
تأملی بر ایده قھر و خشونت

ھدایت سلطانزاده

چند کلمه در باره این نوشته

میبرراھاانسانمنفیواکنشکهاستناخوشایندیواژهاجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

خشونتاینکهگفتنبود.کردهمشغولخودبهمراذھنقبلھاسالازآنواکاویوانگیزد.شناخت

،اندکردهحسخوداستخوانذراتباآنراوجودکهخشونتازخستهمردمیبرایآنھم،چیست

امکانمابهکهآنستدرونمایهوجوھرشناختوحسیسطحازفرارویولی،استدشوار

زندگیدرقھرعنصرشناختبدون،آمیزصلحزندگیبهرسیدندھد.میراخشونتکنترل

ناممکن است.

است.اسالمیحکومتدرسابقهبیخشونتدرجهفھمیدنبرایتالشمنھایانگیزهازیکی

خشونتبرایخشونتزیرا،دادقراربزرگتریدایرهوفراترمتندرآنراباید،آنچرائیبهپاسخبرای

ھایويژگیحفظباخشونتیھرکند.میتبعیتدرونیمنطقیکازخشونتیھرونداردوجود

بنیادیبادالیلمشترکاتیھرکشوری،تاریخازمعینیودربرھهسیاسیواجتماعیمتندرخود

تجربهحاکمسیاسیھایقدرتطرفراازمتعددیھایخشونت،ایرانمعاصرتاریخدارد.تری

،لحاظایپارهازاست.مثالبیگفتتوانمیموردایندراسالمیحکومتتاریخولیاستکرده

گوشهکمتر.استبودهایرانزندگیشرایطبرایھانازیازترخشناسالمیحکومتخشونت

وکوچهھردرباشد.ماندهمصوناسالمیحکومتخشونتازکهاستاجتماعیحیاتازای

یعنی،خانهحتی،استگستردهسایهاسالمیخشونت،زندگیازیحوزهھردروخیابانی

آخرین تنفس گاه امن  انسانی  در این حکومت نیست.باید از خود سوال کنیم چرا؟

وانقالباترابطهبرتمرکزغالباخشونتبررسیدر،سیاسیمختلفپردازاننظریهطیفدر

،تردیدبیاست.مسالهاساسوجوھرشناختعدمونادیدنمعنیبهاین.استبودهخشونت

خشونتموجبکهنیستانقالبنفسولیریزد.میبرھمراجامعهدرقدرتمعادله،انقالبیھر

بخشرابطهبهکهھستندقدرتتعیندرعدمزمانکوتاهھایدوره،انقالبیھایدورهگردد.می

نمیھرگزتعینعدمدورهاینگردند.محدودمیکوتاهلحظاتیدروحاکمقدرتباجامعهازھائی

نظامدرشکلومعینیاجتماعینیروھاینفعبهرامعادلهزودیادیرقدرتچالشپایداربماندتواند

گیردمیخودبهرا-انقالبضدپیروزیشکلبهچهوانقالبپیروزیشکلبهچه-قدرتیکمند

وکردهعوضشکلالیهچندومتعددسطوحیدر،درانقالبزمانوقوعدایرهازبیرون،خشونتو

ابرمثلزمانزمان.عاملازنهوگیردمینشاتانسانینقشعاملازخشونتزیرایابد،میتداوم

یکبصورتانقالبارائهوزماندوشازبایدراخشونتوقوعبارواستتقصیربیمیمیردوگذرا



زیرا،داردخشونتفھمدرکلیدیاھمیت،مفھومیتفکیک.اینبرداشتخشونتمتافیزیک

معیناجتماعینیروھایوسیاسيقدرتومشخصانسانیھایگروهبازمانھردرخشونت

الزاما،گیردمیبخوداجتماعیوسیاسیمندنظامشکل،خشونتکهاست.ھنگامیمرتبط

قدرتثقلمرکزدروخیزندبرمیحادثهبادازھائیالیهوکندمیپیداطبقاتیواقتصادیکارکرد

توضیحقابلفردیدرسطحدیگرخشونتوگرددمیبازمردممالوجانبردستشانونشسته

نیست .

جنگوقوعبویژهبیستمقرنآغازینھایدھهبهکهگفتتوانمیخشونتجدیرسیبر

برابردرراسوالاینماکهشودمیمطرحترجدیبصورتوقتیموضوعبرمیگردد.لیکناولجھانی

نه؟یاداردوداشتهوجودانسانیجوامعدراییافتهنظامخشونتانقالباتآیابدوندھیمقرارخود

آنھاحتمینهواحتمالیآغشتگیوانقالباتوقوعکهگفتبایدصورتآندر،بودمثبتاگرپاسخ

تاریخدرکوتاھیبسیارھایدورهانقالبات،آنبراست.افزونخشونتوجودبرفرع،خشونتبه

اندبودهرخدادھائیچنینفاقدبزرگتاریخیھایدوراکثرواستبودهانسانیجوامعوھاملت

خشونتھموارهنیزانقالببیعبارتیبهباشد.رفتهکنارانسانیمناسباتازخشونت،آنکهبی

بتوانانقالباتذاتازراصرفاخشونتکهاستناقصیونادرستفھمدارد.بنابراینوداشتهوجود

نتیجه گرفت و به آن ھويت ذاتي مستقل از روابط اجتماعي داد.

درریشهقھر،شناسِیھستیتر،وسیعمفھومیبهوخشونتشناسیھستی،منباوربه

تمامیدرتولیدیروابطوایدولوژیک)نھادبعنوان(مذھب،سیاسیقدرت،انسانخودآگاھی

بودهانسانتاریخسازنده،وارهانداموپیوستهبھمرابطهایندارد.انسانتاریخھایبندیصورت

وحقوق،فلسفهوقانون،فرھنگوزبان،جنسیتی،طبقاتیمناسباتدرخود،نوبهبهکهاست

شودمیبازتولیدوگذاریرمزفرھنگوزبانودراتنیکیاقومیمناسباتواجتماعیروانشناسی

انسانیعاملکهمواجھیممفاھیمازمتفاوتیبندیھایباالیهما،مجردواژهاینورایدربنابراینو

و،آنھاویژهمنافعوطبقاتوھاگروهھایمشخصهبدون،انسانیعاملاین.آنھاستبرندهپیش

نعلینخمینیکنیدتصوراست.کارکردفاقدمعینھاینھادبرتکیهبدونومتضاد،ھایایدوئولوژی

عراقدولتچنگالدرایارادهبیمھرهخودسبعروحھمهباکهرانجفدرطلبهچنددرمیانپوش

کردنبرپافرمانکهراخاورمیانهھایقدرتمھمترینازیکیثقلمرکزدرنشستهخمینیبا،بود

بلکهخمینیسرشتنهبودشدهعوضآنچهمیکرد.صادرراھاقلمشکستنودارھایچوبه

رابطه قدرت و دسترسی او به نھاد ھای خشونت  و ابزار تغذیه دھنده آن بود.

متندرکهھمانگونهونیستتصورقابلخشونتھاینھادبدونخشونت،ایجامعهھیچدر

آنبازتولیدعمدهکانونسهتولیدیروابطومذھب،سیاسیقدرت،آمدخواھدنوشته

،جنسیت،طبقاتیمناسبات،قانوندرنھفتهقھرجملهاز،خشونتدیگرھستند.اشکال
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بروزعمدهکانونسهاینازگسترشی،جامعهیکبرحاکماخالقوسننوفرھنگیمناسبات

خشونت ھستند.

باآنانکهگوئیکهآوردندرویانقالبازپیشدورهھایچپمالمتبهنادرستیبهبسیاری

اندیشانعواموطلبانسلطنتبیندرذھنیتاینشدند.روزگاراینخرابوضعیتموجبانقالب

زیرا.نیستخودکشورتاریخنشناختنمعنیبهجزچیزیاینولی.ھستوبودهشایعبیشتر

نظامبطندرجدیدرژیمھرھایمولفهازبسیاریوشودنمیآغازصفرازجدیدینظامھیچبنای

پیشین شکل میگیرد و نظام نو بنا به ایدوئولوژی و جھان بینی خود، تغییراتی در آن میدھد.

موضوعکهھرچند،دادخواھماختصاصخشونتومارکسیسمبهکوتاھیبخش،بناگزیرمن

حوزهبهانگلسومارکسورودباھاحکومتسرنگونیوانقالباتنهنیست.زیرانوشتهایندراصلی

فعالیت سیاسی و نظری آغاز گردیده است و نه قھر در تاریخ و زندگی بشر.

اساسبربلکه،میخواھندخودکهآنگونهنهولیسازندمیراخودتاریخھاانسانمارکسکالمبه

نسلچندماوایم.تالشبودهخودآشفتهتاریخوارثنیزماو،اندبردهارثبهایکهمادیشرایط

ودیکتاتورییکمیانهدرکهاستسیزیفافسانهشبیهشایدعدالتوآزادیبرایماازپیش

بهراراهھمانکهگفتتوانمیامروزنسلداشت.میبرگامدشواریبه،مذھبسنگینعیار

ھرکدامکهآنستگویایگواه،٩٨آبانو٩۶دیماه،٨٨حرکتسهاست،کردهتجربهدیگرشکلی

اجتماعیھایخاستگاهبزرگحرکتسهاینداشتند.اگرچهراخودویژهاجتماعیوسیاسیبستر

تجربهرااسالمیرژیمخشونتایگسیختهلجامشکلبهھرکداماینھمهباداشتتند،متفاوتی

نیروھایمثال.نداشتنداییگانهطبقاتیماھیت،بزرگحرکتسهاینازیکاند.ھیچکرده

مولفهزیراباشد٨٨حرکتبازآفرینیتوانستنمیدیگر٩٨آبانفراگیرجنبشدردخیلاجتماعی

ھای اجتماعی و طبقاتی چشم اندازھای سیاسی آن به شکل بنیادی دگرگون شده بود.

سخناینکردند».جمعیکشیخود«بھمنانقالبدرھاایرانیکهشودمیوانمودچنینگاھی

ھردرآنکهحالاستامیدیناسرازوآگاھانهعملیکشیزیراخود،استایپایهبیولغو

ھمدھند.میحاکمقدرتبامستقیمرویاروئیبهتنترروشافقیونوامیدیبهمردمانقالبی

درنیروھاآرایشوسیالیتزیرا،آنھایبرآیندھموھستندبینیپیشقابلغیرحوادثانقالبات

بینیپیشبراینماجھانجامتاریخدرنیزنسلیھیچشود.میدگرگونمدامانقالبیھایدوره

فالگیرذھناینکند.بھینهانتخابوآیندهوگذشتهبینقیاسیتااستنگرفتهبدستآینده

تواننمینیزگذشتهدرھامگرواگرباراتاریخسلیم.عقلصاحبھایانساننهوھاست

آورندهبوجودعینیدالیلجایبه»ھامگرو«اگرنشاندنوگذشتهبهخیالیسفرداد.توضیح

حسوروحینوستالژییکبیانجزچیزی،آنازاسالمیحکومتشدنزادهدالیلوبھمنانقالب

،بودبینیپیشقابلچنیناینآیندهاگرنیست.گریزراهبیبستبنیکاحساسواستیصال
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ارتشیمتعدد،ھایاھرموروشنفکرانوخودطویلوعریضدستگاهودمباشاهرضامحمد

باروترمتھمباید،داشتاختیاردرکهاطالعاتیھایسازمانازتنوعیونفرهھزارچھارصد

آزادھازندانازتازهکهچپکوچکھایگروهتاباشندداشتهبرعھدهبایدرابیشتریمسولیت

شده بودند و در آن شرایط وزن وتاثیر گذاری باالئی نداشتند.

دھهدرآناناز.بسیاریشدمواجهشکستبابھترجھانیبرایخوددرتالشانقالبازپیشنسل

معنیبهشکستلیکنگردیدند.وطنازجالیناگزیرنیزایعدهوشدندعامقتل۶٧سالو۶٠

درتغییربرایھاانسانجانفشانیوتالشجانمایهھمواره،امیداصلزیرانبود.تالشبیھودگی

نمیاقدامتغییریوتالشھیچبهانسان،امیدازاندازیچشمبدوناست.بھترزندگیمسیر

زادهچرائيبروبھمنانقالبچرائیبرتعمقبایدبلکه،حالوگذشتهصرِفمقایسهنهکند.

فھمبهماراکهھاستچرااینبهپاسخاندیشید.سلطنتنظامدرونازاسالمیحکومتشدن

تجربهازسازد.میقادرسلطنتازترخشنانقالبیضدبهآنتبدیلچرائيوبھمنانقالب

ارواحبهتوسلدرنهآینده.ساختتواننمیگذشتهدرراآیندهلیو،آموختتوانمیگذشته

مردگان  بلکه در دست آینده سازان نھفته است .

بهبیشترواستدقیقوغیرروشنناغالبامتاسفانه،١٣۵٧بھمنانقالبازامروزنسلتصور

ھرھایزمینهآن.دالیلبهوکمترپردازدمیمطلوبناتاریخیواقعهیکبعنوانآنوقوعنفس

کهآنمخالفینتاسازدمیفراھمآنکارکردنحوهوحاکمسیاسیقدرتچیزیازقبلراانقالب

ساززمینهواصلینقشخواستهناسلطنتچرااینکهوپرداختخواھمآنبهپایانیفصلدرمن

انسدادبااسالمیجمھوریکهبیندمیتجربهبهنیزامروزنسلبود.روحانیترسیدنقدرتبه

اواندازچشمدررانھائیراهکدامخودانحطاطنھايتومدنیوسیاسیتنفسھایفرجهتمامی

قرار داده است.

ایرانجامعهدرایفریبانهعواماندیشهخاتمیمحمدجمھوریریاستبابویژه،پیشدھهسهدر

سرنگونیوخشونتمعادلراجامعهسیاسیساختاردراساسیتغییراتھرگونهکهیافتاشاعه

ابدیتبهنامرئیھائیگامبارافاسدوخشنحکومتیکچنگازرھائیوعمالنامیدهانقالبو

سرزمیناینبرایھزارهبایدواستتاریخلنگرگاهآخریناسالمیجمھوریگوئی،میدادحواله

ترآسانرامردم،گلولهصدایزیرا،استرفتهدیگریمسیربراکنونحوادثبراند.حکمبالگرفتار

کهبودنقشیھماناینواستتردیرپافریبونیرنگتاثیرلیکن،کندمیجنایتوقوعمتوجه

آنکهبیگرفتندعھدهبر-بزرگترطیفیدرنیکنیتباحتیایعدهاگرچه-طلباناصالحوخاتمی

که،استحاکمیتعمومیسرشتھموارهکهچرادھد،رخحاکمرژیمکارکرددرتغییریکوچکترین

کارکرد آنرا تعیین می کند.
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فضایبهاستگذرائینگاهابتدادرومیگرددبرقبلسالچندبهھایادداشتازاینھائیبخش

پیش از انقالب تا زمینه ذھنی آن اگرچه بصورت کرونولوژیک در جامعه ایران قابل فھم گردد.

،تولیدیروابطومذھب،سیاسیقدرتتکویندرآنراخاستگاهواستخشونتدربارهنوشتهاین

پردازد.میداریسرمایهنظامدربیشترآنرسیبربهودادهقرارخشونتاصلیکانونسهیعنی

نظامدراخصبصورتوعامبطورانسانیروابطدرخشونتبنیادیدلیلونوشتهایندرکلیدینکته

ھردراقلیتیکتوسطجامعهھرتولیدمازادتصرفشیوهکهداردتاکیدنکتهاینبرداری،سرمایه

اصلینھانگاهسهاینکنندهمتصلبھمرشتهکهکندمیتعیینراخشونتدرجهوسطح،زمان

بناآنکارکردومشخصبروزشکلواستخشونتوقھرپدیدهدرعامزمینهایناست.خشونت

خصلتبینتنگاتنگیرابطهھموارهکند.ولیمیفرقایجامعهھردرتاریخیمتفاوتشرایطبه

،داریسرمایهپیشھایبندیصورتبامقایسهدر.داردوجودقھروخشونتمشخصبروزوعام

مناسباتدر،گذاشتمیحاکماقلیتخشونتاعمالدرمعینیمحدودیت،تولیدیرابطهنوعکه

برتوانستنمیداربردهدارد.بازیکامالزاویه،خشونتاعمالوسطحدرجه،داریسرمایه

بود.استوارمشابھیرابطهبرنیزدھقانواربابرابطهببرد.بکاررانامحدودیخشونتخودبردگان

گرفتهقرارقھرکاربردازبازیپذیریکششبر،کارگرودارسرمایهوسرمایهوکاررابطهلیکن

تاراخشونتمرزیاوساختهمحدوداجتماعینیروھایازمعینیآرایشدرآنراتواندمیکهاست

ھایویژگیبهخوانندهتوجهمنھدف،عمومیچوبچھاراینمتندرببرد.پیشھاناشناخته

جمھوریچراکهاستاینپرسش،نھایتدرزیرااست؛آنچرائیواسالمیحکومتدرخشونت

اسالمی این چنین خشن است ؟

شیوهاین،اسالمیجمھوریدرکهاستنھفتهنکتهایندرشایدسوالاینبهکوتاهپاسخ

جامعهعمومیھایازدارائیمالکیتسلبوواعدامسرکوبابزارھایکمکبهجامعهمازادتصرف

١٣۶٠خونیندھهھایاعدامدرآنھایریشهکهاستگرفتهخودبهمستقیمراھزنیشکل،

شکلتوانستنمیبعدیھایدھهدرمھاربیغارتفرآیندخونیندھهبدون.استبستهنطفه

دراولیهانباشتنظریهآوریادواستاسالمیحکومتدرخشونتوجودعمدهدلیلکهبگیرد

ازجمله،اقتصادیفراھایمکانیسمبهتوسلیعنی،اولیهانباشتنظریهاست.مارکسسرمایه

بهمتعلقوشودنمیمحدودداریسرمایهبهفئودالسیمازگذاردورانبهبرھنهقھربهتوسل

فرآیندازالینفکیوبخشکندمیعملنیزھااقتصادترینرفتهپیشدرحتی.نیستگذشته

انباشت سرمایه در کلیت خود است که با مداخله سیاسی دولت ھا ھمراه است.

آزادیسرکوب،سیاسیھایآزادیبردنبینازومخالفینخونینسرکوب،اسالمیجمھوریدر

قانونوسویکازدار)ھایچوبهکردنبرپاوھاقلمشکستخمینیعبارتدر(وتشکلبیان

،بستمیراحاکمیتسیاسیھاینھاددرمردممداخلهھرگونهنفوذراهکه،والیتمداراساسی
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حاکمیتتبدیلآنتبعبهوعمومینھادیکبعنواندولتنھادسازی»«خودیزمینهپیشدو

والیت مدار به حاکمیت غارت مدار بود.

،١٣۵٧بھمن٢٢درضدانقالببهانقالبچرخشدرروحانیتتوسطسیاسیقدرتگرفتنبدست

.بودخودسرنوشتمورددرگیریتصمیمدرمردمنفوذراهبستنوخونینکشتارفرآیندآغازدوسر

بدون آن ، فرجه ھای غارت برای اقلیت حاکم بوجود نمی آمد.

نھادتحلیلبایدباجدیتحلیلھربنابراین،ایستجامعهھردرنھادترینیافتهسازماندولت

دولت آغاز کند.

نظاماجتماعیوسیاسیبندیخصلتکهتحلیلیھر،اسالمینظامتوتالتیرماھیتبهباتوجه

اقتصادیواجتماعیھایتحلیلدررادیگرتوتالیترھاینظامبیندرآنویژگیوحاکمسیاسی

قدرتتوسطجامعهازمالکیتسلبوخشونتوارهاندامرابطهکهگفتتوانمی،گیردنادیدهخود

حاکم را نادیده گرفته است.

پذیرایجامعهآندیگرسویه.استایرانجامعهدربرھنهقھربقایازایسویهاسالمی،حکومت

تنخودعلیهگسیختهلجاموخشونتتحقیربهدھهچھارازبیشایرانجامعهچرااست.خشونت

یکدر.نداردیاونداشتهوجودآنبرابردرمقاومتیکهنیستمعنیبدانایناست؟داده

یکسانخودموقعیتاقتضایبهاجتماعیوسیاسیھایبندیگروه،گسیختهلجامدیکتاتوری

وجامعهازھائیبخشوسیاسیھایگروهازایپاره،اسالمیحکومتآغازازکنند.نمیعمل

راتشکیلمبارزهبدنهازمھمیبخشامروزوبرخاستندمقاومتبهمختلفیاشكالبهزنانبویژه

اسالمیحکومترویارویخودخونینفنایبھایبهحتیسیاسیاحزابازایپاره.میدھند

بصورتجامعهاکثریتولیگرفتند.قرارآنکناردرایچھرهبیشرمنیزبیاحزابیوایستادند

خودتعرضبهگامبهگاماسالمیحکومتوایستادنظارهبهخونیندھهکشتاردربرابرخاموشی

اشارهشاید.نیامدخیابانبهسنگساربهاعتراضبهکسی.ھمینجاستدرترادژیداد.ادامه

سمبولیک به دو فیلم ساز ایتالیائي  در این مورد بی مناسبت نباشد.

اوضاعخرابیدرآلمانامپرالیسمنقشبرانگشت»دفاعبیشھررم«درروسیلینیروبرتو

بهپاسخی،پازولینیپائولوساخته»ُروماماما«فیلم،درمقابلگذارد.ومیایتالیامردمزندگی

«شامازتصویری،فیلمآغازینصحنهدرکهاست»دفاعبیشھررم«درافکنیفراایدئولوژی

واندنشستهقوادوفاحشهمشتی،قدیسینجایبرکهشودمیدیده»حواریونباآخرمسیح

کهایجامعهھمان،»رماماما«واستقدرتسمل،ُرم.کشدمیماغکهخوکی،برّهجای

استایندھدمیانتقالبینندهبهفیلمکهپیامیاست.ساختهتھیدرونازراآناعماقانحطاط

واستشدهانحطاطدچارکهایتالیاستجامعهاینوکردجستجوبایددروندرراخرابیعلتکه
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در،نداردوجودحکومتگرانبیندرمعصومیتیوگناھیبیاگرگشت.نبايدبیرونیعاملدنبال

مدامتقویتدرکهاستحکومتیبرآمدنفائقدرخوددرونیمشکلگرفتارنیزایرانجامعهمقابل

آن بی گناه نبوده است .

اندازهازآرزوئیھرباکهاستسیاسیقدرتازتمثیلیکهساغریچرمبنامداردداستانیبالزاک

آنبرکهنامیدایجامعهبادولتیکسیاسیرفتاربرایایقرینهآنراتوانمی.میشودکاستهآن

صفحاتآخریندربالزاک؛بردمیبکارمطلوبنایاخوبجھتیدرراقدرتاینکهکندمیحکومت

تکانراجامعهمیتواندکهاستاھرمیشبیهقدرت:کندمیبیانروشنیبهراخودمنظورنوشته

خمینیکهآنچیزیدرست،دھدسوقویرانیوتباھیبهیابرعکسوبردهپیشرفتبسویوداده

و جانشینان نادان تر از خودش بر سر ایران آوردند.

کهبوداسالمیجمھوریکرداربلکه،سیاسیروشنفکرانواکاویقدرتنهاینکهسرانجام

دراسالمیحاکمیت،دھهچھارازمتجاوزنھاد.درھمگاندیدبرابردرعیانبهراخودشناسنامه

ایران ، گام به گام به نقد و نفی خود اقدام کرده است، و تصور فرجه بقائی برای آن دشوار است.

ودھدمیرخھاذھندرنخستکهاستآسماندرتندرغرششبیهانقالب،مارکسگفتهبه

تودهبیندرذھنیتندرھمان،٩٨آبانو٩۶دیماهھایخیزشکند.میپیدازمینیمادیتسپس

ھا وآغاز نقد سیاسی ازحاکمیت بود.

درآشکاروپنھاناشکالدرخشونتتوضیح،منیادداشتھایأساسبرموضوعیبندیدرفصل

ولیداشتایویژه،اھمیتمیشودبردهنامساکتمرگعنوانبهآنازکهداریسرمایهبخش

امیدوارمکهھستمآنإتمامازناتوانخودسالمتیمشکالتدالیلبهموجودشرایطدرمتاسفانه

صورتبهگرچهاسالمیحکومتویژهخشونتکهاینسرانجامبپردازم.آنبهزودترچهھر

فشرده پایانه ای بر این نوشته خواھد بود.
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خشونتوقھرایدهبرتاملی

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

یکی زرّ ِ نام ِ ملک برنوشته، دگر آھن آب داده یمانی

ابو منصور احمد دقیقی، قرن چھارم ھجری

« مسائل بزرگ زمان ، نه با نطق و اراده اکثریت ، بلکه با آھن و خون حل و فصل می شوند»

١٨۶٢1درآلماناعظمصدر،بیسمارکسخنرانیاز

تنھا پیامبران مسلح در تاریخ پیروز بوده اند

نیکولو ماکیاولی. «شھریار».

تزریقمادرمیھنبهعشقپوششدرایکهملیھایدشمنیاینبجایکهاندیشیدممیباخود

راھاقصابیاینوشودمینامیدهجنگکهھائیقصابیازآمیزتمجیدھلھلهبجای،ستشده

ھمهبهتحقیرووحشتبابایدمااند،کردهعرضهمابهاعمالترینقھرمانیبعنوانکودکیزماناز

میمابهومیکنندتشویقرامردمدربینجدائیکهبنگریمنظامیودیپلوماتیکوسیاسیاعمال

ھرگزنمیکهراھائیآدم،راھاآدم،ترسادهبعبارتی؛شویمجنگھایمیدانراھیکهگویند

آلودهوکردهگمراهانسانیککهھستنداعمالیترینشریرانه،برسانیم.اینھاقتلبه،شناسیم

ھمهاگرکهگفتممیخودبهشود.مرتکبتواندمی،استکردهتنزلحیوانیکسطحبهکهای

مردم به چنین چیزھائی اعتقاد پیدا کنند ، نتیجه آن چه خواھد بود؟

لئو تولستوی : «آنچه که من باور دارم».

گفتمانیکبرایمقدمه

ازموضوعاتیکی،گذشتهقرننیمدرواجتماعیسیاسیتحوالتدرآننقشوخشونتبحث-١

فرقهرسیدنقدرتبهازپیشسالدهدرگفتمانیچنینتمرکز.کانوناستمابودهجامعهدرکلیدی

راهتنھابعنوانمسلحانهمبارزهنقششدنبرجسته،جواننسلازھائیالیهبیندر،روحانیت

جھانیجنگازبعدالمللیبینملتھبفضایاست.بودهحاکمدیکتاتوریسرنگونیبرایممکن

واستعماریضدھایجنگتداومسرد،جنگازناشیایدئولوژيکوژئوپولیتیکتنشتاثیراتودوم

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

منطقهدرراایتازهنظامیوسیاسیھایبندیبلوککهاسرائیلواعراببیندرپایانبیھای

حکومتضدکودتایازبرخاستهدیکتاتوریرژیمیکاعتباریبیکناردر،بودآوردهبوجودخاورمیانه

ھمگی-میکردمسدودرااطالعاتگردشواندیشهتولیدھرگونهامکانکه-ماکشوردرملی

ازنگرشیچنینطرفبهآندادنسوقوسیاسیتفکردرتغییرایندرگذارتاثیرعواملبصورت

ازبخشیذھندر،حاکمودیکتاتوریسیاسیمحدودفضایداشتند.نقشسیاسیمبارزه

برابرقھردرآمیزقھرھایشیوهازاستفادهبینیخوشومشروعیتجوان،نسلروشنفکران

برجسته،فکریتحولایندیگررویهساخت.میتوجیهقابلزمانآندرآنانانظاررادردیکتاتوری

شدن ایده امپریالیسم بود.

نه،ازآنمحدودیُبعدبرتکیهبرغم،مانسلذھندرامپریالیسمعلیهمبارزهشدنبرجسته

درخاورمیانهدرمشروطیتانقالبباآزادیطلیعهنخستین.سھوسرازنهوبودباصرهخطای

مابهکشوردربیگانگاندستبابرنشاندهسیاسیقدرتوجامعهدرونتاریکنیروھایھمدستی

جدید،نسلایننزدیکحافظهدرآلود.دردبودبازیزخمماسالهصدتاریخوبودنشستهخون

بھمنانقالبازپیشدھسالهدرآنچه2بود.خانهدرایبیگانهدشمنحضورنمادمرداد٢٨کودتای

ضعفازگیریبھرهدرتاریکنیروھایھمانکردهکمینھیبتنادیدن،شدسپردهنسیانطاقبه

کهنیروھائیدیدنتوان؛بودنیافتهراجھانوخوددیدنفرصتھنوزکهبودنوینینسلھای

آنحامیالمللیبینھایقدرتوکودتائیسلطنتازترخطرناکوآزادیسرکوبپیشگامھمواره

بردپیشونسلچندینزندگیصفحهبرخونینتاریخینوشتنظرفیتکهنیروھائي؛بودند

ارتجاعی ترین و ویرانگرترین سیاست ھا راداشتند.

اقشاربیندرایتودهبانفوذسیاسیحزبھیچ،۵٧انقالبتا١٣٣٢مرداد٢٨کودتایفاصلهدر

اقتصادیتحوالتوطبقاتیھایدگرگونیبزرگترینکهایجامعهنداشت.وجوددیگرمردممختلف

حزبھیچوبودشتابپرتغییراتاینبرابردرحفاظبیوبیانیھویتفاقد،میکردتجربهرا

ھایپایهفروریزیوارضیاصالحاتکرد.بانمینمایندگیرااجتماعیبزرگطبقهھیچسیاسی

آنکهبیداددستازبتدریجنیزراخوداجتماعیپیشینپایگاهسلطنت،فئودالینظامفرتوت

،الجوردیقاسمامثالوباشدداشتهآنراازحمایتدرالزمسیاسیارادهوقدرتپانوبورژوازی

برعھدهرامستقلتشکلبیوسیاسیقدرتبیبورژوازیاینمیاندرسلطنتاجودان»«نقش

بهسومکا»«نئوفاشیستجریانحتیبودند.رفتهتحلیلھردو،ملیجبھهوتودهحزبداشتند.

پیشدورهدرکارگریھایحرکتوتودهحزبعلیهحکومتیزھرپادکهزادهمنشیداوودرھبری

در،داشتعھدهبرراآریائیینویافتهپرستانهنژادناسیونالیسمبهزدندامنوظیفهوکودتااز

»، میھن خود را رھا می کنیمارتش خلقی بپا می کنیم«و»میریم بھ جنگ شاه ستمگر«در تظاھرات روزھای نزدیک بھ قیام بھمن ، شعارھای2
ھای تھران ،  این ذھنیت نزدیک بین یگانھ سازی ارتش و سلطنت و قدرت ھای خارجی رادر خیابان»ارتش بھ این بی غیرتی ھرگز ندیده ملتی«ویا

ھایحرکتسرکوبھمدست،۵٧بھمنتامشروطیتانقالبازکھسیاھیوتاریکنیرویآننقش،ارتشوشاهپندارییگانھایندر.دادمینشان
ترقی خواھانھ بود ، از

.دید روشنفکران سیاسی ایران پنھان ماند
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بیزائدهیکوشاھیبوروکراسیازکوچکیآبدارخانهبهھمایون،داریوش»ایرانیستپان«حزب

بمعنیواقعدرشاھان»شاه«طرفاز،»رستاخیز«حزباعالم.بودگردیدهتبدیلخاصیت

بعدسالچنددرستکهبودتابوتینمایشوصوریاحزابرسمیتدفینومرگناقوسنواختن

درمیکرد.ایراناشبدرقهنیشخندبهتاریخرحمبیوقاضیمیکردحملراسلطنتخودجسدباید

آستانه سقوط به اعماق و رقص اھریمن قرار گرفته بود .

کهنامیدآموزشیمراکزوھادانشگاهدررادیکالجوانانجنبشبایدراانقالبازپیشدھساله

درجنبشیبهوکندگذرجامعهطبقاتاعماقبهروشنفکریپراکندهھایمحفلسطحازنتوانست

سطح در میان روشنفکران متوقف شد.

فراترکهگردیدآغازایتازهگفتمانروحانیت،فرقهرسیدنقدرتبهوبھمنقیامازبعددورهدر-٢

کالمتنھاکه»خونوآھن«قانون:رفتمیایرانبرحاکمھایدیکتاتوریپیشینمرزھایاز

حتی،خودباتقابلھرگونهکهکردتالشجدیدرژیمبود.شرعجدیدشارحانزبانبرجاریمقدس

-باخدامحاربهوطاغیوباغیقھر-مقولهجزورانیز،ھامخالفتاینشکلآمیزترینمسالمتدر

دراینککهخدائیبدھد.ایدئولٰوژیکمشروعیتخودمخالفنیروھایسرکوببهوکردهتعریف

گفتماندر.یافتمیزمینیتجسمبایدایرانگسترهدرطوریآتشوفقیهوالیتمھاربیاقتدار

شکلترینخشنکاربردضرورتبربودندھائیاستعاره،ھاواژهاینازیکھر،جدیدحاکمیت

اسالمیحکومتتکوینحالدررژیمتحمیلیھاینورمواصولباکهآنچیزیھرعلیهخشونت

ھایبخش،حاکممذھبیتعاریفبانبودنھمراهیامخالفتنفسترتیببایننبودند.ھمپوش

راجامعهعیارتماموبربریتیخشونتمیداد.قرارسرکوبمعرضدرنیزرامدنیجامعهازمھمی

انقالبذاتازنهجاری.خشونتنداشتانقالبازپیشانقالبیونانقالبیگریبهربطیکهفراگرفت

داشت.پیشیندورهدرآمیزقھرمبارزهبهکوچکھایگروهگرایشبهربطینهومیخاستبر

بھمنقیامازپیشماهچندتاآندھندگانتشکیلازبسیاریکهبودحاکمیتیدرنھادآنآبشخور

گرفتهقرارآناندستدرسیاسیقدرتسکاناکنونوبودندسلطتنتوھمخوانھمنواوھمراه

سرابیوواھیامیدیبرایلحظهدرشدهھیپنوتیکجمعیتیانبوهبرابردرکوچکایفرقهبود:

تھیامیدووھماینپردهتمامشتاببازندگیروزمرهواقعیت.لیکبودآنرھنمونبیابانغولکه

فرقهاینطاعتقیددرراآزادیجستجویدرمردمتوانستمیمھاربیقھریکتنھاومیزدکناررا

»«ھیچناموبودنھادهصحنهدرگامتاریخدرغارپنھاناھریمننگھدارد.اینکرسیدهقدرتبهتازه

«درزندگانسرنوشتبایستمیوبوددوزخومرگبشارتاشبعثتکهبودرسولیپیامتنھا

گردابی،یابندوقوفرفتهفروگرداببرمردماکثریتتابودالزممیزد.زمانرقمرااش»ھیچستان

که می رفت تا تمامی جامعه را فروبلعد.
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دادنسازمانوگسترشبهشکلیترینسابقهبیبه،قدرتبهدستیابیازبعدفرقهاین

درراجامعهسطوحتمامیبایدکهگردید3»بھموتی«بهتبدیلوآوردرویخشونتساختارھای

ازمیدانیچنینمیانهدرماسازد.اکنونفلجراجدیدقدرتعلیهچالشھرگونهتاکشدخودکام

بیشطنزیولغوکالم،سرنهھیوالیاینعلیهچالشبی،خشونتگفتمانوداریمقرارسخن

نخواھد بود.

برراخودارادهبخواھداگرکهاستکوچکیفرقهھرناپذیرگریزقانون،سیاسیخشونتـ٣

آنحاکمیتتداومواستقراربرایھاراهھمه،ترورخونینگذرگاهجزوکندتحمیلجامعهکلیت

جامعهسرکوبتوجیهبرایایدئولوژیکیحکومتھرکهاستدادهنشانھوفراریک؛استبسته

آنراباید،شدبانداشتهوجوددشمنیچنیناگروداردنیازسمبولیک»دشمن«بیکالزاما

کهھنگامآندرکشورجمعیتبهنسبتروحانیت»«فرقهاندکتعدادبهتوجهبا4کند.اختراع

جمعیتازھائیالیهبایداکنون،آنمتحجرایدئولوژيکخصلتوآمد،میبشمارکوچکیحاشیه

مسائلبهنسبتچندانیحساسیتعادیشرایطدرکهدادمیقرارسرکوبمعرضدرنیزرا

جزونیزسرمویوآرایش،کوچکفرقهاینبرحاکماصولازتفسیردر.دھندنمینشانسیاسی

ورعبتامیرفتندآنجنگبهبایدکهبودندفرھنگی»تھاجمو«دشمن»نمادین«ھایسمبل

درجامعهریختنبرایتالشوشیعیگریبهاسالمتقلیلاندازد.سایهجامعهبرفراگیروحشتی

ایتازهدوربهخودبنوبه،مرزھافراسویدرآندایرهگسترشبرایوکوششداخلدرقالبیچنین

شرایطبرویرانگریتاثیرکهزددامنجدیدعصردرخاورمیانهمنظقهدرمذھبیھایازجنگ

زندگیسطوحتمامیاکنون.گذاشتجابهکشورفرھنگیواجتماعیواقتصادی،سیاسی

با،شیعهروحانیتمرکزیچندخصلتھمچنیناست.حاکمیتخشونتبهآغشتهبنحویجامعه

ازبایدکهطلبیدمیراروحانیتخودشدیدتمرکزوسازییکسانزودیادیر،قدرتدرگرفتنقرار

وتشنجبیتوانستنمیکهمیکردعبورخودسالصدچھاردرشیعهتاریخیسننتمامروی

5بدون صف بندی جدید در درون آن باشد.

توده«نمودبرغمفاشیسمکهبودگفتهدرستیبهایتالیافاشیسمبنیانگذارموسولینیبنیتو-۴

»دراسالمیانقالبمورد«درمعینیدرجهبهگفتهاین.ھاستدرشھراقلیتجنبشخود»ای

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

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

.فرھمند منتشر شده است

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

ترجمھ فارسی این.نوشتھ ای  بھ ھمین نام دارد کھ درمورد ساختار ھیوالئی سیستم آلمان نازی است و اینکھ چگونھ  برکل جامعھ سیطره  یافتھ است
مادرنشرتوسط،سوداگررضامحمدآقایترجمھبا»١٩۴۴-١٩٣٣سوسیالیسمناسیونالعملکردوساختار:بھموت«عنوانتحتفارسیبھنوشتھ
.استشدهمنتشرتھراندررا١٣٧٠در
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وکردندشرکتانقالبدرھنگامآندرایرانمردمازدرصددهتنھازیرا6میکرد.صدقنیزایران

گفتتوانمیجامعهاکثریت7رفتند.خمینیبطرفھاشھردرشدهھیپنوتیکھایالیهازبخشی

ھمانند ھمه انقالبات تاریخ ، تماشاگر ساکت بود.

کهداردوجودتصوریچنیناسالمیانقالبازبعدنسلازایمالحظهقابلھایبخشافکاردر-۵

استبودهانقالبوسلطنتیرژیمآمیزقھرسرنگونی،اسالمیحکومتسالهچھلخشونتدلیل

و،رادیکالجوانانازبخشیبیندرآمیزقھرمبارزهبهگرایشانقالبازپیشدھسالهدرچونو

وارونهتصویرایناست..لیکنبودهماجامعهدرخشونتشدننھادینهعوامل،انقالبوقوعنیزنفس

بطورودرتاریخانقالباتوخشونترابطهازنادرستیتعمیموکشورمادردادهرخواقعیتازای

وکندمیتکیهانقالبازتصویرانتزاعیبریکتنھا.زیرااستایراندرانقالبتجربهدرمشخص

رژيمگذشتهدودھهدرتردیدبیمیدارد.پنھاننظرازراجاریخشونتسرپشتانسانینیروھای

راباجامعهدرجاریخشونتمنشاءتاداشتبرعھدهفعالینقشنظراتیچنیناشاعهدرحاکم

دارد.ازپنھانراخودعلیهمخالفتیاوانقالبدورهدرخشونتفضایجملهاز،دیگرانبهفراافکنی

بهروحانیتفرقهرسیدنقدرتبابهسرنگونیوانقالبومبارزهحقانیت،اسالمیحکومتمنظر

،»استخدابامحاربه«درحکم،مردمطرفازآنکشیدنچالشبهھرنوعواسترسیدهپایان

ماسکواستکردهحلولخاکیسیارهدردوپاآخونددربلکه،آسمانملکوتدرنهدیگرکهخدائی

8الوھیت را بر چھره دارد.

خاتمیجمھوریریاستباکه،بعدسالبیستدرطلبیاصالحاندیشهمرکزیھستهگفتباید

ھایسالنظریچھارچوبھماندرریشهوبودنوینقالبیدراندیشهھمانریزیباز،آغازگردید

حکومتعلیهانقالبیھیچوسیاسیحرکتھیچ:راداشتدیگرزبانیبااسالمیحکومتآغازین

نیزامنیتیوسرکوبھایدستگاهواکنشبنابراین؛استخشونتحکمدرونیستمجازاسالمی

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

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

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

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

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

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

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

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

.است و بطور واقعی چھ نفوذی در جامعھ دارد

6Adrian Lyttelton The
Seizure of Power : Fascism in Italy in 1919-1929.Introduction
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درزمانواستتاریخپایانهآخریناسالمیحکومتگوئیشود.میشمرده»قانونی«ومجاز

چرخه ای جاودانه برحول آن خواھد گشت !

برانگیزوتحسینھمتابیھایشجاعتبرغم،تیمیھایخانهدرمحدودچریکیجنبش-۶

سقفراجھانمیخواستندبرکفجانکهسلطنتیرژیمدیکتاتوریعلیهمبارزهدردرگیرجوانان

،آمیزقھرحرکاتبهگرایشبودننادرستیادرستازصرفنظربسازند،دیگرعالمیوبشکافند

تاثیرعمالوبودمنطقهاقتصادیونظامیقدرتبرابربزرگتریندرقدرتمعادلهزدنبرھمازناتوان

بلکه،چریکیجنبشاوجنقطهوادامهنه،بھمنقیام.داشت۵٧بھمنانقالبفرآیندبرناچیزی

باآنرابطهوسلطنترژیمدرونیمرکبتضادھایمجموعهمحصولعمدتاوآنازمستقلفرآیندی

جوانانازھائیمحفلبیندرانقالبازپیشدورهدرمسلحانهمبارزهبهگرایشتااستبودهجامعه

ازروشنفکرانازاقلیتیبیندرغالباو،محدودیدایرهدرفقطنیزمسلحانهمبارزهبهگرایش.

بزرگطبقاتازبیرونومحدوددایرهھماندرنیزبھمنقیامآستانهتاوبودبرخوردارمعینیپذیرش

بهراسیاسیقدرتنهنیزھاگروهاینازیکھیچماند.باقیتیمیکوچکھایخانهودراجتماعی

آنھابیشتربلکه.باشندکرده»نھادینهراخشونت«تاداشتندشراکتیآندرنهوگرفتنددست

بودند.اگرگرفتهبدستراقدرتبھمنقیامازبعدکهگردیدندایتازهرژيمخشونتقربانیخود

گروهاینگرایشبینایواسطهبیپیوندکهگفتباید،ھاستتودهواعماقجنبشانقالبات

لحظهتاکهکردندشرکتانقالبیدرمردمازبسیاری.نداشتوجودانقالبومسلحانهمبارزهھابه

بهخودناباوریوحیرتباوبھمنقیامباکهکسانیونداشتندمسلحانهمبارزهبهباوریقیام

ھمسازیبیشترینخودآنانغالباکثریتونداشتندانقالبدرجدینقشفقطنه،رسیدندقدرت

درمصدقدکترحکومتعلیهکودتادرکهبودندنیروھائیھمانبلکه،داشتندراپیشینرژيمبا

کافی.گرفتندقراردیگریبندیصفدرانگیزحیرتشتابیباحالوبودندایستادهچیانکنارکودتا

کدامعلیهوکجادرکهشودنظرسلطنتدورهدرھاآخونداینتکتکپیشینهبهکهاست

نھادینهایندلیلبنابراینداشتند.قرارنیروھاکدامباھمراھیودرجامعهدرسیاسینیروھای

نھادوافرادوجدیدقدرتدرماھیتکرد:جستجودیگریجایدربایدراسالهچھلخشونتشدن

ھایی با نام مشخص  که در کشت و کشتار و سرکوب به خمینی پیوستند .

ازبیشچریکیجنبش،۵٧بھمنقیامازپیشدھسالهدرسیاسیروانشناسیسطحدر-٧

ھایشیوهباازدیکتاتوریرھائیدرخودازپیشسیاسیھایجنبشناتوانیازمتاثرھرچیزی

ھایحرکتوتالشتابوتبدرمرداد،٢٨کودتایآستانهتاکهنسلیبود.آمیزمسالمت

،مرداد٢٨کودتای9بود.پیشبهبزرگھایگامازدلخستهدیگر،بودزیستهاجتماعیوسیاسی

:از شعر  نیما در9
نازک آرای تن ساقھ گلی ،«

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

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

تا»من مرثیھ خوان وطن مرده خویشم
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پیشیننسلرفتهراهبربودپایانینقطه،گستردسایهکشوربرکهخفقانیوسرکوبوھااعدام

عدموشورویازتودهحزبشرطوقیدبیتبعیتسیاستتردیدبیآن.امیدوتالشیھمهو

تاثیرایتودهمقاومتسدایجاددروناکامیایندر،اجتماعیعمیقاصالحاتبهملیجبھهگذر

نسلجانوذھندردیگریندایاندکاندک،جامعهرواندربازروحزخمازلیکنداشت.عظیمی

حرکتدرسستھایپاواقدامناتوانیدرراتنھاگذشتهشکستتلخطعمکهمیکردبازراهجوان

«گوئیباراین.10ست؟»ماندهکوکیست؟ستخستهکوکیست«:میدیدپیشیننسل

11ققنوس» آن مرغ آوازه خوان ندای دیگری در زمان سر می داد و پاھای استوار دیگری رامی طلبید.

میحیاتعرصهبهقدمایتازهنسلچھلدھهمیانهدرکهبودامیدوشکستازبستریچنینبر

بهاندیشیدنبرایاندکمجالیزمانوبودبیدادوعدالتیبیازقراربیوگینخشمکهگذاشت

تالششورآنانذھندرکهزدگانیسودابود.بخشیدهویبهسنگالخپرراهاینھایخموپیچ

حسرتبهکهسیاوشانیتولدھایھیامیراند؛پسرامبارزهصبورمنطق،شتابپرتغییریبرای

تاریختناقضاتمحصول،ایراندرچپجديدجنبش،عامنگاھیدرسوخت.آتشآزمونازگذردر

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

را از نسل سرخوردهفروغ فرخزاد کھ تصویر اجتماعی  و انتقادی روشن تری»آیھ ھای زمینی«و»ایمان بیاوریم بھ آغاز فصل سرد«
:روشنفکران  سال ھای پایانی دھھ سی و  آغاز دھھ چھل را بیان می کند

چھ روزگار تلخ و سیاھی«
..نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود

دیگر کسی بھ عشق نیندیشید
دیگر کسی بھ فتح نیندیشید

.ھیچ کس دیگر بھ ھیج چیز نیندیشید
..خون بوی بنک و افیون میداد

مرداب ھای الکل
انبوه بی تحرک روشنفکران را

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

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

.بستھ گیر
بھار اگرچھ ارغوانی است

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

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

من فکر می کنم«
ھرگز نبوده قلب من

اینگونھ ،
:گرم و سرخ

احساس می کنم
در بد ترین دقایق این شام مرگزای

چندین ھزار چشمھ خورشید
در دلم

می جوشد از یقین؛
احساس می کنم

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

ناگھان
» …می روید از زمین
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خودزمانتاریخسازندهآنکهبیبودامیدوشکستایندارمیراثوھاامیدوھاشکستتلخ

 د.باش 

ودیعهخودازبعدنسلبهآنازچندیخاکسترتنھا،بلندآتشیھایشعلهازکهبودبدینسان

ورفتندسواراننشست!خاکستربرخود،پیشیننسلخاکسترازخاستهبرققنوسوماند

عزتآنانانداختند؛ابلیسقبلهبرسجادهوگردیدندتازهعصردارانمیدانکشباٍرسرگینخربندگاٍن

به خواری و خفت فروختند و تباھی براستواری نسل ھای پیشین برگزیدند .

صفآنان،باھمسوئيوآزادیدشمنانمیانبهفدائیسازماناکثریتبخشوتودهحزبگریزبا

راآنھاھمهتکتکسرکوبوکردنمنزویفرصتجدیدرژیمبهوشکستدرونازچپمقاومت

دیگرایران12گرفت.رانیزمردمدشمناردویبهفراریانایندامنسرکوبسرانجاموساختفراھم

بیآندروکودکانگشودمیجھانبرچشمکهبودنسلیامیدبیزادگاٍهواسالمیدوزخٍیک

درمیدانآفتابروشنائيدرآبھایفوارهجایبر.آمدندمیدنیابهپیروپیشبهحرکتپاھای

ھاجانوبودسربیوسنگینوسرددیگرتنفس.ھوایافراشتندبردارھایچوبهشھرھای

پریشان و تن ھا بوی گوشت سوخته میدادند .

