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 شـگفتاریپ
 هاها و نقشفی: تعریروشنفکرحوزه عموم

 ست؟یعمومی ک يهفصل اول ـ روشنفکر حوز
 خیخی و سرنوشت مردم بدون تاریشرفت تاریفصل دوم ـ پ

 ت زندگییفیفصل سوم ـ بهبود ک
 ا جهانشهري؟یفصل چهارم ـ بومی 

 
 بومی سازي و چالشهاي آن

 رانییی در بستر ایاروپا يهشیخواران، نه شاگردان: اندزه یفصل پنجم ـ ر

 ست؟یران چیچارد رورتی در ایفصل ششم ـ کاربرد ر
 ستیسم رورتی براي ما قابل حصول نیفصل هفتم ـ پراگمات

 ت بومی؟یا عاملی: آزادي جهانشمول یرانیسم اینیفصل هشـتم ـ دوراهی فم

 
 نیروشنفکران در برابر د

 نیدفصل نهم ـ رورتی و 
 ش از مرگیچارد رورتی پینی تلخ ریفصل دهم ـ بدب

 ژك)یز مجاز است (سالوي ژیی وجود داشته باشد همه چیازدهم ـ اگر خدایفصل 

 چپ يانتقاد يی و تئوریدن فراسوي ترور: اسالم گرایشیفصل دوازدهم ـ اند

 ک فاجعهیالکتی، و دیرانیزدهم ـ جنگ غزه، روشنفکر ایفصل سـ
 

 هاي روزاستیروشنفکران و س
 یخیدر چشم انداز تار 1968فصل چهاردهم ـ ماه مه 

 ژك)یقت (سالوي ژیافتن حقیت، اما یفصل پانزدهم ـ انکار واقع

 و)یسم (آلن بادیکمون يهیفصل شانزدهم ـ فرض
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 شگفتاریپ
 

، يد، روشنگریته، عصرجدیمی چون مدرنیشک با مفاهن کتاب بییا يهخوانند
داند که می ر آنها آشناست وی، و نظایشرفت تمدنی، پیشدن، دموکراسیعقالن

ر یخی و اجتماعی چارصدسال اخینخست به تحوالت تار يهم در وهلین مفاهیا
گر یاري دیکاي شمالی اشاره دارند. در کشور ما، مثل بسیی و آمریدر جوامع اروپا

، ینی اجتماعیندهاي عیفرام عالوه بر ین مفاهیاز جوامع در حال توسعه، هم
گران و کنند. اصالحمی ز داللتین» يروشنفکر هايپروژه«همزمان بر 

افتند یاز را درین نیالدي ایقرن نوزدهم م يهمیشان دلسوز، دست کم از نیدوراند
ـ از جمله با تأسید آگاهانه و با برنامه به ترویکه با س یج افکار روشنگرانه بپردازند ـ

آورند ن افکار را فراهمینهادي شدن ا هاينهیدارالفنون ــ و زممدرن  يهمدرس
 کشور و بهبود زندگی مردم هموار شود. يهتا راه توسع

 
) و ی(غرب» گانهیب« هايشهیزي کمتر از آوردن اندیچ» يروشنفکر يهپروژ«

ی آن تحولی ین تالش بزرگی که هدف نهاین بومی نبود. چنینشاندن آن در زم
ا چند نفر نمی توانست یک، دو، یاس تمدنی است، هرگز کار یفرهنگی در مق

ت آن ینام نهاد که عامل» يروشنگر يهپروژ«توان آن را می ن رویباشد و از هم
» روشنفکر«ر عنوان یف زین تعریترکسانی است که در عام يهمجموع يهبه عهد
مهمی است  هايرسششوند. کتاب حاضر، بررسی آن دسته از پمی بنديطبقه

ن روشنفکران قرار داشته و هنوز یش پاي ایدگاه من ــ که از ابتدا پیــ مهم از د
 ت آنها کاسته نشده است.یهم از اهم

 
اند از ت است عبارتیکه در حال گذار به مدرناي مراتب روشنفکري در جامعه

 يهو مرتب عالمان  و دانشمندان، يهشارحان، مرتب يهمترجمان، مرتب يهمرتب
دهد. می زان دشوارتر شدن تالش را هم نشانیب میها به ترتن نقشیمتفکران. ا

شتر است و شمار متفکران ین رو تعداد مترجمان همواره از تعداد شارحان بیاز هم
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 هايی از کتاب حاضر به دشواريیهاست و سی هم نرسد. فصلید به بیواقعی شا
پردازد و چند می ربومی در متن فرهنگ خوديیم غیانتقال و بازسازي مفاه

 رسد.  یموفق و ناموفق را وام يهنمون

 
م یعبارتی است مبهم که من عمداً آنرا به جاي مفاه» یت زندگیفیبهبود ک«

د بگذارم؛ یمهم تأکاي دم تا بر نکتهی، برگزیمشخص، مثل آزادي و دموکراس
ک یار آکادمیهاي روشنفکرانه، حتا آن بخش که در ظاهر بستالش يهنکه همیا

، از فهم یفلسف هايانتزاعی بودن آن، مثل بحث يها درجید ینمامی و تخصصی
 محسوب» یابیچاره «رفته نوعی همرسد، رويمی مردم دور به نظر يهعام
کنند. می دایک جامعه ارتباط پیط زندگی یت با بهبود شرایشوند و در نهامی

 گریکدیي غربی با »سوژه«زمانی که مترجمان ما  درجستجوي معادلی براي 
چارد رورتی را براي یی مثل ریکایا هنگامی که متفکري آمریزند، یستمی

 ن امور رایکنند، امی به کشورشان دعوت» قتیحق«مشورتهاي فلسفی در قبال 
و خود قانونگذار مدرن،  توان در ارتباط با حقوق شهروندي (فرد خود مختارمی

قت ها) در نظر گرفت. چندسال یمدرن)، و رواداري و تساهل (تکثر حق يهسـوژ
روشنفکري ما  يهجامع» یتب رورت«ی، یکایلسوف آمرین فیش از درگذشت ایپ

ق بررسی آراء او، مشکالت خودما یرا دربرگرفت. چهار فصل از کتاب حاضر، از طر
کند. دو فصل می ر او را برجستهیلسوف و نظاین فیاحتمالی از ا هايو بدآموزي

ت یفیبهبود ک«ح عبارت یهاي دوم و سوم، به طور اخص به تشرگر، فصلید
، یخیشرفت تاریمی چون پیپردازند و از جمله برداشتهاي مرا از مفاهمی »یزندگ

ران در یچون ااي ، رفاه، سعادت، مصرف، و آزادي درجامعهیماندگتوسعه، عقب
 گذارند.می معرض داوري

 
د است و تا آنجا یبراي ما مفهومی نسبتاً جد» یعموم يهروشنفکر حوز«مفهوم 

زبان یفارس يهدر معرفی آن به خوانند لگونیننترنتی یت ایکه به خاطر دارم سا
ی از دوستان یادداشتهایشقدم بود. آن بحث را در فصل اول آورده ام همراه با یپ

رسپاسی که به خاطر یکفر، و علی می، محمدرضا نيوش آشوریان داریزم آقایعز
توان گفت مباحث می کنم.می نجا از آنان تشکرید چاپ آنها دریتجد يهاجاز
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عمومی طرح  يهک منتقد و روشنفکر حوزید یشتر از دین کتاب بینظري در ا
 دین کتاب را مفیشناس. خوانندگانی که اک جامعهیشده است تا نگاه بی طرف ِ

هم نظري » ، و انقالبيروشنفکران، روشـنگر«گر من یتوانند به کتاب دمی ابندیب
روشنفکري ما در قبال  يهتر به کارنامکیستماتیندازند که به طور سیب

ران، و انقالب بهمن یت، جنبش چپ ایژه در انقالب مشروطی، به ويروشنگر
اي ژهین ویکنم که دِ ادیز ید از  دو عزین بایپنجاه و هفت پرداخته است. همچن

شان براي شنهادات مهمیو پها مشورت يهانا، به خاطر همیدا و کیبه آنها دارم: ش
 ن مجموعه.یگر در ایت کتاب حاضر و پنج کتاب دیفیبهبود ک

 
 يعبدي کالنتر

 2010زییورك، پایوین

 
 

*** 
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 فصل اول
 

 ست؟یک یعموم يهروشنفکر حوز
 
 

ک کشور و گسترش آن، مشارکت آزاد شهروندان در یدر  یتحقق دموکراس يبرا
 يهحوز«است. اصطالح  یشود الزاممی که به سرنوشت آنها مربوط ییهابحث
از قرن  یدارد که در جوامع اروپائ یاشاره به الگوئ) public sphere(» یعموم

رها، در ش، شکل گرفت.  در شهیحدود چهارصد سال پ یعنی، يالدیهفدهم م
که به طور غالب به طبقات متوسط  یو کلوپ ها، شهروندانها چون کافه یاماکن

روز  یاسیو س یل اجتماعیشدند و درباره مسامی و باسواد تعلق داشتند جمع
و مطبوعات ها را در روزنامهها پرداختند، سپس همان بحثمی آزادانه به گفتگو

 کردند.ي میریگ یپ

 
ثروت  يهشه در معرض سوءاستفادیهم يه داریسرما يهدر جامع یعموم يهحوز

 یقت به نفع خود، به امکان آگاهیف حقیو قدرت است. ثروت و قدرت با تحر
زنند. ثروت و قدرت می بیو سالم  آس یعقالن يهشهروندان و بحث و مناظر

ها ل رسانهرا از مردم سلب کنند. آنها با کنتر یکنند تا امکان انتقاد عقلمی تالش
به  یدر جهت دادن به افکار عموم یغات، سعیو با تبل يریگارتباط يو کانالها

رو ع و شهروندان را همرنگ و دنبالهیرا مط ینفع خود دارند. آنها افکار عموم
 خواهند.یم

 
گر، ید يعوامل دولت از سو هايکسو و دخالتیاز  ياقتصاد يبندها و فشارها

ان شهروندان را دچار مشکل یگفتگو، انتقاد،  و تفاهم متقابل مشه امکان یهم
شه به دخالت سالم و کنترل یک) همیپابلی(ر يک جمهوریکند. سالمت یم

 دارد. یک) بستگیمردم (پابل یافکار عموم يهنشد
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 يهو ادام یعموم يهسالمت حوز يکه برا یسندگانیآن بخش از روشنفکران و نو
 يهروشنفکر حوز«کنند،  به نام می در آن تالش ینبحث و فحص آزاد عقال

ا در یم آیم بدانیخواهمی شوند.می شناخته) public intellectual(» یعموم
 يریگشکل يد برایا بایاز روشنفکران وجود دارد  ين قشریران هم چنیا

 ا باشد.یمه یط خاصیشرا یعموم يهروشنفکر حوز

 
 مدرن يهدر جامع یعموم يهحوز

سم، به یودالیو ف»)تیست ستِیآبسالوت(«گذار بزرگ از نظام دولت مطلقه 
کرد. رُمان، ژانر غالب  یر اشرافیدر اروپا فرهنگ را ساده و غ ییبورژوا يهجامع

را  يپهلوانان،  افراد عاد يرا ساده کرده و به جا ین دوران شد که زبان حماسیا
 یکند. زبان ساده شد. فرهنگ همگانیم میو روزمره ترس یمعمول هايیدر زندگ

ف روز؛ تئاتر و یو تصن ی، رمان دو پولیشد. روزنامه، سالن و قهوه خانه؛ پاورق
فرهنگ.  یهمگان يه، شدند عناصر پهنیاسیو حزب س ینما، پورنوگرافیبعدها س

آمدند » دین جدیسرزم«نشستند و به  یاز اروپا، به کشت یختگان و عوامینافره
 یخودگردان، خ را (حذف آقا باالسر، دولتیتار ین دموکراسیبزرگتر جیو به تدر
ن تمدن یا یزبان فلسف» سمیپراگمات«ختند. یه ری) پا يمردم عاد يهسودورزان

 کا) شد.ی(آمر

 
ز به یان زده شد اما بعد همه چین جریا» استارت«ت یران پس از مشروطیدر ا

 یحام یحیمس يسایبافرهنگ اروپا و کل یستوکراسیهرز رفت. برخالف آر
ان تبلور یبود. قاجار یفرهنگ و خراف ین دارِ ما بیتِ زمیفرهنگ و هنر، اشراف

ت، شاه و قلدرها برگشتند. یبودند. پس از مشروط یفرهنگ ین واپس ماندگیبارز ا
) را نه با مشارکت مردم بلکه از باال ییبورژوا يمتوسط (نهادها يهطبق ينهادها

را گرفتند و در عوض  ییبورژوا يهفرهنگ خودجوش و زند يقر کردند. جلومست
 یآزاد را بستند و فرهنگ چاپلوس هايرا زنده کردند. روزنامه یافتخارات باستان

 يبه سازمانها یآموزش عال ين انتقاد دلسوزانه کردند. نهادهایرا جانش
نما و یبود. سانسور بر س یتیس امنیر نظارت پلیل شدند که زیتبد یکیبوروکرات

حاکم شد. قشرمتوسط کتابخوان و فرهنگ دوست  یدات فرهنگیر تولیتئاتر و سا



 8 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

و  ياحرفه یسین ماند. رمان نوییراژ کتاب پایشکل نگرفت. ت، و مطلع از جهان
و  یخوانو فرهنگ روزنامه ياسم حرفهیشه ندواند. ژورنالیر یو فرهنگ ینقد ادب

 افت.یرواج ن یعموم يهزحو هايمشارکت در بحث

 
نفوذ  یبه معن يمتوسط شهر يهف طبقینح يهیو بن یدر کشور ما فقر فرهنگ

بود. فقر آموزش و فرهنگ  یان اقشار سنتیو فرهنگ عوام گرا در م يفرهنگ بازار
ت یکرد که از مشروط يرا سرانجام منقاد قشر یو افکار عموم یمدرن، اقشار سنت

ابت یکه به ن يشد، قشرمی روشنفکران متجدد محسوب بین سو همواره رقیبه ا
 یرا به عهده گرفت. عام يس جمهوریتأس يهفیبافرهنگ،  وظ يبورژواز ياز سو

ر یدر رُبع قرن اخاي و فرهنگ رسانه یعموم يهو جهالت، وجه غالبِ حوز یگرائ
ن دوران یفرهنگ ا یاصل یژگیو» يو روشنگر يروشنفکر یخاموش«شد. 

 شود.می محسوب

 
 یعموم يهمشخصات روشنفکر حوز

 برشمرد: یاصل یژگیسه و یعموم يهروشنفکر حوز يتوان برا یم

 
رد و به یا برعکس نپذید کند، یکه بپردازد، هرچه را تأئ یاو به هر موضوع -1

 يهجامع يرفاه مردم، برا يد خود براین کار را از دیت ایرد، در نهایپرسش بگ
، یاخالق هايکند. پس او با نظام ارزشمی عدالت يرفع اشتباهها و برا يک، براین

 يهن جنبیاست سر و کار دارد. همی، با قدرت و سيو رفتار یفرهنگ يبا هنجارها
کند از متخصصان، مشاوران، برنامه می زیاو را متما یاسیـ س یـ اخالق یعام ارزش

 یاسیو س يت هنجارشان بر مالحظا یتخصص يهکه حوز یزان و کسانیر
 ست.یت دارد و ابزار کارشان هم به ضرورت قلم، زبان، چاپ و نشر نیارجح

 
 يهادار دارد. رسانهید گوش شنوا و خریاو نفوذ کالم دارد. حرف او در بازار عقا -2

و ها گذارند. نوشتهمی کنند و به بحثمی او را منعکس يدگاههاید یهمگان
او را  يدگاههایکارگزاران، د يشوند. در مواردمی منتشرراژ باال یش با تیکتابها
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 يا شهرسازیاست، در آموزش و پرورش یا سیکنند: در اقتصاد می ادهیدر عمل پ
 ره.یو غ

 
ي اا هر شغل و حرفهیک یالت آکادمیزان تحصیهرم، یبا هرتخصص یهرکس -3

را  2و  1 هايیژگیرد، اگر وین مقام قرار بگیم در ایا دایتواند به طور موقت می
 داشته باشد.

 
 کیک کشور دموکراتیدر  یعموم يهاز روشنفکر حوز ینمونه هائ

پرداخته، خارج از  یو تخصص يکه سالها به کار ین امکان وجود دارد که کسیا
 یلیبه مسا یعموم يهرد و در حوزی، زبان وقلم را به کار بگیتخصص يهطین حیا

شود؛ مانند می مردم مربوط یجمع یزندگ يهنجارهاو ها بپردازد که به ارزش
و ، گانه، حقوق کودکانیب ینیکا، جنگ در سرزمیدر آمر ینژادپرست يهمسأل

که  يره؛ به نحویو غ یست، بهداشت عمومیط زیمح یوانات، آلودگیحقوق ح
ر بگذارد و بهتر است یآنها تأث یتواند در زندگمی هان حرفیمردم متوجه شوند ا

 گوش بسپارند.به آن 

 
اش بانفوذ  یتخصص يهنیکه در زم یتاي ک استاد زبان شناس در دانشگاه امی

شود که در مورد جنگ می لیتبد یعموم يهبه روشنفکر حوز یتنها زمان ، بوده
 يهنقش سازشکاران يکند و سپس به افشامی اعتراضش را بلند يتنام صدایو

کوچک او  يهاست. جزو ینوآم چامسکپردازد. نام او ی میهمگان هايرسانه
ن یترماهها در صدر پرفروش، راژ صدها هزار نسخهی) با ت9/11» (ازده سپتامبری«

 ازده سپتامبر بود.یکشتار  يهدر بارها نوشته

 
 یسیات انگلیا که تخصصش ادبیدر دانشگاه کلمب یقیات تطبیک استاد ادبی

 یعموم يهبه روشنفکر حوز یاست تنها زمان يالدیهجده و نوزده م هايسده
ن کتاب که یا». یشناسشرق«سد  به نام ینوی میشود که کتاب مهممی لیتبد

 یرود، بانمی راژ آن از صدهزار هم فراتریست و پنج سال گذشته جمع تیب یط
در » يقات پسااستعماریتحق« يهبه نام رشت يدیجد یمطالعات يهرشت
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 تیز سرایگر نید یقیتحق هاياثر آن به رشتهشود و می کایآمر يدانشگاهها
اثر گذار  يدر کتابها يو مطالعات نژاداي انهیکند، مثل مطالعات خاورممی
 د است.ین روشنفکر ادوارد سعینام ا»). اهیس يآتنا«ر ی(نظ يگریسندگان دینو

 
 د.)ین رجوع کنییدر پا 3مه یشتر به ضمیب هاينمونه ي(برا

 
 یعموم يهزبان روشنفکر حوز

است. هر  یتخصص یتیک)، کار روشنفکرانه فعالی(آکادم یدانشگاه يهادر رشته
خاص آن  یخود را دارد همراه با زبان و دستگاه مفهوم یتخصص يهرشته حوز

 يهاز جمل یاسیخ، و علوم سیات، اقتصاد، تاری، ادبیرشته. فلسفه، جامعه شناس
 يا، حوزهیارتباط همگان یعموم يهحوزهستند. اما  یتخصص يهان رشتهیا

باشد.  یتواند تخصص یز نمین رو زبان آن نیست. از همین یک و تخصصیآکادم
است در جهت اصالحات ینقد فرهنگ و س یعموم يههدف روشنفکر حوز

 ک و عدالت است.یدموکرات

 
 یتخصص يزبانهارد با یگمی به کار یعموم يهکه روشنفکر حوز یجه، زبانیدر نت
فلسفه متفاوت است. هرچند  ینطور با زبان فنیو هم یدانشگاه يهارشته

آشنا باشد  یاجتماع هايهید با  نظریز به ضرورت باین یعموم يهروشنفکر حوز
که در  یده باشد ــ زبانیهم د یک دانشگاهیستماتیــ و بهتر آنکه آموزش س

ن تعداد مخاطب یشترین وجه با بیرد به بهتیرد بایگمی به کار یعموم يهحوز
ج یرا یسی، انشانویچ ادبیچ در پیپ يا عادات نوشتن با بندهایارتباط برقرار کند. آ

ن کار را یا يهاست، اجاز یر زبان فارسیبانگیکه گراي مارگونهیب یو عرفان زدگ
 خواهد داد؟

 2007ه یفور 9
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 1 يهمیضم
 یعموم يهزبان در حوز

 کفریمحمدرضا ن يهنوشت

 
پرور، ج زبان بندهین زبان مشکل دارم. زبان رایبا ا یسم ولینویم یمن به فارس

 ياوواز و شلختهحوصله، ولنگنخو، شعرناك، کمیزده، دخورده، عرفانيتوسر
ج هنوز یر. زبان رایپذخواهم سکوالر، فاخر، سربلند و دقتیم یاست. من زبان

ک یپابل"ک یتوانم در آن نقش یت و من نمسیمُدرن ن» کیپابل«ک یزبان 
د استداللت یکنم. نوشتن به زبان توده خطرناك است. تو با يرا باز "نتلکتوآلیا

نان ید سخت به خودت اطمین منظور بایو بد يو اما و اگرها را بردار یرا ساده کن
بدان خواهم داشته باشم. من ینان را ندارم و نمین اطمی. من اما ایداشته باش

ندارم  يچ عمدیسم. در انتخاب سبک و واژگان هینویکه م يکنم که برایفکر نم
ن هنر را دارند که هم درست و یا يارم. عدهیگیرا در نظر نم یو مخاطب خاص

کشم و یات و فلسفه مرز میان ادبیسند و هم ساده. من ندارم. من میسالم بنو
 یق و استداللیدق یا تفکر مفهومدانم. فلسفه ریز متفاوت مین دو را دو چیا
شکافتن  یعنیمن  يزم. نوشتن برایپرهیبانه میاد ين رو از سخنوریدانم و از ایم

 یاند که با استدالل من همراهیب کردن و استدالل کردن. مخاطبانم کسانیو ترک
 ستند.یا مستدالنه در مقابل آن بایکنند 

 
 
 

 2 يهمیضم
 یعموم يهزبان در حوز

 يوش آشوریدار يهنوشت
 

ک زبان یام. ما هنوز کفر در مورد زبان همداستانین يدگاهِ آقایمن هم با د
م آن را ساده یم تا بکوشیدا نکرده ایانِ خودمان پیاهِل فن در م يانتلکتوئل برا

ما تازه ـ تازه دارد به زبان  يم. زبانِ روشنفکرانهیانِ عامه ببریم و به میکن
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 يهاشیو گراها قهیشود و هنوز کشاکشِ سلمی آشنا یو فلسف یعلم يهامفهوم
 یمسائل زبان يارید بسیبرسد. ما هنوز با ینتوانسته است به تعادل یگوناگونِ زبان

اهل فن را  يبرا» مشکل«م. ما هنوز آن زبانِ یان خودمان حل و فصل کنیرا م
چارد یم. اگر ریآن را ساده کنم یبخواه م تایم و نپرداخته اید نساخته ایچنان که با

آن است که او هم اکنون با زبانِ  يسد برایبنو» ساده«تواند به زبانِ ی میرورت
ها و ها و دقتییتوانا یسرـ وـ کار دارد که گذشته از تماماي ار پروردهیبس
آنها  يکه ما هنوز برا یمیاز مفاه ياریش در تمامِ سطوح، بسیهايورهیما

 یاز زبانِ اهلِ فن به زبانِ همگان یم، به سادگیقِ جاافتاده نداریدق يهالمعاد
ن است یشده است. مشکلِ ما، چنان که گفتم، ا یز کرده و جزو زبانِ همگانیسرر

م همان است یم . آنچه داریم تا ساده اش کنیرا ندار» مشکل«که ما هنوز زبانِ 
 ف کرده است.یتوص یاش به خوبدرخشان ینیبکیکفر با باریکه ن

 
 

 3مه یضم
 یلسوفان دانشگاهیف

 کایآمر يهـ نمون یعموم يهدر نقش روشنفکر حوز
 عبدي کالنتري يهنوشت

 
 يتئور يهنیش در زمهاینوشته يهکه ترجم یلسوف مهاجر ناشناس آلمانیک فی

به  یتواند کتابمی ل و دشوار استیار ثقیبس ییکایآمر يهخوانند يبرا يانتقاد
دا کند و بر سر زبانها و یکباره چنان نفوذ کالم پیسد و به یساده بنو یسیانگل
 يشصت، با آن مو يه، در اواخر دهیبرود که وقت یجلد مجالت هفتگ يرو
گذارد، هزاران دانشجو می صحبت پا به صحن دانشگاه يد و قامت شکسته برایسف

ان شان بگذرد. نام او یکنند تا او از ممی راه باز ستند ویامی شیبه احترام و ستا
نام دارد. شاگردان » يک بعدیانسان «است و کتاب ساده اش  هربرت مارکوزه

کا نقش یک آمریدموکرات هايدر مطبوعات و جنبشها او بعد يهفلسف يکالسها
 س).یویاهپوست به نام آنجال دیس یکنند (از جمله زني میباز یمهم
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ل به روشنفکر یتبد یزمان هانا آرنتکا، خانم یمهاجر به آمر یمانلسوف آلیف
از سران  یکی يهک سلسله گزارش در مورد محاکمیشود که ی میعموم يهحوز

 به چاپ ورکریوین يهم)،  در هفته نامیشمن در اورشلیآ يه(محاکم ها يم نازیرژ
کتابخوان  يهان جامعیدر م يزیست يهودیداغ را راجع به علل  یرساند و بحثمی
 زند.می کا دامنیآمر

 
ار یم که بسیبدان یلیو پساـ تحل یلیتحل يهکا فقط فلسفیاگر فلسفه را در آمر

 يهاگر) کار آنها به حوزهید ياریدسون، پاتـنام و بسیوین، دیاست (کوا یتخصص
ش و پس از جنگ یکا، پیدر آمر یفلسف هايشود.  اما بحثیمربوط نم یاجتماع

ام یلیرد. از امرسون گرفته تا ویگمی را در بر يترعیوس هايدوم، حوزه یجهان
ک مطرح بوده و یآکادم يهطیهم در حها ن بحثیتا امروز ا ییویمز و جان دیج

نلسون چون  یمثال کسان ي. برایر تخصصیغ يات روشنفکریهم در نشر
ام بارِت، آرتور یلیمز، والتر کافمن، ویال آر ج یهوك، س یدنیگودمن، س

که  مارتا ناسبام، وکورنل وست، یچارد رورتیکل والزر، ریدانتو، ما یس
اند ن رو مطرح بودهیشتر از ایکنند، بمی س فلسفه کرده ویهمه در دانشگاه تدر

 اند.نوشته سنتید، شنین، يکامنتر، ویویزان ریپارتچون  یاتیکه در نشر

 
کنند که در اصل می استفاده )essay( »)ياسه(«مقاله  یانیآنها از فورم ب يههم

 نیاست و فورم آزاد دارد و اگرخوب نوشته شود خواندن را دلنش یک ژانر ادبی
ک مخاطب یا نا آگاه یم هر نوشته آگاه یدان ی(مها ن مقالهیخطاب ا يکند. رومی
 یستند بلکه مخاطبینها ا متخصصیارها دارد) همقط» درید ریمپالیا«/یفرض

حاتش یاست و توض شارحسنده یند. نویبمی است که همزمان دارد آموزش هم
 آموزاند.می است که یگاه مثل معلم

 
چه یهگل و ن یدر آموزش و معرف یار مهمیکا نقش بسیدر آمر والتر کافمن

 یدنیسشود. می سیچه هنوز هم تدرین يهاو دربار یمیداشته است و کتاب قد
 ییکایرا به روشنفکران آمر یستیمارکس يهبود فلسف ییویکه شاگرد د هوك
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، دانتو یآرتور سسم کرد. یالیستانسین کار را با اگزیهم تام بارِ یلیوشناساند. 
ن یترن و پر خوانندهیکند از مهمترمی سیا تدریکه  هنوز در دانشگاه کلمب

سد. ینومی شنین يه) است که در هفته نامی(نقاشه پردازان هنر یمنتقدان و نظر
اش کتاب یفلسف يهاد و در کنار نوشتهیآی میلیتحل يهدانتو از سنت فلسف

 چه دارد.یهم راجع به ن یکوچک و پرفروش

 
عادالنه  يهاجنگ يهاست که دو کتابش در بار یلسوف سرشناسیف کل والزریما

اند. او عدالت جان رالز) همواره پرفروش بوده يعدالت (در نقد تئور يو سپهرها
ه ین نشریاست و در هم» سنتید« یستیالیسوس یاسیس يهیر نشریسردب

، معروف یچارد رورتیررساند. می به چاپ یاسیل سیمقاالتش را در مورد مسا
ه است که سلسله ین نشری، از همکاران همیکائیلسوف معاصر آمرین فیتر
در آن به چاپ  یاسیل سیکا و مسایجنبش چپ در آمر يهش را دربارهایقالهم

 رساند.

 
هفته  ياست، برا یونانیک یکالس يهاش فلسفیتخصص يهکه حوز مارتا ناسبام

سد ینومی مقاله و نقد کتاب مزیورك تایوین هايمهیو ضم کیپابلیورین يهنام
ات یگران را در نشرید يم کتابهایو دا يکه نام بردم بطور جد یکسان يه(هم

در مورد حقوق و  یکنند). خانم مارتا ناسبام به تازگی مینقد و بررس یعموم
ز پر یاو ن ينظر داده و مطلب نوشته است. کتابهاها در روزنامه ین المللیعدالت ب
 فروشند.

 
 یوست است، زماناهپیسکوالر و س یحیک روشنفکر مسیکه  کورنل وست

س ینستون تدریمعتبر هاروارد، کورنل، وپر یبوده و در دانشگاه یشاگرد رورت
است. نه تنها با هنرمندان  یعموم يهکامل کلمه روشنفکر حوز یکرده، به معن

اهپوست رفت و آمد و مشاورت دارد بلکه چهار سال یاستمداران مهم سیو س
کس ـ بخش سوم) ی(ماتر يوودیلها يلم تجاریک فیهم در  یش نقش کوتاهیپ

ست یشه در لیهم یبیدر قطع ج» ت داردینژاد اهم«کرد! کتاب او به نام  يباز
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 هايآن به فروش رفته است. کتاب يهبوده و چندصدهزار نسخها پرفروش
 سم دارد.یپراگمات يهخچیتار يهدر بار يگرید

 
) است.  یی(کانادا لریچارلز تد از او نام برد یکه با يگریلسوف سرشناس دیف

) به چاپ Sources of the Self» (خود هايسرچشمه«ار مهم او یکتاب بس
 یصد هزار. او از سنت هگل ياز زمان چاپ اول در مجموع باال یعنیده، یدهم رس

ش یشصت قرن پ يد. از سالهایآمی »سمیانیتاریکمون«و  ، اگزیستانسیالیسم،چپ
 یاسیار فعال بوده و هنوز هم هست، احزاب سیک بسبِاست مونترآل و کِیدر س

(جارگون)  یاو زبان تخصص هايکنند. نوشتهمی ار با او مشورتیو دولت کانادا بس
سم یس یژه هگل، رمانتیبه و یک آلمانیسم کالسیده آلیندارد. اما تخصص او ا

است. کتاب  يسم فرانسویالیستانسیدگر و اگزهای،ي، مارکس، فنومنولوژییاروپا
تولّد  يهن منابع درباریترین و خواندنیراتریاز گ یکی» خود هايسرچشمه«

 ت مدرن است.یشخص

 
 
 
 

 یعموم يهروشنفکر حوز
 1لگون ـ یبحث ن يهیدر حاش

 کفریمحمدرضا ن يهنوشت

 
 يهحوز«روشنفکر  يبرشمرده است برا يکه عبدي کالنتر ییهایژگیدر و

و  یفرهنگ ينهیزم ياست. عاملها یخال یخیمکان و زمان تار يجا»  عمومی
ا یشود که سخت یده چنان متنوع میم، پدیرا که دخالت ده یخیتار يدوره

االت متحده را در یا چند جمله. مثالً ایک یف کردنش در یگردد تعریناممکن م
فرق دارند ») ستهایدرالف« ي(دوره يانگذاریبن يم، روشنفکران دورهیریگینظر م

ز با ورود یشود و نیدگرگون م یتها بسیذهن ی. با جنگ داخلیسازندگ يبا دوره
با جنگ اول. جنگ دوم خود  یالمللنیاست بیس ياالت متحده به عرصهیا

 را. ییم و جنبش دانشجویتنام را داریشود و بعد جنگ ویم یسرفصل
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. يو فرانسو یم: آلمانیدو نوع روشنفکر دار یتبارشناختدگاه یاز د یغرب يدر اروپا

ها يسم) است، تبار فرانسویبخش (پروتستانتيآزاد ینیها جنبش دیتبار آلمان
ن نظر ین دو سنخ از ایا ير). کار بر رویبخش (انقالب کبيآزاد یاسیانقالب س

ران یر ارا. د یاسین و انقالب سیسازد، دیجالب است که دو عامل را برجسته م
 يهیم، دو پایانیگاه روشنفکر را بنمایم تا جایکنیم میکه ترس ییز فضاین

ت، جنبش یانقالب (انقالب مشروط يگرین است و دید یکیساز دارد: صورت
 ).ی، و انقالب اسالمیمصدق یمل

 
که  یسم فرهنگیم به نام پروتستانتیدار يادهیپد يدر آلمان از آغاز جنبش لوتر

از جنبش  یسم فرهنگیاست. پروتستانت ین آن اراسموس روتردامیآغاز يچهره
شود و یده میانت مدرن نامینک دیسازد که ایم يزیچ ییراین ـ پید يادگرایبن
ک عامل مشوق نهضت یگردد. یبدان شناخته م یبرال پروتستانیات لیاله

بود؛  یسم فرهنگین پروتستانتیس دانشگاه، همیدر آلمان و تأس يسوادآموز
از آن سر برآورد.  یآلمان یمیک و شیزیو حتا ف یآلمان يلولوژی، فیآلمان يفلسفه

 ییسایب کلیت نمود، خطیکرد، استاد ترب يسوادآموز یسم آلمانیپروتستانت
 یجاد کرد. در آلمان ولیپرورش داد و در جامعه احترام به متخصص و استاد را ا

ک بود یکاتول يمردم پا نگرفتند. در فرانسه يزانندهیبرانگ یاسیروشنفکران س
داندار شدند. تفاوت را در یم ییهاسر برآوردند و در دوره ین روشنفکرانیکه چن

واسط  ين حلقهید. اید دین روشنفکر و مردم بایواسط ب يانبود حلقه
 دار در جامعه.شهیاست ر يایاسیسم سیدموکرات

 
را  یش انقالب موفقیخو يرویه است و تاکنون به نبرالها نبودین لیآلمان سرزم

لسوفان یاند و فعنوانِ پناهگاه داشتهش نبرده. روشنفکران فقط دانشگاه را بهیپ
ان یکه فرانسو يزدند، کاریبه قول مارکس در ذهن خود دست به انقالب م یآلمان
به توده وجود دارد که در فرانسه  ياینیکردند. در آلمان بدبین میزم يبر رو

المله باشد. هینوشت و دوست نداشت وجیوجود ندارد. آدورنو عمداً مشکل م
) یهمگان يعمومی (پهنه يهروشنفکر حوز ين نمونهیتریهابرماس به عنوان عال
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 يهحوز ياست: من برایگو ین جمله را بر زبان رانده که مشهور است و بسیا
در  ين روست که ویروم. از این پهنه نمیاما به درون اسم، ینویعمومی م

 يهاهید و با نشریگویسخن نم ياتوده يشود، در اجتماعهایون ظاهر نمیزیوتله
است و » يلسوف جمهوریف« ين ویکند. با وجود ایپسند مصاحبه نممردم

ن عنوان از او یبا ا یوقت آلمان به مناسبت يهر خارجیشر وزیوشکا فیدم که یشن
ون یسیسخت بر کم یوجود انسان یکیژنت يدستکار يکرد. نظر او دربارهیاد می

ن عرصه یدر ا یاخالق مؤثر بوده و آلمان را از ورود فعال و آشکار و رسم یدولت
 باز داشته است.

 
به کاهنان را از  یتسم در آلمان احترام سنیم نه فرانسه. پروتستانتیما نه آلمان

از آنان را به استادان و آموزگاران و متخصصان داد. توده  یآنان برگرفت و بخش
که قبال  ییگذارند. شفایان متخصصان فقط به پزشکان احترام میمردم ما از م

با  ییطلبند. شهرهایاز پزشک م يدند حاال تا حدیطلبیزاده مو امام از امام
 ي. آخوندها در هر کاریشور وجود دارند فاقد کتابفروشدر آن ک یونیلیت میجمع

شناس، لسوف، هم جامعهیاند، هم اقتصاددان، هم فکنند، هم کاهنیدخالت م
اند، رفتهیپذ يز مهندس و طراح و شهرساز. مردم هم تا حدیهم روانشناس، و ن

معامالت ز هست، دالل ازدواج هم هست، کار یشان داروفروش نچون بقال محله
ز یفروشد، در کار انتقال ارز نیدهد، عرق قاچاق هم میامالك را هم انجام م

ز هست و شبها پاسدار یک بانک است، معلم اخالق محله نیدارد و خودش  یدست
 کند.یم یشود و گزمگیم

 
ش رفته است اما هنوز اثر الزم را بر فرهنگ به جا یمدرن پ یم کار اجتماعیتقس

آن است که  یرش فرهنگیم کار و پذیک تقسی ينهینگذاشته. روشنفکر بر زم
بودند.  یم که در گذشته آخوندها تجسم آگاهیدانیش برد. میرا پ يتواند کاریم

 يب آخوند شد. پهنهیت روشنفکر سر برآورد و رقیدر آستانه انقالب مشروط
مجلس بزرگان و اجتماع شکل گرفت متفاوت با بارعام در دربار و در  يایهمگان

د را به دل گرفتند و یباسوادان جد ينهیان کیها. مالهیمردم در مسجدها و تک
 يون تا حدیزاسیسکوالر. 1357 یختند: در انقالب اسالمیسرانجام زهرشان را ر
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و آخوندها  یانگیتیمنتزع نشد از گ یعنیر سکوالر ماند، ین اما غیش رفت دیپ
که دولت  ییگر ماندند و در همه جا دخالت کردند، مگر در جاهمچنان مداخله

 دستشان را کوتاه کرد.

 
 يران تمام شد، به ضرر کاریدر ا ین منتزع نشدن، طبعا به ضرر تفکر انتزاعیا

و  ینیپساد يشهیان آن به مردم اندیش برد و در جریتوانست پیکه روشنفکر م
ز به ین يما مؤثر نبود. رشد فرانسو يبرا یاموزد. رشد آلمانیرا ب یعیپسامابعدالطب

 ين را نشان داد و به زانو در آمدن جنبش دههیت اینسان. شکست مشروطیهم
شعور و اراده  یا که با اندکیدن ين کودتاهایاز مضحکتر یکیدر برابر  1320

م یگویرا که فراموش کرد (م يزید. پس از آن روشنفکر چیشد درهمش کوبیم
 یندگیآن را داشتند) نما يت تا حدیفراموش کرد چون روشنفکران دوره مشروط

 يرد دارایگیرا مخاطب م یبود که همه ـ گان ياگانهی  ِیکردن همه ـ گونگ
 مدرن. يدهیسنج یآگاه

 
ت، یت و سکسیت، جنسی، عدالت، فرديم: آزادیریچند بعد عمده را در نظر گ

م و ارتباط ید باور داشتیت عصر جدیو هنر، دانش و فلسفه. اگر به حقان ییبایز
م یشدیم، پاره پاره نمیافتییمدرن درم ینه آگاهین بعدها را بر زمیان ایق میعم

م و بر آنها یکردیزها را فدا نمیچ یلیخ یاسیس يو به خاطر ائتالفها و ضرورتها
شده از مذهب و بیترک يدیم با دیطلب شدعدالتم. اکثر ما یدیپوشیچشم نم

ان یتر شده است. در جردهیچیتابع روس. اکنون ماجرا پ یسم جهان سومیالیسوس
را  یاسید عزم آن را داشته باشد که اسالم سیکه با یکالیراد یخواهيجمهور

را برافراشت و حضور روشنفکر  يشود دوباره پرچم روشنفکرین کند، مینشخانه
 ت کرد.یعمومی را تقو يهوزدر ح

 
لها: فرهنگ ما با رفتن ین دلید داشت، به اینده امیتوان به آیاما چندان نم

ثواب «ن فرهنگ یدهد، در ایخود را به مذهب از دست نم یز آلودگیآخوندها ن
آخوندها متخصص ثواب هستند و ما ». صواب بودن«ار است نه یمع» داشتن

است یس يچربد حتا در آن هنگام که صحنهیما ممتخصص صواب. زور آنها بر 
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شدن هم  یآنها را به روشنفکران نخواهند سپرد. جهان یخال يرا ترك کنند. جا
ت عقل منفصل است و یاز آنها تقو یکیگذارد که یبه جا م يایرات منفیتأث

 ».یبوم«ف روشنفکر یتضع

 
 

 یعموم يهروشنفکر حوز
 2لگون ـ یبحث ن يهیدر حاش

 وش آشوريیدار يهنوشت

 
ن یک اشکالِ آغازی) یعمومی (سپهرِ همگان يهبه نظرِ من، در بحثِ روشنفکرِ حوز

اسِ مع الفارق، یا به قولِ قدما قیاسِ نابجا، یک قین اشکال، بر اساسِ یهست، و ا
 يبه نامِ روشنفکر يزیکسان انگاشتنِ چیکشد. و آن یراهه میر بحث را به بیناگز

ن یما ست. چن ياین نام در دنیبه هم يزیبا چ ییکایو آمر ییوپاار يایدر دن
 يادهیپد ینیطِ تکویه و شرایقض یخیتار ينهیزم یر تمامیناگزاي يکسان انگاری

انِ یاس میسپارد. قی میجهان به فراموش يرا در دو سو يبه نامِ روشنفکر
دِ یو نقش هاشان در تول ییکایو امر یو آلمان یسیو انگل يروشنفکرانِ فرانسو

ارتباط  يهاوهیز شیو ن يو هنر یو ادب یو فلسف یعلم يو آثار در قلمروهاها دهیا
شاهنگان ینان پدران و پیرا ایست، زیبجا و منطق یشان با سپهرِ همگان

ت. یشاهنگانِ پسامدرنیشبرندگانِ آن، و از جمله پیاند، از همه نظر، و پتیمدرن
ا در یـــ  يتِ روشنفکریشناختِ ماه ي، به گمانِ من، برایشاهنگین نقشِ پیا

 ياروپا ين روشنفکریدارد. ا یتِ اساسیـــ اهم“ سمیانتلکتوال”اش  یمدلِ اصل
ـــ  یخیبِ تاریا، فرانسه، آلمان، به ترتیتانیـــ بر یژه سه کشورِ اصلیو به و یغرب

ت است و جهان را در یرنمد یمِ اساسیمفاه يد آورنده یشتازِ و پدیاست که پ
ل زبانهاشان ین دلیرـ وـ زبر کرده است. به همیز یطولِ دو قرن به صورتِ انقالب

 گاه اش را با زبانِ ما).یشان و جاید زبانِ ای(و بسنجاند تیمدرن یسه زبانِ اصل

 
ست.  یتیعار یخیو تار ییایجغراف ين پهنه یرون از ایب يگرید يهر روشنفکر

حتا  یم. و هست. ولیبدان ییایتانیبر يم امتدادِ روشنفکریتوانیرا البته م یاتازون
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 ي، اروپايناویدر اسکاند یعنیت، یکانونِ مدرن یرامونیپ يفضا يدر پهنه 
ن جا و آن جا به یشتازِ رنسانس بوده است، اگر چه ایا که پیتالی، حتا ايمرکز
م یخور یورزانِ جالب برمشهیلسوفان و اندیو گهگاه ف یعلم يبرجسته  هايچهره

ک یا تکنولوژی یا ادبی یشگیا اندی یعلم هاينهیشبردِ زمیدر پ یکه سهم
کانونِ  يو شورمند ییایزا یرامونیپ يهان پهنهیهم ا ياند، اما بر روداشته
ت یونگر به مدرنیز، که ارنست ین“ يجِ سراسریبس”و آن اند ت را نداشتهیمدرن

 شود.یده نمیدها دهد، در آن جامعهینسبت م

 
 یآن کانون است که جنب ـ وـ جوش يهایرِ پرتوافشانیرِ تأثینها زیبه هر حال، ا

رِ یراگیهرچه از کانون و پ“. يجِ سراسریبس”ک یاند، اما نه از خود نشان داده
)environmentکم  یکانون هايیم، پرتوافشانیشویآن دورتر م ییای) جغراف
در  يکم و کمتر يهاییدورتر و دوردست تر توانا هايطیشوند و محمی روترین

 یدهند. ولیمدرن نشان م هايدهیا يافت و شناخت و فهم  و جذبِ پرتوهایدر
مدرن و نظامِ  يدر تکنولوژ يجِ مادیت که از نظرِ بسیرِ مدرنیعتِ جهانگیطب

گذارد و به ینم یرا ناگشوده باق یین جایزم يابد، بر روییتجسم م يدارهیسرما
 يهمه يوارها و حصارهایپراکند و دیخود را م يهادهیخود ا ییهمراهِ جهانگشا

 آورد.یکند و آنها را به زانو درمیران میدرـ خودـ فروبسته را و هايجهان

 

 ین فروپاشیا ي، فراوردهیرانی، چه اي، چه هندینی، چه چییایآس يروشنفکر
و  يو فکر یمدرن با عناصرِ فرهنگ هايدهیشگفتِ ا هايزهیست. آن آمیخیتار

گسترده  ییدر معنا“ یشرق”م ییم بگویتوانیا می، یر غربیغ هايجهان یتیشخص
در آن جهان هاست  يبه عنوانِ روشنفکر يزیچ يد آورندهیر مبهم، پدیو ناگز

و  یمدرن و احساس یانِ عناصرِ عقلیم يادیک تنشِ بنیکه در روانِ خود دچارِ 
ه است یروس يایگنتسیآن انتل ين نمونه یتر یخود است. عال یجهانِ بوم یعاطف

بلندپروازِ  یم و ارتودوکسیعظ يم اش) که با انرژیاش بنام یبوم ی(به نامِ اصل
کرد که حاصل اش را  يشتازانه را بازیروح اش آن نقِش شگفت و هولناكِ پ

 م.یدید
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شتاز است، اما یشاهنگ و پیمدرن و پ يهادهیزحاملِ این“ یشرق” يروشنفکر
 يو ماد یروان يهايست و گرفتاریشرق يهاجهان هايرانهیبرامده از دلِ و

د با یرا با یرانیا ين، روشنفکریرا دارد. بنا بر ا“ نینشخرابه”مردمِ  يهمه
هنوز  ين روشنفکرید. ایسنج يریو الجزا يو مصر يو هند ینیچ يروشنفکر
خانه ”را یست، ز یاسیک و سیدئولوژیا“ِ یسپهرِ همگان”ا یعمومی  يهدر حوز

را بهتر از  ین خانه خرابیا يامروز معنا یاست. ما از برکتِ انقالبِ اسالم“ خراب
ما هنوز  يم. روشنفکریکنیهمانندمان احساس م يروشنفکر يفهیهر طا

ک ی، در یقشرِ اجتماع کیندارد که در آن، در مقامِ “ یسپهرِ خصوص”ک ی
خود دادـ وـ ستد علم و فکر و هنر  ی، به زبانِ بومیو فرهنگ يباهمستانِ فکر

رون یکه عبدي کالنتري هم در ب» روشنفکر«جماعت  يهاییاوه گویکند. آن 
اوه است، یفهمد که یک بار خواندن میبا  یدنشان استاد است، و کمتر کسیکش

د یپد یروشنفکرانه در سطحِ عال“ زبان”ک یاز آن جاست که در فارسی هنوز 
 يروشنفکر يابلهانه يهایو جلوه فروش ییدرااوهیان و یامده که بتواند هذین

 آالمُد و جعفر خانِ از فرنگ آمده را رسوا کند.

