﺷﺎن ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
آرﻣﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮد » :ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﺧﻮریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻮروی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺧﻮد زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
و ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﯾﻨﺪهای دور ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آزادی زﻧﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺿﺮوریاﻧﺪ [۲۲].اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد و ﺗﺤﻮل در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
دارد.
دراﯾﻦﻣﯿﺎن ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از رﻫﺒﺮان و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎی ﺑﺎﻧﻔﻮذ اﯾﻦ دوران ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ » ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﺎ
ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
در ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ...
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻪ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ،
][۲۳
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی از ﺑﺮاﺑﺮی دوﺟﻨﺲ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و آرﻣﺎﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
19- Armand, I. F. 1975: 62-66 (cited in Buckley).
20- Perkins Gilman, C. 1898.
21- Holt, 1977: 255, cited in Buckley: 45.
22- Armand, 1975: 69.
23- Trotsky, L. 1970: 30.

169

نشریه ی آزادی اندیشه

ﻓﻮری و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ » .ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎن در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ؛ ﻧﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮب ﺑﺮای اﺟﺎق و ﺑﺨﺎری ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﻔﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺻﺎﺑﻮن ﮐﻤﯿﺎب و ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﭼﻮن
][۲۴
ﻧﻪ ﮐﻔﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺨﺎری«.
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻤﺒﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اوﻟﯿﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺑﺎره اﺛﺮات
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی را ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽرﺑﻂ ﺟﻠﻮه ﻣﯽداد و ﺻﺮﻓﺎً دﻏﺪﻏﻪ
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺳﺨﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮد" .ﺳﮑﻮن
و ﺟﺒﺮ ﻋﺎدات ﮐﻮر در ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺴﺘﻪی درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺮد".
اﯾﻦ ﻋﺎدتﻫﺎ و اﻧﮕﺎرهﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺧﺖﺷﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،و ﺧﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش
ﻻزم ،ﻋﻠﻘﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻼﺋﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ .دوﺳﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﮐﺸﺶ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﻋﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮدﮔﯽ
زﻧﺎن .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ راﺑﻄﻪی آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ،
][۲۵
اﻣﺎ ﻧﻪ از روی اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ.
از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده در دﻫﻪ ،۱۹۲۰
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭽﻪداری ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮﻓﻪ )ﺑﻮرژوا( ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏﻣﺎدر ﺑﻮرژوا ﮐﻮدک ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻨﻮدی ،ﻟﺬت و رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎدر -ﮐﺎرﮔﺮ
ﻋﺎﻣﻞ رﻧﺞ ،دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ وﻗﺖ ﻻزم را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ او .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،اوﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و
ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ و دوﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮی را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻻزم در راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن،
][۲۶
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و ﮐﻮدک را اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺳﺎزد.
ً
ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺎره و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ زﻧﺎﻧﻪ
ﻓﺮض ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﮕﺎره و ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺒﺐ ،ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﮐﻬﻨﻪی ﻣﺮداﻧﮕﯽ -زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
24- Armand, 1975: 89.
25- Trotsky, 1970: 26.
26- Buckley, 1989: 42-47.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و راهﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
اﻓﺮادی ﭼﻮن آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
اﺻﻞ را اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪنِ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،زﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آزاد و رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،و
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و »اﻧﺴﺎن ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ« ﻫﻢ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻮروی در ﻫﻤﺎن دﻫﻪ  ۱۹۲۰ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار داد و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه
ﺑﺮای ﻣﺎدران را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،
ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺣﺰب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ
ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻋﻘﺐﮔﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ،
در ﻋﻤﻞ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ ،ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺣﺰب )ژﻧﻮﺗﺪل( ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی در  ۱۹۱۹ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪه ﺑﻮد در  ۱۹۳۰ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ درون ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽاش ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻧﺮوژ در  ۱۹۲۳ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
اﯾﻨﺴﺎ آرﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ و ﻫﻤﺴﺮش داﺷﺖ ،در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺣﺼﺒﻪ( ﺷﺪ و در  ۴۶ﺳﺎﻟﮕﯽ در  ۱۹۲۰درﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از
ﻫﻢﻧﻈﺮان آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻮد از ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،
ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ
اﻧﺤﻼل ژﻧﻮﺗﺪل  ،ﻣﺴﺌﻠﮥ زن را در ﺷﻮروی ﺣﻞ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺎداﻧﻪ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎره » ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان :ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﺎ دوران ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در
ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد.
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮروی )در ﻣﺎده  ،(۳۵ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
»در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ از ﻃﺮق
زﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد :ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای،
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در دﺳﺘﻤﺰد و ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﮐﻪ
اﺟﺎزه دﻫﺪ زﻧﺎن ﮐﺎر و ﻣﺎدرﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻣﺎدر
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و ﮐﻮدک ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد و دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺎدران ،و
][۲۷
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ«.
ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎده  ،۴۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎده  ۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن را وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻢ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد در ﺧﻄﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﮕﻞ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ »ﺣﻖ« ﮐﺎرﮐﺮدن از »وﻇﯿﻔﻪ« ﯾﺎ »اﻟﺘﺰام« ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن،
ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺟﺎی ﺣﺲ رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯽﮐﺎری ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏاﻟﺘﺰام
][۲۸
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه از ﺑﺎﻻ )دوﻟﺖ( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖِ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺣﻖ« ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »وﻇﯿﻔﻪ« ﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از ﻣﺮد ﺑﻮد .زﯾﺮا ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺎده  ۳۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ» ،ﺣﻘﻮق«
و »وﻇﺎﯾﻒ« زﻧﺎن از ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ،ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎدری و ﺧﺎﻧﻪداری در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
زﻧﺎن ﺷﻮروی در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ )ﻣﺎدرﯾﺖ و ﮐﺎ ِر ﺑﯿﺮون( ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد
و ﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب .از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻮروی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ آنﭼﻪ را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮط رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ
][۲۹
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ
و ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ( ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آن دﺳﺘﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﻧﻘﯿﺎد ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺸﺎر و ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﯾﮏاﻣﮑﺎن
ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﻣﻮزش
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻋﻤﻠﯽﮐﺮدن اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺷﻮروی،
 ۵۰٫۹درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
27- Pilkington, H. 1992: 189
28- Ibid: 190
29-Ibid
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ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﺷﻮروی ،زﻧﺎن  ۴۰درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر رﺳﻤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺪﻻل اﻧﮕﻠﺲ و ﻫﻤﻔﮑﺮان
او ،ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ در روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ
ﺳﺎل  ،۱۸۸۵زﻧﺎن ﻗﺪری ﺑﯿﺶ از  ۲۲درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﺴﮑﻮ  ۱۷درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت و  ۳۱درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ،زن ﺑﻮدﻧﺪ [۳۰].ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۶ ،۱۸۸۷درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ را
زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ [۳۱].ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ زﻧﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺎرﮔﺮی در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
زﻧﺎن در  ۸ﻣﺎرچ  ۱۹۱۷در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﯿﺰشﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد و زﻧﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ژوﺋﯿﻪ ۱۹۱۷ﺣﻖ رأی
و ﺣﻖ ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺻﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﺘﻐﺎل
در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی  ،و ﺣﻖ رأی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖآورد ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ
و ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮروی )اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻘﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺗﺰاری را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺷﻮروی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی و آﻣﻮزش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﻮروی ) ۶۱ ،(۱۹۸۸درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،زن ﺑﻮدﻧﺪ،
و  ۵۴درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  (۱۹۲۸اﯾﻦ ارﻗﺎم در آن ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺎن
ﺷﻮروی را در ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺐ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ردﯾﻒ ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ
از ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۶۳درﺻﺪ و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ  ۵۶درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ۵۱
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن.
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦﻫﺎ اﻣﺎ ،زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﮐﺜﺮا ً در
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ درآﻣﺪ ،ﮐﻢ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ،و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
»زﻧﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻨﺸﯽﮔﺮی ،ﻧﻈﺎﻓﺖﭼﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻐﺎزه ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،آﺷﭙﺰی ،ﮐﺎر در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎ،
دوزﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﺦ رﯾﺴﯽ و ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻧﮕﻪداری
از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ و ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ،و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﺰﺷﮑﯽ
)30- Glickman, 1978: 6 ; Boboff, 1974 (cited in Pilkington, 1992
)31- Sacks, 1976: 15 (cited in Pilkington, 1992
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و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در دورهﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻮروی ﮔﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ) ۱۴درﺻﺪ( و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ) ۲۰درﺻﺪ( و در ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ) ۱۸درﺻﺪ( ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺣﺘﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ  ۴۸درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  ۷درﺻﺪ زﻧﺎن
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،در ﭼﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در دوران »ﭘﺮﺳﺘﺮوﯾﮑﺎ«
)ﺑﺎزﺳﺎزی( اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ  ۵٫۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮاﺳﻼو ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درﺻﺪ ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ  ۲درﺻﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ در آن  ۷۴درﺻﺪ آﻣﻮزﮔﺎران را
زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  ۳۹درﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهﻫﺎی ﻣﻘﺎم
][۳۲
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ از  ۳۰۹آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ زن ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﻏﻠﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﺎورزی ،و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺪی و ﻏﯿﺮﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮروی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎً ﯾﺪی را ﻣﻮﻗﻮف و اﻏﻠﺐ
ﮐﺎرﮔﺮان را در ﮐﺎر ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ – ﯾﺪی ﺗﻮام ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد ،اﻣﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﺑﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﺷﻮروی در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه
ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻋﺪهای ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن
ﺟﺎدهﺳﺎزی ،آﺳﻔﺎﻟﺖﮐﺎری و اﻣﺜﺎل آن ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ،ﻣﺸﻘﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺎورزی اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز دﺳﺘﯽ و ﺗﻮام
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ .از دﻫﻪی  ،۱۹۵۰زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏدرﺻﺪ ﺷﻐﻞ اﭘﺮاﺗﻮری
)ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ( ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از زﻧﺎن
ﮐﺸﺎورز ﺷﻮروی ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﭘﺸﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ( .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘُﺮزﺣﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ دوش زﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر وﻗﺖﮔﯿﺮ و اﻏﻠﺐ ﯾﺪی ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دوﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﮔﺎو در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ،زﻧﺎن
را از ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺰد ﮐﺎر در
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﻗﺖ آزاد داﺷﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻮروی زن ﺑﻮدﻧﺪ و  ۹۸درﺻﺪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را ﻧﯿﺰ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮاری ،ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن آﻧﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺰدﻫﺎی ﮐﻢ .ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺎورزی،
32- Pilkington, 1992: 960
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼو در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ،ﮐﻤﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﮐﻤﺒﻮد آب
و ﮔﺎز ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ وﻗﺖﮔﯿﺮﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎی
][۳۳
زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺷﻮروی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان زن .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻘﺮر
ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان زن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺜﻼً در ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ و زﻧﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد ،ﻣﮕﺮ آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
ﺻﻮرت ،ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺷﯿﺮده ﻧﮕﺮدد .ﻣﻌﻬﺬا
در  ۱۹۸۸ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﭘُﺮﺧﻄﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﺧﻮد ﺷﻮروی ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ و
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی دوران ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در  ۱۹۹۰اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ
][۳۴
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻤﺰد زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼً درآﻣﺪ
زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺑﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ )زﻧﺎن ﺣﺪود  ۸۵-۸۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺮدان را داﺷﺘﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﺎن ﺷﺶ ﺳﺎل
اول ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را
][۳۵
ﺻﺮف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﭽﻪداری ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ۸۷-۸۳درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد
را اداﻣﻪ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .در  ۷۸درﺻﺪ ﻣﻮارد ،زﻧﺎن ﺷﻮروی اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن دو ﺳﺎل اول
ازدواج ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻟﺬا اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﻣﻮﻗﺘﺎً رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏﺷﺸﻢ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﺮک اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼً ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﯿﺮ
ارﺗﻘﺎء در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  ۴۵درﺻﺪ زﻧﺎن در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ۴۵ ،
][۳۶
درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ درﺟﺎ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زن و ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
در دوران ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز )ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ( آﺷﮑﺎرا ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ
33- Pilkington, 1992: 960
34- Pilkington, 1992: 203
35- Rimashevskaia, N. 1988: 58-71.
36- Pilkington, 1992: 234
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ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎدری و ﺧﺎﻧﻪداری ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ دوش
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و دو ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
درون ﺧﺎﻧﻪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺖ دوم ،وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ از
ﻣﺮدﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻔﺖ دوم ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺎدر ﺑﻮدن و ﺧﺎﻧﻪداری
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺮ دو اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺶ
ﮐﺎرﮔﺮ – ﻣﺎدر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﺎرهای ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در دوران ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ،ﯾﮏﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ و آن وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء زﻧﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن
وﻗﺖ زﯾﺎدی را از ﮐﺎر زده و ﺻﺮف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
اوﻗﺎت ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺮد را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﭼﻮن »از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ
ﻗﻮیﺗﺮ از زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮔﻤﺎرد ،راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎری
اﻋﺰام ﮐﺮد ،و راﺣﺖﺗﺮ ﮐﺎر ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﻨﺘﺎً ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎنآور
][۳۷
اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ«.

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ دو ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ دوش زﻧﺎن در ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﺒﻮد ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ،ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،و ﺗﺪاوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘُﺮ
دردﺳﺮﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏزن ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪرت ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ )(Super woman
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎدر ،ﻫﻢ ﺷﺎﻏﻞ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮدﻫﺎ در ﺷﻐﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮروی روی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺮم ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ ،ﺟﺎروی
ﺑﺮﻗﯽ و اﻧﻮاع ﺧﺮدﮐﻦﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺎر در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮروی و در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ و اﻣﮑﺎن
ﻓﺎشﮔﻮﻳﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی )ﭘﺮﺳﺘﺮوﯾﮑﺎ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏﭘﺮوژه
37- Pilkington, 1992: 234
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ(  ،ﯾﮏﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﭙﺎن )ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧﺎن( در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎز ﮐﻞ ﺷﻮروی را ﻧﻤﯽداد و ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﮔﺮان ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﮏ ﻧﻮزادان ،دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ ،و دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی
ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﻳﻌﻨﯽ در اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ و اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻧﺎﯾﺎب ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺎب و ﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪات زﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﻮن آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻨﺘﺎی در دﻫﻪ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮروی در اﯾﺠﺎد رﺧﺖﺷﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻬﺪﮐﻮدک وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺗﻌﺪاد
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮروی ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در روﺳﯿﻪ  ٪۷۱ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﻘﻂ  .٪ ۱۸-۱۶ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگﻫﺎ و ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺷﻌﺮ »ﺧﻄﻮط ﻣﻄﺒﺦ « از ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎر رﻓﯿﻊ ﺑﯿﻠﯽ
) ،(۱۹۸۱-۱۹۱۳را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪی زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده
ﺷﻮروی ﺑﻪ »ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
...دﻟﻢ ﭼﻘﺪر ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﻄﺒﺦ،
آﺧﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ در وﺟﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ...
ﻣﻘﺪّر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ
و دﯾﮕﺮان در ﻣﻄﺒﺦ ﻇﺮفﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ...
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺟﺎق ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
][۳۸
ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺪل ﮔﺮدد ؟
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮروی ،در
ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮ ﻧﻘﺶ زن )ﻣﺎدر – ﮐﺎرﮔﺮ(
ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﺪرت روی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻘﺶ ﻣﺮد )ﭘﺪر– ﮐﺎرﮔﺮ( ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎدرﯾﺖ اﺳﺎﺳﺎً و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﻧﺚ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﮑﺴﻮال ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ۱۳
دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ
ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۶دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵۸دﻗﯿﻘﻪ در روزﻫﺎی ﮐﺎری و
38- Rafibeyli, N. 1969, in Mirza Ibrahimov (Ed.): 374-378.
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دو ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۴دﻗﯿﻘﻪ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدران در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺑﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
زاﯾﻤﺎن و اﻣﮑﺎن دورهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎر .ﺗﻨﻬﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮروی در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎزﺷﺪن ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺪی ازﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
زﻧﺎن ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در  ۱۹۸۷ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺗﺎ
ﯾﮏﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﻘﻮق و ﺣﻔﻆ ﻣﺰاﯾﺎ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در درون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۰در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم-ﻧﻬﺎد زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺻﻼﺣﯿﻪی
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﻘﻮق؛ و ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺪر ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺑﺴﺘﮕﺎن
][۴۰
ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی زن در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ
و ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﺮط اوﻟﯿﻪی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺸﯽ و آزادی زﻧﺎن اﺳﺖ .در ﺷﻮروی اﻣﺎ،
زﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ و ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ را ﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم )از ﻟﺤﺎظ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و اﻗﺘﺼﺎدی( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮروی ﻋﻤﺪهی ﻗﺪرت ،اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را
در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎآنﺟﺎﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ
][۴۱
روﺳﯿﻪ را ﻧﻪ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدر-ﻣﺤﻮر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻮﻟﺴﺘﺎﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻪ »ﺧﺮد ﻣﺮداﻧﻪ« ﺑﻠﮑﻪ »ﺟﺎن و ﺿﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ زﻧﺎﻧﻪ«
) (feminine spiritualityاﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دارد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً
ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﯿﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص را ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺮﺻﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻗﺪر ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ،ﻣﺬﮐﺮ ،ﭘُﺮ از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
و آداب ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،و ﻣﺎدی و ﺑﯽ روح و ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ و
ﭼﻬﺮه ﺧﺸﮏ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ در ﭘﻨﺎه ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و رﻫﺎﺷﺪه از ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎی »اﻧﺴﺎن ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ« ﺷﻮروی ،ﻓﺮﺻﺖ
][۳۹

39- Pilkington, 1992: 202
40- Ibid, 234.
41- Tolstaia, T. 1990: 3-7.
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اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات  ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻮروی ﺣﺎﮐﯽ از
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم دو ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪی [۴۳].ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ( ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ازآنﺟﺎﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻢ ﺷﻨﻮد از ﻃﺮف  KGBوﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺮدم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ [۴۴].و
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻪ و
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎ ،واﻗﻌﺎً ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻨﺪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﻧﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻧﻘﺶ »ﻣﺴﻠﻂ « ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ [۴۵].اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد؟
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎوات ﻧﺒﻮد ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺎوی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در
روﺳﯿﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ اﻟﮑﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن از ﯾﮏﻃﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﻒ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮد ﺑﻪ زن در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﺣﺘﺮام ﻣﺮد را در ﭼﺸﻢ زن ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده
ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﺮﻣﺖ »ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ« ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی
از ﻣﺮدﺑﻮدن )ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺗﺴﺎویﺟﻮ( ﺟﺎی آن را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه  ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎرات و ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدان ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ از ﻗﺪرت ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺴﺎویﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏﻧﻮع ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻘﺶ
ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دلﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
»زﻧﺎﻧﻪ« ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺮانﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﺼﺎﺋﻞ »زﻧﺎﻧﻪ« ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﻪﻫﺎ از »ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﺪن زﻧﺎن« و »زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻣﺮدان«] [۴۶ﺣﺘﯽ
از زﺑﺎن رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در روﺳﯿﻪ و اﻟﭽﯽ ﺑﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از زﺑﺎن ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺎن ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در دوره ﮔﻼ ﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﻪ
][۴۲