درابزارینگاهیکازحد،قھرمفھومبهنسبتچریکیجنبشنگرش،نظریحیطهدر-٨

دایرهھماندرآننقددرامروزنیزخشونتنظریهنفیمدعیان.فراترنرفتانقالبیاوسرنگونی

فراترخشونتازخودنقدتحلیلدرتنگقالبھمانازاندنتوانستهواندماندهباقیابزاریوکوچک

حکومتبهآویزانبیرونیسیاسیھایحلقهدرچهوحکومتیطلباناصالحطیفدرچهزیراروند.

راخشونتازعبوردرآنانادعایپایگیبی،شکنجهوخونبهآغشتهحاکمیتازودفاعاسالمی

کهطلبدمیراحکومتیگذرازالزاما،خشونتازعبوردراولیهگامھرگونهچراکه،دھدمینشان

آنھا میخواھند « آنرا حفظ واصالح» کنند!

برابردرمذھبینیروھایازھائیبخشواکنشحالعیندررابایدمجاھدینپدیدهگیریشکل-٩

پیوندگرفت.نظردرجواننیروھایبیندرپنجاهوچھلھایدھهدرھاچپنفوذگسترش

علیهسنتیھایارزشمھمھایگاهتکیهبعنوانروحانیتازھائیبخشوبازاربامجاھدین

نبایدفراموشدھد.مینشانراواقعیتیچنین،اینسوبهمشروطیتازدموکراتیکھایجنبش

لیکن.ملینمادیکبعنوانمصدقحتینهوبودچپضدآخوندیک،آنھاادعائيمرجعکهگرد

اسالممذھبزیراکنند.اتکاءاسالممذھبازایشدهتعریفچھارچوببرتوانستندنمیآنان

بوجودراخودفکریمراجعومتونونھادھاوکردهگذرخونازشطیاز،تاریخیمذاھبھمهمانند

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

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

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

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

وسیاسیھایقدرتحمایتبدون،بودمسیحیتدروندرتحولیکهاروپادرپروتستانیسم

بافرانسهانقالبازبیشترکهمذھبیھایجنگازوگذرایتودهھایجنبششدنبرانگیخته

کهحالیدر،13شودتبدیلمذھبازھمانایشاخهبهتوانستنمی،بودھمراهخونریزی

توسطلوترازتردموکراتیکوترعمیقمحتوائیباولوترازقبلسالصداروپادرپروتستانیجنبش

نظراتازبسیاریوبودگردیدهآغاز)موراویاپادشاھی(بوھم»در14ھاس«یوھانو»کلیفوای«

یوھانبود.«شدهعنوانکلیف»«وایتوسطپیشقرنیحدود،کالونولوترتوسطشدهبیان

بهتوجهبا.شدسوزاندهآتشدرزندهزنده١۴١۵در،پاپتوسطجانیامنیتتضمینبرغمھاس»

رااوھایاستخوانطلباومرگازبعدفقطرمکلیسای،»کلیفوای«ازانگلیسپادشاهحمایت

15کرد! تا زمان لوتر ھنوز فرقه ھای پراکنده ای از طرفداران ھاس وجود داشتند.

توانستنمیصفویخاندانشمشیروعثمانیامپراتوریباخونینجنگنیزبدوندرایرانشیعه

شاخهھمچنانخودتردموکراتیکھایمولفهبرغمبھائیوبابیهجنبشکهھمانگونهگردد.پیروز

جنگزمینهکهاروپادررفورماسیونخالفدارند.برقرارشیعهھایکالنکوکلستعقیبتحتھای

دموکراتیکھایایدهو،دولتازدینجدائی،سکوالریسمھایزمینهآنتعاقببهومذھبیھای

درھمومذھبدرونبهبیشترھرچهنشینیعقبودیرپاشکستیکفرزندایراندرشیعه،

16آمیزی دین و دولت بود.

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

از اتحاد پانزده قبیلھ بود و می توان آنرا مذھب اتحاد قبایل نامید کھ شباھت ھای زیادیارتش قزل باش بعنوان  قلعھ کوب شیعھ مرکب.نظر نمی رسد
از  منظر.با شکل گیری خود اسالم در شبھ جزیره عربستان دارد وبا اسالم بعنوان ایدوئولوژی اتحاد قبایل در تکوین دولت در آنجا قابل قیاس است
من نمی خواھم.تاثیرسیاسی  شیعھ در ساختار دولت در ایران، شیعھ یک جنبش واپسگرا نسبت بھ زمان خود و در مقایسھ با رفورماسیون در اروپا بود

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

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

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

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

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

Abbas Amanat.Iran Modern History.Yale University Press.2017

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

14WycliffوJohn HussبھطرفدارانشکھHussitesبودندمعروف.

بیراآنھاساکنینوشدهکشیدهآتشبھآنانھایمغازهوھاخانھوگردیدآغازبارتولمیسنروزدر١۵٧٢اوت٢۴درھاپروتستانعامقتل13
،روآننظیرھاشھردیگربھھاپروتستانکشتاروکشت،اوت٢۵درنھمشارلطرفازکشتاروقتلتوقففرمانرغمبھ.رساندندقتلبھرحمانھ

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

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

16

https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day


آسمانی«وکتابمذھبینھادھایوھاسنتومراجعبا،رایجمذھببرتکیهصورتدرمجاھدین

بهبلکه؛کنندجلبراآموزشیمراکزدرمتوسططبقهجدیدنسلفرزندانتوانستندنمیآنان»

سنتیمذھببافاصلهومرزبندیسویکازکهبودنیازمبھممفاھیمیبامذھبازایتازهتفسیر

بوجوداعتباربیروحانیتبالحظهدرایدئولوژیکارتباطیپلیکدیگرسویازودادمینشانرا

ھایالیهبیندرجدیدیمحرکهنیرویتوانستمیکهزمانیتامذھب»شبه«اینآورد.می

روحانیتازھائیبخشحمایتاز،آوردبوجودچپنفوذبرابردرشھریمتوسططبقاتجدید

کارکردروحانیتنظرگردید.ازمیروبروآنانواکنشواصطکاکبازودیادیرلیکن،باشدبرخوردار

دروندرمجاھدینانحاللروحانیتوبودرسیدهپایانبهھمانجادرمجاھدینمذھبیوسیاسی

فکرینفوذوساختهرنگبیعمالراآنانمذھب»«شبهایدئولوژیکهمیکردطلبراخود

سیاسیکشیخودیکحکمدربداندادنتنلیکنبرد؛میازبینجوانانرادربینآنانوسیاسی

کمیندرناپذیریاجتناببطورحادثهونھندگردنآنبهتوانستندنمیکهبودمجاھدینبرای

جدائينقطه١٣۶٠خرداد،١٣۵٧بھمندرروحانیتفرقهرسیدنقدرتبهبعدازبود.نشسته

یورشلیکن.بودمجاھدینسازمانطرفدارانسالخیبرایحاکممذھبیحکومتیورشوخونین

کلیتانھدامو،مجاھدینبهحملهازترعمیقوفراترھدفیودالیل،رسیدهقدرتبهتازهفرقه

فرقهیکدستدرقدرتتمامیتمرکزھموارکردنوکشورتمامیدربالقوهوبالفعلمخالفین

کوچک را دنبال میکرد !

یکاز،بودآناصلیھدفمخالفینھمهقمعوقلعکهحاکمیتیبهاکثریتوتودهحزبپیوستن

وکردنمنزویفرصتروحانیتفرقهبهوشکستهدرونازآنرابرابردرعمومیمقاومتصفسو

از،میگرفتبردرزودیادیرنیزراآنانخوددامننھایتاکهساختفراھمراآنانتکتکسرکوب

سویازمقاومتقدرتوبازسازیفرصتکهانداختجلوبهراسرکوبزمانوتوانائیدیگرسوی

توانستمیآنانجایگاهواقعدرکهراجواننسلازھائیبخشھمچنینمیشد.مانعرامخالفین

در بین نیروھای چپ باشد ، بطرف مجاھدین و تقویت آنان سوق داد.

،»مذھب«شبهایدئولوژی،سنتیروحانیتبامرجعیتپیوندمجاھدینقطع،ایدئولوژيکمنظراز

.ساختمیسازمانیدرونایدئولوژیک»«انقالبیکوبحرانیتحولیکدچارخواهناخواهراآنان

قرارخطابموردرااجتماعیمعینطبقهتوانستنمیبحرانازعبورایدئولوژیک»برای«انقالباین

خمینی»مستضعفومستکبر«یاو»نشینکوخونشینکاختضاد«مبھمشعارھایحتیوداده

نوعھرکهاتنیکییاوچپھایگروهواحزابدھد.برخالفقرارخودفریبیعوامسرلوحهدررا

بطرفکهاستممکنوگرددمیمحدودقومییاوطبقاتیبارباآنھادردرونیایدیولوژیکتحول

طبقاتازجداسیاسیسازمان،شوندکشاندهفاشیسمشبهیاوطلبیاصالحایدئولوژی

و«آلودوھم»ایدئولوژیکانقالباز«ناگزیر،مجاھدین»مذھبشبهبر«متکیواجتماعی

انقالبکرد :میعبوربایدرھبریعیارتمامکردنسفتواعضاءکنترلبرایدیگرینوع»ازعرفانی
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بیآنان»توحیدیطبقهبیجامعه«شعاراندازهھمانبهکه»جنسیتحوزه«درایدئولوژيک

قصهشھرزاد«بصورتتوانستمیبالقوهسازمانعضوزنھرآندرکهبودمحتوابیومضمون

آنانتعقیبدرکهسنتیخدایانپیروانسایهازدورآید.اکنوندررجویشبیکوھزار»گوی

میبرعھدهرا»کتاب«بیمذھبیپیشوای»و«سیاسیرھبرنقشبایدرجویمسعود،بودند

گمھایبرهھمانندسازمانافرادوگشتهبدلای»«آیهبهخودبایداوکالمھر،ازاینروگرفت.

اوازچراوچونبیطاعتدرراخودرستگاری،گذشتهگمراھیبرندبهباوبیاباندرگشته

«فرقهیا»کالت«یکبهمجاھدینسازمانشدنتبدیلظرفیتبهتوجهباکردند.میجستجو

«کهگفتتوانمی،داشتوجودنیزشاهھایزنداندرحتیآنھایزمینهکه،»پرستاوھام

اوھامفرقهیکبهسیاسیسازمانیکازگذاردورهھمان،رجویمسعود»ایدئولوژیکانقالب

«این17گردید.میذوب»کالت«رھبرچھرهدربایدآنانتکتکھویتکهبود»کالت«یاپرست

درھائیکماندوزینبرژهآورد:میبوجودراخودمراسموپوشش،ھاآئینباید»مذھبشبه

18چھره « قزل باش » ھای مونث یکی از  نمود ھای این آئین نو بودند.

آنھابابنیادیتفاوت،مشروطهانقالببامجاھدینخودمشترکنامبرغمچھلدھهمجاھدین

نیروییک،مشروطهمجاھدین،مجاھدینسازمان»کالتی«خصلتبرخالفزیرا.داشتند

19نظامی الئیک و بازوی مسلح انقالب دموکراتیک مشروطه بودند .

طیفتقویتناخواستهعوارضازیکیمجاھدینپدیدهکهگفتتوانمی،دیگرمنظریازنگاهبا

سالجوانانبیندرنفوذبرایأنھابود.چپنیروھایبرابردرسلطنتدستگاهطرفازمذھبیھای

تئوریوبیانیزبانازھموچپایدئولوژیوسیاسیرادیکالیسمازھمبایدالزاما،١٣۴٠ھای

قرینهنیزآنان»توحیدیطبقهبیجامعهگرفتند.«میوامرامبھمباریباعناصریآنسیاسی

وطبقاتزوالروانیسلوکوسیریکبهتنھاکهبودچپسوسیالیستیجامعهازآلودیوھم

درطبقاتیمبارزهزمینیعینیتبهربطیوشدمیمحدودآسمان»«ملکوتذاتدرآنھاانحالل

باراالئیکجنبشنوعوھرچپباخودمرزبندیوواقعیتمایزآناناینھمه،بانداشت.چپاندیشه

آنھاآرمرویبرقرآنازآیهنقل20گذاشتند.میبنمایشمتفاوترسومیوآدابھاوسمبلوعالئم

میبیانرابودند-مارکسیسمبهمتمایلکه-راچپچریکیجنبشبامجاھدینتمایزایننیز

بندیصفدادننشانبرایعالئمی،ایفشردهوموجزبشکلھموارهھاسمبلوعالئمکرد.زیرا

گزھررامارکسیسمبهآنھاازایپارهفردیدگردیسیھستند.اجتماعیوسیاسیمتمایزھای

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

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

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

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

.بوجود آورد،  نداشتند و کوچکترین حرکت افراد مجاھد در زندان ، تحت کنترل بسیار شدید رھبری ، قرار داشت
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ھردرکهاستممکننقیضیوضدفرآیندچنینزیرا،دادقرارمجاھدینازتحلیلمبنایتواننمی

حرکت سیاسی و ایدئولوژیک  رخ دھد.

واسالمفدائیانپراکندهھایحرکتبه،مسلحانهمبارزهتروریستیوارتجاعیکامالشکل-٩

ھرگونهولینداشتحاکماجتماعینظامباتعارضیکهداشتتعلقاسالمیموتلفهھایگروه

راآنان.میدانستنداسالمدشمنرازنانحقوقیوبرابریطلبیتجدد،دموکراتیسمازاینشانه

حساسدربھمنقیامباکهنامیدامروزدنیایدرغیرهوداعشاولیهھاینویسچرکتوانمی

وتروریستھایدستهچنینباخمینی»نورانیراه«21گرفتند.قرارحکومتیھایموقعیتترین

قیامازپیشماهچنددرآبادانرکسسینمازدنآتشومنصورحسنعلیوآرارزموکسرویترور

ضداھرمبصورتھائیدورهدربلکه،کردندنمیحرکتسیاسیخالءدرآنھا.میگرددآغازبھمن

شدند.میگرفتهبکاردموکراتیکھایحرکتوملیجنبشعلیهنیزسلطنتطرفازدموکراتیک

طیبتاگرفتهمرداد٢٨کودتایدرکاشانیهللاآیتازگرفت.رانیزداروگرجانسرانجامکهداروئی

بودکردهکوبیخالخودبرشکمسلطنتبهسپردگیسربعنوانراشاهرضاعکسکه(ھارضائی

علیهسیاهموجاینبودند،مندبھرهسلطنتسبزچراغازمتعددیموارددرکهھاصفوینوابو)

حرکت ھای دموکراتیک را تشکیل می دادند .

توانائی،آمیزقھرمبارزهبهمعتقدپراکندهھایجریانازھیچیککهگفتبایدعامنگاهیکدر-١٠

ایننهرابھمنقیامماندند.باقیحاشیهدرانقالبآستانهتاونداشتندراسلطنتسرنگونی

تمامیوزدرقمسلطنتساختاردرونیتضادھایوھاناھمگونیبلکه،ایحاشیهھایجریان

راخودمضمونایراندرسیاسیقدرت،سلطنتآخریکسالهدر.ساختدگرگونراقدرتمعادله

بهمذھبینیروھایازتاریکطیفاین.بودترکیدنحالدرحبابیکشبیهوبوددادهازدست

با،المللیبینھایقدرتکهگیرندبدستراسیاسیعرصهتوانستندزمانی،خمینیرھبری

،کمونیسمبرابردرسدیبعنواناواطرافیانوخمینیبهگرایشوسلطنتیرژيمناتوانیدرک

قدرتآشکارحمایتساختند.فلجراحوادثدربرابرسلطنتھایگاهتکیهواکنشیقدرتآخرین

وخونموجوزدمردمعمومیجنبشفرآیندبرراخودمھر،موھومھائیوعدهباالمللیبینھای

خشونت بی مھاری را آغاز کرد که ھنوز پایانی بر آن متصور نیست.

،ایراندرسلطنتیرژیمھایماهآخریندرچپشبحیکترسازخمینیباآمریکادولتآمدنکنار

پژواککهبودکشورمادردموکراسیوآزادیآیندهوافقبرمرداد٢٨کودتایازبزرگتریبسیارضربه

ارتجاعی آن فراتر از ایران رفته است و تاوان آنرا شاید چندین نسل باید بپردازند.

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

مخالفینآنخطابطرفدارد.تاکیدموجوداجتماعیواقتصادینظاموحاکمرژیمسیاسیھای

بیستتجربه.اسالمیحکومتروزمرهخشونت»«نفیتاآنھاستایدئولوژیکسالحخلعورژیم

اعتراضاتوبحرانیھایپیچتمامیدرکهاستدادهنشانعملدرنیزطلبیاصالحسالهچندو

باھمسوئیدرتردیدیطلبانآصالح،استدادهقرارچالشموردرااسالمیجمھوریکهمردم

بودهساتریپردهھمواره،خودغالبوجهدرطلبیواصالحاند،ندادهراهخودبهسرکوبثقلمرکز

بیندیپلماسیدرآنسیاسیفروشوایراندرشیعه»داعش«حکومتطلبی»اسالم«بر

ھمانوایدئولوژیھمانوبودهاسالمیحکومتھمانازسنیروایتفقطداعشزیراالمللی.

.کداماستکردهطیاسالمیحکومتکهاستگرفتهپیشدرراراھیھمانواھداف

تفاوتاست؟بودهمبراآنازاسالمیجمھوریکهدادنسبتحکومتیبهمیتوانرابربریسمی

جھان بینی و کردار سیاسی خلیفه خود خوانده « البغدادی » با خمینی و خامنه ای در کجاست؟

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

اصالحمرزیبرونمبلغینازایپاره.میشوندبردهبکارخشونتبامعادلوبرھممنطبقمفاھیمی

عنوانطلبیخشونتبنابراینوسرنگونیبابرابرنیزراآزادانتخاباتونھادهفراترراپاطلبی

وانقالبمنظرازتنھاراخشونتواستبودهمتمرکزمحدودیزاویهبرتنھا،گفتمانمیکردند.این

گذرالحظاتیتنھاکهاستدادهقراررسیبرموردحاکمھایرژیمسرنگونیعدمیاوسرنگونی

اجتماعیواقتصادیزندگیازمتنوعیاشکالدرراخشونتبزرگتردایرهآنکهبیھستندتاریخدر

خشونتکهکردخواھیممشاھدهدقتاندکیباباشند.گرفتهنظرمددررااجتماعیھاینظام

شدهعنوانمتفاوتھایپدیدهاینھمهتحلیلزنجیرهدراصلیحلقهومشترکمخرجیکبعنوان

است. خشونت  اما، فی نفسه نه تعریف کننده انقالب است و نه تعریف کننده سرنگونی.

شیوهیاشکلبر،طلبیاصالحگفتماندرچهوانقالبازپیشدورهدرچهخشونتگفتمان-١٢

ازھمهکهمینویسدانگلساست.شیوهیکازفراترقھرآنکهحالاست.ورزیدهتاکیدحرکتیک

جداگانهِمطالعهموضوعیکبعنوانقھرولیآگاھند.،استکردهایفاءتاریخدرخشونتکهنقشی

درخاصینقشکهایپدیدهچیستیبرتمرکز،بنابراین.استنگرفتهقرارتحلیلمورد،ویژهو

قھرشناسیپدیدهبدوندارد.سیاسیتئوریدرکلیدینقشآنفھمیدنواستکردهایفاءتاریخ

تبعیضمتفاوتاشکالوطبقاتیروابط،مدنیجامعهباآنرابطه،دولتتئوریتحلیلازناتوانما،

ھای اجتماعی و دالیل آنھا خواھیم بود.

بردهنظیر،داریسرمایهپیشجوامعخالفبرکهآیدبنظربدیھیوپذیرفتهاندیشهاینشاید-١٣

واستاستواراقتصادیقھریااجباربرخودکارکردنظرازداریسرمایه،فئودالیھاینظاموداری

ممکن،سرمایهوکارازمعینیرابطهدراگرچهنظریهاینمستقیم.اجتماعیوسیاسیقھرنه
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صادقداریمایهسر»سیستمعمومی«کارکردمورددرلیکن،برسدنظربهدرستکهاست

سرمایهپیشھاینظامھمهازبیشترداریسرمایهکهدھدمینشانتاریخیتجربهنیست.

قھرصرفاتااستشدهمتوسلاقتصادیفراھایمکانیسمیامستقیمقھرازاستفادهبهداری

اقتصادی .

اند.بودهمرتبطقھرازمتفاوتیاشکالبا،تاریخدراجتماعیواقتصادیھایبندیشکلھمه-١۴

رابطه،دھقانومالکرابطهفئودالیھاینظامدروداربردهوبردهرابطه،داریبردهجوامعدراگر

سرمایهمناسباتدرقھراصلیکانونیانھانخانهکهدیدباید،کردمیتعیینراخشونتیاقھر

غیروپنھان،ساختارھائیکدامدروآشکارراخودھائیساختارکدامدرثانیاوکجاستدرداری

جوامعدراجتماعیواقتصادیوسیاسیمناسباتاگر،دیگربعبارتیمیدھند؟نشانمستفیم

جامعهدرمناسباتایناند،بودهھمراهقھرازتریروشنوسادهاشکالبا،داریسرمایهپیش

بنابراینمیکند.پیداراقھررابطهازتریپیچیدهاشکال،آنتوسعهمختلفمراحلدروداریسرمایه

واقتصادیبندیصورتیکدروندرحتی،اجتماعیھایدورانتمامیدر،قھربروزاشکال،

با،بردگیگیریشکلدوراندرآناشکالوقھرمراحلاند.بودهتاریخیھمواره،اجتماعی

راتریخشنشکلبردگیجامعهدربحراندورهدرونبودهھممثلدقیقا،آنفروپاشیآستانه

ترپیچیده،ترمتنوعمراتببهاشکال،داریمایهسرجوامعگسترشوتکوین.مراحلگرفتبخود

آمیزطنزنگاهبا»کیشوتدن«بزرگنویسنده،سروانتساست.قھربودهبروزجھانیابعادوبا

فئودالیعصردرفردیکشجاعتمشخصهوجهکهقھرشخصینمودیا»پھلوانی«ایدهبهخود

دادهقھرایدهبهنوینیمضمونگرمسالحاختراعچگونهکهدادنشان،بودھاشوالیهچھرهدر

اختراعبا»»خشونتشدنمکانیزه«وشخصیغیربرکهبودفیلسوفینخسنینھگلو،است

مدرنجنگچگونه«کهمینویسد»حقفلسفه«در.ھگلگذاشتانگشتمدرنجامعهدرتفنگ

؛استدگرگونیوتفاوتاینکنندهمنعکستفنگو،استشدهمتفاوتھاجنگقدیمیاشکالبا

ونمادینعالمتتفنگواستکشتارشدنمکانیزهونبردشدنشخصیغیربمعنیمدرنجنگ

امریکتفنگاختراع،ھگلمنظراز.استھمگانیباکیبیبهشخصیشجاعتازگذراینبیان

وگشایدمیقھرترپیچیدهنمودبهراایتازهپنجرهمدرنعصر،واقعدر22است».نبودهتصادفی

وتعمیمازاستبازتابیخودبلکهنیستآنکنندهتعریفدیگر،تنھائیبهشخصیخشونت

دلیلوجوھرنهومیکندعوضراقھرشکلتفنگکهگفتبایدخشونت.شدنسیستماتیک

ھستی آنرا.

سیستمیکعمومیکارکردوساختاردرواستاجتماعیرابطهیکبازتابخودجوھردرقھر-١۵

خالفبرشد،گفتهکهھمانگونه،داریسرمایهروابط.استفھمقابلاجتماعیوسیاسی

درمستقیمغیرقھراینبودنپنھاناست.استوارمستقیمغیرقھربر،داریسرمایهپیشاشکال

22Robyn Marasco :The Highway of Despair.Colombia University press.2017.P.140
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بر،داریسرمایهکهآوردبوجودراتوھمایناستممکن،داریسرمایهاجتماعیروابطمتن

بمعنیقھر،بودنمستقیمغیرولی.استگرفتهقراراجتماعیروابطازآمیزیمسالمتاشکال

قھرھموارهودھدمینشانآنراخالف،امروزتاداریسرمایهتکوینتاریخونیستقھرنبودن

نفعبهطبقاتیروابطدرمستقیممداخلهازامراین.استداشتهخودکناردرراسیاسیقدرت

طبقاتخشنسرکوبیاوآناننفعبهاقتصادیغیرھایمکانیسماستفادهتاگرفتهمسلططبقات

پیشروابطھمهبرخالفداریسرمایهگیرد.میبردرراآنھانجاتبرایبحرانیھایلحظهدرپائین

استوارقھرازتریگستردهوترپیچیدهاشکالبر،فئودالیسمیاوبردگینظیر،داریسرمایه

وخشونت،شودتصوراستممکنکهآنچهخالفبر،داریسرمایهسیستمتوسعه.تاریخاست

درغارتامکانمیدھد.ھرچهنشانراداریسرمایهپیشھاینظامازترگستردهبسیارکشتارھای

نیزقھرآشکارتراشکالبهرابطهاینتبدیلوامکانبربریسم،باشدترمستقیمسیستمکارکرد

نیست.پذیرامکانمستقیمیخشونتبدون،مستقیمیغارتھیچزیرابود.خواھدترعلنی

نظامیکدراجتماعیرابطهاینکهساختارھائیومنشاءتشخیصواجتماعیرابطهاینفھمیدن

اینبردنبینازبرایتالشبدونکهچرااستضروریآوردمیبوجودآنھایونھادسیاسی

ساختارھا ، امکان  تضعیِف و بروز خشونت   نیز ناممکن خواھد بود.

وتالقینقطهبلکه،نیستذاتیبهقائمعنصرخشونتکهگفتباید،تئوریکانتزاعیکدر-١۶

ھژمونیواجتماعیھای«نیرو»توازن،سیاسیقدرت،تولیدیمشخصمناسباتآیندبر

جملهاز(معینایجامعهازفراترھایقدرتبا،مجموعهاینارتباطنحوهو،ایدئولوژیکوسیاسی

خشونتپدیدهبروزدرکنندهتعیینعواملبعنوانکهاست،)المللیبینوایمنطقهھایقدرت

عمل می کنند.

ومنشاءبرھنوزگفتماناینلیکن،ماستجامعهدرکلیدیموضوعھمچنانخشونتاگرچه-١٧

ریاستبهخاتمیانتخابازبعدبویژهخشونتگفتماناست.نپرداختهماکشوردرخشونتچرائی

تاثیراتماجامعهدرذھنیکرختیبرکهبودبرخورداربارزمشخصهچنداز١٣٧۶سالدرجمھوری

قدرتباتنگاتنگیپیوندکهآمدبوجودخواریرانتطبقهماکشوردربارنخستینبرایداشت.جدی

گرهاسالمیجمھوریھستیباآنھستیزیرابودکارمحافظهبشدتوداشتحاکمسیاسی

یکنیازمندطبقهاینشد.سوارطبقاتیباریکبرکامالخشونتگفتمان،منظراینازبود.خورده

کهفضائیدردلیلبھمینوبودآنچالشھایوپائینطبقاتشبحبرابردرایدئولوژیکحفاظونظریه

خشنسرکوبیکباداخلدروبردمیبسرایدئولوژيکخانمانیبییکدرجھانیصحنهدرچپ

درسالبیستازبیشمدتبهوگذاشتصحنهدرقدمطلبیاصالح،میزدپاودستامانبیو

جھاندرنئولیبرالیسمپشتوانهازکهگردیدتبدیلفکریمسلطنیرویبهرقیبایدئولوژيیکخالء

میکردتغذیهپائینطبقاتعلیهحکومتیخشنسرکوبازیکسوازطبقهاینھویتبود.برخوردارنیز

جدیدگرگونیھرگونهدیگرسویازو،ورزیدمیمخالفتحاکمقدرتضدبرچالشھرگونهعلیهو
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علیهاخطاریحکمصدورآنوظیفهنخستین.انداختمیخطربهآنراآمدهبدستآسانمنافع،

وسویکازحاکمرژيمسرنگونیبالقوهشبحھرگونهدادنجلوهخطرناکوممکنانقالبھرگونه

اصالحمتافیزیک.بوددیگرسوییازاسالمیحکومتدروندراصالحاتیامکانظرفیتکردنوانمود

روازاینافکند.میمناسباتاینخشنجوھربرانسانیوھموھالهیکبایدحالعیندرطلبی

سرنگونیوخشونتوانقالبوخشونتبینایرابطهخودنظریمجموعهزیردرکردندسعیآنھا

آورد.میبوجودناپذیریتفکیکپیوندوشدهتبدیلدیگریبهآسانیبهھریککهسازندبرقرار

از.داشتقرارحاشیهدرتقریبا،حاکمسیاسیقدرتخشونتچرائیوعینیت،خاستگاهلیکن

وموجودحاکمیتنقدامکانھرگونهخدمتدرباید،تاریخانقالباتتمامیسمبولیکنقد،اینرو

.میگرفتقرار١٣۵٧انقالب

،گردیدمعطوفحاکمیتھایساختاربرجامعهسطحدرفرضیاصالحاتازسخنکهزمانیاز

نهواستبودهآنھاتندروی،طلبیاصالحناکامیکهآوردندرویخودنقدبهطلباناصالح

وکندتربایدنیز»اصالحھای«گامنمیداد.ازاینروجامعهبرایتنفسیفرجهکوچکترینکهحاکمیتی

ایدئولوژیدروندربیشترکاریمحافظهتزریقآنعملیازاءبهمامیشد.ترومعتدلترنامرئی

وامیدبیاعتدال»«بسویحرکتوکارمحافظهعناصربابیشترنزدیکیبرقراریوطلبیاصالح

فروریزی آخرین توھم  خوداصالح طلبی بود .

فراآنراھایجناحوحاکمیتآحادتمامیسیاھیقانقاریایمثلکهعریانفسادوخشونتاکنون

ھایسلولتمامیاست.دادهقرارجامعهنقدمعرضدرراحاکمرژیمتمامیت،استگرفته

بهباورکسیدیگرکهزندمیبیرونآنازچرکینھایغدهواستآلودهچناناسالمیحکومت

مردمنیستوازھستمسلحانهراھزنیبهعمومیاموالتصرفوخواریرانتندارد.آندرمان

قدرتباآنانتقابلبهوکردهپرتاباعماقبهراجامعهازعظیمیبخشکهاستگردیدهتبدیل

حکومتبدترینکهنیزقانونمدارینمادینپوششکوچکترینمیدھد.حتیشتابانیسرعتحاکم

«توھمواستشدهگذاشتهکناراسالمیجمھوریدر،میکنندتظاھرآنبهاستبدادیھای

پسازایناست.کردهپاکعمومیاذھانازنیزرامناسباتیچنینچھارچوبدر»قانونیمبارزات

درداوریوحاکمیتکلیتخشونتنقدبهکهاستجامعهاعماق،اینطلبیاصالحجریانبرخالف

باره آن  بر خاسته است.

ابتداھمانازعمدهدلیلسهبه،ایرانمشخصشرایطدرطلبیاصالح،سیاسیسطحدر-١٨

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

اصالحاتونداردراخودساختارھایدرسیاسیاصالحاتظرفیتتوتالیتریرژيمھیچاینکهنخست

موضوعیکدرطلباناصالحتمامیجھتبھمین،سازدمیفراھمشتابانآنرازوالزمینهسیاسی

ازراطلبیاصالحواقعدرکهنهشکنیساختار،آریطلبیاصالح:داشتندعمومیوفاقکلیدی
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چنینوداردداللتاجتماعیوسیاسینظامبنیادھایبرساختار».زیرا«ساختمضمونبیدرون

قرارنقددایرهازبیرونراروحانیتفرقهاسالمیایدئولوژیبهمتظاھرحاکمیتآگاھانه،شعاری

میداد.

امتیازصاحبالیهآنقدرتدرھرمکهحکومتیھردرکهدھدمینشانتاریخیتجربه،اینکهدوم

آنرانھایتاومیشودمواجهآنمقاومتسدبااصالحیحرکتھرگونه،باشدداشتهوجودایویژه

تبدیلقدرتھرمدرویژهامتیازصاحبالیهبهروحانیتفرقه،بھمنقیامبا23سازد.میخنثی

جداگانهسرکوبھایدستگاهواقتصادیوسیاسیجداگانهقدرتھایحریمباسرعتوگردید

دولتھردر،اینکهسومدارند.قراررسمیدولتعملحوزهونظارتازبیرونکهآوردبوجودراخود

،استاستواراصلیگیرتصمیمنھادکهسایهدولتورسمیدولتدوگانهخصلتبرکهتوتالیتری

تاثیرامکانفاقد،رسمیدولت،اینروازمیکند.تعیینسایهدولترارسمیدولتمانوورحاشیه

اصالحبنابراینکند.میعملسایهدولتکارکردبرپوششیبعنوانواستسایهدولتبرگذاری

طلبی برغم ھیاھوی زیاد برای ھیچ ، محکوم به مرگ تدریجی بود.

امکانھرگونهکهاستمذھبباآنخوردگیگره،ویژهامتیازصاحبالیهاینھایویژگیازیکی

نقشمذھبآنھادرکهخلیجمنطقهھایکشورسازد.برخالفمیغیرممکننیزراعرفیاصالحات

ثقلمرکزدرمذھب،اسالمیجمھوریدر24کند.میآیفاءراسیاسیقدرتبهنسبتدومدرجه

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

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

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

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

.کامل مواجھ می سازد
در دھھ گذشتھ با دسترسی اکثریت مردم بھ رسانھ ھای مجازی در عربستان ، بتدریج نقد قوانین شرعی بھ نقد شاھزاده ھای انگلی و رانت خوار

از شاھزاده ھا ، اضافھ برمانوور محمد بن سلمان ولیعھد در گروگان گیری عده ای.معطوف شده است و بن سلمان بھ خوبی خطر را حس می کند
، نود درصد افراد جامعھ فاقدبھ نوشتھ الیوت ھاوس.تحکیم پایھ ھای قدرت ، جنبھ تبلیغاتی این مسالھ در افکار عمومی را نیز در مد نظر داشت
بر نفت ، دیگر تضمین کنندهاز نظر سلطنت ، تکیھ صرف.کارآئی اقتصادی اند و نزدیک بھ چھل در صد جوانان بیکارند و برای کار تربیت نشده اند

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

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

یکی از جنجالی ترین و عریان ترین خواننده ھای رپ کھ  بھ دلیل اعتراض طرفدرانیعنی»نیکی مناژ«موسیقی در روز حج در جده با دعوت از

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

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

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

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

می توان گفت کھ منافع طبقاتی این.پیش از انقالب نسبت می دھد کھ زمینھ ساز انقالب بودرژیم قدیم یا حکومت»شرارت ھای«، بھ»رژیم قدیم«
الیھ ممتاز در قدرت ، اصالحات مورد نظر لوئی شانزدھم  را کھ برای بقای سلطتنت خود ضروری می دانست در یک تناقض الینحل مابین این الیھ
ھا از یکسو و طبقھ سوم و اکثریت جامعھ از سوی دیگر قرار می داد کھ سرانجام این تناقض را انقالب فرانسھ بھ ضرر ھمان الیھ ھای صاحب امتیاز

.و بھ نفع بورژوازی حل کرد
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نیزجامعهدرعرفیاصالحاتبلکه،سیاسیاصالحاتفقطنهدلیلقراردارد.بھمینسیاسیقدرت

کهزمانیتانتیجهدرواستخوردهگرهامتیازصاحبالیهبعنوانروحانییتفرقهنبودوبودبا

بازواست.تناقضدرآنوجودیفلسفهباوناممکنعمالداردوجودایراندراسالمیحکومت

حاکمیتوسواینبهمشروطیتانقالبازمدنیجامعهرشد،منطقهھایکشورتمامیبرخالف

تنشیکدرآنراگذشتهدھهچھاردرکهاستبودهتررفتهپیشوترمتفاوت،سکوالرھایدولت

بی وقفه با قدرت حاکم قرار داده است.

وقوعازمانعتوانندمیھموارهھاحکومتنهواستانقالبیپرورانرویاارادیامورنه-انقالبات١٩

آحادتبدیلمعنیبه،آنھاوقوعدارند.لحظهراخودوقوععللومیدھندرخآنھاتعبیریبهشوند.آنھا

درھمتوانیافتنوحکومتیقھربرابردراجتماعیقھرفشردهنیرویبهاجتماعیپیشینمنفعل

دیالکتیکیھمسوئیوآیندیھمینتیجهنیز،پیروزیانقالبضدوانقالبھرآنست.شکستن

بیندرپیشینھمسوئییاوھمگرائیآن،پیروزیازبعدواستاجتماعیمتناقضھاینیروھای

ھایطیفونیروھاباآئتالفجھتدرازآنبرآمدهونیروی،میگرددوتجزیهمیریزدبرھمالزاماآنھا

دشمنیبا،پیروزیانقالبضدوانقالبھرنیزدلیلبھمینآید.برمیدیگریاجتماعیوسیاسی

ازاستفادهبهحدیچهتا،جدیدبرآمدهقدرتاینکهمیگردد.مواجهایتازهمخالفنیروھایوھا

ازپیشاجتماعیھایخواستهبهحدیتاچهاینکهبهداردبستگی،میشودمتوسلبرھنهقھر

است.آمدهبوجوداجتماعیترکیبوالیهکدامازخودومیدھدمثبتپاسخخودرسیدنبقدرت

برھنهخشونتازبیشتراستفادهبهنیاز،قدرتدرماندنباقیبرایھموراه،کوچکفرقهیکزیرا

کهمیدانستتزارکشوروزیر،استولیپین،روسیهدر١٩٠۵انقالبسرکوبازبعدداشت.خواھد

پاسخگوئیناگزیروبودنخواھدکافیتنھاخشونت،بماندقدرتسربربخواھداگرتزاریحکومت

تشکیلراتزاریروسیهآنروزیجامعهدرصد٩٠قریبخود،کهدھقانیجامعهبنیادیمسالهبه

وحامیترینجدی،لنیننیزدلیلوبھمین.خواھدبودممکنغیرارضیاصالحاتبدونمیداد

رخاولجھانیجنگاگرونبیندراانقالبرویدیگرشایداونسلکهبودمعتقدانقالبپردازنظریه

رھبریکهاستآورییادبهالزماینجادرمیکرد.طیرادیگریتاریخیمسیرروسیهشاید،نمیداد

خشنکشوروزیروتزاریسمگرائیاصالحسیاسیوفکریظرفیتفاقدحتیاسالمیجمھوری

شاملفقطکهراارضیاصالحاتالیحهج»«بندبااسالمیجمھوریبازیکهاستبود.کافیآن

ھشتصد ھزار ھکتار اراضی بایر میشد  بیاد آرید.

در برابر نبود آزادی ھای»طنز«حقوق بشر حاضر نشد کنسرت اجرا کند ، و نیز برداشتن منع مصرف الکل در کنسرت روز حج شاید نمایش یک
تبدیل گردیده است کھ»تلختراژدی«سیاسی و مدنی باشد  ولی خود نشان می دھد کھ یگانھ شدن مذھب و قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی بھ یک

.آنرا حتی از سطحی ترین اصالحات در حوزه زندگی عرفی ناتوان ساختھ است تا چھ رسد بھ اصالحات سیاسی و تبدیل شدن بھ یک دولت عادی

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

Karen Elliott House : On Saudi Arabia : Its Peoples,Past , Religion ,Fault Lines and Future .2012
Published by Alfred A.Knopf .Random House International.New York and Toronto
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اطرافروحانیتوخمینیتوسطدموکراتیکرؤیاییکشکستندرھمتوانمیرابھمن-انقالب٢٠

کهانقالبیآمدند.ضدگرداوحولبر،جامعهِدکالسهھایالیهوبازارازآئتالفیدرکه،نامیداو

نهکهبودروحانیتبنامکوچکیفرقهمرکزیتبا،گرفتبدستبھمن٢٢درراسیاسیقدرت

انقالبدومروزتاداشت.سلطنتآمیزقھرسرنگونیدرنقشینهوبودگرفتهبدستایاسلحه

فتوایھنوزکهگفتمیوکردمیتکراررا»ماستبرادرارتش«شعارھمچنانخمینی،بھمن

قیاماگروکردخواھدسقوطحکومتکهنبودمطمئنچوناست.نکردهصادررارژیمعلیهجھاد

و«اسالم»دشمنان«توطئهبهآنرا»تقیه«بهتوسلبامیتوانست،میخوردشکستمردم

دارلکهرا»اسالمطلبصلحچھره«میخواھندکهدھدنسبتبیگانهو«ملحدین»»وفدائی

برخون«شعارنگھدارد.مبراجاریخشونتوقھرفرآیندازراخودوکردهمحکومآنراوسازند

احترازونگھداشتنفاصلهدھندهنشان،شمشیربرشمشیرنهو»شدخواھدپیروزشمشیر

وتصوردایرهازبیرون،بھمنقیامبود.سلطنتآمیزقھرسرنگونیعملیفرآیندازروحانیتدستگاه

سرنگونیازبعد،روحانیتساخت.فراھمآنھابرایاییگانهتاریخیفرصتودادرخآنانانتظار

بهبودندآوردهبدستھاپادگانفتحبامردمکهھائیسالحتحویلومردمقیامتوسطسلطنت

کهرفتجمعهنمازاقامهومنبربباالی»«ژسهتفنگباخوانیروضهھروشدمسلح،مساجد

تااگر25.نمیدانستاسالمیواجبمراسمجزووبودنمازیچنیناقامهمخالفحتیانقالبازقبل

نھادهدستشدرتفنگکهبھمنقیامبا،بودروحانیتھویتکنندهتعریفمذھب،١٣۵٧بھمنقیام

ازوبودروحانیتھویتعمدهکنندهتعریفوگفتمانزبانسالحبلکه،دعاوتسبیحنهدیگر،شد

تعیینعنصربهثانیا،یابددستسالحبهتوانستاوالروحانیتکهبودقدرتبهرسیدنطریق

تبدیلسرکوبجدیدھاینھادرابهمذھبیھایگاهتکیهومساجدوگرددتبدیلخشونتکننده

دموکراتیکپیشرفتازمانعتوانستمسلحانهخشونتبهتوسلباروحانیتفرقهثالثاکند؛

وسیاسیمختلفسطوحدردموکراتیکھایساختارشدننھادینهوگیریشکلوجامعهعمومی

انقالب»ازبعدو«انقالبیونویاطرافروحانیتوخمینی،حقیقتدر26گردد.ماکشوردرمدنی

باکهانداختندراهخونازموجیوبودندقدرتبهرسیدنازبعددورهدرخشونتاساسیمنشاء

وجود جمھوری اسالمی ، پایانی برآن متصور نیست.

بدون،دموکراتیکھایخواستهوجامعهعمومیسرکوب،انقالبازبعدنخستینھایسالدر

،خمینیباآنبازماندهسرکوبھایدستگاهوشاھنشاھیارتشازھائیبخشھمراھی

ناممکن بود که بتدریج به حذف و حاشیه رانده شدن خود آن انجامید.

میرزارھبریبهجنگلدرمسلحانهھایوجنبشبایجانآذردرخیابانیجنبشکهھمانگونه-٢١

خواستهومشروطیتانقالبادامه،خراساندرپسیانخانتقیمحمدکلنلقیاموخانکوچک

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

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

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

26



آذردموکراتفرقهدروتودهحزبچھرهدر،دومجھانیجنگازبعدکهبودندآندموکراتیکھای

درمسلحانهھایجنبش،کردندعلمقددوبارهمحمد،قاضیرھبریبهمھابادجمھوریوبایجان

ماھیتیوبودندسلطنتنظامعلیهھمگانیقیامتداوم،ھاکانونازایپارهدرانقالبازبعددوره

درخوداصلیکانوندر،ھمگانیقیامداشتند.انقالبازپیشمسلحانهجنبشدھسالازمتفاوت

دموکراتیکھایخواستهوجنبشلیکنبود؛خوردهشکستروحانیتفرقهرسیدنبقدرتبا،مرکز

قشقائینشینترکمناطقدرکوچکتریمقیاسدروکردستانصحرا،ترکمننظیرمناطقیدر،آن

جنبش،آذربایجاندردادند.ادامهھمچنانمدتیبرایخودتدافعیمقاومتبهخوزستانو

خلق«وبودشدهتھیدرونازپیشاپیش،ھا»مدارچیشریعت«داریبامیداندموکراتیک

حیطهدرآذربایجانو،بودسرزمینآندرپیشینھاینھضتازغمناککاریکاتوریتنھا»مسلمان

27سیاسی  ھنوز براین کسری دموکراتیک خود فائق نیامده است .

ھاینقطهآخرینجدید،رژیمتاریخیماقبلحکومتباپیشینرژیمسرکوبنیروھایسریعائتالفبا

بیرونمرزھایبهآنانرھبرانوفعالیناکثروگردیدسرکوببتدریجنیزدموکراتیکجنبشمقاومت

روحانیتفرقهبدستبزرگھایشھردردموکراتیکجنبشفعالینسالخیشدند.راندهکشوراز

جمھوریرزمندگانبزرگمھاجرتتراژدیآوریاد،سیاسیھاینیرویازنفرھزارانمھاجرتو

اسپانیا با پیروزی فرانکو بر آزادیخواھان بود.

،داشتقراررژیمخودتنگچھارچوبدرآنھایخواستهاینکهبرغم،سبزجنبشسرکوب-٢٢

ماھیتدارد.قرارایرانجامعهدرخشونتفرماندھیمرکزدرنیروئیچهکهمیدادنشانبروشنی

دموکراتیکھایخواستهبهپاسخگوئیظرفیتوتوانائیآنبهنه،متحجروکوچکالیهاین

برھنهخشونتیکبکارگیریوھاخواستهاینسرکوببدوننهومیدادراانقالبآستانهدرجنبش

خشونتجایگاهوعلت،بنابراینکند.تحمیلجامعهبرراتاریخازبیرونفرقهاینارادهتوانستمی

سرنگونیدراسلحهبکارگیریحتیوانقالبنفسدرنهیعنی،کردجستجودیگریدرجایبایدرا

کوچکفرقهیکارادهتحمیلوروحانیتخودارتجاعیماھیتدربلکه،١٣۵٧قیامدرسلطنت

خودگامنخستیندروگرفتندبدستاسلحهکهبودقدرتبهپریدنازبعدآنھازیرابرجامعه.

اینبودند.کردهفراھمراآنانقدرتبهرسیدنوسیلهکهدیدندتدارکراآنانیکشتاروسرکوب

بیشایپارهآھن،گیردمیآنراکهدستیبدونسالحکهاستھابستوماسکالسیکگفته

قراراوکفدرسالحآتشفرمانکهاستدستیھماندردقیقاخشونتاعمالظرفیتونیست

جھنم،شودتبدیلمسلحقدرتبهتوانستجامعهالیهترینانگلوترینتاریکوقتیاست.گرفته

در انتظار جامعه ای است که به امید آزادی قیام کرده بود.

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

اصلینقشسیاسیقدرت،توتالیترھاینظامدراگر.پرداختخواھمآنھابهتفصیلبهنوشته

جمھوریدر،کندمیایفاءراقھرتوجیهدرمذھبشبهنقشایدئولوژیوداردبرعھدهراقھراعمال

توتالیترجنسانھمدیگرازترفشردهقھری،قدرتمرکزدرنشستنباروحانیتفرقه،اسالمی

درھماینایدوئولوژیکسمبلوعالمت،جمعهنمازھایدردستبه»تفنگ«آخوندکرد.پیداخود

رازصحنهنه،ایرانازایگوشهھردرایجمعهنمازھر،پسایناز28بود.قھردوکانونآمیزی

گوئیتکبیرواکبر»«هللافریادھایوھانازی»نورنبرگتجمع«بربودایقرینهبلکهمذھبیونیاز

اگر.شدریزیپایهروزھاھماندردرست،ایرانامروزویرانی!ھیتلریسالمبرایقرینهآنھادر

انقالبطرفبهاستممکنآزادیانگیزهجملهازوسیاسیانگیزهباجامعهروشنفکرھایالیه

آوریرویدرنانورفاهامکانواقتصادیمحرکه،جامعهپائینھایالیهدربین،شوندکشیده

بودنشرقی«و»دموکراسیبودن«غربیکند.میایفاءرابیشتریعمدهنقشانقالببهآنان

عالئمبعنوانخواست»نمیخربزهملت«اینکهو»اقتصادبودنخرمال«و»سوسیالیسم

ضدیت،خمینیطرفازآنھاتمسخروانقالبدورهاقتصادیوسیاسیھایخواستهنمادین

سرکوببرایراراهکهاستسیاسیسرکوبھموارهلیکنمیدادنشانراآنھاباروحانیتبنیادی

بهمدتکوتاهامتیازاتیدادنباھاحکومت،مواردایپارهکند.درمیھمواراقتصادیھایخواسته

بهمدتبلنددروشدهمتوسلسیاسیسرکوببه،آنھاازابزاریاستفادهوپائینھایالیه

میاقداماستثمارتشدیدوھاثروتومنابعغارتوھاتودهھمیناقتصادیھایخواستهسرکوب

کنند.