 
 

 و روشنفکران آن یعموم يهت حوزیخیتار
 3ـ  یعموم يهروشنفکر حوز يهدربارلگون یبحث ن يه یدر حاش

 عبدي کالنتري يهنوشت

 
 یخیت مکان و زمان تاریکند: اهممی اشاره یدرست يهکفر به نکتیمحمدرضا ن

 ينهیزم يعاملها«سد: ینومی ). اوی(سپهر همگان» یحوزه عموم«ف یدر تعر
شود که یده چنان متنوع میم، پدیرا که دخالت ده یخیتار يو دوره یفرهنگ

ان یسه میمقا» ا چند جمله.یک یف کردنش در یگردد تعریا ناممکن میسخت 
ن یت ایخید تاریروشنگر است. با يو روشنفکران فرانسو یتبار روشنفکران آلمان

 يهرکشور به طور قطع بستر يهژیط ویم. شرایریشه در نظر بگیده را همیپد
ت = زمان مشخص + مکان یخیخاص آن کشور. (تار يرفتار روشنفکر ياست برا

 مشخص)
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ه نگرفت یپا یستیالیو سوس يکا جنبش کارگریم که در آمریدانمی نمونه، يبرا

 یژه پس از جنگ جهانیجه رفتار روشنفکران چپگرا، به ویو رشد نکرد؛ در نت
 يشتریاز استقالل ب يو اتحاد شورو یستیمارکس يهادوم، در قبال آموزه

ت مک دانالد، یلز، دوایت میرا یر سیکنم نظمی فکر یبرخوردار بود. (من به کسان
مون ید با آنچه ریسه بکنین را مقای.) اویویزان ریپارت يهو حلق یمک کارت يمر

ي آرون در سال هزار و نهصد و شصت و پنج در مورد روشنفکران چپ فرانسو
 یخ سخنرانیل و پنج و پنجاه و شش ( تارچه يان سالهایم«سد: ینومی

 ی، بیه) ...سارتر و مرلوپونتیست روسیستم حزب کمونیب يهخروشچف در کنگر
آنکه هرگز به حزب  یسم دست بردارند، و بیکمون-ت با ضدیآنکه هرگز از ضد

ان چند موضع متفاوت در نوسان بودند. در سال چهل و یوندند، میست بپیکمون
ان یم ییجا یاسیف سیل بدهد که در طیتشک یبرآن شد که سازمانهفت سارتر 
ست در یگرفت، حزب کمونمی ست قراریالیست و احزاب بورژوا سوسیحزب کمون

ز یدان بدهد و احزاب بورژوا نیتر از آن بودکه به روشنفکرانِ مستقل منجا بستهیا
و را به حزب سارتر ا يهپروژ یآوردند. ناکامیرا برنم یانقالب يهاخواسته

ر جنبش صلح به یآن نظ يهوابست يتر کردکه او در سازمانهاکیست نزدیکمون
 یاسیک نشد و فعال سینزد یبا آنکه هرگز به حزب یت پرداخت. مرلوپونتیفعال

 یخیتار يازیرا واجد امت یستیجنبش کمون سم و تروریاومانهم نبود اما در کتاب 
ن موضع را رد کرد و یا کیالکتید يماجراهاگرش یبرشمرد. او بعدها در کتاب د

مون ی(از کتاب ر» آورد. يخود رو يهمجدد فلسف یابیپس از جنگ کره به ارز
 )سمیالیستانسیسم و اگزیمارکسآرون : 

 
شباهت  یران نه به مدل آلمانیرد که روشنفکران ایگمی جهیکفر نتیمحمدرضا ن

 ياسهیمقا یرا دنبال کردند. بررسها يراه فرانسو يبه طور جددارند و نه 
روشنفکران  هايان و تالشین و روحانیگاه دیجا يهکفر در باریمحمدرضا ن

م. یشتر به آن بپردازیز است. جا دارد بیو فکر برانگ یپس از مشروطه غن ینیردیغ
 است. ین بررسیما) هم یط بومیسم او (در شرایبلند سکوالر يهموضوع مقال
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م در ید بتوانیکفر،  شایو محمدرضا ن يوش آشوریدار هايبا در نظر گرفتن نکته
کا، ما یسه با اروپا و آمریم: در مقایبده یک حکم کلیران یوضع خاص ا يهبار

) هم ی(سپهر همگان یعموم يهم، حوزینداشته ا» یمدن يهجامع«همانطور که 
م، یم داشته باشیتوانسته ا یهم نم یعموم يهروشنفکر حوزجه یم، درنتیانداشته

 م).یم (و ندارینداشته ا» مُدرن يروشنفکر«قت و در اصل، ما یدر حق، رایز

 
، یم. هرفرهنگیندار يکارها است. با استثنا یو کل يک تز سراسرین یخوب، ا

دارد و در گوشه ـ  ییهاییایو پوها یندگیهر قدر هم راکد باشد، به هرحال زا
 يهبست يدا کرد. در فضاهایتوان پمی منفردِ خالق را يهاکنارهاش چهره

ان یکسره از میسازنده  يفکر هايو ارتباطها ینندگیز امکان آفرین یاسیس
 یآرامش دوستدار در س هايشتر نوشتهیب ینمونه، مضمون اصل يرود. براینم

و  یرانیفرهنگ ا» یین خوید« يههمه جانب ین بوده: بررسیسال گذشته هم
د فرهنگ خواص را عهده دار بوده، یکه تول يبودن آن قشر» ـشیندینـ«خصلت 

که  یبه اصطالح سکوالر. کس يهپسامشروط ياز جمله، و به طور بارز، روشنفکر
ف یک) تعریفه در برابرش است: یگذارد دست کم دو وظمی شیرا پ ين تزیچن

ک یو دو) در ، میم داشته باشیتوانستمی م ویاما نداشتهست آنچه که یم، چیمفاه
 يهاو تالشها ن تز در کوششی، نشان دادن و ثابت کردن ایخیتار یبررس

ل یز دالیخاموش شده و ن هايها، جرقه يها، کجرو یمتقدمان و متأخران، ناکام
 يبرااي شنهادها و راه چارهید هم پین دو گام، شایآن. پس از ا یجامعه شناخت

 نده.یآ

 
است که اگر آنها را برجسته و پررنگ  یژگیدو و ينهفته در مفهوم روشنفکر

 يهاابهام در بحث يهن سرچشمیرند و همیگمی گر در تضاد قراریکدیم با یکن
 م.یاا نداشتهیم یاداشته یعموم يها روشنفکرِ حوزیماست که آ

 
ک یاز  یکه بخش یام، کسل، ناهمرنگ با عویروشنفکر به عنوان متفکر اص ک)ی
است  یرقالبیش است؛ غیست؛ جسور و نوآور و نواندیرو نست، دنبالهین» گروه«

» ندیب یم(«است » ژنیو« ين در اروپا، دارایسم نخستیو حتا، به رسم رمانت
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زار یب» یروزمرِگ«و  یگیان ـ مایکنند)؛ از م یگران مشاهده نمیآنچه را که د
 چه. (آرامش دوستداریمثل ن یو سنت ها. کسها ان و بتیاست و دشمن خدا

که  یرامونیخود را آگاهانه و مدام از مادر پ یعنیش و پرورش نو یزا«سد: ینومی
 ين دوریر نگهدارد دور ساختن و در ایشه برآن است ما رادر دامن گرمش اسیهم

ضد  و یضد ارث یمیدا ين خودسازیدن. در ایشه و رفتار رسیاز او به استقالل اند
تواند روشنفکر ی میست که آدم یگو ضد روزمره یینخویضد د یعنی، یرامونیپ

 »نیماندار«م، روشنفکر یاداشته ين موجودیران چنیا ما در ایآ») شود.
)mandarin(؟ 
 

خواهد روشنگر و می مردم دارد، يبرا یامیکه پ یروشنفکر به عنوان کس دو)
ش چشم دارد؛ بازهم یعام و عدالت و رفاه را پر یمُصلِح و آموزش دهنده باشد و خ

ک یاز  یاست و اگر بخش یشاهنگ و متعهد و خلقیک اش پیرمانت يهدر نسخ
 يهابا قدرت، است یمردم هايا همراه و همسفر جنبشیجنبش نباشد، سخنگو 

کند و می فکر یکند، جهانی میکیاش اش را با عملافتد، حرفمی حاکم در
قت و عدالت است. مثل یگستر و معطوف به حقاو هم جهان يهاارزش

 ین موجوداتیران چنیا ما در ایکا. آیدر آمر یا نوم چامسکی یروس يایگنسینتلیا
رفتند، می نوشتند و به زندانیی میزهایاهل قلم چ یم؟ خوب، گروهیاداشته

ي آشور يآقار ین تعبیکردند. به هممی شدند و جان شان را هم فدامی شکنجه
به عنوان  یو فلسف یتفکر علم يدر حوزه ينابِ فکر يهاتیفعال«د: یگومی

 ید جز مشتیاست و شانداشته ییانِ ما جایروشنفکرانه در م یکنشِ اصل
ن گونه کارها یبه ا یراستگذاشت که به یشمار را نتوان در شمار کسانانگشت

 يآوردهاانتقال دهندگانِ دست ن حالت جزیها هم در بهتراند و آنمشغول بوده
دئولوگ ی ا ِشتر در نقشیاند. روشنفکرانِ ما تا کنون ببه جهانِ ما نبوده یدانشِ غرب

“) یسپهرِ همگان(”» یحوزه عموم«اند و مخاطبانشان را هم در دان آمدهیبه م
 ینتلیم اما ایست داشته ایدئولوگِ پوپولیپس ما ا»  کرده اند.یجست ـ وـ جو م

 م.یااش) نداشته یروس یا (به معنیسگسن
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ط یداد؟ در شرا یا آشتیخت یتوان آممی ایده آل را آیپ ایا دو تین دو الگو یا ایآ
 د باشد؟یران وضع به چه صورت بایا
 
 
 

 پ روشنفکریدو ت يهشتر درباریح بیتوض
 و زمانهیت رادیکی از خوانندگان سایدر پاسخ به 

 
 عبدي کالنتري يهنوشت

 
توان می که من به طور مختصر در باال نوشته ام يپ روشنفکریخ دو تیتوضدر 
 ار نوشت. اما به طور خالصه:یبس

 
ن و یچ ياش به امپراتورشهی) که رMandarin» (نیماندار«صفت  نوع اول)

ک ینزد يامروز يدر اصطالحات روشنفکر، گردد ینخبگان آن برم يقشربند
شه متأسفانه بار ین کلیا». نیروشنفکر برج عاج نش« يهشیاست به همان کل

ک یستوکراتیو آر یخصلت اشراف یدارد. اما به طور مثبت، نوع یمنف یعاطف
و هنرها ها از دانش يارین، در بسیرا متضمن است. روشنفکر ماندار یفرهنگ

 يدارهیسرماـشیپ يده. در نظامهایک آموزش خاص دیهر يرا برایسرآمد است ز
گونه نیاش را اتوانست فرزندانمی هنرها یبا فرهنگ و حام یستوکراسیتنها آر

ا دانش یهر فن  يمتعدد برا یکه غالب اوقات معلمان خصوص یاورد، فرزندانیبار ب
 یاعتماد است. آنها را عام یمردم ب يهن به تودیا زبان داشتند. روشنفکر مانداری

نخست  يهف او از فرهنگ هم در وهلیعرن رو تیداند. از هممی »فرهنگ یب«و 
اشخاص » تیخالق«د بر یات و هنرها و فلسفه، با تاکیاست : ادب» فرهنگ خواص«

عادات و رسوم و طرز «فرهنگ ، کیکه در فرهنگ دموکراتیمنحصربه فرد. در حال
و » توده«ضد  يزین به طور غریشود. روشنفکر ماندارمی فیتعر» یزندگ

 يهاو ضد حکومتها ضد انقالب، یجمع هايضد حرکت، است» تیجمع«
(عوام) هرگز نه دانش و نه فرهنگ آن را » تیاکثر«ت است. یاکثر يبر رأ یمبتن
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ن فردگرا و نخبه ین کند. روشنفکر ماندارییرا تع يدارد که بتواند سرنوشت کشور
» علما«مغان، و ، کاهنان باستانش به فرهنگ ین نوع گرایا ینیشه دیگراست. ر

گله  يرهبر يهفیدانند که وظمی ا نظر کرده)یده (یگردد که خود را برگزمی بر
از جمله  ین تلقیا يهاکیبردوش آنها افتاده است. کالس یگوسفندان انسان

 يههم يک آنها برایو آرنولد هستند که خواندن دو اثر کالسیادموند برك و مات
 است: يضرور یعلوم اجتماعان یدانشجو

Matthew Arnold, Culture and Anarchy 
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France 

 
ن یکا ایو) چه در اروپا چه آمریکار (کانسرواتدر عصر مدرن اکثر متفکران محافظه

د لئوشتراس معتقد بو یاسیس يهفلسف يهشمند برجستیشند. اندیاندمی گونه
صحبت کنند که  یقت به زبانیا در حقید به دو زبان صحبت کنند، یمتفکران با

را یابند. زیآن را در» اهل نظر«توده روشن نباشد و فقط  يآن برا» یواقع یمعن«
به  یشود و به طور جمعي میخردیدستخوش عواطف و ب یتوده به سادگ
 نگونهیز ایکا نیآمر يجمهور» پدران مؤسس«از  یازد. بعضیمی خشونت دست

 يکتاتورید«به طور اخص به  يس جمهورین رو در تأسیدند و از همیشیاندمی
ما و  يران، علمایکردند. در ا یجوئدند و چارهیشیو خطرات آن اند» تیاکثر
م. یاخواص نداشته يچگاه فرهنگ باالیاند و ما هبوده یما همه عام يعرفا

م! (فقط یابا فرهنگ که هرگز نداشته يچ، بورژوازیبا فرهنگ ه یسستوکرایآر
ن یا هايک خانهیپیت ینات داخلید و به تزئینگاه کن» تهرانجلس«است به  یکاف

، طرز صحبت و نشست يهنر ياز نهادها یت مالی، حمایزان کتابخوانیاقشار و م
آنها)!  يهنر يهو ذائق» سالم«حات یو برخاست و صرف اوقات فراغت و تفر

کشد. در می مرز قاطع» لیهنراص«توده پسند و  يان هنرهایسم در هنر میمدرن
ش ین گرایا يهبرجست يهچه نمونیزد. نیرمی به هم ين مرزبندیسم ایپسامدرن

ن یز در همیآرامش دوستدار ن يفکر» ونیستروکسید«ست است. پروژه یتیاِل
 د.یپومی ر رهیمس

 
 یي روس»ایگنس ینتلیا«اش به  یخیتار يهشیکه ر یروشنفکر خلق نوع دوم)

 ي(روشنفکران شهر یکیگردد: به جنبش نارودنمی باز يالدیدر قرن نوزدهم م
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، ج کنند)یبس یعدالتیه بیرفتند تا آنها را علمی هاکیان و موژیان روستائیکه به م
 یان و جوانانیخودمان)، دانشجو يامروز يهاه پانکی(شب یروس هايلستیهین

خواستند می کردند ومی شیدند و آرایپوشمی ر متعارف لباسیغ يهاوهیکه به ش
به حرکت درآورند. بعدها از درون آن  يتزار يکتاتوریمبارزه با د يتوده را برا

ال یبه وجود آمد به نام سوس يایستیمارکس يهافتیسازمان يهجنبش ها، شاخ
و »  کیمنشو«به دو شاخه ء  1905پس از انقالب ناکام که  یدموکراس

روشنفکر « يهن آموزیلن يک به رهبریبلشو يهم شد. شاخیتقس» کیبلشو«
تواند می اشیکه به خاطر دانش جامعه شناخت ين کرد، قشریرا تدو»شاهنگیپ

ت یل کند و محدود به موقعیتحل» کل جامعه«است را در یعملکرد فرهنگ و س
ان یبه م» رونیاز ب«را  یطبقات یفه دارد آگاهین قشر وظیست. ایخود ن یمحل

ج ی) بسیستیالی(سوس يه داریانقالب ضد سرما يطبقات کارگر ببرد و آنها را برا
از  یکین قشر از روشنفکران موجود است که یدر مورد ا یکند. منابع با ارزش

مترجم طراز اول ما نجف ن توسط یا برلیزایآ يهنوشت» متفکران روس«، آنها
، دیدار یدسترس یسیترجمه شده است. اما اگر به کتب انگ یبه فارس يابندریدر

کنم ی میر را معرفی، من سه منبع زیشفسکیچرنو  هرتزنعالوه بر آثار 
را در یکنم زمی هیاً توصی) را قوينخست (فرانکو ونتور يهار ارزندیاماکتاب بس

 ر آموخت:ایبه خود من بس یاوائل جوان

 
Franco Venturi, Roots of Revolution 
Philip Pomper, The Russian Revolutionary Intelligentsia 
Martin Malia, Alexander Hertzen and The Birth of Russian Socialism 
James H. Billington, The Icon and the Axe 
James M. Edie, James P. Scanlan, and Mary-Barbara Zeldin; ed. Russian 
Philosophy, ۳ volumes. 
Alexander Herzen, My Past and Thoughts 

 
(روشنفکر » موتور کوچک ـ موتور بزرگ«و » شتازیپ« یکیي جنگ چرها يتئور

پ ین تی. اهستند یات روشنفکر خلقیاز همان نظر يگریـ توده ها) انواع د
طلب و يقاً برابریعم، مثبت آن) یکند (به معنمی فکر یائیوتوپیروشنفکر 

» یقهر انقالب«و  ی)، و به نبرد طبقاتيدموکرات است (دست کم در تئور
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آنها)  یسیپل يطبقات حاکم، ارتش و بازو يکتاتوری، در برابر دی(خشونت واکنش
 گردد.می ر فرانسه بازیانقالب کب هايآنها به ژاکوبن يهباور دارد. شجر

 
ر در یسال اخ یست سیب یاست که ط یاصطالح» یعموم يهروشنفکر حوز«

 یعلوم انسان یتخصص هايو رشته یز با روشنفکران دانشگاهیکا ـــ در تمایآمر
داست و یدر آن هو یستیو مارکس یستیپوپول هايیژگیو یافته. برخیـــ رواج 

ن دو منبع دم دست من یم. فعالً ایش تر برشمردیخصات آن همانهاست که پمش
 موجود است:

 
Edward Said, Representations of the Intellectual 
Helen Small, edit., The Public Intellectual 

 
م یک تقسی، )Ideal Type» (ده آلیا هايپیت« يهباال مثل هم يم بندیتقس
و ، تیاست. در واقع یانتزاعاي سپچوآل) و در متد، تا اندازهن(کا یمفهوم يبند

د. ینیبمی ک فردیاز هردو را در وجود  یبیمشخص، شما غالباً ترک هايدر مصداق
بود (جزو زبدگان متشخص » یغرب«ن و یماندار يد هم روشنفکریادوارد سع

 یقیبرجسته که نقد اپرا و موس یستیانیپ، یت خاص اروپائی، با تربیورکیوین
» یزندگ يهویش«زار بود و در یو فرهنگ عوام ب یقینوشت، از موسمی کیکالس
ـ ال ـ تمایف ستایــ مر یلتون کریچون ه يان او و منتقدان محافظه کاریم يزیل ـ

 يهد به عنوان روشنفکر حوزیادوارد سع» يپرسونا«وجود نداشت). اما همزمان 
 مورد ظلم قرار گرفته و از  ِینیخانمان بودن، فلسط ید، بیتبع، معرف یعموم

 يهایعدالت یه بیاعتراض عل ين صداهایاز بانفوذ تر یکیوطن آواره شده، و 
ا یدفتر او را در دانشگاه کلمبها صهیونیستشود. می کا در جهان شناختهیآمر

الفتح در  یأت اجرائیت هیبه عضو یبمب گذاشتند و منفجر کردند. او چندصباح
، اسرعرفاتین و شخص یفلسط ياعتراض به فساد رهبر يهآمد اما بعدها به نشان

 ا بود.یتانیبر یقیات تطبیاستعفا کرد. تخصص او ادب

 
است (با  یجامعه شناس يهاز رشت یمهم يهشاخ» روشنفکران یجامعه شناس«

ش از آن است که من یم و ماکس شلر) که منابع آن بیک کارل مانهایآثار کالس
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ان احمد اشرف، احمد یآقا یرانیشناسان اان جامعهیاورم. در مینجا بیبتوانم ا
ن بار اول بود که من ین رشته اند. ایا يترهااز شناخته ید دباشی، و حميصدر

د، یاد داشته باشیذکر کردم. ب یرا از زبان خارج یبنا به درخواست شما منابع
 یاست اما به آن معن يک صد در صد ضروریع کالستمام مناب يههرچند مطالع

حل مشکالت خاص خودمان کمک  يواسطه از آنها برا یم بیتوانمی ست که ماین
ل (و یدن به طور اصیشیخود ما و با اند يم. مشکالت ما توسط روشنفکریریبگ

ر است. در آنجا یقلمبه زدن) امکانپذ يسروته و حرفها یب هاينه از راه ترجمه
 خودمان. یرانیا» تفکر«م و یفقط ما هست

 
 

 عمومی و زبان فارسی يهروشنفکر حوز
 عمومی ـ بخش چهارم يهروشنفکر حوز يهلگون درباریبحث ن يهیدر حاش

 رسپاسییعلی م يهنوشت

 
گران یدوار بود که دیک گرفت و امید به فال نیرا با یعموم يهحور يهبحث دربار

 يهنقش روشنفکرانِ حوز يهدربار يجد یالوگیکرده، دهم در آن شرکت 
 یزبان فارس هايتیا محدودی، جلوبرده شود و امکانات یا سپهرهمگانی، یعموم
رد. فقدان یقرار گ یز مورد بررسیک نیک گفتمان سکوالر و دموکراتیجاد یدر ا
نگرش ل پا نگرفتن یاز دال یکیشه یان روشنفکران خود همیم یین گفتگویچن

ام که اگر شه اعتقاد داشتهیک در جامعه ما بوده است. من همیدموکرات
د یکسالت بار (با هايشهیتکرار کل يما به جا» سکوالر«روشنفکرانِ به اصالح 

ره) در عمل وارد گفت و یمُدرن شد وغ، ستین عصر زیفرزند زمانه بود، معاصر ا
ز طرف ین ینیبا روشنفکران دنکه یشدند و از امی گریکدیالوگ با یشنود و د

در کشور ما وضع  یو ارتباط یعموم يهداشتند، حوز ینم ییصحبت شوند ابا
زان یشتر نهاد گفتگو و آداب آن است نه میداشت. البته منظور من بي میبهتر

م، یا به شکل ناقص داریم، ین روشنفکران. آنچه ما نداریا يادب و اخالق فرد
ز و یر» روشنفکر«ک. وگرنه ما یک نهاد دموکراتین است به عنوا یعموم يهحوز

و  یل اجتماعیبه مساها که در مطبوعات و رسانه یم ـــ کسانیدرشت کم ندار
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کنند؟ ي میک شان را بازینقش دموکراتها ا خود رسانهیپردازند. اما آی میفرهنگ
، یصنف هايک اند؟ انجمنیدموکرات یینهادها یو دانشگاه یعلم يا نهادهایآ

ست که ین يدیچطور؟ وگرنه ترد یو فرهنگ يهنر يه ها، مدارس، نهادهایاتحاد
کنند. می فعال حساب یعموم يهدر حوز یروشنفکران ما همه خود را به نوع

هم در کنار انجام شغل خود،  یو ارتش یده که مقامات دولتیرس ییکار حتا به جا
 د!وسته انیدکترا، به صف روشنفکران پ يهبا اخذ درج

 
ا سپهر ی یعموم يهدهد، حوزمی ورگن هابرماسیکه  ياف سادهیبنابه تعر

ب یاش با دولت و از ترغییک خودش را از جدایت دموکراتیفیک یهمگان
 یین جدایران ایکند. در امی ل جامعه اخذیمسا يهشهروندان به گفتگو دربار

با  یمیارتباط مستق یعموم يهوجود ندارد. عملکرد روشنفکران در حوز
ست بلکه یا دست کم تقدم با زبان نیندارد.  ی) زبان فارسهايتی(محدود
است  یهیک است. بدیدموکرات ياز نبودن نهادها یخود ناش یزبان يهاتیمحدود
ر یت غیفیماکست. این ییاروپا يما در حد زبانها یزبان علوم اجتماع يکه غنا

 يجاد نهادهایزبان شناسانه دانست و ا ید تنها مشکلیزبان ما را نبا یلیتحل
 یلیشه و نگرش تحلین مشکل کرد. اندیک را موکول به حل ایدموکرات یارتباط

اش را هم رد و زبانیقوام بگ یعموم يهن مدام در حوزید با تمری) بایا عقالنی(
 یم و تفاوت فارسیاد بورزید زیتاک یمشکل زبانن حوزه بپروراند. اگر بر یدر هم

د که همان یآمی ن تصور به وجودیم، ایبرجسته کن یا آلمانی یسیرا با انگل
و ها گر حرفید یتواند در زبانمی اش بسته استدست یکه در فارس يروشنفکر

 یعلوم اجتماع يهنیان کند. من که در زمیرا ب ياشرفتهیمهم و پ هايشهیاند
نه روشنفکران ما، ین زمیدر ا یسیدانم که دست کم در زبان انگلمی کنممی کار

ا اگر ینداشته اند!  يدات مهم و دوران سازیتسلط دارند، تول یسیآنها که به انگل
ن یا تمدن کرده باشند ای یخ، جامعه شناسیتار هايدر رشته يجد یقیتحق
ما  يروشنفکر يهست. اگر نهادها یبه فارس یسیا بازنویقات قابل ترجمه یتحق

ما از  يفکر يد عاجز است، اگر نهادهایا ادوارد سعیچون فوکو  ید کسانیاز تول
ست. ین یاست، به نظر من، به خاطر نقص زبان فارس یته يانتقاد يهشیاند
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 يع تر استقرار نهادهایوس يهک پروژیاز  ید بخشیزبان خود با يهتوسع
 رسد:می ن رابطه چند نکته به نظر منیک در کشور ما باشد. در ایدموکرات

 
 ید و علوم اجتماعیجد یاجتماع يهشیـــ اند یدانشگاه يفقرنهادها ک)ی

خ، اقتصاد، ی، فلسفه، تاریاسی، علوم سی، مردم شناسیمدرن (جامعه شناس
ران درست یا کنند. درمی ند و رشدیرومی کیآکادم ي) درفضایمطالعات فرهنگ

ها نهین زمیدر ا یکه کارشان را انجام نداده اند! پرورش واقعاند ن نهادهابودهیهم
 بوده که يزینه دانشجو و نه کالس درس آنچ، را نه استادیصورت نگرفته ز

جاد ید و ایدر آوردن تفکر جد یما نقش مهم» انیدانشگاه«ست باشد. یبامی
فه را به طور عمده دو گروه ین وظینداشته اند. ا يانتقاد يروشنفکر ينهادها

ل کردگان خارج کشور؛ و روشنفکران مستقل و یگر عهده دار شده اند: تحصید
 یخود بحثاي »ییجابجا«ن یج چنیژه مترجمان ما. نتایبه و» خود آموخته«

 خواهد.می جداگانه

 
خته بوده یران آمیـّت در ایزبان ـــ ورود مُدرن» یستیونالیناس« يهتوسع دو)

ت ین تثبیدر ا». یت ملیهو«ت یو تثب ياستقرار دولت مرکز هاياست با پروژه
گر، از ی) اشغال کرد. به سخن دیات فارسی(و ادب یرا زبان فارس يگاه مرکزیجا

ک و در یردموکراتیغ ين ما توسط نهادهاینو یزبان فارس يههمان ابتدا توسع
صورت گرفت که قصدشان  يایفرهنگو  یاسیس هاينخست با هدف يهوهل

ن البته مختص ینبود. ا يانتقاد يهشیا اندی یلیتحل و روشنگر يهشیرشد اند
 یت ملیز زبان را اساس هوین یعرب يه و کشورهایست. روشنفکران ترکیران نیا

رات یاز تاث یو عرب یزبان ترک» پاك کردن«دانند و در کارزار می خودشان
م، یکنمی »سکوالر کردن زبان«که صحبت از  یاند. حال، هنگامبوده » گانهیب«

 یو عموم یخصوص هايکه هنوز حوزه ياست که در جامعهیمن روشن ن يبرا
 یصنف يو سازمانهاها رسانه ياستقالل ندارد، آزاد ییقضا يهک نشده، حوزیتفک

 چطورر کنترل دولت اند، ما یز یآموزش هايافته و نهادیتحقق ن یاسیو س
و  یم، آنهم با وام گرفتن از کالم فردوسیم زبان مان را سکوالر و توانا کنیتوانمی

م که یهستاي گفتمان ي. ما به جستجویاسالم -شیپ هايا نوشتهی يمنوچهر
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ت بشناسد، ید نکند، از ستم مردانه به دور باشد، فرد را به رسمیتاک تیهوبر 
م و عاجز) یا برعکس تسلی( یگرا و اشراف ن و عرفان آغشته باشد، نخبهیکمتر به د
 يس آن در متن نهادهایتواند جدا از پراکتی مین گفتمانیا چنینباشد. آ
 د و رشد کند؟یک به وجود آیدموکرات

 
که در باال به  يـــ گفتمان سکوالر یعموم يههمه فهم بودن زبان حوز سه)

مردم نتوانند آنرا بفهمند. رد که یصورت بگ یتواند با زبان یم نمیآن اشاره کرد
 ينوشتن ندارد. من با آقا» زبان توده«به عوامانه نوشتن و به  ین البته ربطیا

 یعموم يهن است که در حوزیام. منظور ا ين مورد هم رأیعبدي کالنتري در ا
 ي، جارگونهایتخصص يران، زبانهایط ای، در شرایو سپهر ارتباط همگان

 ییش ساخته، کارایک مترجم نوآور به ابتکار خویکه  یا اصطالحاتیک، یآکادم
 یزدگجامعه شود. عرفان يهیروشنفکران از بق ییدگر جدایندارند. چه بسا تشد

 کند. یدا نمین راه شفا پیز از ایزبان ن

 
ر ییز عامل تغینخست چه چ يه) ـــ در وهلagentر (ییعامل تغ چهار)
ن دو را ی؟ قصد ندارم ایاجتماع ينهادهاا ی یاجتماع يهک است، فلسفیدموکرات

د را بر یدتر خواهد بود اگر تأکیمن مف يهدیجدا کنم اما به عق یبه طور مصنوع
 يبرال در متن نهادهایرلیغ هايو فلسفهها شهیا خطر اندیان یم. زیبگذار یدوم

 ک به مراتب کمتر است.یدموکرات

 
 ادداشت را تمامین یبحث و گسترش دارد. من ا يجاها ن نکتهیهرکدام از ا

 يهروشنفکر حوز يهستم که در آن دو الگواي کنم. درصدد نوشتن مقالهمی
گرا (حتا یروشنفکر مل یتاکنون يران مورد بحث قرار گرفته: الگویدر ا یعموم
» یزبان فارس«بوده اند، اما  یستیونالیناس يدئولوژیان آنان که منتقد ایدر م
» نیجهان وطنِ نو«من که نامش را  يشنهادیپ يتوجه شان است) و الگو مرکز

)neo-cosmopolitanيد، ویو آثار ادواردسعها ) گذاشته ام و براساس نوشته 
م شده که یترس یچارد رورتی، و ریسیپال، محمد ارغون، فاطمه مرنیاس نا
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قت یت، حقیهو«را بر »  )یتیک (فراملیدموکرات ي، مکالمه، و نهادهایهمبستگ«
 دانند.می مقدم»  یو تعلق مل

 
» قتیو حق یدموکراس« يمولف کتابها، )NYUورك (یویدانشگاه ن یرسپاسی، استاد جامعه شناسیعلی م* 

 (انتشارات طرح نو) و کتاب
Intellectual Discourse and the Politics of Modernization: Negotiating Modernity in Iran 
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 فصل دوم 

 

 یخیشرفت تاریپ

 خیو سرنوشت مردم بدون تار
 
 

 1993ل یخ نهم آورین متن صحبتی است که در تاریا
راد شد. یا یس ي) در انجمن دوستداران فرهنگ شهر واشنگتن دیشمس1372(

 نجا آمده است.یدر  ا يراست مجدد به همان صورت گفتاریمتن بدون و

 
و در بحث مربوط ، از ما را اشغال کرده ياریراً فکر بسیکه اخ یاز موضوعات یکی

» یخیشرفت تاریپ«ا ی» یترق«موضوع ، هم بارها تکرار شدهها به برخورد فرهنگ
ست. یناي ن بحث البته بحث تازهیخ. ایدر تار» پروگرس«همان مفهوم  یعنیاست. 

اد بحث در ین مورد زیهفدهم و هجدهم در اروپا در ا يد از قرنهایدانمی شما
حل شده است.  برحسب  يامسألهها یلیخ يو برا، موافق و مخالف، گرفته

 خیا معتقدند که در تاری، شانیش فلسفیا گرایک یدئولوژیا ای ینیاعتقادات د
ا ی، بهترشدن وضع انسانها نشان داد یشرفت را به معنیپ یشود به راحتمی

نبوده  يزیچ، به خصوص در عصر مدرن، یخیبرعکس، اعتقاد دارند که تحول تار
ن رفته. البته ما یت از بیمعنا و معنو، هاکه در آن ارزش یان قهقرائیک جریمگر 
، هم در شرق، م: هم در غربیرا هم دار یخیرانی) تارکال (دوَیکلیس هاييتئور

 ش ـ مدرن هستند.یپ هاييکه تئور

 
و  یعیعلوم طب يهارشته يهباً به همیشود تقرمی که مطرح ینجا سوآل هائیا

م یپرسمی خ کهیتار يا در تئوری، علوم يهشود. مثالً در فلسفمی مربوط یاجتماع
ک منطق توسعه یا یا ندارد؟ آیدارد  یا منطقی، یمعن، خ جهتیر تاریا سیآ
)developmental logic (   ا یا نه؟ یبرآن حکمفرما هست به قول هابرماس

 یا بهتر شدن زندگی یست؟ خوشبختیف سعادت چیات: تعریاخالق يدر تئور
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م که ظاهراً قرار یف کنید تعریرا چطور با» يآزاد«ا مفهوم یچه؟   یعنیآدمها 
 شتر بشود؟یشتر و بیب یاست با رشد علوم و تحول اجتماع

 
عدالت  يهدرج، تر باشدشرفتهیا هرچه جامعه متأخرتر و پیعدالت: آ يدر تئورا ی

 یاسیس يهفلسف یشگیو هم یمیقد هايسوآلها نیا نه؟ ایشتر است یدر آن ب
خودش دوباره  يهبا تجرب، ياا هر دورهی، ید هر نسلیآمی هستند که به نظر

 دا کند.یآنها پ يبرا ید خود پاسخیکند از دی میگردد و سع یبرم

 
 تیبحران مدرن

شده. (منظورم از بحران  یبحث داغ» تیبحران مدرن« يهراً هم مسألیو اخ
همه  يهبلکه حمل، ستیمتأخر ن يدارهیسرما یبیج تخریت فقط نتایمدرن

به ، یدر فلسفه و علوم اجتماع، ریاخ يههاست که در دو سه د ياجانبه
از  یاجتماع هايپروژه يهر همیبانگیو گر، مدافع تمدن مدرن شده يدگاههاید

 د نظریته باعث تجدیسم هم شده است.) بحران مدرنیالیسوس يهجمله پروژ
 نجاید، و خود به خود به ایم مربوط به تمدن جدیاز مفاه یلیشود در خمی
ته با یمثل برخورد مدرن یلیم به مسایداشته باشاي کشد که ما نگاه تازهمی

ن یر حرکت ایت بر مسیکه بحران مدرن يریو تأث» ش مدرنیپ« هايفرهنگ
رشد ، شان ينوساز هايبر پروژه یعنینده خواهد داشت. یا در آیجوامع داشته 

و ، شانیفرهنگ» یابیت یهو«شان و یو فرهنگ یاسیس ينهادها، شانياقتصاد
 ن باره.یآنها در ا يروشنفکرها هايیابیبه طبع، چاره

 
ست. از همان زمان رنسانس و بعد از آن در یناي ز تازهیمدرن چ يهنقد جامع

، کردندمی دفاع یحیمس ینیم دیو مفاهها که از ارزش یکسان، ينهضت روشنگر
در ها ينسبت به نوآور، بودند یازات و سلسله مراتب جوامع فئودالیامت یا حامی

دادند. بعدها می آنها منطبق نبود واکنش نشان ینیجهان بفلسفه و علوم که با 
 یاسیس يو نهادها ید صنعتیهجدهم و نوزدهم مخالفت با تول هايدر قرن

چون ادموند برك و  ياز طرف روشنفکران مهم محافظه کار یبورژوائ يهجامع
 گران عنوان شده بود.یدومستر و د
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هجدهم  هايقرن یبورژوائ يهبا جامعرا » تیدرنمُ«که ما  ین طور، تا جائیهم

و  یانقالب یاز جناح دموکراس یعنی، از جناح چپ هم، میریبگ یکیو نوزدهم 
مورد انتقاد قرار گرفت: سه آدم  يه داریسرما یمدن يهجامع، سمیالیجناح سوس

هگل (جوان) و مارکس هستند. مارکس در ، ن جناحها ژان ژاك روسویمهم ا
 کرد.می مدرن حرکت يهش بردن پروژیو به پ زه کردنیکالیجهت راد

 
، ت مدرنیضد عقالن يسراسر ينهضت فکرک یاما نقد تمدن مدرن به شکل 

د یجد یخ فرهنگیآنها در تار يدوبار اتفاق افتاد که هر دو، دانممی تا آنجا که من
است  یژه آلمانیو به و یسم اروپائیسیار دارند. بار اول نهضت رومانتیت بسیاهم
ر انتقاد یرا ز یت فلسفیو عقالن یصنعت يهکه جامع، دوم قرن نوزدهم يهمیدر ن

د یو فلسفه پد یقیموس، اتیرا در ادب ین آثار فرهنگیاز مهمتراي گرفت و پاره
و  یگرائتین نهضت به شکل قومیاز ااي شاخه یاسیآورد. در شکل س

 ید ولیش سوم انجامیبروز کرد که در آلمان به استقرار را یسم افراطیونالیناس
م. و از درون یرا هم در همان دوره داشت یسم چپِ انقالبیسیالبته ما رمانت

 رون آمد.یب يو هنر یادب هايسمیسم انواع و اقسام مدرنیسیرمانت

 
ر بوده که یاخ يهبار دوم در دو سه ده يبرا، يت به شکل نهضت فکرینقد مدرن

پست «ن عنوان همان یترشناخته یشناخته شده ول یمتفاوت هايعنوان با
 یعنی، دارد يشاوندیبا جنبش اول خو يفکر ياست و از لحاظ فضا» سمیمدرن
آن،  یاسیدگر. تظاهر سهای و بعداً ، یفسکیداستا، کرکه گور ير فکریمس يهادام

 هم به شکل محافظه کار و هم به شکل شکل چپ بروز کرده است.

 
 مدرن يهنقد پروژ

 یبورژوائ يهجامع یح واضحات، اگر ما تمدن مدرن را منحصراً به معنیتوض، حال
سم و انواع یسم (در کنار آنارشیبه طبع، مارکس، میریبگ يدارهیو تمدن سرما

 یت بورژوائیاست که مدرن یجامعه و تمدن) نقد یستیالیسوس هايهیگر نظرید
 به وجود آورده است.
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اتش ین خصوصیم که عام تریف کنیتعر يترعیرا به طور وس» تیمدرن«اگر  یول

زه یا سکوالریشدن ( يویو دن، هاشده معرفت یعقالن هاياند از پروژهعبارت
شامدرن و از لحاظ یتمدن پ یکه در نف، یاجتماع يندهایو فرا شدن) نهادها

 هاير پروژهیسم و سایدر آنصورت خود مارکس، ن مدار قد علم کردندید یفرهنگ
از  یــ بخش یال دموکراسیسم و سوسیبرالید ــ در کنار لیهم با یستیالیسوس
هم، مثل هر پروژه مدرن  یستیالیسوس هايبشوند. چون در پروژه یت تلقیمدرن

در خدمت  ي، منفعت علوم و تکنولوژيعقل بشرت و ی، اعتقاد به عقالنيگرید
، اعتقاد به کنترل یکار صنعت یم عقالنی، اعتقاد به تقسیط زندگیبهبود شرا

» شرفتیپ«و ناشناخته، و در مجموع اعتقاد به  یعیطب هايشتر انسان بر پروسهیب
ر در یو اساطها ر افسانهیهرقدر تأث، شود. برعکسمی رفتهیپذ یخیو حرکت تار

دا کند ین و عرفان کاهش پیر خرافات و دیانسانها کمتر بشود، هر قدر تأث یگزند
که  يزیآن چــ شتر زدوده شود یعت و جامعه بیمقدس رابطه با طب يهو جنب

) disenchantment of the world(ا یشدن دن یماکس وبر به آن افسون زدائ
شود. نقد ی میتر تلقطبعاً همه مثبت، شتر بشودینها بیهرقدر ا ــ دیگومی

را مورد سوآل ها یژگین ویقاً همیدق، سم هم هستیکه انتقاد از مارکس، پسامدرن
ت و ینقش مثبت عقالن، شرفتیپ يهدی، ایخیدهد: اعتقاد به تکامل تارمی قرار

 .يعلوم و تکنولوژ
 

 يهنقد جامع، ن نقد هستیکه پشت ا ي)impulse( مپالسیا ایزه یانگ، حاال
مدرن دفاع از سنت و  يهدور يم در ابتدایتواند باشد؟ گفتی میچ، مدرن
ده ی(مثلن د .یپاستورال و روستائ يایک جور نوستالژیگذشته، و بعد  هايارزش

 ش مهم است؟)یبرا» نیزم«دگر که چقدر هایيهشعرگون هايد در نوشتهیا

 
 یبیاز خصلت تخر یتواند ناشمی مپالس نقدیا ایا بهانه یزه یانگ، اما امروزه

نابود کننده و  يهجنب یعنی، بالقوه و بالفعل یبیت باشد. خصلت تخریمدرن
ست یط زیعت و محیطب يشده برا يدیستم که تهدیتمدن اواخر قرن ب يانفجار

و یره. خطر تشعشعات رادیو غها ن ملتیروزمره و روابط ب یه و زندگیو فضا و تغذ
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!) و دفن شان یر اتمی(و غ یاتم هاينابود نشدن زباله يهمسأل، روگاههایو نیآکت
اها یاوزون در فضا ؛ مسموم شدن در يهین رفتن الیا و فضا؛ از بین و دریزم يتو

 هاييماریدا شدن انواع و اقسام بی؛ پیمواد غذائ، اهانیگ، یائیوانات دریو ح
ار مشکل است یآنها بس یابیکنند و ردمی که در دراز مدت ؛ ذره ذره اثر یجیتدر
 ل.ین قبیاز ا یزهائیو چ

 
 ییشود نسبت داد به منافع گروههامی درست است که، را یبیتخر هاين جنبهیا

شود انکار کردکه به هرحال همه  ینم یکه قدرت و ثروت را در دست دارند، ول
 تفکر مدرن اند. يهتِ ابزارگونیهمان عقالن یاز عواقب عمل یبه نوع

 
مدرن هست مثل  يههم در جامع يگرید هايدهیها، پدنیبرا عالوه

ون (هم یناسیا الی یگانگی، بی، فرهنگ مصرفيگریده، نظامیچیپ هايیبوروکراس
» یتیکمون«)، از دست رفتن یاجتماع و هم در روابط يدیدر روند کار تول

ت به یمدرن يامدهایهم از پها نی(همبستگی اجتماعی ــ باهم بودگی)، که ا
ها سندهینو یلیشود خمی ات است که باعثین خصوصیند. همیآمی حساب

بشر  يت برایم که مدرنیت ادعا کنیم با قطعیتوان یمعتقد باشند که ما هنوز نم
 .  یا منفیمثبت بود 

 
 ؟یشرفت به چه معنیپ

 ته به مایاز سرانجام مدرناي یر منفین تصویمدرن چن يههنگامی که نقد جامع
» یخیشرفت تاریپ« يهدید در ایا باین باشد که آین سوآل ما اید اولیدهد، شامی

 يهفلسفک یبه  ید متکیآمی که به نظراي دهیم؟ اید نظر کنی(پروگرس) تجد
به ، »جلو«به سمت  ریبه ناگز یخیر حرکت تاریخ است که طبق آن مسیتار

 بوده و خواهد بود. يسمت بهتر شدن و بازهم بهتر شدن اوضاع بشر

 
شتر یطبعاً ب، ط بهتر شدنیاز شرا یکی ست؟یمنظور از بهتر شدن اوضاع چ

 ينسبت به روندها، اشرامونیت پیشدن شناخت و دانش آدم است نسبت به واقع
ن جور ی(در جامعه و تمدن). اگر ا یاجتماع يعت)، و روندهای(در طب یعیطب
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 يریق کشف تکرار پذیعنی از طریرد، یک صورت بگیستماتیشناخت به طور س
 . یو علوم اجتماع یعید ــ علوم طبیآمی ، به شکل علوم دريمندو قانون

 
گر یشود دمی است، که گفته یشناخت علمن یت همینقد مدرن هاياز آماج یکی

شوم ن مبحث نمییست. من امشب وارد ایشد ممکن نمی که قبالً تصور یبه شکل
ن شناخت موضوع یو تحول ا یشناخت علم هايروش ید بررسیدانمی ــ چون

علوم است که به سوآل  يهعلوم ؛ و در فلسف يهاست به نام  فلسف ینیپلیسید
را  ینیت عیتا چه حد واقع یات علمین که کشفیر ایود نظشمی پرداخته یهائ

دهند می ا به مایکه از دن يریدهند و تا چه حد، برعکس، تصومی به ما نشان
ن یا یو اجتماع یفرهنگ يهنیو پس زم یارزش هايستمیر سیخود تحت تأث

 ات است.یکشف

 
ه یتا چه حد از لحاظ منطق، شب یا روش علوم اجتماعید متُ، ن سوآل کهیا ای

ها نیا يهکند؟ هممی با آن فرق یفیاست و تا چه حد از لحاظ ک یعیعلوم طب
ان یعلم درگرفته (از جمله م يهشه در فلسفیاست که هم یجالب هايبحث

د در بخش سوآل یپردازم ــ شا یگراها) و من اآلن به آنها نم یو نسبها ستیرئال
 و جواب.

 
 رفاه
شود. در واقع  یخالصه نم یشرفت تنها در شناخت علمیپ يهدیا یول، خوب

ن یم و آن ایبرس» پروگرس« یاصل یاست که ما به معناي لهیوس یشناخت علم
شتر یشتر و بیبهبود باست که به  یک حرکت تکاملیخ، یاست که حرکت تار

شرفت یپار ین جا شاخص و معیشود. امی انسان منجر یاجتماع یط زندگیشرا
، يدیتول يروهایشود با رشد نمی ، که گفتهيرفاه ماد یکیتواند باشد: می زیدو چ

تر شتر، انسانها خوشبختیت بیت بهتر و با کمیفید با کیک، تولیبا رشد تکن
 خواهند کرد. یزندگ

 



 40 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

 یعنیاست،  ین مشکل را دارد که ذهنیا سعادت ای یف از خوشبختین تعریا
ک یم یا بهتر گفته باشید، یآدمها داشته باش یرفاه يازهایاز ن ید فهرستیشما با

 یا خوشبختید رفاه ید تا بتوانی) داشته باشtheory of needs» (ازین يتئور«
 د.یرید و اندازه بگیف کنیرا تعر ین معنیبه ا

 
رفاه،  يانسان برا يازهایهمان طور که مارکس هم معتقد بود، ن، میدانی میول

خچال یک جامعه یمتفاوت است. اگر مثالً در  یو فرهنگ یخیط تاریبرحسب شرا
ش به شمار آمدند، یو رفاه و آسا یط راحتیون و آنها از شرایزیا تلویوارد شد 

ف ما گنجانده شود. اما اگر ید در تعریون بودن بایزیخچال و تلویقاعدتاً صاحب 
 سریم یق نقالیمثالً از طر ینداشته و سرگرمون یزیچوقت تلویکه هاي در جامعه

د یم بدهیست (حال تعمین یف خوشبختیاز تعر یون بخشیزیشده، وجود تلومی
 يزهایر چیو سا ینما، رستوران، صابون و پودر رخشوئی، سیو، کتاب چاپیبه راد

نها یچکدام از ایچه بسا ه، میریفاکتور بگ یط قحطیو اگر ما از شرا»!) یرفاه«
تر با رشد کمتر خوشبختاي نباشند و مردم در جامعه يعادت ضرورس يبرا

ع ین صنایترشرفتهیا پیروگاهها ین نیترشرفتهیبا پاي کنند تا جامعه یزندگ
 .یفضائ

 
 ين طوریسم سعادت را ایبرالیاز ل یکز)، جناحی(ات یاخالق عمل هاييدر تئور

 يگریجناح د یهستند. ول» هان یتاریلیوتی«ن جناح همان یف کرده است. ایتعر
 يهفیوظ«مثل  يگریم دیمخالف است و مفاه ين تئوریبا ا یسم غربیبرالیاز ل

ن طرز تفکر در یکند. امی ف سعادتیرا وارد تعر يا مفهوم آزادی، »یاخالق
مثل جان  یکسان، هاین امروز که کانتیشود تا هممی سم از کانت آغازیبرالیل

 ف هستند.ین دو نوع تعریدادن ا یدر جهت آشت، عدالت يرالز در تئور

 
 ف سعادتیدر تعر يار آزادیمع
است. طرفداران  »يآزاد«ش یافزاسعادت،  یابیارز يگر برایا شاخص دیار یمع

خ به دست بدهند که نشان دهد یر تاریاز مس یتیا روای ید طرحیه باین فرضیا
خ یر تاریاز مس یتین روایک چنیشتر شده و خواهد شد. یشتر و بیب يکه آزاد
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تمام شد،  يست (برده دارین یخیع تاریک گزارش ساده از وقایقاعدتاً فقط 
 دا کرد!).یانکشاف پ يو خود مختار یتمام شد، فردگرائ ینیون دیسیزیانک

 
 هايباشد. فلسفه یمنطق درونک ی، یدرون یضرورت يد دارایبا یتین روایچن
 یدارند، ول یستیده آلیا يههستند، که البته جنبها تین دسته روایخ از ایتار

تکامل (اولوشن)  يخ هم وجود دارد، مثلن تئوریتار ِیجامعه شناخت هاييتئور
ک) در یولوپ منتال الجی(د» منطق توسعه«با  یخیسم تاریالیماتر يا تئوری
باشند ــ بلکه قرار » خیتار يهفلسف«ست یقرار ننها یورگن هابرماس ــ که ای

ست، بلکه تابع ین یا دورانی، ی، حادثیاتفاق یخیاست نشان دهند حرکت تار
ن یترن و همه جانبهیتردهیچیکنم پمی است.  من فکر یو منطق هائها ضرورت

 بعدتر به آنها اشاره ینه مال هگل و مارکس است، که کمین زمیدر اها يتئور
 نم.کمی

 
 کالن هايتیروا

 هايتیدر واقع روا، »یخ جهانیتار«ا ی، یخیاز مراحل تارها تین جور روایا
بزرگ. و  Hبا  يستوریه، ) هستندmaster narrativeو (یا مستر نارتی یاصل

 و هاست. آنها انتقادین مَسترنارتیهمها ستیپسامدرن يهحمل هاياز هدف یکی
ا ید ــ یدانمی د، عمالًیداشته باش یت بزرگین روایک چنیکنند که اگر شما می
فتد، و چه یقرار است اتفاق ب يزیخ چه چید ــ در تاریدانمی د کهیکنمی الیخ

ج یهم بس یجمع يرویک نید یکنی میخ است. آنوقت سعیدر دستور کار تار
 اورد.یرا به عمل در ب» خیدستور کار تار«ن ید که ایکن

 
 »و اکشنیکولکت«ا ی یاسیس یت بزرگ، همزمان نقد حرکت جمعینقد روا، پس

. یو اجتماع یاسیانقالب س یا سازماندهی یاست و حتا مهمتر نقد انقالب اجتماع
 يکه معتقد به انقالب هستند (اسم رمز برا یست ها، روشنفکرانید پسامدرنیاز د

خ، بر یخودشان را از حرکت تار یذهن يکنند الگوی میالبته) سعها ستیمارکس
خ یتار يست که تئورین يآن طور یخ واقعیل کنند، و چون تاریتحم یخ واقعیتار

 یعنیشوند دست به خشونت و ترور بزنند: می د، در عمل مجبوریگومی آنها
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 ي روشنفکر ِیاست، بلکه آن حرکت ذهن یاسیو اکشن سیسم نه تنها کولکتیترور
 یهم نوع يکند، آن کار فکرمی را فورمولهها يتئورن یهم که نشسته و ا

 سم!یسم = تروریسم است. مارکسیترور

 
 »عقب مانده«با » / يگرید«ت با یارتباط مدرن

ت یخ تحول مدرنیکه در تار یبا آن جوامع یت غربیمدرن يهم به رابطیحاال بپرداز
اگر  يو به اعتبار اند،دا کردهیبا آن تماس پ» رونیب«اند و فقط از نداشته ینقش
ت یروا«م (همان یبدان یشرفت جوامع اروپائیبا پ يد را موازیخ تمدن جدیتار
خ (به قول ین تاریف جوامع بدون ایم که تکلین سوآل بپردازی)، به ایکذائ» یاصل

 شود؟می چه») خیمردم بدون تار«هگل و مارکس 

 
گذارد و مفهوم می رشدم که درست از همان زمان که تمدن مدرن رو به یدان یم
را  یانقالب صنعت يهنیزم يدیتول يروهایرد و رشد نیگمی شکل» شرفتیپ«

شود ــ می هم شروع سمیالیامپر يهدیکند، درست از همان زمان پدمی فراهم
 هاينیو تسلط بر سرزم ی، تجارت خارجيتجار يهیگسترش سرما یبه معن

 کا.یآمر يهد، قاریجد يایدن» کشف«اصالح قا و بعد به یا و آفریدوردست آس

 
، جوامع یخیشرفت تاریه پردازانِ پیم که غالب متفکران و نظریدانمی نیو همچن

کرده اند. از هگل  یخ تلقیستا و بدون تاریا ایرا بربر و عقب مانده ــ  یر اروپائیغ
لس هم م که مارکس و انگیدانمی نطوریهم» خ ندارد.یقا تاریآفر«نقل آمده که 

ک، هرچند با یکا در مکزیا در هند و استعمار آمریتانیمعتقد بودند استعمار بر
از آنجا که آنها  یبرد، ولمی نیرا از ب یزندگ یسنت هايبت، شکلیخشونت و مص

د مثبت یکند، بامی خیک تاریالکتیآورد و وارد دمی رونیرا از رکود هزارساله ب
» يگرید«هستند که در فلسفه به آنها  یهمان هائن جوامع یشود. مردم ا یابیارز

)the Other( م.یگوئمی 

 
، از ) Other(ن ید ایم و از دیو را عوض کنیا پرسپکتید ید يهیحاال اگر ما زاو

» یت اصلیروا«کنند به آن می کردند وی مین جوامع زندگیکه در ا ید مردمید
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گر آن یشرفت به کجا؟ دیست! پین» شرفتیپ«خ یتار، خیگر تاریم، دینگاه کن
خ ین تارین مردم، ایا يست، چون براین يخ ضرورت به سمت آزادیخ، تاریتار

ک آن را که در رابطه با یدرامات يهک نمونیو ظلم سوغات آورده؛  یفقط بردگ
قا یخ تجارت برده از آفرید تاریشود ذکر کرد، شای مین تمدن صنعتیترشرفتهیپ

ش محصول یو افزا يتجار يهیش مثبت آن در رشد سرماکا باشد، و نقیبه آمر
و  یسندگیشکر و پنبه و رشد صنعت ریع کشت نی، بعد رشد صنايکشاورز
 .یصنعت يه داریو بعد سرما یبافندگ

 
ون برده از یلیحدود پانزده م، ين از قرن شانزدهم تا لغو برده داریک تخمی یط

ان راه در سفر یکه م یتازه شامل کسانکا آورده شدند که یقا به زور به آمریآفر
 از مرکز تا ساحل تلف يهقا در فاصلیکه در خود آفر یا کسانیمردند، ی میائیدر

ت بودند). با یست درصد جمعین ده تا بیهم بها نیشود (که ا یشدند، نممی
ن تازه یم و ایون را داشته باشیلیست مید رقم بیر شایاخ يهن دستیاحتساب ا

 !یشمال يکایب است و نه آمریر کارائیو جزا یجنوب يکایآمر يبرا
 

 یلیشکر به دلیست! اگر از مزارع نیشد قابل تصور نمی هان بردهیکه با ا يرفتار
خواستند از کار شاقه فرار می ا اگریدند؛ یبرمی شدند گوش هاشان رامی بیغا

کردند. می شکستند. به زن و بچه هاشان تجاوزمی کنند زانوهاشان را
ها گر فرهنگیکه د یتیم که مدرنینیبمی کردند.می ک شکنجه شانیستماتیس

کند خودش در عمل توحش می ر متمدن خطابیو غ یرا بربر و وحشها و تمدن
 رساند.می را به حد اعال

 
 در کار هست؟» یشرفتیپ«خ یا در تاریپس آ

خ یان تارید قربانیمنحصراً از د یخیدن تحول تاریشود استدالل کرد که دمی البته
نش ین بید سرآمدان. در واقع ایخ  از دیهمان قدر غلط است که خواندن تار

شتر نسبت یب ید آمدن خودآگاهیک هگل و مارکس است، که پدیالکتیحاکم بر د
د در ساختار روابط یرا با يضرورت به آزاد يهاز حوز ینی، و گذار عيبه آزاد
د: یان سرور و بنده) دیان طبقات، می، میاصل ين گروههاایژه می(به و یاجتماع
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 یف نمیتعر يت فردیذهن يهیرا از زاو يآزاد یعنی. یدر ساختار اجتماع
 خ رشدیکه در تار ياست. ساختار» ینیساختار ع«ک ی ي، بلکه آزادمیکن
کشد. می خاص به کجا يا گروههاینکه سرنوشت افراد یتوجه به ا یکند، بمی