42- Pilkington, H. 1992: 219-220.
43- Tohidi, N. 1996: 111-123.
44- Alexievich, S. 2016.
45- Pilkington, H. 1992: 220-221.
46- Ibid: 225.
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اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ »ﺣﺴﺮت ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن« و ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدن ﻣﺜﻞ زﻧﺎن
ﻣﺮﻓﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روسﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ »زﻧﺎﻧﮕﯽ«
را از زﻧﺎن ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻫﺎ را ﻫﻢ در »ﺣﺴﺮت ﺑﯿﮏ )آﻗﺎ( ﺑﻮدن« ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎز در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم )ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و ﺣﺘﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺜﺎل
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﭽﯽ ﺑﯽ ،رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯿﺖ ﮔﺮا و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ،رﻫﺒﺮ
ﺷﻮروی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ( ،اﺷﺘﻐﺎل وﺳﯿﻊ زﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﺋﻢ و
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎدران ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﻘﺶ ﭘﺪر در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ :ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻣﺴﮑﻮت
ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﺮف زن ﺑﻮدن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ »وﻇﯿﻔﻪ« ﻣﺎدری را ﺑﺮای ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر – ﮐﺎرﮔﺮان آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .و اﻻ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ زن ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و دوﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎوز در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آﻣﻮزش و ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺛﺮی ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
زﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺎوز را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد او ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻃﺮف زن و اﺛﺒﺎت ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،دادﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﺿﺎرب را ﺗﺎ
دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ وادار
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮم و ﺳﮑﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ زﻧﯽ ﺗﺎﺑﻮی ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن را
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ [۴۷].اﻣﺮوز  ۲۶ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ،ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در روﺳﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ در دﻧﯿﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ [۴۸]،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮت
][۴۹
و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺷﻮروی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
و آزارﻫﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری و »ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ« و اﻣﺮی
ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﺑﯽروﯾﻪی ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص در روﺳﯿﻪ و ﻏﺮب ﺷﻮروی ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و آزارﻫﺎی
47- Sperling, V. 1990.
48- Human Rights Watch, 1995.
49- BBC News, 2013, March 1.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ دارد[۵۰] .در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺟﻮان زﯾﺮ اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ،ﺳﺘﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻮدﺳﻮزی ،ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﺳﻮزی
ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﮔﺎه ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮروی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺧﻮدﺳﻮزیﻫﺎ و رﻧﺞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯿﺸﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻟﺰوﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻮﯾﺎ در ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻫﻤﺎنﻗﺪر راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﮐﺜﺮا ً ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﯿﺰان »ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ« در روﺳﯿﻪ و ﻏﺮب ﺷﻮروی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی از ﺷﻮﻫﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد او را »ﺑﯽ ﺣﯿﺎ« و
»روس ﻓﺎﺳﻮن« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت »ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« )ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد( در ﺑﺎرهی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ زﻧﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮن و
ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮاﯾﻢ در آن زﻣﺎن ﺷﻮکآور ﺑﻮد:
»ﻣﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ
از ﺧﻮد زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺘﮏ
ﮐﺎری ﻧﮑﺸﺪ ...در ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻫﻢ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﮐﻪ از ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺎن ﺧﻮب و درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ) «.ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ(
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن روز از زﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ
روﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻧﻔﺮادی ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﻌﻤﻮﻻً واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ و
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل از روﺳﯿﻪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺷﻮروی ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻂ ﺣﺰﺑﯽ
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻞ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮐﯽ درﺳﺖ از ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ و دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻣﺎ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه و از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﺼﺎدم ﺣﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻠﯿﺖ
50- World Health Organization, 2006.
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ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اراﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ روﺑﻪرو ﺑﻮد و
در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .زﻧﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ )و ﺣﺘﯽ
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻼءﻋﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﻦ در  ،۱۹۹۲ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻼت داﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ »از ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﺻﻞ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ در ﺑﺎرهی ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن زﻧﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻓﺤﺸﺎء
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ و آﺑﺮوی ﻣﺎ را در اﻧﻈﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺒﺮی «.ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،اوﻻً ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ،
ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارم واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺤﺸﺎ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ،ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻓﺤﺸﺎ در
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪدرﺟﺎت و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ،
او ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ داد »وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻠﺦ و ﺷﺮم آور اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﻮاﺷﮑﯽ و ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺎ
آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻃﺮﻓﻪآنﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﺳﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺑﺎﮐﻮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮔﺮﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪاﻧﮕﯿﺰهی درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان
دﯾﮕﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ از اﻧﺰوای ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً
دﭼﺎر ﺗﺤﻮل در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
][۵۱
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.

ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ  :ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ در ﺷﻮروی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺤﺪودهی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ ﮐﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از دﺳﺖآوردﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت دوران ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ
 ،ﺧﺎﺻﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﻓﺎشﮔﻮﯾﯽ )ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ(  ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮ در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ رادﯾﮑﺎل ﺳﺎلﻫﺎی اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ( ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
راﻧﺪن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﻮن آرﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی ،دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی آزاد در ﺑﺎره
ﺳﮑﺲ ﻋﻤﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی در ﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و »ﻋﺸﻖ
آزاد« )آزاد از ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ( ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه و
51- Tohidi, N. 2004: 149-171.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﻣﺨﺪوش ﺑﻪ اﻃﻼع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد  ،ﻫﻢ ﻣﺴﮑﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
در ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺳﺎلﻫﺎی اول دوﻟﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ،و » ازدواجﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ« و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽﭘﺪر ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺮمزداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،در ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ؛ ﺳﻘﻂﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ و وﺳﺎﯾﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،از دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﺪ؛ و ﻃﻼق ﻣﻘﺮرات ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ دﻫﻪ  ،۱۹۶۰ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ،زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮ آﮔﻬﯽ
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻫﺪف دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺠﻠﺖ و ﺷﺮم ﮔﺮدد
ﺗﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﺑﺮوﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘُﺮ ﻗﺪرت ﺣﺰﺑﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﯾﺎ »ﭘﺎرﺗﯽ
ﺑﺎزی« اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را دور زده ،ﺑﯽ ﺳﺮو ﺻﺪا ﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواجﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻮد و
وادارﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﻪ زاد و وﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ اﻓﺰوده ﺑﻮد ،دوﻟﺖ در
دوره اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ )و رﻫﺒﺮان ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ( ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ زﻧﺎن در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪی
ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی )زاد و وﻟﺪ( ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻮروی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮدان ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط  ،ﻧﺎم ﭘﺪر
][۵۳
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در ﺷﻮروی ﻓﺤﺸﺎ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﻓﺤﺸﺎ و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ،ﻫﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮوش
ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر وارداﺗﯽ از آﻟﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﻢﺗﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ .ﺗﻨﻬﺎ در دوره ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﻓﺤﺸﺎی
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ وﺟﻮد
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،ﻫﻢ ﺑﺤﺚﻫﺎ در ﺑﺎره ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد ،ﻓﺮای ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر-ﮐﺎرﮔﺮ
و ازدواج رﺳﻤﯽ را ﮔﺸﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻮی ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ .
][۵۲

52-Kollontai, A. 1923 (English version in 1980). See Firoozeh Mohajer, 2005. translation in
Persian:
ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا» .ﺑﻪ اروس ﺑﺎﻟﺪار ﺟﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﯿﺮوزه ﻣﻬﺎﺟﺮ.
53-53 Ayvazyan, A. 2013.
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ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮروی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎشﮔﻮﯾﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ،آزادﺷﺪن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدم-ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
زﻧﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﻮد [۵۴].در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻓﺎشﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
آﻣﺎر وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۲۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎوز در  ۱۹۸۹در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺧﺒﺮ
ﻣﯽداد ،و ﻟﺬا ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﺎﺟﻞ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
رﺳﻤﺎً ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﯾﯽ ﺳﺎل  ۱۹۶۰روﺳﯿﻪ دو ﻣﺎده ﻣﺘﺮﻗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻓﺮدی و
ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ )» وادار ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ« ( و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻪ اوﻻً اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻫﻢ
ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎدهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﻢ ﻧﮕﺮش و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ زن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ
ﺗﺠﺎوز ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺎوز ﺛﺎﺑﺖ
][۵۵
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮان
ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زاد و وﻟﺪ و ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن و ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد و از ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ »ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر« و ﻣﺰاﯾﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻧﮕﺎر ﯾﮏﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و زﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺪرواراﻧﻪ دوﻟﺖ از
زﻧﺎن ﺑﻪﺷﺮﻃﯽﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ – ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮﻓﻪآنﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی
اﯾﻦﻫﺎ ،دردﻫﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﺷﻮروی ،ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن از ﻣﺎدرﺷﺪن ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪدﻓﻌﺎت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دوﻟﺖ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺑﺤﺮان دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ )ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ(
روﺑﻪرو ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و اﺗﮑﺎءﺑﻪﺧﻮد
و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺪرﻧﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺎدر– ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺒﺐ،
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺷﻬﺮیﺗﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ
54-Pilkington, H. 1992: 223-225.
55- Ibid, 205-208.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﭽﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﻃﺮف
دوﻟﺖ ،ﻣﺸﻮق ﻻزم ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﺮخ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای زن
و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ داﺷﺘﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮕﻪداری
از ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ،
ﺳﻔﺮ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدارﺷﺪن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ﭘُﺮﻫﺰﯾﻨﻪی ﻋﻤﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ(  ۸-۵ﺑﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮب در ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺲ از اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ ﻣﻨﻬﺎی
ﺗﻌﺪاد زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺟﺪول ﺿﻤﯿﻤﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد( از ۱۸
در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺑﻪ  ۹-۸در ﺳﺎل  ۱۹۷۶رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ  ۵.۸ﺑﺮﺳﺪ .در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی در ﺳﺎل
 ،۱۹۷۶رﺳﻤﺎً ﺑﺤﺚ »ﺑﺤﺮان دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ« و ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ،ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
ﺳﯿﺎﺳﯽ .ازﯾﮏﻃﺮف ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ )زاد و وﻟﺪ( ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮروی )اﺳﻼوﻫﺎ( ﯾﻌﻨﯽ روﺳﯿﻪ،
اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﻟﺪاوﯾﺎ ،و ﻻﺗﻮﯾﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﻏﯿﺮاﺳﻼو ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ) ،(۳۲٫۲ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ) (۲۷٫۳و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ) ،(۲۷و
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ در اوﮐﺮاﯾﻦ ) ،(۲٫۴ﻻﺗﻮﯾﺎ ) ،(۳٫۷و روﺳﯿﻪ ) (۳٫۹ﺑﻮد .روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻃﻼق و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ازدواج در ﻣﯿﺎن اﺳﻼوﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج
ﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق.
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ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮروی ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﺳﻼو ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺨﺶ »ﺳﻔﯿﺪ« و اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻮروی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
و ﯾﺪی در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﻔﻘﺎز )ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،رﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ »ﺳﯿﺎه«
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ( ،ﻋﻮارض ﻫﺮاسآوری را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮد .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻮزون ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮروی ،ﻟﺬا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن از
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮازن » ﻧﮋادی« ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻮروی
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻏﯿﺮاﺳﻼوﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﺟﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎدری و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ »ارزشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼس درس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﺎل ﻧﻬﻢ و
دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد »اﺧﻼق و روانﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱۹۸۳در
ﻫﻤﻪی ﻣﺪارس ﺟﺰو دروس اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼس درس ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺪفاش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای زاد و وﻟﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻣﻀﺮات ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آن ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺎدرﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺎدرﯾﺖ ﻧﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏاﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ»ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ« زﻧﺎن .اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎدران در
ﺳﺎل  ،۱۹۸۱ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻄﯿﻼت و زﻣﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،و ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی اول
و دوم و ﺳﻮم و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﺪاوم
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﮏواﻟﺪی در ﺷﻮروی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ دوش زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ – ﻣﺎدر ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﻧﺪ ﭘﯿﺮ
ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ اﺳﻼوﻫﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻼﻗﯽ »ﻣﺴﺌﻠﮥ زن« ﺑﺎ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ«
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻄﻠﻮب و
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﺳﻼو
در ﻏﺮب ﺷﻮروی و ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﻨﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼو در
ﺷﺮق ﺷﻮروی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﯿﺖﮔﺮاﯾﺎن در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روﺳﯿﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی زاد و وﻟﺪ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮدی ،اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻏﻠﺐ ﻗﻮمﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ روی زﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ،
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺮ و ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ،ﻣﯽاﻓﺰود.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ﻏﯿﺮ اﺳﻼو و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ اﺳﻼوﻫﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻮم – ﻣﺤﻮر و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و اﺣﯿﺎء ﺷﺪن ﺑﻮد.
ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎآنﺟﺎﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺳﺨﻦ از ﻧﯿﺎز زﻧﺎن ﺑﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺎﻧﻪﺷﺎن«
][۵۶
ﻣﯽراﻧﺪ و از »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده« و »ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد« اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼو ﺷﻮروی ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در
ﻣﻮرد ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن ،ﻫﻤﺴﺮی ،ﻣﺎدری ،ﺧﺎﻧﻪداری ،ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻠﯽ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدان در اﺷﺘﻐﺎل
و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و اﻣﺜﺎل آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت ﺷﻮروی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﺷﮑﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد [۵۷].ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ،ﺗﻨﺶﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺣﺪ
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی
ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﻠﯽ ﺣﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻗﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺪد و ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻧﻈﺎم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت در راه ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺷﺪ
ه ﺑﻮد .زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ورزش و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و
ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻮروی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮروی
در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺘﯽ ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن و ﺷﺒﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی
راﯾﺞ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻨﻦ اﻧﻘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺠﺎد ﯾﮏﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪرن و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺿﺪدﯾﻦ )آﺗﻪ ﺋﯿﺴﺖ( و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای زن و ﻣﺮد در ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی )آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ(،
ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن .ﻟﺬا آنﭼﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺮاﻧﻪ ،اﺟﺒﺎری ،از ﺑﺎﻻ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮب
و ﺑﺪ و ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ و ﺷﺎدیﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری
روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد
آورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺷﻌﺎر »رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ از اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری«
56-Gorbachev, M. 1987.
57-Bodman, H. & Tohidi, N. 1998. See Chs. 8, 9, and 10.
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آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻏﯿﺮ روس ﺳﻠﻄﻪ
را اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

زﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی :ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ؟
ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ، ۱۹۱۷زﻧﺎنِ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ
"ﺳﺘﻢدﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺮدهﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ [۵۸]".ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺰرگ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﺸﺎورزی در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی،
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از زﻧﺎن ﺳﺘﻢدﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ"
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد [۵۹].ﺑﺴﯿﺞ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪوﯾﮋه ازاﯾﻦرو ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در ﺗﻀﻌﯿﻒ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در
ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﺗﺮکﻫﺎ و ﺗﺎﺟﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ "ﺑﺎﺳﻤﺎﭼﯽ" ﮐﻪ در ﻗﯿﺎم ﺳﺎل  ۱۹۱۶ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی روسﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۴و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﺘﻞﻋﺎمﻫﺎ )ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰,۰۰۰-۲۵,۰۰۰ﺗﻦ از آﻧﺎن( در درهی ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،ﺧﯿﻮه ،اﻣﺎرت
ﺑﺨﺎرا و ﺧُﺠﻨﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ »ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ« و ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺖﮔﺮا در
][۶۰
ﺷﻮروی ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻻزم اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ و
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﯾﺎری دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﻧﺎن
ﺣﺰب )ژﻧﻮﺗﺪل( ،ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ زﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ژﻧﻮﺗﺪل
از اﻧﻮاع ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺗﻬﯿﺠﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮاد آﻣﻮزی ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻠﻮپﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﮐﻠﻮپﻫﺎی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ
و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﺷﺎن
ﺑﯽﺳﻮاد و ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﭼﺎدر و ﻓﺮﻧﺠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮﺗﺪل در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن )ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و
ازﺑﮑﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
و رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ ،زﻧﺎن روس ﻓﻌﺎل در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ
ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از روﺳﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻋﺰام ﺷﺪه
58-Tadjbakhsh, S. 1998: 168
۵۹-Massell, G. ۱۹۷۴
60-Massell, Ibid. See also: Suny, R. 1992; Allworth, E. 1994; and Olcott, M. B. 1981.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻻن آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اداره ﮐﺮدن ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ژﻧﻮﺗﺪل ،در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۲۱ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻠﯽ ژﻧﻮﺗﺪل در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ  ۱۶ﻫﺰار زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ [۶۱].اﺳﺘﺮاﺗﮋیﺷﺎن
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی روﺳﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮروﯾﺎﯾﯽ  Sovietﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را
ﺧﻮد زﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪرﻫﺒﺮی و ﻃﺒﻖ ﺧﻄﻮط ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖرﯾﺰی
][۶۲
ﻣﺴﮑﻮ(.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎ آﻣﻮزش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﺮﺻﻪی ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ۱۹۲۱
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮرا ﻫﺎی »ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« )ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ "ﺷﯿﺮﺑﻬﺎ" )ﮐﻠﯿﻢ(
را ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮروی " ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮوس" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد .در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻦ
ازدواج از  ۱۶ﺳﺎل ﺑﻪ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺳﻨﺖ ﻧﮑﺎح )ﻗﺮارداد ﺷﺮﻋﯽ ازدواج( ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﻧﻈﺎرت آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻗﺮارداد ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﻪ ﺑﻪ  ZAGSﻣﻌﺮوف ﺷﺪ (.اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج،
ﻃﻼق و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮروی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﺗﺮک ،ژﻧﻮﺗﺪل را "ﺟﻨﻮﺗﺪل" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ )ﺟﻦﺧﺎﻧﻪ( ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎﺗﺮ
و اداراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻦﻫﺎ و ارواح ﺧﺒﯿﺜﻪ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋهﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ رﻫﺒﺮان و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ زﻧﺎن روﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ  ،در ﺳﺎل  ۱۹۲۶ﯾﮏﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ،وﺳﯿﻊﺗﺮ ،و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ﻫﺠﻮم" ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ ﺑﻪﻃﻮر رادﯾﮑﺎل ﺗﺮی زﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزد .ﻫﺪف در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎدرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮ
61-Yemelyanova, Y. 1985. cited in Tadjbakhsh, 183.
-۶۲ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن » ﺳﻔﯿﺪ« )روﺳﯽ( از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺷﻮروی ﺑﺮای »ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت« زﻧﺎن
اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ روس ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺪرن و آزاد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن را آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ادﻋﺎی اﻧﺠﺎم آﻧﺮا داﺷﺘﻨﺪ .و ﯾﺎ زﻧﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ اروﭘﺎﯾﯽ
و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﯾﺎ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﭼﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن را ﻣﻮرد
ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ،آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی زن ﺳﺘﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری  ،ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ،و ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﻠﻂ ﯾﺎ درﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻟﻘﺐ "ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪل
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻮروی ﺗﻮﺳﻂ »ﺧﻮاﻫﺮان روس « ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع »ﭘﺴﺖ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ«ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ )ﺑﺨﺼﻮص ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر.
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ﯾﺎ ﻣﺪلﻫﺎی اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ و ﺣﺠﺎب ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎدرﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۷در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ژﻧﻮﺗﺪل درﮔﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎری ژﻧﻮﺗﺪل آﻣﺪ .وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ
][۶۳
ﻧﮕﺎران ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﻤﺴﻮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزادی زﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن در  ۸ﻣﺎرس  ۱۹۲۷در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و
ﻗﻔﻘﺎز ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،زﻧﺎن زﯾﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭼﺎدرﻫﺎ و ﻓﺮﻧﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮد زدﻧﺪ.
ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺎدرﻫﺎ اﻣﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدان ﺳﻨﺖﮔﺮا را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺣﺠﺎب ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ زﯾﻨﺐ از ﺷﻬﺮ ﺧُﺠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از
او ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺎن آزاد ﺷﺮق ﭼﻬﺮهﺳﺎزی ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس داﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ او ﯾﮏ ا ُﭘﺮا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻮروی ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻮان ﻣﺒﺎرزی ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻟﻤﺎز« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﻣﻼی روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮد آﻟﻤﺎز دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ و زﻣﯿﻦداران را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺴﯿﺞ و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻟﻤﺎز اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ژﻧﻮﺗﺪل از ﻣﺮگ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ازاﯾﻦ واﻗﻌﻪ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺒﺎرﻟﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮﯾﻞ« ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻋﺪهای از زﻧﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺠﺎب از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﺑﻪﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻟﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎر
][۶۴
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ "ﻣﺠﺴﻤﻪ زن آزاد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺳﻤﺒﻞ
"آزادی زن" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﯽ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺼﻤﻢ و ﺳﯿﻨﻪای اﻓﺮاﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه از ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﻋﺪهای از اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن
اﻓﺮاﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ را "ﻧﻤﺎد ﻓﺴﺎد و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن" ﻧﺎﻣﯿﺪه درﺻﺪد ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ) .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻋﮑﺲ ﺿﻤﯿﻤﻪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ(
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻤﺎژﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﮔﺎه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮏﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از زﻧﺎن در ﺷﻮروی ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " زن ﻧﻮﯾﻦ
ﺷﻮروی" ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺗﺨﯿﻠﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ
63-Massel, 1974; Tadjbakhsh, p. 168-170; and Tokhtakhojaeva, M. 1995: 42-66.
64-Tohidi, N. 1998: 159.
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ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ،ﭘُﺮﭼﺎﻟﺶ ،و ﭘﯿﭽﯿﺪهی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه زﻧﺎن در ﺷﻮروی [۶۵] .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ،ﭘُﺮ زﺣﻤﺖ و ﯾﺪی ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﻮح
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽِ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی،
ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺧﺎﻧﻪ ،و ﺗﺪاوم ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی
][۶۶
ﻣﺮدﺳﺎﻻر در رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ.