بقدرتنیزآزادانتخاباتیکدراواطرافروحانیتوخمینیونمیدادرخانقالبیایراندراگر

ترمتفاوتاندکآھنگیباشایدآنھا،برابردرایبازدارندهاجتماعیھاینیرویدرنبود،میرسیدند

،ازاینرواند.کردهطیبھمنانقالبضددررسیدنقدرتبهازبعدکهرفتندمیراراھیھمان

اجتماعیماھیتازبلکه،انتخاباتیامجرِدانقالبذاتازنهراایراندرجامعهخشونتماھیت

ازنهھانازیآلماندرکهھمانگونهگیرد،میبدستراقدرتسکانکهکرداستنتاجبایدنیروئی

سیاسیقدرتبهآنانیابیدستوبودندرسیدهبقدرتانتخاباتبرتکیهبابلکهانقالبطریق

وفرائضتمامکهبودکردهاعالمعلنابارھاخمینی.ساخت.فراھمراھانازی»انقالب«زمینه

قانوندوازدھماصلدرکهنگھداشتراقدرتبایدولیکردتعطیلتوانمیرادینیاصول

ھمهبهاعتقادیبیمرزتاوقتیقدرت.است.دادهناپذیرتغییروابدیخصلتآنبهاساسی

حفظخودفروریزیزمانتاراوقفهبیخشونتوسرکوب،میرودپیشقدرتبهبجزاعتقادچیز

می کند .

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

.پرچم نازی ھا بیان  قدرت ، و تکیھ آن بر مسیحیت در حکومت نازی ھا بود
28



دیگریاشکالنیزانقالباتضدداشتند.آیندهبهنظرھمواره،تاریخدموکراتیکانقالباتتمامی-٢٣

ایندارد.وداشتهقرارآنھاایدئولوژیمرکزیھستهدر،گذشتهبهگشتبازکهھستندانقالباتاز

اروپادرفاشیتسیانقالباتدر.میکندپیداراخودویژهشکلایجامعهھردر،گذشتهبهبازگشت

ھمراهپرستیازنژادایآمیزهباتوتالیتریناسیونالیسمیکشکلدر،گذشتهبهبازگشتاین،

کهساختظاھراسالمصدربهبازگشتایدئولوژیقالبرادرخود،انقالبضداین،ایراندربود.

بودند.آنبارزھاینمایه،آناحیاءسننوفقیهمطلقهوالیتچھرهدر»«خالفتایدهاحیائ

،بھمندرخودپیروزیباکهبودپنھان»واحدهامت«پوششھنوزدر،ساحتیتکناسیونالیسم

خواستهوھاجنبشسرکوبوظیفهوشدندنزدیکبھم،موازیایدئولوژیکقرابتیکدرسرعتبا

نظامیحملهدرارتشبقایایھمدستیوھمراھیگرفتند.عھدهبرراجامعهدردموکراتیکھای

،خوزستاندرھاعربوسیعاعدامصحرا،ترکمنبهگرفتهشکلتازهپاسدارانگسیلکردستان،به

وتوتالیتریایدئولوژیدرپنھانپیونداین،آذربایجاندرمسلمانخلقبهحملهوتبریزھایاعدام

ناسیونالیسم تک ساحتی را نشان میداد.

ھاانسانزندگیبهحرمتینهوداشتاعتقادیدموکراسیوآزادیاصولبهنهشخصاخمینی

پیشقدرتحفظبرایخودموردادعایمذھبیاصولنفیحدتااعتقادیبیاینوقتیبود.قائل

»فقیهمطلقه«والیتدربرابرصفرینقطهبهعملودرتئوریدرمردمحاکمیتحق،رودمی

میحدیچهتاآنسیاسینظامدرخشونتسقفکهدریافتتوانمیاکنون.ومیگرددتبدیل

بناماینانوشتهقانونراوسطیقروناستبدادیھایحکومتاگرباشد.مرزوحدبیتوانست

سیاسیقدرتبرابردراجتماعیعرفواخالقیمانعیکواقعدرکهمیکردمقید»الھی«مشیت

قانوننهبنابراین،میداندزمیندرالھیمشیتھمانتبلورراخوداسالمیحکومت،گذاشتمی

قدرتکند.نمیمحدودآنراخشونتبهتوسلظرفیتومطلقهقدرت،الھی»«قانونونهموضوعه

وھادانشگاهبستنوخمینی»دوم«انقالبباکهبودمطلقیخشونتھمانمنشاء،مطلق

کشورتاریخدرخونینیفصلوبودشدهآغازمحاکمهبدونھایاعداموخیابانوکوچهدرسرکوب

یکازتبلوریبرراخودمشروعیتمنشاء،سیاسیقدرتیککهاستھنگامیاینوگشودما

ایده انتزاعی و مطلق بنا می نھد .

ھمکناردردوھمزادھمانندمردمعمومی»حقی«بیوفقیه»مطلقهوالیتحاکمیت«حق-٢۴

ازکهتمساحیمثلدرست.استنھفتهقدرتیچنینذاتدرخشونتبهتوسلو،اندگرفتهقرار

انقالبیکمحصول،قدرتآنکهنیستمھمکشتارنیست.ماشینیکجزچیزیخودتولدلحظه

ھیتلرکهایسابقهبیخشونتجامعه.یکسیاسیتالطمپرھایلحظهدرانتخابیکیااست

نخواھددرتنبدانھرگزاوکهنامیدشرمیکرادموکراسیوانداختبراهرسیدنبقدرتازبعد

حقیبیوحاکمیتمطلققدرت،آنساده.معنیبودوایمارجمھوریدرانتخاباتیکبرآیندداد،

مردم بود . عوام فریبان ھمواره در لحظه ای بحران قد می کشند.
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حفظ:استشدهبیانروشنیبهفورمولدودراسالمیجمھوریدرنھفتهخشونتظرفیت-٢۵

قدرتھردرچونفقیه؛ومطلقحاکمیتو،دینیواجباتواصولگذاشتنکنارحدتاقدرت

وعرفیاصولبهنهکهفقیهمطلقهحاکمیتدر،استنھفتهخشونتظرفیتبالقوهسیاسی

نھفتهآندرالزامانیزمھاریبیخشونت،دینیواجباصولبهونهاستمقیدموضوعهقوانین

توانستمیخدائیچندمرحلهحتیومختلفادیاندرکهآلھی»مشیت«.متافیزیک29است.

محدودآنراوانداختهخدایانفرضی»الھی«مشیتوحاکمیتقدرتاعمالظرفیتبینایفاصله

اسالمیحکومتازوبودهتنیدهدرھمایندوکهچرانداردوجود»فقیهمطلقهوالیت«در،نماید

30جانوری لجام گسیخته می سازد.

عملمحدودایفرقهمنافعجھتدربخواھداگر،بزرگتغییراتازبرآمدهسیاسیقدرتھر-٢۶

ادامهحاکمیتبهمداومسرکوبوخودکردنیکدستودرونیھایتصفیهبدونتواندنمیکند،

قدرتکردنترفشردهوقدرتمعادلهدرتغییرعمومیفرآیندازبخشیتصفیهاینزیرادھد.

یکدرخودثقلمرکزحفظبامدامونیستثابتیظرف،سیاسیقدرت،است.ازاینروسرکوب

زمان مشخص ، با تغییرات درونی ھمراه است بی آنکه چھارچوب بنیادی خود را نفی کند.

شکلزمانیھردر،خودپیشینتاریخیاشکالبامشترکاتیداشتنضمنطلبی-اصالح٢٧

فرانسهدربریانشاتو،انگلیسدربرکهادموندطلبیاست.اصالحگرفتهخودبهایویژهومشخص

باھندیناسیونالیسمموضعازدرھندگاندیطلبیاصالحبا،اشرافیکاریمحافظهمواضعاز

است.متفاوتکامالاست،ناسیونالیستیصفتفاقدکه،نئولیبرالیسمعصردرطلبیاصالح

آنھاراولی،نداردنیزخشونتودیکتاتوریوکودتاوانقالببامخالفتینفسهفی،طلبیاصالح

رفاهبهمعطوفودموکراتیکھایساختارکردنمتالشیدرجھتکهشماردمیمجاززمانی

حمایتموردانقالب،معنیایندر31شود.بکارگرفتهبازارکنترلبیسلطهو،جامعهعمومی

مضمون،انقالبیضدوانقالبھرنیست.زیرااجتماعینظرازانقالبضدجزچیزی،نئولیبرالسیم

نشانجدیدنظامدھیسازماندروخوداثباتیوجهدربلکه،پیشینحاکمنظامنفیدرنهراخود

آشفتکیبهکهاستممکن،پیشیننظامنفیدرارتجاعیوانقالبینیروھایمیدھد.ھمسوئی

ھایبندیصفدرایدئولوژیکوسیاسیاختاللوجدیدرژیمماھیتوبندیخصلتفھمیدندر

درنئولیبرالیسمبهگذارکهدھدمینشانگذشتهدھهچھارتاریخ.بزنددامناجتماعی

اسالمیجمھوری،درایراناست.بودهقھرباتواممتفاوتیدرجاتبا،جھانمختلفکشورھای

،بھمن»«انقالبازبعدکشتاروباسرکوب،خوداجتماعیوسیاسیوجهدرراتاریخیوظیفهاین

نئولیبرالیسم ، تبدیل اندیشھ بھ عمل را با کودتای شیلی توسط اوگوستینو پینوشھ و کشتار بیش از سی ھزار آرژانتینی توسط کودتا چیان مورد حمایت31
آمریکا ، نظیرژنرال ویوال و گالیتری آغاز کرد و در روسیھ با بھ توپ بستن مجلس نمایندگان در مسکو توسط بوریس یلتسین بھ پیش برده شد و با

.داشتھ باشد»مسالمت آمیزی«خشن ترین دیکتاتوری ھا میتواتد ھمزیستی

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

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

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

کالنآمدھایدربرغمروحانیحسنونژاداحمدیجمھوریریاستدورهدودر.لیکنیافتادامه

جاھایدرنئولیبرالیسماقتصادیالگویازترافراطیکهگرفتخودبهمسقیمغارتشکل،نفتی

بوریستوسطپارلمانبستنتوپبه،شورویفروریزیدورهباآنراتوانمیفقطوبوددیگر

جمھوریوروسیهدرطبقاتیفاصلهعظیمگسترشوفقروسوازیکھااولیگارکرشدویلتسین

در.نامیدمی»انقالب«دوستونرابازار»وهللا«حزب،خمینیکرد.مقایسهآنازشدهجداھای

بررااقتصادیوسیاسیساختاردھیسازمانوظیفهدومیو،سرکوبوظیفهاولی،حقیقت

نظراتفاقسرکوبایندر،رژیمھایجناحتمامھستیم.آنشاھدایراندرامروزکهداشتعھده

غارتونئولیبرالیھایسیاستپیشبردبهآسانگذارشرطپیش،سرکوبو،دارندوداشتند

ازبويژه،دورایندرخشونتگفتمان،بود.ازاینروآنانبازاریموتلفوحکومتگرانتوسطمستقیم

ازفرارویکهداشتجریاننئولیبرالاقتصادیوسیاسینظامیکچوبچھاردرطلباناصالحطرف

وجمھوریریاستانتخاباتدرطلباناصالحپیروزیباشد.نمیتوانستمطرحھدفیکبعنوانآن

حکم32داد.نشاننیزراآنانایدئولوژیسترونیوعملیشکستخودبنوبه،اسالمیمجلس

نشان،کروبیبریاستششممجلسدرمطبوعاتقانونبحثمنعدرای»«خامنهحکومتی

طلبیاصالححرکتنیزدلیلبھمینکجاست.درخشونتتغذیهومرکزقدرتاصلیکانونکهمیداد

سازد.متوجهفقیهوالیتبرمبتنینظامنقدبهراخشونتازخودنقدتوانستنمیھرگز،ایراندر

کلمهیکنه«ھموداردراخشونتبامخالفتداعیهھمکهاستطلبیاصالحبنیادیتناقضاین

میدفاعایرانجدیدتاریخدرسیاسیرژیمترینآفرینخشونتاز»کمترکلمهیکنهوبیشتر

کند.

در»امتیازات«دولتٍساختاریخصلت»طلبی«اصالحبودنافقبیدربنیادیدالیلازیکی

،مذھبعامل،استاسالمیحکومتچونکهنیستایندرتنھامسالهاست.اسالمیحکومت

دولتیھردرکهنیستتردیدی.استساختهروبرومدنیوسیاسیانسدادباراسیاسینظام

قدرتانطباقدرجدیموانع،کندعملدولتکارکرددرمستقیمایمولفهبعنوانمذھبکه

پوششیکبعنوانمذھبآورد.خواھدبوجودمدنیوسیاسیمتغیردائماشرایطباسیاسی

مردمعقایدواندیشهدرتاثیریتواندنمی»یافتهسازمانھایدستگاه«بدون،ایدوئولوژيک

بیرونیمادیت،مذھبایدوئولوژیکپوششکهاستیافتهسازمانھایدستگاهطریقازبگذارد.

،اجتماعینیرویایناست.فھمقابلخودومادیواجتماعینیروھایبانیزمذھبیھریابد؛می

دستگاهیا»آپاراتنقش«کهاجتماعیالیهآنساختارنخست:ھستندتعریفقابلسطحدودر

مذھبانسانیدستگاهیاآپارات»«آنایتودهگاهتکیهدوم،دھندمیتشکیلرامذھبانسانی

یکایدوئولوژيدر،باوردارندمعینیمذھببهکهھائیانسانازطیفدوایندارد.تکیهآنبهکه

تواندنمیآنحاملاجتماعینیروھایباساختاریروبنایاینکهبهباتوجه.آمیزندمیدرھممذھب

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

حال،گراستمطلق،ساختاری،روبنایتعارضدراین.استھمراه،مذھبآپاراتکنندهکنترل

بھمیندارد.راگیریفاصلهوگریزظرفیتوگراستعمل،مذھبایتودهیااجتماعینیرویآنکه

،ایدوژولوژيکتصویردرجھنم:شودمیمتوسلشدیدتنبیهابزاربهھمیشهمذھبآپارات،جھت

گرایمطلقخصلت،دلیلبھمین.عملدرتکفیروالحادمھروکردنسوززندهوانگیزاسیونو

مذھب با نسبی گرائی پایه و حامی اجتماعی خود بالقوه ظرفیت تعارض پیدا می کند.

راانگلومولدغیرالیهیک،مذھبدستگاهانسانینیروی،مذھبیھردراینکهبهتوجهبا

منافعجستجویدر،سیاسیقدرتساختاردرمستقیمگرفتنقرارباالیهاین،دھندمیتشکیل

راهالزاماَ،انگلالیهاینمنافعوحضور.شودمیجداخودحمایتیپایگاهازوآیدمیبرخودویژه

متاثرمذھبحکایتیپایگاهکهنیزراطلبیاصالحناخواهخواهوبنددمیراسیاسیاصالحھرگونه

سیاسیشکافنیزمذھبسازمانروبنایدروسازد،میتبدیلسترونایپدیدهبه،شودمی

بوجود می آورد . الیه انگل برای حفظ خود و منافع خود جز توسل به خشونت راه دیگری ندارد.

منظرازاست.ناممکنخودکلیتدراسالمیجمھورینظامنقدبدون،ایراندرخشونتنقد-٢٨

سترونوناتوانعملدرتئورییکوقتی.استخوردهشکستطلبیاصالحایدئولوژی،سیاسی

ردراتئوریآنکهواقعیتینهوگیردقرارنظرتجدیدموردبایدکهاستتئوری،آیدمیدرآباز

33کرده است.

سیاسیقدرتھایاھرمتمامیواستگردیدهتبدیلمالیاشرافیتبهکهروحانیتیفرقهدرکنار

،کردنخواھدرھاراخودامتیازاتآمیزیمسالمتشیوهھیچباودارداختیاردرراکشوراقتصادیو

ظرفیتواستاستبدادفرزندکهاستگرفتهشکلطلبیاصالححامیخواررانتمتوسططبقه

دیکتاتورلباستغییربهنیازفقططبقهایندارد.راخودمنافعحفظشرطبهدیکتاتوریھرنوعپذیرش

بیگانهواژهبرایشآزادی،روسیهنوزدهقرنھایموژیکماننددرستو،بیشچیزینهوداردرا

وراز،مخالفینبیندرفراگیردموکراتیکاندیشهنبودومردماکثریتپراکندگیبرابردر.استای

،اروپا١٨۴٨انقالباتدرھاینهھانریشتعبیربهماست.کشوردرآزادیسرکوبوقھرتداومدلیل

ھایدستباآنھایجناحتمامیواستبستهبررخترژیمیچنینازمعصومیتوبیگناھی

جامعهبراسالمیحکومتسنگینھیبتکهزمانیتااند.نشستهتاریخداوریکرسیبرآلوده

خواھدماکشوردراجتماعیوسیاسیزندگیالینفکجزوخشونت،استافکندهسایهایران

بود.

«با دفاع از حاکمیتی خشونت آفرین ، گامی فراتر نھاده و از ضدیت با انقالبات ،پاره ای از پیروان رژیم حاکم در پوشش اصالح طلبی  و33
!بود»دموکرات انقالبی«ھستند کھ رژیم جمھوری اسالمی»دموکرات«آنھا ھمانقدر.بودن خود را استنتاج کرده اند»دموکرات
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جانشینھایحکومت،انقالباتترینرادیکالدربلکه،شودنمیآغازصفرازحکومتی-ھیچ٢٩

ومنافعجھتدرودستکاریراقدرتھایساختاروھانھادازبسیاری،شدهسرنگونھایرژیم

حوزهدربیشتر،تمایزنقطهبارزتریندھند.میشکلتغییر،جدیدحاکمگروهھایخواسته

دارمیراثھموگسستھم،اسالمیحکومت،نظراین.ازسازدمیظاھرراخودایدوئولوژی

نھاد ھائی از نظام سلطنت است.

:آنخاستگاهوخشونت

مندنقشهخشونتبهغریزیخشونتازگذردرشناختعنصراھمیت

بھائمحقدربزرگیانصافیبیوتھمتاینامازنند،میدمبھیمیستمبارگیازگاھیمردم«

دردمیفقط.ببراستھنرمندانهاشستمکهباشد،انسانستمبارگیبهتواندنمی.جانوراست

گوشبامردمکردنمیخفکربهھرگزولی)،(آیدبرنمیاینجزچیزیاواز،کشدمیدندانبهو

34نمی افتد حتی اگر قادر به انجام آن باشد» .

یکدرولیاندداشتهمتضادینظراتانسانسرشتدرموردکنونتازمانترینکھنازفالسفه

جانوراندیگربرابردرضعیفبسیارموجودیاولیهانسان:اندبودهنظرھمگفتتوانمینکته

جانوران،آناتومیوغریزیحس،شامهقدرت،درندگیخشونتگیریبکاردربود؛طبیعت

اوبهکهبودانسان-حیواناینھوشمندی،اینھمهبا؛دارندھاانسانمابرگیریچشمبرتری

ھمنوععلیهتعرضیخشونتیوجانورانازفراترخشونتیتوانوجانورانھمهبرسلطهامکان

ایناثربر.یافتراطبیعتبرسلطهتوانطبیعتازبخشیبعنوانانسانسانبدینداد.راخود

کهاوجیدرپروازبرایھائیبال،زمیناعماقشکافتنبرایھائیچنگالانسان،ھوشمندی

دوررويتبرایتیزچشمانی،نمایدنمیبیشبالیشکستهبرابرشدرآسمانشاھینپرواز

ناجانوریاوباقیاسدردریانھنگکهداردراکرانبیاقیانوسانتھایدرشناوھاستارهترین

اوراآفرینشنردباندر،بودداشتهدریغجانوراندیگرازطبیعتکهھوشمندیعنصراست.؛توان

مبدلخیالوتصورفراسویخشونتیبکارگیریامکاننیزوتمدندرساختنمثالبیموجودیبه

بهطبیعتدرغریزیجانوریازانسانگذرتاریخیتحولاینزمانازلحظهکدامدراینکهساخت.

تکاملدرآگاھیفرآیندداد.تکویننظرتواننمیدقتبهاست،ساختهممکنرامتفکرموجودی

رمزآلودتاریکشبھمانندھمواره،طبیعتپدیدهترینپیچیدهبعنوان،انسانمغزبیولوژيکی

35بوده است.

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

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

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

حسینیصالحترجمھ٣٣۵ص،کارامازوفبرادران،داستایوسکی34

33

https://www.sciencealert.com/science-still-can-t-explain-consciousness-but-that-might-soon-change


بهدیگرانکردنواداربرای،فردیکفیزیکیقدرتشکبی،انسانیتجمعاشکالنخستیندر

دیگربامشترکاتیکهبوداینوشتهناقانون،رابطهایناست.کردهایفاءمھمی،نقشاطاعت

برراگروهرھبریکهفردیفیزیکیقدرتاز،گروهافرادتکتکزیرا،داشتطبیعتدرجانوران

بدنبالرافیزیکیسختمجازات،سرکشیواطاعتعدمکهبودندهآگابخوبی،داشتعھده

میدرکآگاھیوحسباآنراانسانو،غریضیحسبارارابطهاینجانورانداشت؛خواھد

دایرهتوانستنمیوشوداعمالتوانستمیکوچکیجمعدرفردفیزیکیقدرتاینولیکرد؛

قدرھرطبیعتشیردریککهھمانگونهنگھدارد.خودفردیتقیددرراھاانسانازوسیعی

درموجودتنھاانسان.براندفرمانجنگلدرھاشیرتمامیبهتواندنمی،وحشیودرنده

اقلیمیدروھاانسانازبزرگیجمعبرورفتهخودجسمیقدرتازفراترکهاستطبیعت

داشتتقیدایناعمالھاینھادوفکربهنیازاو،امراینبرایبراند.فرمانتوانستمیوسیع

تکاملزیرا،باشدداشتهدیگرجانورانبهنسبتکینهوانتقامحستواندنمیشیرھمچنین.

کینهوعدالتحسنهوداردایدوئولوژینه،ببریاشیرشود.میمتوقفغریزهحددرآنروانی

بنامجانوریمختصاین؛کشدمیخوددشمنپوزهمالیدنبخاکبرایاینقشهونهانتقامو

ظرفیت،اوآگاھیوروانیتکاملظرفیتبااوبیولوژیکیتکاملکهاستطبیعتدرانسان

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

درکارنقشبرانگلسفردریشواستنامیدهسازابزارحیوانیراانسان،فرانگلینبنجامین

انسانحیطهبهبیولوژیکجھانازگذردرتدریجیفرآیندیکهداردتاکیدمیمونازانساندگرگونی

ازایدهتجریددرانسانھوشمندیجھشنخستینکهکردتصورتوانمی36پوشاندمیراامروز

مرتبطنیززباناولیهاشکالگیریشکلباکه37استبودهآنرویبرنامگذاریومشخصشیئی

تکویندھد.رختوانستمیاجتماعیھایگلهنخستینبهھاھوموساپینگذرباکهاست

جانوراندیگرمندنقشهانھدامقدرتومندطرحزندگی،طبیعتبرسلطهقدرت،انساندراندیشه

(جمعیخصلتواندیشهبرخشونت،اینروازساخت.فراھمنیزراانسانخودھمنوعحتیو

توانستنمیمنزویوتنھاانساندر،ھوشمندی؛نیستفردیکرداریودارداتکاءکولکتیو)

حوزهبهانسانجھشوجمعیپیوندبهفردیغریزهازفرارویآیندبرھوشمندیزیرابگیردشکل

زندگیامکانانساننوعبهامرھمین؛استمادیجھانازایدهتجریددرویتوانائیواندیشه

جانورانبرابردرخودجمعیخشونتزادهیکسوازبشر،دیگرعبارتیبه؛استدادهرامندنقشه

این،ھوشمندیدیگرسویازو38شد،میمنقرضوینسلاحتماالآنبدونواستبوده

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

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

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

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

دیگرحیواناتباخودزندگیمحیطازبقاءغریزیحکمبهبناحیوانات،طبیعتدراست.بودهنیزخود

دھند.نمیانجامسیستماتیکشکنجهبرایریزیبرنامهولیکنند،پارهراھمدیگراستممکن

سازماندھی شکنجه از آن حیوان متفکری بنام انسان است.

ولفگانگ سافیسکی می نویسد:

عملروحازخشونتبلکه،نیستخشونتمنشاء،دیگریبرغلبهروحیهوجوئیانتقام،جنون«

میانتخابرا)خشونت(وسیلهکهنیستایلحظهانگیختگیبرگیرد.مینشاّتانسانگرای

ویافتهسازمان،شدهطراحیامریخشونتدارد.قرارآنپشتدراندیشهومحاسبهکند.بلکه

،ھیجانوانگیختگیبرازناشیدھد.خشونتمیگسترشراآندامنهوکارآئيکهاستمکانیزه

درمحدود.ابزاریبهدسترسیباوھزینهپرعواقبیباغالبا،ناکاراخودکلیتدراستخشونتی

وفشرده،ایلحظهغیرومداوماستخشونتی،کندمیتبعیتمنطقیازکهخشونتی،مقابل

میھدایتخودھوشمندھستیبرتکیهبابلکه،غرایزپایهبرنهانسان.زیراشدهمحاسبهدقیقا

39شود؛ به ھمین دلیل او ممکن است که خشن تر از درنده ترین حیوانات عمل کند» .

ھاینھاددرقھردھیسازمانوکاراجتماعیتقسیمبهخشونتسیاسیواجتماعیمنشاء

با،استخوردهگرهانسانبقاءغریزهباکهھوشمندھستیاینمیگردد.بربشریجامعهمعین

افراددفاعوآبیارینظیرمشترکامورسازماندھیبرایاولیهجوامعدرانسانیافرادآئيھمگرد

40قبیله در برابر تھدیدات بیرونی ، نخستین افراد تخصصی در امور نظامی شکل گرفت .

خوردهگرهکشتنغریزهبااگرچهواستفردیطبیعتجانوراندیگرمانندانساندربقاءغریزه

بارخشونتاعمالترینفجیعارتکاببهراآدمیانکهنیستغریزهوھاژندیکتاتوریلیکن،است

نھادوابزارنیازمند،کندپیداعملظرفیتبقاءبرایفردینیازازفراترغریزهاینکهانگیزد.برایمیبر

وآشوویتسندارند.آنراارتکابتوانطبیعتدرجانورانتریندرندهکهاستسازماندھیاندیشهو

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

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

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

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

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

Published by: Princeton University Press, (August 2011)
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دوآوردنبردرحدجانورانھمهمانندغریزهکارکرد؛کنندنمیتغذیهانسانطبیعینیازازگوالک

کامالطبیعتدرجانورانخشونتمنظراینازشود.میمتوقفبقاءوغذایعنی،حیاتطبیعینیاز

مرزتاراخشونتارتکابافقکهاستھوشمندانسانبهغریزیجانورازگذراست.دفاعی

«درآئيھمگردبهراویبقاءغریزه،انساندرھوشمندیمیبرد.پیشوتعرضیھاناشناخته

زندگینیازمندآناجتماعیشکلترینابتدائيکهداشتواطبیعتجانوراندیگردربرابراجتماع»

اینداد.رامندنقشهکشتارمجالجانوراندیگرنیزبرخالفاوحیوانیغریزهبهکهبودمندنقشه

ازایپارهنگرشبهخشونتمنشاءدرانسانسرشتازایراھهتکبهانسانتکویندوراھه

بهانسانیروابطبودنآلودهفرویدمنظرازٍمٍٍٍثالبرایاست.انجامیدهتاریخدربزرگاندیشمندان

واجتماعیگسترهدرکهاستبشرکودکیپریشیروانادامه،تمدنبنیادتمامیوخشونت

کهاستکسینخستینفرویدولیداشتهوجودبازدیرازاندیشهایندھد.میرخمکررییدایره

أن را با روانکاوی پیوند می دھد و نگاھی بدبیننانه به انسان دارد که در زیر به آن اشاره خواھم کرد.

بیانخود41فرھنگی»خشونتاثرگذار«نوشتهدرگالتونکیوھانکهھمانگونه،صلحشناختنبرای

دربتوانیماینکهبرایوھستیمآنمنشاءوقھرشناختننیازمندھرچیزیازپیشمااستکرده

قواعدکهاستقھرقانوننھایتازیرا.بشناسیمراآننقشوقھرقانونباید،کنیمزندگیصلح

سیاسینظریهدربرانگیزچالشنقطهآندرست،خشونتمنشاءشناخت.نویسدمیراصلح

است که ناگزیر باید با تامل به آن پرداخت.

کهکردادعابتوانشاید42بودیم.ھوشمندیغیرجانورانما،دولتبدونکهبودگفتهارسطو

خشونتازرویفرافرصتویبهکهاستطبیعتجانورانتمامازتمایزانسانوجهھوشمندی

ھیچیافتهنظامخشونتاینبدونواستدادهرادولتدریافتهنظامخشونتبهجانورانغریزی

تاریخناخواهخواهبشریروابطبرحاکمقوانینگیرد.تمامشکلتوانستنمیبشرتاریخدردولتی

قانونیودولتھرتکوینیمایهبندرواندبودهخشونتوقھرفرمانبهآغشتهودارندخونینی

باآنانزندگیشیوهزیرا،نامیدمیھادولتبنیانگذارانرادامدارقبایل،کائوتسکیدارند.کارلقرار

سربرجنگوحیواناتکشتنبهعادتونظامیانضباطودرکوچجائيجابهوحرکتسازماندھی

43چراگاه ھا ھمراه بود.

مفھوم مشابھی را « جان کیگان» تاریخ نگار برجسته جنگ عنوان می کند:

ھایجنگپروسیکارکھنهاین،کلویتزحکمنیست.ایندیگروسایلباسیاستادامهجنگ«

بارهدر«اورسالهشد.اگرچهمیتریفھمقابلمکانجھانانگاه،بودمیدرستاگرناپلئونی

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

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

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

،کندالقاءاستممکنانگلیسیزباندر»استدیگروسایلیباسیاستادامهجنگ«اوعبارت

ھادولتمنافع،ھادولتوجودمتضمنایاندیشهزیراچنین،استناکاملاواندیشهکهگفتباید

،ھادولتوجودبرمقدمجنگلیکنآنھاست.بهیابیدستچگونگیدرمحاسبهمنطقو

یکانسانکهبودگفتهارسطو..استبودهآنازپیشھزارهچندیندراستراتژيیاودیپلماسی

حیواناینبگویدکهرودنمیاینازفراتروارسطوستفرزندکلوویتزاست.سیاسیحیوان

شوندروبرواندیشهاینبانتوانستندکلوویتزنهوارسطونهولیجنگجوست؛حیوانیکسیاسی

44که انسان حیوان متفکری است که در او ھوشمندی ، توانائی شکار و کشتن را بوجود می آورد».

برایفکریبزرگھایچالشازیکی،میالدبعداز۴٧۶دربّربّرقبایلبدسترمامپراتوریسفوط

از،کشوربرایفدراتیواساسیقانوننخستینتدویندرآمریکابنیانگذارانبود.جدیدعصردرغرب

ورمسیاسینظاممطالعهوقفھاسال،جیجانوھمیلتونالکساندرتاگرفتهمادیسونجیمز

بررمسنگینسایه45بود.آنبازتابفدرالی»ھایداشت«یادوبودندکردهآنطوالنیبقایراز

برومرھیجدھم«درمارکستحلیلدرتوانمیراجدیدتاریخیدوراندرانقالباتضدنیزوانقالبات

رومیانسخنانوھاایده،ھاواژه،فرویدروانکاویتحلیلدرحتی46کرد.مشاھده»بناپارتلوئی

جدیسوالاینملتھبجھانیدرغرباندیشمندانبرایدارند.چشمگیریحضوربعدقرنیدر

بارانسانیجامعهآیاکرد؟خواھدتجربهراانحطاطیچنینباردیگرغربتمدنآیاکهداشتوجود

دیگر به « عصر تاریکی» تازه ای ھمانند سقوط رم باز خواھد گشت ؟

ادوارد گیبون در « افول و سقوط امپراتوری رم» می نویسد:

باشد.کمترآیندهبهنسبتھایماننگرانیدلوبازترمادیدافقباید،تجربهسالچھارھزاربعداز«

پاایقلهکدامبلندیبه،کمالبهخودپیشرفآرزویدربشرنوعکهکنیمتعیینتوانیمنمیما

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

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

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

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

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

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

:رجوع شود بھ45

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

44John Keegan: A History of Warfare,NewYork Vintage 1993. Chapter What is War? pp.37-38
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اولیهمنشاءبربریسمبهمردمیھیچکهکردتصورخاطراطمینانباتوانمیولیگذاشت.خواھد

47خود باز نخواھند گشت ، مگر اینکه چھره طبیعت دگرگون شده باشد».

درکامهخودھایرژیمظھوروخودنوعازانسانکشتارترینسابقهبیبااولجھانیجنگآغاز

اروپا سایه تردیدی بر این خوش بینی تاریخ نگار بزرگ انداخت .

پیشسالصدیکطولنیست.درآنشکلتنھا،امااستخشونتشکلترینچشمگیرشایدجنگ

ھمعلیهاروپائیھایازقدرتایتازهبندیصفکه١٨۵۶درکریمهجنگبجز،اولجھانیجنگاز

بیندررقابت،زمانآنتابود.ندادهاروپارخدرمھمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودرا

جنگ.داشتجریاندورھایقارهدرواروپا،اصلیھایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورھای

وخودھمنوعازبشرصنعتیکشتار:عصربوددیگریمفھومدر»مدرنیته«آغاز،اولجھانی

سرنوشتمسیربراولجھانیجنگمثلایحادثهھیچانسان.تصوروخیالدایرهازبیرونبربریتی

وسیاسیمعادالتازبسیاریاولجھانیجنگبدوناست.نداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشر

اکتبریانقالبنهشایدبود.نمیخودامروزیشکلبهشایدجھانپولیتکژئوآرایشواقتصادی

ھمادامهناپذیریگسستزنجیرهھمانندکهسردیجنگونهدومجھانیجنگنهومیدادرخ

ژئوقدرتثقلمرگز،اولجھانیجنگ.داشتمیراخودامروزیقدرتآمریکااحتماالنهوبودند

اثرنیزھادولتدروندرخشونتبروزبرشکلودادانتقالآمریکاقارهبهاروپاازراجھانپولیتیک

کشتاروباویرانیجھانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجھانیجنگاگرچه؛گذاشت

اروپاروشنگریعصروطنجھانانسانگذردرعطفنقطه،جنگنخستینلیکنبود.ھمراهانسانی

کوچکشھرجنگدرتنھا48بود.مرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیناسیونالیسمبه

چھارصدوبینروزیکدرفقط،فرانسهدرنامھمینبهایرودخانهکناردرSomme(سوم»(«

به»پرستیمیھن«بنام،جبھهسویدودرنظامیفرماندھانتوسطنفرھزارششصدتاپنجاه

عللبارهدراندیشهبهراروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکام

آن واداشت. آیا چنین بربریتی از سرشت انسان برمیخیزد یا ریشه در علل دیگری دارد؟

کجاست؟ازخشونت:انشتاینوفرویدزیگموند

ھایخیابانبهکهراجنونشھوتباتوامطوفانیھایگردبادبتوانیمسختیبهشاید«ما

درخودعواقبتمامباراحسھمانتوانیممیولیدریابیم.،بردندھجومرمامپراتوری

،امروزیمتمدنانسانکنیم.مشاھده،گذردمیماچشمانبرابردرامروزکهراحوادثی

49بدور ازتمدن است و به موجودی صرفا روان پریش تبدیل شده است» .

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

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

با،برجستهآنتروپولوژیستوروانکاویکبعنوانفروید،١٩١۴درجھانیجنگآغازازپیشاندکی

ارائهدولتحاکمیتوقانون،انسانیجامعهمنشاءازترسیمیکهکردسعیتابو»وتوتم«انتشار

،پرھیجانبودموجودی«اولیهانسانکهپردازدمیانسانتاریخپیشبهاثرایندردھد.فروید

بودشدنکشتهازپروابیوکشتنشیفتهاو.طبیعتجانورانھمهازشرورتروتربیرحمبسیار

در،داشتمیبازخودھمنوعخوردنوکشتنازراجانوراندیگرکهایغریزه«نویسدمی.فروید

مورد آدم صدق نمی کرد».

کھندورهپژوھشگرانبرایلیکن.بنمایدانگیزکراھتشایدھاانساننخستینازتصویریچنین

آیاگردید؟محوماسیارهازچگونه»نئاندرتالانسان«کهداردوجودجدیسوالاینامروز،سنگی

گفتهبهکهمابھشتیحوایوآدماین،امروزیبشرتباریعنی،ھا»ساپینھومو«خواریآدم

نئاندرتال«انساننابودیدرنقشیبودند،جنگلدرھوشیتیزودرندهگوریلدو،باکونینمیخائیل

درخواریھمنوعولی،استمشترکجانوراندیگروانسانبیناگرچهکشتنغریزهاند؟نداشته»

فقطنهولی،بکشندراھمدیگراستممکنپلنگوببریاشیر؛شودمیمتوقفجانوراندیگر

کندنمیتحملراپلنگیاروباهحضور،شیر.خورندنمینیزراھمدیگربلکهندارندخواریھمنوع

گوشت،امروزھمین،آفریقاوآسیادربومیقبایلازبسیاریآنکهحال،خوردنمیراآنھالیکن

شکلترینخشناینواستطبیعتخوارجانورھمنوعتنھا،انسانفرویدمنظرازمیخورند.راببر

قھر، بخش تفکیک ناپذیری ازنظم و تمدن را تشکیل میدھد.

وانسانیاولیهھایگلهازایپارهدرآدامخواریجودوواساطیر،روانکاویبینایرابطهفروید

50میدھد.تسریبشریتمدنکلیتبهراانساندرپریشیروانوساختهبرقرارمذھبظھورنیز

واودادقرارتئوریبارهدراونظریهوھابستوماسدرتوانمیرافرویدینگرشاینھایزمینه

ایتودهروانشناسیبهآنرا،خشونتازخودتحلیلدرفرویدولیبازیافتاو»طبیعی«وضعیت

نویسندگانازبخشیآثاربرکهمیدھدپیوندتمدنانحطاطووقھقراکودکیدورهبازگشتبعنوان

انگلیسیشناسجامعهوروانکاو،جراح،تروترویلفرد،فرویدباھمزمان.گداشتاثربیستمقرن

«دربسیاریبالینیکتاببصورتکهکردمنتشرجنگ»درودرصلحگلهغرایز«بناماونوشتهکه

روانیھایجنگھایپروپاگاندیستومردمتودهبهنسبتفراترطبقات»اجتماعیروانشناسی

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

Published by: Oxford University Press
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کندمینقلمیالدازپیشدومقرنرومینویسنمایشنامه52»پالتوس«ازبارھافروید51آمد.در

تاریخوزندگیتجربهھمهایندربرابر«گویدمیواست»گرگدیگرانسانبهنسبتانسان«که

بشریقدرتسازندهسرشت«کهدھدمیادامهو»؟داشتخواھدآنراانکارجسارتکسیچه

پارهازخودنگرشایندرفروید53باشد».داشتهاوراویرانگرھایقدرتبرپیروزیدعویتواندنمی،

وبودمتاثرداشتندانحطاطبهمجددبازگشتوتاریخایدایرهگردشبهباورکهنگارانتاریخازای

بهاوحرکتامکاناندازهھمانبهکندرشدمتمدنانسانھرچه«کهرسدمیاستنتاجاینبه

54قھقرا و افتادن به روان پریشی و بربریسم  در وی بیشتر میشود».

سمبلرماوست.برایمرجعنقطهرم،انسانیدرجامعهخشونتازفرویدروانکاوانهتحلیلدر

یکبلکه،بشریزیستگاهنهرمگویدمی.فرویداستانحطاطنیزودائمیبقایازایپیچیده

کند.«میصدقنیزتمدنمورددر،استصادقفردمورددرکهچیزیآنواستروانیھویت

ھمرویبرکهھائیخرابه،استمعماریگورستانبلکه،جاویدوابدینه،فعلیجاودانه»شھر

،روانزندگیدرکهنویسدمیشھرجاودانه»«تاریخبهاشارهدراو»خواب«تعبیردراند.انباشته

کهچیزیآنیعنی،انسانرواندرثابتسرشترود.ایننمیازبینھرگز،گرفتشکلکهچیزی

تعمیمایندرفرویدھست.نیزبشریتمدنبهتعمیمقابل،دھدمینشانراخودفردیکرواندر

نمیبشرتاریخیتکاملوبیولوژيکتکاملمراحلبینچندانیتمایز،تاریخبهانسانروان

ھمیشهبشریجامعهبربریتسویبهقھقراوکودکیعصبیمراحلبهبازگشت،گذارد.بنابراین

55وجود دارد و از دالیل یگانه ای تغذیه می کنند.

ھرکهبپذیریمراحقیقتاینمااگر«کهسازدمیمطرحراایدهھمیناو»لذتاصلفراسویدر«

آندر،نداردوجودنیزاستثنائیھیچقاعدهبراینومیمیردخوددرونیدالیلبهایزندهموجود

کهآنجائی..ازاست»مرگسویبهمیلحیاتیھرگونهھدفکهھستیمآنگفتنازناگزیرصورت

تمامیشکستبسوی،مرگغریزهواردایرهسرشتپسنیستبالغفردیکجزچیزینیزتمدن

.56پیشرفت و رشد اجتماعی  نشانه رفته است »

56Ibid
55Patrick Brantinger .Bread and Circuses.Theories of Mass Culture as Social Decay.CornellUniversity Press.1983.p158
54Ibid

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

52»Homo, homini,lupus»Plautus:

51

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

برمیخواھمومیمانمزندهکھمنمامرآخردر،میسترباندکھاستاینحقیقت.نامیدخواھدکارجنایتمراگوسفندیک،طبیعتا.کنممیزندگیگرگ
گرگ،امگفتھتوباخودھایصحبتآخریندرکھھمانگونھولی،ھستمتنھاشماربیگوسفندھامیلیونبرابردرمناگرچھ.نباشدحدیھایمکامیابی
وھنرمندانھتالشیبلکھ،کنندهخستھواورماللتالشنھمنظورم.استآنبھرسیدنبرایدرتالشمدرنتکنیککرانبیالزاماتازجزویبودن

ومصممگرگیکبایدفقط،نیستدشواریچندانکار،باشدزیادآنانتعدادکھھمھرقدر،گوسفندانفریب،میسترباندکھامدریافتھمن.استظریف
».بودمجھزدندانیوچنگباخودسرشتبھبنا
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با،نوزدھمقرنپایاناروپایازمینیاتوریجھانبعنوانھابسبورگامپراتوریفروپاشیتردیدبی

آنرافرویدکهسیاسیصحنهبهمردمھایتودهورودو،خودھنرمندانوفالسفهترینبرجسته

57پدیده منفی می دانست ، تاثیر بسزائی در اندیشه وی داشته است.

تحلیلبهبربریسموخشونتواردایرهتکرارامکانوانسانروانوغریزهبهنگاھیچنینبافروید

ھایانساندربینخواریآدمبهمذھبآغاز،فرویدنظرپردازد.ازمیمذھبمنشاءوجنگپدیده

تاثیرو(استگرفتهنتیجهاساطیروتراژدیظھورازکهگناهاحساسوپدرقتلنخستینواولیه

نقشمذھب،تمدنبهتاریخماقبلازحرکتدرگویدمیو)استترمحسوسزمینهایندرنیچه

ھای«ریشهکهگویدمیواستکردهایفاءرافانتزیبهدادنعقالنیتسیستمیاپوششپردهیک

میبر)اودیپعقدهپدر(کشتنگناهحسواولیهآدمخواریمراسمبهحقیقت»درتوتمجشن

درریشهنیزمذھبشکلنخستینووبودهپرستشآئیننخستین»توتمجشن«وگردد

مشترک»«پارانوئیپایهبرکهھستندتوتمیسمازپنھانیشکلمذاھبھمهوداردآدمخواری

58قراردارد و تمامی مذاھب بعدی چیزی جز بازتابی از این پارانوئي جمعی نبوده است .

واستبربریسممتحدپیشرفتآندرکهکنیممیزندگیشگفتیعصردرماکهنویسدمیفروید

اونگاهمیکند.جستجوآدمیپریشیرواندرراانحطاطعلت،سیاسیشناسیجامعهبرخالف

انسانیجوامعاولیهھایگلهمنشاءذاتازایپدیدهآنراومیگرددآغازپریشیروانازخشونتبه

پیشرفتمراحلتمامیدرانسانھمگامکهمیگیردنتیجهآنھابیندرآدمخواریازاشکالیبروزو

خود است.

وشناسانمیگردد.باستانبربشریشدهضبظتاریخدمسپیدهازپیشبهآدمخواریمشاھده

آدمبرایانساناولیهھایدرگلهناپذیرانکارشواھدیکشفبهقبلھامدتاز،شناسانانسان

59خواری دست یافته بودند که در« روان جمعی» آنان نقش بسته بود .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

افسانهقالبونمودمیجامعهمسلطاخالقخالفبروھولناکھموارهآنمستقیمبیانلیکنکند.

و اساطیر در واقع  نقش ھشدار دھنده ای  از آن بوده  که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردید.

بودآدمخواریوخشنخدایکیھان،فرمانروایوزمانخدای،کرونوس،یونانیاولیهاساطیردر

سرنگونراخودپدر،کرونوس،اسطورهبهبنابود.خوردهآنھاتولدمحضبهنیزراخودفرزندپنجکه

خواھدسرنگونخویشفرزندانازیکیتوسطخودبنوبهاوکهبودکردهپیشگوئیپدروکندمی

60شد ، و کرونوس برای حفظ قدرت ، ابائی از فرزند خواری به خود راه نمی دھد.

مهتصویرآنھاکهدھدمینشانمابهخدایاناساطیرتاریخیھایزمینهوعلمیسنجشلیکن

اند.شدهمنتقلدیگرھاینسلبهافسانهدرقالبکهھستنددرزمانقدرتمتافیزیکبازنمایوآلود

خشونتبازنمائیدرایاسطورهھایروایتتریندرخشانازیکیشاید،فردوسیشاھنامه

دربارھفتوھشتادودویست،دیو»«واژه.کندمیبیانراسیاهدیوپوششدرسیاسیقدرت

اساسبراست.ترسناکقدرتیکتمثیلسیاه»دیو«آنھادرواستشدهتکرارشاھنامه

وفولکلورشناسیریختبربارنخستینبرایکهروسیمحقق،پروپوالدیمیرارزشمندتحقیقات

«ھایواژهاند.بودهقدرتصاحباشرافواقعدر،سیاهھایدیو،انداختروشنائيھاافسانه

دیوان«ودیوساالر»«ودیوان»«و»خشونتوخشممآبدیوگسستهمھارشکل»(دیوانه

مینشانراقدرتباآنرابطهنحویبهکهاندبودهدیو»«واژهھمانازایمشتقه،غیرهوبیگی»

61دھند.

اربابمرحلهدر-خداانسانتصویر.اندریشهھموخونھمجنگلدرجانورانبامذاھبدرخدایان

قدرتازاستبازتابیعامیانهباورھایوھاافسانهواساطیردر-حیوانانسانومذاھبالنواعی

،مصریاساطیردرکهنویسدمیمارکساند.آمدهدرانسانذھندرخداازتصویریبهکهزمینی

میکرددبرانسانتاریخبهآنریشهکهکردندمیپنھانجانورانازرادرتصویریخودخدایانتمامی

پیوندآندرکهگرفتمیقرارجانورانازردیفیدربشربود.»طبیعیتاریخ«ازبخشیخودکه

اینکنندهتنظیم،قانونوبوداستوارنابرابریبربلکهبرابریاساسبرنهھمدیگرباھاانسان

باشند،آزادینبوداینکنندهبیان،قوانینکهمیکردایجاب،آزادیبیجھانشرایطبود.نابرابری

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

Publication 10/Revised Edition/1968.

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

60“Daniel Diehl and Mark P. Donnell”

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

«بیانخودوسیعترمفھومدرفئودالیسمکهگفتتوانمینیست.انسانناآزادھستیشیوه

حیواناتپرستششاھداولیهمذاھبدرمادلیلبھمینبود…»حیوانیسلطنتاینمعنوی

62ھستیم ..»

ترسیمدرانگلسومارکسطرفازمتفاوتکامالبرداشتیمنشاء،انسانیاولیهھایگلهداستان

و)١٨۵٨در(»داریسرمایهپیشاقتصادیھایبندیصورت«درمارکسبود.آتیجامعهیک

یوھانتحقیقاتبراساس)١٨٨۴در(دولت»وخصوصیمالکیت،خانوادهمنشاء«درانگلس

،بشریھایآئیگردھمنخستینکهبودندرسیدهگیرینتیجهاینبه،مورگانلوئیسوباشوفن

درجملهازوچیزدرھمهاست.آنھابودهدیگریبرگریستموسلطهبدونوساالرمادرجوامعی

منتشر١٨٧٧در»کهقدیم«جامعهعنوانتحتمورگانتحقیقاتبودند.مشترکجنسیرابطه

عالیتریشکلدراولیهطوایفبرادریوبرابری،آزادیاحیاء،آتیجامعه«کهنویسدمی،گردید

بودنگرگازماھیتفرویداستنتاجاتمقابلنقطهدراولیهجوامعازتصویریچنین63بود».خواھد

جدیددورانبهباستانرمدرکالسیکعصرازآننظریهکهداشتقراردیگرانسانبرابردرانسان

شدهگمایدهاین،یافتمیایکنندهتھدیدشبحایتودهھایجنبشکهزمانھروبودرسیده

زبان بیانی تازه ای پیدا میکرد.