توان می م او رایمفاه يههم یکند، ولمی استفاده ینیروح ع(هگل از اصطالح 
 یو فرهنگ یاسیس يبه شکل نهادها ینیکرد و گفت ساختار ع یجامعه شناخت

در قبال  یآگاه«ا ی» ياز آزاد یآگاه«د یگومی که او يزیها، و آنچ يضامن آزاد
در  ینیزنان و ... که به طور عحقوق ، یو مدن یهمان حقوق اجتماع» يآزاد

 شوند.)می تیشتر تثبیجوامع ب

 
ن اعتقاد است که حرکت یدارم، ا ی، که من با آن سمپاتين تئوریز جذاب ایچ

ست. یر نیدرگ يل و خواست انسانهایاست و تابع تما ینیک حرکت عیخ یتار
از وقوع  یفهمند که مدتمی را یخیتار يهدیک پدی یواقع یمعن یزمانها انسان

ت یا اصوالً در هر موقعی، یک حرکت اجتماعیرودار یآن گذشته باشد. درگ
رون یب یخیتار ینسب یست که ما خودمان را از آن آگاهیر نی، امکان پذیخیتار

است  يزین همان چیم. ایبپرداز يخ  به داوریرون تاریگاه بیک جایم و از یبکش
 یعنیند، یگومی سم)یومانیه ی(آنتسم یبه آن ضدـ اومان یاجتماع يکه در تئور

» من«ا اعتقاد نداشتن به ی؛ یاعتقاد نداشتن به انسان آزاد و مختار و عقالن
به نظر شما سزاوار شماتت  است که ممکناي سوژه. جنبه يها فلسفی، یدکارت

 دایپ یخیه تاریتوجها یقربان هايیحاً دردها و بدبختین است که تلویباشد ا
 نده حواله دادهیافتد و به آ می مرتب عقبها ینکه سعادت بعضیا ایکند، می
 شود!می

 
ل آدمها یستانسیاگز يهشود تجربمی ده گرفتهیدگاه نادین نوع دیکه در ا يزیچ

روزمره با پوست و گوشت  یکه انسان در زندگ یزهائیآن چ يهاست. تجرب
 یو مفهوم یمعن، ک انسانی یت زندگیفیک یابیارزکند. می خودش احساس

کند، همه به می که در مورد آن یآن آدم دارد و قضاوت يبرا ین زندگیکه ا
صحبت کرد بدون » شرفتیپ«شود از می ایدارد. آ یاو بستگ يوجود يهتجرب
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 يهدیم، پدیدگاه که نگاه کنین دیم؟ از اینیافراد را بب ین بعد زندگیآنکه ا
 .هم وجود دارد و هم وجود نداردشود. ی میار نسبیبساي دهیشرفت، پدیپ
 

م وضع واقعاً به ینیاگر بب، میگ نگاه کنیخ هم از نزدیتار هايیحتا اگر به قربان
 يهلحظآدم کم شده،  يبت تعدادیاز رنج و مص یبهتر شده، در جائ یطور نسب

ست. البته به ین یشرفتین پیم ایم بگوئیتوان یخودش را نشان داده، نم يدیام
نجا منظور یبرگشتن به اوضاع بدتر. روشن است ا یشگیو با امکان هم ینسبطور 
ا یست، ی) نproblem solving» (حل مشکل« یبه معن» حل مشکالت«من 
خ نشان داد. بلکه در یتوان در تارمی شهیرا همها نیش مهارت و فن، که ایافزا

با ، ریتعب نیاست. پس به ا یستیز يمعناو  ی، رفتار فرهنگارزش ها يهحوز
شه یشرفت همی، پیزندگ یل ارزش و معنیستانسیو اگز يوجود يهتوجه به  جنب

 است. ي) بشرsufferingبت (یرنج و مص یکیالکتیشه آن طرف دیو هم ینسب

 
 افتهیدر جوامع توسعه ن

شرفت به یت و پیمدرن يهدیافته با پدیدر مورد مشکالت برخورد جوامع توسعه ن
، ياقتصاد ي، پروژه بازسازیکیم: یم به سه جنبه نگاه کنیتوانمی ر مدرن،یتعب

 مُدرن یاسیس يجاد نهادهایا يهپروژ، دومو رشد است؛  يزیبرنامه ر
کند به می دایکه ارتباط پ یتحول فرهنگ يهسوم پروژو حقوق) ؛ و  یاسی(س

طور م و به یکه صحبت اش را کرد» شرفتیپ« یو و ارزشینورمات هايهمان جنبه
ن کشورها و همان یمردم ا یاجتماع یروانشناسشود به می م مربوطیمستق
 يهشدن فرهنگ مدرن. من در مورد دو جنب یدر مقابل جهان» تیهو« يهمسأل

 یاما هرسه جنبه به هم مربوط هستند و نم، کنم یاد صحبت نمیاول اآلن ز
 ک کرد.یت آنها را تفکیتوان در واقع

 
د، اول یدانمی همان طورکه يرشد اقتصاد يهکه درمورد پروژکنم می فقط اشاره

توسعه  يآن کشورها هاييمطرح بود که طبق تئور» ونیزاسیمدرن« يهنسخ
را که اروپا در  يریتوانستند همان مسی میخارج يهیافته با مشارکت سرماین



 46 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

و والت روست هاييتئورها نیکنند. ا یکرده، ظرف دو سه دهه ط یدوسه قرن ط
لز و یادوارد ش یجامعه شناخت هايينگتون بودند در کنار تئوریو ساموئل هانت

 دادند.می ران هم درس شانیا ينکلس،  که در دانشگاههایالکس ا

 
 هاييدا کرد، تئوریشهرت پ يالدیشصت و هفتاد م يهبعدها در ده يگریمُدل د
نه تنها باعث  یخارج يهیبه سرما ی، که طبق آنها وابستگ»یوابستگ«مکتب 
 يهکند. بعد در اواخر دهمی دیرا هم تشد یشود بلکه عقب ماندگ یرشد نم

ن مدل مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد که یهشتاد ا يهل دهیهفتاد و اوا
وان، یو تا یتوانند مانند کره جنوبمی جهان سوم يه داریسرما يبرعکس، کشورها

ن مورد کتاب یبا رشد باال داشته باشند (در ا یصنعت يهیا حتا ژاپن، سرمای
م، یآنرا خواند یو شگفت يما با کنجکاو يهکه هم ل وارنیب یسیست انگلیمارکس
داشت  ینقش مهم یجهان يه داریسم و سرمایالیاز نقش امپر مثبت یابیدر ارز

 را برعکس کرد). یوابستگ يو رابطه با تئور

 
 يهمتروپول و مسأل يکشورها یستیتاریمان هاياستیاما چند سال بعد، س

را گرفت و باز  آنها جهان سوم دوباره جلو رشد يکشورها یبانک هايوام
 یاسیرونق گرفت. اآلن هم که جهان از لحاظ س» نابرابر يهمبادل« هاييتئور

و رشد  يزیبرنامه ر يبرا یچ مُدل کاملیرسد همی شده، به نظر یک قطبی
ن کشورها یکه در ا يدئولوژیبا هر ا یاسیس يرویوجود ندارد. و هر ن شتابان

ک راهنما و راه حل یسروکار دارد بدون آنکه  یکار باشد، با مشکالت مشابه يرو
 داشته باشد. يدیجد ياقتصاد

 
 استیدر س

)، از استقرار خود يمُدرن (نهاد ساز یاسیس يجاد نهادهایا يهدر مورد پروژ
توأم بوده.  يشتریب هايکار با شکست يهم، کارنامیکه بگذر یدولت مل
 یتک حزب هاييکتاتوریا دیکه از دست استعمار خالص شدند،  یکشورهائ

 یدر جهت استقرار دموکراس ی. حتا اگر کوششیستیتاریلیم هايمیا رژیاند بوده
 ينهاد یو پارلمان. ول يریگ يبه رأشتر منحصر شده یصورت گرفته، ب یبورژوائ
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 یتیهو يریگتر شکلک حقوق و قضاوت و مهمی، نظام دموکراتیشدن حقوق مدن
 هرگز شکل نگرفته است. یو حقوق مدن يشهروند یم انتزاعیافراد بر اساس مفاه

 
مثل ، یتر دموکراسشرفتهیپ هايصحبت از شکلاي نهین زمیک چنیدر 

در ، گذشتهها نیدارد. از ا یائیوتوپیخصلت  یشورائ ا نظامی یمشارکت یدموکراس
ب کردن و ساختن نظام یترک، ن دارندین و درآمد پائید پائیکه تول یکشورهائ

سم یپلورال الًاست. چون معمواي دهیچیار کار پیبس يبا نظام اقتصاد یاسیس
 ياقتصاد قوکنند که کل می مؤثر کار یوقت، يقو یصنف هايهیا اتحادی یاسیس

 ين رویاز پائ یدموکراس، یمحصولا تکیف یک اقتصاد ضعیوگرنه در ، باشد
 ين نوع نظامهایباال بردن انباشت در ا، گذارد. برعکسی میر منفید تأثیتول

 است. یدولت يهو مداخل ين کاریپلیسیل دیمستلزم تحم يدارهیسرما

 
 پروژه تحول فرهنگ

مردم،  یاجتماع یشود به روانشناسمی که مربوط یفرهنگ هايدر مورد پروژه
 يهست روزمریز يایدنو بر  یو جمع يکه تمدن مُدرن بر روان فرد يریتأث

ته پرداخته ین بعد مُدرنیکه به ا یف ورلد)، در تمام کتابهائیگذارد (المی انسانها
 يامکانات آزادنکه یت عالوه بر ایکه مدرناند ن نکته را تکرار کردهیشه ایاند، هم

خطر، کند، همزمان احتماالت می شتری) بیسنت يهد جامعیانسانها را (از ق
 شیو احتمال برخورد با امور ناشناخته را هم به همان نسبت افزا یسک، ناامنیر

 هايبه مدار حرکت یت نسبتن ثابت در زندگیک موقعیدهد، و آدم را از می
 کند.می پرتاب یدر پ یع و تحوالت پیسر

 
 يکشورها یشود. در جامعه شناسمی انسان عوض یتم و ضرباهنگ زندگیتمام ر

بحران ارزش ها، از د: یل آشنا هستین قبیاز ا یافته حتماً با اصالحاتیتوسعه ن
انسان راً، یا اخی. یف سنت، غرب زدگیت، تضعی، از دست رفتن هویگانگیخود ب

ن ینها. همه اشاره دارند به ایر ایو نظا ید فرهنگی، تبعيدی، انسان تبعینینابیب
مدام خودش را در  یت انسان در طول زندگیع مدرنیت که با آمدن سریوضع
چ چراغ راهنما یکه ه یهائتیندارد. موقع یند که با آن آشنائیبی میهایتیموقع
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که  یهائتیرد. موقعیست که آدم از آن کمک بگیش نیبرا یو دستورالعمل قبل
به خاطر متحول بودن  یاند ولیسنت يهجامع يد و بندها و اصول آشنایفاقد ق

 کند.ی میش و ناامنیو ناآشنا بودنش مدام آدم را دچار ابهام و تشو

 
 يههمراه است. نمون یجابه جائ یکیزیف يهت غالب اوقات با تجربیمدرن يهتجرب

شود، مثل می آن، آمدن از ده به شهر است، که به انحاء مختلف تکرار یپیآرکه تا
 س. آمدن از جهان سوم به کشور متروپول.یآمدن از شهر به متروپول

 

 توسعه يتراژد
ز یالوئ«ژان ژاك روسو به نام  يرمانها یکیکند، در می مارشال بِرمن اشاره

 یپیک کاراکتر آرکه تایاست به نام سن پرو ( ی، قهرمان رمان که جوان»دیجد
آن، بلکه در عصر  یونگی یکیزیمتاف یپ نه به معنیتا یمدرن ــ منظورم از آرک

 است که به اشکال متفاوت مرتب تکراراي هیاول يهالگو و نمون یمدرن به معن
د که چقدر دوست اش یگومی سد وینومی شود) به نامزدش در دهکده نامهمی

داند از امروز تا فردا  ین شهر بزرگ نمیکند که در امی دارد، اما همزمان اعتراف
گر همه یچه خواهد شد، به چه دل خواهد بست و به که عاشق خواهد شد. د

 ر است.یناپذ ینیبشیز پیچ

 
م. یشومی روبرو يشمار یمشابه ب هايات توده پسند با نمونهیدر هنر و ادب

سرخ و «ن سورل در یبالزاك؛ ژول ي» ویبابا گور«ان اك در رمینیت راستیشخص
. هنر توده یوسکیداستا» ت و مکافاتیجنا«کوف در یاستاندال؛ راسکولن» اهیس

(در از دست رفتن  صریقخودش را دارد:  یپیتا یآرک هايپسند خودمان چهره
 هايیهمچون سامورائ دیرشو  داش آکل)، يناموس و جوانمرد یسنت هايارزش

 يو جوانمرد یپهلوان يبرا یگر کسیشده است و د يشان سپرکه زمانه یرانیا
 کند. یآنها تره هم خرد نم

 
ت یزبان و خالق يهد، مسألیکه در تبع ين ساعدیغالمحس» يدیانسان تبع«

نمونه کند.  می گانه، سرانجام او را با زوال خود روبرویک کالنشهر بیدر  يهنر
شناسد، می »ونیموتاس«گان به نام یوش شایدار یرانین را روشنفکر اینچنیا یهائ
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ن برخوردها با یالخلقه بودن. اا حتا ناقصی يناهنجار يبرا یکیژنت یاصطالح
مثال در  يشود. برامی ، در فرهنگ عوام گاه به شکل طنز ظاهرشوك تجدد

 ینده اش بود، کاراکتر آرکینما ید محسنیکه مج ی، آن کاراکتر دهاتیلمفارسیف
، اسمال »قاطبه يآقا«صمدآغا،  يالهایدر سر» باقرزاده«ا ی؛ »هالو يآقا« یپیتا

 ورك.یویدر ن

 
 ب گریتخر يهسازند

ت یک مدرنین بُعد تراژیمدرن، که ا یپیتا یآرک ين کاراکترهایاز مهمتر یکیاما 
 لدریا مَستربی) developer( وِلوپر يد/گذارد، کاراکتر شهرساز می شیرا به نما

)master builder( هم سازنده است و هم که همزمان،  یاست. کس
 .گربیتخر

 
 هرآنچه جامد است در هوا ذوب«ک و پرآوازه اش یمارشال برمن در کتاب کالس

ق ین کاراکتر را از طریا، را دارد» توسعه يتراژد«که عنوان  یدر فصل، »شودمی
 هاياز جنبه یکیکند. ی میبررس یگوته به خوب» ستوفا« يتراژد یبررس

است. درست در  يو به طبع شهرساز ینیعصر مدرن، شهرنش» یستوفا«
 یم. وقتینیبمی ب را باهمیو تخر یندِ سازندگیاست که فرا مدرن يشهرساز

 ين است که تمام ساختارهایاش ایکه قرار است شاهراه و بولوار ساخته شود، معن
رفت و آمد  و ها ن کوچهیق ایکه از طر یک و روابط مردمیبار هاي، کوچهیسنت

د یبا، چهره به چهره داشتند یاجتماع يهاز مراود یکردند و نوع خاصمی مالقات
 ان برود.یاز م

 
 هايساخته شوند، خانهها م و آسمانخراشیعظ هايقرار است ساختمان یوقت
ها رد. باغیگمی سکوت را ياهو جایکنند. ه ید جا را خالیشان باو ساکنان یسنت

شود. رودها می دهین بریان بروند تا ساختمانها باال روند. رابطه با زمید از میبا
 یحلب«ا ین یبه نام زاغه نشاي تازه یستیشود. فاضالب و زباله و جهان زمی آلوده
عشق » و توسعه یسازندگ«در راه » ستوفا«شود. می سیور متروپولیز» آباد
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 يدهایل ویجکقت کاراکتر یدهد! معمار و شهرساز در حقمی خود را به کشتن
 عصر مدرن است.

 
 اینوستالژ

 يمعمارغم » ا در برابر غربیآس«ک خود یگان در کتاب نوستالژیوش شایدار
 یشد در هر گوشه و کنارش خلوتمی خورد کهمی را یمیقد هايخانه یسنت

کرد.  یر ساکنان خانه زندگیاز سا» جدا«تعمق و تفکر، بدون آنکه  يداشت برا
سنت  يهشیشه به ریرسد تا تمی از راه یو بساز و بفروش يآنگاه آپارتمان ساز

 گر!یناهنجار د» ونیموتاس«ک یبزند. 

 
چند نسل و  یزندگ ین تحوالت،که در اروپا طین جاست که تمام اینکته ا

ک نسل و در ی یزندگ یط» جهان سوم« يچندصدسال اتفاق افتاد، در کشورها
شود می ن خاطر سرعت سرسام آورش باعثیافتد، و به هممی دو دهه اتفاق یکی

برمن، دست به  گذرانند، به قول مارشال یرا از سرمها ن تجربهیکه ا یکه کسان
 ش مُدرنیپ يهک بهشت گمشدیغم غربت ک و ینوستالژ هايدامن اسطوره

. یاسیو س یسم فرهنگیونالیا ناسیا عرفان، ی، یمذهب یادگرائیا به شکل بنیباشند: 
 يهگذشته طبعاً نه تنها در فرهنگ عوام، بلکه در پهن يایغم غربت و نوستالژ

ت روشنفکران ضد مدرن یکند و باعث محبوبمی و تفکر هم بروز يروشنفکر
 شود.می دیهمچون آل احمد و فرد

 
 تیشرفت ـ بربریپ

ا انباشت ی، یتوان به انباشت شناخت علممی شرفت راینکه: پیبحث ا يهخالص
است، چون  ير کرد، که برداشت محدودیتعب» مشکلحل «و فن و ها مهارت

 یمیمفاه یارزش يهباشد. به خاطر جنب وینورماتد یشرفت بایپ یواقع یمعن
از  یکه طبق بعض یمیر آنها. مفاهی، حقوق و نظایبائی، صلح، شکيچون آزاد

خ یر تاریرا در مس شدن آنها ينهادا ی از آنها یآگاهم یتوانمی خیتار هايتیروا
ا یو) ی(مَستر نارت» یت اصلیروا«و در چارچوب همان ینورماتاي م، توسعهینیب
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م: در یبزرگ، که در کار کانت، هگل ،مارکس و هابرماس دار Hبا  يستوریه
 ).ینیروح عاست و حقوق (همان یفرهنگ و س یعموم هايپهنه

 
ها را انسان يهل تجربیستانسین مشکل را دارند که بُعد اگزیاها تین روایا یول

ا سارتر به آن یا آدورنو ین ینامیمثل والتر ب یکه آدم هائ يبعد، رندیگمی دهیناد
همزمان،  یخیتار هايم که لحظهینیبمی م،یرین بعد را در نظر بگینظر دارند. اگر ا

را در خودشان دارند و هم عنصر  یخوشبخت یائیوتوپیهم عنصر 
 یچندان تفاوت یشگیشرفت همینانه به پید، اعتقاد خوشبین دی. با ارا یبیتخر

 شرفت ندارد.یپ  يهنانیبا انکار مطلق و بدب

 
 بت رایپسرفت، و مص، بیتر آن است که درست همانجا که تخرنانهیواقع ب

م تا هرجا ید را در تفکرمان زنده نگهداریشرفت و اصل امیپ يهم، انگارینیبمی
م. اما در یت کنیل به واقعیم آن را تبدیباز شد، بتوان یا راهیاي ، روزنهیامکان

ش یتیل به بُت و فیرود که تبدمی »شرفتیپ«ن حال، به محض آنکه فکر یع
 یخ واقعیتار یقت نفیا دستورالعمل شود (که در حقی يدئولوژیل به ایشود، تبد

خ یتارر انسان در یتقد یشگیتلخ و هم يهیسو يهاست)، دوباره فکرمان را متوج
شه یهمنکه یبه ا یاند فراموش بشوند، و آگاهشده یم آنها که قربانیم و نگذاریبکن

د یک باشد که امیتواند نزدمی ت همانقدر به مای، و بربریکیخطر شر، تار
 .و تحقق آن يبه آزاد

 
 1372 ینفرورد 20جمعه ـ  1993ل ینهم آور
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 فصل سوم

 
 

 ت زندگییفیبهبود ک
 

 توسعه يراهها

ت در یعضو یران مکرراً متقاضیا یاسالم يش از ده سال است که جمهوریب
م ین تصمیدر کشور ما، ا یاستیشده است. مثل هر س یسازمان تجارت جهان

ن بوده یچندان مورد بحث قرار نگرفته است. اما فرض بر ا یعموم يهز در حوزین
را بازار یبه نفع اقتصاد کشور است ز یت در سازمان تجارت جهانیکه عضو
ش، ید. پنج سال پیگشامی ما یمحصوالت صادرات يشرفته را به رویپ يکشورها
ف، یشر ی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیلیفارس به نقل از مسعود ن يخبرگزار
م و هر قدر در یوقت ندار یوستن به سازمان تجارت جهانیپ يتا ابد برا«نوشت، 

زان انزوا و هدر رفتن منابع و یم میوستن تعلل کنیط جهت پیا کردن شرایمه
، 1384خ شش بهمن یبعد، در تار يچند» شتر خواهد شد.یب یثروت مل
 یران در سازمان تجارت جهانیحضور ا یهاشم يآقا«مهر گزارش داد،  يخبرگزار

آن روز  ير عنوان کرد و گفت: اگر گمرك کل اقتصاد خود را برایرا اجتناب ناپذ
د عالمانه در یشود و بامی ریجبران ناپذ هايماده نکند، کشور دچار خسارتآ

 یرفسنجان یت اهللا هاشمیآم. یفعال داشته باش يحضور یتجارت جهان
از  يارین عامل در رفع بسیا را مهمتریپو يه اقتصادیروان و فعال در سا یتجارت

دور یشدن طرح کر يدر حوزه قاچاق کاال عنوان کرد و گفت: جد یمشکالت کنون
منطقه  يبر تجارت کاال در کشورها يریرات چشمگینده تاثیشمال ـ جنوب در آ

 »ران خواهد گذاشت.یژه ایو به و

به  یوستن به سازمان تجارت جهانید که پیآمی ن بریچنها ن گفتهیا يهاز هم
وستن یاق به پین اشتید. اما همزمان با ایمردم خواهد انجام یط زندگیبهبود شرا

ه یشدن سرما یوندِ محکم تر با روند جهانیگر، پیا به عبارت دی، یبه اقتصاد جهان
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)globalizationه ی، همصدا با نظریاسالم يجمهور هايدئولوگیاز ا ی)، برخ
 يهدر پهن یهان)، برآنند که نظم جي(پسااستعمار» ستیالیپُست کولون«پردازان 

 هايدئولوگین ایشود. امی کنترل یو استکبار جهانها اقتصاد، توسط ابرقدرت
ـ جنوب« ياقتصاد يهگرا اصرار دارند که رابطیبوم ـ پ«ا ی» شمال  ، »رامونیمرکز

ن نظر، آنها به ینابرابر است. در دفاع از ا يهبر مبادل یو متک ياستعماراي رابطه
 ین المللیصندوق ب«، »یبانک جهان«چون  یهایت سازمانیفعالطور اخص به 

ن یکنند. آنها معتقدند عملکرد امی اشاره» یسازمان تجارت جهان«، و »پول
 ناتو است. یمان نظامیعملکرد پ يسازمان ها، معادل اقتصاد

شود و  یاست نمی، منحصر به اقتصاد و س»شمال ـ جنوب« يهقت، رابطیدرحق
 يهش روزنامیپ يکند. چندمی تیز سراین یاجتماع ینگ و آگاهفره يهطیبه ح

، ینظام ي، همسان با ناتویفرهنگ ينام برد. ناتو» یفرهنگ يناتو«هان از یک
م و یرمستقیغ يفرهنگ است که از راهها يهطیل روابط سلطه در حیتحم

استعمار ت یذهن« يهرد. در مرکز آن، اشاعیگمی سود» نرم و خزنده« هايوهیش
به عنوان » ییگرامصرف«ز یرد و تجویگمی ) قرارcolonized mind» (زده
عنوان مُد روز » ذهن استعمار زده«مردم.  یت زندگیفیبهبود ک يهوین شیبهتر

تر یمیقد هاين برچسبیگزیکا است که جایدر آمر یستیالیمطالعات پست کولون
» ت باختهیهو«، و »گانهیاز خود ب«، »سکوالر«، »یفکل«، »برالیل«، »غربزده«

 شده است.

 صحبت ی) تمدنparadigm» (میپارادا«ا یک الگو یم، ما از یک که بنگرین
مردم، ظاهراً  یت زندگیفیو بهبود ک» یافتگیتوسعه ن«خروج از  يم که برایکنمی

را یز م ظاهراً،ییگومی شود.می زیافته تجویجهانِ توسعه ن يبرا» غرب« ياز سو
، یو فرامل یاس ملیه در مقی، حرکت سرمایاسیبر اقتصاد س یمبتن یلیدر تحل

گرانه توطئه یه است. آن را کسیخود نظام سرما یو منطق درون يتابع قانومند
رفته شد، ین نظام پذیکه ا یکند! هنگامیل نمیگران تحمینت بردیو با خبث ط

د. از جمله یآمی ست، با آنیز يهویز، در فرهنگ و شیگر نید يزهایچ ياریبس
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 یق و رفتار فرهنگیبا عال يمتوسط شهر يه، گسترش طبقیطبقات يقطب بند
  ).cosmopolitan( برال و جهانوطنیشتر روشنفکران لیخاص خود، و حضور ب

ان یجاذبه و دافعه، تجددگرا يروی، دو نیرامونیپ يهافتی، در جهان توسعه نيبار
م یکنند. ما قادر نخواهیی میآراصف یم تمدنین پارادیبرابر اان، در یگرایو بوم
م اگر یران بسنجیان را در ایگرا یان و بومیتجددگرا يو ادعاهاها ار گفتهیبود ع
، محل بروز یعموم يهآزاد نباشد. حوز )Public Sphere( یعموم يهحوز

استها یان سیدن سود و زیخرد و استداللِ عموم مردم است. شهروندان، با سنج
زند. یری میش را به صندوق افکار عمومیخو يخود، رأ یت زندگیفیدر ارتباط با ک

 م گشت.ین نکته بازخواهیبه ا

در مناطق  يمبارزات ضداستعمار یجیدوم و آغاز تدر یان جنگ جهانیپس از پا
باال رفتن  ی، به معنيشد که رشداقتصادمی ن تصوریجهان، چن يهافتیتوسعه ن

 تی، کفايریگو قابل اندازه یک شاخص کمّـی) همچون GNPرانه (درآمد س
پس از  یکین کشورها یکه ا ین مناطق به رفاه نائل شوند. حتا زمانیکند تا امی

ن یا يگرا ین تفکر بر رهبران ملیدند، بازهم همیرس» استقالل«به  يگرید
ع یکشورشان هرچه سرخواستند می غالب بود. آنها »يپسااستعمار« يکشورها
ون یزاسیگشتند که مدرني میزیراز برنامهاي شود و به دنبال نسخه یتر صنعت

ت ین مدت در کشورشان متحقق سازد. موفقیرا به شکل شتابان و در کوتاهتر
، یمیط اقلیکرد. شرامی گر فرقیبه کشور د ياز کشور» ونیزاسیمدرن« يهنسخ

گر در یعوامل د ياری، و بسیستم آموزشین، سی، دی، فرهنگ بومیاسینظام س
ن یترگذاشتند. ناموفقمی ریون تأثیزاسیمدرن يهاده کردن نسخیپ يهنحو

 ین مناطق در جنوب و جنوب شرقیترانه، و موفقیقا و خاورمیدر آفرها نمونه
ران، در عصر ید آمدند. در این، پدیالت يکایآمر ياز کشورها یا، و بعضیآس

ژه پس از اصالحات ی، به ويدوران سلطنت محمدرضا پهلورضاخان و سپس در 
را  یو فئودال یون موفق شد روابط خانخانیزاسی، مدرن»دیانقالب سف«و  یارض
زه یمکاناي و صنعت رشد کرد، و اقتصاد روستا تا اندازه ینیف کند. شهرنشیضع

 يز، مثل هرجاین یوارد شد. فرهنگ متجدد و غرب يکشاورز يهیو به مدار سرما
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 يه، ذائقیا، به همراه آموزش و پرورش مدرن وارد شد و رفتار فرهنگیگر دنید
 يمتوسط شهر يهطبق يهدیتازه به دوران رس هايهی، و ساختار احساس اليهنر

 ن کرد.یرا متع

 باال رفتن ینرشد، به مع هاين نمونهیترروشن شد که حتا موفق ياما به زود
 یاسیکوچک متوسط و نخبگان س يه، و رفاه طبق)GNPمحصول ناخالص ملی (

ت مردم نبوده است. یاکثر یبهبود زندگ یچ وجه به معنی، به هیو فرهنگ
ت یاکثر یزندگ يهویت و زوال شیاقل یون باعث رونق زندگیزاسیمدرن

ک یت را در ین اکثریبتواند اا تازه به شهرآمده شده بود، بدون آنکه ین یروستانش
 یت روشن فرهنگیو عزت نفس و هو یش و رفاه نسبیدار، با آسایمعن یزندگ

و  يان نرخ رشد اقتصادیر بود) ادغام کند. میدر روستا امکانپذ ی(همان که زمان
 ییگرا یافتاد. بوم یمیشرافتمندانه، شکاف عظ یک زندگی یفیک هايشاخص

کن شده از سنت، شهیر تِیجمع یتی، از دل نارضایفرهنگک، و یدئولوژی، ایاسیس
و گلوبال بود که » یجهان«که همانقدر اي دهیرون آمد. پدی، ب»تیهو«ن، و یزم

 ه.یمنطق خودگسـترِ سرما
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 ت بومی گرایذهن هايدوراهه

 يهویک شیــ و نه الزاماً تفکر  يهویشک ی ، به عنوانییگرایم که بومیگفت
د؛ یآمی ن و سنت بریشه کن شده از زمیر يانسانها یتیست ــ از دل نارضایز

ن یاپندارند. می غرب یخود را دستخوش تهاجم فرهنگ» تیهو«که  ییانسانها
و  یاسیاز لحاظ س ياقتصاد يهتوسع يراهها ت دارد.یشه در واقعیپندار ر

رون آمدن از یتوسعه و نحوه ب يستند. راههایا خنثا نی» طرف یب« یفرهنگ
 خاص خود را طلب يو روال فکر یاسیس ي، ساختارهاياقتصاد یماندگواپس

ک ی، اقتصاد یا خصوصی یدولت يهیسرما يرویبا ن» ونیزاسیمدرن«کنند. می
نام  »يامپراتور«، که امروزه آنرا یجهان يهیکشور درحال توسعه را با سرما
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حرکت و  یجهان يه)، شبکEmpire» (يامپراتور«دهد. می وندیاند، پگذاشته
 یا ابرقدرتیچ دولت یندارد و ه یا ملی یاسیه است که مرکز سیانباشت سرما
 يهندی) را نماWTO» (یسازمان تجارت جهان«د بتوان یراند. شایبرآن حکم نم

ه، به جز خودِ یرا سرمایآن، نه فرماندهنده! ز يهندیتنها نما ک آن خواند؛یسمبول
 ندارد. يگرید يهه، فرماندیسرما

 سازمان تجارت جهانی ت دریبخوان عضو ،يوند با امپراتوریگرا پیاگر تفکر بوم
ر آن است مبارزه یناپذ ییکه بخش جدا یرا بطلبد اما همزمان بخواهد با فرهنگ

 يروبروست. روند جهانگستر )dilemma» (ندیناخوشا يهدوراه«ک یکند، با 
از اقالم اي اههیده، سیهرکشور تازه از راه رس ي)  براglobalizationه (یسرما
ن همان فرهنگ یاست. ا ییگرامصرفکند که در صدر آن می زیتجو یواردات

» یفرهنگ يناتو«د اسم آن را یتوانمی است. یجهان يهیکپارچه سازِ سرمای
و  يمتوسط شهر يهست طبقیز يهویش« يف آشنایا به همان توصید یبگذار
 شود.می نجا آغازیدرست از هم یفرهنگ »تهاجم«د. یبسنده کن» مدرن

ا یه ــ یبر اقتصاد سرما یمبتن يهست؟ در جامعیچ ستیز يهویشمنظور از 
ست مگر ین يزیل) چیف ستایست (الیز يهویش، ــ» ییبورژوا يهجامع«همان 
د یگومی د، اویصحبت کن یکائیک آمری. اگر با مصرف شهروندان يالگوها

فات او ین و چنان است. اگر در توصیمن چن» لیف ستایال«ا یست یز يهویش
فش یا تعری یزندگ يهن فرد از فلسفید: ایشومی ن نکتهید متوجه همیق شویدق

زند، می اش حرفیمصرف در زندگ يکند بلکه از الگویاز سعادت صحبت نم
 ید کند، به چه نوع رستورانیخر یا از چه فروشگاهینکه دوست دارد چه بپوشد یا
برد، می لذت یلمیشتر دوست دارد، از چه فیرا ب یزند، چه غداهائیشتر سرمیب

، ییبورژوا يهنها. در جامعیر ایدهد، و نظامی حیترج يگریرا به د یلیچه اتوموب
ز در ین» تیفرد«سازند. حتا توهم می افراد را» تیهو«اند که مصرف يالگوها

 مصرف افراد است. ي، همان الگويریگکپارچه ساز و تودهی يهن جامعیچن

» یربومیغ« يهتوسع يان، راههایگرایاز بوم ياریبس یاسیدر ناخودآگاه س
پُست )، خود معادل استعمار نو است. اما آنها و همفکران يسم اقتصادیبرالی(ل
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 یارائه نم يگرید ياقتصاد يهه، نسخیشان، در برابر اقتصاد سرما ستیالیکولون
 يبرا يتر، آماج سهلیو فرهنگ یاسیسم سیبرالیآنها ل يجه، برایدهند. در نت

در بارگاه  یآنها معادل بردگ يبر مصرف، برا یست مبتنیز يهویمقابله است. ش
 است. یاستکبار جهان

مصرف مهار  يبر الگوها یقهر دولت يرویاست که با ن یا حتا عملی ین عقالنیا ایآ
راند می ه بر آن حکمیکه سرما یم. در جهانیندازیب یم؟ به اطراف خود نگاهیبزن

م که یبقبوالنم. اگر به خود یم چه نخواهی، چه بخواهمیاما همه مصرف کننده
م، اگر با ین نداریا شلوار جیو کوکاکوال،  يفور يل، غدایبه اتوموب يازین
 یو جاروبرق یشوئن ظرفیون و ماشیزیم که از تلویخود را مجبور کن یکشاضتیر

د که یم دیم، باز خواهیکودکان صرف نظر کن يو اسباب باز یکیو ظرف پالست
تور «وتر، ی، کامپین عکاسیئو، دوربدی، نوار ویقیموس يهصفح يهمصرف کنند

مرغ  يم و برایبه سوپرمارکت بزن يد سریم. باز بای، و تلفن همراه هست»یمسافرت
ات یو لبن يروغن و قند و چا هايو محصول کارخانه یو گوشت واردات ینیماش

 م.یگر بسپاریبه دست د یات، ارزش مبادله را از دستیو دخان

تزا، همبرگر یخواهد پمی آن است کهگرا  یبومت یند ذهنیناخوشا يهدوراه
ر ابرو بردارد، یرد، زیبگ يم الغریمصرف کند، رژ یکنتاک يمکدانالد، و مرغ سوخار

 یثارگر و منتظرالظهور هم باقیسر بکارد، و همزمان ا ياش را عمل کند، مو ینیب
ـ هم در می گرا آن است که یست بومیز يهویش يهبماند. دوراه ت یواقعخواهد ـ

کند  یاش را مدرن و تهرانیظ شهرستانیغل يهک ــ لهجیو هم به طور سمبول
 يوالهایمستند نشان داده شده در فست هايلمین روزها، به شهادت فیکه ا ي(کار
از پس آن  یز به خوبیپ قم و مشهد نیان جوان و خوش تی، حتا روحانیجهان
ست چه) وفادار بماند. حتا ین ل خود (معلومیت اصیند) و همزمان به هویآ یبرم
دست از  یین مصرفگرایز در برابر این» ادگرایبن«و عربستان » ستیکمون«ن یچ

و اقتصاد  یاضت کشیاز راه ر یت زندگیفیاند. مگر بهبود کمقاومت شسته
 ل کرد؟یشود بازار را تعطمی قابل حصول است؟ مگر یشتیمع
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شتر به یدان دهد، بیشتر به مصرف میآن است که هرچه ب ییگرایبوم يهدوراه
شتر ید بیرد، بایسم فاصله بگیبرالیافتد، و هرچه بخواهد از لمی »سمیبرالیل«دام 
و » یدوب«چون  یهایواژه، یین سپهر معنایافسار بزند! در ا» مصرف«بر 

 نیو ااند؛ » مصرف«و » کایآمر« يبرا ییا داللت گرهای، اسم رمز »شیک«
 ک تر است!یز به ما نزدیان خون نیمصرف از شر

اقالم ضرورت ندارد و آنها  یکنند که مصرف برخ ثابتتوانند می انیگرا یا بومیآ
ک دستگاه یا داشتن یند؟ آیآمی لوکس به شمار يتجمالت و کاالها يهدر زمر

، و تلفن ینک آفتابیک جفت چکمه، عی، يوودیلم هالیدئو و چند فیش وینما
شود گوجه می دهیم که گاه شنین بگذریشود؟ (از امی ه، تجمالت محسوبهمرا
توان می ایلوکس اند!) آ يارشور، کاالیو خربزه هم مثل کالباس و خ یفرنگ

ن کاالها استفاده نکنند؟ اگر یکرد که از ا یتازه به شهر آمده را راض يجوانها
جهانگستر و » ذهن استعمار زده«اش آن است که  یباشد، معن یپاسخ منف

ن یبتوان جوانها را از ا یسیبالمنازع است. اگر پاسخ مثبت باشد و با قهرپل
اد، و ی، اعتیوع سرخوردگیمحروم کرد، آنگاه ش یجهان» ستیز يهویش«

 ، پرداخت.يثارگر و پسااستعماریا ییگرایبوم يد به عنوان بهایرا هم با یخودکش

م. یادآور شویرا اي د نکتهیم، بایسم بپردازیبرالیل يهاز آنکه به نسخ شیاما پ
مصرف  يست که کاالهاین نیان، انتقاد چپ سکوالر اینش بومی گرایبرخالف ب

مقاومت در برابر تهاجم  يههستند و جبه یو طاغوت يرضروریشده، لوکس، غ
سکوالر آن است که کنند. انتقاد چپ می فی) را تضعیفرهنگ ي(ناتو یفرهنگ

شود. آن  یحاکم برآن، شامل همه نم يدئولوژیا ين مصرف، برخالف ادعایا
از مردم، همان  ياریبس يبرا» مصرف يایرو«است و  یاز طبقاتیبر امت یمبتن

ست بلکه ین» مصرف«م، انتقاد به یک که بنگرین انتقاد، نیماند. ای میباق» ایرو«
 ست.اد یتول یروابط اجتماعانتقاد از 
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 هاسمیبرالینئول

افته، تب مبارزات یاسی در کشورهاي توسعه نیان روشنفکران سین روزها در میا
نکه چه نوع یمربوط به آنها فروکش کرده است. ا هايدئولوژيیضد استعماري و ا

را در  نواستعماري يهتواند نوع رابطمی ق تریدقدولت وابسته ک یلی از یتحل
روي یا نیح دهد، و چه طبقه ینی توضیکاي التیا آمریی، یقایی، آفریایکشوري آس

» ه داري وابستهیکومپرادوري ـ سرما«ا یاجتماعی قادر است روابط شبه فئودالی 
ست. واژگان، ین روشنفکران نیان ایگر پرسش مهمی در میان بردارد، دیرا از م

ا ی» بخش ملییمبارزات آزاد«مربوط به  هايسکورسیم، و دیمفاه
و باستانی دارند، با آنکه هنوز حتا عمر » از مدافتاده«نی یطن» ستییالیضدامپر«
ان یان دانشجویک نسل کامل از آن دوران پرتب و تاب نگذشته است. در می

کسی عکس  نشان نمی دهد، سارترا ی فانونبه خواندن اي کال، کسی عالقهیراد
 زان نمی کند.یوار اتاقش آویرا به د نیهوشی م

نابرابري را  هاينند و زخمیبمی در عوض، روشنفکرانی که هنوز طبقات را
ت دارند. یشکا سمیبرالینئولزي به نام یفراموش نکرده اند، به طور مبهمی از چ

 هايتئوري«وامدار شتر از آنکه ین روشنفکران بیدگاههاي ایرا، اوالً دیمبهم، ز
اقتصاد سمی که بررسی یا حتا مارکسیش باشد، یچند دهه پ» وابستگیِ 

تري تازه هايرا ارجح بداند، از تئوريل طبقاتی، و تئوري دولت یاسی، تحلیس
ل دارند که یو زبانی ثقاند ک و روشنفکرانهیرند که به شدت آکادمیگمی نشأت

ن یه، مثل همیومیک ی يهخوانندا یمعمولی  يهک درسخواندیبدون شک 
که در دست شما است (کارگزاران)، نمی تواند به سادگی از آن اي روزنامه

است اي موجود چندچهرهمورد انتقاد، چنان » سمیبرالینئول«سردرآورد؛ و دوماً 
ن یابرلیزایاسی کانت و آیس يهرد، از فلسفیز را دربربگیباً همه چیتواند تقرمی که

ی تا یویسم جان دیغربی؛ از پراگمات هاياست حقوق بشر دولتیگرفته تا س
اِن «چارد رورتی، از تئوري عدالت جان رالز تا یر یادِ فلسفیات بدون بنیاخالق

کنند اما می مدنی در جهان سوم تالش يهی که براي گشودن جامعهای»جی او
ن یاست؛ از صندوق بکا یی و آمریشان در کشورهاي اروپامرکز آنها و منبع بودجه
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است اشغال نظامی عراق و یالمللی پول وسازمان تجارت جهانی، تا باالخره س
 ناتو در افغانستان. يهیدولت تحت الحما

روي کار ارزان در یتوان به دلخواه دراز کرد. زندان گوانتانامو، نمی ست راین لیا
جارت سکس از ه در هند، تیقاچاق کل يهن، کارگران مهاجر در دوبی، شبکیچ

ن شارپ، سلمان رشدي یز جیرخشونت آمیغ يهل، تئوري مبارزیین تا اسرایاوکرا
ان هرسی علی، روشنفکران جهان سومی در استخدام ستادهاي فکري یو ع
را به نحوي معنی دار به ها زین چیا يهی نخی نامرئی همیره. گویی، و غیکایآمر

» سمیالیامپر«است. هم » سمیبرالینئول«کند و آن نخ همان می گر مرتبطیکدی
 رند.یگمی سم قراریبرالیر چتر نئولیمد روز ز» جهانی شدن«از مدافتاده و هم 

نزد » سمیبرالینئول«و » سمیبرالیل«د مهمتر، برچسب ینها و شایعالوه بر ا
ک اتهام یاقتدارگراي جهان سومی،  هايگرا و دولتبومی هايدئولوگیا

توان آن را به معناي می ت،یرود که بسته به موقعمی ز به شمارین اسییس
 هايسم، ناتوي فرهنگی، و توطئهینیگانگان، انقالب مخملی، فمیجاسوسی براي ب

ـ  هايسکورسیز به کار برد. دیناي رسانه » چپ«مشابه از دو قطب کامالً مخالف ـ
قرار است هم که » انهیف میط«شوند، اما می گر منطبقیکدیو راست ــ بر 

ل دهد، یرانقالبی و مسالمت جو را تشکیو غ» دئولوژيیبدور از ا«روشنفکران 
خواهد به خود بقبوالند در می شود کهمی گريیدئولوژي دیال به یخود تبد

 هاير و ببندهاي آشکار و پنهان دولت ها، و کشمکشیاسی و بگیس هاينزاع
تواند بی طرف بماند و می ،»نه هایجنگ آ«تی، در ینهادهاي امن يهپشت پرد

دئولوژي، فقط ین جماعتِ فارغ از ایرا جلو ببرد. ا» منافع ملت«فقط 
ن را به ته یمائو و لن يهخواهند. برخی، کتابهاي خاك خوردمی »دموکراسی«

 اند.ی الما پرکردهیات گاندي و داالیصندوقخانه انتقال داده، جاي آنها را با منو

ه یخ خود، نه سرمایدر کشوري که طی تار م:یبپرسجاي آن دارد که حال 
متوسط مستقل و فعالی در  يهبرال را از سرگذرانده و نه طبقیک لیداري کالس

ق دوانده، و ساختارهاي دولتی یعم هايشهیع شهري در آن رید و توزیبخش تول
ش از استقالل) و نه از نوع یآن نه از نوع نهادهاي مستعمراتی بوده (مثل هند پ
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سم و یبرالی(مثل هند پس از استقالل)، ل» پسااستعماري«ملی  هايدولت
ت ین کشوري به طور فعال خواهان عضویسم به چه معنا است؟ اگر چنیبرالینئول

ل گوناگون که به آن نمی یدر سازمان تجارت جهانی باشد اما همزمان ــ به دال
ي متحد آن اختالف االت متحده و دولتهایک ایتیم ــ با منافع ژئوپولیپرداز

د ین نظامی را چه بایاقتصادي چن يهک داشته باشد، راههاي توسعیاستراتژ
گري یزدی، چ»بورژوازي«به نام  يزید؟ اگر در ساختار اقتصادي، به جاي چینام

ن چه نوع یبخواهد سکان توسعه را در دست داشته باشد، ا »آقازاده ها«به نام 
ک، و تجددگرا یدگاههاي اصالح طلب، دموکراتیا دیسمی خواهد بود؟ آیبرالینئول

 د؟ینام» برالیل«د ید) را هم بایرا هم اضافه کن» سکوالر«د ی(ممکن است بخواه

ک فضاي خالی، یانگر یسم، تا چه اندازه نمایبرالیسم و نئولیبرالیگر، لیاز سوي د
ضد «بومی گرا و به اصالح  هايدئولوژيیشبرد ایبراي پاند ز موهومیک چی
 قت پوششیی؛ آنجا که در حقاسییس هايتئولوژيژه ی، به و»ستیالیمپرا

 »برالیدشمن ل«اري یدن به آنچه که فقط به یت بخشیشوند براي مشروعمی
 اسی خود ادامه دهد؟یتواند به اقتدار سمی

انگر مناسبات واقعی و یسم تا چه اندازه نمایبرالیسم و نئولیبرالیا برعکس، لی
ان دارا و ندار، سرور و برده را، نه بر یجهانی است که شکاف م يهینابرابر سرما

اساس مرزهاي ملی، شرق ـ غرب، وشمال ـ جنوب، بلکه بر اساس منطق روابط 
سم یبرالیآن ل يهکند؟ رابطمی دیباز تول» امپراتوري«ن ید در ایاجتماعی تول

گلوبال، از چه  سمیبرالین نئولی، با ا»مستقل و ملی«ک، یاصالح طلب، دموکرات
 نوع است؟

 1386بهمن  21کشنبه یکارگزاران ـ  يهچاپ اول ـ روزنام

  

 ما و روند جهانی شدن
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نخست به معنی جهانی  يه) در وهلglobalization» (جهانی شدن«مفهوم 
اجتماعی از همان ابتدا  يهک رابطیبه عنوان » هیسرما«ه است. یشدن سرما

سم در اروپا، به ماوراء یلیمرکانت يهرمحلی بود و از دوریو غ» خودگسترنده«
ر است که ما شاهد تالش یاخ يهکی دو دهیمرزهاي ملی نظر داشت. اما فقط در 

شتر موانع تجارت جهانی یان برداشتن هرچه بیشرفته براي از میفعال کشورهاي پ
ه یخواهد تجارت و بازارهاي سرمامی ن معنا،ین در ایشیزیم. گلوبالیابوده

)capital markets و ها کند، تا با دخالت هرچه کمتر دولت» آزاد«) را
د، خدمات، و رفاه اجتماعی، ینهادهاي تول شترِیهرچه ب هايسازيخصوصی

گر حرکت کند. جهانی شدن یه مالی بتواند به سرعت از محلی به محل دیسرما
دئولوژي بازار آزاد یاست: اتجارت بدون مرز آل خود، به معنی  دهیدر شکل ا
 ».سمیبرالینئول«ا همان ین شکل خود، یتردر خالص

کسان از یواحدهاي ملی به  يها همیست؟ آیان چین میدر اها نقش دولتپس 
ان کدام یدر سطح جهانی م» رقابت اقتصادي«برند؟ می نفع» شنیزیگلوبال«

اي ی(غرب، آس» تییچندمل هايبلوك«رد؟ واحدهاي ملی، یپذمی واحدها صورت
زر، یکروسافت، فایتی (مایچندمل هايا تنها شرکتیاروپا)،  يهیشرقی، اتحاد

» شمال ـ جنوب«و » غرب ـ شرق«اسی یس هايم بنديیوتا)؟ تقسیسونی، تو
ا به یکنند؟ آمی دایو روند جهانی شدن پاقتصادي  هايبلوكچه ارتباطی با 

نی وجود دارد که یوندند؟ چه تضمین روند بپیتر است که به امناطق محرومنفع 
نجامد یت زندگی در کشور ما بیفیوستن به سازمان تجارت جهانی به بهبود کیپ
ن بهداشت ودسترسی به ید، تأمیجاد اشتغال، دسترسی به آموزش و فنون جدی(ا

ا راههاي یشرکتهاي غربی است)؟ آی که حق انحصار قانونی آنها متعلق به یداروها
 يهبراي همتنها راه محتوم ن یا ایش پاي ما هست، یز براي توسعه پیگري نید

 کشورهاست؟

اگر بازارها آزاد بی تفاوت است. » شکل دولتها«سم نسبت به یبرالینئول
کتاتوري تک حزبی، یتواند با دموکراسی پارلمانی، دمی سمیبرالیبمانند، نئول

سلطنتی، و حکومت ژنرالها به خوبی  هايمیا تئوکراسی ها، رژینی یگارشی دیاول
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 گذارد.می ریبر عملکرد بازار تأث» دولت يهادار يهنحو«اما د. یایکنار ب
، »فساد«، »روابط به جاي ضوابط«ساختاري مهمی چون  هايدهیبراي مثال، پد

ا یتواند در طرحهاي بانک جهانی می »تی ـ نظامییادهاي امنینفوذ بن«و 
جدي وارد  هايه شده از سوي سازمان تجارت جهانی، خللیتوص هاياستیس

ت عقلگرا (در شکل ابزاري خود) و مدرن است و یسم طالب ذهنیبرالیکند. نئول
 یهودی، یسم، بومی گرایپوپولکند. می زیرا تجو» دئولوژيیا ز ازیپره«

ی در یاستهاي استشهادي، و مهدي گرایی، سیزي، جهادگرایست
ساز کسانیسم یبرالینئولزنند. می سم لطمهیبرالیاست، به عملکرد نئولیس
ت، و فرهنگ محلی، نمی یکرنگ کننده است؛ نژاد، مذهب، نقش جنسی، قومیو 

ات امر به یر، اهل تسامح (فاقد اخالقیر، بی تعصب، آسانگیتعب نیشناسد. به ا
 است.» برالیل«ک کلمه یمعروف ونهی ازمنکر)، و در 

کا، یم آمریلسوف آلمانی االصل مقی) فThomas Poggeتامس پوگی (
شر عدالت، که کتابش يهیمتخصص کانت، رالز، و نظر  فقر جهانی و حقوق ب

رود، در می ن الملل به شماریعدالت ب يهرشت هايکیاکنون از کالس) 2002(
ت یل از وضعیبه تحل) 2008سنت/ زمستان ید يهخود (فصلنام يهن مقالیتازه تر

نابرابري جهانی پرداخته است. او معتقد است رشد اقتصادي حاصل از روند جهانی 
ت، یاقعا در ویر کمک برساند. اما آیتواند هم به کشورهاي غنی و هم فقمی شدن،

ن المللی پول و یی چون صندوق بی) و نهادهاWTOسازمان تجارت جهانی (
ر) موفق به کاهش فقر یسال اخ 25شن (یزیگلوبال يهبانک جهانی، طی دور

 ل آمار بانک جهانی،یدهد. او با تحلمی جهانی شده اند؟ تامس پوگی پاسخ منفی
د یم، و نه تولیر ده) قراGNIاگر مالك را درآمد ناخالص ملی («سد، ینومی

ژه یم کشورهاي درحال توسعه، به ویشومی )، متوجهGDPناخالص داخلی (
اند به تناسب از رشد شن، موفق نشدهیزیگلوبال يهن آنها، طی دوریرتریفق

ن یرترین و فقیان ثروتمندتریقت، فاصله میمند شوند. در حقاقتصادي بهره
گر، اگر یبه عبارت د» ده است.یرس 1به  122 يهکشورها، به رقم تکان دهند

ت یت جهان در کشورهاي غنی و ده درصد از جمعیهرساله ده درصد از جمع
گروه اول  يهم، درآمد سرانیسه کنیگر مقایکدیر را با یجهان در کشورهاي فق
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 334گروه دوم فقط  يهچهل هزار و هفصدو سی) دالر و درآمد سران(40730
 .صد و سی وچهار) دالر استیس(

پردازد می و هم درون هرکشورها ان ملتیتامس پوگی هم به بررسی نابرابري م
رالئون، یتانی، و سیل، فرانسه، موریر برزیی نظیدهد در کشورهامی و نشان

شتر کشورهاي توسعه یر کمتر شده است؛ اما در بینابرابري درآمد طی ده سال اخ
ري چون یحتا در کشورهاي فقتر گشته است. قیر عمیافته شکاف غنی و فقین
خود را طی پنج سال، چندبرابر  يهاند درآمد سرانه و آنگوال که موفق شدهیجرین

ن یاست. اتی رفتهیب آقازادگان ارتشی و امنیکنند، سهم اصلی درآمد به ج
ر مدد یتی است که در آن، روند جهانی شدن به رشد اقتصادي کشور فقیوضع

رترکرده است. یران آن کشور را فقیاال برده، اما فقسرانه را ب مدآرسانده و در
 ست؟یت با کین موقعیت ایمسؤل

 سد،ینومی تامس پوگی

اقتصادي در سطح جهانی از قواعد و  هايم نابرابريیاد داشته باشید به یبا«
گذارند. می خود برآنها اثر يهرند و به نوبیگمی دستورات اقتصاد جهانی اثر

ستم یس يهر سلطیشن آن بوده که جهان زیزیگلوبالندهاي مهم یاز برا
ري، حق یگذاري، وامگهیده و پرتبعاتی از قواعد مربوط به تجارت، سرمایچیپ

 هاياتیژه، مالیو هايت، ماركیانحصاري کشف و اختراع محصوالت، کپی را
ا، یردریست، استفاده از منابع زیط زیدوبل، استانداردهاي کار، حفاظت مح

ن قواعد و دستورات یگر قرار گرفته است. از آنجا که ایزهاي دیاري چیو بس
ع رشد اقتصاد جهانی و محصوالت جهانی دارد، یرات مهمی بر توزیتأث

ن مناقشه، کسانی که از یدي است. در ایشد يهطراحی آنها محل مناقش
توانند از تخصص باالتر و می ش متمول تر هستند، [به همان نسبت]یپ

ار دارند یشتري در اختیل بیرند. آنها وسایشتري بهره بگیه زنی بقدرت چان
ق درمورد یشتري براي تحقیتا بر قواعد تجارت اثر بگذارند و از فرصتهاي ب

ران جهان، قادر یازات خود برخوردارند. برعکس، فقیباالبردن امکانات و امت
وهی از ري داشته باشند، و اگر هم گریستند بر طراحی قواعد تجارت تأثین

مات شان یند تصمیندارند که برااي زهیري بگذارند، انگین تأثیآنها بتوانند چن
دگان حاکم در یجه، برگزیرند. در نتیران جهان در نظربگیر فقیرا بر سا
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ها شان به سمت همکاري و همراهی با دولتلیکشورهاي درحال توسعه، تما
ن یب ایهنگفتی به ج هايقدرتمند خارجی است که پاداش هايو شرکت

شان اري به هموطنان تنگدستیکنند؛ آنها رغبتی به می ریحاکمان سراز
ت [روندي یت بشریه رانده شدن اکثریب، به حاشین ترتیبه اندارند. 