زﻧﺎن ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ:
ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪنِ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮروی ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ و اﻫﻤﯿﺖ
۶۵-Hosseinkhah, M
 .۲۰۱۷ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﺮ :ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮاه ،ﻣﺮﯾﻢ» .زﻧﺪﮔﯽ در
ﺷﻮروی از ﻧﮕﺎه دو زن اﯾﺮاﻧﯽ«۱۶/۰۸/۱۳۹۶ , Aasoo :
66-Tokhtakhodjaeva, M. & Elmira Turgumbekova, 1996, and Michaels, P. A. 1998.

191

نشریه ی آزادی اندیشه

اول ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ اﺳﻼو )ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ روس( ﺷﻮروی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ،دﯾﻦ و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و
ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .درواﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏﻧﻘﺶ در ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎدران و ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آداب و رﺳﻮم ،از ﻏﺬاﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﺑﺎن ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ،
رﻗﺺﻫﺎ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ،دﯾﻦ و آداب و آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻫﻮﯾﺖﺳﺎزیﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ زن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﯽ " اﺻﯿﻞ"» ،ﻧﺠﯿﺐ و ﺑﺎ ﻋﻔﺖ « و وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖاش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ "روس
ﻓﺎﺳﻮن" )ﯾﻌﻨﯽ "روس زده" ﻣﺜﻞ "ﻏﺮب زده"( ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺪه اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﺜﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺷﻮروی در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ از  ۱۹۸۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻌﺼﺐﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻗﻮمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
و ﻣﻠﯿﺖﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎرا ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐﻫﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .رﻫﺒﺮان ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
در اﻏﻠﺐ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
"رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،دﯾﻨﯽ  ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ" ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺮﻓﻪ آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻗﻮام در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در واﻗﻊ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮروی
)ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوره اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﭼﻮن از ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ ﻓﺮ ِ
اﯾﻨﺪ ﻣﻠﺖﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر درون-ﺟﻮش و درون-زا ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏﻣﻠﺖ ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﮐﻪ آن را رأس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺷﺒﻪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺗﻠﻘﯽ
][۶۷
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺣﺎوی ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی
اﻓﺰون ﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎاﯾﻦﺟﺎ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺷﻮروی در ﻋﺮﺻﻪی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰوده ﺑﻮد.
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی دورهی اﻧﻘﻼﺑﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
از دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ از ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎﻧﻮادهی ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻫﻨﺠﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و واﺣﺪ
ﭘﺎﯾﻪای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﻣﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
67-Tohidi, N. 2000.
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼً ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ
و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮐﻮدﮐﺎن » ﺑﺎ روﺣﯿﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ « ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )ﭘﻨﻬﺎن( ،ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دور از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺄوا ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ »اﻗﺘﺼﺎد دوم« ﻧﯿﺰ
ﺑﻮد .اﻗﺘﺼﺎد دوم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪهی رﺳﻤﯽ را دور ﻣﯽزد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه،
رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد ﺟﺰوی از اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮرﺳﺎده ،ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﮐﻤﯿﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪی اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ و ﺗﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺗﺪاوم زاد و وﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق
و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی زﻧﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻏﺮب ﺷﻮروی( ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از" ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ" زاﯾﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ از اﺟﺮای درﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪرﮔﻮﻧﻪ
و ﻗﯿﻢ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻢﻣﺂب و ﭘﺪرواراﻧﻪ دوﻟﺖ )و در رأس آن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( ﺑﺮ ﻣﺮدان و ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻧﺎن،
درواﻗﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری را از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد " .ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ" ﻋﻤﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی »ﺷﻪ ﭘﺪر«
 ،ﺗﺰار ،و ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را در اذﻫﺎن ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏﻣﺮد-ﭘﺪر
ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ در اﺳﺘﺒﺪاد آﺳﯿﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز
ﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺗﺰارﻫﺎ ،ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،در ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ
از ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﺑﯿﺪاری ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن« در  ۱۹۲۸ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ/ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮑﺮار
][۶۸
ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از " :ﮐﺎر آزادی زﻧﺎن ،ﮐﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد".
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی ،ﺻﺎﺑﺮ ﮔﻨﺠﻪ ﻟﯽ ﻣﻤﺪو ،در  ۱۹۹۲ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ » :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز دورهی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮدم ،در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺌﻮال
ﻣﯽﺷﺪ ،روزیِ ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﯾﻢ » ﭘﺪر« و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺧﺪا .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ »روزی ﭘﺪرﺗﺎن را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟«  ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺧﺪا .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﻧﻪ .ﺣﺎﻻ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ اﺛﺮی دارد؟« ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت و دﻋﺎ از ﻃﺮف ﻣﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﺧﻮب
ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﮐﻮ؟ ...ﺣﺎﻻ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ «.ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﯿﺮون و ﺑﺎ ﯾﮏﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد
68-Tadjbakhsh, S. 1998: 183.
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و ﻣﯽﮔﻔﺖ »اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده! «
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﯾﯽ در ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻮروی ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آزادی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺣﺘﯽ
روزی و ﻣﻌﯿﺸﺖ را ﺧﻮد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺘﺪر ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺷﻮروی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان( از داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدمﻧﻬﺎد )ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ
و ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ( ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻼً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ،از ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﻼشﻫﺎی دروﻧﯽ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ و دوﻟﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻋﺮﺻﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽداد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ
و ﻣﺨﺘﺎرﯾﺖ را  ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎﻟﺐ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮون و اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﮐﻮ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۵-۱۹۹۰رﻓﺘﻢ ،
واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﭼﺮک و ﻓﺮﺳﻮده  ،ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ
 ،ﻻﻣﭗﻫﺎی راﻫﺮوﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻮﺧﺘﻪ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎت از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن وارد ﻣﯽﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺗﻤﯿﺰ و آراﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺮون آﺷﻔﺘﻪی آن ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎع و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد و دﻏﺪﻏﻪای ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦﻗﺪر ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ،ﮐﻬﻨﻪ و
ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎع ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﯾﻦ ﺑﻮد » :ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪم » :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎ و
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده .ﺧﻮب
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﭼﻮن اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﻘﻪ ﮐﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم ،آﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮ واﺣﺪ ،ﺳﻬﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻣﺸﺎع را ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را اداره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮد در ﺷﻮروی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنﭼﻪ از آنِ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ازﯾﮏﻃﺮف و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع
اﺣﺴﺎس اﺧﺘﯿﺎر و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﯾﮏﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺪروار ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه روی ﭘﺎی
ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺎﺑﺎﻟﻎﻧﮕﻪداﺷﺘﻪی ﺧﻮد ،ﻧﺪاده ﺑﻮد.

ﺧﻼﺻﻪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی:

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﻮروی ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪرنﺳﺎزی آﻣﺮاﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺧﺸﻦ،
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زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﻮروی
دوﻟﺖ-ﻣﺤﻮر ،و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ .در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،آرﻣﺎنﻫﺎی
ﺗﺴﺎویﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻟﯿﺒﺮال ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﻣﻠﻐﻤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ–
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻈﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ،ازآنﺟﺎﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﮐﺎر ﮐﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی در اﻏﻠﺐ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ  ،ادﻋﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
اﻧﮕﻠﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﯿﻊ زﻧﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی زﻧﺎن ﮔﺮدد و دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ  ،از اﯾﻦ روﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده  ،ﭘﯿﺶرﻓﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،رﻓﺎه و
ﺳﻌﺎدت آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ،در ﻣﻮرد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ
اﯾﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏاﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺒﻪﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﮑﺎر » ﻧﭗ « )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ( ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻢزﻣﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در درک از »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﺿﺮورت ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدن ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﺘﺮﻣﯿﻨﯿﺴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ  ،و ﺗﺤﻮل
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ،و اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
اﻣﺎ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﻨﺶﮔﺮان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن اﯾﻨﺴﺎ آرﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا
ﮐﻮﻟﻮﻧﺘﺎی ،و رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و ﺣﺘﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،اﯾﺪهی
ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﯽدﻫﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد زﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ و دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی
ﺷﺮق ﺷﻮروی ،در ﭼﻨﺒﺮهی ﻣﯿﺮاث و ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻣﻠﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ازﯾﮏﺳﻮ و اﺧﺘﻼف
در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت در درون ﺣﺰب و ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ،
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪ .آنﭼﻪ ﻋﻤﻼً اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی
زﻧﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺷﻮروی ازﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪی زﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺷﻮروی ﺑﻮد.
زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی،
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻨﺮی ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ،آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯽ ،ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ) ( ٪۵.۶و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻤﺘﺮ از  (٪۱ﺑﻪدﺳﺖ
آوردﻧﺪ .ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎرﮔﺮ -ﻣﺎدر )ﮐﺎرﻫﺎی اﮐﺜﺮا ً ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻏﯿﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ( اﻏﻠﺐ زﻧﺎن را ﻧﺎراﺿﯽ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﮐﺮد.
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ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ از ﻧﺒﻮد آزادی؛ ﺑﻐﺾ ﺧﻔﺘﻪ و ﻓﺸﺮدهی ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب و زﻧﺪان و اﻋﺪام و ﻧﻘﺾ
داﺋﻤﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ ﻓﺴﺎد و دوروﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و دوﻟﺘﯽ؛ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ؛ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدران و
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ؛ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ؛ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل
زﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن و ﻇﺮﻓﯿﺖ زاﯾﻤﺎن ﺧﻮد؛ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻈﺎم از ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺮداﻧﮕﯽ" و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻘﺶ ﭘﺪر؛
ﺗﺪاوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺎر در
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ دوش زﻧﺎن؛ ﺗﺪاوم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮای ﺟﻨﺴﯽ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ؛ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ
زﻧﺎن؛ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺪاوم ﻋﻤﻠﯽ درﺟﻪ دوم ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺴﺎویﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ادﻋﺎﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ دوﻟﺖ؛ اﮐﺜﺮ زﻧﺎن را ﻫﻢ از
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﯾﮕﺮدان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺷﻮروی ﻫﻢ در اﻏﻠﺐ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از رﺷﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن از دوران ﺷﻮروی ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ،ﺧﻮب
و ﺑﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ را ﯾﮏﺟﺎ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺮاث
ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﻻزم دارد.
آنﭼﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ،رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﻮدهاﯾﻢ .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ را اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دردﻧﺎک و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری،
دادﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،و ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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واژﮔﺎن ِ ﺑﺰرگ ِ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ*
ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ،ﺷﮑﻞ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ِﺧﻮد دارد )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ( .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ِ ﺑﺴﯿﺎر .اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺸﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮو رﯾﺰد.
در روﺳﯿﻪ ،از ﺳﺮ ِﺷﺘﺎب ِ ﺳﻘﻮط ﯾﮑﻪﺳﺎﻻری )اﺗﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،اﻣﯿﺪ ِ ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﮑﻠﯽ
از اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ ،ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺳﺮﺷﺎر ِ ﺑﺮادری و ﺻﻠﺢ .ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﺎوت دارد .و اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺟﺸﻦ ،آﺷﻮب آﻣﺪ و اﻋﺪامﻫﺎ ،ﮐﻮدﺗﺎ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ .ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺟﺎی ﺧﻮد داد ﺑﻪ ﺗﻔﻨﮓ و ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از
رﻓﺎه ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺮ اروﭘﺎ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .زﻣﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ،ﺷﺎدی و ﻧﻔﺮت رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮ و ﺷﺮارت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از زﻣﯿﻦ ِ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻞ ﻣﯽروﯾﺪ ،زﺑﺎن و ﺳﻨﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎر ﺷﺎﻋﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ِ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﮔﻮ ﮐﻪ وﻋﺪهی دﯾﮕﺮی داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ و دﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ
ﭼﻪ رﻓﺖ .ﺑﺴﺎط ِروﻣﺎﻧﻒﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺮﭼﯿﺪه و در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ .روﻣﺎﻧﻒﻫﺎ ﻣﺴﺒﺐ
ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺑﻼﻫﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ آﻧﺎن را ﻗﺪﯾﺲ و
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][۱

ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۱۴در روﺳﯿﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﻪرو
ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﻮی ،ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از
آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺷﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﯿﺰ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ ﺑﻪروﺷﻨﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﺗﺎﻟﯿﺎ ﮔﻨﭽﺎورا ﭼﺮﺧﻪای از ﭼﻬﺎرده ﻃﺮح ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ )ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﭼﺎپ ﮐﺮد ﺑﺎﻋﻨﻮان:
ﺟﻨﮓ .ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی رازآﻣﯿﺰ ِ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد از اﺷﺎرات دﯾﻨﯽ و ﺗﺪاﻋﯽ ِ 'ﻧﻌﻤﺖ'ِ آﺳﻤﺎﻧﯽ.
زﻣﯿﻨﯽﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ و وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺷﺎﻋﺮ -ﻧﮕﺎرﮔﺮﺑﻮد ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ِ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﺗﺮﯾﺸﯽ و ﺗﺮک ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ].[۲
اﻣﺎ ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻬﻤﺎت و ﻏﺬا در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﺮﺑﺎزان زﺧﻤﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻻرﯾﻮﻧﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۱۵دﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﺮد در ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت
ﺳﺮﮔﺌﯽ دﯾﺎﮔﻠﯿﻒ – ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار ﺑﺎﻟﻪ روﺳﯽ در ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ  -ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﮐﻮر ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻟﻮزان
ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﮔﻨﭽﺎروا از روﺳﯿﻪ ﺑﺮود و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد .ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ و ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۱۹۱۴
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻨﮓ .ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ 'ﭼﻮن ﺟﻤﺠﻤﻪای ﺗ ُﻬﯽ ﻏﻠﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺮهی
زﻣﯿﻦ' .ﻗﺤﻄﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ و ﻓﺴﺎد در درﺑﺎر ﻧﯿﮑﻼی دوم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ راﺳﭙﻮﺗﯿﻦِ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
][۳
ﺷﻬﺒﺎﻧﻮی درﺑﺎر ﺳﺒﺐ ﻧﺎآراﻣﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از دوﻟﺖ ﺷﺪ .
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .از دو
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه 'ﺧﻂ ﺗﺮاﻣﻮای ﭘﻨﺞ' در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد )ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ(
ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮔﺮدآورﻧﺪهی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار روﺑﻞ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .دوﻣﯿﻦ :آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ' 'I۰.۰در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ) (۱۹۱۵ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی واﻻﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﺎرش را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
-۱ﮔﻔﺘﺎورد از ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﭘﯿﺘﺮوﻓﺴﮑﯽ ) ( Michail Pitorovskyرﯾﯿﺲ ﻣﻮزه دوﻟﺘﯽ ارﻣﯿﺘﺎژ ،درآﻣﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
روﻣﺎﻧﻒﻫﺎ و اﻧﻘﻼب ۱۹۱۷
2-Richard Cork, A Bitter Truth. Avant-Garde Art and the Great War (New Haven & London:
Yale University Press, 1994), 48-54 / Der Krieg ist elkärt: Bildpropaganda von Majakowski und
Malewitsch, in Uwe M. Schneede, 1914: Die Avantgarden im Kampf (Keulen: Snoeck, 2013,
264-273
3-Richard Stites, European Culture in the Great War. The Arts, Entertainment and Propaganda,
1914-1918 (Cambridge University Press, 1999), 8-31
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش 'آت و آﺷﻐﺎل آﻣﺎﺗﻮری' ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد] .[۴ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺪی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺰن ﺑﺰن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻫﻨﻮز ﻫﻨﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب ۱۹۱۷

ﺑﺤﺚﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۱۷ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺰار ﻧﯿﮑﻼ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ،از ﺗﺎج
و ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت آﻏﺎز ﺷﺪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻟﯿﺒﺮال
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ و ﺷﻮرای رادﯾﮑﺎل ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﺟﻮش
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﺎن ِ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آواﻧﮕﺎرد ،از ﺟﻤﻠﻪ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ،ﻧﺎﺗﺎن آﻟﺘﻤﺎن ،وﺳﻮﻟﻮد ﻣﯿﺮﻫﻮﻟﺪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﻧﯿﮑﻼی ﭘﻮﻧﯿﻦ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روی آورﻧﺪ.
دوران ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،دوراﻧﯽﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻮر و ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻫﻨﺮی .ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﯽ از ﯾﺎران از دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎﺳﯿﺲ
وزارت ﻫﻨﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﯿﺮﻫﻮﻟﺪ ،ﭘﻮﻧﯿﻦ ،آﻟﺘﻤﺎن و دﯾﮕﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻼق ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ در آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۱۷ﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻨﺮ ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯽﺷﻤﺎری درﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ روی ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺤﻞﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﺎ دوران ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﯾﮏﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ وادار ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ ،دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روﺳﯿﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﺗﺰار ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺻﺪاﺷﺎن را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی داد
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺗﯿﻠُﺮ ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ،وﯾﻠﯿﺎم وردزورث و پ.ب .ﺷﻠﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺗﺎ دم آﺧﺮ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺪارش و دو
دﯾﮕﺮ ،دﻟﺨﻮر از ﺗﺮور ﺑﻨﺎﭘﺎرت از اﻧﮕﺎرهی ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺳﺨﻦراﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ارﺗﺶ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﮐﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﻫﻨﺮ در دﺳﺘﺮس ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﻫﻨﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی آزاد و ﻧﻮ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺮگ و
-۴ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﻠﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮزه ﺷﻬﺮی آﻣﺴﺘﺮدام ) (۱۹۹۲ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  ۳۴ﻣﻮزه
ﺟﻬﺎن:
The Great Utopia, The Russian Avant-garde 1915-1932 / Die Grosse Utopie, Die Russische
Avantgarde 1915-1932 , 86-99
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ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ،و دهﻫﺎ ارﺗﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ 'ﺑﯿﻤﺎری' ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ را
'درﻣﺎن' ﮐﻨﻨﺪ )و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ( .ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
دﯾﻮانﺳﺎﻻری ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ،دﻫﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ 'رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ'.
ﺳﺨﺮهﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ِ اﻫﻞ ﮐﺎر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ
و ادﺑﯿﺎت ﻧﺪارد .ﺧﻠﻖ را اﺑﻠﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺮف ﺑﯽﻫﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﺎب ﻓﺪرﯾﮑﻮ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻟﻮرﮐﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺴﺖوﺟﻮی
اﯾﺪه ،ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﺳﺎده و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺷﻬﺮت دارد ﮐﻪ' :ﭼﻪ اﻧﺪازه ارﺳﻄﻮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮک
ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ' و ﺑﻌﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ' :و ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮکﭼﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ'.
در  ۲۵اﮐﺘﺒﺮ ،دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب روی داد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ و ﻫﻤﻪی ﻗﺪرت اﻓﺘﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ .ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻮروی
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ را ﮐﻪ در آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۱۷ﺑﺎ ﯾﺎری آﻟﻤﺎنﻫﺎ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ،
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺗﺮوﯾﺞ و داﻧﺶ.
آﻏﺎز ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﻧﻮﯾﺪ ِ رﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ' .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ' ﮐﻪ آرﻣﺎن ِ ﺣﺰب ِ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .داراﯾﯽ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ .ﻗﺮار
ﺑﻮد روﺳﯿﻪی ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﯾﮑﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﻮد و ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺸﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن .ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ و ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ ِ ﻧﻮ و آواﻧﮕﺎرد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﻣﺪارس آﻣﻮزش راهاﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی در ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻇﺮوف
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .روﯾﺎی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪ.
دو ﺗﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻨﺪ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻔﻬﻮم آواﻧﮕﺎرد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روش رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ:
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آواﻧﮕﺎرد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﺪهﻫﺎش درﺑﺎرهی ﻫﻨﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬﻮم آواﻧﮕﺎرد ﺑﺮای دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮدن ﻫﻨﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .واژهای ﮐﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﭼﻮﻧﺎن داﻏﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ .اﻧﮕﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮی در
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی دﻫﻪی ﺑﯿﺴﺖ درﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺶ داﺷﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن واژهی ﻣﺪرن آواﻧﮕﺎرد؛ ﮐﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖﻫﺎ در ﺧﺎرج از روﺳﯿﻪ ،ﺑﺲ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .دادا،
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اﺳﺘﺎﯾﻞ ،ﺑﺎوﻫﺎوس و ﻏﯿﺮه .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﺎرج اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی ِ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﺎر آﯾﺪ.
ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﮑﻢاش را ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آواﻧﮕﺎرد در روﺳﯿﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ .در
دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روس در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮﻟﻦ و ﻣﻮﻧﯿﺦ – آﻟﺘﻤﺎن،
ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎن و واﺳﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ -آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ
آﻧﺎن اداﻣﻪ داد .ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ از واژهی آواﻧﮕﺎرد در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮﮔﺮا ﺑﭙﺮدازد .ﻫﻤﺎن زﻣﺎن رﺳﺎﻟﻪی 'اﺧﻼﻗﯿﺎت و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ' را ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺪرن ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﮕﺎرهﻫﺎش درﺑﺎرهی زﯾﺒﺎﯾﯽ ِ ﺗﻦ ،رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ،
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭘﯿﺎم ِ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ،ﯾﺎدآور رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪی ﺑﯿﺴﺖ
و ﺳﯽ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ واﻗﻌﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای
ﮔﺰﯾﺪهﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان،
در ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﻮﮔﺪاﻧﻒ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻨﺮی دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
داﺷﺖ .ﺑﻮﮔﺪاﻧﻒ ،ﻫﻢداﻣﺎد ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ،ﻫﻨﺮ را اﺑﺰاری ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ .ﺳﺎل  ۱۹۰۷رﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺨﯿﻠﯽ درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎرهی
ﻣﺮﯾﺦ – ﺳﺘﺎرهی ﺳﺮخ -ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 'ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮ' ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶﮐﺎری ﻧﺎب ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺦ دارد .ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﯿﻠﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮﮔﺪاﻧﻒ در ﺷﺮح ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 'ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢ،
ﮐﻪ ﺑﺮای رویدادﻫﺎی ﺧﺎص' ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ].[۵
ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺎن و آزادی
ﺷﯿﻮهی ﺑﯿﺎن ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی زﯾﺒﺎ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرد ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺣﺰب و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.

اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و آواﻧﮕﺎرد
ﺟﺪاﯾﯽ در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی راه
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آواﻧﮕﺎرد ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ از رادﯾﮑﺎل ﺗﺎ اﺳﺘﻮار.
 ،(۱۹۰۸)Red Star Красная звезда -۵ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در  ۱۹۸۴ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان
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ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﻧﮕﺎره ﺳﻮﭘﺮهﻣﺎﺗﯿﺴﺘﯽ ،ﺣﺪود ۱۹۲۷

ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ اﻧﺪازهی 'آواﻧﮕﺎرد' ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﺑﺎر
و از ﻧﻮ دﺳﺖﺧﻮش دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﯽ اﯾﺪه درﺑﺎرهاش ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﺴﻞ ﻧﻮ و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
را از ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،آراﯾﺶﮔﺮ ،ﮐﻔﺎش و آﺷﭙﺰ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮد ﻫﻢ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻧﻘﺎدان و ﮔﺰﯾﺪهﮔﺎن ﻗﻮم ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد واﻻی ﻫﻨﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏدﺳﺖ از آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬر ﮐﺮد در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ واژه .اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ آواﻧﮕﺎرد روﺳﯽ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺸﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ ﺑﻮد' :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪی دارﻧﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮﺷﺎن زﻧﺪاﻧﯽاﻧﺪ'.
دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺑﺎرهی ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺧﯿﺎل ِ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن واﻗﻌﯽﺳﺖ .ﮐﻮدک ﺑﯽﻫﯿﭻ
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن و آواز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد و
ﺧﻮاﺳﺖ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ِ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺪرتﻣﻨﺪان ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺎر از ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد و راه ﻧﺎب ِ ﺧﻮد ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮕﺬرد از زﻧﺪﮔﯽ رﯾﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ،دوﻟﺖ و ارﺗﺶ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺋﻢﺑﻪﺧﻮد.
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آواﻧﮕﺎرد و ﺳﺎﺧﺖﮔﺮا:

ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ِ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺳﺎﺧﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪا و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻪی اﻟﻬﺎم ﺳﻨﺘﯽ ِ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ِ ﻣﻠﻤﻮس اﺷﺎره ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻮ داﺷﺖ .ﻫﻨﺮ دوران ﺗﺰارﻫﺎ و ﻗﺪرتﻣﻨﺪان ِ ﻓﺎﺳﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻟﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺪی و ﺷﺮ .ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان روﺳﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺎزهی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ آﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ِ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺳﻮﭘﺮهﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﻧﮕﺎرﮔﺮی در ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ِ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ داﺷﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ 'ﭼﺎرﮔﻮﺷﻪی ﺳﯿﺎه' ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ.
ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن )رودﭼﻨﮑﻮ ،ال ﻟﯿﺰﯾﺘﺴﮑﯽ و ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ( روی ﺑﺎزﺑﻮدن ِ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﻮﭘﺮهﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎره ﺑﻮد ،در ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
)ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ از  ۱۹۱۷ﺗﺎ  ۱۹۲۱ﻫﻨﺮ رﺳﻤﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ و ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺟﺎیﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در
آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﻣﺮدم
را ﺳﻮی ارزشﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮد و از اﯾﻦرو
اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺷﻮروی در ﮐﺎرﻫﺎ دﯾﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ
و ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮروی آواﻧﮕﺎرد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻼف ِ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از دﯾﺪ آﻧﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از 'ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺨﺎر
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ' ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ – ﺣﺘﺎ ﭘﻮﺷﮑﯿﻦ و داﺳﺘﺎﯾﻔﺴﮑﯽ.
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و وزارت آﻣﻮزش ،ﺗﺮوﯾﺞ و داﻧﺶ ،در دوران ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﻗﺤﻄﯽ
و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ در ﺷﮑﻞ ﻓﺸﺮده ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺗﻮان ِ ﻫﻨﺮی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا .ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۱۷از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ درآﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ِ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .اﻫﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ِ 'ﺧﺒﺮ ﺧﻮش'ِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،
اﻧﻘﻼب را آزادی از دﮔﻢﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﻮد و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ در رژه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﯾﺪهی از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ِ
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واژﮔﺎنِ ِ
ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ وﻟﻤﯿﺮ ﺧﻠﺒﻨﯿﮑﻮف از ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ 'دوﻟﺖ روﺳﺎی ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ'
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮداﺷﺖ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ .اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻨﺮی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ۰ﭘﯿﺸﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻫﻨﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی  ۱۹۱۷روی داده ﺑﻮد .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ رویدادﻫﺎی  ۱۹۱۷را ﭘﯿﺎﻣﺪ
رویدادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻫﻨﺮی وﯾﮋهای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻮرژوازی و رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺰار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎﺷﺎن را آزاداﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻓﻌﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺰﺑﯽ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن روز اول ﻣﻪ
و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻮزه ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮزهی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪی
)آﺑﺴﺘﺮه( .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪﺷﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روﺑﻨﺲ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺳﺮود ﮐﻪ:
ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪی
ﺑﮕﺬارش ﮐﻨﺎر دﯾﻮار.
اﻣﺎ راﻓﺎﺋﻞ را از ﯾﺎد ﺑﺮدهای؟
راﺳﺘﺮﻟﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺮدهای؟
زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
ﺑﺮای ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ
][۶
ﺗﺎ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﻮار ﻣﻮزهﻫﺎ را.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻨﺮی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﻢ داﺷﺖ .ﻋﮑﺲﻫﺎی آﻟﺘﻤﺎن در ۱۹۱۸
ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﯿﺪان ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭘﺮدهﻫﺎی ﮐﻮﺑﯿﺴﺘﯽ و ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد در
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻏﯿﺮه.
آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .در آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۱۸ﻟﻨﯿﻦ و ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ و
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﯾﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﻨﺮ روﺳﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎه آزاد ﻣﻠﯽ .دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﮐﺎدﻣﯽ اﻣﺘﺤﺎن ورودی داده ﺷﻮد .آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن
6-Matthew Cullerne Bown, Socialist Realist Paintig, New Haven & Yale University Press, 1994, P.
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ﻫﻨﺮ 'ﻧﺎب' و ﻫﻨﺮ ِ دﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮح
ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ ﺑﻮد و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯿﺰ
و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ،
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽداد.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ﭼﻮن آﻟﺘﻤﺎن ،ﺷﺎﮔﺎل ،ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ و ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ﺟﺎیﮔﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺷﺪ رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﺴﮑﻮ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت
آﻣﻮزش ،ﺗﺮوﯾﺞ و داﻧﺶ .در اوج ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،دو ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ و ﻧﮕﻪداری از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل  ۳۶ﻣﻮزه
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻏﺮﯾﺐﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻨﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺳﻮم ﯾﺎ ﺑﺮج ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری اﯾﻦ ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪ از آﻏﺎز ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎدی ﺑﺸﻮد
از زﻣﺎﻧﻪی ﻧﻮ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ،ﺣﺘﺎ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﯿﺎر ،ﺳﻪ ﺳﺎل روی ﻃﺮح ﮐﺎرﮐﺮد و در  ،۱۹۲۰ﻣﺪﻟﯽ از آن را ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺧﻮد در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب – دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،-ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ِ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ .ﺑﺎ
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿﺰ در دﻓﺎع از آن ﻧﻮﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن آن آوردهاﻧﺪ .در ﺷﻮروی ﻓﻮﻻد
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد ،آنﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ .ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آواﻧﮕﺎرد روﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﻨﺮی ﭼﻮن اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ،
ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ و ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦﮔﺮی ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﻌﺎره و 'ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮدهی دﯾﮕﺮ' ،اﻣﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪی دوﻟﺖ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮح
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﮐﻨﺎر آن ،ﻃﺮح را روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاش ﮐﺮد ﺑﺎ دارﺑﺴﺖ
ِ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻮﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ را 'ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ' ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎل  ۱۹۲۲از ﻃﺮح ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪی ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﻨﯿﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ آواﻧﮕﺎرد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آن را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
درک و ﺑﺮای 'از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮان' ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺗﺎزه ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﭼﻮن اﯾﻔﻞ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮحاش ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺷﺮح دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ .ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ :از ﻓﺮاز ﺑﺮج ،ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ
اﺑﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
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واژﮔﺎنِ ِ
ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ
اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ].[۷
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﭘﺎﯾﺎن دوران درﺧﺸﺎن آواﻧﮕﺎرد ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﻫﻨﻮز در
ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﺷﻮروی ﻧﻘﺶ و ﻣﻘﺎم داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۳ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ 'ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖ'
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای 'ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮرژوازی ﻓﺎﺳﺪ' و ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ :ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ .ﺳﺎل ۱۹۳۶
دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎل ' ۱۹۴۸ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ِ دﺷﻤﻦ ﺧﻠﻖ' ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﻣﺪل
ِ ﻃﺮح ﯾﺎدﻣﺎﻧﻪی ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ در ﻣﻮزهی ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﺴﮑﻮ ،اﮐﻨﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﭙﯽ
ﺗﻨﺪﯾﺲ داوود ﻣﯿﮑﻞآﻧﺠﻠﻮ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎرﮐﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎرﮔﺮ ﺳﺪهی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ؛ آﻧﺪری روﺑﻠﻒ )(۱۹۶۶
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺮدی در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺳﻮار ﺑﺎﻟﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﭘﺮواز و ﺳﻘﻮط ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﺎﯾﯿﻦ.
روﯾﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ :ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،اﻣﺎ آﮐﻨﺪه از وﻫﻢ].[۸
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎری آواﻧﮕﺎردﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﯾﮏ دﻫﻪی ﭘﯿﺶ در ﻫﻨﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ' .ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ' ﭼﻮن اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
رودﭼﻨﮑﻮ ﺑﺎ ﺷﺎدی اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ،ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرﮔﺮی 'ﺑﻮرژواﯾﯽ' ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح
اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﻮن ﻣﺒﻞ ،ﻟﺒﺎس و ﺑﺨﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ازای ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺎن از رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺎداش
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،رﻫﺒﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ارزش در ﮐﺎر آواﻧﮕﺎردﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن
ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد از درک آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰی از آن درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮخﻫﺎ و
ﺳﭙﯿﺪﻫﺎ و ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﮔﺮم ﺑﻮد و آواﻧﮕﺎردﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎل  ۱۹۲۲ﮐﻪ
ﺳﭙﯿﺪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮاغ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ در آﻏﺎز دﻫﻪی ﺳﯽ و زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ زود ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .واﺳﯿﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺴﮑﯽ ،از ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪی – ﮐﻪ دو ﮐﺎرش در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ – درﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دو ﮐﺎرش
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،ﻓﻮری ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﺳﺮﮔﺌﯽ ﭘﺎراﺟﺎﻧﻒ ) (۱۹۹۰-۱۹۲۴ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﯾﮑﯽ از ارﻣﻨﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از
ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در ﻣﺴﮑﻮ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی آﻣﻮﺧﺖ .رازوارهﮔﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎش
ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی آواﻧﮕﺎرد ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
7-Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastroph. The Passing of Mass Utopia in East and West
(Cambridge, MA & London: The MIT Press, 2000), 42-69
ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﺌﻮ راﺳﺘﺮﻟﯽ ) (۱۷۷۱-۱۷۰۰ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ-روﺳﯽ ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪی ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ اﺳﺖ.
8-Rublev, 1966 The Passion According to Andrei
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ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﻠﯿﻨﯽ ،آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﻮﭼﯽ،
ﺗﺎرﮐﻮﻓﺴﮑﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎراﺟﺎﻧﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دردﻧﺎک اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ آن
ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺟﺎزهی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ' .رﻧﮓ اﻧﺎر' –  -۱۹۶۹از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﺎراﺟﺎﻧﻒ اﺳﺖ] .[۹داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ارﻣﻨﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ – ﺳﺎﯾﺎت ﻧﻮا ،ﮐﺎرش در
درﺑﺎر ،ﻋﺸﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ .ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ؛
آﻣﯿﺰهای از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ارﻣﻨﯽ و ﮔﺮﺟﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺖﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮای ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن،
در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ .ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﭘﺎراﺟﺎﻧﻒ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.
آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮان ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ و ﺷﮕﺮد ِ ﮐﻬﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در زدودن ِ ﻧﺎم ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﮕﻔﺖ از
ﻧﮕﺎره ،ﻋﮑﺲ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻓﯿﻠﻢ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ واﻣﯽدارد .در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه راﺑﻄﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻃﺮاﺣﺎن ،ﻣﻌﻤﺎران ،اﻫﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۹۳۲–۱۹۱۷ Revolution: Russian Artﻧﻤﺎﯾﻪای اﺳﺖ
از اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دوران ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ِ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و
اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﺿﺪ ِ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎدآور ِ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۹۳۲در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
در ﺳﻪ ﺳﺮﺳﺮای ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪی ،واﻻﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎب ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ  -دو آواﻧﮕﺎرد ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ -ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎرهی ﻋﮑﺲوارهی اﯾﺰاک ﺑﺮادﺳﮑﯽ از ﻟﻨﯿﻦ.