واستشدهشروعای»تازهکالسیک«عصرکهبودگفته١٩٢٠ھایسالدرموسولینیبنیتو

تودهھایجنبشعلیهواکنشلیکن.نیستندبیشابزاریبلکه،تاریخقھرماناننهمردمھایتوده

روانشناسی«دربنلوگوستاوبه،روانشناسیحوزهدرآنھابهخشونتوتخریبانتسابوای

نوشتهدرمتعددیموارددرفرویدکه64میگرددبرعمومی»افکار«ازارزیابیدرتارتگابریلوتوده»

بنگوستاولوھمانولی65است.کردهواردراآنھاھایایده،انتقادینگاهونقدبدون،خودھای

به66،رسیدقدرتبهموسولینیرھبریبهایتودهتاریکجنبشیکبعنوانایتالیافاشیسموقتی

حمایت از او برخاست.

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

Mass Movement

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

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

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

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

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

62

Karl Marx : Debates on the Law on the Theft of Woods. Collected Works.P230.
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مرگ»زمانوجنگزمانبارهدرھائیاندیشه«نوشتنبهفروید،اولجنگآغازازبعدماهشش

آدمخواریاینبردلیلیکهکردسعیورفتمیجنگعللموردیتحلیلازفراترکهآوردروی

گردیدمنتشر١٩١۵درنوشتهایندھد..ارائهانسانیجوامعدرسابقهبیخشونتوشدهمکانیزه

.فروید در این نوشته انگشت اتھام را علیه دولت ھا متوجه ساخته و میگوید:

اعمالیچنینمیخواھدکهدلیلبایننه،کندمیمنعخطااعمالارتکابازراجامعهافراددولت«

راخود،طلبجنگدولتآورد.درخودانحصاردروتنباکونمکمثلراآنھامیخواھدبلکهبروند،ازبین

ورزد.دولتاقدامباریخشونتعملھربهوکثیفعملھربهجامعهافرادعلیهکهمیداندمجاز

مثلخودشھروندانباحالعیندر.مینمایدفداکاریواطاعتباالترینبهوادارراخودشھروندان

میبکاررانظراتوبیاناخبارگردشمورددرکاریپنھانوسانسورباالترینومیکندرفتارکودکیک

مورددرشایعهوخبرترینشومبهنسبتراشدهسرکوبشھرونداناندیشهوذھنوبندد

بایدکهھادولتدیگربهنسبتقراردادھاوھاازتضمینراخود،دولتسازد.میدفاعبیحوادث،

یکواست،قدرتآزمندوحریص،شرمیبیباومیدھدنشاناعتنائیبی،میماندپایبندآنھابه

زمانبارهدرھائیاندیشه(بزند»پرستیمیھنعنوانتحتآنامیالبهتاییدمھربایدشھروند

٢٨٠=٢٧٩زندگی)زمانومرگ

طولنیست.درآنشکلتنھا،امااستخشونتشکلترینگستردهوترینچشمگیرشایدجنگ

ازقدرتایتازهبندیصفکه١٨۵۶درکریمهجنگبجز،اولجھانیجنگازپیشسالصدیک

آنتابود.ندادهاروپارخدرمھمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودراھمعلیهاروپائیھای

دورھایقارهدرواروپا،اصلیھایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورھایبیندررقابت،زمان

دروندرقدرتروابطدینامیسمبابنحویھاجنگوقوعداشتتاکیدبایدنکتهبراین.داشتجریان

درونیمرزازبیرونآنوقوعحوزهکهھرچنداستمرتبطآنسیاسیاقتصادپویائیوکشوریک

یک کشور است.

وخودھمنوعازبشرصنعتیکشتار:عصربوددیگریمفھومدر»مدرنیته«آغاز،اولجھانیجنگ

سرنوشتمسیربراولجھانیجنگمثلایحادثهھیچانسان.تصوروخیالدایرهازبیرونبربریتی

آرایشواقتصادیوسیاسیمعادالتازبسیاریآنبدونواستنداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشر

رخاکتبریانقالبنه،اولجھانیجنگبدونبود.نمیخودامروزشکلبهشایدجھانپولیتکژئو

وبودندھمادامهناپذیریگسستزنجیرهھمانندکهسردیجنگونهدومجھانیجنگنهومیداد

پولیتیکژئوقدرتثقلمرکز،اولجھانیجنگ.داشتمیراخودامروزیقدرتآمریکااحتماالنه

اقتصادازبخشیبهراوسیعکشتاربرایاسلحهتولیدودادانتقالآمریکاقارهبهاروپاازراجھان
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جھانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجھانیجنگاگرچه67کرد.تبدیلجھانسیاسی

خشونتعنصرکردنوارددرعطفنقطهجنگنخستینلیکنبود.ھمراهانسانیکشتاروباویرانی

روشنگریعصروطنجھانانسانگذروالمللیبینمسلطروابطسیستماتیککارکرددرایتازه

درخودبنوبهکهبودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیھایناسیونالیستبهاروپا

متمدنانسانازخوددرکدرراھااروپائي،جنگواقعدر68گذاشت.اثرھادولتسیاسینظام

نامھمینبهایرودخانهکناردرSomme(سوم»(«کوچکشھرجنگدرتنھاساخت؛بحراندچار

دودرنظامیفرماندھانتوسطنفرھزارششصدتاپنجاهوچھارصدبینروزیکدرفقط،فرانسهدر

ازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکامبه»پرستیمیھن«،بنامجبھهسوی

روشنفکران  و از جمله فروید و انشتاین را به اندیشه در باره علل آن واداشت.

بهوکردهترکراخودآلمانیشھروندیآنبامخالفتدرواولجھانیجنگآستانهدرکهانشتاین

باو،اتمیعصربهجھانورودازنگرانیدلباوطلبصلحیکبعنوان،بودکردهمھاجرتسوئیس

ژوئیهدر،بودافالطون»جمھوری«آوریادکه»روشنفکرانجھانیحکومت«بهافالطونیباور

:نوشتفرویدزیگموندبهاینامهدر١٩٣٢

کهآیدمی….بنظرمھارکرد؟راویرانگریونفرتبهآدمیروانگرایشمیتوانآیا؟»جنگچرا«

تماما،گذارندمیاثرھاملتبرسرنوشتکهبشریھایفعالیتترینحساسازحوزهآندقیقا

،ھاحکومتیاوسیاسیرھبرانھمهاست.افتادهسیاسیمسئولغیرحکومتگراندستبه

رھبراناینھستند.مردمھایتودهطرفازخودانتخابویاقھربکارگیریمدیونراخودقدرت

سیاسی را نمی توان نمایندگان اخالق متعالی ویا عناصر روشنفکر در درون یک ملت نامید.

راهیکجستجویدرو،ھادولتوعمومیافکاربرروشنفکراناخالقیتاثیربرتکیهباانشتاین

تمدنبقایوزندگیومرگموضوعبهجنگمسالهنویسدمی،جنگازجلوگیریبرایجھانیحل

آنگاه،کردغلبهناسیونالیستیاندیشیکجبربتواناینکهمحضبهاست.شدهتبدیلبشری

ھاملتبینمناقشاتحلبرایحقوقیوقانونگذارینھادیکایجادبهھمگانیرضایتبامیتوان

صادرقانونگذارینھاداینطرفازکهباشداحکامیپذیرشبهمتعھدبایدملتیھرکرد.اقدام

ورزد.مبادرتصادرهحکماجرایبرایضروریاقدامھربهبایدآندادگاهیاحقوقینھادو.میشود

اجرایبرایاختیارفاقدبشرینھادیکبعنوانواستقدرتدستدرھمیشهقانوندستولی

برایالزمقدرتجامعهاینکهمگرمیگیرد،قرارفراقانونیھاینھادنفوذتحتواستخوداحکام

اصلیعنیھاملتعملقدرتکهامرسیدهنتیجهاینبهمنباشد.داشتهراخوداحکاماجرای

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

Theمعتبرنشریھنوشتھبھبنا67 Lancetدرکودکمیلیونسھ٢٠١١سالدرکھمیمیردمطلقگرسنگیاثربرکودکیکثانیھدهدرامروز
آنکھحال.استکردهاعالمثانیھششھردرکودکیکمرگآنرا٢٠٠٨سالدرمللسازمانجھانیتغذیھبرنامھ«گزارش.شدمیشاملراجھان

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

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22935692
:ھمچنین رجوع شود بھ

Garry Leech:Capitalism : A Structural Genocide.Zed Books Ltd,2013.p65
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میانشتاینندارد.وجودالمللیبینامنیتبرایاینجزدیگریراهوشودمحدودبایدآنانحاکمیت

ازخودچنگآسانیبهحاکمطبقاتوکنندمیعملخودبنوبهروانشناسیعواملکهنویسد

تسلیمبهوادارراقدرتدراقلیتاینتوانمیچگونهکهاستاینسوالکنند.نمیرھاراقدرت

داردخودانگشتانزیرراکلیساومطبوعاتتاگرفتهمدرسهازحاکمطبقهکرد؟اکثریتارادهدربرابر

اھدافخدمتدرراآنانوانگیختهبررامردمھیجاناتواحساساتکهدھدمیامکانآنھابهاینو

خود قرار دھند!

ازشکلیبعنوانجنگفقطنهوخشونتجوھرتحلیلبهآنشتاینآلبرتھاینامهبهپاسخدرفروید

.فرویداستپوشیپردهبیوابھامبیفروید،ھایپاسخ.پردازدمیبشریجامعهدرخشونت

می نویسد:

« پروفسور انشتاین عزیز

داد؟نجاتجنگتھدیدازرابشرکهکردمیتوانچهکهیعنی،ایکردهطرحمنبرایکه….سوالی

بلکهفیزیکدانودانشمندیکبعنواننهراسوالاینشماکهشدممتوجه…بعداکردفلگیرغامرا

گفتمخومبهسپسای.کردهعنوانمللجامعهخواستدربهخودوھمنوعاندوستداردرمقام

یکمنظرازازجنگجلوگیریمسالهاینکهتوضیحبرایبلکهعملیپیشنھاداتبیانبراینهمراکه

نامهدرراقضیهجوھرشماخودکهبگویمباید.ایکردهدعوت،شودمیدیدهچگونهروانشناس

ھایگیرینتیجهتاییدبهراضیوکردهدنبالرامسیرھمانخاطرمسرتبامنوایکردهبیانات

اندکیراآنھادھدمیاجازهمندانشکهآنجائیتاکردخواھمسعیکهھرچندبودخواھمشما

بسط دھم.

Might(حقوقدرترابطهباشما and Rightخوبیشروعنقطهکنممیفکرمنوایدکرده)آغاز

راخشونتگویاتروترمحکمواژه»قدرت«جایبهمیخواھملکناست.مسالهبهماپرداختندر

وبرگردیمآنھاھایریشهبهاگرھستیم.حقوخشونتبینآشکارتناقضشاھدماامروزبگذارم.

دیگریازیکیکهکردثابتتوانمیآسانخیلیکنیمبررسیراانسانی)ھای(گلهاولیهشرایط

بااصوالمردمبینمنافعتضادرسید.مسالهحلبهسھولتبهتوانمیآنگاهواستگرفتهنشات

نمیبشرواستچنینحیواناتسلطنتقلمرودرکهشود.ھمانگونهمیحلخشونتبهتوسل

برگاھیوھستندنیزنظراتدچارتضادمردماینھمهباشد.باداشتهاستثناءدعویموردایندرتواند

میرادیگرشیوهبهمسالهحلصالیکهسایندمیسراندیشهانتزاعیھایقلهبلندترین

بودکوچکجوامعدربرھنهخشونتازآغازمینماید.بارختردیربسیاندیشهزاللیاینلیکندھند.

بهکرد.تعیینراباشدمسلطبایددیگریبرکسیچهارادهاینکهسوالومالکیتھایمرزھایکه

،شدپیروزآنکهداد.دیگرتکمیلیابزاربهراخودجای،شدبستهبکارفیزیکیقھراینکهمحض

میاستفادهخوداختیاردرابزارازمھارتبایاچگونهواستبھترکسیچهسالحکهدادنشان
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کناربهکردندشروعترمتعالیھایمغز،ھاسالحشدنمیدانباواردبارنخستینبرایکند.حال

دربایدطرفی:ماندباقیھمچنانتعارضوتضادموضوعولی،برھنهقھرازاستفادهگذاشتن

ھدفاینمیگردید.دنبالآن.انکارباشکایتخطومیشدمحدودرسانیآسیبوزورازاستفاده

کشته«دیگرعبارتیبهوبوداقدامازناتواندیگرحریفکهآمدبدستموثریشکلبهزمانی

سرازدوبارهراخودتخاصمتوانستنمیدشمناینکهنخست:داشتامتیازدوفرآیندشد».این

کشتن،برآنبازمیداشت.اضافهاوسرمشقازپیرویازرادیگراناوسرنوشتاینکهدومو،گیرد

طرحتوانمیوجوداینباگشت.بازخواھمبعدانکتهاینمیکند.بهارضاءراغریزیمیلدشمنیک

روحشدنشکستهدرھمدرصورتدشمنگرفتنخدمتدرنھاد:کشتنبهمیلاینبرابردردیگری

میبازحریفتقیدبهبلکهکشتن،درنهراھیومجراخشونتاینجا.درویجانحفظوویروانو

قربانیجوئیانتقاماحتمالبایدپیروزطرفولیگرددمیآغازاینجاازترحمعملسرچشمهکند.

را در نظر گرفته و برای خود یک حصار امنیتی بوجود آورد.

اشپشتوانهکهخشونتی،برھنهخشونتیعنی،برترقھر،اولیهجوامعشرایطدرترتیباینبه

ویافتتغییروضعیتاینتکاملمسیردرکهکند.میدانیممیسلطنتجاھمهدراستسالح

تنھااینمطمئنابود؟چهمسیراینولیگردید.منتھیقانونبهخشونتکهشددنبالراھی

اتحادوآید،فائققویفردیکبرتریبرزیادضعیفافراداتحاداینکهآنوبودواقعیتیکازبرخاسته

قدرت(پیوستنبھموآمدفائقتوانمیاتحادباتنھابرھنهقھر.براستوقھرنیروآورندهبوجود

might(بهاستممکنمااینجادرکند.میرامنزویغولیکعلیهحقدعویپراکندهھایواحد

جزچیزینھایتاقانونخودولیبرسیماجتماعیکقدرتیعنی)قانونھمانا(حقتعریف

کهکنیمفراموشراواقعیتاینمااگر:«نویسدمیانشتاینبهپاسخدرفرویدنیست».خشونت

بکارگیرینیازمندآنازپاسداریبرایامروزحتیواستگرفتهشکلبرھنهقھرپایهبرحق

69خشونت است ، منطق ما معیوب و ناقص خواھد بود».

دیگریصورتبهنیزفوکومیشلدر،دیگروسائلیبااستخشونتادامهقانونکهفرویدایدهاین

تکرار میشود که فرمول کلوویتس را وارونه می سازند بی آنکه نامی از او برده باشند:

،برمدرنجوامعدرقدرترابطهکهنویسدمیفوکودیگر.وسائلیبااستجنگادامهسیاست

،استآمدهبوجودجنگبواسطهوجنگدرتاریخینظرازکهاستاستوارقھرازمعینیرابطهپایه

شکستوپیروزمندانبیننابرابرینهوبردمیبینازراجنگتاثیراتنهمدنیجامعهدرصلحو

جنگیکدرقھررابطهایندائمیبازتولید،سیاسیقدرتبنابراینسازد.میخنثیراخوردگان

خواھدانجاممردمجانباحتیوزبان،اقتصادیھاینابرابری،ھانھادطریقازکهبودخواھدآرام

شکلتغییرحوادثوجنگادامهبایدرامدنیصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامی.ازاینرویافت

70یافته جنگ تلقی کرد.

70Anthony Sampson : Freud on the State ,Violence and War.
69Sigmund Freud, Letter to Albert Einstein: “ Why War?”
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نیست.استواراجتماعیقردادھیچبرقدرتحقوقیغیرمفھومکهپذریندمیھردوفوکووفروید

ادامهراقانونپیروزینامید.ھردوقھرادامهبایدراصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامیبراینبنا

ورسدنمیپایانبهسیاسیقدرتباتصرفخشونتمولفهکهمعتقدندومیدانندخشونتوجنگ

ازمتفاوتیاشکالدربلکهنھدنمیپایاننقطهجامعهدروندرجنگبرفقطنهصلحبرقراری

در،جامعهدر»داخلیصلح«ھربااستقراربایدنتیجهدر،کندمیپیداادامهسلطه،ونابرابری

جدیددوردرآنتعریفبهوگرفتنظررادرمبارزاتازدیگریدورآغازبایدسیاسیسیستمھر

جزچیزیمعینیلحظهھردرصلحوجنگ،خشونتوقانونرابطه ،فوکووفرویدمنظرازپرداخت.

برایزوروجبراعمالازسیستمیباکهنیستقھرسطحینمودیافرمالحقوقیسیستمرابطه

ادامهمثابهبهسیاسیقدرتواقعیچھرهکهاستھمراهاطاعتبهخوردگانشکستکردنوادار

71جنگ با شیوه ای دیگر را نشان می دھد.

میکند؟عملچگونهخشونت

خشونتاشکالترینچشمگیربخواھدکسیاگروکندمیتبعیتقانونمندییکازخشونتحفظ

جھانیھمکاری،نیازمنددھدکاھشرادیگریبهحملهیاجنسی،تجاوزدزدیجنایات،یعنی،

وکارخانهدر،خانوادهدرمنظمیوروزانهبصورتونامرئیبطورکهاستخشونتیآنکاھشبرای

«حاصلوشودمیھااعمالبیمارستانومدارسدرحتیوھازنداندر،پلیساداراتدر،کارگاه

ناپذیریگریزبطورکهاستسازھایئوساختواجتماعیواقتصادیساختارھایذانی»خشونت

72این خشونت ھا را باز تولید می کنند» .پیر بوردیو، « جامعه شناسی و دموکراسی ».

مفاھیمباآنرابطهکهاستالزممتمایز،وویژهموضوعیبعنوانخشونتتبیینبهپرداختنازپیش

مشخصھایواقعیتازجداومجردگفتمانیباما،اینصورتغیردرگیرد.قرارکنگاشمورددیگر

فضادرمعلقعنصریک،خشونتزیرا،داشتخواھیمکاروسرجامعهوخشونترابطهبرحاکم

رامناسباتآنازبخشیکهدھدمیرخاجتماعیمشخصروابطمتندرخشونتیھرونیست

ھایخشونتمٔسله،بحثدرگیپراکندهازاحترازبرایدارد.راخودخاصدالیلودادهتشکیل

بلکهبود،نخواھدنوشتهاینمحوریموضوع،باشندداشتهتوانندمیفردیمتعدددالیلکهفردی

به آن از منظر یک رابطه اجتماعی - تاریخی  و سیاسی نگاه خواھم کرد.

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

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

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

Diacritics , Vol.35, No.3( Autumn 2005) pp.78-91
Published by: The John Hopkins University Press.
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و،coersion((اجبارو)violence(خشونت)،forceنیرو(مفاھیمبینباید،تئوریکتجریدیکدر

وبرایاستمنطقیتفکیکیکتفکیکاینشد.قائلتفاوت)law(وقانون،power((قدرتنیز

ودرمیگیردبردرراآنھاازھریکمحدودتعریفواستمفاھیماینازھریکتئوریکجایگاهفھمیدن

مفاھیماینباشد.داشتهاستقاللشدهیادمفاھیمدیگرازتواندمیمنطقیتفکیکھمانحد

یکدرھمبانامرتبطجزایر،دھندمیتشکیلراانسانیجوامعدرخشونتوقھرھاینمادکه

واجتماعی،سیاسیروابطازشکلیبلکه،نیستندتئوریکھایاندیشهفرضیاقیانوس

مشاھده،پردازیممیآنھاازھریکماھیتتحلیلبهماوقتی.کنندمیمنعکسرااقتصادی

انتزاعینمودآنھاازیکھرکهچندھرکند،میمتصلبھمراآنھامشترکیجوھرکهکردخواھیم

بعنوانخشونتونیرومفھومبینتفکیکبه،انشتاینبهخوددرنامهفرویددارند.ھمیازمتفاوت

قھربرھنه به درستی انگشت می گذارد:

،آنستپشتوانهاسلحهکهخشونتییاقھربرھنهیعنیبرتر،نیروی،ابتدائيزندگیشرایطدر«

است؛گردیدهتغییردچاروضعیتاین،تکاملمسیردرکهمیدانیمراند.میفرمانجاھمهدر

بودهچهمسیراست.ایننھادهگامقانونحیطهبهخشونتازکهاستکردهطیرامسیرییعنی

اتحاد،قویفردیکبرتریبهکهاینستآنوگیردمینشاَتاییگانهحقیقتازمسیراین؟است

غلبهبرھنهقھربراتحادوگردد،مینیروگیریشکلموجباتحادآید.اینفائقتواندمیضعیفچند

رامنزویوتنھاغولیکعلیهخودحق،پراکندهواحدھایھایعضلهزورپیوستنکند.بھممیپیدا

،قانونولی؛نامیداجتماعزورتوانمیراقانونیعنی،حق،ترتیباینبهنشاند؛میکرسیبه

،بایستدراھشسربرکهکسیآنھرعلیهمیتواندسرعتباونیستخشونتجزچیزیخود

نمودقانونکهتفاوتاینبامیکند،دنبالراھاھدفھمانوبردهبکارراھاشیوهھمانوببردیورش

ازگذربرایکند.لیکنمیاعمالراخودقدرتکهفردیکخشونتنهواستاجتماعخشونت

فراھمبایدروانشناسیشرایطسلسلهیک،قانونسلطهحوزهبهبهبرھنهوخامخشونت

73گردد».

فروید دراین نامه خود ادامه می دھد:

علیهنبردصرفا،اتحادوجودیمصلحتودلیلباشد.اگرداشتهدواموقوامثباتبایداکثریت«اتحاد

بهراھیوپاشیدفروخواھدازھمنیزاتحاد،ویسقوطازبعد،باشدقدرتمندومقتدرفردیک

راخشونتسلطهکهکردخواھدتالشوکردهتصاحبرافائقهقدرتدیگریفردوبردنخواھدجائی

یافتهسازمانکامالوپایداربایدمردماتحاد،ازاینروشد.خواھدتکرارانتھابیدوراینوسازدبرقرار

بتواندبایداتحادکند.وضعاحتمالیھایشورشبروزخطربرایھائیضابطهوقواعدوباشد

صحیحاجرایوآمیزخشونتھایرفتارکهآوردبوچودقوانینیاضوابطوقواعداجرایبرایماشینی

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

آندرنیزایجامعهھرواقعیوقدرتنیرووشدخواھدموجبرابرادرانهھمبستگیویگانگیحس

74نھفته است».

قدرتداشتنبدونخشونتاعمال،انسانیجوامعالمللیبینروابطدرواجتماعیمناسباتدر

براییعنیدھد.مینشانراخشونتمھمنھانگاهوخاستگاهضمنیبطورکهاستناپذیرامکان

واستممکنخشونتیوقھراعمالنه،قدرتبدونداشت.آنراانجامقدرتباید،خشونتاعمال

باسیاسیقدرتپیچیدهرابطهبهچیزیھرازقبل،خشونتتغذیهمنابعبنابراین.قانوناعمالنه

مگرداشتنخواھدراجامعهعلیهقھراعمالتوانائیتنھائیبهفردیھیچگردد.زیرامیبرجامعه

مسلحقدرتبرابردرکهمواردی.درباشدداشتهاختیاردرراخشونتگیریبکاربراینھادیاینکه

ازتوانمی،باشدداشتهوجودکشوریکدرایمنطقهومحلیاوپوزیسیونھایقدرت،دولت

دیدانمودتواندمیبیشترداخلیجنگشرایطدرمسالهاینگفت.سخنقھرمتعددھایبستر

کند.

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیھاینھادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

ونبوددر.بودخواھدمتاثرآنھاازخودکارکردشیوهدردولتیعنی،جامعهنھادترینیافتهسازمان

،انسانیجوامعدرنھادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسیدولت،ھانھاداینوجودیضعفیا

رابطه،اینرواز.بودخواھدداراراخشونتگیریبکارتوانائياصلیکانونومطلققدرت

دارد،وجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولتیکماھیتبینمستقیمی

.کندآغازمشخصدولتیکتحلیلازبایدجدیتحلیلھردلیلھمینبهبازو

یافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیترھایرژیمدر

زمانازدوریبراییاومواردیدرمیتواند،قھرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر،نھادترین

ترکیبباجوامعدربویژه،ھمهعلیهھمهجنگھایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنوان

تنھاعملدرولیبود.آنازاینمونهشوروینظامکند.عملمتنوعمذھبیوفرھنگیواتنیکی

شکلبروز،تریقویقھراھرمگیریبکارباوکشیدمیقھربروزھایزمینهبرپوششیپرده

،سیاسیقدرتبودندموکراتیکضدیاودموکراتیکخصلتمیکرد.مھارموقتبطورراقھرازھائی

میموجودتعادلریختنبھمصورتدرکهمیکندتعیینراجامعهدربالقوهخشونتدرجهایزاویهاز

تواند خود را نشان دھد..

اینتواندمیاجتماعینیروھایآرایشنحوه،اجتماعینیروھایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

عملفرجهآنبه،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقھربکارگیریظرفیت

74Ibid
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برھنهخشونتبهخاصیشرایطدرکهقھراعمالتوانائيازبخشیبنابراینبدھد.رابیشتری

تبدیل می شود ، به نحوه آرایش نیروھای اجتماعی بستگی دارد و توسط آن مشروط می شود.

وبالقوهنھانگاه،ایجامعهھرکهبودخواھیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

درراوخشونتقھربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنه

وسیاسیھایگرایشبااجتماعینیروھایازایھرجامعهاینکهبدلیلولیدارد.خوداختیار

مسلطینیرویبه،اجتماعینیروھایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدئولوژیک

بیشتریخشونتبهتوسلظرفیتیاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکه

گرفتهبدستراکشوریھدایتسکانکهحکومتیزیرادھد.میراخودحامیاجتماعینیرویاز

نسبیاستقاللباوبوروکراسیساختارویژهمنافعبااستاقلیتقدرتیکخودنھایتدر،است

اقلیتبهدولتیھرتقلیلبرغمدھد.میایویژهماھیتآنبهکهخوداجتماعیھایپایگاهاز

امکانامرھمینواستترفشرده،جامعهدراجتماعینیروھایپراکندهآحادھمهازباز،محدود

ھمبصورتاجتماعینیروھایھرچهولیسازد.میفراھمراجامعهبراقلیتقدرتھمانسلطه

محدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبهتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدرآیندی

شرایطبعنوانتوانمیآنازکهاستشرایطیھماناینبکنند.توانندمیاثربیوفلجیاو

مخالفنیروھایآھنگھمفشاردلیلبه،١٩٨٩دربرلیندیوارفروریزیآستانهبرد.درنامانقالبی

،ھونکراریشرھبریبهشرقیآلماندولت،کمونیستحزبدروندرتشتتوحاکمقدرت

سقوطسناریویگرنهو،داددستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقھربهتوسلگونهھرتوانائی

وشرقیآلماندرتحوالت،اینھمهبارھد.رخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقھر

سردجنگدوبلوکآرایشنحوهواروپاژئوپولیتیکبدونراچائوشسکویاوھونکراریشدولتسقوط

رااقمارھایدولتازحمایتظرفیتدیگربودوبقاءمشکلدچارازدرونشورویگرفت.نظردر

نیروھایکردنفشردهوتجمعامکانھاکشورایندروندراجتماعینیروھایبهوبوددادهازدست

چنیندر.میدادراحاکمیتطرفازقھربرھنهکاربردکردنفلجوقدرتدرھایاقلیتعلیهاجتماعی

آندراجتماعینیروھایفشار،شودمیبرداشتهقانونپشتازشمشیرپشتوانهکه،فضائی

میمارکسوقتیمیگردد.تبدیلقدرتترکبهاقلیتوادارکردنبرایاینانوشتهقانونبهمقطع

ھمانیعنیاست.مسالهاینبهاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکهگفت

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعلشرایطبهقھراجتماعیتبلوربالقوهشرایطتبدیل

آگاھی و سازمان دھی اجتماعی است .

،ھیومدیوید،اوازپیشاست.گذاشتهانگشتمھمنکتهبراینکهنبودهآدمیتنھامارکس

فیلسوف محافظه کار اسکاتلندی به درستی به تحلیل آن پرداخته است :
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آورترشگفتچیزیبرایشان،نگرندمیانسانیامورجریانبهفلسفینگاهباکهکسانیبرای

بازو.کنندمیحکومتجامعهاکثریتبرکوچکاقلیتیآسانچهکهبینندمیکهنیستازاین

کنند.مینثارخودفرمانروایانبهراخودعواطفواحساساتآسانچهآدمیاناینکهانگیزترشگفت

حکومتسویدرھموارهنیروکهکنیممیمشاھده،پردازیممیشگفتامرایندلیلبهماوقتی

حکومتاعتقادجلبجزچیزیخودازحمایتبرایکنندگانحکومتواستگرفتهقرارشوندگان

درھمامرایناند.گرفتهقراراعتقاداتپایهبرفقطھاحکومت،ندارند.ازاینروراخودبهشوندگان

ھاحکومتترینمحبوبوترینآزادمورددرھموھاحکومتتریننظامیوتریناستبدادیمورد

75صادق است و ھر زمان که مردم قد علم کنند ، از اراده آنھا تبعیت خواھد شد.

معینبرھهھماندرشرایطھمانبهمحدود،آگاھیاین،شودمیگفتهسخنآگاھیازوقتی

توده،انقالباتازبسیاریدرشود.شاملرامحدودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

برنخستوھلهدرآگاھیشان،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآھنگیھمیکدرکهمردمی

ھمانطلبدمیراتریپیچیدهذھنیسازمان،آگاھیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلت

عمومیوناآگاھیاستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانھموارهبنایککردنویرانکهطور

دردرستگردد.میتبدیلپیشینمرحلهآگاھینفیبهدیالکتیکیبصورت،مرحلهاینبهنسبت

،مردمکردنعلمقدامکاناینمیگیردشکلتاریخدرانقالباتشکستنطفهکهاستنقطهھمین

شودمیتجزیهمتضادیخطوطدرمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط

ھایالیهباتقابلدربرندمیبھرهموجودحاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیھموارهو

خواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومینیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگر

بدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادهھمیشهجامعهاکثریتھمدلیلبھمینومیشودتجزیهناخواه

بیشترونداردراقدرتساختاردرسیاسیترجمانقابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاب

آسانیبهکهبودخواھندحصاریبیگلهشبیهوداشتخواھندراسرگردانطفیلینقش

طبقاتیمنافعمتناقضخطوطجھتدرعمومیارادهکهگفتبایدبازوشوند.گرگشکارمیتوانند

سوماست.بیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمیحرکتمختلف

استفادهھژمونیداشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشردهقھراینکه

اکثریتبراقلیتحاکمیترازاینکند.فلجتواندمیراخودعلیهکردنعلمقداراده،خشونتاز

تقسیمبدلیل،استھمگانیقھریانیروحاملکهعمومیارادهزیرااست.بودهتاریخطولدرمردم

ژاکژانکهھمگانی’ارادهآن’ومیشودتقسیممتفاوتیجھاتدرعمال،متعارضطبقاتبهجامعه

وجودتواندمینهوداشتهوجودتاریخدرنهھرگز،گفتمیسخنآنازفرضیهیکبصورتروسو

داشته باشد.

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

ظرفیت،مردمازھائیبخشارادهنسبیتمرکزواستشکنندهبالقوهحاکمیاقلیتھرقدرت

واستنسبیتمرکزایندھندهنشان،تاریخدرانقالباتتمامیتجربهدارد.آنراکشیدنپائین

قدرت ھای حاکم سعی در بازدشتن  و یا بی خاصیت کردن آن، به شیوه ھای متعدد ھستند.

پیچیدهووسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیھرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،قدرت،اجباروقھر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواھیممشاھدهوداریمکاروسر

دیگریبییکیکهکندمیمتصلبھمراآنھاکهداردوجودخشونتنیزوھژمونی،ایدئولوژی

استبالقوهھموارهکردنشانپیداتربرجستهخصلتوآنھاازیکھربروزولیندارد.بیرونیعینیت

ھمانند،بگیردنادیدهتاریخدرراقھرنقشآنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهو

ازمستفیماستفادهتاکنندمیحکومتھاایدهبابیشترھاحکومت،کهبودمعتقدھیومدیوید

رابطهوبماندقدرتسربرتواندنمیحکومتیھیچ،خشونتبهتوسلامکانبدونولیخشونت.

نھادترینیافتهسازمان،دولتکهآنجائیازدارد.وجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمی

قھر:استگرفتهقرارعمدهدوقھرپایهبردولتیھردرسیاسیقھر،ایستجامعهھردر

ھراستدیگریقالبدرشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکهقانونقھروبرھنهخشونتیاشمشیر

قھرمحضعنصردرصرفاکهآنستازترپیچیدهایپدیده،قھرعنصرحملضمن،قانونکهچند

نھفتهنیزجامعهازھائیبخشرضایتعنصرومسلطایدئولوژی،قانونپیکردرزیراشود،خالصه

نیروییکطرفازقھراعمالتوانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیھیچدر.است

جامعهھربنابراینندارد.راخودتحققامکانآن،ازاطاعتبهدیگرانکردنواداربرایھژمونیک

تبلورکانونسیاسیقدرتکهیافتهسازمانقھربرمبتنیایستجامعهنفسهفیقانونبرمبتنی

نھفتهآندربرھنهخشونتبهتوسلظرفیتلزومصورتدروقھربهتوسلظرفیتکهاستآن

متکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکهقوانینی-چنگیزییاسایاست.

میتبدیلآنشمشیرتیزتیغبهقانونشبح،آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربر

کند.میصدقنیزھاکشورتریندموکراتیکقوانینمورددروقانونیھرمورددرامراینشد.

نشان،داردرابرھنهقھربهتوسلیاوقانونطریقازقھراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی

خودارادهازحاکماقلیتکردنواداربرایالزمھمایندیآنھنوزمخالفنیروھایکهاستآندھنده

و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند.

کهکرداشارهجامعهدراییافتهسازمانتجمعاتواحزاب،ھاگروهحضوربعنواننیروازتوانمی

حاملبالقوه،نیروھااینازھریکواقعدردارند.راھمضدیاومعینجھتدرفشاراعمالتوانائی

یاستیزدرھمکهداریماشارهجامعهمختلفھاینیرویانیروبهمااینجاھستند.درنیزقدرتعنصر

ھایستیزمجموعهیکآیندبرخودکهاندگرفتهقرارصلحیاباھمتعادلنقطهیکدرھموتقابل

درتردیدبیبرد.نامنیزمعینایلحظهدرتعاملنقطهبعنوانصلحنقطهازتوانمیاست.پیشین
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کنندهتضمینعنصرکهمواجھیمنیروھاازیکیھژمونیباضمنیبطورماتعادل،یاصلحنقطهاین

واعمالقابلیت،قدرتبدون،ھژمونیلیکناست.موجودتعادلخوردنبرھملحظهتاصلحتداوم

یاوقدرتاھرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویازنیروھابقیهکردنواداریعنیندارد.راخودپیشبرد

واکراهرویازچهھژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمنھژمونیعنصرحالعیناست.درقدرتشبح

عواملاست.ھژمونیکغیرنیروھایطرفازھژمونیکنیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیری

متعددی می تواند در این رابطه دخیل بوده باشد.

خشونتوقدرت

خانهدرباتوھاتروژنیآیاداری؟اکراهدیگرانجانگرفتنبهنسبتچراعزیز،ِلوسِمنه«:آقاِممنون

کشتنبرایمادرانشکمگذاشت؛نخواھیمزندهراآنھاازنفریکمانه؛رفتارکردند؟نیکیبهات

روزگارصفحهازبایدھاتروژنیبمانند.تمامینبایدزندهنیزآنھانوزادانحتیدرید،خواھیمرانوزادان

محو گردند و کسی نباید برای گریستن بر کشتگان آنھا زنده بماند.

76ُھِمر، ایلیاد

آنراحیاتکنندهتنظیمنقشکهدارندوجودقھرازمختلفیاشکال،سیاسیقدرتھرآناتومیدر

ترینکنندهتعیین،:خشونتنویسدمیکارمحافظهشناسجامعهوبر.ماکسدارندعھدهبر

بیشترسیاسیکودکیک،استآنواقعیتدیدنازناتوانکهکسی؛استسیاستدروسیله

77نیست .

نیست.آنبهدادنحقانیتمعنیبه،خشونتپدیدهشناختکهداشتتاکیدنکتهبراینباید

میسخنمدرندولتدرخشونتانحصارازکهوبرماکسنظیر،گراراستطیفدرپردازانینظریه

ایدوئولوژيکحقانیتشھروندانعلیهسیاسیھایرژیمخشونتبه،فرویدزیگموندبرخالف،گوید

استشدهتبدیلسرکوبحقتوجیهدرحکومتیطلباناصالحازایپارهزبانوردبهکهدھندمی

.78

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

.ماکیاولی از قدرت است

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

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

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

وحقوق،اقتصادُبَدنژان.استاجتماعیمعینروابطبازتاب،زمانازبرشیھردرونداردخارجی

نخستین،شانزدھمقرندرمذھبیھایجنگمیانهدرمقتدرسلطنتطرفداروفیلسوفودان

دوبین،حاکمیتجدیدنظریهتدوین»باجمھوریکتابشش«درکهبودسیاسیپردازنظریه

تفاوتمحوربرمباحثاتغالب،اوازپیشتا79شد.تفکیکبهقائلحکومتودولتمتفاوتمفھوم

ژانبود.پاپچھرهدرمعنویقدرتیاوپادشاهاختیارمیزانیاودنیویقدرتومعنویقدرتبین

بهماکیاولیسیاسینبوغحتی.گفتخواھمسخنزمینیحاکمیتازتنھامننویسدمیُبَدن

پردازنظریهنخستینُبدنژان.استاستوارچیزیچهبردولتبنیادکهنشدنزدیکسوالاینطرح

ودولتمفھومتفکیکبهرابطهایندروپرداختآنبهپاسخوسوالاینطرحبهکهبودسیاسی

حکومت می پردازد.

وجمھوریمتوالیھایحکومتدرچهوچھاردھملوئیمطلقهسلطنتدورهدرچهفرانسهدولت

نھاددروندراجتماعینیروھای،استشدهدگرگونآنچهاست.بودهفرانسهدولت،امپراتوری

اقتصادینیروھایبافتدرگرائيتمرکزبیان،مدرنبهکھنهدولتازگذاراست.بودهحکومتیھای

درلیبرالیسماست.قھرھایدستگاهوسیاسیقدرتدرگرائیتمرکزآنتبعبهومدرنصنعتو

علیهخشونتاعمالانحصاریحقومشروعیتحقادعایاینعلیهواکنشنحویبه،غرب

جفرسون،توماستوسطخودتصویبزماندرآمریکااساسیقانوندوممتممبود.خودشھروندان

برغم عواقب ناگوار خود بازتابی ازاین واکنش و حق دفاع افراد در برابر تعرض قدرت سیاسی  بود .

فردیکبینایرابطهوشودمیدادهسازمانمعینیھاینھاددرخشونت،اجتماعینظامیکدر

؛استھدفمندکامالوداردوجودمعینیجھتدرآنکنندهھدایتنیرویوھانھادوافرادویا

،باشدداشتهفردیماھیتاستممکنکهجنائیجرائمدرھولناکخشونتیکارتکابحتی

برخشونتتعرضیخصلتازجانورانبرخالفانساندرکهاستاستواراندیشهوطرحبرالزاما

خوردار است .

دارد.سازماندھیخشونتگسترهونوعفھمدرکلیدیاھمیت،سیاسیقدرتسرشتشناختن

،مسلحنیروھاینظیر،قھرعمومیھایدرنھاد،ایھرجامعهسیاسیروبنایدرخشونت

کهنخبگانیو،قھرمستقیمھاینھادبعنوانقانونگذاریو،حقوقینظام،ھازندانسازمان

قدرت،قھرعمدهھایکانونوابستهبھممثلثدرگیرد.میانجام،دارندعھدهبرآنراھدایت

تولیدیروابطومذھبیعنی،آندیگردوضلعکارکردبقاویکنندهتضمینعاملفقطنه،سیاسی

قرندرایدوئولوژیکھایدولتوجوددارد.عھدهبرراانداموارهرابطهایندرھژمونیکنقشبلکه،

قدرتسرشتازمافھمبرساتریپردهکهاستممکن،ماقرندرآنھاازایپارهبقایوبیستم

79.Jean Bodin . Les Six Livres de la République.Livre 1 Chap.9.De la souveraineté.
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یککنندهتضمینتنھائیبهدولتاززدائيایدئولوژیبکشد.آنکنندهتعییننقشوسیاسی

درجهبر،آنگرھدایتقدرتودولتسیاسیسازماننوع،بنابراینبود.نخواھددموکراتیکنظام

بکارگیری ابزار قھر نیز اثر می گذارد.

کهدھدمینشان،استگرفتهانجامھاوائيدانشگاهدرکهوسیعیموردیوتطبیقیمطالعه

شھروندانازنفرمیلیونھفتادوصد،١٩٨٧تا١٩٠٠فاصلهدریعنی،سدهیکازکمترفاصلهدر

ازبیشتر،ارقامایناند.رسیدهقتلبهھاحکومتنیمهوآنانھایحکومتخودتوسط،کشورھا

جنایتارتکاباست.بودهتاریخدرانقالباتوالمللیبینھایجنگدرھاانسانکشتارھمه

؛رودمیمذھبیونژادیسازیپاکویاکشینسلتعاریفازفراتر،خودمردمعلیهھاحکومت

مردماینسنگینعیار،اندبودهخودمردمبرابردرپاسخگوغیروترگرامطلقھاحکومتھرچه

کهکشورھائیدرنیزجنایتیارتکابچنیننسبتترتیببھمان؛استبودهبیشترنیزکشی

80شھرواندان  از آزادی ھای سیاسی و مدنی برخوردار بوده اند ، کمتر بوده است.

میحکایتھولناکیارقامازھا»حکومتتوسطمرگ«خودکتابدر»آر.جی.رووملھای«یافته

نازیآلمانومیلیون٣۵ازبیشترباچین،میلیون۶٢بهنزدیکباشورویکشورسهسھمکهکند

داشتهرابیستمقرندرخودشھروندانازکشیمردماینازسھمباالترین،میلیون٢١نزدیکبا

81اند.

سابقعضو،یاکوولفآلکساندرکهارقامیباتقریبا،روملآر.جی.توسطشدهارائهآمار

استفادهباکه»شورویروسیهدرخشونتقرٍن«کتابدرگورباچفدورهدرشورویدفترسیاسی

مطلققدرتکهدھدمینشانوھستند.منطبقبرھم،استنوشتهکا.گ.ب»«ھایآرشیواز

82بطور مطلق می کشد.

لیکن؛نداردوجودفضیلتیخشونتنفسدرزیرابیزاریمخشونتزشتچھرهبهکردننگاهازما

صلحھایشیوهوزندگیوصلحسرنوشتکهاستتاریخحرامزادهفرزند،اندامکریهعفریتاین

بهمجھزمارابلکهنیستآنستایشبمعنیآنجوھرهشناخت؛میزندرقمنیزراقانونمداروآمیز

سازمانقھردرمتنناخواهخواهمامدنیزندگیساختارھایازبسیاریسازد؛میآنبامقابله

رویرویاقھر،زندگیازگامیھردرودارندخودبهآنراازاینشانهواندگرفتهشکلاییافته

،مذاھبدرآننام؛قانوندرپوشیدهغالفدرگاهوآختهبرشمشیربرقھیبتدرگاه:ماست

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

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

ھمان کتاب

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

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

80R.J.Rummel.Democracy,Power,Genocide ,and Mass Murder.The Journal of Conflict Resolution.Vol.39, No.1 (
Mar,1995) pp.3-26
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قدرتنمایندگانازمطلقاطاعتکهاستزمیندرپوشیدهزرهّسروّریاوآسماندرقھارخدای

ورقیبانرعبوترس،زرینشتاجتلئلوکهاستفرمانروائیسلطاناوشھریارھیاتدررامیطلبد.

سریروسربردیھیمدرخونھایلکهبرنظرکسیکمترولیانگیزد.میبرراگویانثناتکریم

سلطنتش می اندازد.

وآنتیگوناز؛استکردهحفظدرسینهراخشونتتصویرازمکرریروایاتبازدیراز،جھانادبیات

منگنهدرانساننکبتپرجھنمازترسیمی،الگیریدانتهدردوزخالیهھفتتاسوفوکلاودیپوس

واخالقیغیرراخشونتتولستوی؛استآنازرھائيدنبالبهکهاستسیاسیقدرتخشونت

بازگشترادرخشونتاز»«رستگاریرازآنانولی؛استنامیدهاھریمنآنراداستایوسکی

کیشوتدوندر.استخشونتاساسیھایکانونازیکیخودکهکردندمیجستجومذھب

وخشونترابطهجوھربرشکسپیربینتیزنگاهاست.جدیدعصردرقھرسمبلتفنگسروانتس

83قدرت خیره است و واژه خون چھل ویک بار در مکبث برصفحات نوشته نشسته است .

خشونتبویژهو،قدرتوقھررابطهازمیتوانرافراوانیھاینمونهنیزایرانکالسیکادبیاتدر

بدونامپراتوریھیچزیراآوردمثالحاکمھایامپراتوریوھاسلطنتتکویننقطهبعنوانعریان

84شمشیر آغشته به خون نمی توانست بوجود آید.

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

من بھ دو نمونھ از فرخی سیستانی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی در آغاز منظومھ اش بسنده می کنم  کھ در آغاز داستان عشقی ویس و
:رامین ، بھ ستایش از کشورگشائی ھای طغرل بیگ و بر دارکشیدن رقیبان  پرداختھ و می گوید
بخوان اخبار او را تا بدانی                                               کھ کس ملکت نیابد رایگانی
ھمی تا آب جیحون راز پس ماند                                  دوصد جیحون زخون دشمنان راند
یکی طوفان زشمشیرش بر آمد                                    کزو،  روز ھمھ شاھان سر آمد
ھمھ از دست او شمشیر خوردند                                 ھمھ شاھی و ملک اورا سپردند
از آن دریا کھ آنجا ھست افزون                              از ایشان ریخت سلطان جھان خون
ھر آن کھتر کھ با مھتر ستیزد                                    چنان افتد کھ ھرگز بر نخیزد
کنون یابند آنجا بر درختان                                       بھ جای میوه ، مغز شوربختن

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

:آوردمیچنینسیاقیدبیرمحمددکترتصحیحبھ١١١شمارهقصیدهدرسبکتکینمحمودسلطانمدحدرنیزسیستانیفرخی

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

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

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

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

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

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

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

قھرو،ایدوئولوژیگونهمذھبشکلھرومذھبدرشدهگذاریرمزقھر،سیاسیقدرتدریافته

بهمن.دارندباھمدیگرناپذیریتفکیکوسیستمیکپیوندکهتولیدشیوهدروجھیچندومرکب

ناگزیر به طرح گونه ای از آنھا اشاره خواھم کرد.

اقلیتیکتوسطاجتماعیمازادتصرفنحوه،اجتماعیبندیصورتھردرقھربروزمرکزیکانوندر

درقھروجودیدلیل،اقلیتیکتوسطاجتماعیمازادتصرفاین.میکندتعییننیزراقھربروزنحوه،

خشونتویاقھربکارگیریدامنهوُبعد،آنتصرفشیوهواستاییافتهسازمانومعینجامعهھر

.سازدمیمعینراعریان

قھرجوھرکنندهتعریفلیکن،استمازاداینتصرفبرایضرورشرطسالحاگرچهمنظرازاین

مازادتصرفنهاست.یافتهتغییرھمواره،اجتماعیھایبندیصورتتحولبانیزسالحنوعنیست.

باستانرمدرمازادتصرفایننهوگیردمیانجامکمانوتیرباداریسرمایهجامعهدراجتماعی

ھایرسانهھاوروزنامهتبلیغھایشبکهوپیماھواوموشکوتانکوتوپباتوانستمی

نیزقھربروزنحوهومازادتصرفنحوهبلکه،قھرفقطنه،اینروازگیرد.انجامبردگانعلیهتلویزیونی

بروزچرائیوعامبطورداریسرمایهجامعهدرقھرایدهبرعمدتانوشتهاینھستند.تاریخی

خشونت لجام گسیخته در کشورمان ایران متمرکز خواھد بود.