ر ساکنان یبخش فقبخشد. می کند و تداوممی است که] خود را تکرار
کنند و از ثروت می درصد از منابع جهان را مصرف مین که فقط دو ونیزم

 ین المللیبرند، در گفتگوها و مذاکرات بمی درصد سهم 1/1جهانی تنها 
 »شوند. می ده انگاشتهیناد

توان در روند می افت آن است که چگونهیش پاسخی ید برایاکنون پرسشی که با
 د فقر افتاد؟یو بازتولد یم شد بدون آنکه به دام دور باطل تولیجهانی شدن سه

 1386بهمن  29کارگزاران ـ دوشنبه  يهچاپ اول ـ روزنام

  

 نگاهی از چپ

م شد بدون آنکه به دام یتوان در روند جهانی شدن سهمی چگونه«م، یدیپرس
به ما » جهانی شدن«دئولوژي رسمی یا» د فقر افتاد؟ید و بازتولیدور باطل تول

در » متوسط مرفه يهطبق«ت یم، همگی به عضویوندیدهد اگر به آن بپمی وعده
م یبومی خود را حفظ کن هايم ارزشیتوانمی دهند کهمی م آمد. حتا وعدهیخواه

مز از استانبول یورك تایوین يهم. خبرنگار روزنامین باشگاه باشیو بازهم عضو هم
 ش ازیه که تاچندي پیاهالی مذهبی ترک«، )2008ه یفور 19دهد (می گزارش

 يهل کرده شده و به طبقیآمدند، اکنون تحصمی طبقات محروم جامعه به شمار
کنند که می ج به آن مناطق شهري نقل مکانیوسته اند؛ آنها به تدریمتوسط پ

ن یا هاياز نشانه» در گذشته در انحصار زبدگان مرفه [و سکوالر] قرار داشت.
زنان محجبه در رستورانهاي فرانسوي و  يهرفاهِ تازه به دست آمده، منظر

ی و یایشگاههاي مد اسالمی در شهرهاي بزرگ آسیی، و نمایایتالیا هايکیبوت
شود، می ک حزب اسالمی ادارهیی است. ضمانت رفاه: دولتی که توسط یاروپا

ت بومی، و در آشتی یسنتی، هو هايمان نظامی ناتو، همزمان حافظ ارزشیعضو پ
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ها ستیکه پوپولیون! در حالیزاسیه و مدرنیت جهانی شدن سرماایکامل با مقتض
هوگوچاوز در  يهویرا، به شها از ابرقدرت» استقالل« هايلتیان، فضیو بومی گرا

 هايلتیتجاري، بر فض يهیدانند، جناح سرمامی ونزوئال، درمان عقب ماندگی
فشارد. در بخش می ت در سازمان تجارت جهانی پایه، اندونزي، و عضویترک

ن المللی، ین، با رجوع به بررسی تامس پوگی متخصص تئوري عدالت بیشیپ
 ست.یت همخوان نیر با آمار و واقعین دو تصویک از ایچیهم که یدید

چکس، از جمله چپ سکوالر یم، هیکه در آن به سرمی براي خییتار يهدر لحظ
 د.ن المللی، راه حل سومی براي ارائه نداریب يهدر پهن

ست یلگر کنونی مارکسین تحلیاري، برجسته تریــ به گمان بس پري آندرسون 
ن گزارش و یخنگاري ــ در تازه تریو تار یتئوري اجتماع يهدر جهان در پهن

 سد،ینومی جمعبندي خود از اوضاع جهانی

ن جنگ استقالل ملی و یحماسی تر يه{سرکرد تنامیوامروزه در «. . . 
ک جنگ یکا را در یستم و تنها کشوري که آمریدر قرن بستی یالیضد امپر
ی به همان یکایآمر هايشکست داد}، کمپانی )total warار (یتمام ع

رند . . . بزرگ یگمی مالقاتی ِ پنتاگون، مورد استقبال قرار هايأتیه يهانداز
{زمانی، بزرگ نیچم، انکشاف کشور یار که بنگریشامد با هر معین پیتر
 يهتاز يهاالت متحده و اتحاد شوروي} به عنوان کارخانیه اید علیتهدن یتر

ک یم ملی، بلکه یک اقتصاد حجیع یجهانی است ــ نه تنها گسترش سر
ش یند: همراه با افزایبا سه برآدگرگونی ساختاري در بازار جهانی . . . 

متوسط بزرگ و مدافع  يهک طبقیی یداینابرابري، پ يهبی سابق
اي بخش یک به مزایدئولوژیر و راسخ ایمان فراگینی، و اوضع کنو
ن یب يهرود؛ در پهنمی متوسط يهکه حتا فراتر از باورهاي طبق خصوصی،

االت متحده، ین با اقتصاد ایوند درونی اقتصاد جمهوري خلق چیالمللی، پ
جهانی، کمکِ  يهکا؛ و بازهم در پهنیوند ژاپن با آمریبه مراتب فراتر از پ

ر، که از ین چهار سال اخیاقتصاد جهانی طی هم يهن به رشد بی سابقیچ
باً کامل کشورهاي یا سابقه نداشته است . . . ادغام تقریدر دن 1960 يهده

اروپا . . . خصوصی شدن  يهیستی} در اتحادیمان ورشو {کمونیسابقاً عضو پ
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ت نوـ یت حاکمتحه یروسست سابق . . . یاقتصاد کشورهاي کمون
 يهین قادر است پایلتسیشتر از دوران ین به مراتب بیپوت يهانیاقتدارگرا

استوار و بی وقفه هند ه دارانه را مستحکم کند . . . اقتصاد یسرما يهتوسع
بزرگ متوسط در هند  يهک طبقیدهد. . . اکنون، می به رشد خود ادامه

ش از یبرقی غربی را به مراتب بد آمده که فرهنگ مصرفی و زرق و یپد
 هاينی خود کسب کرده، اما هنوز در درون هند با مقاومت بلوكیهمتاي چ

 هايران و محرومان روبه رو است، محرومانی که خواستهیقوي پارلمانی از فق
است خارجی مبتنی بر عدم تعهد هند، و آشتی یآنان، با کنارگذاشتنِ س

دا نمی یاالت متحده، جاي بروز پیآن با اک یپماتیک، نظامی، و دیدئولوژیا
واش کند یتواند آن را می ن آشتی در پارلمان هندیکند. مقاومت در برابر ا

خ ین بار در تاری، که براي نخستلیبرزست . . . یاما قادر به خنثا کردن اش ن
ه یک حزب کارگري انتخاب شد، و همانند روسیس جمهورش از ییخود، ر

ز [در بازار بورس] نجات یتیق بازار جهانی کاماداقتصاد آن توسط رون
م بخشد و براي طبقات یخود را تحکاي توده يهیداکرد، موفق شد پایپ

گر یجهات د يهجاد کند، اما از همیش اشتغال و درآمد ایش از پیمحروم، ب
ري به دستور صندوق ییچ تغیم قبلی را بدون هیبراِل رژینئول هاياستیس
اروپا،  يهین، ژاپن، اتحادیدهد . . . برروي هم، چمی پول ادامهن المللی یب

ت یمی از جمعیش از نیب يهرندیاالت متحده، دربرگیل، و ایه، هند، برزیروس
ز هستند. یا نی) دنGDPجهان، داراي هشتاد درصد درآمد ناخالص داخلی (

کا پس از جنگ جهانی دوم یاست خارجی آمریس يهاگر اهداف دوگان
االت ین مناطق جهان، و دست باال داشتن ایه داري تا دورتریش سرماگستر

متحده در داخل نظام دولتی جهانی ــ دومی شرط الزم براي تحقق اولی 
اي ابییکم چه ارزیست و ین سالهاي قرن بیم، در نخستیریــ را در نظرگ

ه در مد نظر است، بی یی که گسترش سرمایم؟ تا جایم داشته باشیتوانمی
، نوامبر و دسامبر 48، شماره ویویولفت رین يهی(نشر» برو برگرد مثبت!

2007.( 

ن جهانی یخود به بررسی ساختارهاي نواي پري آندرسون در گزارش چهل صفحه
پردازد؛ می درونی آن، هايقدرت، همراه با تضادها و تنش هاياست و بلوكیدر س
کی یسنجد؛ می برابر روند جهانی شدنون جهانی را در یسیروهاي اپوزیت نیموقع
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ل و البی آن در ییانه ــ نقش اسرایت خاورمیرا از وضعها لین تحلیاز نافذتر
ند احتمالی یان اسالم و غرب، و برایاسی و نبرد تمدنی میکا، نقش اسالم سیآمر

دهد؛ و سرانجام به طور خالصه از می کا ــ به دستیران و آمریا» نرم«تقابل 
فراهم » نی براي فکریخوشب«د نوعی یبامی و نظري زورمند کهیرناتچهار آلت

 دهد.می آنها را نشان هايکند و ضعفمی ادیکنند، 

کی از منتقدان خود که یست، در پاسخ ی، متفکر سرشناس مارکسژكیسالوي ژ
 سد،ینومی کند،می ان چپیغ انفعال در میاو را متهم به تبل

ل یا بدیو یک آلترناتیست یمن، چپ [در حال حاضر] قادر ن يهدیبه عق« 
ن درست است که یه داري جهانی عرضه کند. بله، ایقی در برابر سرمایحق
(در واقع، مدافعان مقاومت  "ه داري به طور جاودانه برجا نمی ماندیسرما"
ک پردوام یه داري و دولت دمکراتیکنند سرمامی الین هستند که خینو

ان ید. اما میشه بر تضادهاي خود فائق آیه داري نمی تواند همیااست)؛ سرم
نش اساساً مثبت، فاصله وجود دارد. پس چه یک بیرت منفی، و ین بصیا

به شرطی که اندکخواه و د کرد؟ هرآنچه ممکن (و ناممکن) است، یبا
الندن (» زد.ییِ خودـ راضی کننده بپرهیمتواضع باشد، و از اخالقگرا

 ، بخش نامه ها)2008 يهیژانو 24، بوکزو آو یویر

د یم، اما شایافتیم، پاسخی نین بخش مطرح کردیبراي پرسشی که در ابتداي ا
ل سراسري و گلوبال، با یک بدیط فقدان ینده، در شراید که در آیش آیفرصتی پ

ی یگراک در برابر بومییی براي مقاومت دموکراتیاندکخواهی و تواضع، راهها
 م.یش بنهی، پ»کیدموکرات«سم اقتدارگرا/یبرالیست و نئولیاقتدارگرا/فاش

 1386اسفند  5کشنبه یکارگزاران ـ  يهچاپ اول ـ روزنام
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 فصل چهارم
 

 ا جهانشهري؟یبومی 
 
 

 هايا (شرق، شمارهیان احمد صدري و علی پایان آقاید میمباحثه و اختالفِ د
رانی یبندي و نامگذاري روشنفکران اآبان) برسر گروه 2مهر تا 15
است براي اي ، بحث آموزنده»)بومی/جهان شهري«ا ی» نی/سکوالرید(«

م بندي یکند تقسمی شنهادیرانی. آقاي صدري پیشناسیِ روشنفکران اخصلت
م. یرا به جاي آن بنشان» بومی/جهان شهري«م و  یرا کنار بگذار» نی/سکوالرید«

 يهدا کرد،آنهم بحث تخصصی فلسفیا چرخشی به سمت فلسفه پیاي پاپاسخ آق
ک از آن بحث فلسفی یولوژئدیا ایاسی یس يهري بی واسطیگجهیعلم  و بعد نت

سم و جورج بوش یالیک در خدمت امپریانجامد، کداممی سمیک به فاشی(کدام
صدري، که ا و یان پایستی؟). آقایی پراگماتیا نسبی گرایسم یاست: روش رئال

(عنوانی که در اند »نییروشنفکران د«ا یاصالح طلبان مسلمان  يهخود در زمر
کافی با  يه،  به انداز»)روشنفکري«اسی دارد تا یشتر بار سیران بیط ایشرا
شان گر آشنا هستند که، براي روشن کردن تفاوتِ برداشتیکدیاسیِ  یالت سیتما

» ش واقعییگرا«ازي نداشته باشند کهیاز مقوالتی چون دموکراسی و آزادي،  ن
شناسی فلسفی ستمولژي و حتا هستییعلوم، اپ ير وپشت متدلوژیگر را از زیکدی
نست که چرا در یشود امی رون بکشند. پرسشی که براي ناظري از دور مطرحیب
ن مجراهاي شبه فلسفی عبور کند ید از ایبااي اسییا سیران هر بحث فرهنگی یا

 هايشیان روش شناسی و گرایا برعکس، چرا میا نفی شود؟ و یزي اثبات یتا چ
ن خطوطِ سهل یگرچنیاز سوي دها يدئولوژیاست روز و ایک سو با سیفلسفی از 

شنهاد یی را در مورد پهایتوان نکتهمی ن پرسش،یم؟  عالوه بر ایکشمی و کوتاه
» جهان شهري« و» بومی«دآل یپ اید بودن دو تیاحمد صدري در مورد مف

 د:یرون کشیشنهاد بیتوان دو پمی ن بحثیینجا به بحث گذاشت. از چنیدر

 
 ا علوم اجتماعی.یاستِ روز از مباحثِ مربوط به فلسفه یضرورتِ کم کردنِ بار س -
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 شه.یت اندیفیار و کیشی براي دانستن از وزن، عیضرورت جهانشهري اند -

  
 
1 

تخصصی خود دانش آموخته و صاحب  هايرشتها هردو در یان صدري و پایآقا
گرما  یاري از روشنفکرانِ دیم  بسییست اگر بگویناي تازه يهن مشاهدینظرند. اما ا

رند که،  یاموزند و به کار بگیی را بهای»فلسفه«و ها ل دارند تئوري ها، مکتبیتما
 تشخص و کسب شأن» هیسرما«تواند می کته کرده ویک) مُد روشنفکري دی

شود که می دهیه کرد.  دیاسی را تسویس هايحسابها توان با آنمی باشد، و دو)
ش یک گرایا ید) یا رورتی فرض کنیدگر هایایک متفکر غربی (هابرماس ینام 

شود می د)یسم فرض کنیا پراگماتیسم یا پسامدرنیسم یانیفلسفی غربی (کانت
ب فردِ ینگاري و تأدسازي، انگشتبراي پرونده  -اسی یبرچسبی براي اتهام س

ش از یپ» . ستیفاش«ا ی» برالیل«ا ی» سکوالر«ا ی» پست مدرن«ا ی» نسبی گرا«
ش یبود، پها و پسامُدرن» عقل«ی، دعواي مدافعانِ یسم و نسبی گرایدعواي رئال

ک گراها، یالکتیو دها وستیتیش از آن پوزیو پها و هگلیها از آن دعواي پوپري
ها، ستیاستراکتورالستو پُها ستیرالوها، استراکتو وبريها ستیمارکس

ها، طرفداران تعهد در هنر و طرفداران هنر براي ستیستالیو اگزها ستیالیماتر
ز ید هم در اصفهان و تبرین تهران و شایکا: در همیره.  نه در اروپا و آمریهنر و غ

ان یو بعد مها روي سومیید و نبوها ايان تودهیو کرمان! در اصل دعوا م
ست هاست یان اسالمیم شاهی و مخالفان آنها. حاال هم جدال میدئولوگهاي رژیا

ر یبرالهاي غیو لها ان چپیم)؛ و میرژ يهیبرالهاي مسلمان(در درون و حاشیو ل
م یریاسی پی نمی گیاسی را در قالب بحث سیرون). چرا ما بحث سیمذهبی (در ب

 تخصصی خودشان؟   هايگر را در حوزهید هايو بحث

 
 هايريیاست روز و سمتگیاسی که بسته باشند، سیم سیدرهاي بحث مستق

 زنند و کاراصلیِ آن اتاقها را مختلمی ک  از پنجره به هراتاقی سركیدئولوژیا
ک.  منظور یقات آکادمیقی، تحقیات، شعر، موسیکنند؛ به اتاق فلسفه، هنر، ادبمی

توان ست که نمیین نیا» استِ روز از مباحث روشنفکريیدن بار سکم کر«من از 
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نطور به طبع یا اخالق داشت. همیاست یس يهبحث جدي روشنفکري دربار
ا یاست نمی پردازند، یک به سیقات آکادمیا تحقیست که فلسفه ین نیمنظور ا

واقعی براي نکه روشنفکر یا اید داشته باشند. یاسی نباینکه هنرها مضمون سیا
رد. (بحثی یاست فاصله بگید از سیشد بایندیل بپرسد و بیآنکه به نحوي اص

تر ن نکته را روشنیا در این کتاب »ي عمومیحوزهروشنفکر « يهجداگانه در بار
 .)استکرده

  
ات خصوصی یل اخالقیلی چون تحمیاسی که موضوع آنها مسایس هايغالب بحث

مدنی،  هايت حقوق و آزاديیمداخله نظامی، رعابر جامعه، خشونت، ترور، 
م یت تصمید، سانسور، پوشش اجباري، شفافیان و نشر عقایشکنجه، آزادي ب

ر آنهاست،  در یک، سو استفاده از مقام، و نظایا بورکراتیدولتی  هايريیگ
 سپهر همگانییا » ي عمومیحوزه«رند که به آن یگمی ی صورتهایطهیح

و توسط کسانی که ، و مراکز تجمع مردمی)ها و  انجمنها ند (رسانهیگومی
ک، یالت آکادمیا حتا تحصیا هنرها تخصص، یاز علوم اي ضرورت ندارد در رشته

سان و مفسران، ینوداشته باشند (روزنامه نگاران و گزارشگران، ستون
ن یو اصناف). ضرورتی هم ندارد که متدها هیان اتحادیاستمداران، سخنگویس

د یتخصصی دانشگاهی به کار و تول هايا نباشند. کسانی که در رشتهیباشند 
ات، هنر، یاند  (از جمله در فلسفه، زبان شناسی، حقوق، اقتصاد، ادبمشغول

ا یاسی ین سپهر وارد بحث سیتوانند در امی روانشناسی و جامعه شناسی) هم
تخصصی  يهطیدر ح گریکنند دمی ن کار رایفرهنگی بشوند اما زمانی که ا

کنند و مخاطبان شان می ن سپهر نقشی متفاوت را بازيیستند و در ایخودشان ن
 هايگر، روزنامه نگارانی که از رشتهیستند. از سوي دیز متخصصان همرشته نین

از  -ها توانند در آن رشتهمی د گمان ببرند کهیدهند هم نبامی تخصصی گزارش
جوالن بدهند و حکم صادر کنند. از   -خ یي، تارجمله فلسفه، نقد ادبی و هنر

 یهاینهیژه در زمیان فلسفه (به ویمی میچ ارتباط مستقیتوان گفت همی ن رو،یا
 يهشیان اندیست، براي مثال میاست روز نیستمولوژي) و سیچون آنتولوژي و اپ

هگل و مارکس  يهشیا اندیتنام؛ یما و جنگ ویروشیالك و کانت  با بمباران ه
آدم سوزي؛  هايدگر با کورههایيهشیا اندیبا گوالك و خمرهاي سرخ در کامبوج؛ 
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 يهفلسف«گر،  یکا! از سوي دیجنسی در آمر» بی بندو باري«سم با   یا پراگماتی
همبستگیِ درازمدتِ جامعه، سازمان دولت، عدالت،  هايکه  به شکل» اسییس

ک بازتاب یپردازد،  همواره می تِ اقتداریمشروع ا رفاه ِعام،  ویک یصلح، امر ن
تواند می قات تجربییروز ندارد. تنها تحق هاياستیش معلوم در سیشاپیواحد و پ

نشان دهد. براي مثال در ها استیگاه متضاد را در در بعضی از س هاين بازتابیا
ی، یویجان د» فلسفه«توان می کا تا کجایداخلی و خارجی دولت آمر هاياستیس

و، یشتر از آن روسو، منتسکیا پیدمن، لئو ستراوس یلتون فریک، مهای نز،یجان ک
ان یم به صِرف سود و زیتوانمی ایم آیدید؟ و اگر دیت و... را منعکس دیآدام اسم

 م؟  یا نادرستی آن فلسفه بدهیاست، حکم به درستی یآن س

 
است روز از مباحث خاصِ یضرورتِ کم کردنِ بار س - شنهاد اول:یپس پ

 روشنفکري .

 
2 

روشنفکر « يهريِ دو مقولیزاحمد صدري برآن است که به کارگیدوست عز
ن نامگذاري براي ید چرا اید دیسودي ندارد. با» روشنفکر سکوالر«و » نیید

کري! اسی تا روشنفیل سیشتر به دالیگروهی از روشنفکران هنوز معنی دارد؟ ب
تر باشد. آنها بخش بزرگی از واضحها »سکوالر«د از سوي ین پافشاري شایا

 يهدکنندگان فرهنگی جامعیاصلی تول يهد بدنیرا، شا روشنفکري ما يهجامع
ست و پنج سال است که یدهند. بمی ل داده ویتشک، تیرانی را پس از مشروطیا

رسد که آنها می به نظرعی یاند. طبشان را خاموش کردهبا خشونت صداي
ز کنند از روشنفکرانی که، حتا در مخالفتِ یت خودشان را متمایبخواهند وضع

ل که ین دلیآنهم به ااند شان با جناح حاکم، هنوز از وابستگان نظامکنونی
کند می شنهادیم. وقتی که احمد صدري پیی تئوکراسی سهیو در برپااند »نیید«
م، به یرا بگذار» بومی/ جهانشهري«م و به جاي اش یارن دو مقوله را کنار بگذیا

را فراموش ها کوست: گذشتهیت او اما نیکند. نمی د خارجیز را از دیح آن تمایتلو
ک، یمشتركِ دموکرات هايشتر و همکاري در کسب خواستهیم و براي تفاهم بیکن
نی هم واضح است که با یم! خود روشنفکران دیوار نکشینی و سکوالر دیان دیم
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نی و کار روشنفکري یمان دید کنند ایخواهند تأکمی »نیید«دفاع از پسوند 
ا هر ین دو مقوله، یل خود من براي کنار گذاشتن ایستند.  دلیگر نیکدینافیِ 

فهمم: می زي که من از روشنفکريیگري به دنبال روشنفکر،  ذاتیِ آنچیپسوند د
ن جا هم همان است: یکمال در هر فنی و هنري، ابودن و اي ار حرفهیمثل مع

د، از نافذ یآمی بر نوشته ک نوشته و گفتار از خود آنیا زور ی» بریکال«اعتبار و 
لی از ابتدا تا انتها،  و کنترل یر استدالل عقلِ تحلید و استحکام زنجیبودنِ د

نها یا يههمکه  -دهاي فورمال زبانی یم و کنترل بر تمهیکامل بر زبان و مفاه
ران تعداد یم، در ایگرا باشطلبد. اگر مطلقمی شیشاپیاحاطه بر موضوع را پ

ش برداري و مونتاژ، و یا فیسی است، یج، انشا نویز است. رایروشنفکران مان ناچ
ري را کنار گذاشت یگتوان سختمی ولی» . معلومات«ن حالت انباشت یدر بهتر

ک متفکر، حتا زمانی که صد در صد با یاز  داد!اي و با مسامحه به هرکس نمره
ک و نافذ، ینامیک ذهن دیتان د: جلوي چشمیاموزید بیتوانمی د،یااو مخالف

هم از نفس نمی ها ن زوديیرود و به امی گذارد و جلومی خشت روي خشت
د تا به او ییمایاورا از نو بپ يهد مدام راه رفتید و بایمانمی د که عقبییافتد. شما

 د!یبرس

 
شهري) م بندي خود احمد صدري ( بومی / جهانیتوان تقسمی به گمان من زمانی

سد، ینومی کاري کرد!  آقاي صدرياورا کمی دست هايفیرفت که تعریرا پذ
فی است و خالی از قضاوت ارزشی. اما اصراري یم بندي توصین تقسیبراي او، ا

ند که یبمیها »بومی«ر گروه حِ خودش آشکار نشود. خودش را دیندارد که ترج
 شند و عملیاندمی جییرات تدرییمثبت، به تغ يهیبا دلسوزي و حوصله و روح

ن، اهل یالمذهب، شکاك، بدب«با صفات ها که جهانشهريیکنند در حالمی
شوند.  می فیتوص» چ، معتقد به ذات مسموم فرهنگ خوديیا هیهمه  يهفلسف

م بنديِ یاري دارند به همان تقسیپ شباهت بسیدو تن یبه  رغم انکار ظاهري، ا
به آن اي ز تازهی، بی آنکه چ»غرب زده«و » لیاص« يهمی و از سکه افتادیقد

م و جهانشهري را به اختصار در ین صفات را کنار بگذاریک لحظه اید. یفزایب
م؛ آنگاه به نظر یی بشناسیو شناخت از فرهنِگ اروپاها کی از زبانیاکتساب 

زي،  به ضرورت، یفی و هم تجویهم به لحاظ توص، »جهانشهري«د که یواهد رسخ
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زي هم از یهمواره بخشی از کار روشنفکري در جهان سوم بوده و  هست و گر
 ست. چرا؟  یآن ن

 
ا در گذار به سمت یکه در آستانه اي تمامی مراتب روشنفکري را در جامعه

 د:یریت است در نظر بگیمُدرن

 مترجمان، يهمرتب 

 شارحان، يهمرتب
 عالمان و دانشمندان، و يهمرتب
 .متفکران يهمرتب

ن مراتب کارشان را بدون دانستن زبانی یچکدام از اید هید تصور کنیتوانمی ایآ
ی و شناخت از فرهنگ گذشته و حال جوامع مدرن بتوانند انجام دهند؟ یاروپا

کنونی  يهشه صادق بوده، در سدیستم همینوزدهم و ب هاين نکته اگر در سدهیا
تر شده.  » گلوبال«تر و که جهان همبستهاي کند، سدهمی شه صدقیشتر از همیب

ش در آن جهانشهر باشد و یکپایشه ید همیا، بایذهن روشنفکر، در هرکجاي دن
ل کند و همواره نسبت فرهنگ خودش را با آن یاش را بشناسد و تحلتحوالت

لسوفان یف«فرهنگیِ  هايابییدات و راهیت  تولیفین لحظه به کیورد کند. (درآبر
 رسد!  من گاه به خودممی ت که البته به سقفیکم  -م  یکاري ندار» وطن
ا فارسی نمی داند یم جاي خوشوقتی است که به جز خودمان کسی در دنیگومی

ش مان بخندد!) سفارش یا به رینجا تا آن سر دنین همه را بخواند و از ایکه ا
ی یک زبان اروپایرستان یشتر به جوانهاست که از همان سالهاي دبیشنهاد دوم بیپ

اموزند که بتوانند به هنگام ورود به دانشگاه به آن زبان بخوانند و یرا چنان ب
ست. هر نوع آموختنی یرممکن نیسند و فکر کنند. کار دشواري است اما غیبنو

فروشند می کند که جنس تقلبیمی بازانیشه زندانیِ دکانیهمن، آنها را یبه جز ا
ن برابر یبا تأسف، چند، شه رونق داشته  و تعدادشان همیران همیو بازارشان در ا

م یرانیِ مقیکنند. جامعه شناس امی جدي هايه، کاریکسانی است که، در حاش
) 32اره (آفتاب، شماي ش در مقالهیرسپاسی چندي پیورك آقاي علی میوین
تن) است که ی(نئوکازموپال» جهانگرا -نو«از ما به روشنفکري یشنهاد کرد که نیپ
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ن حال یافتد ولی در عنمی»  ت پرستییزي و هویی، غرب ستیدر دام بومی گرا«
تعهد و تعلقی خاص هم  به زادبوم خود، به زبان و فرهنگی که درآن متولد «

مکارش خانم جون کاکس گرفته که در ر را از دوست و هین تعبیدارد. او ا» شده
ی روشنفکران با یارویآن ــ رو هاياسی] و تعارضیشور[تعلق س«کتابی به نام 

د و ویـ اس یادوارد سع يهسی) با مقاPassion and Paradox» (ملّی يهمسأل
گرا رِغربی، روشنفکرِ بومییپِ روشنفکر غیان دو تیخواهد ممی پالینا

 وروشنفکرِجهانوطن، آشتی بدهد.

ار و یشی براي دانستن از وزن، عیضرورت جهانشهري اند - شنهاد دوم:یپس پ
 شه.یت اندیفیک

 
د کرد و گفت او به یز تردیخود احمد صدري ن» بومی بودن«توان در می حتا

ن نه کمبود یم، و ایخواهد ما باور کنمی تر از آن است که» جهانشهري«مراتب 
شان را لییاز اوست. برخالف اکثر کسانی که در فرنگ رساله فارغ تحصیتبلکه ام

جهانی شد اي طهینند، او خطر کرد و وارد حیران برمی گزیموضوعاتی مربوط به ا
ز او یل تازه گفتن بس دشوار است. کتاب کوچک اما فکر برانگیکه سخن و تحل

خودش را  يهستیجاي شا» جامعه شناسیِ روشنفکران نزد ماکس وبِر« يهدربار
جهانی وبرشناسی و جامعه شناسیِ معرفت دارد و از قضا، به شهادت  يهدر حوز

و ها ش نوشته شده، او به خوبی به رابطهیست سال پین کتاب که حدود بیهم
که به لوژي و روش در علوم اجتماعی واقف است ئودیاست، ایس هايوساطت

ان یز میفتد و نیکی نیزیمتاف» رئالیسم«برعکس ا ی» یینسبی گرا«سادگی به دام 
ساده برقرار نکند.  تنها آن کس که  هاياست روز ارتباطیفکري و س هايمکتب

تواند به همقطار می دهیده و از لحاظ فکري بالیی جهانشهري نفس کشیدر فضا
ن جهان یى ایگران نسبىیترسکانبى «ه کند: ین بجا توصیگراي اش چنبومی

 »ات شرف دارد.یشى خودمدار در لباس فلسفه و الهیهم به مراتب به جزم اند
 

 2004اکتبر  24
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 فصل پنجم
 

 زه خوارانیر

 !و نه هرگز شاگردان
 

 رانییی در بستر ایاروپا يهشیاند
 
 
 ک) حکمت فروغیی

تا  1310ان سالهاي یمحمدعلی فروغی م هايو ترجمهها نوشته يهمجموع
 صد صفحهیحدود هزارو س 1383ن چاپ آن به سال یشمسی، که در آخر 1320

لت فروشی یتوان فارغ از فضمی کهاي نادر است از نحوهاي شود، هنوز نمونهمی
خ فلسفه)  ینجا تاریاما با وسواس و دقت به کار دشوارِمعرفی و شرحِ فکر غربی (در

 فارسی زبان اقدام کرد. يهخوانندبه 

  
فروغی چه کرد که کارش ماندگار شد؟ او به زبان دوم اش همچون زبان اول 

عنی خود آثار اصلی متفکران مورد یتسلط کامل داشت، به منابع دست اول 
کرد و نه منابع دست دوم و سوم، به زبان مادري و مباحث  می اش رجوعبحث

ی کامل داشت و قادر بود در معرفی یمی آشناحکمت نظري در فرهنگ اسال
شد. اما یندیکی غرب وشرق بیش مُدرن به تشابهات نظريِ اسکوالستیپ يهفلسف

 زیز و درشت بعدي متمایزي که او را از مترجمان و شارحان ریرسد چمی به نظر
مدرن غربی) از صافیِ  يه(فلسف» گانهیفکر ب«ن بود که در ذهن او یکرد امی

وار ابهام و ناروشنیِ ادراك جمالت ناروشن یونر و از پشت دیکسیلغت و دفرهنگ 
 د منیگومی خودي  نمی گذشت. او در ابتداي هر فصل يهبراي ذهن ناپرورد

دانست چه می ن کتاب را براي شما خالصه کنم،ین فصل از ایخواهم امی
ست و چرا. یقادر نی را یزهایان کند و چه چیتواند به فارسی بمی ی رایزهایچ

ش از به قلم بردن ین داشت که او سعی کرده تا جاي ممکن پیهمه نشان از ا
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قت نه تنها موضوع را به یمطالب، آنها را در ذهن خودش مستدل کند. در حق
استداللِ عقلیِ فصل مورد بحث را در ذهن خود و با  يهدرستی بفهمد بلکه نحو

اش ضعف و قوت يهه استدالل با همی کیتوان فکري خودش بازسازي کند، گو
زي که در ظاهر لغت به لغت بازسازي شده یچ» يهترجم«از آنِ خود اوست و نه 

 امده است.یبر ن» خود او«اما گوارده نشده، از 

 
پس از فروغی تنها تعداد انگشت شماري از روشنفکران ما بودند که توانستند به 

د ذکر یی که بایبعد باشند. نامها هايوه آموزشگران خوبی براي نسلین شیهم
کوب،  محمد حسن لطفی، نین زریلحسان هاست: محمد تقی بهار، عبدیکرد ا

ن یالدشرف ، ابندريیاهللا فوالدوند، نجف درت،  عزتید عنایمنوچهر بزرگمهر، حم
وش آشوري،  یب سلطانی،  ابولحسن نجفی، داریخراسانی(شرف)،  و از نسل بعد اد

اخص  يها فکرِ فلسفی ــ حوزیتفکر  يهنجا به حوزیهللا موقن. (ما اادیباقرپرهام و
ـ نظر دار مان یسان، حکینوخیات، تاریخ ادبیم و کاري به محققانِ تاریروشنفکري ـ

اضی یها، دانشمندان علوم رسیالمعارف نورهیلسوف مشرب، دایاالهی، عارفانِ ف
شان به جاي خود محفوظ.)  همه ارج م ــیگر نداریک و  متخصصان دیزیوف
کرد. نگاه نمی» متفکر«ا یلسوف ین روشنفکران به خود به عنوان فیچکدام از ایه

نخست براي خاطر خودشان و براي خودـ  يهد آنها در وهلیرسمی به نظر
اند و سپس دست به ترجمه برده خودفکري  هايروشنگري و ارضاء کنجکاوي

ان یش در میبا خوانندگان خواند افتهیقت دریکه به حقاند آنچه را خواسته
ن امروز، ترجمه نشده باقی یغرب، تا هم يهاصلی فلسف هايبگذارند.  اکثر نوشته

م چرا نهادهاي دانشگاهی، فرهنگستان علوم،  بنگاه ترجمه و یمانده. ما نمی دان
اي جمان حرفهاز متراي نشر کتاب، و ناشران مستقل هرگز نتوانستند گروه زبده

ک و فرهنگی غرب،  بپرورانند یز دانش آموخته در فضاي آکادمیو تخصصی،  و ن
راث فکر غربی تا حدي نسبی به شکل منطقی و سالم به یرند که میو به کارگ

گر موفق به آن ید يهافتیفارسی ترجمه شود آنطور که بعضی کشورهاي توسعه ن
ران که چرا یروشنفکران در ان پرسشی است براي جامعه شناسی ِ یشدند. ا

 ست هم نمی رسد!یستم تعدادشان به بیما در تمامیِ قرن ب هاي»فروغی«
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را و آموزنده است. براي نمونه  یپس از شصت سال هنوز گ» ر حکمت در اروپایس«
 ان کتاب به دلخواه):  یی مین دو پاراگراف (از جاید به ایبنگر

ل علم و وصول به یمطالعات فلسفی را براي تحصتوجه کردنی است که دکارت «
افتن ینوزا براي یدنِ اسپییکن به حکمت گرایخود ساخته است، ول يهشین پیقی

ف او ین تصنین روست که مهمتریگران بود و از همیراه سعادت به جهت خود و د
ن یز به همیاست و ن  علم اخالقباشد موسوم به می اولی يهبا آنکه جامعِ فلسف

 يهشتر مصروف به فلسفیش را بینوزا برخالف دکارت همت خویب است که اسپسب
ات کمتر پرداخته است. [...]  یعیات و طبیاضیاولی و حکمت عملی نموده و به ر

اناتشان در یباند ن نکته محل توجه است که اکثر کسانی که وحدت وجودي بودهیا
حاً وحدت ینوزا با آنکه صریکن اسپین مبحث عارفانه و شاعرانه بوده است. ولیا

س یچ امري را جز تعقل در تأسیوجودي است فلسفه اش کامالً استداللی است و ه
 علم را وجدان و شهود يهت نداده است. هرچند او هم اعلی مرتبیفلسفه مدخل

ست و فقط ناشی از یداند اما وجدان و شهود او مانند پاسکال و عرفا کار دل نمی
» گر حکمتش حکمت اشراق اما روشش روش مشاء است.یعبارت دعقل است، به 

 )294(ص
  

»  حکمت اشراق«و » وحدت وجود«م فروغی از اصطالحات ینیبمی نجایدر ا
م سنتی تنها یريِ او از مفاهیدهد که سودگمی حیکند. اما خود توضمی استفاده

 يهکند هممی زبان است و سپس سعیفارسی يهی ِذهنی ِخوانندیبه خاطر آشنا
 سد:ینومی ري از بدفهمی به ما بدهد. اویهشدارهاي الزم را براي جلوگ

 
فه اند. گروهی موجودات را یاز جهت اعتقاد به  وجود موجودات اهل نظر دو طا«
ا وحدت وجودي یا وحدتی یقتی یک حقیتوان می شان رایدانند و امی قتیک حقی

ستند و یل نیقتی قایر از جسم حقیعنی غیشان مادي هستند یگفت که بعضی از ا
اند لیقت قایقت نمی دانند، و گروهی دو حقیبعضی روحی هستند که جسم را حق

د. یتوان ناممی قتییات و آنها را دوحقیهم به روحاناند لیات قایعنی هم به جسمانی
قتی را یبود دوحقم چنان که ممکن یم بخوانیتوانستمی قتی را موحد همیک حقی

گانه یان ما موحد اصطالح شده است براي کسی که خداي یکن میم، ولییثنوي بگو
ن رو یپرستد و ثنوي اصطالح شده است براي کسی که  دو خدا بپرستد.  از امی را

د ین نظر شایم تا در اذهان ُشبهه روي ندهد و به همین دو لفظ دوري جُستیاز ا
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ن لفظ یم چون در ذهن عامه ایودي را هم کنار بگذارن باشد که وحدتِ وجیبهتر ا
ن تصورات همه غلط یداند، اگر چه امی ز را خدایبه معنی کسی است که همه چ

م گمانم ییم و فارسی بگویین معانی از لفظ غربی دوري بجویم در ایاست. اگر بخواه
و موحد گوي و ثنوي را دوتاگوي اصطالح کرد کییتوان می ن است که وحدتی رایا

 )536(همان، ص » کتاپرست و ثنوي را دوتاپرست خواند.یرا 
  

زند. براي نمونه، در می ن روال فروغی دست به ابداع اصطالحات تازهیبه هم
 ا وضعینهد می تیخود را در وضع» من«که اي خته و نحوهیف يهح فلسفیتوض
 نیّص و تعتشخّنهد و به خود خود را برمی مننخست «سد، ینومی کند اومی
نهد) و می نهد (مقابلمی را برابر »جزمن«نکه خود را برنهد یدهد ... و براي امی
ر منقسم را یگر امر غیکند) و به عبارت دمی خورد (تصادممی بر »جزمن«به 

 )  539(همان؛ ص » کند.می منقسم

 
ت یفهم مدرنی، که بدون فهم آنها در اساس یديِ تفکر مدرن اروپایدو مفهوم کل

اند. »اُبژه«و » سوژه«ت) ممکن نخواهد بود، دو مفهوم ی(و سپس پسامدرن
 ن دو مفهوم واقف بود. اویمحمدعلی فروغی به دشواريِ ترجمه و فهماندن ا

ن باشد. یسازيِ نوا حتا واژهیها دانست که کار او نمی تواند تنها برگرداندن واژهمی
 يهنیکی زمیستاده که یفرهنگیِ ناهمگن اان دو کهکشان یار بود که میاو هش

د و یا از آن جهیافت است که نمی توان به سادگی آنرا پس زد یفرهنگیِ در
فرهنگی گام بگذارد و اهلی  و  يهنین زمید به ایزي است که بایگري آنچید

 دانست که نهمی سنخی آندو بود. اوا ناهمی ناهمگنیخودي شود. نکته در 
ن تهی کرد و خوراك تازه یشیآشنا را همچون ظرف از محتواي پم ِیتوان مفاهمی

یِ یا اختراع کرد. آشنایتوان دستگاه مفهومیِ تازه ابداع می خت و نهیرها در آن
نکه ما نه تنها یآغاز شود. ا گانگییآگاهی از بست با یبامی تازه، درست

مفهومی مربوط به آنها را هم  هايم بلکه دستگاهیزبانیِ الزم را ندار هايمعادل
ز یمان نستِ فرهنگیِ خواصینها خود به آن سبب است که بستر ِزیو ا، میفاقد

م یي تعلنهادهان رو او به ید از همیم. شایشان داراز به فهمیگانه است با آنچه نیب
، و به نهاد سازي يهنیت عملی در زمیتِ عالی و به طور کلی به  فعالیو ترب
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ز همان اندازه توجه داشت که به کار یعنوان ابزار نهادسازِ فرهنگی، ناست به یس
 ف ِمستقل.یترجمه و تأل

 
 میانتقالِ مفاه يهدو) هشدار فروغی در بار

 سد:ینومی تیدو مفهوم مهم مدرن يهح دشواري ترجمیفروغی در توض 

 
دو لفظ  ییم که در زبانهاي اروپایم خاطر خوانندگان را آگاه سازیدانمی الزم«

د دقت تام به عمل یشود و در آن معانی بامی هست که به معانیِ چند استعمال
شود. از آن رو که ما هم الفاظی براي آنها می د و مخصوصاً در ترجمه کار مشکلیآ

م که مورد استعمالشان مختلف است  و در بعضی از آن معانی یبرمی به کار
کی از آن دو لفظ [سوژه] آن یعلمی است، ندارند.  يهص و صراحت که الزمیتخص

ه و در علمِ یب فاعل) و گاهی مسندالیا نایاست که ما در علمِ زبان گاهی فاعل (
م. لفظ ییگومی ا موضوع به معنی محل عرض)یمنطق، موضوع (مقابل محمول 

ن یعت و منظور و گاه یگر [ابژه] را هم گاه موضوع (مثالً موضوع علم) و گاه غاید
م. البته در موردي که الفاظ مذکور اصطالح شده و صراحت دارند یخوانمی ا شیءی

ک یی هریم، اما آن دو لفظ اروپایبرمی م و در آن موارد به کاریکنمی ما متابعت
ا یاند ی هم دارند که دانشمندان ما براي آن دو معنی، لفظی به کار نبردهیمعنا

ن یدر حالی که ااند ر کردهیهی ذهن و خارج تعبو گااند همان موضوع و شیء گفته
برند در آن معانی نزد ما صراحت ندارند و می ان به کارییالفاظ به قسمی که اروپا

ن یشود براي آنچه ما تاکنون در امی ح آنکه لفظِ اول استعمالیستند. توضیوافی ن
مقصود آن م و یاکتاب گاهی نفس و گاهی عقل و گاهی ذهن و گاهی عالِم گفته

ذاتی است در وجود انسان که امور ذهنی و عقلی مانند حس و وهم و تصور و تعقل 
ه یگر ذاتی که ذهن و قوايِ ذهنیر آنها به او منتسب است به عبارت دیو اراده و نظا

شود براي موجوداتی که انسان خارج از می متعلق به اوست، و لفظِ دوم استعمال
قات حکماي اروپا یان تحقیما در ب يهدی. به عقکندمی ذهن و نفس خود ادراك

ن و خارج در یالفاظ نفس و عقل و ذهن و موضوع در ازاي لفظِ اول و شیء و ع
ز یگري نیم که براي آنها اصطالح دیست و محتاجیازاي دومی همه جا مناسب ن

شوند و می گر آوردهیکدیی اکثر در مقابل یم. چون آن دو لفظ اروپایداشته باش
کند که در باطن و درون وجود انسان است و می نده از اولی ذاتی را ارادهیباً گوغال

رون از نفس است اگر چه بدنِ خودِ انسان باشد یاز دومی ذاتی را منظور دارد که ب
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نده از یرونی بودن آنها منظور است، و به عالوه ممکن است گویعنی درونی و بی
س نداشته باشد و از لفظ دوم همه وقت لفظ اول نظر به جوهر و مفارق بودن نف

ار ین دو لفظ بسیش ایگر از صدسال پیست، و از طرف دینظر به شیء مادي ن
 جابین مالحظات همه ایماً محل ابتالست و ایشود و دامی فراوان به کار برده

ی ین دو لفظ از الفاظ اروپایم. (ایار کنیکند که براي آنها اصطالح خاص اختمی
نکه یست جز ایباشد و چاره نمی سرگردانی يهیآنها به فارسی ما يهاست که ترجم

م. .. ین کرده ایهرجا برحسب مناسبت به لفظ خاص ترجمه شود و تا کنون چن
نجا منظور یی که ایچ کدام به معنایم هیانها به کار بردهیش از ایکن الفاظی که پیول

ن اصطالحات که ساخته یاما ام. یم اصطالح بسازیاست وفا نمی کند پس مجبور
ن مشکل یاز نمی کند.) در مواجهه با ایت ندارد و ما را از الفاظ سابق بی نیم عمومیا

د که یایم... (اگر به نظر بیار کردیرا اخت» برون ذات«و » درون ذات« يهما دو کلم
ر آن گفته شود، یا نظای» باطن«و » ظاهر«ممکن بود » برون«و » درون«به جاي 

» عقل«و »  نفس«ز مانند یو امثال آنها ن» باطن«و » ظاهر«م که یدهمی حیتوض
د داد و به یره معنی و مورد استعمال خاص دارند که از دست نبایو غ» موضوع«و 

نمی » رونییذات ب«و » ذات درونی«ند چرا ید به کار برد؛ و اگر بگویجاي خودش با
ه یمفرد شب يهشتر به کلمیب» برون ذات«و » درون ذات«ب یم اوالً ترکیید، گوییگو

و » درون ذاتی«م مثالً یز بسازیم مشتقات نین دو کلمه محتاجیاً از ایاست، ثان
ن مشتقات را یباشد. و ا» برون ذات«و » درون ذات«که منسوب به » برون ذاتی«

نمی توان ساخت. ضمناً از خوانندگان التماس » رونییذات ب«و » ذات درونی«از 
رِ مورد به کار نبرند و تا معنی و یدند در غین اصطالحات را اگر پسندیکه ا میدار

از استعمال آنها خودداري کنند تا مانند اند افتهیمورد استعمال آنها را بدرستی درن
ت فرهنگستان و غلط یبعضی از الفاظِ موضوع فرهنگستان نشود که بکلی برخالف ن

و » درون ذات«را که یسازند زمی ب از آنهایب و غریبرند  و عبارات عجمی به کار
د به کار یگر بایر از آن موارد الفاظ دیموارد استعمال خاص دارد که غ» برون ذات«

 )548-547برد.) (صص 
 

 سه) کتاب سازان و دکانداران

ن و ینطور. از تازه تریز همیفروغی استثنا بود و معدود ادامه دهندگان ِراه او ن
گذار از «ی به فارسی، کتاب یدر معرفی و شرح تفکر معاصر اروپاها ن کتابیبهتر
است.  کتاب  قییشاهرخ حق يهنوشت» دایوتار و دریچه، فوکو، لیته؟ نیمُدرن
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ی که یاست.  در جا وسف اباذريیبه قلم » خرد جامعه شناسی«گر یقابل ذکر د
مُد  ی کهیاست در فرهنگ منفی، و در جایف است و نقش سیسنت تفکر ضع

 ی کمتر به کار جدي و پرحوصله مجالِ عرضهینامجو يهروشنفکريِ روز و مسابق
ن ین. ایدلنشاي و خواندن شان تجربهاند ن دو کتاب، ارزنده و آموزندهیدهد، امی

 هاياز سکه» کتاب سازي«ان بار یز يهدید نمی داشت اگر پدیاز به تأکینکته ن
ر از جمله یاخ يهبود. مُدهاي روشنفکري در دوهران نمی یج بازار کتاب در ایرا

سم یستروکترالسم، پُستیکز، ستروکتورالیاز فنومنولوژي و هرمنوتاند عبارت بوده
ن یامیدا، لوکاچ، بنیدگر، فوکو، درهای چه،یی چون نیسم؛ و نامهایمُدرنو انواع پُست
 و هابرماس.

 
می «و افراد را ها انین جریا يهفردي است بحرالعلوم که هم »سازکتاب«

شان حین کتاب و رساله و مقاله در تشریتواند ظرف چندسال چندمی و» شناسد
دانش  يهش تمامیِ عرصیا ترجمه کند و پانوشته و ارجاعات کتابهایسد یبنو

ز سراسر یش از سقراط گرفته تا گادامر و هابرماس، و نیلسوفان پیغربی را، از ف
ان (بله ظاهراً ین آقاینیِ  ایبرد. از خود بزرگیبر بگات و نقد، در یهنر و ادب

توان نشان داد که زبانِ خارجیِ موردِ می م،یمردانه است) که بگذراي دهیپد
ده و هضم یشیندیدانند و مطالبی را که خود نشان را هم درست نمیادعاي
 اريِ فرهنگ لغت به خورد ما بدهند. غلط ترجمهیخواهند به میاند نکرده

سازي هم دارند! شان نارسا و ناروشن است و گاه اصرار به واژهکنند، فارسیمی
خواهند مارا مرعوب کنند. در بازارِ می اموزندیزي بیش از آنکه بخواهند به ما چیپ

رد و استاديِ یگمی ی رونقیشوند و دکانهامی هم مرعوباي جنس تقلبی عده
معضلی از معضالتِ فرهنگیِ ما رفع نمی شود. اما می گروهی به کرسی نشانده

 شود.