9-Sergei Parajanov: The Color of Pomegranates,
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ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﻤﻮﻧﻠﯽ ،۱۹۳۰ ،اﯾﺰاک ﺑﺮادﺳﮑﯽ

ﺑﺮادﺳﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻠﯿﺎ رﭘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ِ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ 'ﭘﺎپ /وﻟﯽ'ِ ﻫﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻧﮕﺎره از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﮕﺎرﮔﺮان روس ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ از
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﮔﺌﯽ اﯾﺰﻧﺸﺘﯿﻦ و زﯾﮕﺎ ورﺗﻮف و اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ،ﭼﻮن ﺳﺮﺳﺮای
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺎی ﻧﺎرﮐﻮﻣﻔﯿﻦ در ﻣﺴﮑﻮ ) (۱۹۳۰ﮐﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺪرن آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﻨﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ِ 'اﻧﺴﺎن ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ' ِ ﺷﻮروی

در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن 'آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﺑﺰرگ' در ﻣﻮزهی ﺷﻬﺮی آﻣﺴﺘﺮدام
) (۱۹۹۲و 'ﺑﻨﺎی اﻧﻘﻼب' در آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ) (۲۰۱۱ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در  ۱۹۱۷ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ آواﻧﮕﺎرد ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 ۱۹۳۲–۱۹۱۷ Revolution: Russian Artﺧﻂ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار.
ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۱۹۳۲ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﮕﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺸﯿﻮه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﻦ ﭘﺲ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی دروﻧﯽ ِ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ آن ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ :ﻧﻤﺎﯾﺶ ِ روﯾﺎی ِ ﺷﻮروی .ﮐﺎرﮔﺮان ِ ﺳﺨﺖﮐﻮش ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ
در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ ،رﻫﺒﺮان ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎﺷﺎن ﻣﯽﺳﺘﯿﺰﻧﺪ .ﺷﯿﻮهی 'رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ' زاده ﺷﺪ.
ﻧﮕﺎرﮔﺮان ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ از رویدادﻫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﻫﺎ.
در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﻧﮕﺎره ،رﻫﺒﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۲۸روی ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺷﺪ
رﻫﺒﺮ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا .در ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﻘﻼب ،ﻧﮕﺎرهای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﭼﻬﺎر در ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺑﺎﻟﺸﻮی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺴﮑﻮ ،زﯾﺮ ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ و ﺗﻨﺪﯾﺲ ِ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ
ﻟﻨﯿﻦ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﺟﻠﻮهای ﺧﺪایﮔﻮﻧﻪ دارد .اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﻫﻤﺮاﻫﯽش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻧﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻪ آﻣﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی دﺳﺘﻮر ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺻﻮرت
او از اﯾﻦ ﻧﮕﺎره ﺑﺰداﯾﺪ و ﭼﻬﺮهای دﯾﮕﺮ ﺟﺎی آن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺷﮑﻞ ِ ﻧﺎب .آﺧﺮ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ِ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻧﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ِ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎد ﻧﺮود :ﮐﺸﺎورزان ﮐﺎﻟﺨﻮزﻫﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن،
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

آ .آ .ﻣﯿﻠﻨﯿﮑﻮف ،۱۹۵۰ ،ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی آرام
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ﻧﮕﺎرهی ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی آرام از آ.آ .ﻣﯿﻠﻨﯿﮑﻮف ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺖ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ ِ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،اﻣﯿﺪواراﻧﻪ و آرﻣﺎنﮔﺮا از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﻮروی.
زﻧﺎن زﯾﺒﺎی ﻣﻐﺮور و ﺧﻨﺪان ﺑﺎ ﭼﻨﮕﮏ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ رو ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .زﻧﺎن ِ ورزﯾﺪه و ﺳﺎﻟﻢ.
رﻧﮓﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ،آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ،ﻓﺮش ﮔﻞ در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و رود درﺧﺸﺎن ﮐﻪ در ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ و از ﺟﻠﻮی ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ِ اﻓﻖ ِ زﯾﺒﺎی ﺷﻮرویاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﻗﺤﻄﯽ در ﺷﻮروی ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان درد ِ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﺲ ِ ﭘﺸﺖ ِ ﻧﮕﺎره را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ در ﻫﻨﺮ ﺷﻮروی ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آزادی ، ۱۹۴۴ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺟﯿﻨﮑﺎ

دﺧﺘﺮان ِ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎد ِ ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺖاﻧﺪ .آﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﻣﺴﻮﻣﻮلاﻧﺪ
– ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از  ۱۴ﺳﺎﻟﻪﮔﯽ ﻋﻀﻮ آن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎ ﻧﮕﺎرهی دو در ﺳﻪ ﻣﺘﺮی
ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن را در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ) (۱۹۳۸-۱۹۳۶از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ
و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎﻏﯽ درﺧﺸﺎن و ﭘﺮﮔﻞوﻣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ و دارﻧﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
از آزادی .اﻣﺎ در ﻧﮕﺎره ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﻢ اﺟﺎزهی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺪازهی ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﻮد .ﻧﮕﺎره ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺪارس و ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮق ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ از زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎ .دل
ِ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ از دﯾﺪن ﭼﻬﺮهی زﯾﺒﺎی "رﻫﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖﻫﺎ" .ﺑﯽﻫﻮده ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد
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ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮر در ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۳زار ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را 'ﻫﻨﺮ' ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؟ ﻫﻨﺮ ،ﮐﻪ ﺟﺎن ِ آزاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و در ﮔﺮه ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺷﻮروی در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ از اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.
دﺧﺘﺮ – ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﺗﻮپﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرهی آﺑﺴﺘﺮه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎره ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﻮد ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رژﯾﻢ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر ِ ﻫﻨﺮی ِ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

دﺧﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،۱۹۲۷ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺟﻨﮑﺎ
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رﻣﺎﻧﺲ ِ آواﻧﮕﺎرد روﺳﯽ و اﻧﻘﻼب :ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۰۷ﺗﺎ  ۱۹۳۴زﺑﺎن ﺗﺎزهی ﻫﻨﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
و رﺷﺪ داده ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﮔﻮﻧﭽﺎروا  /ﻧﮕﺎرﮔﺮ و ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس( و ﻻرﯾﻮﻧﻒ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن اروﭘﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺰاک ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺷﺎﻋﺮ،
ادﺑﯿﺎت را زﯾﺮ و رو ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮﻟﺪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺷﯿﻮهی ﻧﻮ ﺑﺎزیﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﺰﻧﺸﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ،ﻫﻨﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .آﺗﺸﻔﺸﺎن ِ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮی در ﮐﺎر ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۵ﭼﻨﮕﺎل ِ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و آواﻧﮕﺎردﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد و رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﮐﺮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آواﻧﮕﺎرد ﺣﺘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮهی ﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .
][۱۰
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ 'ﻫﻨﺮ' را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﻘﻼب در ﻫﻨﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
آﻓﺮﯾﻨﺶ واﻻ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ رژﯾﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪﺧﻮاه و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻪ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ِ آﮐﺎدﻣﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺳﺮﺳﺮاﯾﯽ را وﯾﮋهی ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ورزش اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺟﻨﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 'آرﻣﺎنﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ' در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :اﺗﺎق ِ ﺳﯿﺎه ِ ﯾﺎدوارهﻫﺎ .ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ
از دﺳﺘﮕﯿﺮی دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﮐﺎرﮔﺮان ،اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻪ در دﻫﻪی ﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮔﻮﻻک ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺮور ﺑﺰرگ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۳۶-۳۷ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام
ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ۱۹۳۲–۱۹۱۷ Revolution: Russian Artﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۵ﺳﺎل ﻫﻨﺮ
در ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮروی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۲در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﺳﺮا از ده
ﺳﺮﺳﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﻋﮑﺲﻫﺎی  ،۱۹۳۲ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎل  ۱۹۳۲ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﯽ ﻧﮕﺎره ،از ﺟﻤﻠﻪ 'ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪی
ﺳﯿﺎه' ﻣﻌﺮوفاش .آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز اﺟﺎزه داﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎریش ) (architektonرا ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻟﺒﺘﻪ :ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ آواﻧﮕﺎرد ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮزهﻫﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﺮﺳﺮاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﭘﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۹۳۲ﻣﺴﮑﻮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﮔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻮزﻣﺎ
ﭘﺘﺮوف-ودﮐﯿﻦ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺷﺪ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۳۴رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮای
ﻫﻤﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺟﺒﺎری ﮐﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ 'ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن'ﻫﺎی ﭘﺘﺮوف-
ودﮐﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ 'ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ رﺷﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ' ادﻋﺎ ﺷﺪه در
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
-۱۰ﻧﮓ :دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه در  ،۶ﺻﻔﺤﻪ  ۲۸ﺗﺎ ۳۵
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ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
 .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی "ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺎرﮔﺮﯾﺘﺎ"
)ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻮم او ﯾﻠﻨﺎ ﺷﯿﻠﻮﻓﺴﮑﯽ  - Yelena Bulgakova -اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس – دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ-
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪی ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ در ﺟﻠﺪ دوم زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ(:
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ﻫﺮ روز ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی 'ﺗﺎرزان' .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﺮﺑﺎر
ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽآﻣﺪ .ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺎ – ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ -دﺳﺘﻮر داد ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﺰد او ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد' :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ از دزد ،اﻣﺎ ﯾﮏ آدم را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ'.
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮب ﺑﺮاﻧﺪازش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﭗاش را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ' :ﭘﺲ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﯾﯽ؟'
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ' :ﺧﯿﺮ ﺟﻮزف وﯾﺴﺎرﯾﻮﻧﻮوﯾﭻ ،ﭼﻄﻮر ﻣﮕﺮ؟'
'ﻫﻤﯿﻦﺟﻮری .آﺧﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ .ﭘﺲ ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﯾﯽ؟'
'ﺑﻠﻪ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ ﺟﻮزف وﯾﺴﺎرﯾﻮﻧﻮوﯾﭻ'.
'ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﻠﻮار ژﻧﺪه و ﮐﻔﺶ ﭘﺎره؟ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﺻﻠﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ'.
'درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ....اﻣﺎ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ'.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ رو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﻠﻖ در اﻣﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ' :ﭼﺮا اﯾﺴﺘﺎدی و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺎوری؟ دزدی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ!
ﭼﺮا رﻧﮕﺖ ﭘﺮﯾﺪ؟ ﺗﺮﺳﯿﺪی؟ ﻟﺒﺎس ﮐﻦ ﺗﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد! زود ﺑﺮو و ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺎور ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد! ﭼﯿﻪ
داری ﺳﺒﯿﻠﺖ را ﺗﺎب ﻣﯽدﻫﯽ؟ ﺑﺎ آن ﭼﮑﻤﻪﻫﺎت! ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدت
ﮐﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ'.
ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪم زدن ﺑﺎ ﻫﻢ .دوﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮهای ﭘﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯿﺎن او و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ.
ﻟﺤﻈﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ درد دل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻫﺎش' :ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﯿﺸﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪای!
ﻧﺎﺑﻐﻪای! اﻣﺎ ﯾﮏ آدم ﮐﻨﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺎک ﺑﻨﻮﺷﯽ'.
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ .آنﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪاد دارد ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻧﺪ .از آن دﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ دارد از آدﻣﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﻤﻪ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺮش آورده اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ،روزی ﺧﺴﺘﻪ و داﻏﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽرود.
'ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻣﯿﺸﺎ ،ﭼﺮا ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ ﭼﻪ ﺷﺪه؟'
'ﯾﮏﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام'.
'ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﭘﺲ!'
'ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪای ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ'.
'ﮐﺠﺎ دوﺳﺖ داری اﺟﺮا ﺑﺸﻮد؟'
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'اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی ﻫﻨﺮی ﻣﺴﮑﻮ ،ﺟﻮزف وﯾﺴﺎرﯾﻮﻧﻮوﯾﭻ'.
'ﭼﻪ اوﺿﺎﻋﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻣﯿﺸﺎ! ﺑﻨﺸﯿﻦ!'
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮﻣﯽدارد' :ﺧﺎﻧﻢ! ﺧﺎﻧﻢ! ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی ﻫﻨﺮی ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﺮام ﺑﮕﯿﺮ... '.
'ﺑﻠﻪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ! ﺑﻠﻪ؟ رﯾﯿﺲ؟ ﺧﻮب ﮔﻮش ﺑﺪه ،ﻣﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻟﻮ! ﻣﯽﺷﻨﻮی؟'
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ' .ﭘﺲ آن اﺑﻠﻬﺎن ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻪ
ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺧﻂ .ﺧﺎﻧﻢ ،دوﺑﺎره ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ را
ﺑﮕﯿﺮ .ﺑﻠﻪ ،دوﺑﺎره ،ﯾﺎ ﺧﻮب ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ! ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﮑﻮ؟ ﺧﻮب ،درﺳﺖ
ﮔﻮش ﮐﻦ و ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﮕﺬار! ﻣﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﮕﺬار! رﯾﯿﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﯽ؟ ﻣﺮده؟
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده؟ ای ﺑﺎﺑﺎ ،ﭼﻪ اوﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ! '
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻫﻨﺮﺷﻨﺎس .از ﺳﺎ ِل  ۱۹۹۰در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺪن ،ﻫﻠﻨﺪ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دو ﻣﻮزهی ﺷﻬﺮ
اوﺗﺮﺧﺖ ،ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری .آﺧﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪﻧﺎمِ "ﺳﭙﻨﺘﺎ" ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ آﻓﺘﺎب
در ﻧﺮوژ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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Alexander Kerensky
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ
Nathan Altman
ﻧﺎﺗﺎن آﻟﺘﻤﺎن
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Percy Bysshe Shelley
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Anatoly Lunacharsky
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Alexander Bogdanov
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﻮﮔﺪاﻧﻒ
Velimir Chlebnikov
وﻟﻤﯿﺮ ﺧﻠﺒﻨﯿﮑﻮف
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Vladimir Tatlin
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ
Isaak Brodsky
اﯾﺰاک ﺑﺮادﺳﮑﯽ
Ilja Repin
اﯾﻠﯿﺎ رﭘﯿﻦ
Sergei Eisenstein
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Alexander Dejneka
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺟﻨﮑﺎ
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ﻧﻤﺎﯾﻪای ﮐﻮﺗﺎه :اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﻮﺷﯿﺎر ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۷و  ،۱۹۳۲ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم ِ روﺳﯿﻪ ،اﻧﺪکاﻧﺪک ﭘﺲرﻓﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﻪی اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮف و ﮐﺸﻒ ِ ﺗﺎزهای
ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۱۷روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ِ ﭘﯿﺸﺮو ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدی و
ﺷﻮر از اﻧﻘﻼب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺳﺪه وﺳﻄﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ آواﻧﮕﺎردﻫﺎ و
ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در دﻫﻪی ﺑﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﻠﻘﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻨﮓ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز
ﭘﯿﺶﮔﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،روز ﺑﻌﺪ در روزﻧﺎﻣﻪی ﺣﺰب ،اﻧﮓ ِ ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ 'ﻫﻨﺮ ِ ﮐﻬﻨﻪ' اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ِ ﺟﺪی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ ِ ﺧﻠﻖ ِ ﺷﻮروی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻻک ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪی رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ِ رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ِ آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن ،ﻫﻤﻪی ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۳۲-۱۹۱۷
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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۱۹۱۷

ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ،ارﺗﺶ و ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ روﺣﯿﻪ از دﺳﺖ داده و
ﺧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﯿﺎم ِ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ِ ﺗﺰار ﻧﯿﮑﻼی دوم ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ
ﻟﻨﯿﻦ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﮐﺎر ِ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻤﺎنﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ :اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ.

واﺳﯿﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ) IIIﮐﻨﺴﺮت(۱۹۱۱ ،
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۱۹۱۸-۱۹۱۷

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آواﻧﮕﺎرد وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ،ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر رودﺷﻨﮑﻮ و واﺳﯿﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ رﺷﺘﻪی اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺪرتﻣﻨﺪان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﺟﻠﻮی ﺻﻒ ،ﺑﺎ
ﺳﻠﯿﻘﻪی ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺴﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ روی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۱۹۱۹-۱۹۱۸

ﭘﺲ از ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺳﺖ-ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ در ﺑﻬﺎر  ۱۹۱۸ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ' ،ﺳﺮخﻫﺎ' و
'ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ' اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ .ﺗﺰار و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﺗﺰار ﻧﯿﮑﻼی دوم و ﺧﺎﻧﻮادهاش
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۱۹۲۰-۱۹۱۹

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ .اﻧﻘﻼب – اﻧﮕﺎر -ﻫﻤﻪﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﻬﻮدی(۱۹۲۰ ،
ﺗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻃﺮح ِ ﺑﻨﺎی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۴۰۰ﻣﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ زادﮔﺎهاش وﯾﺘﺒﺴﮏ ) .(Vitebskﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﻫﻨﺮی .ﻫﻨﺮ ِ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ،در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی ﻣﯽﭘﺮدازد.

۱۹۲۱-۱۹۲۰

ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ )در  (۱۹۱۷ﺷﺶﻫﺰار ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﮔﺮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺲ
ﺑﯿﺶﺗﺮﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
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۱۹۲۱

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر رودﭼﻨﮑﻮ۱۹۲۳ ،
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺤﺚ داغ درﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ِ ﻧﻮ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر رودﭼﻨﮑﻮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪیش ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ و ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﺪارد .ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ،
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ،دﻋﻮت ﺑﺎوﻫﺎوس ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﯽرود و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮدد.

۱۹۲۴-۱۹۲۲

ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۲۲ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪر
ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۹۲۴ﻣﯽﻣﯿﺮد و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭼﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۹۱۴ﺳﻨﺖ-ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻧﺎم داﺷﺖ،
ﻣﯽﺷﻮد ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد.
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۱۹۲۳-۱۹۲۲

ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن ) ﮐﻨﺴﺘﺮاﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ( ﻣﺮگ ﻫﻨﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ 'ﺑﯿﺎنﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ِ ﺳﺎﺧﺘﺎر ِ ﻣﺎدی' ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آن ،ﭼﻮن ﻃﺮح ﻟﺒﺎس
ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،در ﺣﺪ ﺣﺮف ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ .در ﺑﺎﮐﻮ' ،ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ آژﯾﺮﻫﺎ' اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﺻﺪاﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻠﯿﮏ اﺳﻠﺤﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖ.