سیستمیکومرکزیھستهدروکارکردازناپذیریتفکیکبخشبایدراخشونتتعبیریبهوقھر

،«انساناجتماعیروابطبودنتاریخیدلیلبهقھرمنظراین.ازگرفتنظردراجتماعیروابطدر

درقھربروزشکل.میکندپیداایویژهاشکال،اجتماعیبندیصورتھردرواستتاریخی»

متفاوتھمازداریسرمایهبرمبتنیاجتماعیروابطبا،فئودالیجامعهیاداربردهوبردهروابط

وشخصی»«نمود،خشونتاعمالوقھرنمودکهداریسرمایهپیشجوامعبرخالف.ھستند

وکاراجتماعیتقسیمگستردگیبدلیل،داریسرمایهجامعهدر،داشتندایسادهنسبتا

وفرھنگیوایوئولوژیکھاینھاد،دولتسیاسیسازمانترمتنوعوترپیچیدهھایساختار

قھرازشکلیھردلیلبھمیناست.تریافتهسازمانوترپیچیدهنیزقھراعمال،مدنیجامعه

یکیااقتصادیوسیاسینظامیکمتندر،خشونتبصورتانبرھنهشکلوعامبطور

رابطهکهبودخواھدفھمقابلزمانیخشونتازشکلیھرجوھرواستتعریفقابلفورماسیون

بلور،خشونتیھرزیراشود.یافتهدراقتصادیوسیاسینظامیکدرقھروسیعتردایرهباآن

و،قھرنمود،منظراینازدھد.میتشکیلرا«نظام»یکچوبچھاردرقھرنوعازمشخصیبندی

واقتصادیھاینظامتاریخیتغییربدلیل،آنازایویژهشکلیامجموعهزیربعنوانخشونت

بایدمنظرایناز»دارند؛«سیستمیکماھیتوبودهنظامیکازناپذیریتفکیکجزء،اجتماعی
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خشونتتقلیلگونهھروشودنمیخالصهسالحکاربرددرجملهاز،واحدیشکلدرقھرکهگفت

بندیشکلیافورماسیونیکباآنوارهاندامرابطهگرفتننادیدهبمعنی،سالحصرفکاربردبه

صرفا،سالحزیرابود.خواھدخودترعاممتندرآنویژهدالیلنیزومشخصاقتصادیوسیاسی

ابزاریک،بعنوانسالحاز»«استفادهبلکهنیست.قھرکنندهتعریفخودخودیبهواستابزاریک

اجتماعینظامیکباآنسیستمیکرابطهازجداوآنبرندهبکاراجتماعینیروھایازجدا،خنثی

اجتماعیمعیننیروھای،سالحازاستفادهگونهھرپشتدرازاینرواست.مفھومومعنافاقد

میقرارقھرکاربردھدفرادیگریاجتماعینیروھایوگرفتهقرارآنمجریویادهسازمانبصورت

ایفاءراحیاتبقایبرایغریزیوفردینقش،حیوانیجھاندرخشونتاگر،دلیلھمینبهدھند.

رامعینیھدفواستاستواراجتماعیوآگاھانهکاربردیبرانسانیجامعهدرخشونت،کندمی

وسیلازماعامیانهزباندرنیست.تعریفقابلاجتماعینیروھایازقھرخارجوکندمیتعقیب

مفھومدرقھرینهطبیعتدرولی.آوریممیمیانبهسخن»طبیعتقھر«بعنوانزلزلهوطوفان

«برآینداتفاقیھربلکهمیدھد.رخکهآنچهبرآگاھینهوایغریزهنه،داردوجوداجتماعی

کهکردخواھدپیدااجتماعیمضمونطبیعتقھرزمانیتنھا.استفیزیکیقوانینکارکردطبیعی»

نمونهزیستمحیطبحرانشایدباشد.زدهبرھمراطبیعتبرحاکمقوانین،آندرمداخلهباانسان

آشکار آن باشد .

بشرصورتآندربود،اخالقیغیرصرفاایدهیکگفتندمیھااومانیستکهھمانگونهخشونتاگر

چنینولی؛شدنمیمواجهچندانیچالشبازندگیصفحهوخودتاریکروانازآنحذفبرای

نیست و به گفته فروید  ، خشونت ھمزاد و در بن تمدن بشری قرار دارد.

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیھاینھادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

دولت،ھانھاداینبدون.بودخواھدمتاثرآنازدولتیعنی،جامعهنھادترینیافتهسازمان

توانائياصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامعدرنھادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسی

سیاسیدولتیکماھیتبینمستقیمیرابطه،اینرواز.بودخواھدداراراخشونتگیریبکار

منبعسیاسیقدرت،توتالیترھایرژیمدارد.دروجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوان

حقداشتنضمنحالعیندر،نھادترینیافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلی

بویژه،ھمهعلیهھمهجنگھایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنونمیتواند،قھرانحصاری

قھرھژمونیکخصلتبامااینجادرکند.عملمتنوعمذھبیوفرھنگیواتنیکیترکیبباجوامعدر

است.نسبیتثبیتباسیاسیقدرتھرویژهکهگفتتوانمیکهبودخواھیممواجهکنندهکنترل

میزان دموکراتیک و یا ضد دموکراتیک بودن قدرت سیاسی ، درجه خشونت در جامعه را تعیین میکند.

اینتواندمیاجتماعینیروھایآرایشنحوه،اجتماعینیروھایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

عملفرجهآنبه،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقھربکارگیریظرفیت
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برھنهخشونتبهخاصیشرایطدرکهقھراعمالتوانائيازبخشیبنابراینبدھد.رابیشتری

تبدیل می شود ، به نحوه آرایش نیروھای اجتماعی بستگی دارد و توسط آن مشروط می شود.

وبالقوهنھانگاه،ایجامعهھرکهبودخواھیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

درراوخشونتقھربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنه

وسیاسیھایگرایشبااجتماعینیروھایازایھرجامعهاینکهبدلیلولیدارد.خوداختیار

مسلطینیرویبه،اجتماعینیروھایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدوئولوژیک

بیشتریخشونتیبهتوسلظرفیتیاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکه

گرفتهبدستراکشوریھدایتسکانکهحکومتیزیرادھد.میراخودحامیاجتماعینیرویاز

،جامعهدراجتماعینیروھایپراکندهآحادازولیاستاقلیتقدرتیکخودنھایتدر،است

ولیسازد.میفراھمراجامعهبراقلیتقدرتھمانسلطهامکانامرھمینواستترفشرده

بهتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدرآیندیھمبصورتاجتماعینیروھایھرچه

شرایطیھماناینبکنند.توانندمیاثربیوفلجیاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونت

به،١٩٨٩دربرلیندیوارفروریزیآستانهبرد.درنامانقالبیشرایطبعنوانتوانمیآنازکهاست

بهشرقیآلماندولت،آندروندرتشتتوحاکمقدرتمخالفنیروھایآھنگھمفشاردلیل

وداد،دستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقھربهتوسلگونهھرتوانائی،ھونکراریشرھبری

میمارکسوقتیرھد.رخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقھرسقوطسناریویگرنه

ھمانیعنیاست.مسالهاینبهاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکهگفت

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعلشرایطبهقھراجتماعیتبلوروبالقوهشرایطتبدیل

آگاھی و سازمان دھی اجتماعی است .

معینبرھهھماندرشرایطھمانبهمحدود،آگاھیاین،شودمیگفتهسخنآگاھیازوقتی

توده،انقالباتازبسیاریدرشود.شاملرامحدودودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

برنخستوھلهدرآگاھیاین،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآھنگیھمیکدرکهمردمی

زیراطلبدمیراتریپیچیدهذھنیسازمان،آگاھیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلت

نسبتعمومیآگاھیونااستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانھموارهبنایککردنویران

ھمیندردرستگردد.میتبدیلپیشینمرحلهآگاھینفیبهتیکیدیلکبصورت،مرحلهاینبه

،مردمکردنعلمقدامکاناینمیگیردشکلتاریخدرانقالباتشکستنطفهکهاستنقطه

شودمیتجزیهمتضادیخطوطدرمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط

ھایالیهباتقابلدربرندمیبھرهموجودحاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیھموارهو

خواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومینیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگر

بدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادهھمیشهجامعهاکثریتھمدلیلبھمینومیشودتجزیهناخواه

فشارتوانائییاوقدرتساختاردرسیاسیترجمانقابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاب
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خواھندحصاریبیگلهشبیهوداشتخواھندراسرگردانطفیلینقشبیشترونداردراقدرتبر

منافعخطوطجھتدرعمومیارادهکهگفتبایدبازوشوند.میگرگشکارآسانیبهکهبود

بیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمیحرکتمختلفطبقاتیمتناقض

داشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشردهقھراینکهسوماست.

حاکمیترازاینکند.فلجتواندمیراخودعلیهکردنعلمقداراده،خشونتازاستفادهھژمونی

ھمگانیقھریانیروحاملکهعمومیارادهزیرااست.بودهتاریخطولدرمردماکثریتبراقلیت

ارادهآنومیشودتقسیممتفاوتیجھاتدرعمال،متعارضطبقاتبهجامعهتقسیمبدلیلاست

وداشتهوجودنهتاریخدرنهھرگز،گفتمیسخنفرضیهیکبصورتروسوژاکژانکهھمگانی

جامعهازبخشیمشارکتتنھابا،تاریخانقالباتبزرگترینباشد.حتیداشتهوجودتواندمینه

بوده است .

پیچیدهووسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیھرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،قدرت،اجباروقھر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواھیممشاھدهوداریمکاروسر

دیگریبییکیکهکندمیمتصلبھمراآنھاکهداردوجودخشونتنیزوھژمونی،ایدوئولوژی

ھموارهآنھاازیکھرکردنپیداتربرجستهخصلتوآنھاازیکھربروزولیندارد.بیرونیعینیت

بگیردنادیدهتاریخدرراقھرنقشآنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهواستبالقوه

استفادهتاکنندمیحکومتھاایدهبابیشترھاحکومت،کهبودمعتقدھیومدیویدھمانند،

میپیدانفوذمعینیایده،جامعهازتوجھیقابلھایبخشبیندروقتیخشونت.ازمستفیم

موردمخالفنیروھایعلیهفشارابزاربعنوانتواندمیواستبالقوهنیروییکمعنیبهاین،کند

برویاآمدهبوجودتواندنمیحکومتیھیچ،خشونتبهتوسلامکانبدونولیگیرد.قراراستفاده

کهآنجائیازدارد.وجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمیرابطهبماند؛ازاینروقدرتسر

عمدهدوقھرپایهبرخودسیاسیکارکرددر،ایستجامعهھردرنھادترینیافتهسازمان،دولت

درشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکهقانونقھروبرھنهخشونتیاشمشیرقھر:استگرفتهقرار

صرفاکهآنستازترپیچیدهایپدیده،قھرعنصرحاملضمن،قانونکهچندھراستدیگریقالب

رضایٍتعنصرومسلطعرفوایدوئولوژی،قانونپیکرزیراشودخالصه»مبدلقھر«عنصردر

توانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیھیچدر.استنھفتهنیزجامعهازھائیبخش

راخودتحققامگانآنازاطاعتبهدیگرانکردنواداردرھژمونیکنیروییکطرفازقھراعمال

کهیافتهسازمانقھربرمبتنیایستجامعهنفسهفیقانونبرمبتنیجامعهھربنابراینندارد.

صورتدروقھربهتوسلظرفیتکهاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتدرسرکوبھایدستگاه

خانچنگیزکهقوانینی-چنگیزییاسایاست.نھفتهآندربرھنهخشونتبهتوسلظرفیتلزوم

آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربرمتکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرای

دموکراتیکمورددروقانونیھرمورددرامراینشد.میتبدیلآنتیزتیغشمشیربهقانونشبح

وقانونطریقازقھراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتیکند.میصدقنیزھاکشورقوانینترین
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الزمھمایندیآنھنوزمخالفنیروھایکهاستآندھندهنشان،داردرابرھنهقھربهتوسلیا

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

وگونگونهمضامینیباوعامکاربرددوباایواژهبا،بریممیبکاررانیرو»«واژهماوقتی

بالفعل،آمیزمسالمتجنبشیکعبارتیبهداریم.کاروسرترمحدودکاربردیبانیزووسیعتر

راشرایطبالفعلبهبالقوهتبدیلفرآیند.استخشونتعنصرحاملبالقوهوقھر»«عنصرحامل

حرکتمسیردرجنبشزیرانیست.ارادیامریکوکندمیتعییناجتماعیوسیاسیمشخص

برابردرتاثیرتوانائیآمیزمسالمتجنبشکهبیندومیرسدمیآناستنتاجبهخودتجربی

مبارزهطرفدارھایھایجریانترینسختوسفتحتیاست.دادهدستازراحاکمخشونت

گذاریتاثیروحرکتامکانوظرفیتایجامعهدرکهتازمانیکهبودندواقفامراینبر،مسلحانه

امکانحاکمقدرتبهوکاستهجنبشدامنهازخشونتبهتوسل،داردوجوداجتماعیوسیاسی

85سرکوب را می دھد.

استممکننیرودرنھفتهقھراینشرایطیدرولینیستنیروھمپوشالزاما،خشونتروازاین

(قھرنیروبینارگانیکیرابطهکهاینضمنبگیرد.بنابراینخودبهمستقیمخشونتشکلکه

داشتهمفھومدواینبینتفکیکیکهاستالزمھموارهلیکن،داردوجودخشونتوبالقوه)

باشیم .

باخواھدمیوگیردمیشکلمعینیھدفبرحولمعموالآمیزمسالمتاجتماعیجنبشیک

آنیابیسازمانوگستردگیچهھروادارد.خودخواستهپذیرشبهرامقابلطرففشار،اعمال

معینیسیاسیقدرتمیتواندومیشودتبدیلگیریچشمقھراھرمبهجنبشاین،باشدبیشتر

متقابلخشونتبهتوسلظرفیتشرایطیدریاوداردبازنیرواینعلیهخشونتبهتوسلازرا

تبدیل شود وبه جنش مسالمت آمیز مشروعیت اخالقی و حقوقی ( دفاع از خود) را می دھد.

ھاینیروبهبلکهنداردوجوداجتماعیواحد»بلوک«بصورتعمومینیروی،ایجامعهھیچدر

بهاجتماعیدادقراردرھمگانیارادهطرفدارترینسختسر،روسو.شودمیتجزیهمتضاد

واستنداشتهوجودھرگزمتحدنیروییکبصورتھمگانیارادهکهبودواقفنکتهاینبرخوبی

ھرشود.بنابراینتبدیلنسبیامربهآنعامخصلتتانباشدھمسازآنبافردیکهاستکافی

حتی،ھاگروهھستیازتوانمیاست.خوددروندرآیندھمنانیروھایگیرندهبردرایجامعه

کهکرداشارهدیکتاتوریوسرکوبگرھایرژيمشرایطدریافتهسازمانتجمعاتواحزابنبوددر

ھمضدیاومعینجھتدرفشاراعمالتوانائیوفعالاادهبهشدنتبدیلظرفیتآنانمنفعلاراده

یکدرھموتقابلدرھمکهداریماشارهجامعهمختلفھاینیرویانیروبهمااینجادارند..دررا

.شرایط مطلوب و نامطلوب بھ این نکتھ اشاره دارددر بخش»جنگ ھای چریکی«ارنستو چھ گوارا در نوشتھ85
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است.پیشینھایستیزمجموعهیکآیندبرخودکهاندگرفتهقرار»«صلحیاباھمتعادلنقطه

نقطهایندرتردیدبیبرد.نامنیزمعینایلحظهدرقھرتعاملنقطهبعنوانصلحنقطهازتوانمی

کنندهتضمینعنصرکهمواجھیمنیروھاازیکیھژمونیوجودباضمنیبطورماتعادل،یاصلح

زودیادیرتعاملنقطه،نیرویکھژمونیبدوناست.موجودتعادلخوردنبرھملحظهتاصلحتداوم

اعمالقابلیتقھرقدرتبدون،ھژمونیبود.لیکنبایدایتازهستیزانتظاردروخوردخواھدبرھم

میایفاءھژمونیکرابطهھردرکلیدینقشبرھنهقھر،سطحنخستیندرونداردراخودپیشبردو

تبعیتازنیروھابقیهکردنواداریعنیاند.گرفتهشکلآنمحوربرھادولتتاریختمامیوکند

ھژمونیعنصرحالعیناست.درقدرتشبحیاوقدرتاھرمازاستفادهنیازمند،برترنیروی

نیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیریواکراهرویازچهھژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمن

بودهدخیلرابطهایندرتواندمیمتعددیعواملاست.ھژمونیکغیرنیروھایطرفازھژمونیک

86باشد.

است؟نامطلوبشرایطیھردرقھرازاستفادهآیا

وھستیدجنوبوشمالبینداخلیجنگآستانهدرو١٩قرننیمهآمریکایدرکهکنیدتصور

.اندگزیدهرابردگیحفظبرایجنگراه،جنوبدارانبردهواستبردگیالغاءجنگاصلیموضوع

وجودسیاسیواجتماعیرابطهیکبعنوانبردگیبردنازبینبرایقھرازاستفادهجزراھیآیا

مقایسهقرنچندطیدرداریبردهخشونتباراداخلیجنگدورهخشونتاگرداشت؟خواھد

یککهکردنبایدفراموشبود.خواھدکوتاهوناچیزبسیارآمریکاداخلیجنگدورهخشونت،کنیم

وساختمحرومخودکارنیرویازراآفریقاقارهکهرفتازبینبردگیاثربر،آفریقاجمعیتازسوم

چندطیدروسیعکشتاراینمیتوانآیابود.بعدھایدورهدرقارهآنماندگیعقبعللازیکی

کرد؟مقایسهآمریکاداخلیجنگھایخسارتوانسانیتلفالتباراتولیدیبازوینابودیوقرن

محکومراداریبردهازناشیخشونتبردنازبینبرایازقھراستفادهتوانمیآیا،برآناضافه

نظامو،بودمندبھرهبردگانعلیهخشونتازاستفادهجانبهیکحقازداربرده،زمانآنتاکرد؟

،استبودهخشونتبکارکیریبرایقانونیحقچنینوخشونتچنیندھندهتغذیهعاملبردگی

ومثبتامربلکه،بودنخواھدمذمومتنھانهبردگیخشونتبردنازبینبرایقھراعمالپس

نمیتوانشرایطیھرودرمجردبطورراقھرعلیهقھرگیریبکار،بنابراینشد.خواھدتلقیمطلوبی

خشونتوبردگیلغوبهحاضرکهنیزداربردهبهخودسالحتسلیم.کردنفیطلبیخشونتبنام

ناشی از آن نیست را کسی مخالفت با خشونت  تفسیر نخواھد کرد .

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

مردموحققانونحاکمیتاستقرارشکلنخستیتنوآزادیمنادیبعنوان،خودھاینقصانھمه

علیهمجاھدینتفنگوخانستارتوپخانهشلیکبدونمیتوانست،خودنظرموردحکومتانتخابدر

،خشونتیوقھرھرنوعتکذیبیاوتایید،ازاینروبرسد؟پیروزیبهآنخارجیھمدستانوارتجاع

وابسته به قرار دادن آن در متن مشخص تاریخی خود میتواند معنی داشته باشد.

ایستادگیاگرھاست.انسانروابطدرحاکماصلنخستینخودازدفاعحقوحیاتحفظغریزه

بعنوانآنرابایدچرااستمجازمتقابلخشونتبهتوسلباخارجیقدرتیکتجاوزبرابردرمردمی

یکبرابردرکشورییکمردمخودازدفاعحقاگر؟دانستمحکومخشنوآمیزقھرعملیک

ھمانمقاومتحقچرا،شودشمردهحماسهوپرستیمیھنبلکه،مجازفقطنهخارجیدشمن

در،اگرنهشمرد؟مشروعومجازنبایدراخودبنیادیحقوقعلیهحکومتییکتجاوزبرابردرمردم

حقوقبهمتجاوزحکومتیکخشونتوبیگانهدشمنیکخشونتبینتفاوتیچه،آنصورت

کهایبیگانهقدرتاگردارد؟وجود،کندمیعملبیشترامکاناتووابزاربازتربادستیکهمردم

باھمدستیو،انگیزستایشعملیآنعلیهجنگیدنحقواستدشمنیک،کندمیحملهبما

وکشدمیبندبهراھاانسانروزھرکهداخلیمتجاوزحکومتیکچرا،خائنانهکرداریآن

زشترآنازونامیدخودآنراحکومتبایدیاوآیدمیبحسابدشمنغیر،کندمیتحقیروسرکوب

نبایدراخودمردمدشمنبادرونیدشمناینھمدستانچراو؟کشیدصفآنبهدادنرایبرای

دشمنبرابردرمتقابلخشونتچرا،استخشونتخشونتآگردانست؟مردمھمانبهخائن

اگرو؟استمسالمتراهآنبرابردربازراهتنھاو،مجازغیردرونیدشمنبرابردرومجازبیرونی

جامعهکلبرراایجانبهیکخشونتوبسترامسالمتھایراهھمه،درونیدشمنھمان

قھرچراوداد؟تنجامعهیکوانسانیکبعنوانخودتحقیربهبایدبازکرد؟بایدچه،کردتحمیل

بهمیتوانیعنی؟استنامشروعدرونیدشمنعلیهومشروعبیرونیدشمنعلیهانقالبی

وحیاتحقازدفاعبرایقھربهتوسلولیدادرسمیتضمنیبطورحکومتیطرفهیکخشونت

حکومتیکعلیهراخشونتیھرگونهجانبهیکومجردبطورکهآنھائیشمرد؟مردودراآزادی

میمشروعیتخودبردگیبه،عمالکنندمیمحکومرامردمبنیادیحقوقبهمتجاوزوستمگر

غالباکهاستبحثیکزاویهکردنبازبلکه،نیستخشونتازطرفداری،اینجادرمنقصددھند.

دررامشخصشرایطآنکهبیکندمیحرکتصوریمنطقازصرفاوشودمیبیانمجردصورتبه

خونخواروفاسد،غارتگررژيمیکبامقابلهدرایکنندهفلجنقشگذشتهدھهچھاردرکهگیردنظر

وتربدحکومتیاگراست.شدهانگاشتهنادیدهآنازطرفدائمیخشونتووقھراستداشته

آنباجدیمقابلهبهوگذاشتآناطاعتبهگردنبایدآیا،بودمغولحملهازترویرانگروترخشن

؟داردقرارکجادرنظامیچنینچھارچوبدرانسانکرامتوآزادیمفھومصورتآندر؟نخاستبر

آیا انسان غیر آزاد چیزی غیر از یک برده است ؟
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راقھرابزاراینازاستفادهحقکسیچهکهبودهاینحولبرغالباتئوریکمباحث،تاریخطولدر

سیاسیدولتبینایطرفهیکرابطهیک،واقعدرآنست.ازاستفادهبهمجازحدیتاچهودارد

ھمواره.ولیاستداشتهوجودآناعمالمحلبعنوانجامعهوقھرازاستفادهحقواجدبعنوان

آنازحکومتیاگر؟کجاستتاحقاینکنندهتعریفقرمزخطکهاستداشتهوجودنیزسوالاین

درانقالبات؟استابزاریچهازاستفادهبهمجازخودآزادیوامنیتازدفاعبرایجامعه،کردعبور

سالحبیمردمتودهبهوکردهگذرقرمزخطاینازحاکمقدرتکهانددادهرخمقاطعیدرتاریخ

آورندهبوجوداصلیعواملازیکیخودھاحکومتواقعدر.استآموختهراسالحازاستفادهدرس

این انقالبت در تاریخ بوده اند.

جانبهیکرابطهاینکهاستممکن،آنستعلیهمقاومتیاوانقالبدورهکهتاریخازمقاطعیدر

یککهزمانیتاولیشود.خارجدولتدستازقھرازاستفادهانحصاروریختهبھمایدورهبرای

ھایرهدودارد.قرارآناختیاردرھمچنانقھرھایساختاراساس،برجاستپاھنوزدولتی

جنگیعمدتا،ایستحرفهھایارتشبینجنگغالباکهکشورھابینجنگبرخالف،انقالب

یکعلیهمردمقیامای.حرفهمسلحنیروھایوپلیسوارتشوعادیشھروندانبیناست

وظلموبیعدالتیازمتعددیاشکالیاشکلکهکندمیپیداایتودهپذیرشزمانیحکومت

تبعیض آنان  را  در مقیاسی وسیع به صحنه نبردرویا رو  می کشاند.

مجردخشونتومشخصخشونت

عینیمشخصرابطهیک،قھرازایمجموعهزیربعنوانواجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

منشاء،جایگاهشناختنمستلزم،بیرونیمشخصواقعیتیکبارهدراندیشیدنھرگونهواست

وخشونتایدهدومجردتقابلسطحدرگرنهواستخودمادیدالیلوتاریخیمتنوعاشکال،

درخشونتوقھرکهساختارھائیواجتماعیدالیلشناختن.بدونشدخواھیممتوقفمسالمت

آنھا قرار گرفته اند ، امکان از بین بردن و یا تضعیف آنھا نیز وجود نخواھد داشت.

کهاستممکنکهقھرپدیدهجملهاز،بیرونیمرکبوپیچیدهپدیدیدهھردقیقمطالعهاینرو،از

مجزافکریھایواحدبهآنشکستنیاتجزیهبا،باشدداشتهنمودپارچهیککلیتیکبصورت

تشکیلھایواحدشناختنبدون،خودپیچیدهوکلیخصلتبدلیلآنفھمزیرامیگردد.آغاز

تجرید،ذھنیکوچکھایواحدبهعامنمودیکتجزیه.بابودخواھدناقصودشوارآندھنده

ارگانیکرابطهبررسیسپسو،آنھاتکتکماھیتفھمومشخصمطالعهبمنظورآنھاازھریک

آنراعمومیفھمیدنامکاندیالکتیکیواکنشوکنشیکدربرھمدیگرآنھامتقابلتاثیراتو

کهداشتخواھدفھمقابلیتزمانی،مشخصبیرونیواقعیتیک،ترتیبباینسازد.میمیسر
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کلیاندیشهیکبصورت،خوددھندهتشکیلھایواحدواشکالمشخصمطالعهطریقاز

87مشخص و باز سازی شده در ذھن در آمده باشد.

بدرستیزمانی،مجردوکلیایدهیکبعنوانآمریکاداخلیدرجنگخشونتبارهدراندیشیدن

مورد،تاریخیمقطعآندرگیردراجتماعینیروھایوآنمشخصمتنکهشدخواھدفھمیده

مطالعه دقیق قرار گرفته و سپس به استنتاج و داوری در باره آن گذر کرده باشد.

مجموعهزیربصورتآنراباید،آنفھمیدنبرایکهاستعینیمشخصواقعیتیکنیزخشونت

مشخصیتحلیل،آنھادقیقرسیبابروکردهتجزیهخوددھندهتشکیلمتفاوتھایواحدیاھا

متفاوتمستقیمخشونتازقانوندرمستترخشونتتردیدداد.بیارائهراخشونتشکلازیک

طبقهاستممکنخشونتکلیعنوانتحتماراھانازیخشونتوناپلئونخشونتیاواست

ھمداد.خواھدنشانراآنھابیندرجدیھایتفاوتآنھاتردقیقرسیبرولی،کنیمبندی

اینازفراترولی.آورنددرخودکنترلتحترااروپاقھربهتوسلباکهکردندتالشھیتلر.ھمناپلئون

پرستینژادنظیر،متعددیآورندهبوجودخطوطازھانازیخشونتکهگفتباید،مشترکمسیر

جنگدرشکست،بودشدهتبدیلاروپائیپدیدهبهآنازپیشدرصدسالکهستیزییھودیبویژهو

بهسنگینھایغرامتتحمیل،ننفوذتحتمناطقوآفریقائیمستعمراترفتندستازواول

ضدایدوئولوژیگسترشوآلمانانقالبشکست،خرافاتبهنازیرھبرانباور،کشورآن

نمیکهبودھانازیخشونتپدیدهآورندهبوجودعواملمجموعدرکهکرداشارهکمونیستی

انقالبازبعدتاریخیمتندرناپلئونخشونتمشخصوتاریخیشرایطودالیلھمانندتوانست

88باشد.١٧٨٩درفرانسه

ھمهبامشترکبسیارنقاطضمناسالمیجمھوریدرساختاریخشونت،ترتیبھمینبه

،مواردایپارهدرکهداردراخودویژهودرونینھفتهھایمولفهودالیل،تاریخدرھادیکتاتوری

میرودھاینازخشونتازفراتربسیمردمعرفیزندگیومدنیجامعهبادولترابطهدربویژه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آنبهاختصاربهخاتمهدرمن.استگرفتهقرارتحلیلموردکمترکهدھدمیایویژهبرجستگی

خواھم پرداخت.

میدھند؟رخانقالباتچرا

بتوانشایدوھستندمادیوملموسھایپدیدهبلکه،نیستندمتافیزیکیھایپدیدهانقالبات

دروگرفتهبرتاثیرمتعددیبسیارعواملازکهھستنداجتماعیھایپدیدهترینپیچیدهکهگفت

.نمونهپیوندندمیبوقوعسیاسیدولتواجتماعیواقتصادینیروھایمتوازننادیالکتیککارکرد

تواننمیونیستدیگرانقالبشبیهنیزانقالبیھیچکهھندمینشاننیزانقالباتتاریخیھای

بیندرآورندهبوجودعامعواملتوانمیکهچندھرگفت،سخنانقالباتمورددرعامیقانوناز

قابلکهدھدمیرخخودویژهشرایطدرانقالبیھرولیکرد.شناسايیمعینیحدتاراآنھا

رخانقالباتچراکهشودطرحسوالاینبایدجدیفردیکبرای.نیستدیگرشرایطبهتعمیم

تحملحدازخارجمردمفالکتوفقروقتیکهباشداینمردمازبسیاریپاسخشاید؟میدھند

برداشتیچنینمیکنند.انقالببهاقداموبرخاستهخودستمگرانعلیهمردمھایتوده،بودمردم

میخودطغیانستمبارشرایطعلیهشرایطیھردرمردم.آیااستپیچیدهپدیدهیکسازیساده،

نمیآندلیلتنھاولیباشدانقالباتبروزدالیلازیکی،مردماکتریتفالکتوفقرشایدکنند؟

ورنجبهآغشتهبشرتاریخ.استانقالباتدردخیلمتعددعواملازعاملیکفقرزیراباشد،تواند

بختنگونوترینفقیر،ھنددر.اندبودهنادرھایپدیدهانقالباتلیکناست،ظلمووفالکتفقر

رافقریگانهعاملبنابراین89.دھندمیرایخودستمگرانبهآزادگزینشیدرمردمھایالیهترین

توده.داردوجودآندرحقیقتازایدرجهاینکهضمن،دانستانقالباتوقوععلتتواننمی

کهباشندقدرتبیوپراکندهچنانخودفالکتفقروھمهبااستممكنمعینیشرایطدرمردم

کهنیرومنداوپوزیسیونیکباشند.بدونخودستمگرانعلیهنیرومنداوپوزیسیونیآرایشازناتوان

،گیرندنمیقرارمتحدیصفدرمردمتوده،برانگیزدعمومیافکاردربھترایآیندهبرایامیدی

ازیکی،دھدمیراطبیعتدرنوزایشینویدکهبھارھایآبهسیلمثلدرست،امیداصل

تردیدبی.استانقالببهمردماجتماعیروانانگیختنبردربھترایآیندهاندازچشمھایمولفه

نشانرامردمازھائیبخشبیندررادیکالیسمازشکلی،مردماجتماعیرواندردگرگونیاین

روزمرهتجربهومردماجتماعیرواندربلکهآیدنمیبوجودانقالبیشعارھایباصرفاکهدھدمی

.بنددمینطفهآرامآرام،بینندمیبستبنبهمنتھیراشدهطیھایراهھمهکهزندگی

رواندردگرگونیامیدبهموجودشرایطازامیدینادیالکتیکوچگونهکیکهاستاینسوال

رادیکالھایآیدهطرفبهوگردیدهتبدیلمردمازتوجھیقابلھايبخشبیندراجتماعی

پری اندرسون در یک مقایسھ بین مردم برزیل و ھند می نویسد کھ در برزیل الیھ ھای فقیر مردم معموال در انتخابات شرکت نمی کنند، حال آنکھ89
:بھرجوع شود.در ھند ، بد بخت ترین الیھ ھای مردم بطور فعالی در انتخابات شرکت کرده و بھ ستمگران خود رای می دھند

Perry Anderson : Gandhi Centre Stage.In London Review of Books .Vol.34, No.13 , 5 July 2012
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یکشکلبه»بندهوخدایگان«بخشدرروح»شناسیپدیده«درھگلشوند؟میکشانده

دوزخیان«درفانونفرانتسھاینوشتهموضوعکهاستپرداختهمسالهاینبهتئوریکانتزاع

امیددیالکتیک.لیکناستبودهسارترھاینوشتهواو»سفیدماسکباسیاهچھره«وزمین»

،داردامیدوباورموجودشرایطدررھائیبهانسانکهزمانیتا.داردمتضادیودوگانهخصلت

بنشکستنبرایاندیشهبهرااو،شدهطیھایراهبستبنولی.استکارمحافظهبسیار

مردمذھنورواندربرقورعدھمانندنخست،مارکستعبیربه.کشاندمیآندرگرفتاربست

نادیالکتیکازآورد.گذرمیدرتکانبهراجامعهعیانغرشیبصورتآنطنینسپسومیدھدرخ

وھاشیوه.ازگسستازشکلی،عمومیافكارشدنرادیکالیزهونوامیدیبهتغییرازامیدی

90اندیشه ھای رایج پیشین را بیان میکند که مردم به آن عادت کرده بودند.

کهاستسیاسیقدرتنظامدردرونیھایتضادوبحران،انقالباتوقوعدردخیلعواملازیکی

ھاسوزيفرصتباواستشدهانباشتهبتدریجکهکهگردندمیایعديدهمشكالتحلازناتوان

اصالحاتاگر«کهحکومتگرانبهماکیاولیھشداربهبناواستنماندهآنھاحلبرایمجالیدیگر

مالیماصالحاتواستدیردیگرجدیاقداماتوھاروشبرای،گیردانجامآشوبھایزماندرالزم

معلولراآنھابلکهحکومتگرانجانبازنهرااصالحاتاینمردمزیرابودنخواھدکارسازنیزبندنیمو

91فشار خود  بر حکومت تلقى خواھند کرد».

النهحاکمیتھرمدرکهدارندوجودرادیکالیاجتماعیھایالیهھمواره،سیاسیقدرتھردر

این.دھندمیتشکیلراقدرتسفتوھستهدارندموجودوضعحفظدرایویژهمنافعواندکرده

میانسدادبهتغییریھرگونهبرابردرتمامباشدتراسیاسینظامکه،کارمحافظهرادیکالیسم

کشاند ، بتدریج علیه کلیت نظام عمل می کند و آنرا به پرتگاه سقوط تمام عیار سوق می دھد.

سرنگونیوخشونت،انقالباتمساله

صد،میکردتعقیبدقتبهرافرانسهانقالبھایرخدادکه،آمریکائیبزرگنویسطنزتواینمارک

رافرانسهانقالبکهکسانیدربرابروفرانسهانقالبدموکراتیکھایارزشازدفاعدرپیشسال

بلندقھروانقالبازناشیمدتکوتاهقھرمقایسهوتفکیکدرمیکردند،محکومتروردورهببھانه

مدت و تاریخی در مورد فرانسه نوشت:

:استداشتهوجودترور»«سلطهازدورهدو)فرانسهدر(،بسپاریمبیادوکنیمدقتدرست«اگر

باکهتروری،دومیواست،آغشتهفراوانھیجانوشوربهکشیآدمآندرکهتروریدوره،اولی

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

90Robin Marasco: The Highway of Despair.Ch.1,Dialectics and Despair,Hegel the Wound.and Ch.5,Critique , with
Knives.
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،کوچکتروردورهیعنی،اولتروردوره؛استبودهھمراهتمامخونسردیومحضعاطفگیبی

«ازما…تنسالهھزاراستتروریدوره،دومتروردورهواستداشتهدوامسالیچندفقط

آخر.شویممیحالپریشانوآمدهدرلرزهبه،ایلحظهترور،کوچکدورهترورھای»وحشت

وسرماوگرسنگیازناشیدائمیترورمرگدورهباراتبرباسریعمرگوحشتتوانمیچگونه

ھایتابوتکهاستممکنشھر…گورستانکرد؟مقایسهراھاقلبشکستنوبیرحمیوتحقیر

تنمانکهانددادهیادھوشمندیبامابهودھدجایخوددررامدتکوتاهترورسلطهدورهازمملو

تابوتتواندنمیفرانسهسرزمینتمامیآنکهحالکنیم.مویهآنھابروبلرزدھاتابوتاینرویتبا

بستروری،سالهھزارترور،تردیدبی.دھدجایخوددرراواقعیوترکھنهترورازناشیھای

ودیدهبایدآنچنانکهآنرادردناکیووسعتکهایمنگرفتهیادماکهاستتریانگیزنفرتوترتلخ

92درک کنیم ».

ایدهھمان،»دموکراسیودیکتاتوریاجتماعی«منشاءدرآمریکائی،شناسجامعهموربارینگتون

ترور تاریخی را مطرح می سازد:

سالھرکهدرنظرگرفتغالباجتماعینظامبرابردرالعملیعکسبایدرافرانسهانقالبی«ترور

نظیرعواملیباراپیشینرژیمدرمیرومرگنرخرقم.بایدافزودمیالزمغیرھایمرگتعدادبر

داد.تکیهقرارسنجشموردرژیمآندرعدالتیبیوگیریپیشقابلگرسنگیازناشیھایمرگ

ریاکاریجزچیزی،»عادیزمان«ھایخشونتگرفتننادیدهوانقالبیخشونتوحشتبرصرف

میتشریح»انگلیسکارگرطبقهوضعیت«درانگلسفردریشرامشابھیمضمون.93نیست»

کند :

.اگرنامیممیعمدغیرقتلآنراما،شوداومرگموجبکهرساندآسیبیدیگریبهکسیاگر«

نامید.اگرخواھیمعمدیقتلآنراما،بودخواھدمرگباراوآسیبکهبداندازپیشکنندهحمله

واقعدر،شوندھنگامزودمرگگرفتارکهآنانراکهدھدقراروضعیتیدرراکارگرھاصدایجامعه

ضربهباجنایتوقتلارتکابآمیزیخشونتاندازهبھمانآنانمرگواستدادهرخجنایتوقتل

ازناگزیروگردیدهمحروماولیهزندگیامکاناتازکارگرھزاراناگربود.خواھدگلولهشلیکیاوکارد

است».دادهرخعمدقتلعملباز،میکندممکنغیررازندگیادامهکهباشندشرایطیدرزیستن

صنعتکهگویدمیوپردازدمیمدرنتولیدآمیزجنایتجنبهاینبرسرمایهاولجلددرنیزمارکس

94چاپ در انگلیس به « کشتارگاه » معروف شده است.

۴٩٨.ص.مرتضویحسنترجمھاولجلد.سرمایھبھشودرجوع94
93Barrington More ,The Origins of Dictatorship and Democracy .Boston 1966.p.103.
92Mark Twain.A Yankee in King Arthur Court
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اولقرندرتارکدرپلورادیگرانمرگازجلوگیریدرمسولیتیبیدرجرماعالمترینکھنشاید

کهکسی:«نویسدمیو،شماردمیعمدقتلارتکابجرمباآنرابرابرکهکردمشاھدهمیالدی

کهکسیاندازهبھمان،کندنمیاقدامکاریچنینبهولیشوددیگریمرگازمانعمیتواند

.95دیگری را با شمشیر به قتل می رساند ، مجرم است»

راخودحفظبرایاییافتهساختارھایابزارایجاد،تولیدیھایسیستمازیکھرتاریخ،طولدر

ساختاریشکل،منشاءبایدمشخصتولیدیمناسباتدرھر،دلیلبھمینمیسازد،الزامی

بمراتب،داریسرمایهکوتاهعمردرخشونتمیزاندریافت.آنرابامرتبطخشونتوقھرمشخص

ازوقتیاست.بودهمستقیمقھربرمبتنیدارِیسرمایهپیشجوامعتاریخکلازبیشتربسیار

وجود قھر یا اجبار در جامعه سرمایه داری سخن گفته میشود ، باید پرسید که نھانگاه آن کجاست ؟

پی«پهسلطنتبهکهگرددمیبرقبلسالھزارچھارازبیشبهتاریخشدهضبطانقالبنخسین

درداد.پایانایتودهقیامیکاثربر،مصردرفراعنهازسلسلهششمینازفرعونآخرین،»دوم

«»،مصریمندخردیکھایشکوه«بنامزمانآنازماندهجابهپاپیروسبرشدهنگاشتهمتن

مذھبیوظیفهبهکهمیخواھد»ھمگانسرور«ازوداشتهبرآسمانبردست،شاعرپوور»ای

مربوطھایرسالهنخستینازیکیراپوور»«ایدھد.شعرکیفرراخوددشمنانوکردهعملخود

مھارخودعادلناخدمهبرکهآنستخوبپادشاهاستگفتهکهانددانستهسیاسیاخالقبه

وظیفهدرکوتاھیدلیلبهنیزرافرعونبلکه،ستمگرخدمهفقطنهاوکهآیدمیبرچنینومیزند

96خود مالمت می کند که مردم را به عصیان علیه خود بر انگیخته اند.

« ای پوور» صحنه انقالب  علیه این فرعون مصر را چنین تصویر می کند :

مردمتودهتوسطپادشاه.روندمیراهآنھارویوکردهھاپرتابکوچهبهپنجرهازمردمراقوانین«

ھرازو..اندنشستهقضاوتمسندعالیترینبرمردمواستشدهکشیدهپائینبهقدرتتختاز

97شھری این ندا شنیده می شود که بگذارید قدرتمندان را از میان خود بیرون برانیم » .

کهھستندزمیناعماقدرژئولوژیکھایحرکتشبیه،گرامشیآنتونیوگفتهبهبنا،انقالبات

درژئولوژیکاستعارهبینیم.میراآنھاانفجارھایبروزھایلحظهفقطماوگیرندمیشکلبتدریج

انقالبات،شناسیزمینانقالباتبرخالفزیراکند،میحملرانسبیحقیقتیک،گرامشیمثال

مفھومیکخودحالعیندر،انسانیعاملیتاین.دھندمیرخھاانسانعاملیتباسیاسی

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

96https://nazarenesoftheworld.info/the-ipuwer-papyrus/

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

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

بزرگرویدادھرآیندبروگذارندمیاثرھمدیگربردیالکتیکیبطرزوداردپیوندگوناگوننھادھای

دروآمدهدرخودانتزاعیبعدازانسانیعاملوقتیبنابراینکرد.مالحظهآنپرتودربایدراتاریخی

وشودتجزیهمتضادیھایقطبدراستممکنکندمیپیداعینیتمشخصافرادوھاگروهچھره

درانسانیھایگروهعاملیتازمتفاوتیھایبندیالیهبابابلکه،کلیانسانیعاملبانهما

انقالبات مواجھه ھستیم.

اندازهازبرونفالکتوفقرآیادھند؟میرخچراآنھاکهاستاینانقالباتوقوعدرسوالنخستین

درنادررویدادھای،انقالباتکهمیدانیماست؟انقالببهھاتودهآوریرویاصلیدلیل،مردمتوده

درغالبامردماکثریتواندکردهتجربهرامالیمیناروزگاربندرتمردمتودهآنکهحال،اندبودهتاریخ

نقشانقالباتدرمعینیدرجهبهاینکهضمنمردمجانکاهفقر،بنابرایناند.زیستهفالکتوفقر

میبرآنصرفاتکاءونیستندانقالباتوقوعدھندهتوضیحتنھائیبهکهگفتباید،میکنندایفاء

نمیانقالببهالزامامطلقفقرشود.منتھینظرینادرستاستنتاجاتوکاذبامیدبهتواند

با،اجتماعیھایثروتتولیدکهھنگامیاست.نسبیامریکمعینیجامعهھردرفقرانجامد.

باسیاسیتقابلبرایزمینه،باشدنداشتهھمخوانیمردمازمھمیھایبخشانتظاراتسطح

اینبرجامعهحقبرآگاھیازسطحیشکلیبه،مردمانتظاراتسطحمیگردد.بیشترحاکمنظام

98ثروت ھای اجتماعی را بیان می کند.

متعددعواملازکنند.انقالباتنمیقیامسالمحاکمیتعلیهخودفالکتوفقرھمهبامردمیھیچ

نیزغیرهوآنھاینھاددرفسادرسوخوستمگری،حاکمرژیمبیرونیھایجنگنظیر،دیگری

برراحاکمیتدرکردهالنهدشمنیودرونیتھدید،مردمشرایطیچنیندرگیرد.میبرتاثیر

،ناسیونالیسمبهزدندامنوبیرونیھایجنگحتیشمرد.خواھندمقدمبیرونیتھدیداحتمال

،پاریسکمونانقالب.درکندنمیمتحدخودیحکومتبرحولرامردمتوددهمواردھمهدرالزاما

فرانسوی ھا علیه حکومت خودقیام کردند.

توده،انقالبیھایدورهدرکهدھندمینشانتاریخبزرگانقالباتتجربه،عامهتصورخالفبر

بخشتنھاوگردندمیپیشازترمتحدنا،مردمازتوجھیقابلھایبخشھمدلیوجودبامردم

کلبه»مردمتودھای«واژهتعمیم،ازاینروکنند.میشرکتانقالباتدرآنانازکوچکیھای

ازپسھایدورهدرداخلیھایجنگیاوھاتنشدالیلازیکیاینبود.خواھدکنندهگمراهجامعه

نیستندمتضادمنافعبامتضاداجتماعیھایگروهجزمعنائیعمل»درمردمتوده«است؛انقالبات

باز،آیدمیبوجودمردماکثریتبیندرھمگرائیبیشترین،کهاستقاللھایجنگدر.حتی

:برتولت برشت در نمایشنامھ گالیلھ ئو گالیلھ، از زبان یکی از شاگردان خود این نکتھ ھوشمندانھ را بیان می کند98
سیاره ما ارابھ کوچکی در جھانی ازوقتی آنھا بفھمند کھ.پدر و مادر من روستائیان فقیری ھستند و فکر می کنند کھ این فقرشان یک امر مقدر است

.میلیون ھا ستاره  بی انتھاست و فقرشان یک امر مقدر آسمانی نیست ، آنھا علیھ شرایط موجود خود سر بھ طغیان برخواھند داشت
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شکلیبهکهمنفعلییاخاموشاکثریتکهانقالبیھایلحظهدر.میمانندباقیمتحدنا»«مردم

نیزانقالبازبرآمدهسیاسیقدرتباتوانندمیآسانیبه،بودنددادهنشانھمدلیانقالببا

شرکتاقلیتھمانازھائیبخشسالخیتماشگروداشتهھمزیستیطوالنیھایمدتبرای

کرده در انقالب گردند که اکنون به قطب ھای متضادی تجزیه شده اند.

نیزھاحکومتتریندموکراتیکنیستند.جاودانهھاحکومتکهدھدمینشانبشرزندگیتاریخ

ترکدلبخواھینیزحکومتیھیچھمچنیندھند.میدیگریحکومتبهراخودجایزودیادیر

جزدیگرینام،آنھاکشیدنپائینلحظهکشند.میپائینقدرتازآنرابلکهکندنمیقدرت

سرنگونیھرولی،استحاکمسیاسیقدرتسرنگونیمتضمنانقالبیھرندارد.سرنگونی

،اندبودهھمپوشحکومتیسیاسیسرنگونیوانقالب،تاریخازمواردیدرنیست.انقالببمعنی

بینباید،مکررھائیپدیدهسرنگونیواندبودهتاریخدرنادرھایپدیدهانقالباتکهآنجائیازلیکن

بادارد.آنھاناپذیریجدائيپیوندقھربانیزھاحکومتسرنگونییاوبقاءشد.تفکیکبهقائلایندو

،کلیدیمفاھیمازیکیشوند؛میپرتابقدرتدایرهازبیرونبهقھرباورسندمیقدرتبهقھر

،انقالبیکبااستممکننیزقھراعمالشکل.استسیاسیتحوالتدرقھرمضمونفھمیدن

یا،خشونتبهتوسلباواجتماعیفشردهنیرویبصورتجامعهازھائیبخشگردھمائییعنی

استقھرعنصرحاویکهگیردانجام”coercionیا”قدرتترکبهکردنمجبورجزچیزیکهانتخابات

ممکنیعنی،نداردثابتیشکلنیزقدرتترکبهحکومتیکردنمجبورباشد.کودتایکطریقازیاو

میفلجمتفاوتیبدالیلراحاکمقدرتواکنشیارادهکهپائینازایتودهفشارطریقازکهاست

قھرعنصرگیریبکارباتغییرفرآیند،موارداینھمهدرپیوندد.بهبوقوعکودتاطریقازیاوسازد

گرفتندیدهنابمعنی،آنگرفتندیدهنادھد.نمیرخقدرتیتغییرھیچآنبدونواستمرتبط

بهناگھاندیکتاتورییکویابندنمیاستحالهھاحکومت.استبشرزندگیدرسیاستجوھر

آندرکهاستھمراهعمدهحادثهیکبامھمیتغییرھرشود.بلکهنمیتبدیلدموکراتیکحکومتی

نمیرختغییراتیسیاسیھایقدرتدروندرکهنیستآنبمعنیاینریزد.میفروپیشینرژیم

١٩٩٠درآنسرنکونیتا١٩١٧ازشورویسیاسینظامدرکهشودمدعیتواندنمیکسیدھد.