 
اديِ یا شیشود نه لزوماً از زرنگی می ن ناشییک بافت فرهنگیِ معیکتابسازي از 

ن یفتند. درد شناسیِ ایتوانند به دام آن بمی ف همیچند روشنفکرنما. افراد شر
خیِ آن و مشکالت روشنفکريِ معاصرما از یتار هايشهیبافت فرهنگی، ر

آرامش متفکر معاصرمان  هاينافذ در نوشتهاي ت تا به امروز به گونهیطمشرو
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 يهل دهیاو در اوا هاين دسته از نوشتهیل در آمده است (ایبه تحل دوستدار
و  رهیدرخششهاي تالدي در اروپا منتشر شد و سالها بعد در دو کتاب یهشتاد م

نگی و تداوم یرید). گذشته از دیبه چاپ مجدد رس نییامتناع تفکر در فرهنگ د
د به سادگی ین فرهنگ، بایا هاي(اصطالحِ آقاي دوستدار) در بافت یین خوید

ی، که با یاروپا يهوستیبهم پ يهشیگفت که ترجمه و انتقال چند صدسال اند
زده و زبانی نامجهز، آنهم استیخون و سخ عصر نو گره خوره، به فرهنگی کمیتار

باً ناممکن. یدا و رورتی) کاري است تقریاش (هابرماس و دراز انتهاي امروزي
دن یقی، فقط با دیر کتاب آقاي شاهرخ حقیار نادر، نظیسالم و بس هايکوشش

زبان فارسی و  هايتیی و با عطف توجه به قابلیها، همراه با کم ادعان مشکلیا
د بتوانند یز شایاط آمیطرزي احترانی، به یرش و فضاي فرهنگ کنونیِ ایسطح پذ

 ند.یاي آنسو بگشایی ما را به دنیمقدماتیِ آشنا هايروزنه

 

 
 

 در غرب» سوژه« يهان فلسفیچهار) پا

 و مشکالتِ تجدد ناقص در کشور ما
گذرد با مشکالتِ می خواهِ مشروطهک قرن از جنبش تجددیک به یما هنوز که نزد

سطح نهادهاي اجتماعی همچون دولت و قانون م، چه در یبانیتجدد دست به گر
شگی. هنوز دولتِ ما یو آموزش و پرورش و چه در سطوح فرهنگی و هنري و اند



 84 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

نظام  يهین ارثیِم مردم را دارد. صاحبکار، دولت است نه شهروندان. ایحکمِ ق
متوسطی که از کوچک شروع کند و  يهشاهنشاهی و اقتصاد نفتی است. طبق

آزاد  هايش ببرد، رسانهیق و صنعت را به پیر باشد، علم و تحقابد، جسویبسط 
را بچرخاند، و با در دست گرفتن فرمان اقتصاد بازار، نهادهاي حقوقی و مدنی و 

نه کند هنوز هم براي ما یی را نهادیبرالی و بورژوایات و حقوقِ لیفرهنگ و اخالق
رضاشاهیِ اوانِ قرن  يهست که برنامیز  و تلخ نیآما طعنیناشناخته است. (آ

د، لغو محاکم شرعی و آزاديِ نسوان یج معارف جدیستم ــ حکومت عرفی، ترویب
ـ در آستان م یخواهمی ران عملی نشده است؟) مایکم هنوز در ایست و یقرن ب يهـ

طِ ین شرایاري از ایم بدون بسیدموکراسیِ پارلمانی و حقوق فردي داشته باش
تِ یبا اسالم و با عرفان که فرد خودم. ما در فرهنگ یدانمی ن را همهین. ایشیپ

ن روشنفکرانِ تجدد یم. نخستییکند روبرومی منفعت طلب و عقلِ ابزاري را نفی
سم یونالیج ناسیشتر به ترویت که مصدر امور شدند بیخواهِ پس از مشروط
ـ آمرسم یبرالیپرداختند تا ل» استبداد روشنگر«پدرساالرِ نوعِ آلمانی و  ی. یکایآنگلو

اي رضاشاهِ یمتوسط ما رو يهپرور بودند. هنوز بخشی از طبقگرا و نُخبهآنها نُخبه
اسیِ عوام و خواص یپرستی هنوز به تمامی از فرهنگِ سجیمُنند. یبمی دوم را

 م.یات باقی ماندهیمه ـ رعیمان هنوز ناسییرخت برنبسته است. در ناخودآگاهِ س

 
غربی به مراتب  يهفلسف ي»سوژه«ن عوامل کارِ ما را براي فهم یا يههم

مداري، رفتار عقلی، شناخت تجربی شتنیادِ خوی، بن»سوژه«ن یکند. امی دشوارتر
ت و حقوق ی، خودمختاري، مالک»آزاد يهاراد«لی ـ منطقی است. یو فکر تحل

یِ غربی. یبورژوا يهکِ جامعیدئولوژیعنی تمامیِ کهکشانِ ایند آن است؛ یفردي برا
وم و دکارت و کانت، نه ینه ه ،میاله داشتهیک و کپلر و گالیما که نه کوپرن

م آنها یاک قرن است که خواستهیش از یسم، بیی و سکوالریسم و فردگرایاومان
تواند می م. چه کسییآموزش و فرهنگِ خود کن» وارد«م و به نحوي یرا بفهم

نها براي ما وارداتی و یا يهمان شده؟ همبیادي نصیق زین کار توفیادعا کند در
تجدد  يهن جاده، جادیکه ما هنوز در ابتداي ایسوغات غربی بوده و هست. درحال

سم یسم، اومانیرسد که سکوالرمی م به ناگهان از غرب خبریبندمی ت، باریو مدرن
ه و عصرِ ن شدیعج» ترور«و علم با » شرفتیپ«اند، » دچار بحران«و عقل باوري 
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ت یمرده است!  ما وارد پسامُدرن» سوژه«است. دهیان رسیشی به پایاندروشن
 يهم؟ رابطین تحول سردرآوریم از ایخواهمی م. ما چگونهیا(مابعدِ تجدد) شده

ست؟ به چه یران چیخیِ ما در ایِت تاریط پُست ـ مدرن در غرب با وضعیشرا
دهد تا با می اريیمُدرن به ما امبرانِ پُستیپ هايلی، و چگونه، نوشتهیدال
 م؟یندازیفرهنگی خود نور ب هايکییگر بر تاریدنی از نوع دیشیاند

 
 شناختی و آزاديپنج) خرد جامعه

کاهلی و نداشتن «شی، برآن بود که یلسوفِ بزرگِ روشن اندیامانوئل کانت، ف
اند زنان به زعم او) نخواستهژه یلی بوده که انسانها (به وین دالیمهمتر» جرئت

مومتِ فکريِ خود را به دست یشه قیجه همیرند و در نتیعقل خود را به کار گ
کاهلی و نداشتن «م، یدي جامعه شناسانه بنگریاند. اگر با ددادهمی تییاقل

ل یف روشنی از آنها به دست نمی دهد، نمی توانند دالی، که کانت هم تعر»جرئت
لِ ینی و تحلید به بازبیک جامعه باشند. ما بایتِ مردمِ یاکثراصلیِ رفتار فکريِ 

و استقالل  عادت به پرسشم چرا یابیم تا دریخی و فرهنگی بپردازیعواملِ تار
ن سوآلی است که یاست. انهادي نشدهاي شه و عمل هنوز در جامعهیدر اند

نند. از د به طور مستقل با آن دست و پنجه نرم کیبااي روشنفکرانِ هرجامعه
 يهرسد که الزممی ابی درست به نظریص کانت در چارهین تشخیگر، ایسوي د

ريِ عمومی [در یآزادي در به کارگ«است: » آزادي«شی، وجودِ قبلیِ یروشن اند
عنی زمانی که افرادِ دانش آموخته ی» امور. يهاجتماع] عقل خود در هم يهپهن

واهمه از مقامات، چه مقامات دولتی چه ک جامعه بتوانند بدون ی يهختیو فره
نی چه اخالقی، به طور مستقل در امور چون و چرا کنند. (کانت دو حوزه را ید

فِ یک جامعه به وظاییِ یکند: آنجا که افراد در مقامِ کارکنانِ اجرامی از هم جدا
جه نمی خواهند با شک و پرسش خللی در کار خود و یو در نتاند خود مشغول

تري از عیوس يهکارکردي، حوز يهن جنبیبوجود آورند؛ ولی جدا از اجامعه 
د وجود داشته باشد یآموختگان باختگان و دانشیان فرهید در میتبادلِ آراء و عقا

ر ییک جامعه پرسش کنند و حتا رأي به تغیاصول و امور  يهکه بتوانند در هم
ک یموجود در  هايعدالتیان بردنِ بی یا از میر در جهت کم کردن ییبدهند؛ تغ

ی و آزادي است. آزادي یوند خردگراین برداشت کانتی اساسِ پیجامعه.) هم
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ن اصل یآزادي. هم يهندیري عقل است و خرد ورزي خود زایبه کارگ يهنیزم
ون یر مدیاخ يهخود را در دو سه ده يهاست که گسترش همه جانب

 همفکران آنها بوده است.شمندانی چون هابرماس و جان رالز و یاند

 
 يهت آن است. همیمدرن در تمام يهجامعه شناسی، علمِ شناختِ جامع

 يهاضمحالل نظامهاي اجتماعیِ سنتی و توسع يهجیی که در نتهایبحران
دهند. به می ن دانش را شکلیعامِ ا هايند موضوعیآمی دیساختارهايِ مُدرن پد

د آمد؛ یی پدیبورژوا يهمثابه تئوريِ جامعجامعه شناسی به «هابرماس،  يهگفت
 يهه دارانیونِ سرمایزاسیحِ مُدرنیکه به دوش آن افتاد عبارت بود از توضاي فهیوظ

تئوري کنش (» ک (هنجار گسل) جانبیِ آن.یجوامع سنتی و عوارضِ آنوم
 خرد جامعه شناسی و ته؟یگذر از مدرندو کتاب ) 5سی، ص ی، متن انگلارتباطی

مدرن،   يهجامع هايخواهند نشان دهند که راه برون رفت از انواعِ پاتولوژيمی
ست یی فرهنگی نیت گرایبا شناختی و نسبیز هاينشیزي و عرفان و بیعقل گر

ت و توانِ آزادي بخشِ یت است، ظرفینش عقلی، که خود دستاورد مدرنیبلکه ب
 يهورگن هابرماس در ادامیاجتماعیِ  يهیظرخود را همچنان حفظ کرده است و ن

 د.یمایپمی ر راین مسیهم» تیمُدرن يهطرحِ ناتمام ماند«
 
 

 
 

 ت مدرنیشش) وجه انتقاديِ عقالن

و ها ییت برخوردار است که بر تواناین قابلیش، عقل از اینش روشن اندیدر ب
ان شناختِ یم» نقد«اريِ یخود درنگ کند و آنها را بشناسد و به  هايـتیمحدود

ن ینش پسامدرن، خودِ ایل شود. در بیز قایت و پنداشت واهی تمیدرست از واقع
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د! پنداشتی که پوششی است بر یآمی ک پنداشتِ واهی به شماریتِ عقلی یقابل
عت، جامعه و آگاهی یدنِ طبینقش واقعیِ عقل که همانا اِعمالِ قدرت و به بندکش

ست بلکه ید و بندها نیی از قیرها يهلینش پسامدرن، عقل وسیباشد. پس، در ب
 را خاموش» گريید«ی، انتقاد از خودِ عقل است؛ عقلی که صدايِ یشرط رها

نش یکشد. در بمی را به بند») جهان سومی«، »ر غربییغ(«رعقالنی یکند و غمی
قت و کذب است بلکه مبناي یانِ حقیداوري مگاه یش، عقل نه تنها جایروشن اند

ز هست که یاتِ او نیادِ اخالقیر کانتی) و بنیبه تعب» بالغ(«عملِ انسانِ خودرأي 
زد. اما، به یرمی را هم پی» عدالت«حقوقیِ استقرار  يهنیک و بد، زمیزِ نیبا تم
 دا،یوتار و فوکو و دریمتفکرانِ پست مدرن، مانند ل«قی، یشاهرخ حق يهگفت
قت، عدالت، یمِ جهانگسترِ حقیري از نقد ارائه دهند که از مفاهیخواهند تعبمی

ان درست و غلط، یگذاري مشرفت رها باشد. اما مفهوم نقد بدون فرقیآزادي و پ
باوريِ تیقت ناممکن است. بی شک نسبیعادالنه و ناعادالنه، قدرت وحق

گذارد. باقی نمیها گذاريفرقن یم جهانگستر و ایی براي مفاهیمدرن جاپُست
زي از یچها گذارين فرقیم و بدون این مفاهیا بدون این است که آیپرسش ا

که البته پاسخ منفی ) 67ص ، ته؟یگذر از مدرن(» انه.یماند می مفهوم نقد باقی
نه نقد هستند و » تبار شناسی«ا ی، »شالوده شکنی«، »ییساخت زدا«را یاست ز

 اند.مدعیِ آن هم نبودهنه روش،  و 

 
ابیِ انتقادي قرار گرفته بود. نه تنها ینش عقلی مورد ارزیز بینها ش از پسامدرنیپ

بیِ یا تخریک یج تراژیست ها) و عارفان از نتایان (هرمنوتیگرالیو تأوها کیرمانت
سخن گفته بودند، بلکه جامعه شناس بزرگی » شرفتیپ«و » توسعه«، »عقل«

مدرن  يهجامع» ِ نیقفس آهن«کِ آلمانی، یپینیِ تیز با بدبین ماکس وبرچون 
عقالنی شدنِ «ل در آورده بود. موضوعِ اصلیِ مطالعات ماکس وبر یرا به تحل

است ین و سیقی در دیتطب هايق بررسییاست که او از طر» ندهاي اجتماعییفرا
فرهنگ، ما روندهاي  يهو اقتصاد و حقوق و فرهنگ به آن پرداخته است. در پهن

عنی، یم؛ یکنمی ات و در هنر مشاهدهیعقالنی شده را در علوم و معارف، در اخالق
انی. در علوم: یگذاري و بشناختی و ارزش يهطیبه زعم هابرماس، در سه ح

و ها دهینیِ پدیش بیک و تجربیِ انسان، امکان پیدانش امپر يهتمامیِ توسع
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شود می ندهاي تجربی،که سپس سازمان دادهیفرا دا کردن بریمحاسبه و تسلط پ
ژگی یکند. ومی دایستمِ بررسی جهان در علوم تجربی تجلی پیک سیو به صورت 

ل به شیء یعت را تبدیک طبیستماتیک و سین است که به طور متودین علوم ایا
د. ینی رسیکنند که بتوان با دخالت در آن به مقاصد معمی و موضوع شناخت

اد ین فصل از آن یسوژه و ابژه که در ابتداي ا يهگري از همان رابطید يه(جنب
کم، علومی چون نانوتکنولوژي و دخالت یست و یتوان گفت در قرن بمی م.)یکرد

ن یهم يهوانی و انسانی ادامیاهی و حیعتِ گیک طبیدر بازسازيِ ساختمانِ ژنت
ا یاست که خود را از دنشه یاز اند خاصینوع  »ساختار تفکر علمی«رند. یمس
ح دهد و سپس یکند تا بتواند آن را به نحو عقالنی بفهمد و توضمی هان جدایو ک

گرِ یشود انواعِ دمی ن ساختار تفکر موفقیز دخالت کند. ایدر ساختمان آن ن
دان به در یک) را از میتولوژی(ماي ا افسانهیی یا جادویکی یزیمتاف هايمعرفت
هان یشود که انسان به جهان و کائنات نه به عنوانِ کمی باعثن روند یکند. ا

نیِ یع هايدهیک سلسله پدیز بخشی از آن است بلکه به عنوان یمقدس که خود ن
خاصی » معنوي«چ معناي یعلت و معلولی بنگرد که در خود و به خوديِ خود ه

ز یرا هم تجو نییک رفتار اخالقیِ معیشان ن، نمی توان در قبالیندارند و، بنابر
کردي یجان و جاندار روعت بییبه طباي ی و افسانهینی و جادوید هاينشیکرد. ب

 عی را بخشی از جهانِ زندگیِ معنوي خود به حسابیروهاي طبیاخالقی دارند و ن
به ها ییزدان افسونیندهاي عقالنی شدنِ مدرن با این سان، اگر فرایآورند. بدمی

تهی کند » ارزش«و » معنی«ستیِ انسان را از یروحی و زنده جهان ینحوي فزا
تواند به نحوي می د) پس چگونه عقلینام» سمیلیهین«چه آن را یدادي که نی(رو

اتِ معطوف یانِ اخالقیی بخش باشد و هم بنینقدي رها يهلیجهانشمول هم وس
 به عدالت؟

 
علم،  يهحدودخواهد با مشخص ساختنِ ممی هابرماس«سد: ینومی آقاي اباذري

ري کند. دفاع از یمعرفت عقالنی جلوگ هايگر عرصهیاز تجاوز عقل ابزاري به د
عقل عملیِ معطوف به نقد هنجارهاي اجتماعی و  يهعنی عرصیها، ن عرصهیا

ی از سلطه، مبناي یمعرفت انتقاديِ معطوف به رها يهاخالقی و عرص هايارزش
در فصل مربوط به ) 20، ص جامعه شناسیخرد (» یِ هابرماس است.یگراعقل
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دهد (علوم می علوم را شرح يهل انواعِ سه گانیهابرماس آقاي اباذري به تفص
خی؛ و علوم آزادي بخش و انتقادي). یکی ـ تاریلی؛ علوم هرمنوتیتجربی ـ تحل

ق یعالق انسانی: ین سه نوع تالشِ عقلی مبتنی است بر سه گونه از عالیا
براي  ق معناجویعاللِ امور؛ یشتر و تسهییِ بیبراي کارا کیتژهدفمند و استرا

ی از سلطه یبراي رها جوق آزاديیعالفهم هنجارهاي فرهنگی و رفتار انسانی؛ و 
کی و عملی و یق تکنیعال يهگانم بنديِ سهیتقس«سد:ینومی و زور. آقاي اباذري

عنی کنش عقالنیِ ی[ماکس] وبر  يهم بنديِ دوگانیبخش خود استوار بر تقسیآزاد
ن دو کنش را یمعطوف به هدف و کنش معطوف به ارزش بود... [هابرماس] ا

گذارد، کنش عقالنیِ می کنش عقالنیِ راهبردي و کنش عقالنیِ ارتباطی نام
 )77(ص » شود.می بخش را شاملیارتباطی هم کنش عملی و هم کنش آزاد

 
 اتیفه از هنر و ادبزِ فلسیهفت) انتقاد از عرفان و تم

 يهیرا از زاویکند زمی ورگن هابرماس آغازیحِ آراي یآقاي اباذري کتابش را با توض
 زيِ پُست مُدرن انتقادیاز خردگر خرد جامعه شناسیدگاههاي اوست که کتاب ید

 يهقی بخش مستقلی درباریشاهرخ حق يهنوشت ته؟یگذر از مُدرنکند. کتاب می
ها ز با استفاده ار نظرات هابرماس به انتقاد از پسامدرنیهابرماس ندارد اما او ن

م به مشکالتِ یسنده سعی نمی کنند مستقین دو نویچکدام از ایپرداخته است. ه
ی از کتابش یران بپردازند، اما آقاي اباذري در بخشهایفرهنگی و روشنفکريِ ا

یِ فرهنگی را که در یقی نسبی گرایحق کند و آقايمی زيِ عرفانی را نقدیخردگر
پراکنده شان  هايرانی به تبعِ مُد روز و خواندهیسندگانِ ایر بعضی نویسالهاي اخ

شه دارد تا نسبی یشتر ریاش شده اند. به طور قطع، عرفان در فرهنگ ما بمدعی
 يهبه انتقاد از فلسف خرد جامعه شناسییِ فرهنگی. بخشی از کتاب یگرا

دي ضدِ کانتی، ضدِ روشنگري و ضدِ عقلی داشت و از یپردازد که دمی شوپنهاور
به  خرد جامعه شناسیشرق الهام گرفته بود. دو فصلِ بزرگ کتابِ   ي» فلسفه«

دگر مورد بررسی های دِ ضدِعلم و ضدِتکنولوژيِیافته و دیدِگر اختصاص هاینیمارت
ختنِ یهاي ضدِ روشنگري به هم آمدگاهید هايژگییکی از ویقرارگرفته است. 

 هايباشناختی به حوزهیدِ زیعنی وارد کردنِ دیات است یفلسفه با هنر و ادب
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ان سپهرهاي ین مرزبنديِ کانتی میعقالنی در تفکر و در نهادهاي اجتماعی. ا
رو آن است، در دو کتاب حاضر مورد یز پیو هنر، که هابرماس ن ،علم، اخالق

ختِن یز که سنتِ فلسفیِ مُدرن ندارد، به هم آمیران نیرند. در ایگمی ت قراریتبع
نه است؛ به  نحوي که شاعرانی چون مولوي و حافظ و یرین مرزها رسمی دیا

اند، و حکمت و عرفانِ نظري هم براي هم پنداشته شده» لسوفیف«سعدي 
 ر، تحتیشود. در سالهاي اخمی رانی محسوبیا ي»فلسفه«اري، خود اساسِ یبس
اش) رانییگراي انیران (هانري کوربن و شاگردانِ دیدِگر در اهای رِ مروجانِیتأث
 يهبر جامع» زدگیغرب«ژه در دورانی که گفتارِ یشِ ضدِ روشنگر، به وین گرایهم

 شد.می تیروشنفکريِ ما مستولی بود، تقو

 
 سد:ینومی قییشاهرخ حق

ع و تازه و جالب ین که چه قدر بدیفلسفی، صرف نظر از ا هايهیاز آنجا که نظر«
زبان مناسب براي » زبانِ رمز و اشارت«استداللی داشته باشند.  يهید پایباشند، با

د بتوانند یلسوفان، مانند دانشمندان و محققان و مورخان، بایست ... فیان شان نیب
ی و کاربرد یـ اقناعی از سو فییژه کاربرِد توصیان کاربردهاي متفاوتِ زبان، به ویم

ل شوند ... فرقِ یگر، تفاوتی اساسی قایبیِ زبان از سوي دیجی ـ ترغییعاطفی ـ ته
ا کاربردِ یات و فلسفه به عنوانِ دو ساحتِ فرهنگی که در دو وجه یان ادبیبارز م

ن دو ساحتِ یابیِ ایارِ ارزیان دو معیتوان در فرق ممی شه دارند رایمختلفِ زبان ر
فلسفی  هايهیابیِ نظریبراي ارزاي هیمفهومِ پا قتیحقد. به طور کلی، یرهنگی دف

ات (و هنر یشعر و ادب يهکه قضاوت درباریعلمی) است، در حال هايهی(مانندِ نظر
 )84-80ص  ته؟یگذر از مدرن(» ی است.یبایبه طور کلی) بر اساسِ مفهومِ ز

 
شناسانه به ییبایعرفانی و شهودي و اخالقی و ز يهحمل«ز از یآقاي اباذري ن

البته، انتقادِ پسامُدرن از ) 94ص  خرد جامعه شناسیکند (می انتقاد» عقل
، اما ستیکی نیزيِ عرفانی یمداريِ دکارتی ـ کانتی با عقل گرت و انسانیعقالن

ي ن انتقاد به زبانهایش ـ مُدرن است، ایمه عرفانی و پیدر فرهنگی که هنوز ن
م سر یخواهمی اي عوالمِ عرفانِ شرقییگر ما از زوایشود و باردمی کیعارفانه نزد

چه ین يهقی درباریم! فصلی که آقاي حقیدا درآوریدگر و درهایچه ویاز کارِ ن
ن متفکرِ آلمانی است. یا يهبه زبانِ فارسی دربارها ن معرفیینوشته است از بهتر
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 سم در اروپا محسوبیرگذارانِ پُست ـ مُدرنیتأثن یدگر از مهمترهایچه وین
 شوند.می

 
ن یچن«دا کرده و چرا کتاب یت پیران محبوبیچه در ایست که چرا نیروشن ن

ن خاطر که یا به ایاست. آدهیشتر رسیشتر و بیب هاياو به چاپ» گفت زرتشت
خوانند که با می ن کتابخوانانِ بی شمار کتاب او رایا ایاند؟ آ» ادبی«کتابهاي او 

 چه بهتریکنند با خواندن نمی ا آنکه تصوری؟ »حال کنند«اش او و نثر شاعرانه
ن یگري ازیا مُهملِ دی، »عسرت زمانه«ا ی، »غرب يهبن بست جامع«توانند می

نکه یر است! حتا ایزي امکان پذیران هرچیدست را بفهمند؟ در فضاي فرهنگیِ ا
 يدر نگاه سهرورد«خ اشراق: یشرقی! (دوقلوي شک عارف یل شود به یچه تبدین

وند یپ یابد و لحظه با جاودانگییم یگانگی یز فرد با هستیرازآم ياچه بگونهیو ن
نکه یتصور ا). 6/1/1384،  »شهیباشگاه اند«نی، یآقاي حسن حس -» خورد.یم

ر دارد (خواه از آن اصل جدا یر ناپذییکی تغیزیمتاف» اصل«ا یک ذات یانسان 
چه تصورنکردنی است اما نزد ما، یا همواره حامل آن باشد) در تفکرنیافتاده باشد 

سم یآفور«شود. می شاوندیچه به سادگی با انسان کاملِ عارفان خویابرانسانِ ن
شود (آقاي نادر بزرگزاد)؛ می »اتیشطح«ل به یچه تبدین هايه)ین گوی(گز» ها

شود: می رینگونه تعبیسم او ایلیهیش به او الهام شده باشند. نهایشتهانگار که نو
 یسم، حاصل دورانیلیهیسم است. نیلیهین سطوح نیق تریعم یسم ،تجلیمدرن«

ش یروح خو لنگر یب یباجداماندن از حق،کشت یآن، بشرِ خاک یاست که درط
بت آن یغ يبه معناسم، یلیهیابد. نیمی انوسِ عالم مادهیرودار امواج اقیرادرگ

درعالم  یذهن وروان انسان یسامان یب و یجه، آوارگیقطب ونقطه اتکاء ودرنت
 )1383بهشت یارد 22ـ سه شنبه، » پژوهش«(آقاي مهدي فاموري، » است.

 
 هايدهیپد» زبانی کردن«ش به یسم، گرایغالب در پُست مُدرن هايشیکی از گرای

شناختی است خی و جامعهیتار هايهدیاجتماعی است. منظور، کاهش دادنِ پد
(تِکست). » متن«و) و ی(نارِت» تیروا«سکورس)، ی(د» گفتار«به مقوالتی چون 

 هايییو جابجاها باشناختی، برجسته شدنِ نمادها و استعارهیدهاي زیتمه
 ت و قانونمنديِ مباحثیی هنگامی که دست باال را داشته باشند، از قطعیمعنا
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ا یعقلی  هايزنند. گزارهمی م و معانی دامنیـّن بودن مفاهینامتعکاهند و به می
رند و رابطه یگمی انی قراریی و بیروا هايوهیرِ شیا همسطحِ سایف یعلمی همرد

چ تشُخص و برتريِ خاصی یه» قتیحق«انِ یو توان شان در ب» تیواقع«شان با 
دا پرداخته یبه ژاك درقی در آن بخش از کتابِ خود که  یکند. آقاي حقدا نمییپ

 است انتقادیش در ساخت شکنیِ فلسفه و اخالق و سین گرایاز ا) 66-46(صص 
 سد:ینومی کند ومی

تِ منطق یروان او واژگون کردنِ اصلِ اولویدا و پیشکنیِ درهدف اساسیِ ساخت«
ع است که یآوري چنان گسترده و وستِ زبانیحاکم يهآوري است. حوزبر زبان

خواهد نشان دهد که آنچه را که متن می دایرد ... دریگمی ز در برینمنطق را 
نصِ  يهکند، نفی کنندمی م و از راهِ سبک نگارش القایرمستقیفلسفی به طور غ

اديِ متونِ فلسفی را یبن هايییگون، به گمان او، تناقضیحِ متن است. بنابرایصر
روي از هابرماس ی، و به پ»توان نشان دادمی آنها يهآورانفقط با توجه به وجه زبان

روانِ او وجه یدا و پیشکنیِ دراندازِ ساختاز آنجا که از چشم«کند که: می اشاره
نی و یآفریِ زبان در جهانیعنی توانایآن،  يهزبان همانا وجه شاعران يهکنندنییتع

یِ جهان یانازبان، پشتِ تو يهانیگشامشکل هايییی است، پس توانایبازگشاجهان
تر زبان برجسته يهشود. به طور کلی، هرچه وجه شاعرانمی دیآن ناپد يهانیبازگشا

ساختاري و اجبارهاي حاصل از  هايتیتواند از محدودمی شتریشود زبان ب
زد. استفاده از زبان براي داستان پردازي به یکارکردهاي ارتباطیِ زندگیِ روزانه بگر

دن یزبان به هنگام استفاده از آن براي رس يهوند دهندیروي پیمعنايِ معلق کردنِ ن
 )55ص  ته؟یگذر از مدرن(» به تفاهم است.

 
 انتقادي يههشت) چند نکت

رد اما راه یپذمی شده، » سوژه يهفلسف«ی را که به یورگن هابرماس انتقادهای
پس در ن یکند که ازمی کند. او ادعامی را ردها ستیمُدرنپُست هايحل

ن شود که فهمِ متقابلِ گروهی را به جاي ید مُدلی جانشیاجتماعی با هايتئوري
ن راهی بوده که یا عاملِ شناسنده قرار دهد. ایت یک ذهنیمدل آگاهیِ منفردِ 

ش یرند اما، به زعم هابرماس، در پیش گیتوانستند در پمی هگل و مارکس
» سوژه«نوع عنصرِ آگاه و اعالمِ مرگِ با انکارِ کامل هرها ستیمُدرننگرفتند. پست

ت را مُلغا اعالم کرده اند. تئوريِ یی بخشِ مُدرنیرها يهبه آن پشت کرده و پروژ
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کنش «ا یان جمع یاجتماعیِ هابرماس در مورد عملِ معطوف به ارتباطِ م
ات، حقوق، یقت، اخالقیم حقیز را، از جمله مفاهیخواهد همه چمی »ارتباطی

شه عقلِ ارتباطـگر را یکبار براي همیب ین ترتیره بازسازي کند و بدیقدرت و غ
خواهند با می زیم نینجا معرفی کردیبه جاي عقلِ ناب بنشاند. دو کتابی که ا

ران یفرهنگی در ا هايسم به بحثیمُدرندگاه و با انتقاد از پُستین دیکمک از هم
ختالفِ فاحش دارند. کتاب ک مورد این دو کتاب  در یجهت و غنا ببخشند. اما ا

شتري به قلم درآمده و یار بیلیِ بسیقی با ادعاي کمتر ولی دقتِ تحلیشاهرخ حق
افت. یکلی و اثبات نشده در آن  هايا حرفینامرتبط  هايتوان جملهمی کمتر

ل باشند: کسی که ین دو طرزِ برخورد دخید فضاي نوشتنِ دو کتاب در ایشا
 دیل کرده و گاه سرِ کالس درس داده و شایاروپا تحص ایکا ید در آمریسالهاي مد
اي راستاران حرفهیاد با ویی مطلب نوشته و به احتمال زیاروپا هايهم به زبان

ق ینادق هايکار کرده، به روال عادي از ادعاهاي بزرگ و  پشتِ هم کردنِ جمله
کتابِ آقاي  يهن صفحین جمله در همان نخستیکند. براي مثال امی زیپره

خ و جامعه به متن، تن در دادن به نوعی یلِ [!] تاریندِ تبدیحاصلِ فرا«اباذري: 
عقالنی  يهی به لزومِ مداخلیرشِ آنچه هست و بی اعتنایان و پذی[!] تکثرِ بی پا

اسیِ مداخله یس هايشیم که گرایدانمی همه»   براي اصالح و بهبودِ جامعه است.
به همان اندازه و تنوع است که در متفکران مُدرن، ها انِ پست مدرنیجو در م

د چگونه ید پرسیبودند بامی ز محافظه کارینها پست مدرن يهاما حتا اگر هم
بی «کی باعث ین یو ا» رش آنچه هستیپذ«شود به می منجر» انیتکثرِ بی پا«

ق یمعنیِ آنها دقو ها ن جملهیب اینسبت به بهبودِ آنچه هست؟ به ترک» ییاعتنا
ان ابزارهاي کشف بشري [!] و یم يهادِ معرفت را رابطیکُندرسه بن«د: یشو

ن خالصه ین نکته را چنیعت [!] در برابر آن متصور شد. کانت ایطب هايمقاومت
(ص » پرسد.می دهد[!] که ذهن ما از آنمی ی پاسخهایعت به پرسشیکرد: طب

 ما پاسخ هايعت به پرسشیطب« چه طور و کجا کانت مدعی است که) 10
سنده با شتابزدگی از یشود که نومی از آنجا ناشیها ن کم دقتیی؟ ا»دهدمی
رسد از فصلِ مقدماتیِ کتابِ می ن اشاره به نظریدارد  [امی را براي ی نکتهیجا

هابرماس تئوري کنش ارتباطی گرفته شده] و بدون تأمل و حالجی با فکر خود 
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قت یقتِ علمی الگوي کشفِ حقیکشف حق«ا: یزد.  یرمی مله اشان جیآنرا به م
قت یزي است (در برابر حقیچگونه چ» قتِ بشريیحق)  «11(ص » بشري است.

 يهوین شیشود؟ امی جهینت» قت علمییالگوي حق«ربشري ) و به چه نحو از یغ
هابرماس  يهفشرد هايشتابزده از جمله يهسیِ فکر نشده، بوي ترجمیتلگرافی نو

خواهد از جامعه شناسی در برابر فلسفه دفاع می گر کهیداي دهد. جملهمی را
م که سطح یما [!] اعتقاد دار«ا ارجح اش بشمارد (با استدالل شبه فلسفی): یکند 
ديِ استداللِ فلسفی به فالسفه اجازه نمی دهد که به طور انضمامی و یتجر

رزش و کنش / آزادي] بپردازند، آنها ن مقوالت [علم و فرهنگ / ایمشخص به ا
کِ یالکتیريِ دیکِ صعودي توانا و ماهرند اما از به کارگیالکتیريِ دیدر به کارگ

» صعودي و نزولی« هايکیالکتیگذشته از ناروشنیِ د) 13(ص » نزولی عاجزند.
ت یا حکم محکومین ادعا ید باشد، اینکه چرا نزولی بهتر از صعودي بایو ا

) 13(ص » کشندمی دست از عمل بازپس«و اند »زندانیِ مقوالت«لسوفان که یف
ا یاست است که دخالت در، ی؟ اگر منظور س»عمل«بی است! کدام یحرف عج
ا یا جامعه شناس ید یلسوف باشینکه شما فیدن از آن ارتباطی به ایکنار کش

 کنند.می واند است دخالت کردهیلسوفان هم در سیگر ندارد. فیداي کاره

 
انگذاران ین نوشته آن است که نشان دهد بنیهدفِ ا«شود: می در همانجا گفته

اند ستی وارثِ روشنگريین سنت مارکسیم و وبر و همچنیجامعه شناسی دورکه
 هايقِ برنامهی... آنها خواستار تعماند ز بودهیاما در ضمن ناقدِ هوشمند آن ن

اما وقتی به فصلِ )  14(ص » آنند. هايروشنگري از رهگذرِ انتقاد از کاستی
اعتدالی [!] اي م رابطهیاگر مارکس و دورک«م: یخوانمی میرسمی مربوط به وبر

[!]  هايوسوسه يهرسد که [!] وِبر به هممی با عقلِ روشنگري داشتند ... به نظر
وبر هم ناقد هوشمند روشنگري بود و ) 134(ص » افراطیِ روشنگري تن در داد.

 افراطیِ روشنگري تن در داد!  از قضا، در کتابی که هايوسوسه ي»همه«هم به 
م و یخواهد به طور اخص جامعه شناختی باشد، دو جامعه شناس مهم، دورکمی

و چهار فصل بلند به  آراء اند ک فصلِ کوتاه گنجانده شدهیوبر، در کنار هم در 
حالجیِ «وعده داده شده به پردازد.  فصلِ دوم، که در مقدمه می لسوفیسه ف

نوعی نقدِ نجات بخش با «و هدف اش » افته استیم و وبر اختصاص یآثار دورکه
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خِ فعلی؟]، یتِ تاری[اکنون» خِ فعلیِ جامعه شناسی استیتِ تاریتوجه به اکنون
ماکس  يهبرآمده: هر بررسی درباراي »حالجی«ن یچن يهمتأسفانه کمتر از عهد

پردازد که می اصلیِ جامعه شناسیِ او هايکی از تِمی وبر بی شک دست کم به
ندِ عقالنی شدنِ جوامعِ غربی، بوروکراسی، جامعه یاز چگونگیِ فرااند عبارت

ري فرهنگی از شروع یاسی و تعبیان و روشنفکران، انواِع اقتدارِ سیشناسی اد
اجتماعی. اما مبحثِ وبرِ داري غربی به همراه مباحثِ متودولوژيِ علوم هیسرما

افکار «خواهد نشان دهد که می نها را به فراموشی سپرده،یکتابِ آقاي اباذري ا
چه در ین يهز درباریچه بوده است. صفحاتی نیدگاههاي نیمتأثر از د» ک وبریتراژ

ح داده یري توضیرپذین تأثیق اند. به هرحال این فصل آمده که کلی و نادقیا
ماند. فصل هابرماس به طور عمده به شرح کتابِ دورانِ می اشود و پادرهونمی

افته و تحول فکريِ یاختصاص  »ق انسانییمعرفت و عال«نخستِ کارِ فکريِ او 
 هاين فصلیراترین و گیدتریگذارد. مفمی ر را مسکوتیهابرماس در سی سال اخ

دهد می نشاندِگر است که به خوبی هاینیمارت يهکتاب آقاي اباذري دربار
تواند شارحِ خوبِ مباحثِ دشوار می سنده، چنانچه بخواهد و حوصله کند،ینو

 باشد.

 
وجه دومِ تأمل «سد: ینومی خرد جامعه شناسیکتابِ  يهآقاي اباذري در مقدم

ن یاست که ااي خ و جامعهیجامعه شناسی با تار يهدر خودِ جامعه شناسی، رابط
خرد اگر هدف اصلیِ کتاب »    ِر آن دارد.یتفس ن وییف و تبیعلم سعی در توص

د بحرانی که ید دیسم بوده، بایپسامدرن هايی به حملهیپاسخگو جامعه شناسی
ش از یبوده: پها نهیدامن جامعه شناسی را گرفته در کدام زمها ن حملهیدر اثر ا

 هیا توجیح دهنده (یبرالِ غربی که توضیسم و نظامِ لیبرالیز بحران لیهرچ
رِ دولت ـ ملت، طبقه، یباشند نظمیاي م جامعه شناختییآنها مفاه يکننده)

شرفت و یمفهوم قدرت، مفهوم پ، ـت فرهنگییا به طور کلی هویت گروهی یهو
غربی، بلکه  يهشرفتین آخري، نه تنها در جوامع پیسم (که ایبحراِن سکوالر

اء یرن تلقی شود با احتواند نوعی مصافطلبیِ پسامُدمی ران همیدرکشوري مثل ا
اسی یا تئولوژيِ سیدئولوژيِ دولتی ینی، و این به مثابه جنبش، جهان بیمجدد د

ک جامعه شناس یرا از سر گذرانده). اگر » ونیزاسیمدرن«در کشوري که به ظاهر 
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د انتظار یا نبایمبادرت کند، آ» تأمل در خودِ جامعه شناسی«خواهد به می رانییا
رانی یا يهخ و جامعیل چه در جهان و چه در چارچوب تاریمسان یداشت به ا

 بپردازد؟

 
مربوط است، خواندن و نوشتن » رانیتفکر در ا«فلسفه و  يهتا آنجا که به حوز
ار نادر، که به طور نسبی بخش کوچکی از کهکشان بزرگِ یکتابهاي نادر، بس

اري ین هشید با ایبادهند می ت  براي ما به فارسی شرحیفکريِ غرب را با موفق
 »نییامتناعِ تفکر در فرهنگ د«همراه باشند که ما از زبانِ مؤلفِ کتابِ 

ن سبب هم ید ما را در خودمان روشن کند، به همیروشنفکري ِما با«م، یخوانمی
ن است یی شود که از آنِ روشنفکريِ غربی ست. همهاینمی تواند وارد آن بخش

م، با هم یابیم بهم راه یچگاه نتوانسته این سو هها از آین سو و غربیکه ما از ا
م، مگر در توهمات متقابلمان. هرجا که ما در خود نسبت به آنها یگفتگو کن

م، احساسی که مسلماً کاذب است، دچار توهم در یشاوندي کنیاحساس خو
زه خواران و نشخوار یم. چون ما به معناي تامِ کالم ریروشنفکريِ مشترك شده ا

ان، آخوندها و یروحان يهم ــ حتا شکمبیفرهنگیِ آنها هست هايکنندگانِ مائده
 »ی انباشته است ــ و نه هرگز شاگردانِ آن.هاین علوفهیز از چنیطلبه هامان ن

  
 1383بهمن  -  2005 يهیفور
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 فصل ششم
 

 ست؟یران چیدر ا یچارد رورتیکاربرد ر
 
 

 ییکایلسوف آمرین فیترپرآوازه یچارد رورتی، ر)1383( 2004در تابستان سال 
و تجربه  یاستقرار دموکراس يگفت امروزه برااي یران رفت و ضمن سخنرانیبه ا

رانی را یاز فلسفه دوستان ا ین سخن، جمعیم. ایبه فلسفه ندار يازیکردنِ آن، ن
عمومی، مخالفِ دخالت دادن  يهدر مقامِ روشنفکرِ حوز یامد.  رورتیخوش ن

 يهدربار یتخصص هايژه آنجا که بحثیاست، به و یه در مسائل اجتماعفلسف
کا ین ماه در آمریاست که ا یش، مضمون کتابین گرایمطرح باشد. هم» قتیحق«

ن یرد. نام کتاب ایگ یرا در برم یرِ رورتیاخ يسالها هايمنتشر شده و مصاحبه
ن ی*.  اخودش را خواهد داشت يقت هم هوایآزادي را پاس بدار، حقاست: 

صحبت و طرزِ  يهویش یکیاست:  یرورت یژگیانگر دو وینما یعنوان به خوب
اش، که انتظار دارد » سمیپراگمات« يگریاوست و د يهو ساد ینوشتنِ خودمان

 به حالِ جامعه داشته باشد. یو نفع» دیایب يبه کار« يه پردازیدن و نظریشیاند

 
 »قتیحق«و  یرورت
ست؛ ی) چtruthقت (ین ندارند که حقیبه ا يمعتقد است اکثر مردم کار یرورت

به آنها  ینکه کسی) است، اtruthfulnessمردم مهم است صداقت ( يآنچه برا
ا اقتصاد، سرشان کاله نگذارد یاست ی، در سید و در مراوداتِ اجتماعیدروغ نگو

ک آن است که هرکس همان یدموکرات يهک جامعیتوقّع مردم در ). 57(ص 
ن است: اگر یشعار من ا«د: یگوی میاورد. رورتیرا که باور دارد به زبان ب يزیچ

 يهخودش را خواهد داشت. گفت يقت هوای، حقیرا داشته باش يآزاد يهوا
قت یاز مردمِ آزاد و آزاده برسرِ حق یاست که جمعاي قت گفتهیبر حق یمبتن

قت یم، حقیرا بکش یاسیس يآزاد يبودنش توافق کرده اند. اگر ما زحمتِ برقرار
 )58(ص » شود.می ب مانیهم خودش به عنوان پاداش نص
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آن  يهلسوف درباریست و نظر خود او به عنوان فیچ» قتیحق«از  یمنظور رورت
ونانِ باستان، یز همان آغازِ ابداعِ آن در فلسفه، ا یاز مسائل اصل یکیست؟ یچ
م از صحّتِ یتوانمی د؛ چگونهیآمی چگونه به دست ینیقین بوده که شناختِ یا

ي زیلسوفان تمایافتن پاسخ،  فی يم. براینان حاصل کنیافکار خودمان اطم
رون ازما) و آنچه که ما از راه  حسّ و یان آنچه مقابل ما است (بیگذارند ممی

درك شده را  يزهایم چیخواهمی کهاي م (درون ما) و نحوهیکنمی شعور درك
، دوم یرونیت بیگر، اوّل واقعیم و زبان ما) : به عبارت دیم (مفاهیان کنیب

ت در زبان (و یآن واقع» ییبازنما«ا ی ییت در  ما، و سوّم بازگویواقع» انعکاس«
ت و گزارشِ یانعکاسِ واقع ی). اگریمعنا یک در دستگاهیستماتیز به طور سین

ا به ی ینیقیمنطبق باشد، ما به معرفت » تیخود واقع«آن با  یا مفهومی یزبان
 يو باورهاها حاصل نشده باشد، گفته ین انطباقیم؛ اگر چنیده ایرس» قتیحق«

ان ین امروز هرگز میلسوفان تا همیقت ندارد. فیو کذب است و حق یرواقعیما غ
اتِ یات ما با واقعیانطباق ذهن یدرست يارهایکه معاند دهیخود به توافق نرس

و  یحسّ هاين است که ما فقط دادهیشه ایچه هستند. مشکلِ اول، هم ینیع
با وساطتِ دستگاهِ » تیخودِ واقع«با  یم و هر تماسیمان را در تصاحب داراتیذهن

 ینادرستا ی یدرست یابیارز يرد. برایگمی مان صورتيو فکر یشناختِ حسّ
تر و میار ما قرار گرفته، ما تماس مستقیدر اخت ین دستگاه شناختیآنچه در ا

د در غرب که یعصرجد يهم. فلسفیندار» تیخود واقع«با  يگرینوعِ د یدسترس
 يهن مسألیخواهد به هممی شود، به طور اخصمی وم و الك آغازیبا دکارت و ه

و باورِ نادرست مرز  ینیقیرستِ ان شناخت دیبدهد تا م یپاسخ روشن یشناخت
کانت، صورت مسأله را عوض کرد و  یلسوف بزرگ آلمانیده باشد. فیکش یقاطع

را که از قبل  یهاییژگیآن، و و هايتی، امکانات و محدودیخودِ دستگاه شناخت
 يهقرار داد. پس از کانت فلسف یکند موضوع بررسمی ادهیت پیداشته و بر واقع

 میتقس یاصل يهبه دوشاخ») سوژه«ا یدر ارتباط با موضوعِ عاملِ شناخت ( یغرب
ط  یشرا يرند و سپس در جستجویپذمی ز سوژه و اُبژه رایشود: آنها که تمامی

)، و گروه یا کانتی یدکارت يهسوژه، فلسف يهند (فلسفیآ ین دو برمیانطباق ا
ه کرد که طرح بتوان بر شکاف سوژه و ابژه چنان غلیکنند میم دوم که گمان
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ن کار یمورد شود. ایب یشناسشناخت یقت به صورت مسئله کانونیحق يمسئله
ن نامها یدهند. در گروه دوم، مهمترینان با کنار زدن مسئله شناخت انجام میرا ا

ون یمد یچارد رورتیر یفلسفتِ یدگر. تربهای چه وینمارکس، از هگل، اند عبارت
کند اشاره اش می قت صحبتیکه او از حق ین مکتب هاست. هنگامیا يهردو
ق است که از دکارت تاکنون به طور یو دق یار دشوار، فنّیبس هاين بحثیبه هم

 ج بوده و هست.یرا یلسوفانِ دانشگاهیان فیدر م یتخصّص

 
 يهاو دو دوره داشته، نخست دور ین کتاب، پرورشِ فلسفیدر ا یرورت يهبه گفت

نگرشِ «ز یفلسفه، و ن هايکیخ فلسفه، کالسیتار يهمطالع یعنی» یخیتار«
 یلیتحل يهدوم، مکتبِ فلسف يهونان باستان تا حال؛ و دوریاز » به فلسفه یخیتار

منطق،   يهنیدر زم یفلسف يهن شاخیترین و فنّیترشرفتهیک) که پیتی(آنال
شود. می زبان محسوب یسیانگل يایدر دن یلیو دستگاهِ شناختِ تحل لِ زبان،یتحل

ف فلسفه، غالب یاش از امکانات و وظایو فنّ یل برداشتِ تخصّصین مکتب به دلیا
نگرشِ « يهدور یداند.  رورتمی خ فلسفه را فاقد ارزشیک در تاریآثار کالس

د یگومی اما) 55دهد (ص می حیترج» لییتحل يهفلسف« يهرا بر دور» یخیتار
کاگو یاو، در دانشگاه ش يهاند. به گفتاو الزم بوده يت فکریترب يآنها برا يهردو

 هايکیاز کالس یقیل شود مگر آنکه دانش عمیتوانست فارغ التحصینم یکس
 یفلسفه را دست جمع هايکیآن کالس يهاگر هم«کرد: می کسب یفلسف

جه] یاورم و [در نتیدگر سردر بهایتوانستم از هگل و ینخوانده بودم هرگز نم
در  یمحکم يهیاگر پا«؛ از طرفی هم، )55(ص » خوردممی شه غبطهیهم

لفرد سِلّارز یتِ کارِ ویتوانستم به اهم یکردم هرگز نم یدا نمیپ یلیتحل يهفلسف
(همان » خوردم.می شه غبطهیجه بازهم همیببرم و در نت یدسُن پیویو دانالد د

 جا)

 
سفه و آن کتابش ین و معروف تریتردر مهم یچارد رورتیر  عتیطب يهنیفل

زبانی)  هايا گزارهی( یر ذهنیانطباق تصاو یقت به معنیآنکه ثابت کند حق يبرا
را از رنه  یشناخت شناس يهخچیست، تارین یافتنی، دست ینیت عیما با واقع

 يهکند. فلسفمی و نقد یدکارت تا جان الك و از الك تا امانوئل کانت بررس
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عتِ یي طب»نهیآ«ت، به عنوان یذهِن شناسا از واقع ییا سوژه بر جدایذهن 
 ين خطایذهن و ع ين دوگانه پندارید رورتی همیاست؛ و از د ی، متّکیرونیب

)  Rationalisticنکه عقالنی (یپندار، اعم از انش دوگانه یفلسفه است. ب يادیبن
ن را در انطباق یقیباشد ( یا تجربی، ن را در خود ذهن جستجو کند)یقی( باشد
به خاطرِ  یرود: اولمی شان درك کند)، به هرحال به خطاتیر با واقعیتصاو
اش از جهان. روش یکیبه خاطر برداشت مکان یاش و دومیکِ محضِ عقلیزیمتاف

 يگرین مشکل را به نحو دیخواهد امی ،ییِ (ترانسِندِنتال) کانتیسم استعالیلدآیا
کند می ما یدستگاه شناخت یحل کند: همه نوع شناخت را مشروط به چگونگ

 ادهیپ ینیگر را بر جهان عید هايیژگیو و یش روابط علت و معلولیشاپیکه پ
باشد  ین دستگاه شناختیامکاناتِ ا ين اساس، آنچه خارج و ورایکند و برامی

 یین باورهایل دهد (چنیاز شناخت ما را تشک یتواند بخش ینم») خدا«(مانند 
 یو شناخت علم یشناخت عقل ییجدا يهشیباشند). ر یمان متّکید تنها بر ایبا

ن یمدرن از هم يهدر فلسف یباشناختیا زی ی، عاطفیحسّ هاياز انواع معرفت
 جاست.