ﮐﻮزﻣﺎ ﭘﺘﺮوف-وودﮐﯿﻦ ،ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺑﻮت ﻟﻨﯿﻦ۱۹۲۴ ،
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۱۹۲۴

ﮐﻮزﻣﺎ ﭘﺘﺮوف-وودﮐﯿﻦ ﻧﮕﺎرهی ﭼﻬﺮهی ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺎﺑﻮت ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺰب آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده و
ﻧﻤﻮﻧﻪی درﺳﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ )در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن( ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎم ِ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ!

۱۹۲۶-۱۹۲۵

اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ 'ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر' ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ .رژﯾﻢ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺷﻮق از اﺑﺰار ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﮔﺌﯽ اﯾﺰﻧﺸﺘﯿﻦ
ﺑﺎ 'رزﻣﻨﺎو ﭘﻮﺗﻤﮑﯿﻦ' ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
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۱۹۲۶-۱۹۲۵

ﺳﺎﺧﺖﮔﺮاﯾﺎن ،ﺧﻮدﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻓﺮدﮔﺮا ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ و دوﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرﮔﺮان ِ ﺷﺎد و راﺿﯽ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۹۲۸ -۱۹۲۷

ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ

ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ از ﻓﯿﻠﻢ
اﯾﺰﻧﺸﺘﯿﻦ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺳﺎل  ۱۹۲۸ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؟ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ۱۹۲۹ ،
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۱۹۲۸-۱۹۲۷

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻄﺮ ِ راﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ
ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﺑﻮﻟﮕﺎﮐﻒ ،ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﯿﻠﻨﯿﺎک و اﯾﺰاک ﺑﺎﺑﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎر
ﻓﺮوش ﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﺳﺘﺎدان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮزهﻫﺎی ﻏﺮب و دﻻﻻن ﻫﻨﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ.

۱۹۲۹

ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺎزه دﯾﻦ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎم 'روز ﺧﺮﻣﻦ' ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺑﻪ 'روز ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ' ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻧﺪ.

۱۹۳۰-۱۹۲۹

ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
آﺛﺎر ﭘﺎول ﻓﯿﻠﻮﻧﻮف در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد از
ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻗﺪرتﻣﻨﺪان ﺳﺮ
آﺷﺘﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن
ﻓﻠﺞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻓﺘﺘﺎح آن را
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﻧﮕﺎرهﻫﺎی
ﺳﻮﭘﺮهﻣﺎﺗﯿﺴﻢ دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اﻧﺒﺎرﻫﺎ
ﺧﺎک ﺧﻮردﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت 'ﺿﺪ

ﺗﺎ

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻟﺨﻮز ،ﭘﺎول ﻓﯿﻠﻮﻧﻮف )۱۹۳۱ ،(Pavel Filonov
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ﻧﻤﺎﯾﻪای ﮐﻮﺗﺎه :اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺷﻮروی' زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.

۱۹۳۰

ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪهی ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ ﺑﺮده ﺷﺪ .ﻫﺮ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﺳﻨﺖ )ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋهای ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ِ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.

۱۹۳۱

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺒﺮی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽﮐﺎر و ﺑﻪ ﻧﺎن
ﺷﺐ ﻣﺤﺘﺎج.

۱۹۳۲-۱۹۳۱

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ 'ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺎﺟﯽ'
ﻣﻨﻔﺠﺮ و وﯾﺮان ﺷﺪ .دادﺳﺘﺎنﻫﺎ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را در
ﺷﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺤﻄﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد.
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۱۹۳۲

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه 'ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻫﻨﺮ ﺷﻮروی' در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ۲۶۴۰ ،ﻧﮕﺎره از  ۴۲۳ﻧﮕﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .آواﻧﮕﺎردﻫﺎ ،ﺟﺰ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ و ﻓﯿﻠﻮﻧﻮف ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎر ِ اﯾﻦ دو اﻣﺎ در
اﺗﺎﻗﯽ ﺗﺎرﯾﮏ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﺎزﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﻟﻪوﯾﭻ۱۹۳۰ ،
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽ

ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ«
ﻧﻘ ِﺪ »ﺗﺎرﯾﺦِ ﻣﺎد«،
ﺑﺎﻗﺮ ﺻﻤﺼﻤﺎﻣﯽ*
ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۲۰ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن رﺿﺎ ﺷﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﯿﺎه
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪَ ،ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای آﻣﺎدهی ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺸﺖ .در آن ﺟﻮشوﺧﺮوش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان و از آن ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﻨﺠﯽ
ﮐﻪ در آن ﺳﺎل داﻧﺶآﻣﻮزی ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺧﻨﺠﯽ زادهی ﺳﺎل  ۱۳۰۴در ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ.
دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اﺧﺬ دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﮏﺳﺮه ﺑﻪ
ﺧﺮوش ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮان ﻫﻨﻮز در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺰب
ﺗﻮده ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۶در اﻧﺸﻌﺎب از آن ﺣﺰب ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﺰب
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و اﻧﻮرﺧﺎﻣﻪای و ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ و  ...ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
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ِ
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ وی ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊِ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .در اوج ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزات دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺣﺰب زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪا ً ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و راه ﺧﻮد را از ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد ،رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی آﮔﺎه و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺣﺰب از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ از دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ روی
ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ راه ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را در
ﺣﺰب »زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم ﺑﻪﺟﺎی روزﻧﺎﻣﻪی »ﺷﺎﻫﺪ«
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
اداﻣﻪی راه ﻣﺒﺎرزه در ﺣﺰب »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« ﭘﯿﺶ آﻣﺪ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اداﻣﮥ راه ﻣﺼﺪق
و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن و اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻮد .و در اﯾﻦ دوره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او
در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی روزﻧﺎﻣﮥ ﻣﺨﻔﯽ »راه
ﻣﺼﺪق« و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ازآنﺳﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮداد » ۱۳۳۲ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ« را ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ
در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺰبﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی آن ﺑﻮد .در ﺗﺠﺪﯾﺪ
ِ
ﻫﯿﺌﺖﻣﻮﺳﺲ آن و ﺣﺰب
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ) ۱۳۳۹ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم( دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻋﻀﻮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران آن ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آن را در زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﯾﮏﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ازاﯾﻦرو ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﺧﻮد ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺗﺸﮑﯿﻼت وﺳﯿﻊ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ رأی داد .دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺑﻪﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ِﺳ ِ
ﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺲ از  ۲۸ﻣﺮداد در ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﺲ در دوران ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۴۳-۳۹ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮ و
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و دﺳﺘﺒﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺪرکﻫﺎ و
ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او ﺑﻪﻏﺎرت رﻓﺖ.

اﻓﮑﺎر و آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﺧُﻨﺠﯽ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﻓﻬﺮﺳﺖوار آوردﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و
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دﻓﻊ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻫﻤﭽﻮن وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎ ِه  ۴۶ﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ راﻫﻨﻤﺎی او ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ازﻃﺮﻓﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺮدم را در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و ازﻃﺮفدﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺮوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﯿﺌﺖﺣﺎﮐﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺰدور و ارﺑﺎﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺰدوران را ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮏ اﯾﺮان آزادوآﺑﺎد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻨﺒﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻻزﻣﮥ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻼوهﺑﺮآن دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ در ﮐﻨﺎر اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎرۀ ﮔﺮهﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن )اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دوﻟﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ،دورهﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای آزادی اﻧﺴﺎنﻫﺎ (....ﺻﺎﺣﺐ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖ و ﻧﻈﺮات ﺗﺎزه ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی او در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
وی آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ را ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ و ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻗﺒﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﻟﺖ و آﻧﺘﯽدورﯾﻨﮓ و  ...را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﺿﺎﻓﻪﺑﺮآن ،ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم و ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن  ...و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮاوان داﺷﺖ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻤﺘﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان« ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺪ اول از ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن را ﺑﺎ ﻧﺎمِ درﺑﺎرۀ »ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﯾﻮاﻧﯽ« و »وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮد در ﺳﻦ ۴۶-۴۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭼﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺘﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎد« ﺗﺎﻟﯿﻒ دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ِ
»ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد« اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ را در ﻋﻤﻞ و در ﺑﺮﺧﻮرد
][۱
ﺑﺎ اوﺿﺎع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد :
-۱ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد« )ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ اﺳﺖ( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻠﻮوﯾﭻ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺷﻮروی
در ﺳﺎل  ۱۹۵۶در ﻣﺴﮑﻮ و ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺗﻮﺳﻂ »ﺑﻨﮕﺎه
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد« ،دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد و ﻣﻨﺸﺄ
ﻧﻈﺮﯾﮥ دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف« در ﻣﺠﻠﮥ »راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب« ،ﺟﻠﺪ دﻫﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ از آن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ِ
»ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾ ِﺦ
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ِ
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﺧﻨﺠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ اﺛﺮ آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻠﻮﯾﭻ
از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﺘﺎب
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪزودی اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺄﺧﺬ درﺟﻪ اول درآﯾﺪ و ﻗﻮل او در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮارد
»ﺣﺠﺖ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد«.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻨﺠﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﺑﻪﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرخ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﺮق »ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی رﺳﻤﯽ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن  ...و در ﺟﻤﯿﻊ آنﻫﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺳﺎل  ۱۹۳۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در »ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد«
ﺣﮑﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از ﻓﺮاﻣﺎﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮدهداری و ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺬر
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻨﺠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺧﻼف ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺳﺎﯾﻪی ﺗﺎرﯾﮏ آن را ﺑﺮ
ﺳﺮ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻈﺮات واﺿﻌﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﯽرود .ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ...» :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﯿﻪ] [۲ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ را  -او از ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -در اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﺘﺎح واﻗﻌﯽ ﺑﻬﺸﺖ
ﺷﺮﻗﯽ  [۳]«...و اﻧﮕﻠﺲ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ...» :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا ﺑﻪاﻧﻀﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﺟﻮد ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﺗﺎﺗﺎرﺳﺘﺎن  ...ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ و
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ [۴]«.ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ» :آﻧﭽﻪﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از آﺳﯿﺎ را  -رﮐﻮد ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺑﯽﻫﺪف ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد -ﮐﺎﻣﻼً
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ دو ﻧﻮع اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
 -۱ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻬﺪۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی  .۲در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺠﻤﻮع
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ...در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ زﻣﯿﻦ دﻫﮑﺪه ﺑﻪﻃﻮر اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﺸﺖ و زرع
ﻣﯽﺷﻮد و در اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺰرﻋﻪی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺎرد  ...ﺑﻪﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد راﮐﺪ
ﻣﺎد« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
-۲دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﺮﻧﯿﻪ ) (۱۶۸۸ – ۱۶۲۵ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص اورﻧﮓ زﯾﺐ ﺑﻮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوازده
ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮔﺮدآورد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﯿﻪ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻗﯿﺎن در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
Voyages de François BERNIER, Docteur en Medcine de la Faculté de Monpellier. Contenant la
Description des Etats du GRAND MOGOL. De l’Hindustan, du Royaume de Kachemire, &c.
Paris 1671, Amsterdam 1710.
-۳ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ،دوم ژوﺋﻦ ۱۸۵۳
-۴ﻧﺎﻣﮥ اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ۶ ،ژوﺋﻦ ۱۸۵۳
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ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد«] [۵در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﯾﻠﯽ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻮﺷﺖ» :ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اوﺿﺎع زﻣﯿﻦ و آب ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﮥ اﻧﮕﻠﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺿﺮورت
ﺣﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی از آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮت آزاد را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻘﺎرن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼﻧﺪر و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺳﻮق داده اﺳﺖ در ﺷﺮق ﮐﻪ ﺗﻤﺪن
در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﺿﺮورت ،دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ را اﯾﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ[۶] «.و در
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی و
اﺳﺘﯿﻼی آن ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ  «...و ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب »اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان رد آﻧﻬﺎ را
ﺗﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﻋﺼﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﻠﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻀﻤﺎم ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
 ...ﺑﻨﺎﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ  ...ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه
ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽواﺳﻄﮥ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد  ...ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ درﻣﯽآﯾﺪ و اﺑﺘﺪﺋﺎً در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ
زﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻧﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻨﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻤﺎﻋﺖ
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه
اﺷﺘﻐﺎل دارد ...ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﻪ از ﻋﻬﺪۀ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ داﺋﻤﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود ﻣﺠﺪّدا ً در ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﻞ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﯾﮏﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮیای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﯽ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺎ اﻧﺤﻼل و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد
دوﻟﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯽدرﭘﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻗﻠﻤﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ دور و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.«...
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﻨﺠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »وﻟﯽ ﺟﺎن ﮐﻼم و ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺴﺎس در ﺗﺌﻮری وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرت از
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺄ دوﻟﺖﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .واﺿﻌﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎﺷﺮت
در آﺑﯿﺎری و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮان ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ و ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻘﯿﺪۀ آﻧﺎن در
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ اروﭘﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪوی – در اﺛﺮ رﺷﺪ ﻗﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی -و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ
-۵ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺲ ۱۴ ،ژوﺋﻦ ۱۸۵۳
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»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺮدهداران و ﺑﺮدﮔﺎن و ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺒﺎرزه آن دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺒﺐ و ﻣﻨﺸﺄ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﻪﺳﻮد ﺑﺮدهداران در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﺎلآﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮق دوﻟﺖ
از ﻣﻨﺸﺄ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺄت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ اروﭘﺎﯾﯽ آن ﺑﻪﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ... .ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺪهای ﺧﺎدﻣﺎن و ﻣﺒﺎﺷﺮان اﻣﻮر آن .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﮐﻢﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺘﺒﻮع و آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم و ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮐﻨﻨﺪه واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ ﺛﺮوت و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ وﻏﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪﻧﻮﺑﻪﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺛﺎﻧﻮی
و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﺎﺳﺖﻫﺎ( را ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ«.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺑﯿﺖ در رواﺑﻂ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ از ﺑﺮدهداران ﺧﺒﺮی ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ از
ﺑﺮدﮔﺎن – ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﺎن و ﻏﯿﺮه ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﮕﻠﺲ در آﻧﺘﯽدورﯾﻨﮓ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮدﮔﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻈﺎم ﯾﻮﻧﺎن و
روم اﺳﺖ در ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺰ ﺑﻪﻃﻮراﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و در ﻗﻠﻤﺮوی
ﻣﺤﺪود ﻣﻌﺎﺑﺪ و درﺑﺎرﻫﺎ اﺛﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻨﺠﯽ اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺌﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮروی و ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ آن
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل » .۱۹۳۱از  ۱۹۲۵ﺑﻪﺑﻌﺪ ﺗﺌﻮری ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺷﻮروی
ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرات ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ »دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮان اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺎدم ﺑﻪ ﻣﺨﺪوم  ...ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺌﻮری ﻣﺬﮐﻮر ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را در ﻣﻮرد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت و رﺳﺎﻻت ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و
اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮق اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
واﺿﻌﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر
درﺑﺎره ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎزاﻧﻮف ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻮروی از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر و ﻣﺆﻟﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﮔﺮدآوری و ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻓﺴﻮر وارﮔﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺌﻮری ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺌﻮری ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮدهداری و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺒﺪاری اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ وﺿﻊ اﺳﻒﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺿﻤﻦ ﯾﮏﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
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ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺎﻟﻮگ ﻧﻮع اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ دو ﻃﺮف ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻻزم
ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﺎﻟﻮگ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮﺷﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و در اﺛﺮ »وﺿﻊ« و »ﻧﻔﯽ« ﭘﯽدرﭘﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ،
در دﯾﺎﻟﻮگ ﻧﻮع »اﺳﺘﺮووه« _ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﻃﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ »وﺿﻊ« و »ﻧﻔﯽ« و
»ﺟﻤﻊ« ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا »ﺣﮑﻢ« ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﻋﻼم دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎددﻫﻨﺪۀ
][۷
اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر وارﮔﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ راه ﻧﺪادﻧﺪ«...
در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ و ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﻪ ﻓﺮﺟﺎمﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
»در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺗﺎرخ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺪوناﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﻪ در ﻏﺮب و ﭼﻪ در ﺷﺮق از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮدﮔﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦﭘﺲ ﻣﻮرﺧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﮐﺸﻮر در وﺿﻊ و
ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﯾﮏدورۀ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮدهداری »ﮐﺸﻒ« ﮐﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﺗﻄﺒﯿﻖ« واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎت
ﻣﯽدﻫﺪ ...در آﻏﺎز ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎن ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
][۸
اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ۱۹۳۴آن را ﯾﮏﻧﻮع ﺷﺮﻗﯽ از ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب آوردﻧﺪ«.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﻗﺎی دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ واﻗﻌﯿﺎت و ﻓﺮﺿﯿﺎت را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺧﻨﺠﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ او را ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح داده،
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ »ﻗﻠﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و اﺧﺘﻼف
و ﺗﻀﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺼﺎر در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﻨﺪهای را ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺳﺎزد ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮض و ﮔﻤﺎن را ﺑﺴﻂ دﻫﺪ .در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪﻗﺪر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد
اﯾﻦﻫﻤﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  ...ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺑﻪرو ﮔﺸﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﻄﻪاﺗﮑﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻌﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدهداری ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺰﺑﻮر در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪﺣﺪی ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﮥ ﻧﻈﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻮروی ﻗﺮارا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرک ﭘﺮاﮐﻨﺪه و آﺛﺎر و اﻣﺎرات ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮه
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﺸﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ -ﻣﺸﺨﺺ
][۹
ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد«...
 -۷ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ،ص۱۲ .
 -۸ﻗﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ،ص۱۲ .
 -۹ﻫﻤﺎن
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ِ
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻨﺠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ »ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻌﻨﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺎﺋﯽ و ﻣﺎدی و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮده ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن دورهﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ اوﺿﺎع
و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻌﻨﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدهداری ﺑﻮده اﺳﺖ! دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ از ﻫﻤﺎن ﻗﺪم اول اﯾﻦ
ﻓﺮض را ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﻌﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺮدهداری ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮏاﺻﻞ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻗﺎی دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ آﻧﭽﻪراﮐﻪ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺛﺒﺎت دارد ﺑﻪﺟﺎی دﻟﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﯾﮏﮐﺎر
ﻋﻠﻤﯽ از ﻗﺪم اول روش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪﺟﺎیآﻧﮑﻪ اﺑﺘﺪا رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻧﻨﺎ و ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﺎورزی و ِﺣ َﺮف و ﻣﺒﺎدﻻت و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع آن و رواﺑﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ دﻫﻘﺎﻧﺎن
و ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و ﻃﺮﯾﻘﮥ وﺻﻮل آﻧﻬﺎ و ﺑﯽﮔﺎری ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی
و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶداوری ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و آﻧﮕﺎه اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی آن ،ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮده داران و
ﺑﺮدﮔﺎن روﺑﻪرو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻈﺎم آن ﺟﻮاﻣﻊ را
ﺑﺮدهداری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ -در ﻣﻮاردی -آنﻫﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺐ
اﺣﺘﯿﺎط ،ﺑﻪﻗﯿﺎس و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ...ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری را اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ آن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج و
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ...و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ذﯾﻞِ ﻋﻨﻮان ﺑﺮدهداری ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ آن
ﻗﻀﺎوتﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ رد آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺛﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ »ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع« اﺳﺖ
ﮐﻪ آنﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺎت در واﺣﺪﻫﺎی
ارﺿﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ و در ﻫﯿﭻﺟﺎ ﻧﻪ اﺛﺮی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮدهداری .و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﻋﻤﺪه دوﻟﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ و ﻧﻈﺎم اداری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪاش و
در ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﺸﺎورزان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯽﮔﺮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻠﮑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻈﺎﻣﺎت ﮔﺌﻮﻣﺎت و ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل  ۵۲۲ق.م.
دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ »در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ق.م .در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان وﻗﺎﯾﻌﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ
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ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را روﺷﻦ ﺳﺎزد .در
اﯾﻦﺟﺎ ،ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ و ﻗﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﻫﺪف و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮدهداری روی
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺪارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺎمﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ )ژاﮐﺮی( ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ
][۱۰
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ«....
ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ داﺳﺘﺎن را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﺮدی در ﻏﯿﺎب ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر و ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ،دارﯾﻮش
ﺑﻪﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ »ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ او
اﻓﺴﻮس ﺧﻮرد« )ﻫﺮودت( و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻧﻈﺎﻣﺎت او را ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ...و ﺷﻮرش ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﻮرش و ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ...ﯾﮏﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ
دﯾﺪه ﺷﺪه ﭼﻮن آﺗﺸﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ دﻫﮑﺪهﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ را در
ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد...
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم
ﻗﻀﺎوت ،درﺳﺖ درﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرتﺑﻬﺘﺮ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
»ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدهداری« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر از ﻗﻠﻢ آﻗﺎی دﯾﺎﮐﻮﻧﻮف ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد آزاد ﺟﻤﺎﻋﺎت از
اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ ﻫﺮودت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ﻣﺮدم را از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺳﭙﺎﻫﯽﮔﺮی ﻣﻌﺎف ﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ و آﻏﺎز دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۵۲۲ق.م .ﺷﺮوع ﺷﺪ ...در اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ دو ﻗﯿﺎم اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎﻣﺎت
زﻣﺎن ﺑﺮدﯾﺎی دروﻏﯿﻦ -ﻧﻈﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺑﻮده ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮرویﻫﻢ ﺟﻨﺒﮥ
ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ دارﯾﻮش ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن دارﯾﻮش ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺮﻗﮥ ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮورﺗﯿﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺘﺮان ﺗﺨﻤﻪ را در آرﺑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ...وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻗﻠﻊ ﻋﺎﺻﯿﺎن ﻋﻤﺪه و در درﺟﻪ اول ﺑﻌﺪ از اﻃﻔﺎی ﺷﻮرش ﻓﺮورﺗﯿﺶ
و وﻫﯿﺰداﺗﻪ دارﯾﻮش اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺸﻤﺎرد.
و اﻣﺎ ﻗﻀﺎوتﻫﺎ :ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد از روی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮد .آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ اﺳﺘﺮووه
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ را ﮐﻤﺎلﻣﻄﻠﻮب
ﻣﺮدمدوﺳﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ .وی اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮥ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺟﺴﺖ .وﻟﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﺮ در آن زﻣﺎن ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ...ﮐﻮدﺗﺎی ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ...ﺗﺤﻮﻟﯽ درﺑﺎری
ﺑﻮد...
 -۱۰ﻫﻤﺎن
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»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪاﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺆﻟﻒ را ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻢﮐﻢ از اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪﻫﺪر
رﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪی و ﺑﺰرگ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ ﻫﺴﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺮت
و ﭘﻼﮔﻮﯾﯽﻫﺎی او را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ ...وﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﮔﺌﻮﻣﺎت ،ﺣﻮادث ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از دﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ و
از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال و ﻣﺮاﺗﻊ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻌﺎﺑﺪ
و ﺑﺨﺸﻮدن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و اﻟﻐﺎی ﺑﯿﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮآن دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎدی را ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺼﺎدرۀ اﻣﻮال و اﻗﺪاﻣﺎت
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮد ﺑﺮده و ﭼﻪ ﮐﺴﺎن زﯾﺎن دﯾﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﮔﺌﻮﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ و ﺧﺮاجﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺌﻮﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﮐﺎر
ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﮔﺮﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏﮐﻮدﺗﺎی درﺑﺎری ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت او
ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮصﮐﻪ دارﯾﻮش در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺮدم )ﮐﺎرا( را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻋﺮوج ﮔﺌﻮﻣﺎت
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﻋﺎزم ﻣﺼﺮ ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺳﻠﺤﺸﻮر
دﺷﻤﻦ ﮔﺸﺖ و آﻧﮕﺎه دروغ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺎرس و ﻫﻢ در ﻣﺎد و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاوان
ﮔﺸﺖ ...آﻧﮕﺎه ﻣﺮدی ﺑﻮد ﻣﻎ ...او از ...ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ«.
در وﺟﻮد ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﮔﺌﻮﻣﺎت )ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ( ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮورﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن دوره ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﻐﺎﯾﺶ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻮادث دردﻧﺎک ﺳﺎل  ۵۲۲ق.م .ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .وﻟﯽ
آﻗﺎﯾﺎن دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ و اﺳﺘﺮووه از اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﺎ »ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ« ﺧﻮاﻧﺪن اﻗﺪاﻣﺎت
ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻣﻎ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ اﻋﻼم و
آنﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎس را از ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﺌﻮﻣﺎت و ﻣﺤﺮک او در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻐﯽ دروﻏﮕﻮ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﯽ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ؟
ﺑﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮد؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻈﺎﻣﺎت او ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺣﯿﺎی آن ﭼﺮا آن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دادﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻋﺼﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺻﻼﺣﺎت را ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب و ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت آﻗﺎی اﺳﺘﺮووه درﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﮔﺌﻮﻣﺎت و ﻧﯿﺎت او درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺮف دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و آﻗﺎی دﯾﺎﮐﻮﻧﻒ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ را از ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ازاﯾﻨﮑﻪ ﮔﺌﻮﻣﺎت ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮدمدوﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ذﻫﻦ را از ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن
اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺌﻮﻣﺎت دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی اﺳﺘﺮووه را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آن ﻣﻎ زﯾﺮک
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ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺮدم و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﻤﯿﻖ در آن
رواﺑﻂ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻎ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ
رﯾﺸﻪ آن ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎل  ۵۲۲ق.م .را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ...ﭼﺮا در اﯾﻨﺠﺎ
در ﻃﻮل و ﻋﺮض اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﺘﯽ ﯾﮏﺑﺎر درﺑﺎرۀ رﯾﺸﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺠﯿﻊ
داﺧﻠﯽ ﺗﺬﮐﺮی ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل
 ۵۲۲ق.م .ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﺣﻮادث و ﭼﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺣﺘﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد و ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﮔﺎن و ﺑﺮدهداران ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آورد ﺣﺘﯽ ﺑﻪاﺷﺎره .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺷﻮبﻫﺎ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻃﺮﻓﯿﻦ
از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج و از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮدهداری و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻔﯽ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ درﺑﺎره رﯾﺸﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﻣﻨﺸﺄ آن ﺣﻮادث
][۱۱
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد«...
دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .او
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری را در رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﮐﻮﺑﻨﺪه و ﭘﺮﻣﻐﺰ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد«
– در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ – در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ر ِد ﭘﺎی آن را
ﺑﺎدﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ »ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻏﯿﺎﺑﯽ« و ﺣﮑﻢ
ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروی از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )(۱۹۳۱
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و آﺛﺎر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ درﺳﺘﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﯿﻠﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ »اوﺿﺎع
و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻌﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺮدهداری اﺳﺖ« ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داده و ﯾﺎﻓﺘﻪای
ﯾﮏدورۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮدهداری ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
***
ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر »ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد« ﻣﻘﺎﻟﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻣﺠﻠﻪی »ﻧﮕﯿﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺟﻮاب آن دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺧﻨﺠﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮر وﻗﺖ اﺟﺎزهی ﭼﺎپ آن را در »ﻧﮕﯿﻦ« ﻧﺪاد ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮا ِه ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪی
دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ )ازﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏﮐﺸﻮر ﯾﺎ وﺟﻪ ﻧﻮﯾﻦِ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت رژﯾﻢ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ازﻧﻈ ِﺮ روﺑﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎم اﻗﻄﺎﻋﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯿﺘﻪی اروﭘﺎﯾﯽ و (...
 -۱۱ﻫﻤﺎن
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ِ
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﻬﻮری در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ ازآنﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﻪی ﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺷﺎرات روﺷﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ از اﺛ ِﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞِ ﺟﻬﺎﻧﯽِ دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺮوراﻧﺪن ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮی – اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎه -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪاﻗﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دل
ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﺮ ﺟﺎن ﻧﺸﯿﻨﺪ .اﻧﺴﺎن و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﮕﺮف او را ﺳﺨﺖ دوﺳﺖ دارد و ﻫﻤﻪی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺰش و ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﺪودی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و
ﻧﺠﺎت ﺟﻬﺎن از ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده داﺷﺖ وﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ
آن را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی زﻧﺪهی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎن در آن زﻣﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺳﻼحﻫﺎی
اﺗﻤﯽ و ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرزده و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و ازآنﻃﺮف ﺧﻄﺮ اﻧﻬﺪام ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏزﻧﮓ ﺧﻄﺮ و درﻋﯿﻦﺣﺎل
ﯾﮏﺑﺎرﻗﮥ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﯾﻪی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر :اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دارد .ﺧﻨﺠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﺢ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن – ﭼﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻢ آن و ﭼﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﮕﺮف اﻧﺴﺎنﻫﺎ – ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن
ﻣﺘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﮔﺬار از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺣﺎد اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﮑﺎل ﺧﻔﯿﻒ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ و
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﮐﺴﺎدیﻫﺎ
و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت را اﺟﺒﺎرا ً ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ »در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻘﺎوتﻫﺎ و
ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺑﻪﺳﻮیِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪی ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮار از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد
 ...و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺟﺒﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺿﺮورتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ را
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ،ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻏﻠﺒﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ
و ﻏﯿﺮه( ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﺗﻤﺪن و ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻮرﯾﺖ
ﺣﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺒﺎرزان و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﻫﺮروزهی ﺧﻮد
در ﺻﺤﻨﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎ ِل
ﻣﺎﯾﺸﺎء را ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪرﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﻣﺮگآور ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺎﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏﻧﯿﺮوی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و دروازهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
»در رأس اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺒﻮه ،ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ... .ﮐﻪ دارای ﯾﮏوﺟﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ِ
ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ آﺳﺎنﺗﺮ از ﺑﯿﺪارﮐﺮدن وﺟﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ« اﯾﻦ
وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﮐﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﮐﺎدرﻫﺎی آﻣﺎدهی ﺧﻮد را
در ﺻﻔﻮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری...و ،وِ ...
ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮﯾﺶ دارد .در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ » :ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺪونِ ﺷﮏ
از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ... .ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ... .آﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎد
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮده از را ِز اﻧﻬﺪام ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ... .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ... .و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در داﺧﻞ ﺷﻮروی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ِ
آﻟﺖ ﺑﯽاراده در دﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪﺟﺎ از ﺻﻮرت ﯾﮏﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮو ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﯾﮏﻧﯿﺮوی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻧﺪ ... .ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ ... .ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد«.
درﻣﻮرد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و درﻧﻬﺎﯾﺖ
»ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق  ...ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد«.
و درﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزان ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ را
ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮق داد و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرز آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد«.