ھایانھداموھاسرکوبدوره،آنآغازینھایدورهتمامیدربود.نیافتادهاتفاقتغییریگونهھیچ

دورهبهمعروف،سیاسینسبیھایگشایشباخروچفزدائیشخصیتدورهواستالینجمعی

می»روانیھایاسایشگاه«بهکشتنجایبهرامخالفینکهبرژنفدورهبا،»یخذوب«

گذاربود.ندادهرختغییریگونهھیچسازی)شفافیت(گورباچفگالسنوستدورهیا،فرستادند

درتاثیراتیخواهناخواه،نشینیشھروصنعتیجامعهبهدھقانیکشوریکازشورویجامعه

سیاسیقدرتیکبعنوانآنبنیادیبندیخصلتلیکن،گذاشتمیبجاسیاسیروبنای

مداخلهازراجامعهاکثریتکه(ھاکومونیستفقطحاکمیتحق،حزبیتک،ایدوئولوژیک

دولتبیندوگانگیوجود،قواتفکیکفقدان،بود)دیگریگونهبهآپارتایدومیکرد،منعسیاسی

،رژیمپلیسیبازویبعنوانقضائیسیستمنقشوقانونحاکمیتنبود،سایهدولتوپوششی
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یکدردرونیتغییراتانباشتحتینیافت.تغییرآنسقوطلحظهتاشوروینظامحیاتتمامدر

کهاستھمراهایعمدهحادثهبا،گرددمیآنسقوطبهمنتھیکهاجتماعیوسیاسینظام

باکهنھادقدرتترکبه»کردنوادار«یاکودتا،انقالبنامآنبهشرایطبهبستهتوانمی

باکهاستقدرتدرکیفیتغییرلحظه،لحظهایناست.ھمراهپیشینسیاسیقدرتسرنگونی

بکار گیری مستقیم و یا غیر مستقیم قھر انجام می گیرد.

اشکالوسرنگونیکودتا،،انقالبمختلفھاینامباکهفرآينداینتحلیلدرنمونهترینکالسیک

«پنجموچھارمکتابدراست.ارسطوگرفتهانجامارسطوطرفازباستاندنیایدر،آنمتفاوت

جابهآتناساسیقانونازھائیبخشفقطکه،شھردولت١۵٨قوانینمطالعهبا»سیاست

وجودبرلیکن،نبودانقالبطرفدار،ارسطو؛استپرداختهآنھاتوضیحبهتفصیلبه،استمانده

وتبعیضستمکهنویسدمیوگذاردمیانگشتدستانبهقدرتطرفازعدالتیبیوتبعیض

استمعتقدوشودنمیتمامستمگراننفعبهستمنھایتدراینکهوھستندانقالباتالعللعلت

تمامیدرقھرعنصروجوداز،خودتحلیلدرارسطوآفریند.میفسادخواهناخواه،قدرتتمرکزکه

99این فرآیند ھای تغییر انگشت می گذارد.

نظریهترینبرجستهبعنواناوولیاستنظرھمارسطوھایارزیابیاینازبسیاریدر،الکجان

مردمرضایتبرحکومتیاگروداندمیمردم»طبیعیحق«راانقالب،لیبرالیسمعصرپرداز

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

بهسرنگونیھرلیکنگذرد،میحاکمسیاسیقدرتسرنگونیازانقالبیھر،اجتماعدرحوزه

بهکردنوادارنظیرقھر(ازعنصریبکارگیریبااینکهضمننیزسرنگونینیست؛ھرانقالبمعنی

سرنگونی101.نیستبرھنهخشونتبهقھرتبدیلمعنیبه،استھمراهcoercion(یاقدرتترک

ھمچنینگیرد.انجامکودتایکطریقازبلکه،انقالبطریقازنهاستممکنسیاسیقدرتیک

حاکمقدرتدرونازکهھستندایشدهسازماندھیکامالامریکھاکودتا،انقالباتبرخالف

قابلبخشتوسطودھندمیرخقدرتساختارازبیرون،انقالباتانکهحالگیرندمینشاَت

ایدهکهگفتتوانمیسازند.میسرنگونراقدرتسربرمعینحاکمیت،مردمتودهازتوجھی

بخشگرائیھمموضوعانقالباتدرودھندگانسازمانتوافقموردموضوع،ھاکودتادرسرنگونی

:دھدمیقرارھمکناردرراآنھامشترکینقطه،اینھمهباھستند.جامعهاعماقازمھمیھای

سرنگونی !

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

!سمبھ خیلی پرزور باشد

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

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

.پردازد
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باقیھمگرائیوتوافقنقطهھمانآنھادر،انقالباتدرھمگرائیوکودتادروندراولیهوفاقبرغم

ناریزد.خصلتمیبھمآناناولیهھایبندیصفوشدهتجزیهمتضادیجھاتدرومانندنمی

وقوعصورتدرو،سازدمیممکنغیرراآنھادقیقبینیپیشووقوعامکان،ھمگرائیمتعین

وھاھمگرائیایندروندرھژمونیکنیرویراآنھاازیکھراجتماعیوسیاسیمسیر،انقالب

مسیردراستممکنھابعدکهکندمیتعیینآنھادرونیمتضادنیروھاییافتگیسازماندرجه

؛زدتواننمیآنھابندیخصلتبرایآمادهپیشازمھروکنندحرکتایخواھانهترقییاانحطاط

ارتجاعیجھتیکدرانقالبیکواجتماعیوسیاسیمترقیجھتدراستممکننیزکودتایک

آندرسالهچھلدیکتاتوریسرنگونیبهکه١٩٧۴درپرتقالدرافسرانکودتایبکند.حرکت

،دادقراردموکراتیکاجتماعیوسیاسیگشایشمسیردرراپرتقالجامعه،گردیدکشورمنتھی

ازھزارھادهکشتاربا،١٩٧١درشیلیدرآلندهسالوادورعلیهپینوشهکودتایکهحالیدر

آمریکایدردموکراسیترینطوالنیبردنازبینوخفقانوسیاسیانسدادباشیلیشھروندان

آیندناھمنیروھایالزاماکهایتودهمشارکتبرغم،انقالبیک،ترتیببھمینبود.ھمراهالتین

قدرتسرنگونیوکنندمیحرکتآنھادروندرمتضادھایایدوئولوژیبااجتماعیوسیاسی

درتواندمیسرنگونیچرخشھماندردرست،دھدمیتشکیلراآنھاھمگرائینقطهتنھاحاکم

درونازاسالمیانقالبضدکهبھمنانقالبکند.حرکتخفقانوسرکوبوعیارتمامارتجاعمسیر

ومشروطهانقالبدموکراتیکھایایدهسرکوبطالئيفرصتروحانیتفرقهبه،برخاستآن

دموکراسیایدهباراولینبرایکهمشروطهانقالبیمقایسه.دادراطلبانمشروعهارتجاعاحیای

قانونوموسسانمجلسایده،قانونحاکمیت،فردیھایآزادی،مطبوعاتواحزابآزادی،

«با،کردایرانجامعهواردراقدرتبودنپاسخگووپارلمانوانتخاباتوقواتفکیکواساسی

کاریکاتوری،»دارھایچوبهکردنبرپاوھاقلمشکستن«بهابتداھمانازکهاسالمی»انقالب

ھرازدوربهو»فقیهمطلقهوالیت«برقراری،»خبرگانمجلس«چھرهدرموسسانمجلساز

جامعهکردنھمسازبرایتالش،انتخاباتبنامایشعبده،آنکارکردبرجامعهنظارتحقگونه

کامالدوجھت،عربستانجزیرهشبهقبلسالچھارصدوھزارایقبیلهبانظامبیستمقرندرایران

وغربسیاسیفلسفهوتاریخیھایارزشازمشروطهانقالباگردھند.مینشانرامتضادی

واجتماعیھایارزشوایدوئولوژیاز»اسالمی«انقالبمقابلدر،بودمتاثرروشنگریعصر

ھمانباراایرانجامعهکردسعیابتداھمانازوبودگرفتهتاثیرشبانیجامعهیکحقوقی

منظراینوازسترونبودانقالبیودھدانطباقدورهآنسیاسیحاکمیتشیوهحاکمچھارچوب

متصلبھمظاھردررابھمنومشروطهانقالب،انقالب»«مشترکواژهاگرچه،بنابراینواپسگرا!

«ھایارزشوعیارباکهاستاشتباهودارندتعلقمتفاوتیکامالدنیایدوبهلیکن،کندمی

انقالب اسالمی » به داوری در مورد انقالبات پرداخت .

وبرلیندیوارفروریزیگیرند.نمیانجاممستقیمخشونتگیریبکارباالزاما،ھاسرنگونیھمه

نبود.ھمراهخونریزیوخونبا،شرقیآلماندرھونکراریشحکومتسیاسیسیستمسرنگونی
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انجامیدھارومانوفسالهسیصدسلسلهسرنگونیبهکهروسیه١٩١٧فوریهانقالبترتیببھمین

باراسرنگونیھرکهاستنادرستیتصورونبودخونریزیباتوام،شکستازدرونتزاریحکومتو

برایسرقدرتبررژیمکهمیگیردخودبهخشونترنگزمانیسرنگونیدانست.مرتبطخشونت

حفظ خود به خشونت متوسل می شود .

مارکسیستینظریهدرقھرجایگاه

انگلسومارکس:الف

قھرازاحتمالیاستفادهدرانگلسومارکسنظراتاظھاربرموخرومقدمبشر،تاریخدرخشونت

اندندادهارائهخشونتمورددرمنسجمیومستقلنظریهخودآنھا.استبودهانقالبیتحوالتدر

ھاینوشتهبهبایداجتماعی،زندگیدرآننقشوخشونتبهنسبتآناننگرشفھمیدنبرایو

حیاتزماندرکهانقالباتیبهآناننگاهنحوهدرنخستوھلهدرو،دیگرھایحوزهبارابطهدرآنان

انقالباتباارتباطدرعمدتاخشونتمورددرآناننظراتاگر،بنابراینگرفت.بھره،بوددادهرخآنان

شرائطبهمحدودضرورتاآنانپراکندهھاینوشتهوھاگفتهازبرداشتھرگونه،استشدهبیان

بهتواندمیھانوشتهوھاگفتهاینشرایطمتنازبیرونآناننظراتتعمیمھرگونهوآنھاستبیان

قدرتباتولیدیروابطمورددرآناننظراتمورددرگفتهبیانجامد.ایننادرستھايگیرینتیجه

سیاسی و قھر نیز صادق است .

یگانهکهکنندمیحملرامتفاوتیمضامین،انقالب»«وخشونت»«ھایواژه،مفھومینظراز

پنداری آنھا به آشفتگی ھا ی ذھنی و استنجاتات نادرست ممکن است بیانجامد.

ونظامیامورمطالعهبهمارکسازبیشترانگلس،مارکسیستیفلسفهاصلیبنیانگداردوبین

تاریخجملهازنظامیتکنولوژیوجنگصحنهدرعملیاتیسطوحوتاکتیکواستراتژیوجنگ

و102بودکردهشروعآنھاجدیمطلعهبهمنچستردرخوداستقرارزمانازکهاستپرداختهتفنگ

بینکریمهھایجنگمورددراوھایتحلیل،انگلسومارکسحیاتزماندرھاژنرالازبرخی

استقاللجنگنخستینوفرانسهوپروسجنگ،آمریکاداخلیجنگ،روسیهوعثمانیامپراتوری

ھاتحلیلاینکهبودآوردهبوجودراتصوراین،نوشتمینامبیکهرا)١٨۵٩-١٨۵٧(ھند

مطالعهبهکهداشتنظردرانگلس،انقالبوقھررابطهازفراتر103است.ارتشژنرالیکبهمتعلق

١٢تاژانویھاواخردرکھ»آلمانکارگرانوحزبپروسنظامیمسالھ«عنوانتحتانگلسطوالنینسبتانوشتھبھشودرجوعمثالبعنوان103
:بھانگلیسیمتندر.استشدهنوشتھبخشسھدر١٨۶۵فوریھ

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

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

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

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

آنھاپیروانبعدیھاینسلدرھانوشتهترینگذارتاثیرازیکیکهاستگردیدهمنتشردورینگ»

بوده است. نظرات ماركس و انگلس در مورد قھر را می توان در سه محور عمده طبقه بندی کرد :

تولیدی.نیروھایباقھررابطه-١

تاریخی.محرکهنیرویبعنوانقھر-٢

بدلیلنوشتهایندرواستبودهتوجهمركزدرفوقمورددوازبیشترانقالبات،کهوقھررابطه-٣

خواھمآنبهبیشتر،خشونتباآنھاپندارییگانهوانقالباتمورددررایجھایبدفھمیھاوچالش

پرداخت.

تولیدیروابطمقابلدرقھرفرعینقشوبودنایحاشیه،فوقموردسهدرانگلسومارکسنظر

است. این تاکید در آنتی-دورینگ انگلس برجسته تر است.

متافیزیکیجنبهنبایدخشونتبهکهمیدھدھشدار،دورینگآنتی»قھرتئوری«بخشدرانگلس

بشرتاریخاصلیکانوندرخشونتکهبودمدعیآنتروپولوژی»«مبنایبرکهدورینگمقابل.درداد

«شدنگرفتهبردهوتنھاایجزیرهدرکرزوئهروبینسونتخیلیداستانبهدورینگ.داردقرار

خشونتوقوعکهنویسدمیانگلسدھد.میتعمیمتاریخکلبهآنراومیشودمتوسلجمعه»

وگردندمیناشیاجتماعیروابطازبلکه،نیستندایلحظهھایدادهرخ،جمعیوفردیھای

گونهمعماومرموزدالیلبهخشمناگھانیانفجاریاارادیصرفاعملخشونتکهورزدمیتاکید

میدورینگاستنادموردمثالھمانبازبینیبهانگلسدارد.مادیشرایطدرریشهو،نیست

پردازد :

شمشیر«را»«جمعه،کروزوئهبازگردیم.دورینگآقایشمولجاھمه»«خشونتبهبگذارید«

حماسهدرحتیاست؟آوردهبدستکجاازراشمشیراینگیرد.کروزوئهمیبردگیبه»بدست

وشودنمیسبزدرختانھایشاخهرویبرشمشیر،خودخیالیجزیرهدرکروزوئهروبینسون

تھیهشمشیرخودبرایتواندمیکروزوئهاگر.دھدنمیسوالاینبرپاسخیھیچدورینگآقای

ظاھردستدرپررولوریک»با«جمعه،زیباصبحیکدرکهکنیمتصورکهداریمحقھمما،کند

کروزوئهودھندهفرمان»جمعه«باراینوشدهوارونه»خشونت«داستانتمامآنگاهوشود

خشونتونیستارادیصرفاعملخشونت«کهدھدمیادامهبود».آنگلسخواھدمطیعومنقاد

خشونتابزارنیازمندیعنی،استھائیشرطپیشنیازمند،کندپیداعملظرفیتاینکهازقبل

؛داشتخواھندراباالدستترکھنهابزاربهنسبت،باشندرفتهپیشابزاراینھرچهواست

تررفتهپیشابزارکنندهتولیدوجودیضرورتمعنیبهکهشوندتولیدبایدابزاراین،آنبرافزون

برتولیدمتکیخودنوبهبهنیزآنو،سالحتولیدبرمتکیخود،قھرپیروزی،کالمدریکو…است
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کهاستمادیوسایلو،اقتصادیشرایط،»اقتصادیفدرت«برمتکیبنابراینو،کلیبطور

104خشونت در اختیار خود می تواند داشته باشد».

میبوجودراخشونتوبردگیامکانکهاستاقتصادیوضعیتوتولیدکهکندمیتاکیدانگلس

ودزدیوخشونتبنیادبرنابرابریوخصوصیمالکیتمیگفتندکهروسووپرودوننقددروآورد

مبادلهوتولیدیروابطبرپایهانباشتمنطقکهمیدھدپاسخ،استگرفتهقراردیگراندارايیتصرف

استوار است و خشونت نقشی درآن ندارد:

بهاشتیاقومبادلهوتولیددرتحولنتیجه.استگرفتهشکلخصوصیمالکیتبهگذرکهھرجا«

ایندرمطلقاوخشونتاستداشتهاقتصادیدالیلاینرواز،استبودهبیشترآنھاھرچهگسترش

یکتاباشدداشتهجودوخصوصیمالکیتنھادبایدپیشاپیشواقعدرکند.نمیایفانقشیمورد

عوضرامالکیتشکلخشونتبنابراینو،آورددرخودتصرفدررادیگریداراییبتواندراھزن

انجامبرایانسان»«تقیدبرایتوانیمنمیماباشد.آنایجادیعاملنفسهفیتواندنمیومیکند

105کار در شکل مدرن خود . یعنی «کار مزدوری» . از قھر و یا مالکیت مبتنی برقھر سخن بگوییم».

عنوانرااینکتهتولیدی،روابطنقشبراولویتزیادتاکیدباانگلسنوشتهھمانازدیگریفرازدر

داریسرمايهتولیدروابطرشدامکانوقھرازعاریتولیدیروابطوجودتصوراستممکنکهمیکند

بدون قھر را القا کند :

اینکهنخستاست.روشن،استکردهایفااقتصادیتوسعهبرابردرتاريخدرقھرکهرانقشی«

ابتدائیجوامعانحاللباودارداجتماعیواقتصادیکارکرددرریشه،سیاسیقھر-قدرتتمامی

مشترکامورگردانندگیازآنموازاتبه،وشدهتبدیلمستقلکنندگانتولیدبهکه،اولیه

ازسیاسی-قھرقدرتاستقاللبا،اینکهدومشد.بیشترنیزآننقشگردیدند،جدااجتماعی

متفاوتجھتدودرتواندمیواستشدهتبدیلجامعهسروربهخادمازسیاسیقدرت،جامعه

قدرتبین،تضادیآنصورتدرکهکندمیکاراقتصادیرشدطبیعیجھتدریا:کندعمل

اقتصادینیروھایرشدعکسجھتدراینکهیاآورد؛نمیبوجوداقتصادیرشدوسیاسی-قھر

،قاعدهبربنا،بگیریمنادیدهرااستثناییموارداگروضعیتیچنیندرکه،کندمیحرکت

106قدرت-قھر فرو میریزد».

106Ibid.p.170
105Engels: Anti-Duhring.Part II: Political Economy.In Marx&Engles Collected Works.Vol.25.p1
104
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حفظرااستثمارفقطقھرکهمیداندخوبیبه،باشدکهملیتیازھر،سوسیالیستیکارگرھر«

رااستثمارپایه،مزدوریوکارسرمايهرابطهونیستأستثمارآورندهبوجودعامللیکنمیکند

107تشکیل میدھد، و أستثمار صرفا بر اساس علت اقتصادی  بوجود أمده است و نه با وسائل قھر».

ومیزندحرفمعینیتاریخیمتندرومعینینظریباجدالمقابلهدرانگلسکهکرددرکتوانمی

کهگرفتنادیدهتواننمیولی.بودتفاوتبهقایلاستثمارومسلحانهدستبردبینتوانمی

نماینگیراقھرازشکلیکهمیگیردانجامایویژهقوانینوحقوقیدرچھارچوباستثماریھرگونه

می کند .

نیروھایوقھربینتمایزبروانگلسمارکستاکید،نیزتاریخدرقھرنقشدرموردنظریبندیالیهدر

کهنیستمعنابداناین.استرنگکمقھرنقش،واستتاریخدراصلیمحرکهبعنوانتولیدی

در١٨۴٩فوریه١۴درگرفتند.انگلسمینادیدهراتاریختحوالتدرسیاسیروبنای،قھرنقشآنھا

«راین جدید»   درنقد « پان اسالویسم دمو،کراتیک » که نقدی بر نظرات باکونین بود،  نوشت :

«اتحادبارهدرفراگیریرمانتیکفانتزی،مارسوفوریهانقالباتازبعدکهایمگفتهبارھاما«

بوجود»جھانیجاودانهصلحو«»،اروپائیفدراتیو«جمھوری،ھا»خلقبرادریھمگانی

انقالبیضدھایدسیسهوایعدهذھنی..تنگکهببینندخواھندنمییاوبینندنمیآمد…مردم

است..ھمانکردهمشغولاحساساتیکلماتبه،انقالبیاقداماتجایبهرامردمدیگرایعده

وشیادھافریبوپریدندمیھوابهخوشحالیازپرطمطراقکلماتاز،میوآوریلدرکهکسانی

بدستامانبینبردیوقھربدونچیزیھیچ،تاریخدراند..اماشرمندهاکنون،خوردندراھااحمق

108نمی آید و اگر ازتاریخ ، اسکندر و سزار و ناپلئون را بردارند ، از تاریخ  چه میماند؟».

پشتآشوبپرقرنتحوالتوشدهطیراهممتازرؤیتجایگاهدردیگرکهزندگیاواخردرانگلس

نداشتهراآنھاتشریحفرصتکهکندمیاشارهنکاتیبه،بلوخژوزفبهاینامهدر،سرایستاده

اند :

راتاریخکنندهتعیینعنصر،نھایتاواقعیزندگیتولیدبازوتولید،تاریخماتریالیستیتفسیربهبنا«

چنینگفتهازاینکسیایم.اگرنگفتهاینجزچیزیھرگزمن،ونهمارکسنهمیدھند.تشکیل

ومعنابیعبارتیکبهآنرا،استتاریخدرکنندهتعیینعاملتنھااقتصادیعنصرکهکنداستنباط

،روبناازدیگریعناصرلیکن،رودمیشماربهاساساقتصادیعنصراست.کردهتبدیلانتزاعی

شدهتدویناساسیقوانیننظیر،آنھایأورددستوطبقاتیمبارزاتسیاسیاشکالیعنی

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

107Ibid.p.141

78



واقعیمبارزاتاینھمهھایبازتابحتی،حقوقیاشکال،آمیزموفقمبارزاتازبعدپیروزطبقات

باورھایوفلسفیوحقوقی،سیاسیھایریتئومبارزات،درکنندگانشرکتایناذھاندر

میجابهتاریخیمبارداتمسیربرراخودتاثیر،جزمیھایسیستمبهآنھاتبدیلومذھبی

درکنشگذارند.میاثرمبارزاتشکلدرایکنندهتعیینعواملبصورتمواردازبسیاریدروگذارند

حوادثیوھاچیزوقوعیعنی(حوادثاینھمهآمیزیدرھمدروھمدیگربرعناصراینھمهوکنشو

)حرکتندارندوجودگوئيکهنمایدمیممكنناچنانودورچنانآنھادرونیپیونداثباتکه

تکمعادلهحلازترسادهتاریخازایھردورهبهتئوریکاربردمیدھد.واالنشانخودرانھایتااقتصادی

درکهمعینشرایطیومفروضاتتحتولی،سازیممیخودراخودتاریخبود.مامیمجھولی

غیرهوسیاسیشرایطلیکنمیزند.راآخرکالماقتصادمفروضات،وشرایطاینبیندرداریم.اختیار

نقشآنھاکهھرچندکنند،میایفانقشکند،میسنگینیبشرذھنبرکهھائیسنت،حتی،

عللبرپایهھرچیزیبرمقدموتاریخیعللپایهبرپروسدولتندارند.عھدهبرایکنندهتعیین

بعدکهبراندنبورگدربویژه،ألمانشمالھایدولتدرفنیدانشبدونلیکنآمد،بوجوداقتصادی

یککانونبهمیخواست،جنوبوشمالبینمذھبیھایتفاوتوجودو،مذھبیاصالحاتعصراز

درالمللیبینسیاسیروابطبود…ھمچنینناممکن،شودتبدیلزبانیواقتصادیبزرگقدرت

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

انگیختهبرخودبنوبهازانھاھریککهاستبسیارمنفردھایارادهتصادمحاصلتاریخ،آنبرافزون

،منتھابینیروھایتقاطعوشمار،بینیروھایتداخل،ترتیباینبه.استزندگیویژهشرایطاز

ناانحرافیبیکهدیدقدرتیکارکردحاصلبایدرااینسازند.بازمیراتاریخیآیندبروحادثهیک

نتیجهوسازندمیخنثیراھمدیگر،منفردھایارادهتصادم،دلیلھمینمیکند.بهعملآگاھانه

آنھاازھریکارادهازعنصریاست…ولینبودهکسھیچخواستکهشودمیآنچیزیآمدهبدست

در این نتیجه نھائی دخیل بوده و در آن حضور دارد..

اقتصادیھایجنبهبرمفرطشکلبهجواننسلکهکردمالمتحدیتابتوانمراومارکسشاید

میانکاررااقتصادجایگاهکهخودمخالفینمقابلدرکهبودیمناگزیرزمانآندرماکنند.میتاکید

عناصروھاجنبهدیگربرپرداختفرصتآنکهبیدھیمنشانتربرجستهراآناصلینقش،کردند

109دخیل دیگر را داشته باشیم ..»

ومارکسنظراتبازخوانیدرکهاستنکتهاینساختننشانخاطر،ھافرازایننقلازمنقصد

ودلیل،ومتنبهباید،بودهنظریھایچالشازبسیاریموضوعکه،قھرنقشبارهدرانگلس

زمان بیان آنھا دقت کرد بی آنکه در دام تجرید از یک گفته افتاد.

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

نوشتهمتنکردنجداصورتدرکه،باشندداشتهخشونتبکارگیریبهاحتیاجھموارهخودشدن

مستقلاصولیبهراخشونتکاربرداستممکن،خودشدهبیانشرایطازانگلسومارکسھای

ھدفبهمورددو،خوداجتماعیمتنازھانوشتهانتزاعایندرسازد.مبدلسیاسیرفتاردر

ارزشایجاددرپرولتاریانقشبهسومیومیگردندمربوطتاریخیتغییرھایمکانیسموعادالنه

ازبیستمقرندرولی،دارندوجوداینھفتهبطورانگلسومارکسھاینوشتهدرکهاخالقیھای

ایدوئولوژی«درانگلسومارکس.شددادهمرکزینقشآنبه،سورلجورجنظیرمتفکرینیطرف

اشکالوفرھنگیوحقوقی،اخالقیعقایدمجموعهھرکهداشتنداشارهنکتهاینبرآلمانی»

اجتماعینظامتغییرباواستزمانیکدرمسلططبقهمنافعکننده،منعکس،ھاایدهمتفاوت

شود.میدگرگوننیزآنھابامتناسبروبنایواخالقوھاایده،رشدحالدرطبقاتظھوروجدید
تحولبارابطهدررامشابھیمضمون»سیاسیاقتصادنقدبرایمقدمه«درمارکس110

آندوبینچینیدیوارکشیدنونادرستتفسیربهھابعدکهسازدمیمطرحروبناوفورماسیونی

روبنایھمخوانیاینکهآیدمیبرچنینسیاسیاقتصادنقدبرمارکسمقدمهھماناز111انجامید.

بردررامدتبلندزمانیدوریک،اقتصادیبندیصورتیکدرحقوقیوایدوئولوژیکوسیاسی

تعارضاثربرانقالبوقوعاستنتاجکهکردتصورتوانمینبود.کوتاهزمانبهتقیلقابلومیگرفت

استوارتاریخیاندازچشمچنینبرنیزآناناندیشهدراقتصادیبندیصورتباسیاسیروبنایبین

درآنھابهدادناخالقیوتوجیھیباروھاایدهاینازمتنازجدابرداشتوحایلدیوارکشیدنبود.

قرن بیستم مسیر متفاوتی را طی کرد.

آنانمنظرازکهگیریممیقرارراسوالتاینبرابردرالزاماماانگلسومارکسنظراتبارابطهدر

نیزراآمیزمسالمتتحوالتامکانآناناینکهیا،دارندآمیزیقھرسرشتضرورتاانقالباتھمهآیا

چیزیچهازمشخصانقالبیکآمیزصلحویاآمیزقھرسرشتآیاصورتایندرپذیرفتند.می

آمیزیاصلحوآمیزقھرانقالباتامکانآیاکند؟میتعیینآنراشکلعواملیکدامیاگرددمیناشی

ھایساختارخودبستردرصرفاانقالبیگذارامکانآیادارند؟وجودداریسرمایهھایساختاردر

جدینقشمشخصیجامعهھردرخودبنوبهسیاسیھایساختاراینکهیا،اندنھفتهاقتصادی

یاوآمیزقھرانقالبیگذارامکاندرنقشیآیاسیاسیساختاراستقاللدرجهوکنندمیایفاء

فرآینددرآگاھانهمداخلهوذھنیعاملنقشبهانگلسومارکسآیاندارند؟برعھدهآمیزصلح

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

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

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

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

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

اھمیت داشت ؟ یا اینکه ھمه دولت ھا درسیستم ھای سرمایه داری مثل ھم بودند ؟

نقشانقالباتبارابطهدرقھراینکهنخست:داردوجودآنانھاینوشتهتاکیدقابلنکتهدوولی

جھانزایشدرمامایکنقشودھندهشتابعاملبلکهنیستآنھاذاتیوداردعارضیوتبعی

خوددھندهشتابنقشازمستقلانقالباتوقوع،واقعدردارد.عھدهبررانودنیایآبستن

بطندرکهآنچهزایشبهبلکهنیستندنوجھانآفرینندهکهھستندمامااستعارهھمانمشمول

کهدھندرختوانندمیرخنیزمامامداخلهبدونبنابراینودھندمیشتابشدهپروردهپیشیننظام

یاحادثهیکباھمراهنیزشرایطآندرنوجھانزایشولی.باشندھمراهبیشتریرنجودردباشاید

وسیعاستقراربهفاصلهبالباید،آمیزصلحچهوآمیزقھرچهانقالبات،ثانیا.استعمدهچرخش

ترین نھاد ھای دموکراتیک منتھی گردند.

می،استانقالبیعملواقعیکنندهتعریف،خشونتکهایدهاینو،انقالبوقھرسازییگانه

مارکسیستشبهوھامارکسیستازایپارهتاکیدوبازخوانیدربیستمقرنایدهکهگفتتوان

تجدیدبازخوانیکهنویسدمیھوک»سیدنی.«استبودهانگلسومارکسنظراتازُبعدیبرھا

شدهمنتھیآناننظراتازرایجتفسیربه،قھرزمینهدرانگلسومارکسازلنینطلبانهنظر

ھایشیوهامکان،مارکسیستسیاسیپردازنظریهیکبعنوانلنینکهمیدانیمولی112است.

شرایطازجداانقالبیھیچنداشت.زیرادورنظرازاکتبرانقالبآستانهتادستکمراآمیزمسالمت

جامعهباسیاسیقدرترابطهنوعواجتماعیوسیاسیفضایبودنبازدرجهونیستخودوقوع

بر شدت و ضعف این قھر و یا درجه مسالمت آمیز بودن آن اثر می گذارد.

برایانتخابحقبرابردرفراوانیھایمحدودیتاگرچهکمونیست»مانیفست«انتشارزماندر

کامالانگلسومارکسنظراتدرچیزیکولی،داشتجودوقانونگذاریمجلسدرنمایندگی

ھمهوجودبرغمباشد.ھمچنیندموکراتیککامالبایدسوسیالیستیانقالب:بودمشخص

ومارکسدفاعدارباشد.خوربرھاتودهاکثریتحمایتازبایدانقالب،سیاسیھایمحدودیت

سیاسیفضایدرنبود.اجتماعیزمینهبهتوجهبدون،معینشرایطیتحتانقالبیقھرازانگلس

پرحوداثکهداشتوجودذھنیتاین،١٨۴٨دراروپاانقالباتتافرانسه١٧٩٨انقالبمابین

راقھرازاستفادهجزراھیخودشدنپیروزبرایاستممکنانقالباتودادخواھندرخخشونتی

نداشته باشند.

112Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence
Author(s): Sidney Hook

Source: Journal of the History of Ideas, Vol. 34, No. 2 (Apr. - Jun., 1973), pp. 271-280
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نهرااجتماعیانقالب       ،انگلسومارکس١٨۴٨-١٨۴۴ھایسالبیناروپاایزنجیرهانقالباتدر

آنراوکردندمیارزیابیآمیزقھرنیزآنراسرشت،حاکمشرایطبهتوجهبابلکه،ناپذیراجتنابتنھا

میدادتشکیلراجامعهاکثریتکهجدیداجتماعینیرویآمدنبوجود،داریسرمایهھایساختاراز

ھمانآناندیدازشرمحورگرفتند.مینتیجهخصوصیمالکیتبامولدهنیروھایناسازی،و

ھمسینهبهسینهورودرروناپذیریاجتناببطوررابورژوازیوپرولتاریاکهبودخصوصیمالکیت

انقالب«ضرورتبهآگاھیبهستمتحتطبقهکهشودمیاینبهمنتھیشرایطداد.اینمیقرار

نقددرفلسفهفقرپایانیصفحهدر.مارکسبراندازد.راقدرتدرنظمتمامیوبرسد»بنیادی

درکهکندمینقلآمیزیتاییدشکلبهرافرانسوینویسندهوشاعر،ساندژرژکلمات،پرودون

یاپیکار:بودخواھداینھموارهاجتماعیدانشکالمآخرین،اجتماعیعظیمھردگرگونیآستانه

113مرگ ، نبرد خونین یا نابودی ».

کهداردجریانخصوصیمالکیتنھادحولبرپرولتاریاوبورژوازیبیننبرد،انگلسومارکسازمنظر

ایندستدرابزاریبصورتخصوصیمالکیت،نبردایندر.استتاریخینیروھایمحصولخود

اجنتاببطوروداردمستقلینقشمبارزهایندرھمچنینخصوصیمالکیت.کندمیعملنیروھا

خصوصیمالکیتخودھایویژگیبربنابراینکند.میتعیینراانقالبآمیزقھرسرشتناپذیری

خصوصیمیزند.مالکیتدامنرااجتماعیبزرگتحوالتدرخشونتبهمیلکهداشتتوجهباید

درآنباکهپرولتاریاستیعنی،خودآفریدهحفظازناگزیرخودحفظبرای،انگلسومارکسبنابه

آفرینندهتنھانهخصوصیمالکیتبردنبینازبرایپرولتاریا،بنابرایندارد.قراردائمیتعارضوتضاد

انھدامدرابزاریکنقشپرولتاریا،تضادایندرسازد.منحلبایدطبقهیکبعنواننیزراخودبلکهخود

،خصوصیمالکیتدائمیبازتولیدماھیت،دیگرعبارتیبه114.داردعھدهبرراخصوصیمالکیت

ابزارپرولتاریابلکهدھد.نمیرخخودبهخودانحاللاینولیدھد.میسوقخودانحاللبطرفآنرا

درقھرتشدیدعنصربه،انسانیناشرایطتولیدبازبهخصوصیمالکیت.میلاستانھدامیچنین

خودبهآمیزیقھرشکلالزاماانقالبدلیلبھمینمیزند.دامنپرولتاریاوخصوصیمالکیترابطه

115می گیرد.

قدرتبهبورژوازیکهدادندنشانبعدبهفئودالیتهعصرازبورژوازیرشدمطالعهباانگلسومارکس

مسلط سیاسی تبدیل شده  و دستگاه دولت را در اختیار خود گرفته است :

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

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

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

.جایگزین آن خواھد شد

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

٢٠١٢صفحھ.۶جلد.انگلیسیبھانگلسومارکسآثارمجموعھ.فلسفھفقر.مارکسکارل113
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بافرآینداینسیاست.حوزهدرطبقهاینپیشرفتبابودهھمراهبورژوازیرشددرھرگامی«

مدرندولتدرقدرتانحصاریتملکبابورژوازی،ویافتهادامهجھانیبازارومدرنصنعتاستقرار

نتیجهپرولتاریامبارزهبنابراین116گرفت.خوداختیاردرراآنھاھمه،نمایندگیسیستمبرمبتنی

.گیردمیخودبهسیاسیمبارزهشکلالزامابورژوازیعلیهآنمبارزهواوستھستیشرایط

قھرسرنگونیوعلنیانقالببهسرانجام،پنھانداخلیجنگ«بعنوانبورژوائیجامعهدرمبارزه

واستنھفتهآنخوددروندربورژوائینظامانھدامبذرھایزیرا117انجامد.میبورژوازیآمیز

سرشت نظم بورژوائی ،  آنرا بطرف انھدام خود از طریق  انقالب قھر آمیز سوق می دھد.

جریانھاپرودونیبیندرکهمباحثاتیبهاشارهدر١٨۴۶اکتبر٢٣تاریخبهاینامهدرانگلس

داشت مینویسد :

-٢بورژوازی.منافعمقابلدرپرولتاریامنافع-حفظ١:کردمتعریفچنینھاراکمونیستھدفمن«

اینبهرسیدناینکه-٣.جامعه)(محصوالتدراشتراکباآنجایگزینیوخصوصیمالکیتالغاء

118ھدف ھا تنھا از طریق انقالب دموکراتیک قھر آمیز امکان پذیر است .

بایدآنبهپاسخبرایپذیرفتند؟مینیزراآمیزقھرغیرانقالبامکانانگلسومارکسآیا،اینھمهبا

موردبوروژوائینظامآمیزقھرپایانکرد.اگرچهمراجعهدورهھماندرآنانھاینوشتهوھاگفتهبه

راآمیزمسالمتطریقازشرایطاقتضایبهبنااجتماعیتحوالتامکانفرضلیکنبودآنانتاکید

برتاکیدضمنالبرفیلد»«در١٨۴۵فوریه١۵درخودسخنرانیدرانگلسنداشتند.دورنظرازنیز

ناگزیری تحول قھر آمیز ، نکاتی را بیان کرده است که در خور توجه است :

نتیجهکمونیسمشدنوعملیاجتماعیانقالبواستدرستماھایگیرینتیجهاگر!آقایان«

بهوباشیمداشتهتوجهامراینبهبایدچیزیھرازقبلماآنگاه،ماستزندگیموجودشرایط

ما.اگرورزیماجتناباجتماعیشرایطقھرآمیزوخونینسرنگونیازکهورزیممبادرتاقداماتی

ٌمتعصببدونوجدیبطوربایدما،آقایانآنگاه،نیستیماجتماعیمسالهخونینحلخواھان َھَ

درمشارکتیاوکردنکمکماوظیفهوضعیتیچنیندروکردهاجتماعیمسالهبهمعطوفراخود

119انسانی کردن شرایط جھنم مدرن است ».

اگرچهاجتماعیانقالبکهبودگفتهضمنیبطورخودپیشینھاینوشتهازبرخیدرانگلس

شکلبودنمطلوبسخنرانیایندراولیکن،استممکنناولیمطلوبآمیزمسالمتبصورت

دالیلدرمھمدلیلدوکهکردآورییاداست.بایدکردهعنوانتریبطرزبرجستهراآمیزمسالمت

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

انگلسومارکسبود.آناننظراتدرگرائینخبهخصلتنیزوگذاردمیاثرانقالبشکلبرکهبود

بدلیلرابالنکیاینکهضمنمارکس.ورزیدندمیتاکیدخودبدستپرولتاریارھائیبرھمواره

نیابتیرھائیدراوگراینخبهتفکربالیکن،کردمیستایشاوصداقتوفداکاری،شجاعت

پرولتاریا توسط گروھی کوچک و از باال و توظئه گر مخالف بود.

مطرحراایدهاین،١۶سوالدر،استنوشته١٨۴٧پایاندرانگلسکه»کمونیسماصول«در

پاسخچنینخودو؟پذیراستامکانآمیزمسالمتشیوهبهخصوصیمالکیتالغاءآیاکهسازدمی

می دھد:

آدمآخرینھاکمونیستودھدرخآمیزیمسالمتشیوهبهفرآینداینکهاستمطلوبخیلی«

ایتوطئهھرگونهکهمیدانندبخوبیھاکمونیستکنند.مخالفتانقبالدرکهھستندھائی

بوجودتواننمیعمدبهودلبخواھیراانقالباتکهدانندمیبخوبیآنھا.استبارزیانوبیھوده

ازمستقلکامالوبودهشرایطاساسیبرآیندانقالبات،اعصارتمامیدروجاھمهدرآورد.بلکه

درکهدانندمیھاکمونیستھمچنیناست.طبقاتتمامیحتییاوخاصاحزابرھبریواراده

مخالفیندلیلبھمینوشودمیسرکوبآمیزیقھرشکلبهپرولتاریا،متمدنھایکشورتمامی

دامنانقالببهزدندستبرایپرولتاریاازتحریکشکلیبهعامداکهاستممکنھاکمونیست

درھاکمونیستصورتآندر،بیفتدانقالببرایتحریکتلهبهشدهسرکوبپرولتاریایاگربزنند.

120حرف و در عمل باید از ارمان پرولتاریا به دفاع برخیزند.

اطریشوآلمانبهقیامموجوگردیدسرنگونسلطنت،پاریسدرقیامبا١٨۴٨فوریه٢۴در

مارکسبود.گردیدهصادرآنجاازاواخراجحکموبودبروکسلدرزمانآندرمارکسیافت.گسترش

مھاجرکارگران.پرداختسیاسیفعالیتبهآلمانیمھاجرینبیندرفاصلهبالورفتپاریسبه

بورنفونادلبرا«رھبریتحتوبودنددادهتشکیل»آلمانیلژیون«بناممسلحیدستهآلمانی

مسلحانهمیخواستند،بودشاعرکه»ھروهگئورگو»ھاکمونیستاتحادیه«اعضایازاشتت»

حمایتازحملهسازند.طرحبرقرارفرانسهحکومتشبیهجمھوریحکومتوکردهحملهآلمانبه

بودمخالفطرحیچنینبابشدتمارکسولیبود.خورداربرفرانسهدرموقتجمھوریوباکونین

بھترکهکردمیتوصیهاومقابلدرنیست.مناسباقدامیچنینبرایشرایطکهداشتاعتقادو

برایتبلیغیفعالیتبهآنجادرورفتهآلمانداخلبهگروهگروهیاانفرادیبصورتکارگراناست

باکردند.می»رویراست«بهمتھمرامارکسآنھادلیلبھمینبپردازند.بورژوائیجنبشتقویت

داخلبهمسلحانهھاکمونیستاتحادیهاعضایازبسیاریحمایتبا»آلمانیلژیون،«اینھمه

آلمان یورش برد و به شکل مفتضحانه ای تار و مار گردید.

120ٍEngels: Principles of Communism
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کارگرانقیاممارکس.گردیدندسرکوببشدتوزدندقیامبهدستپاریسکارگران،١٨۴٨ژوئندر

تحت»جدیدراین«درژوئن٢٩درمقالهدر.مارکسنکردمحکومآنراولی.دانستمیرسزودرا

عنوان « قیام ژوئن »  نوشت :

رفتنبینازمعنیبهبرھنهقھر.پیروزینشدندتسلیمولیخوردندشکستپاریسکارگران«

داراملت،استشدهتقسیمدوملتبهاکنونفرانسهوبود.فوریهانقالببهنسبتتوھمھرگونه

اجازهنباید،استگشودهدھانماپاھایزیردرکهعظیمیشکافاینولی.کارگرانملتوھا

شکلبرایمبارزهکهکنیمفکرکهواداردبرآنراماوکشاندهگمراھیبهراھادموکراتماکهدھد

استنتاجیچنینبهتوانندمیبزدلوضعیفھایذھنتنھااست.ثمربیوبیھودهدولت

121برسند.

انگلسومارکس،انقالبمجددکشیدنسربرانتظارتحققعدمواروپاتمامیدرارتجاعپیروزیبا

ھردو برای ھمیشه در انگلیس مستقر شدند.

عنوانتحتایمجموعهدربعداکه»تریبوندیلییورکنیو«درمقاالتیسلسلهنوشتنباانگلس

دروپرداختهآلماندرانقالبموجوخیزافتبه،گردیدمنتشر»آلماندرانقالبضدوانقالب«

اشاره به تاکتیک ھا در فرآیند انقالب می نویسد :

اگرکهاستخودویژهقوانینسلسلهتابعواستھنریکدیگریھرچیزیاوجنگمانندقیام«

بانبایدھرگزاست.نکردهمراعاتآنراکهداشتخواھدبدنبالراحزبیویرانی،شودگرفتهنادیده

نامحاسبهشبیهقیامبود.خودبازیعواقبپذیرشآمادهکامالاینکهمگر،کردبازیقیام

استممکنھرلحظهآنعددیبارکهاستمتعیننابسیارنتایجیباریاضیاتدرھامتنھاھی

متعارفاقتداروانظباط،سازماندھیامتیازاتازھمهشمامخالفھاینیروکهبدانیدبایدیابد.تغییر

خواھدحتمیتاننابودی،باشیدنداشتهآنانعلیهچشمگیریبرتریشمااگروبرخوردارند،

122بود».

بامقایسهدرکارگرانبیندرآگاھیشدنترضعیفو،اروپادرکارگریجنبشعمومیافتبا

،شدخواندهمارکستوسطکهاولالمللبینافتتاحیهخطابهنخستین،١٨۴٩-١٨۴٨انقالبات

بسیار:«نویسدمی١٨۶۴نوامبر۴درانگلسبهاینامهدروداردتریمالیملحنحدیتاخطابه

122Marx and Eagles Collected Works.Vol.11.Chapter17.p.83
121Marx and Engels .Collected Works.Vol.7.pp144-149
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خواھدزمانباشد.قبولقابلفعلیوضعیتدرکارگرانجنبشبرایماھایدیدگاهکهاستدشوار

123برد تا بیداری بازیافته در جنبش ، مجال کالم جسورانه ای را بدھد.»

برگزارکورتتاتنھامنزدیکیدرایخانهمسافرسالندرکهکنفرانسیدر،١٨٧١سپتامبردر

انقالبطرفدارکهرساندتصویببهویطرفدارانوباکونینمقابلدررااینامهقطعمارکسگردید

در ھر شرایطی بودند. کنفرانس برای اولین بار بود که از « حزب کارگران» نام میبرد  :

حرکت،طبقاتیمبارزهدرکهمیدارداعالموورزیدهتاکیدسیاسیاقدامبهتعھدبرکنفرانس«

تمامبابایدماھستندمخالفماباھاحکومت.اندناپذیرتفکیکھمازسیاسیفعالیتواقتصادی

برپیروزیمنزلهبهپارلمانبهکارگرانفرستادن.دھیمپاسخآنھابهداریماختیاردرکهامکاناتی

آمیزمسالمتیاآمیزقھرانقالباینکه….کردانتخابرامناسبیافرادبایدولیاست.حکومت

اعالمھاحکومتبهبایددارند..مااختیاردرراقدرتکهکنندمیتعیینکسانیآنراسطح،باشد

باکردایجابشرایطکهزمانھروآمیزمسالمتبصورتکردایجابشرایطکهزمانھرماکنیم

124قدرت اسلحه علیه شما اقدام خواھیم کرد»

قیامباآنجادردموکراتیکبورژواجمھوریاستقراروپروسارتشازفرانسهشکستبا،١٨٧٠در

کارگرانقیامبهنسبتابتداازمارکسآمد.بوجودپاریسکموندوماھهتقریباحکومت،کارگران

،حکومتسرنگونیبرایکارگرانتالشھرگونه:نوشتکوگلمانژوزفبهاینامهودربودبدبین

بددرتقریبا،مارکسبهاینامهدرزمانھماندرنیزانگلسبود».خواھدامیدانهنابالھتیک

وشدهکوبیدهدرھمآلمانارتشتوسطدلیلبیقیامصورتدرکارگران«:بودشریکاوبینی

محکومراکارگرانقیامآنانازھیچیک،اینھمهباشد».خواھندپرتابعقببهدیگرسالبیست

نکردند بلکه به ستایش از آنان پرداختند.

:نوشتآوریل١٢درگوگلمانلودویکبهدیگراینامهدرمارکس

انقالببعدیتالشکهبودمگفتهآنجادرمن،کنینگاهمنبرومر»ھیجدھم«فصلآخرینبهاگر«

دستبهدستیازآن-نظامیبوروکراتیکماشینانتقال،آنپیشینھایتالششبیه،فرانسه

خواھداساسیضرورتقارهدرمردمواقعیانقالبھربرایآنشکستندرھمبلکهبودنخواھددگر

واندورزیدهمبادرتبدانخودقھرمانانهاقدامباماحزبرفقایکهاستچیزیھماناینوداشت.

دھند.بعدمینشانخودازھاپاریسیکهفداکاریظرفیتچهوتاریخیابتکارچه،انعطافیچه

آنان،خارجیدشمنتابودداخلیخیانتنتیجهبیشترکهبدبختیوگرسنگیماهششاز

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

123Marx Letter to Engels on 4 November 1864.Collected Works.Vol.42.p11

86



آلمانوفرانسهبینجنگیھرگزگوئی،نیستبرابرشاندرپروسیسرنیزهگوئی،اندبرخاسته

آنھا.استندیدهبخودراعظمتیچنین.تاریخنیستپاریسھایدروازهدربردشمنونداردوجود

بردندمییورشورسایطرفبهبایدوبودهآنانخودجنسیخوشبخاطربخورندشکستاگر

برابردرتدافعیکامالخصلت،فرانسهداخلیجنگدرانقالبیخشونتازمارکسدفاع125».