 
 يهزبان فلسف یسیانگل يایک) که در دنیتی(آنال یلیتحل يه، فلسفینگاه رورتاز 

نِ شناخت یشیطِ پیبازگشت به کانت است که شرا یر بوده، نوعیم قرنِ اخیغالبِ ن
 منطق و زبان وارد يهبه حوز» یچرخش زبان«ک یما را در  یدر دستگاه شناخت

ان یتوان بمی را یهای، چه گزارهیکه در زبان، به طور منطق ین معنیکند: به امی
ند، یار هم به زبان آی، ولو آنکه بسیهایباشند و چه گفته» یمعن« يکرد که حاو

 يهمعالج« ین روش، نوعیخواهند بود. ا یفاقد معن یل منطقیاز لحاظ تحل
تظاهراتِ  يهرا که بخش عمد یمعنیب هايییاده گویخواهد زمی است که» یزبان
د. یبزدا یبخشد، از زبان فلسفمی لسوفان را شکلیفپردازان و شبهفلسفه یزبان

 ين رو برایدر کار خود موفق بوده؛ از هم یلیتحل يهده دارد فلسفیعق یرورت
، »خیتار«، »عتیطب«، »خدا«چون  یمِ به ظاهر جهان شمولیمفاه یرورت

است.  یمعن یب هايییگوادهیهمان ز يهاز زمر» عقل«و حتا خود » قتیحق«
ش یک ِ پیزیرا نه تنها به متاف یلیتحل يهفلسف يو دستاوردهاها افتهی یرورت

 یمثال، اگر علم مدّع يدهد. برامی میز تعمیم مُدرن نیمُدرن، بلکه به خودِ مفاه
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و مستقل از  یو اجتماع یعیطب هايدهیپد ياست که ما از قانونمند یباشد دانش
 داند کهمی هیپا یب یین را ادّعایا یم، رورتیق مان کسب کرده ایو عالها خواسته

م با یدر ارتباط مستقها شیامبران و کشیپ يرا به جاها کدانیزیخواهد فمی
با استفاده  یر، رورتین تعبیبه ا). 49قرار دهد (ص ») خدا« ي(به جا» عتیطب«

رسد. می ن فلسفهیخود ا یگذارد و به نفمی از آن فراتر ی، قدمیلیتحل يهاز فلسف
 ی)، موقّتیـ مکان ی(زمان یر جهان شمول)، محلّ ی(غ یز نسبیاز آن پس همه چ

باشد.  یجهان شمول یکه مدع یقتیشود؛ از جمله هرنوع حقمی ر مطلقیو غ
داند یی میویچون هگل و جان د یون کسانیخمندانه اش را مدیش تاریگرا یرورت

چگاه مارکس یکند که همی هم به مارکس دارد هرچند اعتراف ی(و گهگاه اشارات
رش (که به طور اخص پس از کتاب یاخ ییگراینسب يرا درست نخوانده)، اما برا

آیپذامکانار پرفروش یبس ستگیري،  افت)،  ی،** گسترش یرونی و همب
و  یرونیحِ اصطالحات آیکند. (توضمی ادیدا  یدگر و درهای چه،یشه از نیهم
اي ازمندِ مقالهین ینزد رورتــ  Irony and Contingency ــ ینجنسیکانت

از  ینسب هايو)یت (نارتیتنها به روا یش متأخّر، رورتین گرایمستقل است.) در ا
 یکه مدع یهایتیهم باشند، باور دارد؛ روا» یخصوص«توانند حتا می ت، کهیواقع

 یتیچ روایسازند. همی ان شان رایستند اما بسترِ باورها و رفتارِ راوین» قتیحق«
ا ینوآورانه  ياز راه برسد که بتواند به نحو یت ندارد، و اگر کسیارجح يگریبر د

ا یت یروا، )يوالریآورد (وُکابمی که ی، توسط سلسله واژگان»امبرانهیپ«حتا 
ت یعنی همان واقعیت را به دست دهد، یک موقعیاز  يدیدارِ جد یمعن يهقص

ت را، از یاش واقعتازه يهتواند با قصمی ببخشد، » دوباره یفیتوص«ن را یشیپ
نمونه از  يبرا یرا، دگرگون کند. رورتها ست انسانیز يهجمله رفتار و نحو

برد که راه و می خواهان نامو همجنسها نستیفم هاي»تیروا«و » واژگان«
بخش دگرگون یمثبت و آزاد يمان به نحویاجتماع یروش ما را نسبت به زندگ

ي شتریت بیسان اهمینوبه هنرمندان و داستان ینه، رورتین زمیاند. در اکرده
ادهاي یو بنها هیرد که پایگمی جهینت یرورتها نیا يهلسوفان. از همیدهد تا فمی

پاگرفتن  يبرا یز فلسفه حاصل نمی شود و دموکراسف ایشراي اخالقیِ جامعه
 لسوفان ندارد.یبه ف يازین
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 یو دموکراس یرورت
توان می گرش،ید یاسیس هاين کتاب و نوشتهیدر ا یچارد رورتیر هايبنابه گفته

 یعنیده آلش، یکاست در شکل ایآمر يهاو همان جامع يبرا» یدموکراس«گفت 
 افته ویهنوز ن یافته و بعضیآن تاکنون تحقّق  هايجنبه یکه بعضاي جامعه

است.  یاسیدر اساس س ییکایفرهنگ آمر«د: یگومی ابد. اویتواند تحقّق بمی
ن کشور به عنوان یاد نهاده شد. ایبن يآزاد یکا بر اساس مفهوم اخالقیآمر

 یکه دموکراس ییشد؛ جا يزیرهین جامعه را در خود دارد پایکه آزادتر ینیسرزم
ک یتوان می شه گشوده است.یکه افق هم ییاش وجود دارد، جان حالتیدر بهتر

 د، ما با اروپا فرقیگومی ن جامعه قائل شد کهیا يرا برا یجور رومانسِ ملّ
م یتوانمی م ویم. ما سنّت نداریاز را از اول شروع کردهیم چون همه چیکنمی
کنم می د باشند. من فکریهستند که با يم که همان جوریخلق کن یهایآدم
دنبال کرد. در  ییویتوان از امرسون تا دمی کا رایعاطفی نسبت به آمر يهعالق

 هاين سالین اتّفاق در همیک حاال گم شده؛ ایرمانت ین تلقیکمال تأسف، ا
 )37ص »(تنام.یجنگ و یر افتاد؛ زمانی حوالیاخ
 

ن یاست: ا» کیپراگمات« یبه طور اساس یاز نظر رورتاي ن جامعهیفرهنگ چن
، »طبع« يت دارایا انسانیت یست که واقعیچ وجه معتقد نیفرهنگ به ه

پسا «است اي ن جامعهیا).  83است (صاي »تیماه«ا ی» عتیطب«، »سرشت«
از  يطرفدار ي، برایکیزیپسامتاف يهکال). در جامعیزی(پُست متاف» یکیزیمتاف

 یوجود ندارد. رورت یه فلسفیا توجیح یچ توضی، هيعدالت، حقوق بشر و آزاد
خواهند باورشان را به حق و عدالت بر می که یلسوفانیاعتقاد دارد آن دسته ف

ها نیسیزی(متافاند نیسیزیح بدهند، همه متافیتوض یفلسف هاياساس شالوده
و ها دگاهید يباور ندارند اما برا »خدا«عصر مُدرن اند. آنها به  هايهمان تئولوگ

را  یعقل اول يهفیکه همان وظاند قائل يگرید هايا شالودهی» مبنا«باورهاشان 
عقلِ جهان شمول است).  يهالبتّه همان قوّها ن مبناینِ ایکند. مهمتري میباز

کند، می شیت ستاینهایژه هابرماس و رالز،  را بیبرال اش، به ویهمکاران ل یرورت
آنها  ی، اما تالش فلسف)57خواند (ص می خودش»  قهرمان«او حتا هابرماس  را 

او،  يهدیداند. به عقی میکیزیو متاف ) foundational) (شنالیی (فاندِیرا مبنا
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، يو مهرورز يروادار يشکنجه نکردن، برا يستن، برایک زیک بودن و نین يبرا
) universal reason» (شمولعقل جهان«توان به یعدالت، هرگز نم يو برا

 یستند که به طور انتزاعین  ي، حاالت و رفتاریو همبستگ يمتوسّل شد. همدرد
ج، در اثر یدر ما فقط به تدر يشوند. همدرد یشمول ناشجهان یاز اصولِ عقل

» آدم یبن« يهمنه با ه يشود: همدردمی ختهیبرانگ يگریبا د یکیو نزد ییآشنا
که ما برحسب تصادف با آنها  یمشخصّ ي، بلکه با انسانهایت به طور کلّ یو انسان

م و یاخواندهها روزنامه هايو گزارشها شان را در داستانا شرحیم، یاآشنا شده
 ي، نه از رويگریو تفاهم با د یم. همبستگیادا کردهیشان عالقه پیبه زندگ

و تماس و گفت و گو  به  یکیبلکه با نزد ، ا سکوالر)ی ینی(اعم از د» اصول«
ن یش در سرشت مشترك ما نهاده نشده، چون چنیشاپیپ» مِهر«د.  یآمی دست

 يگریما با د یاتّفاق یستیوجود ندارد. مهر از همز» ينهاد«ن یو چناي »سرشت«
مشخّص و ملموس.  اگر موفق  یک زندگیبا  یید، از تماس و آشنایآمی به وجود

ت به یانسان يهیما با بق یم، همبستگیرا بگسترانها یین آشنایا يهم دامنیبشو
شود وخشونتِ جهان به همان نسبت کمتر. درست به می شتریهمان نسبت ب

کند که می هیژه روشنفکران چپ، توصیبه روشنفکران، به و یل رورتین دلیهم
را یحترام قائل باشند و به آن افتخار کنند؛ زکا) ایشان (آمر» وطن« يبرا

 شود.می خودِ آدم شروع يهابتدا از خان یهمبستگ

 
و به طبع، ) 90کند(صمی خطاب» برالیبورژوا ل«ک روشنفکر یخودش را  یرورت

م. یبنام یال دموکراسیا سوسیسم یبرالیده آل اش را  لیندارد اگر نظام ا یمخالفت
خواند که بدون طبقه است و در آن می »برالیل يایوتوپی«ک یاش را او آرمان

 برحذر» یباف يتئور«ست. او روشنفکران را از یم نیعظ یشکاف یر و غنیان فقیم
خواند تا می فرا کارگري هايهیبا کارگران و اتحاد يدارد و آنها را به همکارمی

 مبارزه کنند. ط بهترِ کار و آموزش و بهداشتیشتر و شرایمزد ب يبه اتّفاق برا

 
ن یخواند و او ا ینم ییکایآمر يهجامع هايیعدالتیب ياریبا بس یآل رورتدهیا

ن جامعه صحبت کرده یدر ا  ییفقر و نژاد گرا يهداند. او در باری میرا به خوب
  ییکایدهندگان آمر يمن نمی فهمم چرا رأ«د: یگوي میدیاست. گاه از سرِ نوم
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 هاشان فائق شوند.  کاش خود منيو آزمندها یخودخواهتوانند بر نمی
ن ین ثروت بهره برده و از ایشترین قدرت و بیشتریتوانستم. کشورِ من از بمی

استفاده نکرده است.  یکم کردن از درد و ادبارِ انسان يقدرت و ثروت هرگز برا
طیِّ با گذشت زمان و ). 102(ص » بزرگ است يک تراژدین یبه نظر من ا

به تحقق  ید رورتیو ام ینیازدهم سپتامبر، خوشبیژه پس از یر، به ویاخ يسالها
 ر نقاط جهان کم و کمتر شده است.یکا و سایبرال در آمریل يایوتوپی

 
 یچارد رورتیما و ر

ل است یاش مایستیش پراگماتیبخاطر گرا یم، رورتیهمانطور که در ابتدا گفت
 خود او يهویند. ما هم به شیبگشا یند و گرهیایب يبه کارها دهیکه افکار و ا

 اتِ او به چه کار مایست و نظریران چیدر ا یکاربرد رورت«م یم بپرسیتوانمی
ا یشه به خاطر مُد روز یندارد هم یما وضع بسامان يچون روشنفکر».  د؟یآمی

را  یک روشنفکر غربیسنگ اي شود و عدّهمی مطرح ینام یچشم وهمچشم
گر ید يمان را بهتر از هرجاراه حلّ مشکالت ییزنند که گومی نهیه سچنان ب
ران مطرح یهم در ا یچارد رورتیاست که نام ر یاند. اکنون دو سه سالافتهینزد او 

توان حدس زد مطرح می است،» ضد فلسفه« یلسوفیف یشده. از آنجا که رورت
 يثمر یان و بیپا یب هايیبافانِ فلسفه ین خاطر بوده که زید به ایکردنِ او شا

 است، نشان داده شود. یرانیا يجِ روشنفکریرا يهکه سکّ

 
ن یاز نخست یکیبه عنوان  یرسپاسیم یعل یرانیمثال، جامعه شناس ا يبرا

(طرح نو، » قتیا حقی یدموکراس«از کتاب اش  یران در فصلیدر ا یمُعرّفان رورت
 ینیبه نقدِ آنچه نزد طرفداران حکومت د یرورت ي، با استفاده از آرا)1381

 یرسپاسیم ين، آقایپردازد. عالوه بر امی شودمی خوانده» ینیقت دیحق«
قت یحق« ين خاطر که به جایکند،  به امی ران را هم نقدیا ینیردیروشنفکرانِ غ

قت  به دست ین حقیاعتقاد دارند و تا ا» یقت علمیحق«به نام  يزیبه چ»  ینید
 هودهیک بیدموکرات ينهادساز يرا برا یراه را باز نکند، اقدامات عملد و یاین

نخست  یسم و دموکراسیوجود ندارد که سکوالر يازیپندارند. او معتقد است نمی
روز شوند تا سپس ی) پیا سنّتی( ینید هاينشی) بر بیا فلسفی( ياز لحاظ نظر
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 هیک برداشت.  او توصیدموکرات یک نهاد اجتماعیسِ یدر راه تأس یبتوان قدم
عمل کنند و از  یک رورتیرونید همانند روشنفکر آیکند که روشنفکران ما بامی

ک را یپراگمات یق نسبیر دست بردارند و در عوض حقایناپذد خللیاصول و عقا
 رند.یرخواهانه شان به کار بگیخ يشبردِ هدفهایپ يبرا

 
گر، اعم از موافق و یروشنفکران د يبراشه یز همین یچارد رورتیر يمنش و خو

 ی، بیار از سادگیکا با احترامِ بسیمخالف، جذّاب بوده و غالب مفسران در آمر
رفتارِ  يبه عنوان الگو یرورت يو نظربلند یی، فروتنی و کم ادعایگیرایپ

 یدر مطلب کوتاه یمیهیار دیخشا يآقا یرانیاند. روشنفکر ااد کردهیروشنفکرانه 
 سد:ینومی »م؟یاموزیم بیتوانمی چه یچارد رورتیاز ر«ن با عنوا

 
ابد، ساده یمی اش را خوب درتیکنم که موقعمی نیرا تحس یمن رورت«

 يازیخواهد پرطمطراق باشد تا مهم جلوه کند (چون ن یزند، نممی حرف
زند می واهمه حرف ین کار ندارد، مهم هست!) و راحت و سرراست و بیبه ا

رفتار  ین سادگیش بکند. اگر همهایحرف یهم چاشن ياست طنزو بلد 
اد یاش و ... را یت شناسیاش، موقع ، فخر نفروختنیرورت یتکلّف یو ب
 یکا اصالً آن تبختر برخیآمر يهلسوف زندین فیم که مهمترینیم، ببیریبگ

 یمان به قدر کافیران براین سفر او به ایافرادِ دست دوم ما را ندارد، ا
است  ينشان داد که روشنفکر مدرنِ هوشمند یدمند بوده است. رورتسو

ش از فکر کردن، مسأله حل یار بیمان بسیم که ابهت برایو ما نشان داد
 يحسرتِ انزوا«ت دارد. ظاهراً مشکلِ ما همان یبودن اهم یعیکردن و طب

 »است!» یفلسف
 

کا و نقش یآمر يهجامع يبرا یاد ببرد که آنچه رورتید از ینبا یرانیاما روشنفکر ا
 یا به کلّیده شود یران نادرست فهمیتواند در امی کندمی هیفلسفه در آن توص

کند و هم در می صدق» فلسفه«ت ین نکته هم در مورد اهمّیباشد. ا یفاقد معن
بودن  یو نسب يخمندیتار یژگی. نخست به  ویطِ استقرار دموکراسیمورد شرا

شود می ست و مربوطیخودش جهان شمول ن يهدیبه عق م کهیآراء او توجه کن
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ن یدن به چنیرس يبرا». یکیزیپسامتاف«شرفته، سکوالر و یپاي به جامعه
ست نخست یبای میخودِ رورت يهبه گفت ی، جوامع غربيایفرهنگ يهمرحل
ن یبرسد که ا یکردند تا زمانمی نهیسم را نهادیو سکوالر يروشنگر هايارزش
 ینباشند. معن» روز يهمسأل«گر یشده باشند که د يو عاد یهیچنان بدها ارزش

کرده، جهانِ رازناكِ  ين سخن آن است که فلسفه نقش خودش را به موقع  بازیا
و عقل انسان  يآن خودمختار يمحو کرده و به جا یاجتماع یرا از زندگ ینید

ا قابلِ ی» ربط یب«خ عصر مُدرن ین روال، چهارصد سال تاریرا برنشانده است. برا
ک و یبرال دموکراتیل يهک باره جامعیم به یانـبُرزدن نبود که اکنون بتوانیم

 م.یرا داشته باش ییکایو آمر ییاروپا یکیزیپسامتاف

 
ندارد  يگر موردیفلسفه د /ان علم / شعر یز میتما« د: یگوی میکه رورت یهنگام
م  یم در آن شک بکنین ادّعا، حتا اگر نخواهی،  ا)21(ص » شده است یمیو قد

تواند درست باشد (که می مُدرنِ غربی  يهم)، بازهم در جامعید بکنی(که با
» کیرونیروشنفکرِ آ«که صدها سال علم و فلسفه داشته است. اي ست) : جامعهین

تِ یموفق«برسد که  ين باوریتواند به چنی میزمان یخود رورت يهبه گفت
ن از یحاصل شده و، هرچند که د»  یصنعت هايیون در دموکراسیزاسیسکوالر

رون نرفته، جامعه توانسته است بدون توجّه به مفهوم یمردم ب يهتصوّرات تود
) یملّ يهتیک جمع/کمونی(در  یو احساسِ تعلّقِ جمع ی، سامان اجتماع»خدا«

زه ین سکوالرین چنیرا ااي د جامعهیکه شما توانست یوقت«را به وجود آورد: 
هم  یکیزیرمتافید آن را غیتوانمی ]يبعد يهاد [در مرحلید، به  احتمال زیکن
گر، هرجا ید هايو مقالهها ن مصاحبهیگفتنی  است که در ا).  47(ص » دیبکن

را  يتوان مردم عادمی رد که چگونهیگمی ن پرسش قراریدر برابر ا یکه رورت
 هايبر اساس برداشت یمحکم يباشند (اصول اعتقاد» کیرونیآ«متقاعد کرد که 

 يفکر نکنند)، او از خودِ روشنگر یکیزیمتاف -ا سکوالر نداشته باشند ی ینید
تِ یم و تربی، تعلینیآورد که خالفِ عادتِ جامعه،  موفّق شد در بافتی دمی مثال

ان، حقوق و قضاوت و سرانجام یدکان، آموزش و پرورش جوانان و دانشگاهکو
 کند. ینیر دیرا سکوالر و غ ياست و دولتمداریس
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تواند سبب سوء می زین» لسوفِ ضدّ فلسفهیف«به عنوان  یچارد رورتیشهرت ر
از جنس  يمردم (روشنفکر يهفقط در نقش روشنفکرِ عام یشود. رورت یتفاهم

که در  یسان، کسیو وبالگ نوها سان و مفسّران رسانهیخبرنگاران و ستون نو
 یاصالحات و بهبود اجتماع يدارد و برا ینقش» یافکار عموم«دن به یشکل بخش

دارد. اما او در می برحذر» یفلسفه باف«کند) است که ما را از ی میشیچاره اند
 هیان توصیکند: او به دانشجومی ن عملیمقام معلّم و استاد فلسفه درست خالف ا

فلسفه را به دقّت بخوانند و با فکر خودشان  هايکیکالس یکند که تماممی
گر.  مصاحبه یکدیخ فلسفه و در ارتباط با یر کنند، آنهم در بسترِ تاریل و تفسیتحل

لسوفان یم فیرین کار وجود دارد اگر بپذیا يبرا یپرسد،  چه ضرورتمی کننده از او
ک یکالس يانِ فلسفه کتابهاین است،  اگر دانشجوی؛ پاسخِ رورتی ااند برخطا بوده
 را نخوانند،

 
 یسند. نقل معروفین خطر هست که خودشان از اول همان کتابها را بنویا«

کنند یکه گذشته را مطالعه نـم یید آنهایگومی انایاز جورج سانتا
 هاياز کتاب يشتریه آدم تعدادِ بکه آن را تکرار کنند. هرچاند محکوم

خچه و منابع افکار یرا تاریشود، زمی ترمهمِّ گذشته را بخواند، محتاط
 يادیشود ... بالغ بودن و بزرگ شدن تا حدود زمی او آشکارتر يبرا يامروز

را برما  یزندگ یرازِ جهان و معن یچ کتابیم هین است که بدانیاش ایمعن
ار جالب یو بس یمیقد هاين کتابین است که ایاش ایکند. معنیآشکار نم
م، ینده، اگر شانس داشته باشیدر آ يکه روزاند ک نردبانیاز  یهایتنها پله

فلسفه دست  یکانون يم شد. اگر ما از خواندنِ کتابهایاز خواهیناز آن بی
 يهویقادر ساخته به ش که ما را ییروهایمان نسبت به نیم، آگاهیبکش
م یم، کم و کمتر خواهد شد. آن وقت نخواهیم و صحبت کنیشیندیب یکنون

م؛ ی) مان را درك کنینِجنسیاتِ اجتماعی (کانتیتوانست وجوهِ احتمالیِ ح
که من اي یش) به همان معنی(وارون اند» ستیرونیآ«م توانست ینخواه
 )79(ص » م.یبرم باشمی بکار
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کند!  یرا ساده نم یرانیا يچ وجه کار روشنفکریبه ه ید که رورتیکنمی مشاهده
 یلسوفانه از بیف ید و با ژستیاینزد شما ب یرانیا يروشنفکر یپس اگر زمان

در علم » بن بست«قت در فلسفه و یحق ياعتباریعقلِ مُدرن،  و از ب ياعتبار
خوانده و خود  یرا فقط در کتاب ین گزارشید او چنیصحبت کند، مطمئن باش

ت یچهارصدسال فعّال يهبه انداز یدنیشین اندیرا چنیده است. زیشیندیآن را ن
آن  هايد از پلهیاز نردبان، نخست با يازین یب يبرد و برامی وقت یلیعقلِ تحل
 باال رفت!
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 فصل هفتم
 

 ستیما قابل حصول ن يبرا یچارد رورتیسم ریپراگمات
 
 
ستم، ضد یضدس یدا را که متفکرانیو در، دگرهای،چهیخواست نی میچارد رورتیر

ا ی ینیقی ها)، و ضد شناختِ» شنیفاند(«ادها یاصول جهانشمول، ضد بن
ا بهتر یق کند ــ یتلف ییکایسم آمریرد و با سنت پراگماتیبودند، بگ» قتیحق«

از «ر دوباره قرار دهد و یمورد تعب یستیپراگمات يم، آنها را در بستریگفته باش
را  از برج عاج » کیزیمتاف«خواست فلسفه و می ن کاریبا ا یکند. رورت» آن خود

اي جامعه») توسیا(« يا خویل کند به روح ین بکشد و تبدییفرهنگ خواص پا
 ک و روادار.یدموکرات

 
ک یاز ، ند خورده استویپ یعقل يهبا فلسف یدموکراس، یغرب يدر سنت روشنگر

 يهبا سنت فلسف، رو به فزون یتیبا اهم، گرید يسو با هابس و الك و از سو
 هايیدموکراس یاسیس يو نهادها یحقوق يادهایکه هم اکنون بن ی؛ سنتیکانت
ن سنت در یبر اساس آن شکل گرفته است. ا يادیز يهکا و اروپا تا اندازیآمر

ورگن یجان رالز و  هايکم،  با نامیست و یستم و بیدر قرون ب، یاسیس يهفلسف
و ضد  یسنت ضد کانت، رسد. در سمت مقابلمی خود ییهابرماس به اوج شکوفا

ک توأم بوده یردموکراتیز و غیخردست هايشیشتر موارد با گرایدر ب، یدکارت
جا «رد اما با یگمی را ییاروپا یو ضد عقل یسنت ضد کانت یچارد رورتیاست. ر

 زند.می وندیپ یسم و دموکراسیبرالیآن را به ل، یستیپراگمات» ییجا به

 
است  یعبارت» کندمی ثابت(«کند می ن است که ثابتیدر ا یچارد رورتیبداعت ر

، يبر روادار یات مبتنیو اخالق یدموکراس یاسیوار!) که نظام س یر رورتیغ
، یبه اصول عقل») برالیل يایوتوپی«، و صلح (به قول خود او یاجتماع یهمبستگ

 يازین ییک اروپایکالس يجهانشمول ِ روشنگر يادهایو بن یفلسف هايستمیس
 ندارند.
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ن کار را هم ندارد. عبارت مورد یکند. قصد ا یرا ثابت نم يزیچ چیالبته ه یرورت

دارم  ین قطعه را برمید من ایگوی میاست. او به سادگ» د بودنیمف«د او ییتأ
 )usefulد و من آن را سودمند (یآمی ن مکان به کار منین لحظه و در ایچون در ا

برد. تبحر او در می اش را جلوسد و آسان بحثینومی آسان ینم. رورتیبمی
 یرش بر تمامینظ یب يه) و احاطessayک (یر آکادمیغ یِسینومقاله» لیاستا«

» سهل و ممتنع«ق اما یگذارد که دقمی دست او را باز، غرب يهخ فلسفیتار
 گمراه کننده است! یرانیا يهخوانند ين برایسد. و همیبنو

 
دهد می ند راین احساس خوشایر متخصص ایغ يهبه خوانند یرورت یسیآسان نو

لسوف را خوانده یبدون آنکه منابع رجوع ف، دیگومی لسوف چهیفهمد فمی که او
، هگل، و البته کانت، دسنیوید، سالرز، نیکوا، کارناپ، نیتگنشتایباشد (و

ندارد،  یو تخصص یفن هايکه عالقه به بحثاي به خواننده یدگر). رورتهایو
ک یک به یبارها  ییگو، شتر اویشتر و بیدهد. با خواندن بی میاز سبک یاحساس

)؛ يستمولوژی(اپ ین شناخت شناسیار سنگیشود: بار بسمی از دوش آدم برداشته
؛ یو علوم اجتماع یعیعلوم؛ بار تشابهات و تعارضات روش در علوم طب يهبار فلسف

 يدهایزبان فلسفه از تمه یا پالودگی؛ و بار منطق یبه طور کل» روش«ا معضل ی
 .یادب
 

فلسفه و حتا علوم  یپردازم. رورتمی آخر يهادداشت تنها به نکتین یمن در ا
اگر «سد: ینوی میپنداشت. رورتمی اتیاز ادباي ا شاخهی» ادامه«را  یاجتماع

خالص » یروش علم«و » تینیع«ر ینظاي یسنت هايخودمان را از شر پنداشت
با آن   یوستگیات و در پیدر امتداد ادب ید که علوم اجتماعیم دیخواه، میکن

ن کار احساس یکنند و با امی ریما تعب يگران را برای] دیکنند ــ [زندگمی عمل
، سمیپراگمات يامدهایپ(» کنند.می ق تریگسترند و عممی را در ما یباهم بودگ

 )203ص 
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ش ید که برایش مدرن باشیک فرهنگ پیر معضالتِ  یاگر شما هنوز درگ
 »یفلسف«را هم  یات عرفانیو ادب، باهم ندارند یتفاوت» فلسفه«و » حکمت«

، یونانیاش با ارسطو و تفکر يجد هايیین آشنایکه نخست یخواند؛ فرهنگمی
ش یاش از پکه روح یباز مانده؛ فرهنگ ياز تکاپو و رشد بعد، شیهشت قرن پ

، وتونین، کیکوپرن، لهیخبر است (گال یب ید غربیعلوم جد ينظر هايفرض
عصر  يد که منورالفکریباش یر همان معضالتین)؛ اگر شما هنوز درگیدارو

ن یفرهنگ شما را از هم  يآبها، یآنوقت سفارش رورت، ر بودیمشروطه با آن درگ
 کند!  می هم که هست گل آلودتر

 
م یتوانمی کند و مامی ما کار خودش را یمستقل از آگاه، عتینکه طبیفرض ا

ا ناسودمند ی یمعن یب یفرض یرورت يبرا، مین کارکردها را بازشناسیتوسط علم ا
، قهیدر علوم دق ینیش بیت پیو قابل، یت علوم در جوامع غربید او، موفقیاز دبود. 
 یپ یعیطب يندهایفرا هاييبه قانونمند یعلم هايينبود که تئور ین معنیبه ا

تنها  یرورت يبراها ين تئوریا»). عتیکتاب طب«ا ی» عتیزبان طب(«اند برده
توانسته بودند برحسب اهداف  یط خاصیبودند که در شرا ینسب یهای»تیروا«

له ید واقع شوند). گالیجه برسند (مفیرا حل کنند و به نت ینیمشکالت مع، ینیمع
ل یکه  تخ يلتون: افراد نوآوریا میر یبودند که شکسپاي رهیوتون از همان خمیو ن

 یتیا روایقصه ، ن نواز واژگااي دآوردن سلسلهیانداختند و با پدمی شان را به کار
را حل کند.  یتوانست مشکالت خاصمی دادند کهمی به دست» تیواقع«از 
 )یعلم ين (تئورید معیک کلینبود که فقط  یهمچون قفل» تیواقع«ا یعت یطب
کرد ساختمان قفل را ما می الید. حتا کانت هم که خیتوانست آن را بگشامی

سم یده آلیم (ایام ساختهیار داریکه در اخت ینیمع يدهایش طبق کلیشاپیپ
نحل ید را الیفقط صورت مسأله را عوض کرد اما مشکل قفل و کل، )ییاستعال

ست. یناگشوده ن يعت اصالً رازین باشد که طبید درست ایگذاشت. اما شا یباق
ت منطبق یکه با واقع يریعلم فراهم آوردن تصو يهفیست. وظیدر کار ن یقفل

ما ») يوالریوکاب(«از واژگان اي بلکه کارش آن است که با مجموعه ،ستیباشد ن
 ن.یم برطرف کند. همیرا که دار یا مشکلی، م برساندیخواهمی که ییرا به جا
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در فلسفه و  يروشنگر يدستاوردها يهبر قل یستیپراگمات یِن تلقیبا ا یرورت
ک خشت را یمان  یشگیما که زور اند يسم، براین پراگماتیستاده است. ایعلوم ا

، فتدیآنکه از تک و تا ب ین بردارد بین زمیتواند از ا یمتر نمیشتر از چند سانتیب
کاذب نسبت به فهم  يازین یاز ب یکند. به ما احساسمی جیرا ترو يریفقط آسانگ

 مدرن یلیتحل يهو فلسف، یک آلمانیسم کالسیآلدهیا، یونانی هايکیکالس
 دهد.می

 
دارد می برحذر» ینیع هاييقانونمند«و ، »دقت«، »یروش علم«ما را از  یرورت

ا ی» گریت دیاس با روایت در قیک روای يسودمند«، مین مفاهیا يو به جا
 شنهادیرا پ» مشخص یدن به هدفیرس يک سلسله واژگان برای يسودمند«

ض یمر یچین نسخه پیا، عرفانزدهنخو و ید يشایندیک فرهنگ نی يکند. برامی
اي »ژهینوع و« یسم رورتیم که پراگماتیاد ببرید از یرا هالك خواهد کرد! ما نبا

قابل حصول  یلیتحل يهزه کردن فلسفیسم است که فقط با پراگماتیاز پراگمات
 یکیزیسمِ پسامتافیبه  پراگمات یسم افالطونیده آلیاز ا يان بُریچ راه میاست. ه

اي فقط در جامعه، یخود رورت يهبه گفت، سمین پراگماتیوجود ندارد. ا یرورت
 هايش ارزشیشاپیقابل حصول است که پ» یکیزیپُست متاف«سکوالر و 

چهارصدسال  یکرده است. ط» يعاد«نه و یسم را نهادیو سکوالر يروشنگر
را به  ینیموفق شدند جهان رازناك د یلیفلسفه و عقل تحل، خ عصر مدرنیتار
و  يعصر روشنگر يبا دفاع از دستاوردها یروانه کنند. رورت یم خصوصیحر

 ییکایآمر يبود که انتظار داشت روشنفکر، سمیئحتا با دفاع از آته، سمیسکوالر
است که  یطین شرایتر باشد. فقط در چن» کیرونیآ«شه روادارتر و یبتواند از هم

 يگر موردیان علم / شعر / فلسفه دیز میتما«ادعا کرد  ید بتوان همانند رورتیشا
دار  يآزاد» («شده است.  یمیندارد و قد  )21ص » ...را پاس ب

 
باشد.  ییو ابهام زدا»  زکردن زبانیتم«د یبا یرانیا يکار روشنفکر، برعکس
نه مخدوش ، باشد ینین دو با جهان عیو ارتباط ا، منطق، د زبانیت ما بایمشغول

» متافور«م. (از یزیرا به دور برها ممکن استعاره يد تا جاین ارتباط. بایکردن ا
به ، یرورت يهیم! درست برخالف توصیزیم، و بازهم بپرهیزیبپره، میزیبپره
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مار و یب يهو بازهم دقت!) زبان عرفانزد، دقت، م: دقتییفزایب» گوریر»/«دقت«
د از یبا یرانیکه هر روشنفکر ا ین اصلید شفا داد و سالم کرد. نخستیناکارآ را با

سد بتواند ینومی ایخواند می کهاي کند آن است که در هرجمله يرویآن پ
را از » يادیز«ب ین ترتیص دهد؛ و به همیتشخ» رمهملیغ«را از » مهمل«
اش را به يد جایبا یشبه استدالل یحراف». آشفته«را از » قیدق«و ، »يضرور«

آنکه  ياستدالل بدهد. برا یمنطق يهو رشت، قیدق يمفهوم سازف روشن، یتعار
د از یما هم با، مییبگشا یسم رورتیرونیسم و آیبه پراگماتاي م حتا روزنهیبتوان
م. یعبور کن یلیتحل يهآن در فلسف یو چرخش زبان یسم منطقیتویر پوزیمس

همواره ما را با دست و پا و سر  یسم رورتید از پراگماتیتقل، مین کار را نکنیاگر ا
، ا بدتر عوالم حکمت االهیی، کیاسکوالست يهفلسف، یبه درون سنت افالطون

به  یلیتحل يهم که حرکت از فلسفیز فراموش نکنین را نیکند. امی پرتاب
گر رفت ید يرهایتوان به مسمی ست.یک حرکت واجب نی یسم رورتیپراگمات

 ن کرده اند.یچن ییکایلسوفان آمریفنکه یسم) کما ای(مثالً رئال
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 فصل هشتم
 

 رانی:یسم اینیفم یدوراه

 ت بومییا عاملیجهانشمول  يآزاد
 
 

ن روز از یا يبرگزار يکه برا یزن و تدارکات یک شدن روز جهانیهرسال با نزد
از التهاب و دلهره به  ییرد، فضایگمی ران صورتیست در اینیفعاالن فم يسو

ساکت کردن زنان است. گاه  ياز تالش حکومت برا ید که ناشیآمی وجود
 يهندیحکومت، نما يسم براینیانجامد. فمي میریبه خشونت و دستگ ییارویرو
خطرناك سم را ینیفم، ل کرد؟ چرا حکومتید با خشونت آن را تعطیست که بایچ

 کند؟ی میابیارز

 
را  یسنت يهک جامعی يکه هنجارها یه زنانیا علیت زنان، یه فعالیخشونت عل

عامالن  يفرد هايزهیموارد با رجوع به انگ ياریدهند، در بسمی مورد سوآل قرار
ش کرده یحجاب و آرا یکه به صورت زن ب یشود: کسمی ح دادهیخشونت توض

کند، می ی به او اهانتیکوبد و در بازجومی باتوم بر سر اوا با یپاشد، می دیاس
کند، به می شرکت» سنگسار«اق و نفرت در مراسم یاز اشت یکه با مخلوط یکس

 هايعقده يها بردیتان) یوریمنزه طلب (پ ير هنجارهاید اسیبامی ادیاحتمال ز
ز آنکه شتر ایب، یدولت يهافتیباشد. اما خشونت سازمان یجنس يهسرکوفت

 گره خورده است. یاست و قدرت دولتیداشته باشد، با س یروان هايزهیانگ

 
ا ی یحضور در اماکن عموم هايتیحجاب، محدود هاياستیگر، سیبه عبارت د

ن باور داشته باشند که یشه در ایتوانند رمی و  امر به تقوا و سنگسار،، مسافرت
فساد  يهشیزنان خانه کرده، ر يمادّکه در وجود اي یجنس يا اغوایته یسکسوآل
ک یک حکومت از جانب یکه  يدید آن را مهار کرد. اما تهدیاست و با یاجتماع

و حفظ قدرت  یاسیت سیشه در مشروعیکند، رمی زنانه احساس یاجتماع يروین
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د یدِ زنانه مرتبط اند. تهدین دو نوع تهدیدارد. ا یا فرضی یدر برابر دشمنان واقع
 یاسید سیو حتا به تهد ید تحول فرهنگیتواند به تهدی میاخالق يهنجارها

ل شود. حکومت طالبان در یک تبدیت تئوکراتیک نوع حاکمی هايهیه پایعل
از منکرات  ی نه ِیم اخالقیک رژیبود و هم  یاسیک حکومت سیافغانستان، هم 
 يحفظ ناموس مردان بود و هم برا يهم برا» بُرقع«به نام   یو فساد. پوشش

 دند.یناممی »طلبه«که خود را  یانیقدرت مال هايهیم پایتحک

 
 است؟ يسمِ تجدد خواه در خدمت تسلط استعمارینیا فمیآ

کرد می ت را نگرانیانقالب، سرآمدان حاکم يج، آنچه از ابتدایبرخالف تصور را
و ، نرم هايخزنده، انقالب يارتش نبود، بکه کودتاها يا کودتای یتهاجم نظام
 يهتینه مدرن». تهیمدرن«ک کلمه ی) بوده و هست. در يگر(اباحه ینفوذ فرهنگ

ر بر سرعت یاخ يهکه در دو ده یفرهنگ يهتی، بلکه مُدرنيا اقتصادی یکیتکن
 شدن آن افزوده شده است. یجهان

 
 یدر اصل غرب یل مفهومین دلیبه همو ، مدرن یکه مفهوم» سمینیفم«مفهوم 

 يتئولوژ«ک یکا)، است، بدون شک در یو آمر ییبرال اروپای(جوامع سکوالرـ ل
است را یس يهکه عرصاي یاسیس يرود. تئولوژمی د به شماریک تهدی» یاسیس

 را دشمن اسالم» غرب«کند و می میر  وشر (دوست و دشمن) تقسیبه خ
شه همچون ستون یهم ، ک جنبشِ تجدد خواه ین سم به عنواینیپندارد. فممی

اقشار  سمِینید. فمیآمی دشمن به حساب يا عامل نفوذیپنجم استعمار 
جهانشمولِ جوامع  هاييکه طالب آزاد یا مرفهیطبقات متوسط  يهلکردیتحص

است که در  یو فرهنگ یتر اجتماععیاز آن جنبش وس یبخش، برال هستندیل
 ند.یگوی میا غربزدگی، »تغرّب«گفتار اسالمگرا به آن 

 
 ست؟یچ» یبوم«سم ینیفم

و از بستر فرهنگ  یبوم يهنیاگر به طور خود جوش از زم یهر نوع تحول فرهنگ
است که با فرمان  یشه دارتر از تحوالتیتر و رشه با دوامیرد، همیصورت بگ يخود

ن اصل، و با توجه یشوند. طبق هممی فرهنگ يهوارد حوز» خارج«ا از یاز باال 
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از جمله  یاسالم ياز کشورها يارینکه تجدّد آمرانه و وابسته به غرب در بسیبه ا
 استدالل گراي بومیهانستیاز فم یاسالمگرا شد، گروه هايران مغلوب جنبشیا

، ینیمردساالر د يهمناسبات قدرت در جامع یدگرگون يکنند که مبارزه برامی
 ش برده شود.ین به پیهمان د ید از درون امکانات فرهنگیبا

 
به طور غالب ، يون نفریلیست هشتاد ماي م. مصر جامعهیک نمونه توجه کنیبه 

خودکامه و وابسته به ، سکوالر يک جمهوریآن  یاسیکه نظام س، مسلمان
شتر ساکنان ی. اکثر مردم مصر، از جمله ب(در زمان حُسنی مبارك) کاستیآمر

در  یتیاقل، ن جامعهیاما در هم، برندمی قاهره در فقر به سر یونیلیشهر هفده م
شبانه و  هايکلوب، کایالت اروپا و آمریتعط، لوکس یرفاه کامل است با زندگ

 یسیت را حکومت پلیاقلن یا» لیف ستایال«ا ی یزندگ يه. نحوییایتجمالت رو
کا یت آمریمبارك را حما یسنحکومت حُ يهکند. نحومی مبارك ضمانت یسنحُ

 االت متحدهیاز ا یارد دالر کمک مالیلیکند. دولت مصر هرساله دو ممی نیتضم
در مصر، ده مأمور  ییکایک آمریحفظ جان هر يشود برامی رد. گفتهیگمی
 ج است.یرا يمصر شکنجه امر ي. در زندانهاشودمی به کار گمارده يمصر یتیامن

 
 ونِیسیج توسط جنبش اپوزیمصر به تدر یمدن يهر، جامعیاخ يسالها یط
ن مدرسه و یمورد نفوذ قرار گرفته است. اخوان المسمل» نیاخوان المسلم«
 کند، و داوطلبانه به امور عام المنفعهمی جادیسازد، اشتغال امی مارستانیب

آن را  ياما کادرهااند ن مستضعفانیاخوان المسلماي توده يهیپردازد. پامی
 يهاز طبق يگریل کردگان، پزشکان، مهندسان، وکال و متخصصان دیتحص

زنان  ین المللیب یاسالم يهتیکم«ن جنبش یسازند. سازمان زنان امی متوسط
ن سازمان، هدف یر ایمد یا حلِمیلیخانم کام يهنام دارد. بنا به گفت» و کودکان

 ينهادخانواده از سو یده خانم حلمیت از خانواده است.  به عقیحما، تهیکم
 د قرار گرفته است. اویوابسته به سازمان ملل متحد مورد تهد هايستینیفم
 ید. آنها خانواده را مانعیآمی از خانواده بدشان یغرب هايستینیفم«د: یگومی

ت یلؤد خانواده و مسیخواهند بانوان را از قمی دانند. آنهامی بر سر راه تجدد
د بر جهان حکم برانند و یکنند زنها بامی الیشوهر و فرزند آزاد کنند. آنها خ
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 هايسم را دستور کار قدرتینین نوع فمیا یخانم حلم» ه باشند.یمردها در حاش
زنان و  ین المللیب یاسالم يهتیکم«کا متحدان یداند. در آمری میخارج

دهند که از تقدس نهاد می لیتشک ینیمحافظه کار د يرا سازمانها» کودکان
کنند. می ، دفاعییر همجنس گرایبرال، نظیل يهجامع» آفات«خانواده در  برابر 

 )2007هارپرز، مارس  يهن در ماهنامیلورستای(منبع: گزارش کن س
 

 یاسالم يکشورهاسم در ینیفم یدوراه
کرد یته و رویرش مدرنیرد: راه اول) پذیگمی شکل یک دوراهیب ین ترتیبه ا

ران از تحول یط ایک که در شرایبه سمت تحول دموکرات یتیجهان وطن و فرامل
حاکم با هدف  ینیست؛  راه دوم) ادغام در فرهنگ دیجدا ن یاسیس يادیبن

 مردساالر. يهجامع ير توازن قواییت از درون و تغیکسب عامل

 
) به agency» (یجنس ياِ« یسینجا معادل واژه انگیرا در ا» تیعامل« يهکلم
عمل  يا آزادیفاعل بودن و ابتکار عمل داشتن است ؛  یم که به معنیریگمی کار
ت باعث  شود آن کس که دست یکه فشار عامل يبه نحو، قدرت يهک معادلیدر 

و ابتکار عمل را به دست  یو سرکردک» یهژمون«آنکس که   یعنی، باال را دارد
ن ین بگذارد. ایاش را به زماز قدرت یشود و بخش ینیدارد، مجبور به عقب نش

ک سلسله یاز ، ن گروهیکنند. امی شنهادیست پینیان فمیگرایاست که بوم یراه
 يهیرند. نظریگمی سود» يپساـ استعمار«هايهینظر یه با عنوان کلینظر

پُست  هايهیاست از نظر یسم) التقاطیالی(پست کلون يپسااستعمار
آل احمد، ، (فانون یجهان سوم ییگرا ی) و بومییسم (پساساختارگرایستراکچرال

 لکار کابرال ...).یآم، سزر

 
 لیک تمثی، میان کنیتر برا روشن یستیفم ين استراتژیا ایر ین مسیآنکه ا يبرا

به دست گرفته و زن را  یرا که در آن مرد شالقاي خانهد یم. مجسم کنیآورمی
 هايو ارزش يآزاد ، در يمقهور خود کرده است. درِ خانه قفل است. آن سو

ن یزن ا يت کرده اند. برایاست که حضور خود را تثب یدرن مدتجهانشمول مُ
ا قفل را بشکند؛ آنگاه ید در را به دست آورد، یکل يامکان وجود دارد که به نحو
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وار به درون آورد و به اتفاق آنها ید يرا از آنسو یا  متحدانیسازد،  خود را رها
 ن راه اول است.یشالق را از چنگ مرد خارج کند. ا

 
 ار مردش قرارید قفل را داوطلبانه در اختیند. او کلیگزین زن راه دوم را برمیاما ا
کند، ي میز ندارد. او با مرد بازیدهد که قصد گرمی نانیه او اطمدهد و بمی

ن یبخواهد شالق را به زم یزد؛ سپس ممکن است مرد در لحظاتیرمی ترس مرد
و اعتماد به ، ژ، غروریصاحب پرست یوه، زن بومین شیند. به ایبگذارد و عقب بنش

ن نوع یزد. ایخیخودش برم یفرهنگ بوم يهنیخواهد شد که از زم ینفس
ر توازن قوا، منحصر به اقشار ممتاز مرفه و یین نوع تغیست . این یواردات، تیعامل

خواهد آزاد باشد  ین زن نمیست. روشن است که این» کمپرادور«ا یمستفرنگ 
ا ابزار یگرا، مانکن، ، زن مصرفیخواهد عروسک فرنگ یان نمیگرایا به قول بومی

 داشته باشد.» تیعامل«خواهد در داخل همان خانه می کهباشد؛  بل یجنس

 
د یم شدن در برابر شالق) را نبایل ما تسلین نوع  کرنش در برابر قدرت (در تمثیا

ن شکل یبلکه ا، دانست» يکردن مردساالر یباطن«و » کاذب یآگاه« یبه معن
 قدرت را به هماست که توازن » تیعامل«از  يدیاز فاعل بودن، نوع جداي تازه
 یستیمازوخ ين رفتاریکند.  امی مردانه کم یا سرکردگی» یهژمون«زند و از می

 يآزاد« ید به معنیت را نبایست). عاملیب رسان نیا اگر باشد چندان آسیست. (ین
 یتیت موقعیندارد. عامل یمصداق خارج» اراده يآزاد«دانست. مفهوم » اراده
 کند.می دیقدرت آن را تول يهدِ معادلاست که خو یمیردایدار و غیناپا

 
مشارکت ، »عصمت«و » تقوا«بر  یرش حجاب، رفتار متکین استدالل، پذیبا ا

در مسجد و مدرسه و محله، و سپس در ، ینید يهجامع یفعال در امور اجتماع
همه ، یر احکام شرعیچون اجتهاد و تعب یهایا حتا در مقامی يمجلس قانونگذار

را به  یک جامعه سنتیج توازن قوا در یاست و به تدر یزمان قابل دسترس یط
 نفع زنان عوض خواهد کرد.
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بداند و قادر باشد قرآن بخواند، قادر  یکه زبان عرب یزن، گراینش بومیطبق ب
ا برادران رفتار کند. او که یه اقتدار پدر یعل، ریات و تفاسیخواهد بود با رجوع به آ

ن یشیاد از مردان نسل پیکسب کرده و به احتمال ز یدانشگاه التیاکنون تحص
تواند با استفاده از نصّ و سنّت، اگر بخواهد، می خانواده اش با سواد تر هم هست،

ل است ازدواج بکند و یا نداشته باشد، با هرکس که مایحجاب داشته باشد 
 شود. یعموم يهدر حوز يریدر خانه و مد یسیسرانجام رئ

 
هم،  یفرض يه، خارج از آن خان»يپسااستعمار« هايستینیدگروهی از فمیاز د

شالق به دستان ، هم یبوم يهرون از خانیست. بین يخبر يقت،  از آزادیدر حق
 یبوم یتئوکراس يالمثنا  یبرال غربیل يهدر کار اِعمال قدرت اند. جامع يگرید

تر است. به زعم ل مُهلکین دلیو به هم، تر یآن نامرئ هاي»زندان«فقط ، است
ستند. یگر نیکدیم طالبان چندان متفاوت از یم جورج بوش و رژین گروه، رژیا

زنِ  يبه ارمغان نخواهد آورد. آزاد يزنِ برقع به سر آزاد يجورج بوش هرگز برا
شالق  ين زنان به مالیا، جهیمر. در نتان او و مالعُ یاست ماي برقع بسر، مسأله

کنند که ضرب شالق را کمتر می هیتوص يو از سر دلسوزخواهرانه ، به دست
بشتابد. اما اگر  یسم غربیبرالیزان به آغوش لی،  گریکند، مبادا که زن بوم

ندارد.  یز بر شالق خود کنترلیدرست باشد، شالقزن ن يپسااستعمار يهینظر
قدرت  ياز باز یاو هم تابع» تیعامل«رد! یگي میشالق، خود او را هم به باز

 است.

 
که اند روشنفکران وابسته به طبقات متوسط، يپردازان پسااستعمارهیاکثر نظر

ی و  ید اروپایپس از تلمذ در محضر مردان سف، یبرال غربیل يدر دانشگاهها
ک روزشان را در یستند یو هرگز حاضر ناند ک مشغولیی،  به کار آکادمیکایآمر

 نند. ///ک يسپر» برقع به سرها«ان یم
 

 )1385اسفند  18( 2007مارچ  9 -عبدي کالنتري 
 

*** 
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 1وست یپ

*اخالق سنگسار
 

 عبدي کالنتري
 

 يهیدر نشر ، شش سال پس از انقالب بهمن،نخستر یح: مطلب زیتوض
از اي د. از آن زمان تا کنون نسل تازهی) به چاپ رس1365ماه  ي(د» ایپو«

همچنان ، لیمسا ياریاما بساند وستهیبه کارزار حقوق زنان پها ستینیفم
 نخست پس از انقالب مطرح بودند. يهمانهاهستند که در سالها

 
» فحشا«اش را که سردمداران حکومت اسماي ست مسألهیده نیپوش یبرکس

جامعه و  يکردن سراپا یاسالم يرا در تالش آنها برا یمهم يجااند گذاشته
 له نشان داده وأن مسیا يهکه فقها دربار یتیفرهنگ داشته است. حساس

ا مبارزه با ی یصدور انقالب اسالم يجهادشان برا يهدهند درست به اندازمی
حکومت تا آن  يت آن برایت بوده است. اهمیواجد اهم» ن شرق و غربیاطیش«

ژه به پا یو يهوزارتخانک ی» و فحشاء يبند و بار یب«رفع  يحد بوده که برا
ابانها یبه معابر و خ» ارشاد«و » از منکر ینه« يز برایرا ناي ژهیس ویو پلاند کرده

 ل داشته اند.یگس

 
آنها تنها در حد اصالح  يله براأن مسیکه ااند خود بارها اشاره کرده، انیسخنگو

ـ در حد نه ياتِ معدودیاخالق ـ مطرح یمبارزه با اعتا یاز مسکرات  یگمراه ــ اد ــ
م خود یرژ یحکومت هايهیه پایم علیمستق يدیبلکه وجود آن را تهد، ستین

» ابرقدرت ها يهسیدس«و » غرب يهتوطئ«کنند، و گاه از آن به عنوان ی میتلق
 هاياند. هرهفته امامان جمعه در خطبهاد کردهی یاسالم يف جمهوریتضع يبرا

ل یدهند و در کنار مسامی له اختصاصأن مسیز به ایرا ن یینماز در شهرها، جا
 کنند.می ل از آن بحثیبه تفص، یاست جهانیمربوط به جنگ و س

 

                                                 
 )1987ژانویه ( 1365منبع: فصلنامهء پویا ـ شمارهء چهارم، دي ماه   *
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و » منافقان«کمتر از مجازات  يزیز چینه نین زمیان در ایمجازات خاط
، ندان) نداشته است: بازداشت، زیاسیمخالفان س یعنی(» وابستگان شرق و غرب«

 ی، کسانینیدگاه کارگزاران دیدر د». سنگسـار«انه در انظار عموم و سرانجام یتاز
زناکاران « یعنیده اند، ین منزل رسیبه آخر» و فحشا يبندوبار یب«ر یکه در مس

 شوند.می مستوجب سنگسار شمرده، »انیو روسپ

 
. متهم یمذهبفات یسنگسـار همان مجازات اعدام است منتها با مناسک و تشر

به  یچندقدم يهشود، سپس از فاصلمی ن چالینه در زمیتا س یدر انظار عموم
نه ها سنگپاره«ات، یشود. طبق شرعمی سنگپاره پرتابها سروصورت او ساعت

ز که یفسد را به سرعت از هوش ببرند، و نه چندان رد آنقدر بزرگ باشند که مُیبا
 »وارد کنند. ییجز هايفقط جراحت

 
شوند، تا دربرابر چشمان مردم می نیبا دقت و ظرافت دستچها پس سنگپاره

با ، خود متهم يهرت زدیشک چشمان ح یشان مفسد، و بید خویگذر، و شا
ان سنگسار تا ین قربانیشتریبه انجام رسد. ب ینین اعدام آئیاهللا اکبر، ا يهنعر

کرمان بود که در همان  یاز اهال ی، زنن نفریزنان بوده اند. نخست] 1365کنون [
سنگسار شد. از آن زمان تا کنون بارها و  یسال اول انقالب به جرم تن فروش

، ن موردشیآخر يهن نمونه تکرار شده است. درباریا، مختلف يدر شهرها، بارها
 یدر حوال یپس از سنگسار کردن زن«م : یخوانمی نیدر روزنامه چن، خین تاریتا ا

راً بنا به خبر یو از حدقه درآوردن چشمان شاهد زنا، اخ 64قم در اسفند ماه 
س کرج به همان جرم یرا در فرد یزن 65ن ماه یفرورد 27هان در یک يهروزنام

ت جمع شده بودند . . . ین جنایکه در محل ا ی. . . مردماند سنگسار کرده
چون مرگ  ییدن شعارهامنجر به دا یکنند. گسترش اعتراضات اهالمی اعتراض

ان یم يریبر پاسدار شده و همزمان بطرف پاسداران سنگ پرتاب نمودند. درگ
ک سنگ بزرگ به سر زن یاز پاسداران با  یکیشود. می پاسداران و مردم آغاز

، »راه کارگر« يه(ماهنام» کشد.می نه در خاك بوده) زده و او رایمزبور (که تا س
ز در یگر نیست مرد دیشش زن و ب) 9و  33 صص، 1365، خرداد 27شماره 



 122 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

از آنها به سنگسار محکوم شده اي که عدهاند همانجا به جرم فساد بازداشت شده
 اند.