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ:

ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻟﻨﯿﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻪی
اﻧﺤﺼﺎرات )ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ( ،رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮنرﯾﺰ آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﻨﮥ ﺟﻬﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
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»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﻣﺎﻟﯽ ،درﮔﯿﺮی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢﺳﻮز و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ،
روزﻧﻪی اﻣﯿﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻨﯿﻦ در  ۱۹۱۶ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از آن و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺎزهی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن اﺛﺮی از ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮن ﻋﺼﺮ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه
»دوﻟﺖ« ،ﺗﮏدارﻧﺪهی وﺳﺎﯾﻞِ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﮏﺳﺘﺎﻧﻨﺪۀ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪی ﭘﯿﺶ اﺷﺎرهای داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ ﭼﯿﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ »اﺟﺒﺎری« اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺮﺑﻬﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی درﺣﺎ ِلﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪﺳﻮی ﮔﺬار از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )از اﺷﮑﺎل ﺣﺎد
آن در ﺷﻮروی و ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻒ آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ( .در اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﻪﻫﻤﺎنﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وزن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد از وزن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺧﺒﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺟﻬﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻟﻨﯿﻨﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪی
ﻓﻌﻞواﻧﻔﻌﺎﻻت ﻗﺮار داﺷﺖ اﮐﻨﻮن ﮐﻢرﻧﮓ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺎی آن دوﻟﺖﻫﺎی
ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﮐﻞ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎی
ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻠﻊﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻬﺎن ﻟﻨﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﻮروی ﻧﺸﺎن داد ﻣﯽﺗﻮان از دوران ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺴﺎﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎرات ،در ﺧﺎﻃﺮۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ»ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ رژﯾﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻖ آن ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ  ...ﯾﮏﻧﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﺳﯿﺎﯾﯽ .ﯾﮏﻧﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ «.دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ آن را »وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ» .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺘﺪر و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪﻧﺎم دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را در داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ  ... .ﺑﺎوﺟﻮدیﮐﻪ اﺛﺮی از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد ... .و
دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ و واﺳﻄﻪی
اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ ... .و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻬﻤﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ارزش
را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد ... .در رژﯾﻢ وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی و ادارهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﺑﺎ
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دوﻟﺖ اﺳﺖ ... .دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻘﺘﺪر ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ... .در اﯾﻦ رژﯾﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ )دوﻟﺖ – ﻣﻠﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻧﻈﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ و ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎن ﺻﺤﻨﻪی اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ» «.آﻧﭽﻪ درﺣﺎ ِلﺣﺎﺿﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﺪمﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎد ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ازﯾﮏﺳﻮ و ﺟﻨﺒﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺗﺰ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﯾﮏﻣﺤﺼﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ،از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دورۀ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﮔﺬارده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺟﻨﺒﮥ
ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻨﺒﮥ ﻏﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ
ﯾﮏ ﺗﺮاﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ادارهی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت را در ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻃﺒﯿﻌﯽ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻣﻠﯽ« اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد و از ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﺮﺣﺪات ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺰ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درک روﺷﻦﺗﺮی از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪ» .ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﻋﺪهای ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ،
ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ازﺑﯿﻦﻣﯽرود .ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ
ﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻘﺪاری از ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ ﻗﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد
ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻨﺒﻪی ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ... .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﻓﺮاد و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و
ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺧﺪﻣﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﮏﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﯽرود وﻟﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﺮ دو – ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ – ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪدﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ... .آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽِ ﻣﺠﺰا ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
آرزو و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... .آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﺧﻮد و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ... .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ در ﭼﯿﻦ درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺋﺪ و
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ِ
ِ
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
»ﻧﻘﺪ »ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﻣﺎد«،
ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،و راه آنﻫﻢ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
دوﻟﺖﻫﺎ و اﺣﺰاب را ﺑﺮای دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری رژﯾﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﯿﺮد و راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
و راه آن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد .دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و اراﺿﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻮﻗﺖ از
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ«.
دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺠﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،روشﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﭘﺮﻫﯿﺰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻨﻔﯽ دوری از ﺟﻨﮓ و ﺷﻮرش ،از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺒﻬﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ِ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻣﯽآورﯾﻢ:
دراﯾﻨﺠﺎ،

*دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﻤﺼﻤﺎﻣﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن
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ﺟﻮﯾﺎ آروﯾﻦ

درآﯾﻨﺪ :روﺷﻨﻔﮑﺮیِ واﮔﺮا

][۱

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎمِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺘﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎ ِه
ﺑِﻪﮐﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪنِ ﺳﭙﻬ ِﺮ آزادی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻮﭼﻨﺪ
و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧَﺪ ﺟﺰ
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﺟﺰ ﺗﻘﻼی داﺋﻤﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ،و ﯾﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد و ﺳﻮداﯾﯽ
در ِ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺣﻔﻆ
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎنِ ﻫﻤﺎن ﮔﺮو ِه ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﺟﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ؛
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺘﺘﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه و ﻧﺎﮐﺎراﮐﻨﻨﺪه دﭼﺎرﻧﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ – اﺧﺘﻼفﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﯿﺎنِ آﻧﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﺳﮑﻮﻻر – ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖﮔﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮیِ
آب ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻞ و ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ِ
ﺗﺸﺘﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب و ﺳﻮدﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در اوﺿﺎ ِع ﮐﻨﻮﻧﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ روزی درﻫﺎی آزادی
 -۱ﭘﮋوﻫﺸﮕ ِﺮ ﻋﻠﻮمِ اﻧﺴﺎﻧﯽJooya.Arvin@gmail.com .
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ﮔﺸﻮده ﺷﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢرأی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺟﺰ
آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﺎ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﻦﺳﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﯽراه
ِ
ﺗﺸﺘﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی از آﺑﺸﺨﻮ ِر
][۲
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺸﺘﺖﻫﺎ ﭼﺎرهای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ َﻣﺘﺎ-روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ،
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی درﺟﻪدوم درﺑﺎرهی ﺧﻮ ِد روﺷﻨﻔﮑﺮی؛ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و از ﻧﻮ
ﺑﯿﺎﻏﺎزﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺘﺖﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد و از اﯾﻦ راه روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ
آن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪی ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ درآﻣﺪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ
ِ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ

ﺧﺎﺳﺘﮕﺎ ِه ﻧﻘﺪ

در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ روﯾﮑﺮدی ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ِ
ﻧﻘﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﺎدی ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻨﺖ
را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎده و از ﮐﺪام ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﯽﻧﮕﺮد؟ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ
ِ
ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﮔﺎداﻣﺮی ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازانِ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ
روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎ ِه ﻧﻘﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ِ
دﯾﺪ ﮔﺎداﻣﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازانِ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن
رواﻧﮑﺎوی و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎور دارد ،آن را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈ ِﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ آن را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺎداﻣﺮ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈ ِﺮ او ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎ ِه ﻫﻨﺠﺎرﮔﺰاراﻧﻪی ﺧﻮد را از ِ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد درﺳﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪی ِ
ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻧﻘﺪ را ﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ِ
ِ
ﺑﯿﺮون/ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ »ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ/ارﺗﺒﺎﻃﯽ« ،اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد.
ﮔﺎداﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺮ ِد ﻧﺎﻣﺸﺮوﻃﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻋﻠﯿ ِﻪ
ِ
ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ» :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ… ﮐﺎﻧﻮنِ ذﻫﻨﯿﺖ
آﯾﻨﻪای ﮐﮋﻧﻤﺎﺳﺖ .ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽِ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣ ِﺮ ﻟﺮزان در ﻣﺪا ِر ﺑﺴﺘﻪی ِ
ﺣﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ِ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻫﺴﺘﯽ را ﺷﮑﻞ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶداوریﻫﺎی ﻓﺮد ،ﺑﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮ از داوریﻫﺎﯾﺶ،
ﻣﯽدﻫﻨﺪ« [۳].ﭘﺲ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖِ ﻧﻈ ِﺮ ﮔﺎداﻣﺮ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺪﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
از ِﺧﺮد ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﺪﮔﺎهِ ﻫﺮﯾﮏ
ِ
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻻﺗﯿﻦِ » «-metaﭘﯿﺶ
 -۲ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ » َﻣﺘﺎ« را ﻣﯿﺮﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ادﯾﺐﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪری ﻣﻼﯾﺮی ﺑﺮای
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .دراﯾﻪی » َﻣﺘﺎ« در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ ﺣﯿﺪری ﻣﻼﯾﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
http://dictionary.obspm.fr/?formSearchTextfield=meta-&formSubmit=Search&showAll=1
3- Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. New York, 1975. p. 245.
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روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ،و اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ
از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮدﺗﺮِ ،
ﻧﻘﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪواﻗﻊ
»ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ« .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آن ِ
ِ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در دورهی
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻦِ ﯾﮏ
ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﺄﺧﺮ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ درک ﻣﺎ از اﻧﮕﺎرهی »آزادی« ﻫﻢ ﺗﺎ
اﻧﺪازهی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ آﺳﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻮد اﻣﮑﺎنِ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺸﯽِ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ِ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ«] [۵از ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دارد.
ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ اﻣﮑﺎنِ رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎ ِه ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪای دﯾﮕﺮ
ﺳﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.

ﻧﻘﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ

ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪی ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس-ﮔﺎداﻣﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﻪی ﺳﺘﻢ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد و زﯾﻦﺳﺎن ﮐﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ را ﺑﻪروﺷﻨﯽ در ﺑﯿﺎنِ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ:
اﺻﻼً ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼن درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺸﺮی ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪﮔﯽ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺘﯿﮕﻮﻧﻪ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎوه را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و اﯾﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﻮن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درآﯾﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ درﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ  universalﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ .ﻫﻤﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و درد و رﻧﺞ
][۶
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﺣﺴﺎﺳﯽای دارد ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽﺑﺎوراﻧﻪ زُدود.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ِ
ﻧﻘﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ
را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺧﻼق را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﭼﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺳﺘﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﮕﺮشﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﺳﺘﻮارا َﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی از
ﺳﺘﻢ واﮐﺎﺳﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺘﻢ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از آﻧﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺎنِ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ و ﮐﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
رود؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪی ﺗﺸﺘﺖ در ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
5- identity politics
6- https://www.radiozamaneh.com/306269
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آﻣﺎجِ ﻧﻘﺪ

از آﻏﺎ ِز ﮐﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ،ﯾﮏ ِ
ﻧﮕﺮش ﺷﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ
ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻘﺪﮔﺮی را ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺮزاﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ آن
ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ را در »ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ« ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﺎﻧﻮن .ﯾﮏ ِ
ﺧﻂ ﻏﺎﻟﺐ در روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ و در ِ
ِ
ﻧﻘﺪ آن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .از
ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ را
ِ
روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را در وﻫﻠﻪی
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ از روﯾﺪا ِد ﭘﻼﺳﮑﻮ اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺮ ِ
ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎ ِر ﮐﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽﮔﺬارد از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ» :دوﻟﺖ ﻫﻤﻪﮐﺎره ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﯿﭻﮐﺎره ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاش ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد؛ و ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽاﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻘﺪ
ِ
»اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ« [۷].ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »از اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮاز اول و ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻓﺮﻫﻨﮓ —
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻣﻮر دروﻧﯽ و اﻧﻔﺴﯽ ) (subjectiveﻳﻜﺎﻳﻚ اﻓﺮاد — در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﻴﺮوﻧﯽ
و آﻓﺎﻗﯽ ) (objectiveﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ذﻫﻦ و
ﺿﻤﻴﺮ اﻓﺮاد روی ﻧﺪﻫﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع رخ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد [۸].«.روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ِ
ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻪ ﻟﻮازﻣﯽ دارد .آﯾﺎ ِ
ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎرانِ اﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ِ
ِ
ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در
درد و درﻣﺎن درﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ.

ﻧﻘﺪ و دﯾﻦ

ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪ و ﻗﺪرت ،و ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎرهی اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ،
ِ
ﻧﺴﺒﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی و دﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻨﮕﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾ ِﺦ
ﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرهی
روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان دﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎجﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮش
دﯾﻨﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ دﯾﻦﺧﻮﯾﯽ را ﻋﻠﺖاﻟﻌﻠﻞ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﻘﻂ
ﺧﻮاﻧﺸﯽ از دﯾﻦ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﻫﻢزﻣﺎن از ﺧﻮاﻧﺸﯽ دﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی دﯾﻦ ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﮔﺮدانا َﻧﺪ.
ﻧﻘﺪ دﯾﻦ وﻗﺘﯽ ِ
ِ
ﻧﻘﺪ ﺷﯿﻮهای از زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﻮهای از زﯾﺴﺖ را ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺖ؟ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ دﯾﻨﯽ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ از د ِل ﻫﻮﯾﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را در اﺻﻞ در راﺳﺘﺎی ِ
ﺣﻔﻆ آن ﻫﻮﯾﺖ
7- https://www.radiozamaneh.com/323253
-۸ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن .ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺮارت :وﺟﻪ اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﺮاژﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ روﺷﻨﻔﻜﺮي .ص) .۴وﯾﺮاﯾﺶ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۶از ﺗﺎرﻧﻤﺎی http://malekyan.blog.ir :
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از آﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر از د ِل ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ِ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪان درﮔﯿ ِﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوهﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی از ﭼﻪ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﻪی ﻃﯿﻒﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان
)ﭼﭗ/ﻟﯿﺒﺮال/دﯾﻨﯽ( را ﺑﺘﻮان در ﻣﺪﻟﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺟﺎی داد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﮔﺎداﻣﺮ ﻃﺮح ﺷﺪ در ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﮑﺎنِ
»ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽِ « ﺳﻨﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈ ِﺮ ﮔﺎداﻣﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﺑﺮ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﺪ و ﮐﺮانﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره درونِ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.
ﺧﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ در ﮔﺬارش در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ راه را ﺑﺮ ﺧﺮ ِد آزاد ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ،اﮔﺮ
ِ
ﻧﻘﺪ ﮔﺎداﻣﺮ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
][۴

ﻧﻘ ِﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻠﻄﻪ

در ﻣﻘﺎمِ ﻧﻘﺪﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ دارﯾﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ ِﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﮐﻨﺸﮕﺮی — از ﺟﻤﻠﻪ در
ِ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻘﺪﮔﺮاﻧﻪای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ
اﯾﺮان — ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ِ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ روﻧﻖِ ﮐﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻋﻤﻮﻣﺎً
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺲﻧﮕﺮی ﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ِ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیِ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ِ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺳﻄ ِﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻈﺎمِ ﺳﻠﻄﻪی ِ
ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﺳﻄ ِﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻮﻣﯿﺪﮔﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ
ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،و ِ
ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻی ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻢ
ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﯿﻮﻻی ﺳﻠﻄﻪی دﯾﮕﺮی ﺳﻮار ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻓﻮﮐﻮﯾﯽ از ﻧﻈ ِﺮ ﮔﺎداﻣﺮ داﻧﺴﺖ :ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ
ِ
رواﺑﻂ ﻗﺪرت در
ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺑﺎ ِر روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ
ﺳﻄ ِﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیِ روﯾﮑﺮ ِد ﻧﻘﺎداﻧﻪ دارد ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎِ ،
و ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،در ِ
ﻧﻘﺪ ﺳﻠﻄﻪ در اﺳﺘﻘﻼ ِل ﮐﺎﻣﻞ از
ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻪای اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎ ِر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ/آزادی ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل/
آزادی ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .و درﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ روﯾﮑﺮ ِد ﻧﻘﺎداﻧﻪای از ﺳﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ را در ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ،
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ِ
رواﺑﻂ ﻗﺪرت در ﺳﻄ ِﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎ ِه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
 -۴ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﮔﺎداﻣﺮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪhttps://www.radiozamaneh.com/253534 :
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روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ،و اﻣﮑﺎنِ ﻧﻘﺪ
و ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ و دﻓﺎع از آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ؛ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺮای آﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﯿﻮهی
زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮﯾﺖ را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪﻃﺒﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﻦ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ِ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ« ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻘﺪ دﯾﻨﺪاری و ﺑﯿﺶﺗﺮ ِ
ﻧﻘﺪ دﯾﻦ در ﻣﯿﺎنِ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ ِ
اﻣﺎ ِ
ﻧﻘﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ در
ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﺎن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﯾﮑﯽ
از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪکاﻧﺪک ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢِ ﻣﻄﻠﻖ اﮔﺮ ﺣﺘﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز
ﻣﺮ ِز ﺑﺎرﯾﮑﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺاش آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﻢ ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﯽاﻧﺪازد .آﻧﭽﻪ دورانِ »ﭘﺴﺎ-ﺳﮑﻮﻻر« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻄﻠﻮب
ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﻣﯿﺎنِ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﮑﻮﻻر و ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻨﯽ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﯿ ِﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﯾﻮرﮔﻦ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد( ،ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس دﯾﻦ را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ و آرزو دارد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎنِ آدﻣﯿﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،آرزوﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗ ِﺰ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [۹].در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ) ،(۲۰۰۰-۱۹۸۵او از اﯾﻦ ﺳﻮدا
دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ وﺟﻮدی اﺳﺖ و زﯾﻦرو ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﯾﮑﺴﺮه
][۱۰
ِ
ِ
ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺸﺮی ﺣﺬف ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی »ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیِ « دﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﯾﺴﺖ
از
در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﭘﺲ از ﺳﺎ ِل  ،(۲۰۰۰او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﺳﺎزی را ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و از
اﯾﺪهی »راه دادنِ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﻬ ِﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦِ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﻬ ِﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،
ِ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﻨﺪاران ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
][۱۱
ﭘﺴﺎﺳﮑﻮﻻر را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺳﻪ ﮔﺎﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﻧﺘﻘﺎدی — وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ِ
ﻧﻘﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻪ در ﺷﮑﻞِ دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞِ ﺳﮑﻮﻻر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ — ﺑﻪﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ِ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮق داد :دﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ و ارزش اﺳﺖ.
ِ
»واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و »ﻧﻈﺮﯾﻪی ِ
ﮐﻨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ« ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
-۹اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
Jürgen Habermas. On social identity. Telos, 19, 1974.
Habermas, Jurgen. Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Translated by Thomas A. McCarthy. Boston, Mass.: Beacon Press, 1984.
Habermas, Jurgen. Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System: A
Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas A. McCarthy. Boston, Mass.: Beacon
Press, 1987.
 -۱۰اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در »اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭘﺴﺎ-ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
Habermas, Jürgen. Postmetaphysical thinking: Philosophical essays. Translated by William Mark
Hohengarten. MIT Press, 1994.
 -۱۱اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در »ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ و دﯾﻦ« ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
Habermas, Jürgen. Between Naturalism and Religion. Cambridge. Polity Press, 2008.
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نشریه ی آزادی اندیشه

ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮر ِد اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ وﺿﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد :دﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺳﭙﻬ ِﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ِ
ﭘﺮﺳﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ،
ِ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﻨﺪاران ﺑﻪ
ﺧﻮاه دﯾﻨﯽ و ﺧﻮاه ﺳﮑﻮﻻر ،در ﻗﺒﺎ ِل دﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :آﯾﺎ در اﯾﺮان
زﺑﺎنِ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺮﺟﻤﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏﺑﻦﺑﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﻪی ﺳﮑﻮﻻر.
ﭘﺎﺳ ِﺦ آری ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﺑﺮآﯾﻨﺪ :ﮐﻨﺸﮕﺮیِ ﻫﻤﮕﺮا

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻧﻮﻣﯿﺪﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮ واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎره را ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎ ِر ﻧﻈﺮیِ
زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮیِ واﮔﺮا اﻣﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮیِ ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﺗﺸﺘﺖﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان را دﭼﺎر ﮐﺮده ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽاﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﻤﻪی ﻃﯿﻒﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی درﺑﺎرهی آن ﻫﻢﻧﻈﺮا َﻧﺪ .اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮانِ اﯾﺮاﻧﯽ
را در اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ-ﺑﻪ-ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ،در ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ-ﺑﻪ-ﺑﺎﻻ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .روﺷﻨﻔﮑﺮیِ اﯾﺮاﻧﯽ اﮔﺮ
ِ
رﻫﯿﺎﻓﺖ »ﮐﻨﺸﮕﺮیِ ﻫﻤﮕﺮا« را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﮐﺎ ِر
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽِ درﺧﻮری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮراﺳﺖﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ آن ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪی ﻃﯿﻒﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑَ َﺮد.
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اﻟﻒ :ﻧﺸﺮﯾﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ )ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ
ِ
ﺻﻮرت»ﻫﻤﺘﺎﺧﻮاﻧﯽ« ) (peer reviewﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ِز ﻧﺸﺮﯾﻪ( ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮﻣﻘﺎﻟﻪای ،ﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ارزﺷﯽ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻧﻈ ِﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
ﻣﻘﺎﻟﻪ.
ِ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈ ِﺮ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ
ِ
)درﺣﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﺎ( و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻮدن آن
از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
 -۱اﺳﺘﻮاری ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
 -۲آﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
 -۳آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻧﺴﺠﺎم ﻓﮑﺮی و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
 -۴آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ارﺟﺎعﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 -۵آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ِ
درﺣﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮف و ادﻋﺎﯾﯽ در آن وﺟﻮد دارد؟
متخصصان
ب :کلیهی مقالههای دریافتی برای نشر در نشریه در اختیار دو تن از
ِ
حوزهای که مقاله به آن تعلق دارد ،قرار میگیرند.
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ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ )ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎمِ اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﻧﺎمِ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎنِ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻧﻈﺮی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﺨﺼﺺ رأی ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ
دو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﺎﻟﻪای را )در ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺸﺎر در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ
و ﺷﻮرای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
پ :ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :۱ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :۲ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :۳ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞِ ﺑﺴﻂدادهﺷﺪه و اﺿﺎﻓﻪﺷﺪهی ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﺛﺮ ﺗﺎزهای ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ِ
ﺷﯿﻮهی
در دورانِ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮ ِع ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪزاده و ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ و ...ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺎ ﺟﺪلﻫﺎ و ﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﻬﻨﻪی اﺻﻼح
ِ
ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادنِ
ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ
اﺳﺘﺎد ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﺑﻪی ورودﯾﻪاش ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن اول ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺘﺎر ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ﻧﺨﺴﺖ در »ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن« و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺪﻣﻪی
»ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽِ ﻋﺮﺻﻪی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻈﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺎﺗﻞ ﺧﺎﻧﻠﺮی )اﯾﺠﺎد ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
)ﮐﺘﺎب »درآﻣﺪی ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
درﺳﯽ در زﻣﺎن وزارت ﺧﻮد( و دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ادﯾﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ِ
)ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﻼﯾﯽ« ( ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺷﯿﻮه ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ«( و دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر
ِ
ِ
ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽِ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﺷﯿﻮهی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﮐﺮدن آن )ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن( ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﯿﻮهی
ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« )ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺮﯾﻢ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ،
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﺻﯽ ،اﯾﺮج ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ﮐﺮدواﻧﯽ ،ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮔﻠﺸﯿﺮی( ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪی آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﻣﺮداد  ۱۳۷۱ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮ ِع ﺑﯽﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ /ﺟﺪاﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺣﯿﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺿﺎﻓﻪ و واردﮐﺮدن آن در زﻧﺠﯿﺮهی ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽِ ،
ﺑﺤﺚ »یِ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ« ،ﻧﻮ ِع ﺗﺎزهی ﻧﮕﺎرش واژهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ و ﺿﻤﯿﺮﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ و ﺻﺮف ﻓﻌﻞﻫﺎ
و  ( ...رﯾﺸﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی آن در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﻫﺎ و
ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی آن زﻣﺎنِ اﯾﺮان دارد.
ﯾﮏﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی« ،در ﺳﺎل » ۱۳۷۲ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ«
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺧﺎص )ﺑﻪﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽِ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ( ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽِ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ داد
)ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﺟﻮاد ﺣﺪﯾﺪی ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﻖﺷﻨﺎس ،ﺣﺴﯿﻦ داودی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺳﻌﺎدت ،اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن( و ﺣﺎﺻﻞِ
ِ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﮐﺎ ِر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنِ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و ﺷﻮرای آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن »رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن« و اﺛﺮ
»ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﻼﯾﯽ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« )ﺑﻪﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽِ ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ و زﻫﺮا زﻧﺪی ﻣﻘﺪم( اﺳﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﻪی »آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ« ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏاﺟﻤﺎ ِع ﮐﻠﯽ دراﯾﻦﺧﺼﻮص ،ﺑﺎآﻧﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ِ
ﺗﺎﺣﺪاﻣﮑﺎن از
ﺷﯿﻮهی ﻗﺎﻧﻮن ِ
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﻨﯽِ اﻫﻞِ ﻓﻦ ،را ِه
ﻣﻨﺪ ﯾﮏﺳﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪای در ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرداﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﮑﯿﻪی اﺻﻠﯽِ ﻣﺎ در
اﯾﻦ روش» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﻼﯾﯽ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« اﺳﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎی »ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی« و ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرش
»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ« و ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

Foreword
The journal of “Freedom of Thought” is a publication within the
realm of Social Sciences and Humanities. The three intertwined
components of “Social Science,” “Thought,” and “Freedom” fully
describe the goals of this publication and its reason to exist (raison
d’être).
The “word” is the primary tool with which theories are developed
in Social Sciences and Humanities. In this sense, the Social Sciences
and Humanities are disciplines of “discourse.” Meanwhile, “words”
and “discourse” emerge through “thought” and as human thought
expands and reaches broader horizons, words and discourse emerge
with richer and more diverse shades. But thought can grow only
within the boundless field of freedom.
Thus the cornerstone of this publication is the protection of
unbounded freedom of thought and speech without exceptions
(which is different from unconditional freedom, since we know
freedom has both conditions and consequences ). “Unbounded”
signifies the right of humans to enter, think about, and explore any
and all fields of existence, and “without exception” means that no one
is excluded from this freedom to express their thought and opinion.
We want to be an open window to the vast horizons of thought so
those who have a concern for Social Sciences and Humanities and
believe its advancement is crucial for Iran’s present and future and
who believe in freedom of thought and expression, can make this
publication their own.
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