کشتاروکمونشکست.سازنددائمیراگریبھیمیمیخواستندکهداشتارتجاعینیروھای

نامهدرمارکساینھمهبود.باواقعیتیچنیندھندهنشان،ارتجاعینیروھایتوسطآنمتعاقب

نامتاریخدرعطفینقطهبعنوانآنازکمونشکستبرغم،آوریل١٧درکوگلمانبهدیگری

126میبرد.

سیاسیاقدامباالترینانقالب«کهداشتاظھار١٨٧١سپتامبر٢١درخودسخنرانیدرانگلس

باشندنیزسیاسیاقدامیعنی،آنبهرسیدنابزارپیدرباید،انقالبندخواھانکهآنانواست

بدون.وگرنهمیدھدپرورشانقالبیآموزشباراکارگرانوساختهفراھمانقالببرایرازمینهکه

سیاست،اینھمهباافتاد.خواھندھا»پیاتس«وھا»پاورس«دامدرنبردفردایآموزشیچنین

بایدباشدبورژوائیحزبھیچازایدنبالچهنبایدکارگران.حزبوباشدکارگرطبقهسیاستبایدما

وتجمعحق،سیاسیھایآزادیباشد.داشتهراخودمستقلسیاستوھدفومستقلحزبی

ابزاراینازاستفادهو،اعتراضوسایلولیماھستندھایسالح،مطبوعاتآزادیوتشکل

127بمعنی برسمیت شناختن نظم حاکم نیست ».

ھایشیوهولیھدفبودنثابتدر١٨٧٢سپتامبر٨درآمستردامدرخودسخنرانیدرنیزمارکس

مختلف در رسیدن به آن می گوید :

نخواھند،داشتندنفرتازآنوگرفتهنادیدهراسیاستکهقدیمیمسیحیانمثلاگر“کارگران

بتوانندتاگیرندبدستراسیاسیقدرتروزیبایدباالخره،کنندفراموشرازمینرویبربھشت

نگفته..مابراندزندراکھنهنھادھایحافظکھنهھایسیاستوآوردهبوجودکارازنوینیسازمان

باید،میدانیدکهاست..ھمانگونهیکسانجاھمهدروھمیشهھدفیکبهرسیدنھایراهکهایم

کشورھائیکهنیستیماینمنکرماوگرفتنظردررامختلفکشورھایھایسنتواخالقوآداب

کارگراننیز،ھلنددرگفتممیشایدبودمآشناھلندھاینھادبامناگرو،انگلیسوآمریکامثل

نیزراواقعیتاینبایدمااینھمهباشوند.نائلخودھایھدفبهآمیزیصلحشیوهبهتوانندمی

127https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm

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

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

125https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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برپابرایباشد.زوریانیروبرتکیهبابایدماانقالباھرماروپا)(قارهکشورھایاکثردرکهبپذیریم

128ساختن حاکمیت کار ، روزی ما باید به نیرو متوسل شویم».

نتیجهراانقالباتمجموعدروانگلسمارکسکهرسیدایدهاینبهتوانمیآنانھاینوشتهاز

مامایانقالبکهمارکسکالماینودانستندمینوجھانیزایماندردوکھنهنظامدرونیتناقضات

آگاھیدرجهلیکناست،جامعهطبقاتواحزابارادهازبیرونآنوقوعکهآنستگواهاستتاریخ

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

انقالبآمیزمسالمتپیشبردبرایآمیزمسالمتامکاناتوجودبهمربوطھایبینیخوشوجودبا

یکصورترابهآمیزمسالمتانقالبازبعدحتیقھرازاستفادهامکانمجموعدرآنانانگلیسدر

ھرگز«مارکسکهنوشت»سرمایه«بهخودمقدمهدرانگلسونداشتنددورنظرازاحتمال

انقالباتبهتن،بردگانطغیانبدون،انگلیسحاکمهطبقاتکهکنداضافهکهکردنمیفراموش

صلحیاآمیزقھردرنهآنانمنظردرانقالباتارزشولی129.داد.»نخواھندقانونیوآمیزمسالمت

آمیز بودن آنھا بلکه با درجه گسترش نھاد ھای دموکرتیک در جامعه سنجیده می شد.

بکنیمانقالبیخشونتازآناندفاعبارهدرانگلسومارکسنظرازعامبندیجمعیکبخواھیماگر

خصلت،انقالبیقھرازآناندفاعکهدھدمینشانآنانھایگفتهوآثاردرمروریکهگفتباید،

ازراھانوشتهوھاگفتهایننبایدوداشتراارتجاعیھاینیروخشونتبرابردرتدافعیکامال

متن شرایط معین خود جدا کرد. مضافا اینکه ، آنھا خشونت را ذاتی انقالب نمی دانستند.

انگلسومارکسبَعِددرانقالبوخشونتنظریهبازخوانی-ب

نوجھانیتولدوکھنهجھاندرونیتضادھایناگزیررابرآیندانقالباتوقوع،انگلسومارکساگر

باید،آنضرورشرطنهومیدانستدشرایطتابعراخشونتبهتوسلاحتمالومیکردندارزیابی

تغییراتیدچارانگلسومارکسبَعِدپردازاننظریهدرخشونتوانقالبرابطهبازخوانیدرکهگفت

شد. می توان آنرا در دو محور مھم خالصه کرد :

تاکیدانگلسومارکسنظراتازمحدودیجنبهبرکه،انقالبباخشونتسازییگانهنخست

آستانهتا،انقالبسختسرطرفدارانازیکی،لنیندادند.ارتقاءعامیتئوریبهآنراوورزیده

روزنامهدرکهکوتاھینوشتهدروداشتمرزبندیشرایطیھردراسلحهبهتوسلبااکتبرانقالب

:نوشت١٩٠۶سپامبر٣٠در۵شماره»پرولتری«

۵۶صفحھ.مرتضویحسنترجمھ.سرمایھاولجلدبھشودمراجعھفارسیمتندر.١٨٨۶نوامبر۵.سرمایھبرانگلسمقدمھبھشودرجوه129
128https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
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بررسیدرمارکسیستیھرایکهبنیادیھای.ضرورتکنیمشروعاولیهالفبایھمانازبگذارید«

وپذیردرامیمبارزهازمتنوعیاشکالمارکسیسمکدامند؟،اوردبعملمبارزهھایشکلمساله

شکلبهو،کندمیکشفراآنھاعمومیبندیخصلتکند.بلکهنمی»برھمودرھم«آنھارا

دھد.میآگاھیونظم،آیندمیبوجودجنبشمسیردرکهانقالبیطبقاتمبارزاتھای

علمائیھایپیجینسخهھمهواتتزاعیھایفرمولمخالفمطلقامارکسیسم

به،جنبشرشدموازاتبهواستجاریایتودهمبارزهبهدقیقتوجهخواھاناست.مارکسیسم

ازمتنوعیاشکالدائماسیاسی،واقتصادیھایبحرانتشدید،طبقاتیآگاھیرشدموازات

کهاینست،استنوشتهایندرلنینتاکیدموردکهدیگریآورد».نکتهمیبوجودرادفاعوحمله

ایندرونامطلوبدیگریزماندروباشددرستاستممکنمعینیزماندرمبارزهازشکلیکاربرد

دموکراسیسوسیالمثالبعنوان.آوردمیمثالغربدردموکراسیسوسیالتجربهازرابطه

دیگریشکلبهدیگریزماندروپنداردمیمبارزاتازمناسبیشکلحاضرحالدرراپارلمنتاریسم

ھمینمضمونلنین130کند.میتعیینرامبارزاتاشکالکهاستمبارزهپویائیبنابراینآورد.روی

ایده را در نوشته کوتاه خود در « در باره شعاره ھا» دومرتبه تکرار میکند.

ومارکستفسیردربزرگدوچرخشپرولتاریادیکتاتوریازلنینبازخوانیدرکهگفتتوانمی

اندیشهدرپرولتاریا.دیکتاتوریپرولتاریاستدیکتاتوریمضموننخست:استدادهرخانگلس

:بودھمبامرتبطمحوردوباتاریخیحادثهیکازتاریخیتجریدیکبرمبتنیمارکسسیاسی

وجامعهدردموکراتیکھایآزادیشکلترینگستردهوقدرتسطحدرطبقهمستقیمحاکمیت

۶بنددرکهبودطبقهجایبهحزبیگراینخبهایدهنشاندندومانحراف131دموکراسی.گسترش

بهکمونیستحزبحاکمیتانحصاریحقوشددادهرسمیتآنبهنیزشورویاساسیقانون

لنینخوانیبازدرپرولتاریادیکتاتوریمفھومدرسازیدگرگوناینشد.نشاندهطبقهحاکمیتجای

مشارکتازراشورویشھروندانسالھفتادمدتبهوداشتراخودشومھایآمدپیازمارکس

دورهدرھااولیگارکبهنخبگانھمانتبدیلبعدیساززمینهوگذاشتبیرونخودکشورمدیرتدر

132بعد از فروریزی شوروی بود.

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

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

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

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

.خفقان گسترده بر جای آن نشست

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

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

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

ایندادند.ارتقاءتئوریکعامیتسطحبهراانگلسومارکسنظراتازمجردیومحدودبرجنبه

ھایتئوریازتاثیراتیبامارکسکارلنظریهدرانقالبیآگاھیمفھومترکیببامتفکرین

روانشناسی و گرایش مجدد به ھگل ، به مفھوم جدیدی از خشونت انقالبی رسیدند.

مارکسھایاندیشهدرضمنیوپوشیدهبصورتاخالقیھایارزشایجاددرپرولتاریانقشمساله

ھائياندیشه«خودمعروفنوشتهدربیستمقرنآغازدرسورلجورجولی،داشتوجودانگلسو

وسارترپلژانوبنجامینوالتر،لوکاچگئورگالھاممایهکهدادایتازهُبعِدآنبه»خشونتبارهدر

ھاینوشتهاینکهبهتوجهباگردید.سیاسیپردازاننظریهازدیگربسیاریوزیزکوفانونفرانتس

راارتودوکسغیرمارکسیستروشنفکرانازردیفاینھایاندیشهدرکاتالیزورنقش،سورل

ضدمبارزاتسیاسیفضایبهآنانتقالوفانونھاینوشتهدررااوتاثیرسایهھابعدو،داشت

اوبرنظراتبیشتراندکی.بنابرایناستمشاھدهقابلسورلمرگازبعددھهچنددراستعماری

می پردازیم.

نظراتبرمھمتاکیدنکتهدوکهگفتتوانمی،زیزکوفانونفراتنس،سورلجورجھاینوشهدر

مارکس و انگلس اضافه شده است :

گذردمیروانشناسیچھارچوبازکهانقالبیذھنیتازشکلییعنی،طبقهانقالبیآگاھیالف-

زمینهدرسورلمورد.سازدمیپذیرتوجیهآگاھیازدرکیچنینمتندرراانقالبیخشونتو

اجتماعیھایجنبشدرسازیاسطورهضرورتازنیچهازوبرگسونھنریاز،شناسیروان

متاثر بود و فانون از روانکاوی در مبارزات ضد استعماری که حرفه پزشکی او بود.

ازخودکهبورژوائيھایارزشازگسستمتضمنکهخودکلدربشریتانقالبیبعِدآگاھیب-

بهمیشود.شمردهمشروعآنبهرسیدنبرایخشونتازاستفادهوگرفتهنشاّتانقالبیآگاھی

،دھدمیمیداننویننظامبرایھاارزشازچدیدیشکلبهانقالبیطبقهآگاھیکهمیزانی

کهگیردمیخودگذاریارزشازراخوداعتبارکهکندمیبازنیزھاخشونتانواعبرایراراهعمال

133تابع مفاھیم رایج عدالت نیست.

است.پرولتریواقعیانقالبدرکلیدیعنصر،طبقاتیمبارزهدرخشونت،سورلفکریمنطقدر

علیهبودایمجادله،شدمنتشر١٩٠٨درکهسورل»خشونتبارهدرھائياندیشه«کتاب

میبوجودبزدلبورژوازیبارانامقدسیاتحادآنھاوینظرازکهپارلمانتاریستھایسوسیالیست

دادهدستازراخودقھرمانانهتھاجمفرانسهامروزصنعتھای»کاپیتاننویسد:«میسورلآورند.

بهمیبرند.سربهسوسیالیستیآمیزقھرانقالببرابردرخوددنیایفروریزیازھراسدراکنونواند

133Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
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میعقببهراپرولتریواقعیانقالبزیراشماردمیمذمومرااجتماعیصلح،سورلدلیلھمین

سرمایهسیستموبودنخواھدانقالبیدیگرپرولتاریا،شودبرقراراجتماعیصلحاگراواندازد.ازنظر

خودحزبیمنافعبهھاسوسیالیستاینکند.پیداادامهنھایتبیتاتواندمیصورتآندرداری

کنندگانتولیدسازیرھاتاھستندقدرتشیفتهبیشتروپرولتاریامنافعبهتااندیشندمیبیشتر

134پرولتری در جامعه ای که بر ساختار صنعتی استوار است.

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

کهخواھدنمیومیکندتحسینراداریسرمایهھایآورددست،مارکسکارلمانندسورل«

نیستپیشرفتمخالفبازگردد.اوھا»شھردولتعصر«حتییا»علفروزھای«عصربهجامعه

،سورلازمنظراست.انتزاعیجبریتیکصورتبهپیشرفتازسازیخدامخالفاوبلکه،

چنینراهدرخودوقفوگرایانهارادهاقدامیکطریقازفقط،صنعتیدنیایدرجدیدقھرمانی

بھانهراانقالبناپذیریگریزدیالکتیک،ھادموکراتسوسیالآنکهحال،استپذیرامکانایوظیفه

میقرارخوداندیشهمرکزدرراطبقاتیمبارزهاودلیلبھمیناند.دادهقرارخودعملیبیبرایای

اھدافاین.ولییابددستخوداھدافبهتواندمیپرولتاریاکهاستطبقاتیمبارزهطریقازودھد

پرولتریمآبجوجنگمتعالیفضیلتنوعیکوازگذاشتهکناررااقتصادیعدالت،سورل؟کدامند

میآمادهقھرمانانشایستهتمدنبهرااروپاتمدنکهاواعتقادبهکندمیطرفداریپرودونی

گویدمیو»استچیزھمهحرکت«کهگیردبرمیراایدهاینبرنشتاینادواردازاو135سازد.

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

تجلیبعنوانوکندمیایفاءاساسینقشپرولتاریاروانشناسیتحولایندرپرولتریخشونت

زمانبیمنافعخدمتدرخشونت.ایناستقھرمانانهعملترینیافتهصیقلطبقاتی،مبارزهناب

جھانلیکن،نباشدپرولتاریاآنیمنافعآوردنبدستشیوهترینمناسبامراین.شایداستتمدن

137را ممکن است از بربریت نجات دھد.

«طرفدارانوباشدآمیزقھرجزانقالبچیزیتواندنمیپرولتریراستینانقالب،سورلمنظراز

138صلح اجتماعی » ھمراه با حامیان بورژوازی خطری در برابر انقالب پرولتری ھستند.

فرانسه١٧٨٩انقالبازبعدحوادثکهھمانگونهکهبودباوراینبر،توکویلدوالکسیمانندسورل

نظامازھائیماندهپسھموارهکهھستندایکارانهمحافظهعنصرحاملانقالبات،دادنشان

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

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

134Ibid.
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شکلدرنیرومندیتاثیرتواندمیھاماندهپساینسرشتوکنندمیحفظجدیدنظامدرراکھنه

روشنبیانوبودهرحمانهبیبایدپرولتاریااعمال،اینروکنند.ازاعمالآیندهھاینھادوحوادثدادن

احساساتواجتماعیدانش،ھوشمندی«کهامیدازایماندهپسباشد.ھرگونهطبقاتیمبارزه

،دلیلشود.بھمینگذاشتهکنارباید،کندرالتریپرومبارزهاستممکنکه»انسانینجیب

درآگاھیایناست.انقالبیآگاھیدرتغییربلکه،نیستآنابزاریارزشدرخشونتاھمیت

کمکداریسرمایهنظامباپرولتاریاتضادکردنرادیکالیزهدر،بورژوازیواکنشانگیختنبرودرگیری

است.پرولتریخشونتمنفیجنبه.اینمیشودبورژوازیباشدیددرگیریبهمنتھیکهمیکند

حرکتدرریشهکهاستکمونیستینظامساختن،سورلاعتقادبهپرولتریخشونتمثبتجنبه

کهگویدمیسورلاست.گسستهبورژوائیکھنهازنظامکهداردپیشرفتهپرولتاریایانگیختهخود

شکلدرعالیتریراداریسرمایه،بودکردهپیشگوئیمانیفستکهآنگونه،پرولتریانقالباگر

جامعهطرفبهتوانمیآناخالقیواقتصادیپویائیحفظباصورتآندرببرد،بینخوداز

وبزدلبورژوازیکهدھدرخھنگامیدرانقالباگرولی،کردحرکتکمونیستیشکوھمند

دربود.شاھدرااروپادرانحطاطبروزبایدآنگاه،استفاسدسوسیالیستیجنبشوترسوست

دربورژوازیبرانگیختنبابایدخشونتکند.میپیدامھمیجایگاهپرولتریخشونتکهاینجاست

تحولیکپرولتریآگاھیدر،اسثمارگرطبقهیکتراژیکقھرمانانهنقشکردنزندهبهمرگحال

میآمادهرادیکالانقالبیکبرایپرولتاریاکهاستذھنیتحولاینبهیابیدست.درآوردبوجود

139شود.

کاملبورژوازیدشمنیبرانگیختنباتنھا،کندمیترسیمسورلکهآنگونه،پرولتریآگاھی

پرولتریآگاھیازبخشیبهاسطورهوقتی.ھستنیزسازی»«اسطورهیکنیازمندبلکه،نیست

اقتدارعلیهخشونت،قھرمانانهمبارزهکهاستپرولتریآگاھیاینچھارچوبدر،گردیدتبدیل

باتقابلانگیختنبرزیرا،کندمیدنبالراآموزشیواخالقیھدفیکوگرددمیمشروعبورژوازی

صرفاابزارینهخشونتگردد.بنابراینمیپرولتاریابیشترھرچهفعالیتانگیختنبرموجب،بورژوازی

انقالبیآگاھیدراگروکندمیایفاءنقشبشریتاخالقیتحولدرکلیدیعنصربلکهتاکتیکی

اخالقباتقابلدرکهراندخواھدفرمانآنایاسطوره-قھرمانانهسجایایبر،بدواندریشهپرولتاریا

کهشوندقتلمرتکبتاکتیکیبدالیلنبایدانقالبیون،دلیلبھمین،داردقراربورژوازیجویانهانتقام

رااعمالیچنینبلکه،باشنددادهانجامضرورتازرویآنراکهھرچند،نیستتوجیهقابلبھیچوجه

وقھرمانیرفتهدستازسجایایبازیابیبرایھاانقالب،سورلازنظربدانند.تراژیکگزینهیکباید

دراسطورهتئوریدراست.ضروریدوستیبشرباشدهتخدیراروپایبرایصادقانهشجاعت

کارگریاعتصاباتوقتیداشت.برعھدهایعمدهنقش»ھمگانیاعتصاب«،سورلفکریمنطق

دستافراطیھایجریانبهسورلنداد،اینتیجهسالدهطیدربورژوازیھایسرکوبو

139Ibid
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چندینوموسولینیفاشیسمبازدنالسازبعداوکردپیداگرایشفرانسه»اقدام«نظیر،راستی

مھاجرت فکری دیگر، با پیروزی بولشویک ھا در روسیه به ستایش از لنین و بولشویک ھا روی آورد.

،لوکاچگئورگنظیرنویسندگان،ازدیگرینسلدراو»خشونتبارهدرھائیاندیشه«،اینھمهبا

درخشونتجایگاهبارهدردیگرایعدهوپونتیمرلووسارتر،فانونفرانتس،بنجامینوالتر

آغازسپسوجھانیبزرگدوجنگبیناجتماعیوسیاسیفضایچنینپرتودر،انقالبیمبارزات

پذیرشزمینهکهاستفھمقابل،سومجھانکشورھایازبسیاریدراستعماریضدمبارزات

مناسبی برای نظریه خشونت سورل بوجود آورده بود.

والتر.دانستندمیضروریقھرھاینھادسرنگونیبرایراخشونت،بنجامینوالترولوکاچ

قانوناسطورهازپردهکهداردسعی،منتشرگردید١٩٢١درکه»خشونتنقد«نوشتهدربنجامین

بنجامیناست؟قانونمنشاءکنندهتعریفخشونتینوعچه.بزندکنارآنرادرنھفتهخشونتو

دروکندمیبرقرارقانونوسیاستومذھب،اسطورهچونمتفاوتیھایحوزهبینایرابطه

دولتنقدبهمعطوفاونقدواقعدر،داشته»نقدخشونت«برایکهاینشدهمنتشراولیهطرح

خصلتنقد،نوشتهایندربنجامیناصلی.ھدفاستبوده»زمینیالھیات«ھرنوعنقدواروپادر

اینکهواستخشونتازابزاریاستفادهدرآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطوره

ھایسلطنتبرخالفگردد.تبدیلبالفعلخشونتبهتواندمیچگونه،قانوندربالقوهخشونت

،پارلمانیھایسیستمدربود،فرمانروادستدرقانونگذاریواجرائیقدرتآنھادرکهمطلقه

وناپذیراجتناببطوروکندتضمینراخودمسلطموقعیتتواندنمیدیگر،دولتدرحاکمقدرت

تصویبباآنھاازھریکوکندمیایجادرامتعددیھایحاکمیتخودحکومتیماشیندرناخواسته

مینشانھاسیستمایندرپلیسخشونت140کنند.میدنبالراخودطبیعیھایھدف،قوانین

استفادهقانوننظمبنامحکومتیماشیندرھاھدفاینتعقیبدرابزاریبصورتچگونهکهدھد

باآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقدبنجامیناصلیھدفشود.می

استفاده ابزاری از خشونت  است که به چھره چشم گیر قدرت تبدیل گردیده است.

ازھدفوخشونتازاستفادهدرابزاریھایمعیاربینتمایزبابنجامینوالتر»خشونت«نقد

گردد.میآغازموضوعهقانونوطبیعیقانونبینتعارضبااوتحلیلدرکهگرددمیآغازخشونت

،موضوعهقانون،داردتاکیدخشونتازارزیابیدرعادالنهھایھدفبرطبیعیقانونکهحالیدر

عادالنهھدفوعادالنهوسیلهاگرمینویسدبنجامینبیند.میوسیلهخوددرراھدفبودنعادالنه

در تعارضی آشتی ناپذیر با ھم قرار گیرند ، به جزم اندیشی ھای الینحلی تبدیل خواھند شد:

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

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

طبیعیھایھدفباخشونتتنھاو،خشونتمیگویدکهداردوجودقانونخامفلسفهوطبیعی

141سازگار است و بھمین دلیل نیز قانونی است».

قانوندر»پایهخشونت«یا»درندگیخشونت«،قانونینظامھرپشتدر،بنجامیننظراز

.است»درندگی«خشونتاینالگوواروبنیانیخشونت،نظامیخشونتواستنھفته

تلقیبنابراین،دادقرارسنجشموردتوانمیاخالقیموضوعاتوعدالتبارابطهدرراخشونت

ھایھدفخدمتدرآنراتوانمیکهاستخامیمادهگوئیکه،صرفابزاریبعنوانخشونت

سوءبرداریبھرهبهخودتواندمیعادالنهھدفزیرااستنادرستیایده،گرفتبکارعادالنه

استفاده جویانه از آن منتھی گردد.

باقیاسقابلآنراکهاستانقالبیخشونتتریننابوآخرین،پرولتریخشونت،بنجامینمنظراز

آنبرابردرکهگذاردمیپایاننقطهایاسطورهخشونتازدورآخرینبهکهنامدمیآسمانقھر

142ھرشکلی از قھر قانونی نیز فرو می ریزد.

ژان»143عصرجدید»«مجلهسردبیریدھسالمدتبهکهپونتیمرلوموریس،جنگپایانازبعد

بعنوانراخشونتایده،وترور»دوستیبشر«بناماینوشتهدر،داشتعھدهبرراسارترپل

،کاستلرآرتورکتابعلیهبودواکنشیپونتیمرلونوشتهنامید.مشروع،انقالبیآگاھی

کردهمحکومرااستالینتوسط١٩٣۶نمایشیمحاکماتکه،انگلیسیاالصلمجاریمارکسیست

تصورخالفبرمارکسیسمگویدمیپونتیمرلو.بودترپیچیدهبسیارپونتیمرلوپاسخ144بود.

چھرهدربورژوائیجامعهکهراخشونتمیخواھداینکهجز.استنکردهابدعراخشونت،کاستلر

تحتآنراکهداردتالش،کندمیتحملاستعماریوخانوادهدرونفقر،جنگ،پرستینژادشوم

خشونتانتخابوخشونتمختلفنوعدوبینانتخاببین،انقالبیمارکسیستآورد.یکدرکنترل

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

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

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

».نیمروز

143Le Temps Modern

142

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

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

:بھ نقل از141
Müge Serin

Striking the Mythic Realm of Law: Walter Benjamin's Critique of Violence
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نیستاینکندطرحخودبرایبایدانقالبییککهنیست.خشونتیمواجهبروروجلووبگیررایکی

بهخشونتعملآیاکهاینستبلکه،رساندمیبیشتریآسیبھاخشونتاینازیککدام

بهزندگیدرترجمانیبه،انسانیھایارزشآندرکهشودمیختمایجامعهآتیوضعیت

:145سبک متداول زندگی تبدیل شده است یا نه

عملوفردیداوریبین،ھاارزشجھانوواقعیتجھانبیناستنوسانیھمواره،سیاست«

بنامتاریخیعاملدرھاقطباینکهبیندیشیممارکسمثلاگرحتی.آیندهوحالبین،مشترک

پرولتاریاورودنحوهبارهدرباز،ھاستارزشوقدرتگیرندهبردرکهشوندمییگانهھمباپرولتاریا

مانندمارکسیستیھایسیاستداشت.خواھدوجودنظراختالف،آنتصرفوتاریخبه

ھایسیاستباھامارکسیستتفاوتھستند.اثباتقابلغیرزمینهایندردیگریھرسیاست

146دیگر در این است که مارکسیست ھا می دانند که وارد کنکاش در یک البیرنت شده اند».

مشاھدهتوانمیفانونفراتنس»زمیندوزخیان«درراانقالبیخشونتتوجیهبیشترینولی

فعالیتکنندهتعریفنقشالجزایریعرببیندرچاقوکهگریانقالبیآغازبا،فانوننظرازکرد.

«خودمعروفنوشتهبافانونآید.میبوجودنیزانسانخالقدارد،توانائیعھدهبرراانقالبی

ضدمبارزاتمرکزدرراخشونتایدهضرورت،سیاه»چھرهوسفیدماسک«و»زمیندوزخیان

«در»بردهواربابدیالکتیک«ازبلکه،سورلازفقطنه،فانونھاینوشتهداد.قراراستعماری

ناپلئونحملهھنگامدررا»روحشناسیپدیده«ھگل147بود.متاثرنیزھگل»روحشناسیپدیده

بھمرابطه،بردهوارباببود.آلمانھمانبردهوناپلئون،اربابازمنظورو،بودنوشتهآلمانبه

بیندرآگاھیعنصرباشد.داشتهوجودتواندنمیدیگریبدونیکیودارنددیالکتیکیوابستگی

بردهبهبردهآگاھیوخودبهنسبتاربابآگاھیکهمعنیبدین،کندمیایفاءکلیدینقشایندو

برده،بردگیازرھائیبرایدارند.قرارھمدیگربهوابستهھمزیستیومتقابلشناختیکدربودن

ایننخستبایدبردهکند.نفیرامقابلطرفبودناربابسپسوخودبودنبردهنخست،

کند.ایننفی،سازدمیوابستهبھممتقابلیبطورراداربردهوبردهرابطهکهراشعورکاذبی

وفانون،بودکردهعنوان»بردهواربابدیالکتیک«درھگلکهایپیچیدهنفیدرنفیدیالکتیک

استعماریضدمبارزاتدراستعمارگرواستعمارزدهانسانمبارزهفضایچھارچوببهآنراسارتر

درسومجھاندھقانانوبورژوازینقشآناستعماریطبقاتواروپاگویدمیفانوندادند.انتقال

:رجوع شود بھ147
Robyn Marasco.The Highway of Despair.Critical Theory After Hegel.Ch.5.Frantz Fanon, Critique ,With

Knife.pp.140-168

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

NorthwesternUniversityPress,1973,p.6

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

.
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،ستمگرانباآمیزخشونترویاروئی،.ازاینرودارندعھدهبرراپرولتاریانقش،استعماریمناسبات

زایشوبیداری،اانقالبیآگاھیتحققنقشوزدهاستعمارانسانبرایسیاسیآموزشنقش

ضدخشونتبرایاستمبنائیفانوننظرازاستعماریخشونتدارد.وجودراویبرایھوشمندی

استعماری و عادالنه بودن انتقام از استعمار گر اروپائی.

ژان پل سارتر در مقدمه خود به « دوزخیان زمین » گامی فراتر از فانون نھاده و نوشت :

.بکشیدبایدشما،شورشروزھاینخستیندرزیرااوست.بودنانساندلیلشورشیسالح«

دوم،ایدکردهنابودراستمگریکاینکهنخستمیزنید،رادونشانتیریکبااروپائیکشتنباشما

یکسودرزمینبرافتادهایمردهمرد،میماند.آنچهاستستمتبلورکهکشیدمیراانسانیاینکه

پاھایزیرراملیسرزمینبارنخستینبرایکهاستایزندهمختارخودانساندیگرسویدرو،

148خود حس می کند» .

انسانمنطقیچنینپایهبروایمبردهسوداستعماریبطهراازماھمهکهنویسدمیسارتر

نقشاستعمارگرائیفرآینددرخشونتکهگویدمیونشاندمیبورژوازیجایگاهدررااروپائی

چنینوداردعھدهبررازدهاستعمارانسانکردنتبدیلانسانغیربهوآنبهدادنمشروعیت

پدیدهزادائياستعمازدیالکتیککهآنجائیاند.ازسلطهسزاوارزدگاناستعمارکهکندمیوانمود

باربنابراینکند،میایفاءاساسینقشآندرخشونتو،استضروریوطبیعیکامالای

کهبودمطرحسوالاینفانونبراییابد.میانتقالاستعمارفرآیندخودبهفردازخشونتاخالقی

پاسخآید؟میدرآزادانسانبصورتدادهپایانخودکاذبآکاھیبهزمانیچهاستعمارزدهانسان

ایدوئولوژیکوروانشناسیھایتابوپیچازاوکهدھدمیرخھنگامیامراینکهاستاینفانون

تحولفرآیندایندر.کندگذرمختاروآزادانسانبعنوانخودساختنفرآیندبهاستعمارتبعهحس

149است که خشونت به بخش اساسی انقالب تبدیل می گردد.

کیفیبطورھاانسانتقیدواشغالپیشیناشکالھمهازاستعمارپدیدهکهاستباوراینبرفانون

ازدفاعحقبرایخشونتازاستفادهکهسیاسیپردازاننظریهازبسیاریبرخالفواستمتفاوت

یکراخشونتاو،دانستندمیمشروعراپوسیدهسیاسیھایسیستمبردنبینازیاوخود

کافیاستعمارگررفتن،اونظرپندارد.ازمیاستعماریتقیدازناشیبیماریبرایفرھنگیدرمان

آمیزقھرفرآیندیکازاینکهمگرشدنخواھدترمیماستعمارگررفتنباانسانکرامتوآزادیونیست

150گذر کند.

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

149Violence and Revolutionary Subjectivity : Marx to Zizek

148

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

Wretched of Earh.Penguin books 1980.
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متن،استداریسرمایهتحلیلنبودنخستوھلهدر،فانونوسارترھاینوشتهدرمھمنکته

نوشتهدر151امپریالیسماز»مارکسیستینئو«نقدواستعمارفرایندبهداریسرمایهازتحلیل

راانگلسومارکسروایتدرپرولتاریانقش،زدهاستعمارملتبهثانیا،یابدمیانتقالآنانھای

میمعتبرومشروعرا،زدهاستعمارملتاخالقیھایمعیاروھاارزش،اعمالوتمامیدھدمی

شمارد.

ماھیتکهانقالباتدرخشونتپدیدهبارابطهدرانگلسومارکسھایدیدگاهخالفبر،منباوربه

معادلهاینبیستمقرنھایچپھاینوشتهدر،دانستندنمیانقالبذاتیآنراو،داشتتدافعی

آگاھی«ونقشتھاجمیماھیتوخشونتگردیدتبدیلانقالباتذاتیخصلتبهوشدهدگرگون

بخشی و بیدار سازی» را پیدا کرد.

جبریتو»گرائیعلم«جذمیتکهاروپائیروشنفکرانازبسیاریدومجھانیجنگپایانازبعد

دررامارکسیسممجدداحیاء،نداشتجذابیتیدیگربرایشانروسیکمونیسمدرتاریخی

دگرگونیچنینپرتودرراروشنفکرانایننظراتمجموعهوبردندپیشمارکسازھگلیبازخوانی

فکری می توان ارزیابی کردکه تئوری واندیشه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم را رقم زدند.

غیربطوروخاورمیانهدر١٩٧٠و١٩۶٠ھایدھهدرھانوشتهاینمستقیمنظریھایبازتاب

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

نظریهدرمیتوانراچپمنظرازخشونتتحلیلدرفرویدیروانکاویبهبازگشت،اخیرھایدھهدر

وشلینگ،کانتآلمانی(آلیسمایدهازایآمیزهبرکهکردمشاھدهزیزکاسلواجنظیرپردازانی

ششدرھائیاندیشه:خشونت«در.زیزکاستاستوارمارکسیسموفرویدیروانکاوی)ھگل

مفھوم.بپردازدامروزدنیایدرخشونتتحلیلبهتازهبعدیدراستکردهسعی،»آنسیرخط

،تصوری(الکنژاکروانکاویگانهسهتنیدهھمدرسطوحیاتثلیثبرنوشتهایندراوپردازی

کهزیزکازمنظرخشونتازسطحنخستین.استمبتنیفرانسویروانکاو)واقعیو،سمبولیک

بهبناخشونتازالیهاین.گرددمیمربوطخشونت»«ذھنیسطحبه،استرویتقابلکامال

بیومستقیمبطورآناتباعمیخواھدبورژوائیدولتکهاستخشونتازسطحیھمان،اوگفته

برخالفوھستندعینیاشکال،خشونتسومودومھایبشناسند.الیهبرسمیتآنراواسطه

وقضائي،آموزشیھایسیستمنظیردولتیمختلفھایدستگاهطریقاز،تصوریخشونت

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

زاده و نمود»ضدامپریالیسم«نظریھ.بندی مبتنی بر  وروابط تولیدی ، بلکھ برتحلیل  مبادلھ بین جھان اول و سوم ، یعنی متروپل و اقمار استوار بود
نظریھ تضاد خلق و.چنین تحلیلی ازرابطھ بود و چنین القاء میکرد کھ  امپریالیسم ، پدیده ای متفاوت از سرمایھ داری بعنوان یک شیوه تولید است
یکی از پی آمدھای ضمنی.امپریالیسم نیز رویھ دیگری از چنین جداسازی و یکی از آبشخور ھای اصلی در درک وارونھ از تحلیل سرمایھ داری بود

چھ-کھ در قالب ھیچ تحلیل اقتصادیبود ،»امپریالیسم«درمقابل  سرمایھ داری بعنوانبعنوان مناسبات تولیدی متمایز»خلق«این نظریھ ، ارائھ
دیگری از این تئوری فاجعھ، پردازش»راه رشد غیر سرمایھ داری«نظریھ  ارتجاعی.نمی گنجید-اقتصاد کالسیک سرمایھ داری و چھ مارکسی

عواقب آنرا بروشنی می.سرکوب مردم درصورت تنش با کشورھای غربی  توجیھ می شددر چھارچوب این تئوری ، ھرگونھ دیکتاتوری  و.بود
.توان در کشور ما مشاھده کرد
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«خشونتعینیھایالیهشود.اینمیدادهایدئولوژیکمشروعیتآنھابهکنترلیابزار

اشکالدرکهاستسلطهاجتماعیروابطکنندهمنعکسکهاستکردهالنهزباندرسمبولیک»

زبانودارداختیاردرراگفتمانیککنترلتولیدبازابزارکسیچهشود:میبازتولیدماگفتاریزبان

که،خشونتدیگرالیهآرد؟بدستدوبارهرابرآنکنترلامکانتواندمیچگونهگفتماناینتابع

ھایآمدپیکهاستاستوارسیستمیک»«یایافتهنظامخشونتکارکردبر،استتربنیادی

زیرینسطحاین.آنھاستزمرهدرامروزدنیایدرسیاسیواقتصادیھایسیستمبارفاجعه

واقعدرایندھد.مینشاننامرعیوانتزاعیبصورتراخودلیکناستواقعیاگرچهخشونت

بروزشکلبهظاھردر،محرکهنیرویبعنوانکهاستخشونتشدهسرکوبمرکزیھسته

،زیزکنظرازکند.میپیدانمودذھنیخشونتبارشرارتومعقولناھایخشونتناگھانی

سنجید.آنبرپایهبایدراذھنیخشونتکهاستایزمینهبورژوا-دموکراتیکجامعهعینیخشونت
152

خشونتومذھب

آنراکهبودالزم،نبودخدااگرکهداشتاظھارکهبودھیجدھمقرندرپیریگناھکار،دانیمی«

آورحیرتآنچنان،استغریبکهآنچهو،استکردهاختراعراخداواقعدرانسانوکنند،اختراع

چونشریریووحشیجانورچنانذھندر،خداوجوداندیشهیعنی،ایاندیشهچنانکهاست

انسان وارد شود.

خودششباھتوصورتبهرااو،باشدآفریدهاوراانسانوباشدنداشتهوجودشیطاناگربنظرم

آفریده است»

153آلیوشا گفت : « یعنی  درست ھمانگونه که  خدا را آفریده است ؟».

کهزیستیدوگانگیایندر.اندِخویشخویشتنازانسانذھنیتصویردو،خداوشیطاناسطوره

شکخردوھوشمندیازانتزاعیتصویریشیطان،اوستھستیتکویندرانسانحیوان-بیان

قدرتبرابردرتردیدوشککهاستزمانبیقھربرھنِهپدیده،سمبلخداوندوآدمیانمیاندرآمیز

ازتمثیلیبصورتآدمتصویر،آفرینشدرپدیدهترینرمزآلود،خیالیجھاناین.درتابدنمیبررا

دیگردرجانورانھمهھمانندغریزیموجودی،بھشتدرمتصورانسانیکسواز؛خداستصورتِ

وآگاھیخودتنیدگیبھمیعنی،خداازایگسترهاودیگرسویوازاستمعرفتفاقدطبیعت،

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

152Slavoj Zizek. Violence : Six Sideways Reflections. Picador. New York.2008
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بهشیطانبنامدیگرآفریدهطریقازآگاھیانتقال،دیگردوگانگیدر.اوستمادیتجسمدرقدرت

.دراستبیروندنیایبهنسبتانسانمعرفتبودنمتاخروعدندرباغممنوعهازمیوهخوردنبااو

زیرا،استاجتماعیرابطهدریکخودبهانسانمعرفتبیانشیطان،آفرینشرازآلوِدتصویراین

آگاھی در فردیت زاده نمی شود .

بایدآندربرابرکهاستقدرتمفھوم154دراستعالءخدا»لویاتانبازیحال«عیندرآفرینشقصه

قدرتسویازانتقامبهباتھدیدوھاممنوعهفرمانباآفرینش.افتادزانوبهستایشوکرنشبه

درآگاھیورنججھنمیعنی،زمینبهآدمطرددرنگبیعقوبت،فرمانیناکیفروگرددمیآغاز

آلودیمهتصویرباما،شیطانوانسانوخدایاسطورهدراین155است.غریزیزندگیبھشِتبرابر

از تکوین اقتداردر میان  انسان ھا در زمین روبروھستیم.

برمعینیمھار،عرفواندیشیمصلحت،بناگزیرکهزمینیھایحکومتتریناستبدادیبرخالف

کاربرد خشونت می زند ، در مذھب حوزه فرمانروائی مطلق ، و اطاعت مطلق است.

اسطوره،استشدهحکآنرویبرخدانامکهمکانوزمانبیتصورِیومجردجھانایندر

ایکرانهومشخصبٌعدیفراسویخشونتو،استآغشتهخونبه،قدرتتمثیلخدابعنوان

ھر؛کنندمیتعیینآنراشکلودامنه،تصوریخداِیپریشِروانزمینیمتولیانتنھاواستمعین

جھانوزمانهبرنیزقدرتتاریکِی،استکردهپیداسیاستدرایبرجستهنقشمذھبکهزمان

ازبیرونبهخردآندرکهاست»چکیدهخونگلشاخِاز«حافظکالمبهواستافکندهسایه

بیاطاعتدشمِن،ِخردجانمایهآنیعنی،تردیدزیرا،استشدهراندهانسانیفھمدایره

جاودانهرنجِکیفر،انسانمحدودھستیبرصفحهالھی،عدلترازویدرواستمذھبدرپرسش

در دوزخ را نوشته است .

خشونت در مذھب را می توان در سه مقوله عمده مرتبط با ھم طبقه بندی کرد:

حیاتدرتمامراآدمفرزندانسرنوشتکه،بھشتدرآفرینشقصهدراولیهگناهارتکاب،نخست

راقدرتایدوئولوژیعامشمای،مذھبدرخشونتکهگفتتوانمیزند.میرقمآنانزمینی

وتریندیرپاو،کندمیسنگینیآدمیانذھنبرفرازمینیاستعالئیدرکهکندمیریزیپی

طلبراپرسشبیاطاعتکهاستمتفکرحیوانبعنوانانسانبرابردرمذھبابداعترینخطرناک

می کند.

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

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

کردهتحمیلقومیبرراخودآئین،کشتاروقتلضرببهپیامبرانھمه،ادیانتمامیدر.است

،دھدمیراسالحبابازگشتوعده،عروجھنگامبهخوداماصلجپیامبراین،مصلوبند.مسیح
شمشیر.قدرتیافتنمیقدسیپیامبرنامھرگزمسیحشایدکنستانتینشمشیربدونو156

کنستانتین ، به مسیح ھویت ملکوتی فرا زمینی جاودانه داد .

ودھندمیوابدیزمانیفراخصلتپیامبرانکرداروآفرینشاسطورهبهکهمقدسمتون،سوم

وتوراتاز،مقدسشود.متونمیمذاھبتمامیدربعدیھایخشونتبروززمینهآنھاآزتفسیر

ازجنایاتاینقداستوقتیخداست.بنامجنایتوخشونتمکررروایات،قرآنتاگرفتهانجیل

تزریقعادیمردمذھنیتبهمسجدوکنشتوکلیسانظیرمذھبیافتهساختارھاینھادطریق

آنگسیختهلجاماشکالدرخشونتبروزمنتظر،جوامعبحرانیھایدورهدرتوانمی،شودمی

بود .

برھنهھستیبرآگاھیوماراغوایبهممنوعهمیوهخوردنبدلیلحواوآدمآفرینشافسانهدر

راندنوآدمخلقتبا،عدنباغدرواحدخدایشوند.میراندهازبھشتخداوندیبارگاهازخود

میمواجهزمیندرآدمفرزنداندربینرقیبخدایانپرستشچالشبا،خودخاکیزمینبهاوبعدی

متونوپیامبرانزبانازمذاھبتمامیدرکهانگیزدمیبررااودائمیغضبوخشمکهشود

تردیدبیعقوبتکهاستمطلققدرتبرابردرچالشھمان،ٍشرکشود.میبیانآنانمقدس

بلندکوهیاوکنمنشریکبیقدرتازاطاعتنھد.یامیزمینیانساندربرابرراھاآسمانخدای

را با ھمه سنگینی خود بر سرت خواھم کوبید.

تصوریجھانکهزمینیدنیایواقعیتازاستبازتابی،آفرینشافسانهنبوغاین،اولیهگناه

مطلقانتزاعیشکلقدرتایدهآندرکهدھدمیوارنشانچکیدهراانسانوقدرتروابطازموازی

ایندراست.انسانداوطلبانهتسلیمدرقدرتمکمِلبازوی،اولیه»«گناهایدهگیرد.میخودبه

وشمردهدشمناستنھفتهممنوعهمیوهدرکهراخودپنھانرازبرانسانآگاھیخدا،اسطوره

شکمرویبرجاودانهخزیدنبهمحکوم،بودهآگاھیبهانسانیابیدستاینوسیلهکهرامار

فروترمرتبهبهاستیافتهدستممنوعهرازاینبرکهرافردینخستین،حواو157کندمیخود

رمزعدنباغھماندرراجنسیتیرابطهیکخداوند،وسیلهباینکهیابدمیتنزلمردبهنسبت

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

دست غیب آمد و بر سینھمدعی خواست کھ آید بھ تماشگھ راز:استعاره مار در قصھ آفرینش  مدام در زمان تکرار میشود و این شعر حافظ کھ
:دیگری از حافظ باز بر ھمین مضمون استشعر.نامحرم زد ، و این نامحرم کسی جز مردم زمانھ نیست

.گفت آن یار کزو گشت سردار بلند   جرمش این بود کھ اسرار ھویدا میکرد
بیاد آرید وضعیت ژولین آسانژ و  یا چلسی منی و اسنودن در زمان ما را ، و این گفتھ گوبلز را کھ حقیقت دشمن دولت است

، من با شمشیر باز خواھمنپندارید کھ من برای برقراری صلح در زمین باز می گردم: «خطاب بھ حواریون خود می گوید»شام آخر«مسیح در156
٣۴آیھ.متاانجیل.جدیدعھدکتاب.»گشت
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در158دھد.میتسریآدمذریهبیندرمقدسدرمتونپیامبرانزبانازآنراسپسوکردهگذاری

نیزبھشتبهانساندوبارهبازگشتوعدهواست»مردانه«کامالابتداھمانازآفرینشقصهواقع

میراچشمسیاهوتنسیمینزنانبامومنینازپذیرائیوعدهخداوندواستمردساالرانهکامال

مذھبدرولی،استتاریخی-اجتماعیفرآیندیکبلکهبیولوژیکنه»«جنسیتاگرچه159دھد.

پیمردساالریبرپایهخدابھشتوساختارآفرینشقصهتمامیوکندمیپیداایدولوژیکشکل

نمایشبهراغریزیکامالموجودیبهانسانتنزل،بھشتدرمردساالریایناست.شدهریزی

ازپیشبهاستبازگشتیزندگیشیوهنظرازواستنکردهتمدنبهگذریھنوزکهگذاردمی

طرد آدم از بھشت و ھبوط او به کره خاکی .

رنجودرد،،جنگعدالتیبی،جھانھایبختیبدتمامیکهگویدمیمابهاولیهگناهاسطوره

شدهآفریدهگناھکاربشر.استبودهخداازبھشتدرآدمنافرمانیبدلیل،مرگوبیماریفقر،و

و تا ھستی عالم باید فرزندان آدم به خاک افتاده و طلب آمرزش و شستن گناھان خود کنند.

نیستفھمقابلوآورند،میھدیهخدارضایتجلببرایآدمفرزنددوکهقابیلوھابیلداستاندر

وپذیرفتهراھابیلھدیهخداوند،داردخودبندگاننذریوھدیهبهاحتیاجیچهنیازبیخدایکه

،رساندمیقتلبهراخودبرادر،تبعیضاینازخشمگینقابیل،کندمیردراقابیلھدیه

اینپرسشانگیزد.میبررابرادرحسادتکهگذارتبعیضوبیدادگرخدائیازدلیلبیخشونتی

است که اگر خدا تبعیض روا داشته است ، چرا باید برادر خود را کشت؟

روابطگیریشکلاینکهنخست:میکندحملرامذھبدرضمنیاشارهدو،قابیلوھابیلقصه

زمینفرمانروای،جنایتپیروِز،اینکهدوم،استآغشتهقھربهاجتماعیکبصورتھاانسان

بناروموسورمومولوس.استیافتهانعکاسنیزمذھبیغیراساطیردرکهاستتمدنوبنیانگذار

160بر افسانه ھای رم باستان روایت غیر مذھبی از ھمان قصه ھابیل و قابیل را بیان می کند.

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

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

)صسوره۵٢آیھ("اترابالطرفقاصراتعندھمو"

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

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

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

)آلنبأءسوره،٣٣آیھ("اتراباًکواعبو"

)و دختران نارپستان ھم سن:ترجمھ(

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

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

اینونداردآدمفرزندانبامساویرفتارخداونداینکهنخست:سازدمیاشکاراسطورهایندر

ناشیخداخواستوارادهازوداردرامذاھبتمامیدرھاانساننابرابریتوجیهھایزمینه

میگردد . ثانیا ، ارتکاب جنایت با رقابت  در جلب نظر و  رضایت خدا یا مرکز ثقل قدرت مرتبط است  .