 
ن یچرا مجازات ا ست؟یخشونت بار چ ینین مراسم آئیا یاجتماع یمعن

» زنان یفساد جنس«نوردد؟ چرا می را در یهرشقاوت يبخصوص، مرزها» فساد«
تر از فساد مردان است و عیبارها و بارها شن، یدر چشم حافظان عفت اسالم

شهر «در  یزنان قربان هايک بار خانهیم یآورمی ادیتر؟ به اش دهشتناكتعقوب
ا کارگزاران یده شد. آیبه آتش کش یمتعصبان حزب الله يهلیتهران به وس» نو

 استثمارها درك کنند که کارگران عشرتکدهت را ین واقعیتوانستند ا ینم یاسالم
 از اِعراب ندارد؟ یمحل» زن فاسد«به  يشوند؟ چرا حق توبه و ندامت و بازآموزمی

 
فقط به تن » زن فاسد«م، صفت یکارگزاران رژ ین است که در تلقیمهم ا يهنکت

از اند که به شوهرشان وفادار نمانده یشود. زنانیاطالق نماي فروشان حرفه
 یو مستوجب سنگسار. زنان باند »زناکار«تر اند. آنها » فاسد«ز ینها یروسپ

توانند زناکار باشند! اگر امروز چادر به می ز فاسد اند. آنها به طور بالقوهیحجاب ن
قدر یعال يشان به عشرتکده باز خواهد شد. فقهايفردا به طور قطع پا، سر نکنند

 یحجاب یست که که تاکنون دهها زن به جرم بیهوده نیندارند. ب يدین تردیدر ا
 انه خورده اند.یتاز یدر معابر عموم» یبدحجاب«و 

 
م است. اگر مؤثر نبود، یک هشدار مالیا هشتاد ضربه شالق فقط ی، چهل، شصت

» میمال«ک سنگسار یز ین نید. در واقع، ایآمی ترنیسنگ هايبه دنبال آن مجازات
اول  يهشتر از آنچه در وهلیب یتیسنگسار کردن اهم یحکومت اسالماست. در 

بلکه ، ستیان فحشا نیو قربان» زناکاران«رسد دارد. آن فقط سرنوشت می به نظر
خواهند برده باشند. سنگسار  یکه نم یزنان ياست برا يدیبه درجات مختلف تهد

عت یآنها برحسب طبرا یآنان است ز» زن بودن«ن تاوان ینماداي زنان به گونه
 پراکنند . . .می در جامعه فساد یطانیش يشان به طرز
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 یعت انسان، برداشتی، برداشت از طبینیدطلبکار و منزهدر تفکر محافظه
ا تظاهر یدو وجه  يهندی) است که طبق آن روح و تن نمایستیگرا (دوآلدوگانه
است منحصر  يتفکر امرن طرز یدر ا یجنس يانسان هستند. تمنا یذات یدوگانگ

، یتعالیک شدن به ذات بارینزد يتن). در تالش برا يج مادیز، حوایبه تن (غرا
 ینجهانیت ایت انسان، که مقصود و هدف فعالیدن به روح، به معنویاعتال بخش

د سازد و اگر یرا مق یجنس يممکن خواهش تن و تمنا يد تا جایاست، انسان با
 یجنس يهرابط، کند آن را یست، سعین يزیگردو جنس  يهبه هرحال از رابط

، تر سازد. بدنکیات نزدیات به دور و به معنوینفسان يهشتر از حوزیهرچه ب، را
که به  يزیخود، به عنوان چ يبرا یخواهانه به  عنوان هدفتن يهوس تن و اِغوا

گردد. در ی میبه شدت نف، ندیآفریی میبخشد و رهای میخود تشفّ يخود
انسان است،  یوانیوجه ح، صرف تن يبدن به عنوان تمنا ي، تمناینینش دیب

از » گناه« يهشیکند. اندمی که اگر مهار نشود انسان را از خدا منفک یوجه
 د.یآمی ن جایهم

 
رسد انسانها می است که به نظر يزین چیآورد. امی به هرحال لذت یارضاء جنس

 اش شعر و ترانهيگاه برا، کنندمی کنند، به آن فکرمی ش حرکتیبه سو
شوند. انسانها اگر به خود وانهاده شوند به می اش افســردهند، و از فقدانیگومی

» ش روحیپاال«کنند. لذت تن را به می لیخود م یجنس يازهاین یسمت تشف
ن جاست که ید؟ ایوارهان» سقوط«ن یتوان آنها را از امی شمرند. چگونهمی ارجح
عمل منع شده، ، »گناه«افتد. مفهوم می ازین یو ماورائ يقو یاخالق يرویبه ن
که به اخراج آدم از بهشت  یعمل، »نیگناه نخست«د. یآمی انیر شده، به میتکف

نفس و سپس  يسمبول تن دادن به هوا، حوا صورت گرفت يو به اغوا، منجر شد
 عقوبت آن است.

 
ا ضد ی، دساز است. ناخودآگاه ضد زن استیزاهدانه و خود مق، گرانش منزهیب

ند که برآن یبمی در خود یجنس يتمنا يداریرا زن را منشأ بیز بدن زن است،
خود، نسبت به بدن زن، به  يهمارگونیتوان مهار زد. در شکل بی میبه سخت

 آن را يچنان دشمنخو است که خواب نابود، شیبدن و تمناها يت مادیواقع



 124 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

ادت یست (مگر با مرگ) تنها قیبدن از روح ممکن ن ییداند. حال که جیبمی
ت منزه طلب هرگاه که به یل، ذهنین دلیبدن راه چاره است. به هم يهرحمانیب

و نجس شدن  (و ، تن در دهد، همزمان در او احساس گناه یجنس يهرابط
 گردد.می دیز تشدیاحتماالً احساس تنفر از بدن خود و بدن طرف مقابل اش) ن

 
 یجنس ينکه تمنایشود،  مگر ا» عاشق«ف متعارف یتواند با تعر یت نمین ذهنیا

» بدن«که  ید باشد، عشقیبا یروحان یاو حذف گردد: عشق واقع» عشق«از 
نها) در یا يهع، خون، آب دهان، عرق، تماس پوست ـــ بو و طعم همیما، (آلت

کند، می ناخواسته بروز یجنس يکه تمنا یوقت، جهینداشته باشد. در نت ییآن جا
ل ین تمای) باشد، بلکه ای(روحان یبه معشوق واقع یلیتواند تما یشک نمیب

) ی(عشق روحان» عاشق شدن«اقت یاست که در اصل ل یهایمعطوف به آن بدن
اند، یشور جنس يهزندیکه درست به خاطر آنکه برانگ یهایرا ندارند. بدن
 باشند.می ریر و تکفیمستوجب تحق

 
ن، خواهران و باکرگان، یمعصوم، ان دو دسته از زنان: مادرانیز مینجاست تمایاز ا

ان ینند، از جمله روسپیآفرمی که هوس یاند؛ و کساندوست داشتن يهستیکه شا
ن تضاد یو کام گرفتن به وجود آمده! ا یخواباندن شور جنس يکه تن آنها تنها برا

ا، بلکه در بهشت و پس از امتحان از ین دنیدر انه ، گریک جهان دیتنها در 
 يگر تمنایکه د یان بهشت. زمانیسرگذراندن حل خواهد شد: در وجود حور

 یستیسادوـ مازوخ یاضت طلبیذ ریلذ يهویبلکه پاداش و م، نه گناه یجنس
 است. ینجهانیا

 
است، زنان به هرحال، چه  ين جهان مادیکه صحبت بر سر هم ییاما تاجا

د یآنها با» فساد«از  يریجلوگ يگناه اند. برا يههند چه نخواهند، منشأ بالقوبخوا
 یخود را نف ید زنانگیکنند. آنها با یبدن خود را نف يت مادیمجبور شوند واقع

ا حتا زنگ صدا ی، گردن شان را، دست و پا و صورت شان را، شان را يکنند. مو
اه یوشاند (ارجح تر آنکه با رنگ سد بدن آنها را سراپا پیشان را. با» حرکت«و 



 125 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

شان کشاند، و ادآور مرگ و عزا و دق است). اگر مؤثر نبود به زندانیباشد که 
 آنها را سنگباران کرد.» نیبدتر«

 
 یرسم هايین سخنرانیاز آخر یکیدر ، یصدر مسجد اسالم یرفسنجان یهاشم

حجاب زنان  قیت دقی) عدم رعايالدیم 1986سپتامبر  3، ییهان هوایاش (ک
، فحشاء و يبندوبار یب، فساد«با  يو مساو» مرض خطرناك«ک ی) را ی(بدحجاب
 هاينطور لباسیهم«قرآن گفت:  31و  30ات یر آیدانست. او در تفس» منکرات

قاً با یاست . . . البته تحق یبدحجاب یبد رنگ که جلب توجه مردها را بکند نوع
توان به چادر زن هم نگاه کرد و  یچشم حتا نم ییبه و قصد لذت و کامجویر
 »ن نوع نگاه حرام است.یا
 

ک کارکرد یحکومت خواهان آن هستند،  يحجاب کامل (چادر) آنطور که فقها
دارد. حجاب می باز یعمل يکارها ياریز دارد: زنان را از بسیگر نید یاجتماع

هوده نباشد ید بیما شاکاهد. امی ن جنبه رای) ايمه کامل (لباس گشاد و روسرین
ع است: هرچند چادر یشا یحجاب یشتر از بیب» یبدحجاب«د بر ین روزها تأکیکه ا

و » یبدحجاب«ه یست اما با جوّ اِرعاب علیزنان ن یفورم رسمیونیاه هنوز یس
 کند.می لیاز زنان تحم يادیت چادر را بر بخش زیدر عمل ارجح» یلباس رنگ«

 
تواند داشته باشد: آنچه که در درون می زیگر نید یاجتماع یک معنیحجاب 

گران یل دین دلیاست. به هم» یصاحب« يده پنهان است دارایحجاب از د
ندازند. به عبارت ی) بیانه به قول هاشمیدارانه، کامجویتوانند به آن نظر (خرینم
برد. می ر سوآلیرا ز» مرد خودش«ت یحجاب در عمل انحصار مالک یگر، زن بید

ت خود را بر یکه مالک یاد شود، در واقع تعداد مردانیحجابان ز یاگر تعداد ب
 يهلیاد خواهد شد. حجاب وسیموجود درون حجاب ممکن است از دست بدهند ز

ن منظور یمردان بر زنان است. به هم یت قدرت اجتماعین کنترل و تثبیتضم
ر شده بلکه به عنوان عامالن ان نه به مثابه زنان استثمایبه روسپ یمردان اسالم
خود  یه قدرت اجتماعیعل يدی) و تهديبند و بار ی(ب یحجاب یب یشکل افراط

در » یزن غرب«و  یحجاب و روسپ یفقها، زن ب هايکنند. در عبارتمی نگاه



 126 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

مرسوم از فروش  هايست که در خانهین یتنها کس یهستند. روسپ یکیاساس 
و  یده نباشد همان روسپیاش پوشکه اندام یکند، بلکه هر زنمی تن امرار معاش

(ازدواج موقت) » غهیص« یبات اجتماعین جاست که ترتیاست. جالب ا» فاسد«
موقت است،  ییکامجو يد و فروش تن زنان برایجهات همان خر ياریکه از بس

است.  یرفتنیرد، پذیگمی ذکر صورتن میر کنترل و نظارت شارعیاز آنجا که ز
نخواهد  یعفت یو ب» يبندوبار یب«نجا هرگز باعث یغه کردن در ایبات صیترت

 شد.

 
ز زنان ناسرسپرده به همسر، و  به شالق یو نها سنگسار کردن کارگران عشرتکده

ت و یتثب يهلیست، بلکه وسیفقط مجازات آن زنان ن، حجابان یبستن ب
ات حاکم یجامعه است. اخالق یادت زنان در سطح تمامیبه قدن یت بخشیمشروع

 دیرا بازتول یرانیا يهجامع یسنت يوه، مردساالرین شیتربر نظام، به خشن
 ن ابزار است.یمهمتر، نیید يدئولوژین راه ایکند و در امی

 
 

 2وند یپ
 ل سرکوب شدهیم
 libidinal( یجنس يهل سرکوب شدیه زنان وجود میل خشونت علیاز دال یکی

frustrationش از نقش یب یبه قدرت ییاستثنا یتیا در موقعیاست که  ی) مردان
قدرت قرار  یت اختگیا برعکس، در موقعیافته اند؛ یخود دست  یمتعارف اجتماع

(در گفتار و نوشتار) گرفته  یدارد: از اهانت کالم یگرفته اند. تجاوز اشکال متفاوت
 یبدن زن، تا کتک، و سرانجام تجاوز جنس يهز و بدون اجازیآمتا لمسِ تهاجم

از  یتواند ناشمی ، خودیجنس يهشدل سرکوبی). مییزناشو يه(حتا در رابط
، ییگر به هنگام بازجوا شکنجهیک بازجو یباشد.  یا سنتی ینید يهنجار(نورم)ها

تواند در می برخوردار است. هم او، ییت استثنایک موقعیر از قدرت فرادست د
، ي، اقتصادي(ادارها طهیح ياریباشد که در بس یاجتماع، انسان کوچک يهپهن

 اخته شده باشد.، ) از لحاظ قدرتیا نظامی

 
. 
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 فصل نهم
 

 نیو د یچارد رورتیر
 

 
 يمتفکر، دایسارتر، و دردگر، های د،یمارکس، فرو، چهیکه همانند ن، یچارد رورتیر
ست ین يزیچ یو رفتار مذهب ینیمان دیپنداشت که امی اعتقاد به خدا بود، یب

سفه و ام(». عادت ینوع«مگر  عیفل  )149ص انگلیسی، ، ید اجتما
 

بنا به مصلحت ، هاستیئاز آته ياریبس، کایکرد که در آمرمی اظهار تأسف یرورت
 یدولت يا به مقامات باالینکه بتوانند در انتخابات شرکت کنند یو به خاطر ا

 هايستیئگفت آتهی میرا در پستو نگه دارند. رورت خودسم یئد آتهیبا، برسند
است شوند. یس يهتوانند وارد عرصینم یکا به راحتیمثل خود او در آمر یعلن

 )169ص ، (همان
 
 نین چنین) در قبال دیتاریلیوتی( يسودمند يهفلسف«سد: ینوی میچارد رورتیر

مهم ، جهیبه شمار آورد. در نت یعادت عمل ید نوعیبودن را با ینیپندارد که دمی
 ین باشد که تا چه اندازه اعمال افراد مذهبید ای] ما بای[اخالق ین دلمشغولیتر

ن یا، فهن فلسیا ير انسانها نتواند براورده شود. برایسا يازهایشود که نمی باعث
 را درست يزین چه چیتر از آن است که بخواهد بداند دبه مراتب مهم یدلمشغول

 )148ص ، (همان» شود].می محسوب» قتیحق« يزیا چه چیداند [می
 

 يباورها» قتیحق«ش از آنکه یکنند، پمی نیغ دیکه تبل یگر، کسانیبه عبارت د
 يازهایباشند که تابع ن یو حرمت کسان يد پاسدار آزادیبا، خود را مقدس بدانند

تعهد ما در قبال «: یرورت يها به گفتیکنند. یهستند و مثل آنها فکر نم يگرید
ص ، (همان» کنند.می ما ابراز يگران نسبت به باورهایکه د یو اعتراضاتها شک
149( 
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ن اساس یبران) بود؛ و یتاریلیوتیا سودمندگرا (یمند دهیات فایمدافع اخالق یرورت
که  یوجود ندارد به شرط يات او تضادین و اخالقیان دیکرد که ممی استدالل

نکه نسبت یا يبکند و از ادعا» با خدا یخصوص يهرابط«ن خود را محدود به ید
 )150ص ، دست بکشد. (همان» دارد یاراده و خواست خدا آگاه«به 

 
 یم فلسفین مفاهیرا جانش» بهتر يهندیآ« يهدیسم ایمعتقد بود پراگمات یرورت
م از جمله عبارت بودند از ین مفاهیا(کند. می )ینی(سکوالر و د یکیزیمتاف

مخالفت  )ل.ین قبیو از ا» خدا«، »قتیحق«، »تیواقع«، »عتیطب«، »عقل«
دگر هایز آنچه کهیا سکوالر، و نی ینیاعم از د، یافالطون يهبا سنت فلسف یرورت

ن یآمد. با همین باور برمید، از همیناممی )ي(آنتوتئولوژ» یـ خدا شناس یهست«
 کرد.می دفاع ینیدارو يولوژیعت و بین به طبیکرد داروید، او از روید

 
معتقد  یچارد رورتیتضاد وجود دارد؟ ر يو تعهد روشنفکر ینیمان دیان ایا میآ

مجبور ، مانیاست که فرد صاحب ا یرفع شدن یتنها زمان ين تضادیبود چن
دهد که ي میرو یز زمانین نیو ا، ه کندیگران توجید ياش را برامانینباشد ا
جاد نکند. اگر یا یمشکل، که اعتقادات او را ندارند يگریکسان د يبرا، رفتار او

را  یرفتار کند که آن اعتقادات مشکالت يطور، ینیمع ینیبا اعتقادات د، يفرد
ن رفتارش یا يد برایآنگاه او با، گران به وجود آوردید يازهاین یتشفبر سر راه 

است، همچنانکه  يناقض تعهد روشنفکر، نیو هم، اوردیب» استدالل«ه و یتوج
 است. (همانجا) یناقض تعهد علم

 
 يهعُلق«ک ین را به یدر عمل د، نیبا د ين برخوردیت دارند چنیکه شکا یکسان

را از  یت اجتماعیدهد و مسؤلمی لیتقل یشخص» یسرگرم«ک یا ی» یخصوص
از جمله تعهد ، یاجتماع هايتید توجه داشته باشند که مسؤلیرد، بایگمی آن

د منفعت و سود یو رفاه عام است که با ی، معطوف به تعاون اجتماعيروشنفکر
 رد.یشان، در نظر بگیتوجه به اعتقادات باطن یب، ان همه کس رایوز
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 )امبرانیان و پیات خداین(» قتیحق«ده دارند تعهد آنها در قبال یمداران عقنید
ن شعار جوامع ین جهان است. (ایدر ا یدن به خوشبختیرس يمهم تر از تعهد برا

 يو به جستجو، آزاد بودن، کردن یحق زندگ«د: یاوریاد بیرا به  یسکوالر غرب
 ».)شتافتن یخوشبخت

 
از داشته ید نید مثل عاشق شدن باشد. شما نبایبا ینیمان دید ایگوی میرورت
د. عشق شما امر یبتراش یهید و توجیاوریخود استدالل ب یعاشق يد که برایباش

 يازهاین یبر سر راه تشف یمانع، شما یشما است، و امر خصوص یخصوص
 د باشد.یست و نبایآنها ن هايگران و پروژهید یاجتماع

 
ست بخواهد به خدا اعتقاد داشته یک پراگماتیاعتقاد داشت اگر  یچارد رورتیر

 يهزد. از جملیها) را به دور برنیشیا فاندیها »ادیبن(«زها یچ یلید خیبا، باشد
سا ی، تولد عیشعائر مذهب، یت االهیمش«از: اند عبارت یختنیبه دور ر يزهایچ

ت یم، مرجعیحضرت ابراهثاق با یم، )بیح غایمس(سا یم باکره، معراج عیاز مر
، (همان» از کنار گذاشتن شان اکراه دارند.ها ستیزها که تئیچ ياریو بس، قرآن
 )156ص 

 
است و  یعموم يهدر پهن» گفتگو يهن بازدارندید«به صراحت نوشت  یرورت

ست که به ین يآن رفتار، ینیمحدود کرد. رفتار د یم خصوصید آن را به حریبا
ست که ین يآن رفتار ینیم؛ رفتار دیشومی سا و مسجد شاهدیدر کل یطور جمع

در  ینیف شود. برعکس، رفتار دیتعر» یعبادت دست جمع«ر عنوان ید زیبا
 ياست که در خلوت و انزوا يتنها آن رفتار، يک  و مدافع آزادیدموکرات يهجامع
 )1386خرداد  27(  2007جون  17وندد. ///   یپمی به وقوع يفرد

 
 منبع:

Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, ۲۰۰۰. 
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 یچارد رورتیسه پرسش و سه پاسخ کوتاه از ر
 هوك) یدنیدگر/ سارتر/ سهای(هابرماس/

 عبدي کالنتريمترجم: 

 
 ي، تئوریاجتماع یدن به همبستگیکه در جهتِ رس یس: [وقت

 هیات و رُمان را توصیدر عوض ادبد و یدان ید نمیرا مف يپرداز
د؟ یسنجمی ورگن هابرماس را چطورین رابطه کار ید،] در ایکنمی

او  يهد اما پروژیبرمی رسد از فکرِ او سودمی غالب اوقات به نظر
 یتعهد در قبالِ همبستگ ي[برخالفِ شما] هدف اش آن است که برا

 ابد.یب یادِ فلسفیه و بنیک پای، یاجتماع

م.  او یکنمی ن نکته جرّ و بحثیم سرِ ایشه داری: صد در صد، او و من همیرورت
کنم می الیست) هستم، من هم خیویگرا (رالت یک جور نسبیکند من می الیخ
 ست) است.ی(ترانساندال ییک جور استعالیاو 

فعال  یلیدگر خهاینیسم مارتیس: هابرماس در مجادالت بر سر ناز
دِگر های سمیان فاشیق میعم يهک رابطیست که ن ایبوده و نظرش ا

ن رابطه را یدا ایگر مثل ژاك دریداي اش وجود دارد. عدهو فلسفه
 ست؟یرند. نظرِ شما چیگ ینم ياد جدّیز

 هايتیتوان با عطفِ توجه به واقعمی است او رایدگر و سهایيه: فلسفیرورت
اش را آلوده استِ او فلسفهیکنم س یح داد. اما من فکر نمیاو توض يهنام یزندگ

توان با رجوع می سم ژان پُل سارتر را همینیوه] استالین شیباشد. [به همکرده 
 یهست«ح داد که باعث به وجود آمدنِ یتوضاي نامه یزندگ هايتیبه همان واقع

 آلوده باشد. یسمنین کتاب به استالیکنم ا یشد، اما فکر نم» یستیو ن

 ییکایسم آمریپراگمات يهخچیاز تار یهوك، فصل یدنیس: با مرگِ س
 یاسیو س یهوك خودش را وارثِ فلسف یدنیرسد. سمی انیبه پا

کرد و می که از جنگِ سرد هم دفاعیدانست، در حالیی میویجان د
ن به بار آورد یالت يکایتنام و آمریکا در  ویکه آمر یعیهرگز از فجا

مهم  یست انقالبیک مارکسی ینکرد. او که زمان يچ انتقادیه
قدَرـ  يهه کنندیگان و توجیرانالد ر یت حامیشد، در نهامی محسوب
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جان  یاسیس يهد او پروژیکنمی ا شما فکریکا شد. آیآمر یقدرت
 را مؤمنانه تا به آخر دنبال کرد؟ ییوید

ي بودم. من به دمکراتها رأتنام من با او مخالف ی: بله، گرچه در مورد ویرورت
بود، اما  یاسیس هايکیها. اختالفِ ما بر سر تاکتخواهيدادم، او به جمهورمی

 یچارد روتیح مترجم: پدر و مادر ریم. [توضیهم نظر بود يسراسر يسرِ استراتژ
 يسپراي اش را در خانهیو نوجوان یست ـ تروتسکست بودند و او کودکیمارکس

 يآمد و مناقشاتِ روشنفکرانِ چپ و فعاالنِ جنبشِ کارگرکرد که محل رفت و 
ان یم» جنگ سرد«آنها بود. در دورانِ  یهوك دوستِ خانوادگ یدنیبود. س

ـ پیآمر ک روشنفکر بورژواـ یبه عنوان  یمانِ ورشو، رورتیـ پ يمانِ ناتو و شورویکا
 کرد. ]می کا دفاعیآمر يخودش) از اردو يهبرال (به گفتیل

 ر:ید چاپ در کتابِ زی، تجد1989بلندتر در سال  يهک مصاحبیمنبع: بخشی از 

Take Care of Freedom and Truth Will Take care of Itself, Interviews with Richard 
Rorty. Published by Stanford University Press, ۲۰۰٦ 
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 فصل دهم
 

 یچارد رورتیتلخ ر ینیبدب

 ش از مرگیپ
 
 

 يهسه ـ چهار ده ییکایلسوفان آمرین فیترپرآوازه یچارد رورتیجان رالز و ر
 یچارد رورتی. ر)2002( ش درگذشتیند. رالز پنج سال پیآمی گذشته به شمار

ن یاز آخر یکی. در )2007(هشتم ژوئن  ش جهان را وداع گفتیچند روز پ
 نوشت: یچارد رورتید، ریکه از او به چاپ رس یمقاالت

 
ی هیدل بسته بودند] بد يعصر روشنگر هايکه [به آرمان یشتر کسانیب«

، يو برادر، يبرابر، يد آوردن آزادیپنداشتندکه [تمدن] غرب در پدمی
اره حفظ خواهد ین سیر نقاط ایدرازمدت خود را بر سا یکماکان سرکردگ

رفت؛ ن فراتر نخواهد یگر از اید. غرب دیان رسیبه پا یکرد. اما آن سرکردگ
االت یده است. حتا ایاست که به آن رس یتین حد از ثروت و قدرت، نهایهم

اش را به ینظام يرویتواند نی میسک ورشکستگیتنها با ر، کایآمر يهمتحد
 )1.» (کا تمام شد . . یرد. قرن آمریکارگ

 
ار یبس، شهرت داشت ید اجتماعیلسوف امیکه به ف يمتفکر يبراها ن گفتهیا

کشورش در کسب  يشه از دستاوردهایکه هم ينانه است؛ متفکریبدبتلخ و 
کا و روشنفکران چپ یکرد و به منتقدان آمرمی احساس غرور یودموکراس يآزاد
 افتخار کنند.» خود يهخان«کرد به می هیتوص

 
گشوده بودن «را » ید اجتماعیام«ش ین چند سال پیکه تا هم یچارد رورتیر

 به نظرها ن گفتهیکرد، اکنون با امی فیتعر» بهتري اندهیآ يکا به سویآمر
، کا در جهانیاست. او حاال نه تنها از افول آمرد دست شستهید که از آن امیرسمی
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ن تحول یز باعث ایراند. چه چمی غرب سخن يروشنگر لِیان پتانسیبلکه از پا
 دگاه او شده بود؟یبزرگ در د

  
 یچارد رورتیر ید اجتماعیام
، »ید اجتماعیام« يهخود را در دفاع  از فلسف هاين بحثیترعمده یچارد رورتیر

ازدهم ی یش از کشتار جمعیپ، دین امیکا به عنوان مظهر تحقق ایو کشور آمر
به » ید اجتماعیفلسفه و ام«به نام  یدر کتابها ن نوشتهیسپتامبر نوشته است. ا

{به قول خود اي تحقق جامعه يبرادش را یام یرورت، ن کتابید. در ایچاپ رس
 یو ب، طلبمساوات، کیتن) ؛ دموکراتیجهانشهر (کازموپال، (گلوبال) یجهان«او} 

 کند.می انیب» طبقه

 
 ابراز یت نسبت به سنت افالطونیبا ضد، د را در فلسفهین امیا یچارد رورتیر

ا جفت یم دوگانه یک سلسله مفاهیبر ، ید رورتیاز د، یکند. سنت افالطونمی
، ن سنتیاست. ا» بود ـ نمود«و » ن ـ ذهنیع«ن آنها یاستوار است که مهمتر
ببرد؛  یآنها پ» تیواقع«به ها دهیگذارد که از ظاهر پدمی تمام تالش خود را برآن

قت ین حکم که حقینامد. امی »شناخت«آورد می سپس، آنچه را که به دست
آنطور که «ت یا واقعی، تیکه منطبق باشد با ذات واقع یعبارت است از شناخت

قصد من آن «سد: ینوی میاست. رورت یسنت افالطون يهدر ادام یحکم، »هست
ن ییدن به شناخت را ،[از مقام خود در فلسفه] پایرس یعنی، ن تالشیاست که ا

دن به یرس يبرااي لهیبلکه وس، در خود یو آن را نه به عنوان هدف، بکشم
 )  2» (ل کنم.یتبد یانسان یشبختخو

 
 يبرااي فلسفه یعنی، خواندمی »سمیپراگمات« یرا رورت یشِ ضد افالطونین گرایا

 ».قتیحق«دن به یرس يبرااي نه فلسفه، ز انسانهایصلح آم یدن به همبستگیرس

 
ت را دارند که با هرنوع اعتقاد و طرز ین قابلیمعتقد بود انسانها ا یچارد رورتیر

بپردازند.  يگر به همکاریکدیبهبود اوضاع با  يگر اعتماد کنند و برایکدیبه ، يفکر
 يبهتر يتوانند انسانهامی ندیآمی که پس از ما ییمانه باور داشت انسانهایاو صم
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از همه جا به  ییایوتوپیدِ ین امیتحقق ا، کایمعتقد بود در آمر یباشند. رورت
 یدموکراس«ست حامل یبامی توانست ومی که ییکایآمر، تر استکیت نزدیواقع

بدون طبقه و بدون اقشار ممتاز و اقشار ، طلبمساواتاي جامعه، یاجتماع
 باشد.» محروم

 
 کایو آمر، باز يهندیآ، دیام
کا یاول معطوف به کشورش آمر يهشه در وهلیهم یچارد رورتیر يِدید و ناامیام

خود  یش از همه رورتیکه ب یکس، ییویگفت جان دمی و سرنوشت آن بود. او
االت یا«تمن بود که: یوالت و يهن گفتیبدون شک مدافع ا، دانستمی ون اویرا مد

 .»ن شعر است . . یباتریمتحده خود ز

 
، ن دو مفهومیا یوند درونیپ، »کایآمر«و » دیام« يهح رابطیدر توض یرورت
 سد:ینومی

 
و ، اصالحگرا، دواریهستند ام یتیتبلور ذهنکا هردو یسم و آمریپراگمات«. . . 
کا یسم با آمریارتباط پراگمات يهتوان دربارمی که يزیگر. حداکثر چتجربه
لسوف آن [جان ین فیترکا و هم برجستهین است که هم کشور آمریگفت ا

ن آن یگزیرا جا» دیام«است یتوان در سمی آموزند کهمی ] به ماییوید
کا یخواستند به آن برسند. آمرمی شتر اوقاتیبها لسوفیکرد که ف یدانش
اش را تیکه رضا يکشور، نده داشتهیبوده است که رو به آ يشه کشوریهم
ک یار نزدیبساي خودش را در گذشته یرد که به طور نسبیگمی نیاز ا

 )3» (اختراع کرده است.
 

نداشت و کمتر از آن به است در جهان سوم یبه س یچندان يهعالق یرورت
ضد «است یکه از س یداد. وقتمی توجه نشان» یاسیاسالم س«به نام اي دهیپد

منظور او آن بود ، کرد (همان)می مز دفاعیام جیلیو و ییجان دو» یستیالیامپر
خالف ، ن کندیو اگر چن، کوچکتر ظلم روا بدارد يد به کشورهایکا نبایکه آمر

م یتوانمی گر،یاست. به عبارت دودش عمل کردهو کاراکتر خ یاصول اخالق
نش ین بیکرد. او ای میتلق ییکایرآمریغاي دهیسم را پدیالیامپر یم رورتییبگو
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والت ، امرسون هاياز خواندن نوشته، ت منطبق نبودیکه با واقع، را یستیآلدهیا
کسب ، شان داشتندکه آنها به وطن يهرو مِ، مزیام جیلیو، ییویتمن، جان دیو

 يکشور یرسم يدئولوژیا، قتیک است؛ درحقیدئولوژیا ینشین بیکرده بود. ا
را با همان پرچم  یو نظام ياقتصاد ياست که رهبران آن همواره جهانگستر

ا ی، ندیخواست ببیت را نمین واقعیا یاند.  رورتبه جلو برده یو دموکراس يآزاد
کا یآمر یاسیو س يگانه با کاراکتر نظام اقتصادیب يزیآن را چ، دیدمی آنجا که

 کرد.ی میتلق

 
 يدیو ناام، ترس، دیام
است گشوده رو  ینیکا سرزمین باور بود که آمریبر ا یمبتن یچارد رورتید ریام

کا خواهد بود که همان یآمر یشتر و بهتر کاراکتر واقعینده تحقق بیو آ، ندهیبه آ
د بود که ین امیاست. درست هم یدموکراس یاسیو نظام س يآزاد یاصل اخالق

 یاسیژه پس از تهاجم اسالم سیر در او رو به افول گذاشت؛ به ویچند سال اخ یط
جورج بوش و  يهانیادگرایو سپس جهادِ بن، ازدهم سپتامبریکا در یبه آمر

 .یاسیه اسالم سیاش علهمدستان
 

د دچار شده بود. حتا فراتر ینده به تردینسبت به امکانات مثبت آ یاکنون رورت
ده بود. هم به یرس ینیبه بدب» غرب« يهندیاو نسبت به آ، کایاز سرنوشت آمر
 يروهایل تجمع آن نیو هم به دل، »غرب«ن یخود ا هاياستیخاطر رفتار و س

 يکه در سراسر جهان کمر به نابود یکیردموکراتی) و غیاسیـ س ینیره (دیت
بزرگ  ياز شهرها یکیدر » فیکثاي بمب هسته«ک یکا بسته بودند. انفجار یآمر
شتر از یب یشد. هراس رورتمی تکرار یبود که در ذهن رورت يریتصو، کایآمر

، بوداي ن فاجعهیدر قبال چن یاسیمتوجه واکنش س، یخسارات و تلفات انسان
 .یغرب  يروشنگر يدستاورها یامتم یجیمرگ تدر یعنی
 
شد که آرام آرام  یرات مهمییازدهم سپتامبر متوجه تغیپس از  یچارد رورتیر

جو مرفه و صلح یمردم یاسیکرد. فرهنگ سمی کشورش بروز یاسیدر فرهنگ س
داد می اش را از دستاعتماد به نفس، ترنیا سهمگیمشابه  یکه از ترس تهاجم
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داشت آرمانها و یکا را وامیکه آمر یکرد. هراسمی تربستهو خود را بسته و 
شود که  يزیکند و درست چ یک قربانیک به یک خود را یدموکرات هايارزش
 یعنی، داشتمی ما را از آنها برحذر یعموم يهدر مقام روشنفکر حوز یرورت

 ».ییکایضد آمر«ا ی، شکُيتر و آزادیتوتال هايارزش

 
ک یانفجار  يد در فردایمثال} شا يبرا، {به قول خود رورتی، یتین وضعیدر چن

 هايا رسانهیآ«پرسد: ی میرورت، سکویج سان فرانسیدر خلاي بمب کوچک هسته
با  یرورت» دوام خواهند آورد؟ یر حکومت نظامیز، مستقل ییآزاد و نظام قضا

 ياز شهرها یکیرا در اي که بتوانند بمب هسته یهایستیبه آن ترور، تلخ یطعن
 يد که سرانجام موفق شدند نهادهایگومی کیتبر، کا منفجر کنندیا آمریاروپا 

چارد یر يان بردارند. برایشه از میهم يک را برایست سال تمدن دموکراتیدو
اول و دوم  یجهان هايتر از جنگنیرتر و سهمگین فاجعه به مراتب خطیا یرورت

د یکه از او به چاپ رس ین مقاالتیاز آخر یکیدر  یچارد رورتیخواهد بود. ر
 نوشت:

 
شه ین اندیپس از جنگ را از ا هايتس هم موفق نشد نسلیحتا آشو«

تر جلو برود و جوان، غرب ییتواند با راهنمامی منصرف کند  که جهان هنوز
نکه غرب یگر احتمال ایبه ما نشان داد که د 2001ازدهم سپتامبر یشود . . . 

غرب مدرن  يکند وجود ندارد . .  تراژد يجهان باز يهندیدر آ ینقشبتواند 
 يخود را تحقق بخشد، انرژ هايش از آنکه بتواند آرمانیآن است که پ

سکوالر بر محور  هايیغرب يو معنو یروح یش را به انتها رساند. زندگیخو
ز ج اید به تدرید به تحقق آن آرمانها شکل گرفته بود. حال که آن امیام
د آنها یشود. اممی رتریتر و حقز کوچکینها یغرب یزندگ، رودمی انیم

اش را به يآرام آرام جا، دین امی. ایشود به امور کوچک و جزئمی محدود
 )4» (دهد.می ترس

 
 عبدي کالنتري

 1386خرداد  27 -   2007جون  17

 
 پانوشت ها:
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 2005ز ییپا، »سنتید« يهفصلنام، وانیان مکیا يهنوشت» شنبه«بر رمان  یچارد رورتیـ نقد ر1

 شگفتاریپ، 1999، انتشارات پنگوئنانگلیسی، ، »ید اجتماعیفلسفه و ام«ـ 2

 24ص ، ـ همان3

 2005ز ییپا، »سنتید« يهفصلنام، وانیان مکیا يهنوشت» شنبه«بر رمان  یچارد رورتیـ نقد ر4

 
 
 

*** 
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 ازدهمیفصل 

 ز مجاز است، یهمه چ وجود داشته باشد ییاگر خدا

 حتا ترور!
 

 تواند حقوق و شأن مسلمانان را حفظ کندمی سمیئفقط آته
 امبریپ يکاتورهایکار يهدر بار

 

 
 ژكیژ يسالوُ 

 عبدي کالنتريمترجم: 

 
که اند ن گفتهین قرن است به ما چنیــ  چند 2006مارس  12مز، یورك تایوین

م که فقط بر سر سهم خودمان یستیش نیخودخواه ب یواناتین، ما همه حیبدون د
گرگ دارا اي م همان است که گلهیاب بردهیم و آنچه از اخالق نصیکنمی نزاع

ببرد.  يواالتر يتواند ما را به سطح معنومی ن است کهیند تنها دیگومی هستند؛
است، جهان شده ير هرسوبار دمرگ هاين  باعث خشونتین روزها که دیا

و  یحیف مسیو شر يمعنو هايامینکه پیر  اینظاي ن دهندهیتسک هايگفته
شتر یشتر و بیادگرا مورد سوءاستفاده قرار داده اند،  بیبن یتیو هندو را اقل یاسالم
از بزرگ  یکیده که شأن یا زمان آن نرسیکند.  آمی مصرف جلوهیو ب یتوخال

م، یا کنیسم) باشد احیئ(آته ياروپا را که همان خداـ ناباور هايراثین میتر
 صلح باشد؟ يکه چه بسا تنها شانس ما برا یراثیم
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گرش، یو آثار د برادران کارامازوفدر کتاب  یوسکیش، داستایک قرن پیش از یب
لحدانه را هشدار داد و استدالل کرد که اگر خدا وجود مُ يِ چ انگاریخطراتِ ه

آندره گلوکزمان  يلسوف معاصر فرانسویمجاز است. ف يزینداشته باشد هرچ
 یوسکیداستابه نام  یرا در کتاب يمِ الحادیسلیهیاز ن یوفسکین انتقادِ داستایهم

تر از بزرگ ییازدهم سپتامبر به کار گرفت. اما خطایداد یدر موردِ رو در منهتان
ن است که یآموزد امی سم به مایرکه امروز ترو ین استدالل وجود ندارد. درسیا

گناه، ی، حتا منفجر کردن هزاران انسان بيزیاگر خدا وجود داشته باشد، هرچ
خدا  يرضا يم برایکنند مستقمی که ادعا ید کسانیمجاز است ــ دست کم از د

 يهه کنندیم با خدا توجیوند مستقیرا، واضح است که پیکنند، زمی ن کار رایا
ان فرق یادگراین بنیاست.  ا يو مالحظاتِ صِرف بشرها تیهرنوع نقض محدود

ِم یمستق يهلیندارند که خودشان را وس» کافر« هايستینیبا استال یچندان
شرفت به یپ یخیضرورت تار«دانستند که همان می زدِ خودشانیحکم ا ياجرا
 بود.» سمیکمون يسو

 
دهد می و لوبروتون گزارشی،  اییسنت لو يهفتم به رهبر یبیدر زمان جنگ صل

از آتش و با  یروبرو شد که با دست راست ظرف یرزنیرش با پیدر مس يکه روز
ن دو ظرف یل حمل اینکه دلیکرد. در پاسخ به امی آب حمل یدست چپ قدح

از آن  يزیخواهد با آتش، چنان بهشت را بسوزاند که چمی رزن گفتیست، پیچ
از آن نماند:  يزیز آتشِ دوزخ را چنان فروبنشاند که چینماند و با آب ن برجا

م دوزخ، بلکه یپاداش بهشت و نه از ب يرا نه برا یکیچ کس نیخواهم همی رایز«
، فقط یحیمس یدگاهِ اخالقین دیامروزه، ا»  مهرِ پروردگار به جا آورد. يتنها برا

 ه است.دوام آورد يا خداناباوریسم یئبه صورت آته

 
 ير و صواب است،  به منظور اجرایان هرآنچه را که به گمان خودشان خیادگرایبن

ک را یکار نها ستیدهند؛ آته ئمی انجام ياخرو يرستگار يف خداوند و برایتکل
ن یوه، نخستین شیاست. مگر هم یدهند که کار درستمی فقط از آن جهت انجام

کنم، به خاطر کسب ی میکیکه من کار ن یست؟ وقتیات نیما از اخالق يهتجرب
نه یدن خودم در آیکنم که از دمی آن ين کار را برایست؛ من ایلطفِ خدا ن
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لسوف یش است. فیف، خود پاداش خویبرحسب تعر یشرمسار نشوم. کار اخالق
ان کرده یموجز ب ين نکته را به نحویوم که خدا باور بود همید هیوید یسیانگل

از خدا آن است که به هنگام عمل  يقدرگزار يهویتنها شسد ینومی است؛ او
 م که انگار خدا وجود ندارد.    یرفتار کن يک طورین

 
ن نکته یاروپا بر سر ا یس قانون اساسینوشیدر پها ییش، اروپایدو سال پ

راث یم یاصل ياز اجزا یکیت به عنوان یحید از مسیا بایکردند که آمی مشاجره
دا کردند یپاي انهیا نه. طبق معمول، راه حل مین قانون نام برده شود یاروپا در ا
ن یتراز ارزنده يکند. اما چرا ذکرمی اروپا» ینیراث دیم«به  یکلاي که اشاره

ن یمدرن را چن يامد؟ آنچه اروپایان نیسم به میئآته یعنیمُدرن  يراث  اروپایم
است که در آن  ین و تنها تمدنینخستن است که اروپا یکند امی منحصر به فرد

 يبرا یبه طور کامل مشروع شناخته شده و باور به آن مانع يهنیک گزیسم یئآته
 ست.ین یکسب مشاغل دولت

 
حفظ آن ارزش دارد، از جمله به  ياست که مبارزه برا ییاروپا یراثیسم میئآته

نمونه،  يکند. برامی آزاد فراهم یمعمو يز فضایمؤمنان ن ين خاطر که برایا
ا، کشور خود من، یسلواناتخت یانا پاید که در شهر لوبلیریرا در نظر بگ يمورد

ا ین پرسش مطرح شد که آی، این قانون اساسیداد که به هنگام تدو يرو
د یسابق) با يوگوسالوی هاييمسلمانان (به طور غالب، کارگران مهاجر جمهور

کاران بنا به که محافظهیاجد خودشان را بسازند. در حالاجازه داشته باشند مس
، و حتا معمارانه،  مخالف ساختن مساجد بودند، هفته یاسی، سیل فرهنگیدال
فشرد و بر حقوق شهروندان می ت از مساجد پایدر حما» نایمالد«برال یل يهنام

 د.یورزمی دیسابق تأک يوگوسالوی هاييجمهور

 
 يهنا اقدام به  چاپ دوباریمالد يهیباشد، همان نشر یشگفت يبدون آنکه جا

، خشونت يکه با همدرد یامبر اسالم کرد. در عوض، کسانیپ يکاتورهایکار
بودند که همواره  یهایهمان» کردندمی درك«کنندگان مسلمان را اعتراض

 کنند.می ت ابرازیحی] مسهايشان را از سرنوشت [و دوام ارزشینگران
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 رو به رو يب، مسلمانان اروپا را با انتخاب دشواریب و غریعج هايائتالف نیا

ل به شهروند یخواهد مسلمانان را تبدیکه نماي یاسیس يرویکند: تنها نمی
شان را ابراز  ینیت دیآن هاست که هو يبرا ییدوم بکند و خواهان فضا يهدرج

ه به خودشان یشب يروهایکه نیهستند، در حال» ملحد« هايبرالیکنند، همان ل
ن یترخودشان، در عمل بزرگ یحی، عکس برگردانِ مسینیدر رفتار و کردار د

مسلمانها  یز هستند. تناقض آن جاست که تنها متحدانِ واقعیدشمنان آنها ن
 یهایکاتورها را به چاپ رساندند، بلکه آنیبار اول کار يستند که براین یکسان

د چاپ آن یان، دست به تجدیب يهستند که به قصد دفاع از آرمانِ آزاد
 کاتورها زدند.یکار

  
ن به یاثبات نظرش، با توه يندارد برا يازین یقیستِ حقیئک آتهیهرچند 

 يهست مسألین حال حاضر هم نیک مؤمنان بزند، در عیمقدسات دست به تحر
ف دهد. یتخف» گرانید دیاحترام به عقا«محمد را به حدِّ نازلِ  يکاتورهایکار
تواند داشته باشد: ی مین ارزش فقط دو معنیگران به عنوان واالتریدِ دیت عقایرعا

م، یخواهمی ر کننده]ی[تحق یاز بزرگ منش یحاک يدینکه ما از باال با دیا ای
نکه یا ایم؛ یحه دار نکنیران نرود، احساسات او را جیاز م یآنکه توهمات کس يبرا

نکه یا يه، به بهان»قتیمتنوع حق هايمیرژ«گرا و معتقد به تینسب ياز منظر
 م.یقت اجتناب بورزیبر حق يروا داشته شود، از پافشار یم خشونتیخواهینم

 
ل یگر ــ در کمال احترام، شاملِ تحلیان دید اسالم را ــ در کنار ادیاما چرا نبا

رحم ید به همان اندازه بیبامی که به خاطر همان احترام یلیتحلم؟ یکن يانتقاد
به مسلمانان را  یقیوه، است که راه احترام حقین شیوه، و تنها همین شیباشد. ا
م، یکنمی بالغ هايم که با آدمیرا بکن يدهد: با آنها همان رفتارمی نشان
 که  مسؤل اعتقادات خودشان هستند. یبالغ هايانسان

    
 ن مقاله:یمنبع ا

Defenders of the Faith 
By SLAVOJ ZIZEK 
The New York Times, March ۱۲, ۲۰۰٦ 
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 فصل دوازدهم
 

 ترور: يدن فراسویشیاند

 چپ يانتقاد يو تئور ییگرااسالم 
 
 
در ») فرانکفورتمکتب «(وارثانِ » يانتقاد يتئور«ن مفسرانِ یاز مهمتر یکی

ه ینظر يهاست. او تاکنون چند کتاب مهم دربار» سوزان باك ـ مورس«کا یآمر
 يهودین (منتقدِ یامیز والتربنینوشته و تخصص خود او ن» یفرانکفورت«پردازانِ 
باك ـ «) است. خانمِ يالدیو چهلِ م یس يدر سالها یستِ آلمانیـ مارکس

چپ با  يهیخواهد از زاومی ناست که در آنوشته یکتاب کوچک» مورس
ر شود. او تا چه یدرگ یاسیا گفتار سی» سکورسید«ک یبه عنوان » سمیاسالم«

 هايدهیافتِ ما از پدیبه در یهاییین کار موفق است و چه روشنایاندازه در ا
دولت  یا اقتدار طلبی، یسم اسالمیبرالی، لیمعاصرمان ــ ترورِ اسالم يهدیچیپ

د یجد» يامپراتور«ه که همان یسرما يهشد یدر بستر نظامِ جهان یمدارِاسالم
 تاباند؟می باشد ــ 

 
 »شده یجهان یسپهرِ همگان«

 را یاسالم یاسیر شدن با گفتارِ سیو درگ يفکر يهخانم باك ـ مورس مبادل
در  ي(سپهر» شده یجهان یسپهرِ همگان«که به آن  ییخواهد در فضامی

 یاطالعات يمجاز يو چه در فضا ییایجغراف يهن، چه در پهنیزم يهکر يهگستر
، یاسیز، دست کم از نظرِ سین کار را نیش بِبَرَد و ضرورت ای) به پيوتریکامپ

 ن به نظریداند. چنمی 2001ازدهمِ سپتامبرِ یپس از  يهجهانِ دگرگون شد
معنا و «رجوع، پرسش از   يهک نقطیهمچون » ازده سپتامبری«رسد که می
 يفراسواندیشیدن، «رد؛ اما یگمی را مفروض يفکر يهن مبادلیدر ا» ترور ییچرا
 ير شدن در گفت و شنودیدرگ یخانم باك ـ مورس به معن يهدیبه عق» ترور
ش خشونت را مردود اعالم کند: خشونت هم در شکل یشاپیاست که پ یجهان
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 هايدر برابرِ آن. پرداختن به پرسش یستیو هم مقاومت ترور» يامپراتور«درتِ ق
 خشونت است. یاش از همان آغاز نفدر آنها، الزمه» دنیشیاند«دوران ما،  یاساس

 
وارد » یجهان« یک سپهر همگانیچرا ضرورت دارد ما به عنوانِ روشنفکر در 

ازدهمِ سپتامبر ی يهاعتقاد دارد واقعم؟ سوزان باك ـ مورس یگفت و شنود شو
 سند و عملینومی که روشنفکران در آناي نهیشه بستر و زمیهم يک بار برای

 ياز سو» یر عقالنیغ« یآنروز، عمل یرا کشتاِر جمعیکنند را متحوِّل کرد. زمی
» درون«نبود؛ بلکه از » ما«متمدنِ  يایو ناشناخته و خارج از دن یطانیش ییروین

) صورت body politic( یجهان یاسیکرِ سیپ يهتحوالتِ تاز يهجینت و در
گر یوسته که دیک نظامِ درون ـ پیاست به عنوان یس يهشد یکرِ جهانیگرفت؛ پ

است یز درست مثل سین استدالل، روشنفکران نیندارد. با ا» درون«و » رونیب«
آنها، چه بخواهند چه رند. یست که درگین» یملّ«مداران، فقط در چارچوبِ 
کنند. می شند و عملیاندمی» گلوبال«ا ی یجهان ینخواهند، درونِ سپهرِ همگان

ا ی» تهیکمون«ها) هم درونِ نیسی(آکادمها کیا آکادمی یحتا استادانِ دانشگاه
ا است. یدر سراسر دن یکنند که نظامِ مرتبطِ دانشگاهمی کار یکوچک يهجامع
دا نکرده یکه هنوز تحقِق کامل پاي »تهیکمون«اوّل، به شکل کم، در گام دست

 )22(ص » و دلخواه است. ینیش بیآن قابلِ پ يریگامّـا حضور و شکل
 

 سد:ینومی سوزان باك ـ مورس

از گذشته  ییده و ناصاف است. جدایده ـ بریبر ي، روندیخیگسستِ تار«
ه یسرما ي، بازساز»ردجنگِ س«انِ یست. پایهرگز سرراست و روشن نبوده و ن

 هاين محرکهیا يهک ــ همیالکترون هاي، انقالبِ رسانهیاسِ جهانیدر مق
ن یا يهاند. ما توسعاست که با ما بودهاي ، اکنون چند دههیانتقال اجتماع

، ییسم، پسااستعمارگرایچون پسامُدرن یمیرا با مفاه روندها
 ر به مایاخ يدادهایم. اما رویاح دادهیسم توضیسم، و پسامارکسیالیپساسوس