ھنا آرنت می نویسد :

قابل..رشدیاتحولنوزدھمیقرنمفھومباکهداردحقیقتیبهاشاره،161طبیعیوضعتصور«

آنازپسھرآنچهباگوئيکهاستبدایتیوآغازمستلزمطیعیوضعفرضیهکه…زیرانیستدرک

انقالبپدیدارباآغازمسالهمناسبتاست.شدهجداازھمنشدنیپرشکافیبااستآمده

کهایبگونهماستتاریخایافسانهآغاز،خشونتوبدایتبیننزدیکبستگیگواه.استروشن

روموسرومولوسوکشتراھابیلاست.قابیلآمدهرومویونانمآثردرھموتوراتروایاتدرھم

نیست.نخستینپذیرامکانتعرضوخشونتبدونآغازیھیچکهھمانگونهبودخشونتکاررا.آغاز

امرخواهوباشدافسانهخواه،استرسیدهثبتبهعرفسنتدریامقدسکتابدرکهھائیکار

حکایتومحکماستعاراتساختنبراینادرموارددرتنھاآدمیاندیشهکهقدرتیبا،تاریخیواقع

ھرگونه:کهبرساندراپیاماینتاپیمودراتاریخدرازراه،یابدمیدستبدانصادقھمیشهھای

کهمعناستاینبیانطبیعیوضع..اصطالحاستآمدهبرادرکشیازبگنجدبشرتواندرکهبرادری

162« در ابتدا جنایت بوده» منتھا به لسانی که از لحاظ نظری پاک و پیراسته شده است».

وکنیسهوکلیسانظیرمذھب،یافتهسازمانھاینھادبهپرستشھایتوتمنخستینازگذر

گذریمذھبیمتونوروایاتدرجامعهوقدرتروابطگذاریرمزومذاھبتمامیدرمعابدومسجد

ایناند.بودهآنھابهبخشیدنآسمانیجاودانهخصلتووقفهبیخشونتوجنگبرآیندوپرتنش

فقطنهجامعهافرادازانگلیوغیرمولدھایالیهازمراتبیسلسلهآمدنبوجودبابودهھمراهفرآیند

بودهسیاسیقدرتھاینھادازایمولفهبعنوانبلکه،منزویصورتیبهوھانھاداینبرحول

ازتصوریبازتابکهمیبردنامدولتایدوئولوژیکھایدستگاهبنامھانھاداینازآلتوسر.لوئیاست

درجادواعمالدررامذھبمنشاءوبر،ماکس163دارند.مادیھستیوبودهزندگیواقعیشرایط

بعنوانکهپرداختخواھدمتونیایندرخشونتنمایندنبهتنھاحاضرنوشته164.میدانداولیهجوامع

متونی آسمانی عرضه شده اند.

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

163Louis Althusser :Ideology and Ideological State Apparatuses
٢٢-٢١صفحات.وندبوالدهللاعزتترجمھ»انقالب«:آرنتھنا162
State.بشراستزندگیدرتمدنپیشمرحلھبیانکھاست،ھابستوماسفلسفھدرقراردادتئوریمبنایکھ161 of Nature

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

.٢١صفحھدرمترجمپانویس
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ھزارانظھورکانونوتمدنظھورھایگھوارهنخستیندرروایاتترینکھنازیکییعنی،تورات

چندمرحلهازگذاردھد.جدالمینشانراخشونتومذھبآغشتگیازروشنتصویریپیامبر،

وآسمانیالوھیتدرکهزمیندرسیاسیقدرتدرتمرکزازاست،بازتابیخدائيتکبهخدائي

ازاستانعکاسیآسماندر»الشریکخدایو«شودمیپوشیدهایدوئولوژیکوھمازایھاله

قدرت استبدادی متمرکز که وجود ھیچ شریکی را نمی پذیرد.

فرمانوطاعونکردننازلآمادهکهشویممیمواجهقدرتقدرخدایاینباخشونتعبریروایاتدر

کشتار است :

قومآنان165آوردند.رویموآببادخترانزنابهآنان،نمودنداقامتشطّیمدراسرائیلکهھنگامیو«

میسجدهایشانخدایانبهومیخوردندقومپسکردند.دعوتخودخدایانھایقربانیبهرا

بهخداوندشد.وانگیختهبراسرائیلبرخداوندخشموشدندملحقفغوربَعلبهاسرائیلکردند.و

تابکشداربهآفتاببرابردرخداپیشگاهدرراایشانوگرفتهراقومروسایتمامیکهگفتموسی

راخودکسانکهازشماھریکگفتاسرائیلقاضیانبهموسیبرگردد.واسرائیلازخداوندخشم

به بّعل فغور ملحق شده بودند ، بکشید».

.۵تا١.آیات٢۵باباعداد.سفر.عتیق.عھدمقدسکتاب

حکماجرایبرایراٍمدیانیزنیکواسرائیلقومازمردی،پنجموبیستبابازروایتدومیندر

جمعآنمقابلدرکهاسرائیلقوموموسیچشمانبرابردروبرندمیچادریداخلبهخداوند

دروگرفتهدستبهاینیزه،دیدرااینچونکاھنالعازاٍرابنفٍنخاس«میکردند،گریهوشده

«وفرونشستهخداوندخشم،قصابیعملاینازبعد».کردفرواسرائیلیمردوزنآنشکم

بنیازمراغضب،کاھنھارونالعازرابنابنفنخاس:گفتوکردهخطابراموسیخداوند

آنازجاودانهکاھنیوکنممیتفویضاوبهراخودصلجعھدمناینکبگو..پسبرگردانداسرائیل

.١۴تا۶آیاتبود».خواھداشذریهواو

شدهاعمالمجازاتوخواهخودبسیاراستموجودی،میشودتصویرتوراتمتندراینکهخدائي

«ٍسفردرشدهبیان.خشونتبربرمنشوخشناستمجازاتی،خواهخودخدایاینارضایبرای

واستبودهنیزجاریاسالمومسیحیتدرجملهاز،مذاھبتمامیدرسنتگفتمیتواناعداد«

آگاھیضمنکهخدائياینبهمطلقوفاداریجھتدرخشونتیچنیناینکهنخست:ھست

مذھبھربهنسبتاینکه.دومشودمیتوجیه)فوقمتندرموآبخدایایدیگر(خدایانبوجود

میگذاریرمزراجنسیتیتبعیضرابطهیکاینکه.سومکندنمیتحملآنراودارددشمنیدیگری

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

میکنداضافهبرآننیزرادیگریممنوعیتحوزهوحریمدیگر،قومیاززنیباجنسیرابطهدردیگر

پیوند،حسودونظرتنگخدایمیگردد.اینتبدیلپرستینژادازاشکالیبهتاریخسیردرکه

دروداندمیخودپرستشازعدولمعنیآنرابهوتابدنمیبرراموابزنانباھااسرائیلیجنسی

کند..ھمینمینازلسرشانبرطاعونواستممنوعهمرزاینازعبورایندرسنگینمجازاتپی

کشتارفرمان،یھودقومخدای،یھوهودھدمیرخکراراّنیزیھودقوممھاجرتزماندرداستان

کند.درمیراصادرفغور(بعل)آنھاھایگاهپرستشنابودیوکنعانشدهفتحسرزمیناھالی

تمامیکهھستیممشابھیکشتارشاھدما،۴٠تا٢٠آیات،ھیجدھمبابدر،پادشاھانکتاب

ازیکیبگیریدورابّعلانبیای،گفتایشانبهایلیاو«:میرسندقتلبهکرّملکوهدربّعلکاھنان

آنجادرراایشانوآوردهفرودقیشوننزدراایشانایلیاوگرفتندراایشانپس.نیابدرھائيایشان

کشتنکهشود.میتکراردوبارهفغوربعلداستان٢٨آیه،١٠۶بابدرمزامیرکتابدر166کشت».

انجامیھوهخدائيتکتثبیتبرایھاجنایتاینھمه167نامد.میپروردگارعدالتآنجاراکاھنان

،خدایانپرستشتنوعاند.کردهطیرامشابھیراهالزامانیزدیگرمذاھبھایروایاتمیگیردکه

نگرفتهانجامدیگرمذاھبخونینسرکوبباجزخدائیتکتحمیلیاتثبیتکهدھدمینشان

یھودیانشکستشود.بامیتکرارنیزدیگرمذاھبدرکهنیستبیشقصهیکگوئیواست

ازعبورکهگفتمیتوانبابلبهآنھاحاکمطبقهتبعیدومیالدازپیشششمقرندرھابابلیتوسط

پرستیبتبهدیگرمذاھبتلقیوخدائیتکمرحلهبهیھودقومبیندردیگرخدایانسرکوب

میسنگینینیزخدائیتکمرحلهایندردیگرمذاھبخدایانوجودسایهولیاست.گرفتهانجام

تبدیلاھریمنبهغیرخدایانومیشددستکاریبایدنیزخدایانشناسیھستیدربنابراینوکند

ھراسواحد،خدایپیامبرانطرفازجانبیھایبتکردنمسخرهبرغم،اینھمهباگردیدند.می

آئینطریقازکهاندنھفتهواقعیھایقدرت،ھابتاینپشتدرزیرامیماندباقیھمچنانآنھااز

کهآیندمیبشمارواحدخدایاینبرایخطریوکنندمیکنترلراواقعیزندگیآنھا،پرستش

دیگرھایآئینعلیهوقفهبیجنگاینروازاندازند.چنگاومشروعیتوانحصاریاقتداربرمیخواھند

پیرواننمائیاھریمنجزآمدیپی،دیگرتصوریخدایانعلیهیابد.نبردمیادامهپرستیبتبنام

،باشندداشتهباورواحدیخدایبهھمهکهنبودکافینداشت.من»دینجز«دیگریادیان

میخلقرادیگرخدایانپرستشالزاما،کردندمیزندگیدرکنارھمکهمردمانیقومیمرزھای

طبقاتبیندرمذھبیمتونتفسیر،آمدبوجودشارلمانیامپراتوریبامسیحیاروپایوقتیکرد.

مسیحیباوراندیندرونبهراپیشینھایدورهدرخدایاننبرد،اجتماعیھایگروھایواقوامو

دروندرمذھبیفَِرقگیریشکلداد:رخنیزاسالمدروندربعددورهدرکهفرآيندیکرد،منتقل

ھریک از این مذاھب.

٢٨و٢٧ھایایھ،مزامیر.جدیدعھدکتاب167
۵۶٣-۵۶٢صفحات.پادشاھاناولکتاب.عتیقعھد.مقدسکتاب166
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خدائیتکخشونت،رمامپراتوریآخرھایدوردردیگرخدایانپرستشیامشرکیآئینافولبا

خودعلیهبارایندیگرآئینیپرستشتحملیبیکهکندمیبازراجدیدیجبھهمسیحی

درجادوگرانتعقیبازوسیعیدایرهکه،مسیحیتدربدعتیارفض:شودمیمتوجهمسیحیان

ھر:میگیردبردرآنراوبعددینیاصالحاتعصردرمذھبیھایجنگخشونتتاوسطیقروناواخر

آتشھایشعلهبهباید،مسیحخدایبناموشدهنامیدهارتداد،رمکلیسایازمتفاوتتفسیری

سپرده می شدند .

تکوینبارا»خدائيتکباِرخشونتمیراث:قابیلنفرین«خودتحقیقیاثردر،شوارتزرگینه

بهخودتعلقحساز،خاصخدائیپرستش،شوارتزتحلیلدر168داند.میمرتبطجمعیھویت

گرهجمعیھویتگیریشکلباذاتاخشونتعملکهنویسدمیاونیست.جداخاصگروھی

خطودیگرانازخودتفکیکوانگاریجدامستلزم،خاصجمعیتصورھویتفرآیندزیرااستخورده

آنفقطخشونتدھیم.میانجامماکهاستخشونتعملترینبنیادیمعنیبهو،مرزکشیو

یعنی،آنستبرمقدمخشونتبلکه،شویممیمرتکب““دیگریبهنسبتماکهنیست

وکافرایده،»دیگریتصویر«ابداعایندراست.نھفته“دیگری“ایدهابداعدردقیقاخشونت

دردشمن»«ایدهھمانایناست.کردهالنه“غیرما”علیهخشونتبهدادنمشروعیتودشمن

وجودنیزتوتالیترھایرژیمتمامیدرکهھاستنازیدادنحقوق،کاراشمیتحقوقیفلسفه

ھمانگونهوکندمیحملرامذھبگرایمطلقاندیشهازباری،توتالیترحکومتھرزیرا،داشت

که خود کارل اشمیت نوشته است :

بدلیلکهھستند،الھیاتشدهسکوالرمفاھیم،دولتجدیدتئوریدرجدیدمفاھیمتمامی«

یافتهانتقالدولتتئوریبهالھیاتازخودمندنظامساختاربدلیلنیزومفاھیماینتاریخیتکوین

گردیدهتبدیلدولتتئوریدرقدرتَقدرقانونگذاربهالھیاتدرمطلققادرخدای،مثالبعنواناند.

169است».

باھمتنگاتنگیپیونداسرائیلقومجمعیھویتوخدائیتک،انجیلدرکهاستباوربراینشوارتز

خویشاوندی،سرزمین،وپیمان،عھدموضوعاتبررسیبهجمعیھویتمسالهبارابطهدرودارند

رابطهاینازدیگرانگذاردنبیرونوآنانخداییھوهبااسرائیلقومانحصاریرابطهمیپردازد.ملیتو

ھویت،سازدمیممنوعراقوماینازبیرونباازدواجکهقوانینیوموعودارضتملک،خدابا

منمردمشمااگربودخواھمشماخدایمن«شود:میتضمینخدواوندتوسطآنانانحصاری

.170باشید »

٣٣آیھ.امسیباب.نبیارمیاءکتاب170
169Carl Schmitt. Political Theology.MIT Press 1988.p.36
168Regina .M.Schwartz : The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism.University of Chicago Pres.1997.p4
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بکارگیریتوجیهبرایبودهابزاری،مسیحیتبدستانقدرتدستدرانجیلمتنگویدمیشوارتز

171است.یافتهانتقالغربمدرنناسیونالیسمبهخودشدهسکوالردرشکلکهخدابنامخشونت

ھاملت:کردوصلآسمانملکوتبهراخودمشروعیتسرعتباخودظھورباناسیونالیسم

ازنیزنظامیھایجنگوسازیمستعمره،ملیمرزھایپس،خداوندگارندارادهازناشی

172خواست پروردگار بر میخیزند.

پردازدمیاجتماعیروانشناسیوآنھاصرفشکافیبازبهانجیلمتونازشوارتزبازخوانیاگرچه

، لیکن تحلیل شوارتز از پدیده تک خدايی ، می توان گفت ھمچنان فرآیندی جاری در زمان ماست.

یافتهسازمانقھروداریسرمایه

ونهدارمتمرکزداریسرمایهمناسباتدرقھروجودمحدوِدزاویهازمن،نوشتهازبخشایندر

تاریخیبندیشکلیاوتاریخیااقتصاددانشپژوھشزیرا،داریسرمایهتاریخیوعمومیمطالعه

خودویژهتخصصآنھاازیکھرواستخوردهپیونداجتماعیدانشازمتفاوتیھایباحوزهسرمایه

مطالعهیکبهداریسرمایهدرقھرمطالعه،نیزھاآنھاازگرفتنیاریبدونولیطلبند.میرا

وتاریخیشرایط،داریسرمایهنظاممتندرقھرازشکلیزیراھر،شودمیتبدیلانتزاعی

تالشگیرد..بنابراینمیخودبهمتفاوتیاشکالومیگیردبردررامتفاوتیاجتماعیوسیاسی

کرده ام که بر زایش خشونت با ماھیتی نوین و اشکالی گونه گون در آن تاکید ورزم .

از،داریسرمایهجامعهدراقلیتیکتوسطاجتماغیھایثروتمازادتصرفوکنترلمبنای

بنابراینواستمتفاوتکامالفئودالیھاینظامیاوبردگیبرمبتنیجوامعھایبندیصورت

درقدرت،مثالبعنوانکند.میفرقکامالداریسرمایهپیشجوامعباآندرنیزخشونتاشکال

ھالژیوننگھداریبرایبردهکارنیرویکهمنابعیازبرداریبھرهوسرزمینبرکنترلازباستانرم

زمینداشتنبرپایهافرادقدرت،جامعهدرفردیسطحدرگردید.میناشیداشت،حیاتیضرورت

وبیشترزمیننیازمندباستانرمبقای،بنگریمآنبهسیستمیکمنظرازاگربود.استواربردهو

توانستنمیدیگرنیزرم،باشدموفقیامپریالیستتوانستنمیدیگررموقتیبود.بیشتربرده

ازبود.آنبقایشرطبیشترگیریبردهودیگرانھایسرزمینتصرفزیراباشدداشتهداشتهوجود

اینرو فرو ریزی امپراتوری رم دالیل ساختاری داشت .

.نامیدخداوندخواستآنرابوشجرجکھراعراقبھ٢٠٠٣سالدرآمریکانظامیحملھآوریدبیاد172

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

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

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

تملکبا،فئودالاشراف،مقابلدرگردید.میتامین،بودخوردهگرهآنھابهسرزمیناعطای

وجاللپرزندگیتوانستندومیکردهمسلحراخود،شدمیتولیدھاسرفتوسطکهثروتی

جبروتی داشته باشند و در مقابل  خدماتی به پادشاه انجام دھند.

،بردهنظیرملموسیاشکال،دراجتماعیھایثروت،داریسرمایهپیشمناسباتاینھردویدر

نشانراخودباشکوهھایقصریاومسلحنیروھایداشتناختیاردرونیز،وجواھراتطال،زمین

جنگدراتحادیاوپیچیدهمراتبسلسلهوخونیروابططریقازنیزثروتمندانبیندادند.روابطمی

رویبرکارایبربیشترافرادوبیشترزمینبهنیاز،بیشترقدرتداشتنبرایشد.میحفظھا

زمین بود.

دگرگونرااجتماعیھایثروتتصرفنحوهازمافھم،داریسرمایهدراجتماعیقدرتسرشت

بهآنکارکردوداردکنترلآنبرجامعهاقلیتچگونهوداردشکلیچهسیستمدراینثروتساخت.

ومادیاشكالجامعهھایثروتنمودکهداریسرمایهقبلماجوامعبرخالف؟استصورتیچه

کهاستنھفتهپولمجردشکلدراجتماعیثروت،داریسرمایهسیستمدر،داشتندملموسی

اھمیتداریسرمایهدرنظامھنوززمیناگرچه.میبردنامسکوالردنیایخدایبعنوانآنازمارکس

سیستمدرما،ازاینرودارد.قرارپولبهآنشدنتبدیلظرفیتدرنھایتازمینارزشولی،دارد

نیزوکوچکاقلیتیکتوسطاجتماعیھایثروتتصرفنحوهازتریپیچیدهاشکالباداریسرمایه

173نمود پیچیده تر  قھر در آن مواجھیم.

وشودنمیخالصهبرھنهقھرگیریبکاردرونداردواحدیچھرهنیزداریسرمایهدرخشونت

دلیلپرداخت.بهرابطهایننگھدارندهھایمولفهدیگرازمنفکوانتزاعیبصورتآنبهتواننمی

آندرپنھانوقھرمستقیمخشونتاشکال،داریسرمایهجوامعدرزندگیساختارھایپیچیدگی

گرفتهخودبهتریپیچیدهابعادنیزآنتکاملوگسترشازگامیھراست.ترپیچیدهوترگونگونه

است و در ھر مرحله ای ُبعد تازه ای از خشونت بر آن افزوده شده است.

سرمایهمنشأ،مارکستعبیربهدارد.راخودآفرینشافسانهمذھبھمانند،سرمایهگیریشکل

ابتدادرکهگویدمیمابهکالسیکاقتصاد.استمذھبدراولیهگناهشبیهکالسیکاقتصاددر

در.مصرفپروتنبلدیگرگروه،جوصرفهوکوشسختگروھی،داشتندوجودمردمازدوگروه

اینولیافتادند.فقربهدیگرگروهوبیندوزندایسرمایهجوئیصرفهباتوانستنداولگروهزمانطی

174فانتزی آفرینش سرمایه ، روایتی ضعیف تر از قصه آفرینش مذھب ارائه می دھد.

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

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

بھ عصر کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب برگردانیم و باز فرض کنیم کھ ھریک از آنھا با عمر پانصد سالھ بیشتر از عمِر نوح با سخت کوشی

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

،ھمیشهبازارکارکرددردولتمداخلهبودند.استوارمستقیمقھربرفئودالیوداریبردهھاینظام

وجودنیازمند،خودفعالیتتداومبرایھربازاریزیراھست.وبودهبازارکارکردبرایضروریشرط

«شبیهبازاروآشفتهیک،دولتمداخلهبدونبازارمیکنند.وضعھادولتراقوانینواستقوانین

،»قرارداد«بهمربوطقوانینوجودبدونآیااست.اقتصادحوزهدرھابستوماسطبیعی»وضعیت

قھربازویوجودوکنندمیوضعھادولتنیزراقوانینباشد؟داشتهکارکردتواندمیبازاریکدام

حیاتتداومبازارازبیروندرھادادگاهوقضاتووکالازلشکریوآنھاستاجرایالزمهھادولت

نیزقاضیحکموباگیردمیانجامقانونگذارقانونبرپایه،کمپانییکتولدمیکنند.تضمینرابازار

ھایقراردادانواعو،قضائیوقانونگذاریبازوھایازمستقلبازارتصوراینروازبرود.ازبینتواندمی

وضرورتدرنهمسالهدھد.مینشانرادولتمداخلهبدونبازاربودنایافسانه،المللیبین

کداممنافعجھتدرکهاستنھفتهامرایندردولتمداخلهنحوهبلکه،بازارودولتتنیدگیدرھم

175الیه ھا و طبقات اجتماعی انجام میگیرد .

منشاءفھمبرایواستاجتماعیوسیاسی-اقتصادیرابطهیکشدگفتهکهھمانگونهسرمایه

اشکاِلبادیگر،ایانداموارهترکیبدریککهپرداختآنآورندهبوجودعواملبهبایدآنھستی

مداخلهبدون،مندنظامرابطهیکبهسرمایهتبدیلاست.خوردهپیوندھاانسانمناسبات

توانستنمی،قھربکارگیریجملهاز،اقتصادیغیرھایاھرموابزارازاستفادهودولتمستقیم

سرمایهپیشپھاینظامازبیشترداریسرمایه،منظراینازدھد.ادامهخودحیاتبهوآمدهبوجود

گسترشبشرزندگیھایحوزهھمهبهقھرباوشودمیحفظقھربااست،آغشتهقھربهداری

موارددرواجتماعیفشردهنیروییعنیترگستردهمفھومدرراقھر،نوشتهایندرمنیابد.می

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

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

آنان در ظرف چند صدثروتمی کردند ، باز تمامی این انباشتو صرفھ جوئی ، تمامی در آمد پنج ھزار دالری فرضی در ماه خود را پس انداز
.، این انباشت از منطق دیگری تبعیت میکند و راز آنرا باید در جای دیگری جستبنابراین.سال نیز نمی توانست با ثروت امروزی آنھا برابری کند

کشورھایاکثرباالیدرصددهتروتمندانثروت،بودمواجھمنفیرشدوانقباضباغربیکشورھایاکثراقتصادکھنیز٢٠٠٨سالمالیبحراندر
باز،دیگرتردراماتیکقرینھ.شدندترفقیرمردماکثریتآنکھحالیافتافزایشصددرصددھھیکطولدرودرصد٢۵اولسالدر،اروپائی

روسی ، اقتصاد شوروی چھلبا فروریزی شوروی کھ بنا بھ نوشتھ منشیکوف اقتصاد دان.این افسانھ آفرینش اقتصاد کالسیک را زیر سوال میبرد
درصد افت منفی پیدا کرد ، اکثر اولیگارک ھا و اوختاپوس ھای ثروت در آن کشور شکل گرفتند و نیمی از ثروت و منابع عمومی در یک شب بین
گروه ده دوازده نفر نزدیک بھ کرملین توزیع گردید این تمركز و انباشت سرمایھ در دست گروھی کوچک  و در فاصلھ زمانی کوتاه را چگونھ می

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

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

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

108

https://socialeurope.eu/ukraine-to-pass-laws-wrecking-workers-rights


متصلبھمھایحلقه،مندنظامرابطهازمنمنظورھمچنینام.بردهبکارخشونتبارهدرویژه

ذاتیآنارشیوگرنه،استدولتنھادوجھانیتجارت،داخلیبازار،مبادلهمصرف،ارزشِتولید،

آفریننده،متصلبھمھایحلقهدراینناموزونیوھمگونینابدلیلھمواره،داریسرمایهنظاماز

176بحران ھای دوره ای است.

قدرتھاینھادواجتماعیعواملازمستقل،آندراقتصادیفعالیتوکارکردفرض،دیگرافسانه

ازایمجموعهمثلراجامعه،لیبرالایدوئولوژیکهھمانگونه.استقانونوایدوئولوژیوسیاسی

اقتصادیھایفعالیتنیزکالسیکاقتصاد،بیندمی،وابستهبھمومرکباجتماعینهویکعدد

ایندھد.میمستقلیواتمیزهھویتآنبهوکردهتفکیکاجتماعیوسیاسیروابطحوزهازرا

مستقلھویتیبعنوانبازارتقدیسدرافراطیشکلنئولیبرالیسمدراقتصادیفعالیتکردناتمیزه

برایایپروژهآنرافرانسویشناسجامعه،بوردیوپیرکهمیگیردخودبهانسانیمناسباتدیگراز

یکاین«آمریکائیمیلیاردراّبر،بوفتوارنتعبیربه.177است.نامیدهجمعیساختارھاینابودی

کهبزنحدث،.خوباستکردهآغازمنطبقه،ثروتمندطبقهراجنگاین،استطبقاتیجنگ

178پیروز میشود؟ ما پیروز این جنگ ھستیم ».

بنیانساززمینه،داریسرمایهنظامدراجتماعیواقتصادیھاینھادازدولتنسبیاستقالل

میآندرنھفتهخشونتوقھرھایجنبهبرپوششیپردهکهاستنظریچنینایدوئولوژیکھای

مداخلهودولتدامنبهدستسرمایهورفتهکناراستتارپردهاینبحرانھایزماندرولیکشد.

معکوستابعشبیه،سرمایهنجاتبرایھادولتمداخلهازشکلشود.اینمیخودحفظبرایآن

قربانیانوجامعهتردفاعبیھایالیهدوشبهعملدررابحرانھزینهکهاستریاضیمعادالتدر

رقمسرمایهنفعبهبیشترشتابیبااجتماعیھایمجددثروتتوزیعبازو،دھدمیانتقالبحران

میخورد.

ھای»بندی«حصار.نگرفتانجامفئودالیمناسباتتدریجیزوالبافقط،داریسرمایهبهگذر

وسیاسیقدرتقھراھرمازاستفادهودولتمداخلهباوسطیقروناواخردرمشاعھایزمین

ھایسالنخستیندرخودآرنمانشھر»در«مورتوماسبود.ھمراهآنھاازحمایتدرقوانینوضع

برایگوسفندپرورشمراتعبهآنھاتبدیلوخودھایزمینازدھقانانراندندر،شانزدھمقرن

نشانرافرایندآینازروشنیتصویرتلخطنزیبانساجی،نوپایصنایعدرآنھاپشمازاستفاده

می دھد:

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

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

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

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

بیکارهمردماینھمهسردردبعالوهودھد،نمیرخجنگیھرگزنباشند،جنگپیدراگرکهدرحالی

تنھادزدیبهگرایشکهکنمنمیفکرمن.بارینیستکمترجنگسردردازھموارهصلحزماندر

از این باشد ، علت دیگری وجود دارد که بیشتر ویژه انگلستان است».

کاردینال پرسید « آن علت چیست؟»

وآزمندچنانحال،بودندخوراککموراهبهسرآنھمهروزگاریکهشماگوسفنداندادم«پاسخ

غارتراھاشھروھاخانهوھاکشتزارآناندرند.مینیزراآدم،اصطالحبه،کهاندشدهدرنده

ھمیشگیپشمازبیشتریونرمترپشمگوسفندانکهجاھرچهکشند،میویرانیبهوکرده

ازپیشکهایاجارهھمانبه،نیزدیرمديرانوخدامردانالبتهو،بزرگزادگانوواالتباران،بدھند

آنکهبی،آسودهزندگیوبیکارگیبهدیگرآنانبود.نخواھندراضیگرفتندمیخویشزمینازآن

صورتبرسانند؛بدینآسیبآنبهتابکوشندبایدمیوبودنخواھندقانع،برسانندجامعهبهسودی

وھاخانه،کنندحصاربندیچراگاهبرایراھازمینھمهبلکه،نگذارندباقیکشتبرایزمینیکه

گوئيکنند،گوسفندانآغلنیزراآنھاتادارندنگاهراھادیروھاکلیساتنھاوکنندویرانراھاشھر

ھمهبزرگواراناینونیستند،بس،اندفراگرفتهرازمیناینھمهکهئیھاشکارگاهوھاجنگلکه

ناپذیرسیریآزمنداناینازیکیکهبسا.چهوکنندمیبدلصحرابهراھاکشتزاروھاسکونتگاه

دارانکنداجارهحصاربندیخودبنامرازمینجریبھزاران،استطاعونھمچونکشورشبرایکه

ازبینوامردماینوکندملکھایشانفروشبهوادار،بدرفتارییازوربایافریبونیرنگوھزارانبارا

تمامیخالصهودارندکوچکفرزندانکهمادرانی-پروبیوهویتیموشوھروزنومادروپدر

بهتنبایدبکنند؟یابایدچهآنان)بروند…(بیرونمجبورند..جمعیتپروفقیرھمگی،ھاخانواده

رویگدائیبهآنکهیا،شوندمیآویختهداربه،بحقگمانبی،شوندگرفتاراگرکهبدھنددزدی

179آورند . گدائي ھم بکنند ، بعنوان ولگرد به زندان می اندازند».

»اولیهانباشتاصطالحبه«نظریه«

تحلیلبهبناوسرمایهاولیهانباشتمرحلهازاستبازتابیآرمانشھر»«درمورتوماستوصیف

،اسپانیاکشورھایدرزمانینظمیکازبیشوکمسرمایهاولیهآنباشتمومنتوم«مارکس

قرنپایاندرانگلیسدرفرآینداینولی.استبودهدارخوربرانگلیسوفرانسه،ھلند،برتقال

بدھی،مستعمراتسیستمگیرندهبردرکهفراروئیدسیستماتیکییابیانتظامبه،ھفدھم

لیکنگرفت.میبردرراداخلیصنایعازحمایتھایروشو،مالیاتمدرنھایشیوه،ملیھای

درواستبودهمبتنیمستعمراتینظلمیعنی،برھنهقھرکارگیریبهبربخشاسیستماین

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

ماستزماندر٢٠٠٨بحرانیاو١٩٣٠جھانیبحراندرمتاخرترقرنچنددربکاشتانجان»خشمھایخوشھ«یادآورمورتوماسآرمانشھر
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برایاجتماعیقھرمتمرکزترینوترینیافتهسازمانیعنی،دولتیقدرتازآنھاموارداینتمامی

بھرهگذارتسریعوداریسرمایهتولیدشیوهبهفئودالیتولیدشیوهازگذارراندنپیشراندنپیش

قدرتیکخودقھر.استنوینایجامعهآبستنکهایستکھنهجامعهھرمامایاند.قھرگرفته

180اقتصادی است » .

،اروپادرھااندیشهواجتماعیاقتصادی،تغییراتبابودھمراه،وسطیقرونپایانیھایسده

که پیش شرط ھای اجتماعی گذار به سرمایه داری را فراھم ساخت.

بود.فقیریاروپای،شرقوخاورمیانهبامقایسهدرجدید،ھایسرزمینکشفآستانهدراروپای

اروپانفعبهرااقتصادیوسیاسیقدرتثقلکانونوجھانسیاسیاقتصاد،آمریکاقارهکشف

سازدورانانقالباتھمه،اولیهانباشتتاریخدر«مارکسمنظرازساخت.دگرگونبنیادیبطور

آنتقویتوبندیشکلمسیردردارسرمایهطبقهبرایھائیاھرمبعنوانآنھاھمهواندبوده

ھاآدمازوسیعیھایتودهکهاستبودهھایلحظهدرانقالباتاینتاثیراند.بیشترینکردهعمل

پرتابکاربازاربهوابستگی»قیدبی«وأزادھایپرولتربعنوانوگردیدهجداخودمعیشتابزاراز

فرآیندایناصلیاساسوپایه،دھقانانیعنی،زمینازکشاورزیکنندهتولیدیدخلعاند.شده

ھایدورهدرواستگرفتهبخودمتفاوتیھایشکل،مختلفکشورھایدرکهاست،بوده

موردایندرمامثالموردکهبودهانگلیسدرآنکالسیکشکل.ولیاستیافتهانجاممتفاوتی

181است»

اروپادرنظامیانقالبنقش

ازنوینیشیوهگیریبکاردرتغییربرداللت،استنبودهتصادفیتفنگاختراعکهھگلگفتهاین

اشارهآنبهزیردرکهاروپادرنظامیانقالبیکبراستسمبولیکینامتفنگ.182داردراقھر

سرمایهگذاربهامکانبرایتاریخدرراایویژهلحظهیا»مومنتوم«گفتتوانمیوکردخواھم

گذارشرطپیشودیسیدگریک،اصالحاتدمذھبییاعصر،رفورماسیونساخت.اگرفراھمداری

وجنگشیوهوفنوندردگردیسی،یکتفنگاختراعبود،مسیحیتکردنبورژوائيدرایدوئولوژیک

درھاانسانکشتارشدنصنعتیوشدنشخصیغیرآغاز:بودنوینماھیتیباخشونتابزاردر

نظام سرمایه داری.

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

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

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

111



اروپادرجدیدھایامپراتوریودارانهسرمایهانباشتو،سرمایهاولیهانباشتامکان،آنبرافزون

است.تصورغیرقابلوناممکنتفنگاختراعونظامیانقالببدوندریاھاآنسویدرمستعمراتو

یاریآندرخشونتھایظرفیتوداریسرمایهعمقیگسترشبهدیگر،مھممومنتوم»«سه

یعنی،مرکزیھایبانکایدهبنیانگذاروداناقتصادالو،جانتوسطاسکناساختراع:استکرده

؛اجتماعیثروتیافتنسمبولیکومجردماھیتونقرهوطالنظیر،گرانفلزاتازپولجدائی

میگرددآغاز«ونیز»درصلیبیھایجنگازبعدکهسیاسیساختاردرمالیحضورسرمایه،سوم

کهمحدود،مسولیتباشرکتاختراع،سرانجامواستگردیدهحفظتاکنونبیشوکمآنبنیادکه

اگر183است.بودهتجارتبرایالکتریسیتهکشفازمھمتر،داریسرمایهانباشتبرایآناھمیت

اولیهانباشتدرمھمینقشآنھا،غارتوجدیدھایقارهفتحدرکلیدینقشتفنگاختراع

شکل،تفنگوباروتازاستفادهواولیهانباشتتنیدهدرھمرابطهبدون،استداشتهسرمایه

ازتفنگاگرچهبود.ممکننااروپائیغیرجھانآمدندرسلطهزیربهوغربدرمدرندولتگیری

خاورمیانه به اروپا راه یافت ، ولی  در اسپانیا بود که شکل کاملتری پیدا کرد .

توسعهترمتاخرھایدورهدرمالیسرمایهظھورو،محدودمسولیتباشرکتواسکناساختراع

تمرکزوتراکمدردیگرنیرومنددوسالحموھوم،سرمایهگیریشکلفرآیندبه،داریسرمایه

یکبعنوانپولمجردشکل،اینرواراست.دادهتاریخیشتابکوچکاقلیتیدستدرسرمایه

درپنھانقھرازگونیگونهھایبندیالیهبا،اجتماعیثروتتمرکزلنگرگاهآخرینوسیاسیجانور

نظام سرمایه داری ھمره است.

وسالمتنظامدرگذاریسرمایهدرکاھشوانگلیسدرکارمحافظهدولتاقتصادیریاضتبرنامه

درآنگیریپیشقابلمرگھزار١٣٠٠٠٠مرگموجب،٢٠١٩جوالیتا٢٠١٢فاصلهدربھداشت

گوشهتنھااینوبردناممعادلهایندرصدابیکشتاربعنوانآنازتوانمیکه‘گردید.کشور

184گوچکی از ابعاد فاجعه است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

انسانھامیلیونمرگوزندگیکهداریسرمایهپیشھاینظامازترپیچیدهوترگستردهابعادی

والمللیبینھایجنگتاگرفتهھادولتدروندرکشیمردمازآندامنهواستزدهرقمرا

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

واجتماعیسیاسیروابطبهخشونتازایتازهُبعِدتزریقبا،داریسرمایهگسترشازگامیھر

کردهطیرامتعددیمراحلخوددرونیرشددرداریسرمایهکهاستبدیھی.استبودهھمراه

مختلفمراحلوصنعتیداریسرمایهعصرباراسرمایهمرکانتالیستیمرحلهتواننمیواست

خشونتباذاتاسرمایهلیکنکرد.تصوریکسانآندرمالیسرمایهسلطهیاوتکنولوژیکانقالبات

شودنمیخالصهنظامیوفیزیکیقھردرتنھاذاتیقھرایناست.ھمراهخودکارکرددرساختاری

، بلکه از اھرم ھای متعدد دیگر نیز بھره می گیرد.

لیکن،کردمشاھدهنیزداریسرمایهپیشجوامعدرتوانمیراداریسرمایهازعناصریاگرچه

رابطهیکبهتوانستنمیخودمندنظامساختارھایوھانھادآمدنبوجودبدونداریسرمایه

عواملکارکردباتنھافرآیندشود.اینتبدیلمسلطبندیصورتیکبعنوانومسلطاجتماعی

بلکه،نیستاجتماعیروابطوسیاستازمستقلایجزیرهاقتصادزیرااستنبودهاقتصادی

برافزوندارد.عھدهبراقتصادیدرفعالیترامھمیدھندهجھتنقشسیاسی،قدرتنھادمداخله

دیگردرھمزمانتوانستمیو،کرددآغازاروپاازداریسرمایهکهنبودمقدر،مارکسکالمبه،آن

مناطق جھان نیزرشد یابد.بنابراین باید به دالیل مادی تکوین تاریخی آن پرداخت.

ھایسرزمیناکتشافاتعصرونوردیودریاتجارتباگسترش،اروپادرمناسباتاینگیریشتاب

فراھمرااروپادرسرمایه»اولیهانباشت«برایالزماجتماعیشرایطکهگردیدشروعجدید

ساخت.

طیدر:نگریستنیزدیگریمنظرازتحوالتسیربهبایدغربدرسرمایهاولیه»انباشتکنار«در

قرنازجاماندهبهمكتوبوقایعاساسبربود.بردهبسرمداومجنگیشرایطدراروپا،قرنچند

فقطشانزدھمقرناروپایاست.بودهصلحزمانبرابرپنججنگزمان،میالدیدھمقرنتاھفتم
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تجربهراصلحسالشانزدهفقطاروپا،ھیجدھمقرنتمامیدر.استبودهجنگبدونسالسه

قرنطیدرواندبودهباھمصلحدربندرتاسپانیاوفرانسه،شانزدھمقرنطولدروبود.کرده

جنگدردوسال،سالسهھراز،سوئدواطریشھابسبورگ،عثمانیھایامپراتوری،ھفدھم

،چھارسالپنجھرازروسیهولھستان،سالسه،سالھرچھارازاسپانیاوبودند.یکدیگرعلیه

185سال  در گیر جنگ بوده اند.

میلیون٨گذاشتنجابهبا،گرفتبردررااروپاتمامی١۶۴٨تا١۶١٨ازکهاروپادرسالهسیجنگ

رومیمقدسامپراتوریھمانیاآلمان.رسیدپایانبهوستفالیمعاھدهبا١۶۴٨درانسانیتلفات

ازراخودجمعیتازنیمیتقریبا،بوداروپاامپراتوریترینجمعیتپرونامیدند،میزماندرآنکه

جنگسالبیستمیندرنفر٧۵٠٠ازکمتربهجنگشروعدرنفر١٢٠٠٠ازبرلینجمعیتودست

نفر١٠٠٠٠٠به١۶٢٠درنفر۴۵٠٠٠٠از»ورتمبرگ«نشیندوکجمعیتویافتکاھش

اسیبنیزاروپااقتصادیمنابعوکشاورزی،سنگینانسانیتلفاتبرافزون186.یافتتنزل١۶٣٩

کاتولیکھایدولتبینابتدادرکهھاجنگاین.ساختمیناممکنراجنگادامهکهدیدجدی

برسمیتباووستفالیمعاھدهبا.داددستازراخودمذھبیرنگبتدریج،آغازگردیدپروتستانو

درمدرندولتاشكالنخستین،شدهتعریفمرزھایدروندرپادشاھانحاکمیتحقشناختن

مایکلکهپیوستبوقوعنیزجنگدرتحوالتمھمترینکهاستدورهایندرگردیدند.متولداروپا

فاصلهدرمھمچھاردگرگونیبهوبردمینامغربدرنظامی»انقالب«عنوانتحتآنازروبرت

:کندمیاشاره١۶۶٠تا١۵۶٠

سوارهبرایخطییکصفوفدرنظامیآرایشبهبازگشتباکهنظامی،ھایتاکتیکدر-انقالب١

«و«ناسو«موریسشاھزادهگردد.میآغازنظامسوارهتھاجمینقشواندازتیرنطام

مستلزموبودندسالهسیھایجنگدرآنمبتکرینسوئدشاھزادهآدولفوس»گوستاووس

ایجادواونیفورم،ھمگانینظامیھایتمرینبهمنتھیامراین.بودشدیدانضباطوزیادآموزش

اینابعادبودند.یافتهسازماندقیقواستانداردنظامیھایواحددرکهبوددائمیھایارتش

درانقالب.انجامیداستراتژيدرانقالببهخودبنوبهامرگردید.اینبزرگتروبزرگمروربهھاواحد

کهایساچمهھایتفنگرانیزهجایوبودھمراهجنگیھایسالحکاربرددرتغییرباھاتاکتیک

شوالیه ھای فئودالی را در برابرانبوه  تیر اندازان و توپچی ھا ناتوان می ساخت،گرفت.

.یافتافزایشبرابردهبه،١٧٠٠تا١۵٠٠ھایسالبینکه،نظامینیروھایتعداد-افزایش٢

186The Thirty Years War.Ed.Geoffry Parker.Second Edition,Routlrdge.1997, London,pp146-148

185Jeffry Parker.The MilitaryRevolution :The military Innovation and the Rise of the. West,1500-1800.Second
Edition.Cambridge University Press.1996.Introduction..
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پیچیدهعملیاتواستراتژیدردگرگونی،نظامینیروھایتعدادافزایشوھاتاکتیکدرتغییر-٣

ایحرفهتربیتبراینظامیھایآکادمیکهاستدورهایندر.ساختمیالزامیرانظامی

نظمبیومزدورھایارتشوآیندمیبوجوداروپادر،بودندجدیدھایارتشزمینهکهنظامیامور

و شوالیه ھا جای خود را به ارتش ھای دائمی می دھند.

تامینبرایمالیهنظام،دولتساختار،اجتماعیبرزندگینظامیھایدگرگونیاینتاثیر-۴

187ھزینه ھای جنگ و شکل گیری بوروکراسی بزرگ و میل به تمرکز یابی دولت را فراھم ساخت .

ناماروپادر»نظامیانقالب«عنوانتحتآنھاازروبرتمایکلکه،بزرگھایدگرگونیاینبدون

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

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

نداردوجودتردیدیکنم.کوچکتریننمیانکارراتاریخدراقتصادینیروھایاھمیتوجهھیچبهمن

باتوانمیفقطرافراتودجلهیاوزردرودخانه،ِسند،نیلھایرودخانهسواحلدرتمدنرشدکه

ھایپدیدهدوھرمنظراینازکرد،مقایسهبشرتاریخدرچرخشنقطهبعنوانصنعتیانقالب

بودهتاریخدرایپایهھایمحرکهازیکیثروتکسبوتولیدھویج»«اگر،لیکنبودند.اقتصادی

دادهتشکیلراتاریخدیگربنیادیمحرکه،قھرنیرویکاربردوآفرینش«چماق»،مقابلدر،است

یانگرودخانهنوزدھمقرندرکهاروپائیتوپدارھایکشتیھمانند188ھای«اوروک»دیواراست.

پیشرفتدردستدستھموارهاقتصادیتوسعهچگونهکهآنندنشانگر،نوردیدنددرمیراتسه

اندازهھمانبه،قھرابزاربرکنترلاز،آندرسکیووبرماكستاارسطواز.استداشتهنظامی

189تاثیر آن بر سیستم ھای اجتماعی و سیاسی سخن گفته اند».

ضعوطریقازھاھزینهاینانتقالمعنىبهوافتصادیمنابعبسیجنیازمند،ھاارتشگسترش

برتکیهبابوروکراسیافزایشوھادولتگیریقدرتخودبنوبهکهبودعادیمردمبردوشھامالیات

190ھمین ارتش ھا و تمرکز ھرچه بیشتر قدرت قھر در دست دولت ھا را در پی داشت .

وقھرابزاربرکنترلاھمیتبهنسبت،تولیدینیروھایرشدواقتصادبرخودتاکیدضمن،مارکس

نقش آن در مناسبات تولیدی آگاھی داشت و در فراز مھمی از « گروندریسه » می نویسد:

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

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

Press.1995.

عراقامروزبابلدرواقعوخاورمیانھدرمسیحمیالدازقبلسال۴۵٠٠درسومرپادشاه،میشگیلگھتوسطکھشودمیگفتھ»اوروک«دیوار188
.ساختھ شده است

187The Military Revolution Debate.Reading on Military and Transformation of Early Modern Europe.Ed.Clifford
J.Rogrers.Routledge,London 1995.p.149
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نظیر،معینیاقتصادیروابطکهبودجنگ.دراستگذاشتهعرصهبهپاصلحترازمقدمجنگ«

گیريشکلاززودتر،ھاارتشوجنگبهباتوجه،وغیرهآالتماشینرشد،دستمزدیکاررابطه

بودهترچشمگیرھاارتشدرنیزمبادلهوتولید.روابطأمدندبوجودبورژوائیجوامعدروندرآنھا

191اند ». 

سالدرآھنهراھایشبکهسریعگسترشو١۴٩٠ھایسالدربزرگ»اکتشافات«بیندوره

آبھایمھمترینکنترلکهایدوره،نامیدیائیدرنیرویقدرتطالئیعصرتوانمیرا١٨۴٠ھای

دریائیھایجنگدرانقالبزیرا.کردتعیینرااروپائیغیرجھانواروپابینقدرتتوازن،استراتژيک

ھژمونیاعمالبرایراراهونبودزمینیھاینبرددرانقالبازکمتر،مدرناروپاینخستمراحلدر

192اروپا بر بقیه نقاط جھان باز کرد و برای مدت ھای مدید سلطه اروپا را در عصر جدید را فراھم کرد».

جھاننقاطبقیهواروپابیناقتصادیوسیاسیقدرتتوازندرعظیمیدگرگونی،جدیدقارهکشف

اسمیتآدام.داشتارتباطاروپاقارهازبیرونعواملبهآندربزرگچرخشنقطهولیآورد.بوجود

وآوردرفاهاروپابراینخست،آمریکاقارهکشف:«کهبودمعترفموضوعاینبه»مللثروت«در

ایبینانهبدوتلخنگاهمارکس،اسمیتآدامخالفساخت».برپذیرامکانراصنعتیرشدسپس

بھایگرانفلزاتاستخراج،بومیانازیدخلعوبردگیبه،سرمایهدروداردفرآینداینبهنسبت

اروپااقتصادیرشدبرایضروریشرطبعنوانتجارتطریقازثروتکسبجایبه،نقرهوطال

انگشت می گذارد :

،معادندربومیھایجمعیتکردنگوربهزندهونابودیوبردگی،آمریکادرنقرهوطالکشف«

ھندکمپانیتوسطبومیانغارتواشغالآغاز،پوستانسیاهتجارتشکارگاهبهآفریقاقارهتبدیل

اولیهانباشتباصطالح«درعمدهھایلحظه،بندوقیدبیھایفعالیتاینھمه،شرقی

بهراجھانکهمواجھیماروپاھایملتتجاریھایجنگباما،آنانسرپشتھستند.سرمایه

ازبیروندرآمدهدرتصرفبهھایگنجینهھایصحنه193کردند.تبدیلباھمدیگرخودنبردبزرگمیدان

کشورھایبهو،استگرفتهانجامجنایتوبردگی،آشکارغارتطریقاز،اروپاھایسرزمین

194مادر سرازیر گردیده و در  آنجاھا به سرمایه تبدیل شده اند ».

194

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