 يهشد یجهان يهن اصطالحات در جامعیفهماند که به کارگرفتنِ امی
ده یشیندیتحول اوضاع را ن یکاف يه]ِ ما به اندازي[و روشنفکر یدانشگاه

تِ عصر یغرب، مُدرن يدارهیکه سخن از سرما یاست. آن زبان و اصطالحات
 يآورد هنوز برجای میملـّ ییایو فرمانفر ي، و حق خودمختاريروشنگر
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کال، یست]. انتقادِ رادین اصطالحات واقف نیخودش مانده [و به کهنه شدنِ ا
آنها  یم حمله برد اما به نفین مفاهی]ِ اي[غرب محور يبه قوم ـ مدار

دادها از ما جلو زده، و یرِ رویرسد که سمی ن به نظرینپرداخت. و حاال چن
 یاز خشم يریم، تصاویون شاهدیزیتلو يهاز آن را بر صفح يریما تنها تصاو

مارا  یذهن یاسیاندازِ سگُستر که ما را مبهوت به جا گذاشت و چشمیرانیو
 يریب ناپذیان رفت، فقط آسیازدهمِ سپتامبر، آنچه از میبرباد داد. در روزِ 

 یسرکردگ يریب ناپذیکا نبود، بلکه مهمتر، تصّورِ آسیخاكِ آمر يظاهر
 يغرب بود که نابود شد. حاال، نبرد یقت سرکردگیا در حقیکا، یآمر یجهان

(صص » ان است.ی)  در جری(هژمون یبر سرِ سرکردگ یجهان يهگر در پهنید
22-23( 

 
 ییرا از جا» دشمن«توان یباشد، نم» یمحل«تواند یگر نمیمبارزه با ترور د

ند. سوزان یو درونزااند ز در درونیهمه چا عقب راند. همه کس و یکرد » رونیب«
» یجهان یماندرون«ا ی» یجهان یبودگدرون«ن نظام را یباك ـ مورس صفتِ ا

)global immanence( داند.می 

 
و ها ستیان (تروری، نظامییل نهایسوزان باك ـ مورس معتقد است که در تحل

کنند، بلکه می لومرا مع یجهان یفِ سرکردگیستند که تکلیها) نستیضدِ ترور
 يهو عام یجهان یافکارِ عموم يهلیک) به وسی(قدرتِ هژمون یقدرتِ سرکردگ

ج یبه تدر یمردم يهن عامین خواهد شد و چنیی) تعیجهان» کیپوبل(« یجهان
افکارِ  يهمؤثر واقع شدن در پهن ياست، و برا يریگدر جهان در حالِ شکل

، حتا یاسیس يهشدکهنه هايتیرواگر ی، دین جماعتِ جهانیا یِعموم
 کنند.ت نمییگذشته، کفا يانتقاد هايتیروا

 
 ؟یاسیدفاع از اسالم س

ـ مورس که تخصص ک متفکرِ یاست، به عنوانِ  یاسیس ياش در تئورسوزان باك 
 ياست و به عنوان گفتاریند که اسالم را در بسترِ سیبمی ، خود را متعهد»یغرب«
نجاست که خانم ی. ایا گفتارِ فرهنگین یک دیدرك کند، نه بطورِ صِرف  یاسیس

گذارد. می ات به جایند و ما را در سطح کلیآفرمی باك ـ مورس ابهام
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 يانتقاد ياز نگاهِ سوزان باك ـ مورس حاو یاسیبه مثابه گفتارِ س» سمیاسالم«
ت را تجربه یمُدرن» جهانِ سوّم«ونها مسلمان در  یلیکه ماي است از نحوه يادیبن

 یاسیست. آن سیسم نیبا ترور يسم مساویاسالم«سد: ینومی او). 2(ص اند کرده
ن یمعاصر و ا ياستعمار، گفتار يهشدنِ اسالم است در بسترِ جهانِ پس از دور

ستِ ی، قدرتِ مشروع، و زیبر سرِ عدالتِ اجتماعاي مقابله و مباحثه ي، حاویزمان
غرب را به  یو فرهنگ یاسیس يهنجارها یکه سرکردگ یمه به صورت؛ هیاخالق

انِ یخواهد توجه را از افراطمی (همانجا) خانم باك ـ مورس» رد.یگمی پرسش
اي »یاسیگفتارِ س«ل دارند، معطوف به یو ترور تما يگریاسالمگرا که به نظام

ي بندقدانِ مسلمان فورمولتنخست توسطِ روشنفکران و من يهکند که در وهل
افتد. از نگاه او رفتارِ می انیبه جر یاجتماع هايشود و سپس به قالبِ جنبشمی
و  یستیترور هايرد از شبکهیرا در برگ یفیتواند طمی انیاسالمگرا یاسیس

سم چپ؛ از یکالیا رادیبرال یل يانه گرفته تا اعتدالگریراستگرا ییاقتدارگرا
رِ یتأث«او  يه. به گفتیکیو سکوالر گرفته تا جنگِ چر یدولت یطلبمساوات

، محافظه یکدست نبوده و به تناوب، ارتجاعیچ وجه یسم به هیاسالم یاسیس
ـ بسته به ایک، انقالبیکار، دموکرات مشخّص  ينکه بسترهای، و توطئه گرانه بوده ـ

چند نسل در آنها رشد  یسم طیکه اسالم یالمللن یو ب یملّ يهو دگرگون شوند
 )3(ص » چه بوده باشند. ، کرده است

 
که سخن از نبودِ  ین است. هنگامیبخوش یاسیخانم باك ـ مورس به اسالم س

شِ یآشوبد و آنرا گرا ید او برمیآمی انیبه م یزنان در جوامع اسالم يبرا يآزاد
شتاز (آوانگارد) یرا پ یرانیزنان مسلمان اخواند. او ی میغرب یستیگفتارِ هژمون

 ییکاال«ن بار یاو حتا براي صدم). 12داند (ص ي میاز چنگ پدرساالر ییرها
 يشود. برامی ادآوریدر غرب را به ما » زنها يهگون شدنِ سکسوارءیکردنِ و ش

آدورنو و روان یدنِ آنها از پیهمه آشنا است. تنها شنها نیا یرانیما روشنفکرانِ ا
ز خانم باك ـ یدآمییتأ هايو تعجب آورتر نقل قول .نامنتظره است ین کمیامیبن

 !دِ قطب وفرانس فانونیمورس از س
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 یمحافظه کارانِ غرب یاسید به دام گفتارِ سیسوزان باك مورس معتقد است نبا
» سمیانیتاریتوتال«ا یتر یتوتال يدئولوژیک ایرا همچون  یاسیافتاد. آنها اسالمِ س

و جنبش  یستیکنند ــ درست همانطور که با نظام کمونی مید معرفیجد
سم و یع و تنوعِ مارکسیف وسیش رفتار کردند. آنها طیدر قرن پ یستیکمون
ک یسم دموکراتیشان نبود. آنها کمونرا به نفعینند زیخواستند ببیسم را نمیکمون

ن یت بشناسند. به همیبه رسمخواستند یسابق را نم يشورو يو مخالفِ نظامها
 قلمداد یکیتام  یِک؟) را با اقتدارطلبی(اسالمِ دموکرات یاسینحو هم آنها اسالمِ س

کند، او از اسالمِ ین دفاع نمیکنند. خانم باك ـ مورس از اسالم به مثابه دمی
کند: می معطوف به عدالت، دفاع يبه عنوان گفتارِ مقاومت، گفتار انتقاد یاسیس

و  یسنّت هايحامل آن تنها به حوزه يروهایکردن اسالم و ناندن و منحصررعقب
است که دشمنانِ  يزیک چیات و آداب و رسومِ فولکلوری، تنها به اخالقیخیتار

کا جورج بوش، خواهانِ آن است. اسالم یآمر یس جمهور کنونییآن، از جمله ر
 يهد در صحنیك ـ مورس بامُدرن، به زعمِ خانمِ با يامّا به عنوانِ گفتار یاسیس

 سد:ینومی او) 42مقاومت حضور داشته باشد. (ص  یاسیس يگفتارها

 
، با یاسیسکورسِ سیک دیساکت کردنِ اسالم به عنوانِ  يبا تالش برا«

را  یعموم يه، جورج بوش در واقع مباحثینیکاهش دادنِ آن به اعمالِ د
سم، یاز اسالم یچگونه انواع گوناگوننکه یا  يهمباحثه دربار، کندمی ناممکن

 خوانند و گسترده ترشمی را به مبارزه یاسیمقاومتِ س يگفتار يهحوز
  یجهان یهمگان سپهرک ید در یرا بااي ن مباحثهین حال، چنیکنند. با امی

ار یبس یتین کار فوریمحدودِ خودمان، و ا یبه جلو برد، و نه در سپهِر محلّ
 یازمندِ صرفِ وقت است، وقتین یفین تکلیمتناقض، چن يدارد. اما به نحو

 يرهایو تفس يخبر هايد نه تنها صرفِ خواندن و دنبال کردنِ گزارشیکه با
متنوعِ روزانه است، بلکه  يدادهایدر برابرِ رو یبشود که واکنشاي روزنامه

 ز بشود، تمامِ ین یو دانشگاه یقیو مقاالتِ تحقها د صرفِ خواندنِ کتابیبا
ال احمد، یهمچون اکبر احمد، لاند نوشته شده یکه توسطِ محققان ییکتابها

، ینیرحسیبا میالل اسد، احمد داودتوقلو، صبا محمود، زطمحمد ارکون، 
د، حشام یسـّ ی، بابیمصلّ  ی، علیرسپاسیم ی، عليریعبدالوهاب المص

چ نحو با ین دانش پژوهان (که به هی. ایبی، بسـّام تیبی، عظام طبیشراب
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شان ياریو بساند ند) در غرب دانش آموختهیگویسخن نم يواحد يصدا
کنند. آنها می سیو تدر یشان در غرب زندگياریشهروند غرب اند؛ بس

ل یدگر، تحلهایهوسرل و یدارشناسیپد هايدارند از سنّت یشناختِ کامل
 يهدربار یو گرامشیآنتون هايقت، نوشتهیشل فوکو از قدرت و حقیم

کالِ یراد یدا، دموکراسیژاك در یک، ساختارشکنیروشنفکرانِ اورگان
رمنگام، یمکتبِ ب یارنستوالکلو و شانتال موف، مطالعاتِ فرهنگ

آدورنو،  يانتقاد يبابا، و تئور یواك و هومیسپ ياتریسم گایالیپساکلون
 ینِ غربخوانندگا يهاشان را بران و هابرماس. آنها کتابیامیمر، بنیهورکا
روشن  يو فور يضرور ير، و به نحویاخ يهکم در دهاند، دستنوشته
ر سکوالر شدن، مُدرن شدن، و ینظ یغرب هايدهیکه چطور پداند کرده

شوند، نه تنها می منتقل یرِ غربیطِ غیاز غرب به مح یسم، وقتیونالیناس
همراه با آن شان، و يمادّ يشود، بلکه مابه ازامی شان عوضیمفهوم يمعنا

 )43-42(صص » شود.می م، هم دگرگونین مفاهیا یاسیارزشِ س
  

و ما  دهیهنور نپرس» يپسا استعمار يتئور«و » يانتقاد يتئور«آنچه 
 مید از خودمان بپرسیبا

مان شود همان است که د فراموشیچگاه نبایکه ه يدیکل يهجا و نکتهشدارِ به
که مسلمانانِ جهانِ اي نحوه«گذارد: می انگشتخانم باك ـ مورس چندبار بر آن 

مسلمان  يایدن يون برایزاسیمُدرن«سد ینومی او» اند.ت را تجربه کردهیسوم مُدرن
از ما  ياریبس) 44(ص » است.بوده یادتِ فرهنگیا قیم یمعادل تسل يزیچ

 ينژندنه و خشم، به روانیبر ک یمبتن» واکنش«رانی به یروشنفکرانِ ا
، همچون خودِ تجربهم اما یاحاصل از آن تجربه، انگشت گذاشته يزاخشونت

ا، یتانیر استعمار بریان زیهند يهکا، تجربیاهپوستان در آمریبردگان و س يهتجرب
انعکاس  یجهان سوم هايات و رسالهیانِ مستعمرات فرانسه،  تنها در ادبیا بومی
خ یتار یـ مارکس یاست، منطقِ درونیِ هگلبوده» خیر تاریتقد«ن ید ایافته. شای

 يهستیز يهت . اما به عنوان تجربیشترِ بشریدر حرکت به سوي آگاهی و آزاديِ ب
 است جانکاه و تلخ.  اي ونها انسان، تجربهیلیم
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ه توسط کمال آتاتورك به یکه در ترکاي ده دارد تجربهیسوزان باك ـ مورس عق
رون رانده یآن ب يو نهادها یاسیس يور از فضاآن اسالم به ز یعمل درامد و ط

مردم حذف کرد  یشد اسالم را از زندگینم یفرهنگ يهشد ــ از آنجا که در پهن
ن تجربه، باعث شد که خود به خود دستِ اسالم باز شود تا در برابر نظامِ یــ ا

 يجه، گفتاریکند. در نت يبنداز گفتارِ مقاومت را سازهاي ، نوع تازهيپسااستعمار
) شکل گرفت یتِ آتاتورکیسکورس مُدرنید یک (در مقابلِ سرکردگیضدِ هژمون

کرد بلکه می دایمردم محروم در آن تبلور پ» ِ سکوالر« هايکه نه تنها خواسته
 خانم باك ـ مورس) 45د. (ص یبخشمی ن مردم شکلیهم يز برایرا ن یتّیهو
ت ی[ذهن یاسالم يهتیویاز سوبژکت يدیران نوعِ جدیا یانقالبِ اسالم«سد: ینومی
] را شکل داد که بدونِ شک مُدرن بود و به همان اندازه بدون  یم به ذاتِ فاعلیقا
غربییغ یچ شکّیه وارد ساخت اي تیبزرگ به انحصارِ مشروعاي ؛ که ضربهرِ 

همان  يهروزمرستِ یز ياین کار دنیبرساخته بود، و با ا یستمِ آتاتورکیکه س
شان یت مسلمان زندگیتِ جمعید و ابرام کرد که توسطِ آن اکثرییرا تأ یاسالم

 )46(ص » .کردنداداره میرا 
  

) است.  dignity( یست بلکه شأن انسانین ينجا مطرح است آزادیآنچه در ا«
د یت است. بایار حائزِ اهمیبس ی، شأن انسانيپسااستعمار يهنیک زمیودر 

از نفوذِ  يگر است، آزادید ییبه معنا يهمان خودِ آزاد یشأن انسانگفت 
ا ینکه آی[تفاوت در ا» يتفاوت استعمار«ن جاست که ی. ایغرب ییشوایپ

 تیا نداشته اند] با اهمیاند ه به آن را داشتهیا شبیاستعمار  يهتجرب یمردم
ا خودش ف شده بیتعر یغرب يکه به نحواي يشود: اگر قرار باشد آزادمی

گانه ساز است یکه باي لهیباشد] توسط وس ياورد, هدف [که آزادیادت بیق
 )46(ص » شود.می فیف و تضعیتحر

 
دِ یک دی يکند که برامی اشاره یفینجا سوزان باك ـ مورس به تفاوتِ ظریدر

ک گفتارِ اسالم گرا، آنچه ی یابیت است. در ارزیچپ و سکوالر حائزِ اهم يانتقاد
 يهیاست که پا یآن و قدرت يروشنفکر يتوجه ماست خصلتِ انتقاد  يهستیشا

اقتدارگرا  يکِ آن توسط گروههایدئولوژیا ای يابزار يهدارد، و نه استفاد یاجتماع
کنند. می مخالف را ساکت يخواهند و صدامی د و شرطیقیکه اطاعتِ ب
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غرب،  يهدنِ طعمِ سلطیمتفاوتِ چش يها همان تجربی» ياختالف استعمار«
از قدرتِ  یاسالم یمیست که  رژیهرچند اعتراضی به حق دارد، جوازِ آن ن

شه ترور است: چه دولتِ یک دولت، همیخودش سوء استفاده کند. ترور توسطِ 
 .يپسااستعمار ینیو چه دولتِ د یسکوالر غرب

 
گذارد. خانم باك ـ یم پاسخ یما را ب يانتقاد ينجاست که تئوریو درست هم

نانه آنرا یبار خوشیکه گاه بس» سمیاسالم«مثبت خودش از  یابیمورس در ارز
رد، که از یگي میچپ در بسترِ پسااستعمار يانتقاد يب معادلِ تئوریبه تقر

، در )50کند(ص می لین تجلیآن چن یآن و حتا از اقتصاد اسالم» سمینیفم«
 سکورسِ ترور ساکت است!  اویگستر، در برابرِ دطلبِ جهانبرابر آن گفتارِ اقتدارِ 

سکورسِ یبر د یاست، آنهم نه مبتن یلتِ اسالمیک فضی يروا دار«سد: ینومی
د نادلخواه است یسکورس حقوقِ جدیالبد د»  سکورسِ هنجارها.یحقوق بلکه د

معتدل و  ياسالم، گفتار یاسیاست! اما حتا اگر گفتار س یو غرب يچون صور
اتِ خشنِ اسالمِ یما را از گزند االه یسم اسالمیبرالین نوع لیا، ک باشدیدموکرات

ست؛ در برابر زورِ آن ناتوان ین نیدارد. آن پاد زهرِ ایدر امان نگه نم یاسیس
ست؛ یآورند ارضاکننده و متقاعد کننده نمی رو یکین یکه به ا یمردم ياست، برا
سکورسِ یا دی یامروز، گفتارِ ترورِ اسالم» گلوبال«ما در جهان » یتمدن«و مشکل 

 که یونها انسان محروم. مشکلیمل يبرا یت کالنیخالفت است همچون روا
 ي(راه حلِ راست) رفع نخواهد شد. چرا تئور» یشکست نظام«م با یدانمی

اقتدارگرا  یاسیگرِ اسالم،  گفتارسیم با آن نوعِ دیتواند به طور مستقینم يانتقاد
 طلب چهره به چهره شود؟توسعهو 

 
سپهرِ «طِ حضور در ی،  به شرایرانی، به عنوانِ روشنفکر ايام و لحظهیبرگرد
م. جالب است که تمام روشنفکرانِ عَرَب و یشیندیب» شده یجهان یهمگان

 يدانشگاهها يهآموختبرد، دانشمی که سوزان باك ـ مورس از آنها ناماي یرانیا
م آنجا یاند، مقس کردهیا تدریق یو تحق  یکا زندگیسالها در اروپا و آمراند، یغرب

شان و خوانندگاناند ده و نوشتهیشیاند یا آلمانی، فرانسه یسیاند، به زبان انگلشده
توان می است. چگونهشان بودهینخست روشنفکران و همکارانِ غرب يهز در وهلین
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جهان سوم دانست؟  یاسیسکورس اسالم سیا دیگفتار  يهندین جمع را نمایا
جهان سوّم » چپ«ا ی» سکوالر«از روشنفکران  یچرا خانم باك ـ مورس نام

ن یداشته باشند؟ ا یسهم یجهان یبرد که در گفت و شنودِ سپهرِ همگانینم
روشنفکران جهان » ما« یقت ناتوانیآن در حق یدار است. معنیار معنیسکوت بس

 شده. یجهان یت در سپهِر همگانیور و فعالاست در قبالِ حض یسوم

 
به  یست که روشنفکرانِ سکوالرِ غربین یرد کافیدر بگ يآنکه گفت و شنود يبرا

 يایدر همان آکادم خود یاز همکاران جهان سوم يل از تعدادِ انگشت شماریتجل
د قطب، جالل آل احمد یس یاسیاز اسالم س» از دور«بپردازند، و  یغرب يکشورها

د درست همانند روشنفکران جهان سوم که به یدفاع کنند. با یعتیشر یو عل
 يهز به جهان سوم بروند و تجربیآموزند، آنها نی میند و دانش پژوهیآمی غرب

تجربه ط خودش و در زبان خودش یرا در مح یروشنفکرِ جهان سوم يهستیز
موردِ » یدانشگاه يهتیکمون«ک به محال است. آن ینزد ين کاریکنند. اما چن

ن، فراگستر یل، تا ژاپن و چییکا و کانادا و اسراینظر خانم باك ـ مورس که از آمر
ن یدر ا» دانشگاه«رد. یگیرا در بر نم یاسالم يشده، در کمال تأسف کشورها

بوده  يشه نهادیج فارس قرار دارند،  همیخل يهژه آنها که در حوزیکشورها، به و
ما به طور » يروشنفکر«کرده.  می عمل یسیر نظارتِ پلیک که زیاست بورکرات

ن حالت، یاست. در بهترنشو و نما کرده یط دانشگاهیغالب در خارج از مح
اند، بوده یغرب هايروشنفکرانِ  ما مترجمان و معلمان و شارحان خوبِ آموخته

 .یجهان يانِ مستقلِ سپهرنه متفکر
 

ت یاست که از حاکماي يچپ در انتقادِ سراسر يانتقاد ينبض و ضربانِ تئور
» اداره شده« يه، جامعيساالرکیکند: از تکنی میعقلِ ابزارگون در جوامع غرب

اي آنها. در جامعه یو روح یستیکنترل آدمها و مقهور کردنِ جهان ز يو تکنولوژ
وارد «و صنعت، و همه را خواسته  ينه علم داشته و نه تکنولوژچون مالِ ما، که 

ن امروز، یشه ندوانده تا همیر يت ابزاریچگاه عقالنیکه هاي ، در جامعه»کند
 يزیغرب ست يگر براید یتواند به ما بدهد به جز زبانمی چه» يانتقاد يتئور«

 يکه در فضاد یمکتبِ ادوارد سع يکردن؟ مطالعاتِ پسااستعمار یو عقده خال
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 هاييش داوریو پها ش فرضیرا باعث شد و پ یکِ غرب انقالبیو آکادم یفرهنگ
که از اصل » ما« يبرمال کرد، برا یروشنفکران غرب يرا برا یشناسمتونِ شرق
خ و گذشته و اکنونِ یم، که هرچه از تاریاشناسانه نداشتهشرق یپژوههرگز دانش

بوده و هنوز هم » شرق شناسان«خ نگاران و یتارونِ همان یم مدیدانمی خودمان
 يزیست، غربيفکر یتنبل يبرااي هست، چه دارد به ما بدهد به جز بهانه

 ؟کردنیدن و بازهم عقده خالیشیندی، نیشگیهم
 
، چه »دنیفهم«و » دنیشیاند«ما در  يروشنفکر هاييد که دشوارینیب یم

استِ یس يدر فضا یتِ کنونیو چه موقع ي خوديهاو سنتها گذشته يهدربار
ـ مورس برآورد یتر از آندهیچی، به مراتب دشوارتر و پیجهان  است که سوزان باك 
 هاي»کیکالس«مُد روز، دوباره به  يتکرارِ حرفها يد به جایکند. ما بامی

آنها در هگل و » یفلسف«م. از شروع یشناسانه رجوع کنو شرق یخیمطالعاتِ تار
نگ، یچون گوستاو منش يو فرانسو ین شناسانِ آلمانیرفته تا دمارکس گ

ل ی(روآ) و ژ يور رویروان اشان چون الیس و پییم رودنسون، برنارد لویماکس
، حشام یبیکِپلِ، و روشنفکرانِ سکوالرِ عرب چون صادق جالل العظم، بسام ت

شناسان و ن شرقیا یاسیس هايشیر آنها. گرای، فواد عجمی و نظایشراب
 يبرا ید مانعیست) نبایاکمونی گراراست يکاراسی (محافظهیمتخصصان اسالمِ س

ی با خودمان یارویباشد. شناخت و رو يفکر یتنبل يبرااي آموختن از آنها و بهانه
 سّر خواهد شد.ین راه مین دشوارتریاسی، تنها از ایسکورسِ اسالمِ سیدر د
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 زدهمیفصل س
 

 جنگ غزه،

 رانی،یروشنفکر ا

 ک فاجعهیالکتیو د
 
 

ک زن یکا، خود یاسی سرشناس چپ در آمرین، روشنفکر و فعال سینائومی کال
لی در ییهودي اسرایدهد که پانصد و چهل تن از روشنفکران می ، گزارشيهودی

ل، خواهان ییهاي خارجی در اسرابه سفارتخانهاي اعتراض به جنگ غزه، با نامه
ي سهیه دولت خود شده اند. آنها ضمن مقایهاي اقتصادي علمیکوت و تحریبا

ر دولتهاي جهان تقاضا ی، از سایقاي جنوبیدر آفرد یم آپارتایل با رژییدولت اسرا
د یرا که موفق به سرنگونی آپارتااي اسی و اقتصاديیهمان فشارهاي ساند کرده

،  یط جنگین دست، در شرایاقدامی از ا). 1ل به اجرا بگذارند(ییه اسرایشد عل
ه دولت خود است، اقدامی ین روشنفکران علیبدون شک عملی شجاعانه از سوي ا

ل برچسب وطن فروشی ییاد از سوي محافظه کاران دولت اسرایکه به احتمال ز
 خواهد خورد.

 
تواند باشد؟ اکتفا کردن می رانی چهین اقدامی از سوي روشنفکران ایمشابه چن
ست، بلکه یل،  نه تنها اقدامی متهورانه نین سخنان و حمله به اسرائیبه تکرار ا

ز حاکم را به یهودي ستیادگرا و یان قدرت بنوزگی به آستیظاهري از زبونی و در
ن تن از روشنفکران یا چندیک ین از سوي ینچنیااي ش خواهد گذاشت. نامهینما

 دایزمانی معنی پ، ر آنیخ سی سال اخیران و تاریط مشخص ایرانی در شرایا
ضات دولت خود یه ظلم و تبعیتوان آنرا جدي گرفت که همزمان علمی کند ومی
) ین و لبنان (حماس و حزب اهللا وجهاد اسالمیی سرکوبگر در فلسطیاسالمگراو 
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ا شهامت یا روشنفکر بومی گراي ما توان یرد. آیر بگیز موضعی سازش ناپذین
 ن کاري را دارد؟یچن

 
 یزي عواطف جمعیسم و لبریمورال

 2001ازدهم سپتامبر یي کوتاهی پس از نابودي مرکز تجارت جهانی در به فاصله
کی از یمسون، یک جی،  فردرییکایک به سه هزار نفر شهروند آمریو قتل نزد

نوشت براي فهم و اي ه پردازان چپگراي جهان، در مقالهین نظریبرجسته تر
نی یان دست به تمر، الزم است روشنفکریخیدگاهی تارین واقعه از دیل ایتحل

 dissociation of» (سـوا کردن احساسات«ذهنی بزنند که او نامش را 
sensibilityو ين معنی که عواطف ناشی از ترس، همدردی) گذاشت؛ به ا ،

م تا به یق درآوریي مرگ و نابودي را به حال تعلر رسانه ايیانزجار در برابر تصاو
براي دسترسی «م.  او نوشت، یا کندیرحاضر وقوف پیي خطقتی وراي لحظهیحق

هاي عاطفی و احساسی را ي واکنشد بتواند همهی، آدم بایخیبه خود رخداد تار
م، یابیم همان واکنش عاطفی را هم به درستی دریکنار بگذارد. اما حتا اگر بخواه

 عصبانیم. مردم معموالً دلخور و یها فرابگذراهوي رسانهیان جنجال و هید از میبا
 م. بالفاصلهیگذارمی ک به بحثیشوند وقتی عواطف شان را از لحاظ تئورمی
ن یپاسخ ا» ؟يا به صداقت عواطف من شک داریست، آیمنظورت چ«ند، یگومی

ي عواطف شک نه، به صداقت عواطف تو شک ندارم، به صداقت همه«است که، 
 )2» (دارم!

 
ف و احساسات گروهی (که ل جالبی از عواطیمسون سپس درتحلیک جیفردر

رصادقانه و از لحاظ یکند)، خصلت غمی بروز یگاه به شکل سوگ و عزاي جمع
شتر به یزي که بیدهد، چمی ) آنرا نشانinauthenticityوجودي فاقد اصالت (

ل انسانی یه است تا احساسی از همدري اصیي روحی شبهیتراپی روانی و تخل
 از وجود ما بوده است.زي که بخشی یبراي از دست دادن عز

 
ان ید با قربانیست که نباین نینجا، ایمسون، و منظور ما در ایبه هر رو، منظور ج

هاي ملی ــ قت، جنگها و نزاعیک فاجعه همدردي نشان داد. در حقیبی گناه 
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شه روشنفکران را در یآورند ــ هممی ها و خشونتی که با خودهمانند انقالب
 ) قرارethico-political» (یاسیاخالقی ـ س«ييهاي جددوراههبرابر 

 بود. او» ک فاجعهیالکتید«مسون یک جیي فردردهند. عنوان مقالهمی
ي ن نکته را خاطرنشان کند که واقعهیی خود ایکایخواست به هموطنان آمرمی

) dialectical reversal» (یکیالکتیبازگشت د«زي معادل یازدهم سپتامبر چی
کا و روابط یاست خارجی آمریخ سیگري است مرتبط با تاریهاي درخداده

 نواستعماري آن در گذشته.

 
ن یمارکسی به آن توجه نداشت  ا ـن هگلیین تمریمسون در ایآنچه احتماالً ج

دن به درکی یق عواطف و احساسات براي رسیي او را ــ تعلهیاست که توص
ان ترور القاعده، یتوان نه تنها درمورد قربانمی خی وراي بی واسطگی لحظه ــیتار

هاي امپراتوري ان ترور ارتشیل و قربانییان ترور دولت اسرایي قربانبلکه درباره
تواند میاي انهیا خاورمیرانی یک روشنفکر ای، ین صورتیهم به کار بست. در چن

زارم، اما وقتی ین و عراق بیز از قتل مسلمانان بی گناه فلسطیاز خود بپرسد: من ن
رند و سپس به حماس و حزب یگمی گریکدین قربانی را از یشتریکه آنها خود ب

عی یک تئوکراسی شیر چتر فراملی یخواهد زمی ا من هم دلمیدهند، آیاهللا رأي م
ی یران دست کم جایح من آن است که ایا برعکس، ترجیا وهابی زندگی کنم؟ ی

ی مثل ی، جا»یبرال غربیدموکراسی ل« ک ی  ِیه به مدل جهان سومیباشد شب
ي هیا حتا همسایل، یی، اسرایي جنوبسم، کرهیعیش از صعود شیل، لبنان پیبرز

دن به یی رسیت گفت فرصت طالیه؟  (می توان با قطعیعضو ناتوي خودمان ترک
ن یشه از دست رفت!) ایي گذشته براي همسوئد و هلند و کانادا طی سه دهه

عنی نه تنها از یز مطرح کرد، یک روشنفکر چپ نیتوان به عنوان می پرسش را
، بلکه به خاطر منافع یي منافع روشنفکري و روشنگرانه و آزادي خواههیزاو

 ران.یمادي زحمت کشان و فرودستان ا

   
ــ  فرض » کیدئولوژیرایبشردوستانه و غ«همان احساسات  یعنیسم  ــ یمورال
 ک جهان ِ اخالقی ِ مشترك زندگییا در یي مردم دنگذارد که همهمی نیرا برا
جه، آنچه یورسال و جهانشمول اند، در نتیونیز یک و بد نیهاي نکنند و ارزشمی
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م، در چشم یخوانمی رهی، ظلم، و غیت، ترور، بی گناهیما  شهامت، رذالت، جنا
» بشردوستانه«ان بروز احساسات یکنند. آنچه در ممی دایکسان معنی پیهمه به 

فرضهاي ناخودآگاهی است شیک و پیدئولوژیرساخت ایماند، زمی ده پنهانیاز د
ز یها نک رسانهیدئولوژین عواطف مؤثر هستند. (صافی ایکه در شکل دادن به ا

 ن موضوع است.)یدر ارتباط با هماي خود مبحث جداگانه

 
اسی آن یي سنهیبه زمم بدون علم یریدلخراش قرار گاي اگر ما در برابر منظره

ي مرگ ژه منظرهیب و جراحت و خون، به ویارو شدن با تخریرخداد، صِرف رو
هاي عاطفی تند کودکان و سالمندان و افراد بی دفاع، بدون شک در ما واکنش

زد. همدردي با قربانی و انزجار از چکمه پوشانی که بالي دست جمعی یبرمی انگ
ان یند قربانیعی است. اما اگر به ما بگویی طبکنند، واکنشمی برسر شهري نازل

دراز از اي خچهیبا تار» کسیا«طانی و خونخوار یهمه متعلق به حزب مرموز، ش
، بوده اند)» ستیونیصه«(مثالً اند طانی و خونخوارانه بودهیهاي مرموز و شتیفعال

شود. ممکن می م، عواطف ما به سوي مخالف سوق دادهین گفته را باور کنیو ما ا
ا خونسردانه یم! یخ را هم  ــ مثالً هالوکاست را ــ انکار کنیاست حتا تار

 »ازدهم سپتامبر؟ حق شان بود!ی«م، ییم و بگویندازیمان را باال بیهاشانه
 

 ک رويیدئولوژیاسی و ایهاي سريیها در بستري از درگت امر، جنگیدر واقع
، ی، فرهنگیق تر روانیق عمیالشه از صافی عیهاي ما همدهند و واکنشمی

ي همدردي ما با قربانی و انزجار ما کند. شدت و درجهمی ، و قومی عبورینید
ن یشین وابستگی پیــ را هم» ظالم«و » یقربان«ف ما از یاز ظالم ــ حتا تعر

ـ رسوب » دشمن«و » دوست«ر خود از یکند. برآورد ناخودآگاه در ضممی نییتع ـ
ی و قلبی ما یري نهایهاي روان ما ــ سرانجام جهت گهین الیق تریکرده در عم

 زند.می را رقم

 
 

 کیدئولوژیي اا دو برساختهیالواره یدو خ



 156 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

ت متضاد، یانه، معموالً دو روایستی مربوط به اوضاع خاورمیدر مباحث ژورنال
ع یت اول، فجایدهند. در روامی ها را شکللیک تحلیدئولوژیرساخت ایز

 سم ناشییونیاالت متحده و اشغالگري صهینحصراً از توسعه طلبی اانه میخاورم
ـ هژمونیشود و هر نوع مقاومت سمی ک یاسی و نظامی در برابر آن نوعی  نبرد ضد

ت دوم، دخالت ی.  برعکس، در روایه نواستعمار و براي استقالل ملیاست عل
ت به یانه، در نهایخاورماالت متحده و کشورهاي عضو ناتو در یاسی و نظامی ایس

منظور استقرار دموکراسی است و آوردن کشورهاي منطقه به مدار بازار جهانی 
، ما ین کمک خارجیکه براي آنها رونق و رفاه و صلح فراهم خواهد آورد. بدون ا

 م ماند.یر خواهیی اسیوغ خودکامگان قرون وسطایر یشه زیبراي هم

 
ادگرا و یي بنتهیداري غرب (مدرنهیرط سرماد و شین رابطه، مدافعان بی قیدر ا

) فرق چندانی با يرونی و بدون تراژدیادگرا،  بدون آیسم بنیسکوالر
ک بعدي و یت یز ندارند. با ذهنیبومی گرا و غرب ست هاي»ستیالیضدامپر«
، روشنفکر یرونیآاي گرند. بدون ذرهیکدیک خود، آنها عکس برگردان یدئولوژیا
 ،»سمیسکوالر«، و »حقوق بشر«، »یدموکراس«ر پرچم یز رانی گروه نخستیا

کند؛ و روشنفکر گروه دوم » آزاد«االت متحده وطن اش را یاري ایخواهد با می
اي هاي هستهها و رجزخوانی،  گردنکشی»مبارزه با استعمار«و » عدل«ر رداي یز

ان) یهودی(بخوان » هاستیونیصه«انی را که کمر به نابودي یو انتحاري اسالمگرا
نگرد. امروز هزار کشته در غزه، فردا ده می دییي اغماض و گاه تأدهیبا داند بسته

ن فاجعه را یتوان تظاهر کرد که از قبل امی ایهزار کشته در نطنز و اراك؟ آ
 د؟یشد دنمی

 
ضرورت نامد و خشونت خودي را می »ترور«گري را یک از دو گروه خشونت دیهر

کند. به زعم آنها کشته می هیله هدف را توجی. وسيدن به آزادیر رسیاجتناب ناپذ
 collateralر (یناپذان از جناح مخالف، خسارت اجتنابیرنظامیشدن غ

damageدن به هدف واالتر پرداخت و آنرا به ید براي رسیی است که بای) و بها
ق و پرسروصداي یشعارها و عواطف رقنگونه است که ما شاهد یفراموشی سپرد. ا

م اما ین هستیي بحران غزه و تراژدي مردم فلسطروشنفکر ضداستعماري درباره
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سم یسم، و وهابینیسم، خمید از کابوس طالبانیلبان آنها بسته است وقتی که با
ن و حماس و حزب اهللا و دولتهاي یند، از اخوان المسلمیدر منطقه سخن بگو

ی که مخلوطی هستند از تئولوژي یهادئولوژيی، و ایوهابعی و یک شیتئوکرات
، و يزیهودي ستی، يزی، زن ستيزی، غرب ستيسم ابزاریاسی اسالم، مدرنیس

ر عنوان مناسب یتوان زمی ها رادئولوژيیها و ان جنبشیي ا. (همهيزیی ستیبها
 طبقه بندي کرد.)» یسم اسالمیفاش«

 
ـ مدرنیفی در حاشی{تعر ي سمی است که از سرچشمهیابزاري آن نوع مدرنسم یه 

، ییعنی روح عصر روشنگري و خرد اروپایخی مشخص خود یفلسفی و تار
کی و یورسال تکنیونیي سم، منقطع شده و فقط جنبهیي آزادي و سکوالرفلسفه

ي خود ا ضد روشنگرانهیته را گرفته تا با آن مقاصد ضدمدرن یفنی و ابزاري مدرن
ت حسابگر و معطوف به کنترل، ی، عقالن»سمیمدرن«ن نوع از ی. در ارا جلو ببرد

ي انتقادي هیت ارتباطگر معطوف به آزادي شده است. بنابه نظرین عقالنیجانش
د یورگن هابرماس، وجه تولیي انتقادي ن فلسفهیمکتب فرانکفورت و همچن

اي تهیمدرن ته دارد،ین نوع از مدرنید ایش به بازتولیه داري در غرب گرایسرما
ل به استعمار دارد یستمی تمایـسمی و هم برونیستیـ سکه هم از لحاظ درون

ش سوم و یهاي جادوباور و خرافی است. راتیز مبلغ ذهنیي فرهنگ نو در پهنه
ه داري یش عام در نظام سرماین گرایا» ییاستثنا«، شکل افراطی و يتلرینظام ه

ژگی را ین ویز ایبومی گرا در جهان سوم ناسی یات سیگر، االهیاست. از سوي د
هاي آن رد تا با آن هم با غرب و ارزشیگمی ) از خود غربيت ابزاری(عقالن

ي انهیش را که معطوف به رستگاري معادگراینجهانی خویزد و هم قدرت ایبست
، »جهان سوم«ا یت کند. در جهان پسااستعماري مدرن یاخروي است تثب

ز بومی گرا از سوي یهاي غرب ستمیک سو، و رژیغربگرا از  الیمونیهاي پاترمیرژ
سم، ینیسم، خمی، وهابیسم عربیونالیی چون ناسیهادئولوژيیگر ــ همراه با اید

ن یم قدرت خود به همیانات مشابه ــ براي تحکیسم، و جریسم، پول پوتیطالبان
نرا را با پول از دارند و آیک، و مهندسی کنترل اجتماعی نی، تکنيسم ابزاریمدرن

 ن بومی  خود واردیدر دانشگاههاي غربی به زم» قهیعلوم دق«ل یا تحصینفت 
 زنند.}می وندیمان خود پیکنند و به امی
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متقاوت، اي نهیک (و در زمیکی چپ، ادراکی به زعم ما تراژیالکتیاما ادراك د

ت ی، مسؤول»وجدان«کند؟ اگر به خاطر می برال) چگونه عملیک لیرونیاخالق آ
دن بدن لت و پار یا فقط بغضی که درگلوي خود از دی، (يدئولوژی، ا»یاخالق«

م یم) خود را موظف بدانیکنمی نی در بغل پدرش احساسیي طفل فلسطشده
م، یسم) انتقاد کنیالیسم ـ امپریونی(صه» کایل ـ آمرییاسرا«به نام اي از مجموعه

ن دو واحد تمدنی دفاع یا» مفهوم«همزمان از د، به مثابه روشنفکر،  یا نبایآ
ب مردم  شده ین دو کشور نصیزي که در ایست؟ همان چین مفهوم چیم؟ ایکن

؛ و آگاهی نسبت به يو روشنفکر مسؤول پاسداري از آن است: آزادي و روشنگر
ي بومی »ما«دارند و » آنها«ري آن؛  آنچه یشکنندگی آن، نسبت به بازگشت پذ

ها و نهادهاي ن دانشکدهیي آزاد، آزادترم: رسانهیاسالمی هرگز نداشته او 
اختراعات و ، ها، نوآوريیشرفتهاي علمین پیک جهان، شگرف تریآکادم

قی و رقص و یات و موسیر در ادبیان ناپذیت و تنوع پایاکتشافات روزانه، خالق
لتمداران، آزادي ر هنرها. آزادي زن. آزادي انتقاد از دولت و دویش و ساینما

ده، یز آزادي عقیت؛ و مهمتر از هرچی؛ قانونیهاي صنفهیانجمن و تحزب و اتحاد
ته. مگر مبارزه با یسم و مدرنین و آزادي وجدان. در دو کالم، سکوالریآزادي د

ا روشنفکر یر است؟  آین ارزشها و نهادها امکان پذیاستعمار و استثمار بدون ا
ان غزه و یت را دارد که ــ ضمن همدردي با قربانا صداقین شهامت یرانی ایا

ي روزگار د از صفحهید آنکه باین فاجعه ــ با صداي رسا بگویدرست همزمان با ا
سم یعی و فاشیستند بلکه تئوکراسی شیان نیهودیل و ییمحو شود کشور اسرا

 اسالمی است؟

 2009ه یازدهم ژانوی

 
 نجا:یدر ان، یي نائومی کالد به مقالهینگاه کن -1

Naomi Klein, “Israel: Boycott, Divest, Sanction”; The Nation, January ۲٦, ۲۰۰۹. 
 
 نجا:یمسون، در ایک جیي فردرد به مقالهینگاه کن -2

Fredric Jameson, “The Dialectics of Disaster”, SAQ (The South Atlantic 
Quarterly): ۱۰۱:۲, Spring ۲۰۰۲. 
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 فصل چهاردهم
 

 1968ماه مه 

 خییدر چشم انداز تار
 
 

 ستمییضد س هايشورش
کا را یدر اروپا و آمر 1960 يهاسی و فرهنگی سالهاي آخر دهیدادهاي سیرو
عنی اعتراضات یخوانند، می »ستمییضد س هايشورش«لگران یاري از تحلیبس
ر ییرود و خواهان تغمی آن فراتر از اصالحات کوچک هايکالی که خواستهیراد
بروز کرد ــ  1968دادها در ماه مه ین رویاسی جامعه است. اوج ایت نظام سیکل
ان چپ در یخ حرکات دانشجوین تاریش. در ایعنی درست چهل سال پی

د. یز با نظم حاکم انجامیري خشونت آمیکا و اروپا به درگیدانشگاههاي بزرگ آمر
ه داري باعث یسرما يهموفق نشد تحولی را فراتر از ساختار جامع1968داد یرو

 يهشرفتیاست و فرهنگ در جوامع پیاز ساي چ پهنهیشود اما در درازمدت ه
ادي متحول نشود. از یرد و به نحوي بنیر نگیکا نبود که از آن تأثیاروپا و آمر

ابی یارز» انقالب«ک یل را معاد 1968داد ین رو، برخی از جامعه شناسان رویهم
 کرده اند.

 
ه پردازان جامعه شناسی ین نظریکی از مهمترین یبراي نمونه، امانوئل والرست

)، World Systemستم / ی(ورلد س» ستم جهانییس«خی و بانی تئوري یتار
ستم جهانی بود. به گمان او، با یک انقالب در سی 1968 يهدیاعتقاد دارد پد

ط محلی و یتابع شرا 1960 يهده يهدادهاي منفرد و پراکندیک از رویآنکه هر
د مگر یداهها را نمی توان به درستی فهمیت آن رویعلل خاص خود بود، اما اهم

وارسی » ستم جهانییس«نکه آنها را در بستر درازمدت تر تحوالت ساختاري یا
 کرد.
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 کایبحران هژمونی آمر
االت متحده در یا» کیهژمون«ت یموقع يهرندین تحوالت ساختاري  دربرگیا

ست یــ احزاب کمون» میچپ قد«سنتی  هايستم جهانی و ناکامی جنبشیس
ال دموکرات ــ در متحول یونال سوم) و احزاب سوسیترن ـ اتحاد انترناسی(کومن

  يه، نقط1968 يهدیه داري بود. پدیسرما يهشرفتیک جوامع پیساختن دموکرات
رونق اقتصادي  يهز، بی سابقه، و بی وقفیت آمیترش موفقان سه دهه از گسیپا

 يه)، ثروت و رفاه طبقFree World» / جهان آزاد(«ه داري ینظام جهانی سرما
ن یاالت متحده در جهان ــ جانشیک) ایاسی (هژمونیمتوسط،  و برتري س

 ی ــ بود.ین اروپایشیابرقدرتهاي پ

 
همراه بود: آغاز رکودي ها ن نشانهیجهانی با استم یکا در سیبحران هژمونی آمر

شتر متحدان یاسی بیدرازمدت در اقتصاد و مشکالت دالر؛ استقالل اقتصادي و س
نی یاستال يهکپارچیاسی در نظام یست، ژاپن)، شکاف سیگل يهکا (فرانسیآمر

ر آن در توازن قدرت در جنگ یدر بلوك شرق (اختالف خروشچف ـ مائو) و تأث
بخش ملی در یري جنگهاي گرم ضداستعماري و انقالبات آزادیاوجگ سرد؛ و

تنام، و یی بخش ویسم در کوبا، جنگ رهایت کمونیان تثبین میجهان سوم. در ا
 قا نمونه وارند.ین و آفریکاي التیکی آمریچر هايجنبش

 
 ل ساختاريیتحل
ک یز گزارش صرف یخی، و نیخام تار هايا دادهیشواهد و مدارك  يهعرض

خنگاري یدادها با تاریست. فهم رویخنگاري نیی به معنی تاریداد،  خود به تنهایرو
کند می سریدادها را میخام. آنچه فهم رو هايداده يهشود نه با مشاهدمی ممکن

ات یگر ادبیا جامعه شناس (و در سطحی دیخنگار یتی است که تاریا روایر یتعب
ا ی یت ــ به طور ضمنیکند. هر روامی و شواهد عرضه هاو هنرها) از آن داده
 ارند.یخ متنوع و بسیتار هاياست. تئوري» خیتئوري تار«ک یآشکار ــ متکی به 

 
ک یخی) است که براي درك معنی یسم تاریالیستی (ماتریک اصل مارکسین یا

خی عبارت یابی کرد. بستر تاریخی اش ارزید همواره آنرا در بستر تاریداد بایرو
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درازمدت ساختارهاي اقتصادي،  هاي)determinationـُن (یاست از تع
مشخص، توسط  يهک برهیک، که سپس در یدئولوژیاسی، طبقاتی، و ایس
مختلف  هايهی) و کوتاه مدت تر الover-determinationدوباره ( هاينیتع

» درزمانی«دراز مدت  هاينیگردد. تعمی زیساختاري در همان برهه متما
 ک) اند.ینکرونی(س» همزمانی«دوباره،  هاينیک)، و تعیاکرونی(دا

 
ان دو یبهمان، سالهاي م» نسل«ي فالن، »دهه«ف برهه قراردادي است: یتعر

ره. برهه، همه را یا انقالب، و غیک کودتا یا پس از یش یجنگ جهانی، سالهاي پ
شتر یست. برهه بیو رفتار مشابه ن کسان نمی کند و به معنی طرز فکر مشتركی

ت مشترکی است که افراد و یا رو بودن با وضعیا رویمشترك  يهبه معنی تجرب
 هاينیو تعها نیعنی همان تعیزد؛ یانگمی متفاوت بر هايگروهها را به کنش

 لیساختاري تحم هايتیو آزادي عمل افراد،  محدودها نشیکه بر باي دوباره
 کند.   می

 
 دادهاي ماه مهیخی رویبستر تار
توان می االت متحده رایدر ا 1968دادهاي ماه مه یخی کوتاه مدت رویبستر تار

 ک.یادهاي تئوریدئولوژي ها، و بنیاز جمله به سه شکل مشاهده کرد: جنبش ها، ا

 
شصت با  يهل دهیشود از اوامی شناخته» اجتماعی نو هايجنبش«آنچه به نام 

کوتاهی  يهگر به فاصلید هايگردد. جنبشمی اهان آغازیحقوق مدنی س جنبش
 هاينستی؛ جنبش استقالل سرخپوستان، جنبشیند: جنبش فمیآمی به دنبال

ستی، یــ بود» معنوي« هايستی و ضد تکنولوژي؛ جنبشیط زیمح» سبز«
گروهی با ساده ا رواندرمانی ِیتراپی  هاي، حلقه»شرقی«ی، عرفانی، یشنایکر

دگر و سارتر درباره هایستییستالیدگاههاي اگزیکردن و کاربرد عملی دادن به د
» باستیکوچک ز«ــ ؛ جنبش » باز بودن در قبال ممکنات«بی انتها و » آزادي«
)Small is Beautifulم یالت تجاري و مالی عظی) در برابر سازمانها وتشک

کال؛ و یان رادیالور پاور)؛ جنبش دانشجو(ف» قدرت گل«و ها پییک؛ هیبوروکرات
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 هايدر درون خود به شاخهها ن جنبشیا يهجنبش همجنسخواهان. هم
 شوند.می میگوناگون و گاه متضاد تقس

 
 Third» (ییجهان سوم گرا«ر عنوان کلی یتوان زمی راها دئولوژيیا

Worldismدر خود جهان سوم و در ها دئولوژيین ایان ای) جاي داد. م
ک بده بستان فکري وجود دارد که کانالهاي یکشورهاي متروپل (جهان اول) 

کا، و کتابها و مقاالت ترجمه شده در یی اروپا و آمریارتباطی آن جنبش دانشجو
ی؛ یر بومی گرایش هاست نظیی شامل انواع گرایهر دو سو است. جهان سوم گرا

ی؛ یسم، بعث گرایسم، مصدقیسم، ناصریعرب ر پانیمحلی نظ هايسمیونالیناس
بازگشت به خود و  هايهین؛ نظریات اخوان المسلمیز نظریسم و نیانواع اسالم

مقاومت ضد استعماري (فانون)،  هايهیقومی، نظر يهاي اصالت و خاطریاح
ستی و شرق یالیان غرب امپریروي سومی (راه سوم مین هايسمیالیسوس
سم و تئوري جنگهاي دهقانی، یی، انواع مائویقایسم آفریالیستی)، سوسیکمون

؛ »ملت اسالم«کس و یکی شهري؛ ملکوم ایسم و تئوري جنگهاي چریانواع آنارش
 ره.   یحی؛ و غیتئولوژي آزادي مس

 
ک یی مرکز تئوري کالسیشود به جا به جامی ک اساساً مربوطیادهاي تئوریبن

ا در اصطالح یرهنگ ــ ه به سمت فیاسی سرمایمارکس از اقتصاد س
ـ و در نت» روبنا«به » ربنایز«فت از یستی، شیمارکس انقالب «جه توجه خاص به یـ

) به جاي counter-culture(کانتر کالچر / » فرهنگ مخالف«و » فرهنگی
ژه دو یان مکتب فرانکفورت به وین میکارگر. در ا يهز و سازماندهی طبقیتجه

ش فروم ــ یکا ــ هربرت مارکوزه و اریمهاجر آن در آمره پردازان یتن از نظر
سوژه ي «افتن ید با مارکس جوان، یات فرویق نظریدارند. تلفاي ژهینقش و

ان ینظام و در م هايت ها، و وازدهیان، اقلیان دانشجویدي در میجد» خییتار
سم یبرالیسم شوروي و لیخلقهاي جهان سوم، جدل نظري همزمان با مارکس

ن یک ایتئور هاي(در مناظره معروف مارکوزه با کارل پوپر) از جمله نوآوريغربی 
 .1968دادهاي ماه مه  یشود براي رومی برهه است که بستري
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 ییکایسم جوانان آمریکالیو راد 1968

.  تصور ییایوتوپیک بود و یرمانت 1968در جنبش  ییکایسم جوانان آمریکالیراد
 يهبتوانند ساختار قدرت در جامع یاسیان سیاز دانشجو ینکه جمع کوچکیا

ده ی، خبر از ایآموزش عال يخود را عوض کنند، از جمله در دانشگاهها و نهادها
» قدرت دانشجو«زا بود و  يداد که انرژمیاي نانهیسم پرشور و خوش بیآل
)student powerيبازوگرفت که بتواند در برابر ي می) را تا آن حد جد 

 ستد و برزمد.یبرال بایک دولت لی يهافتیت یسرکوب مشرع

 
ل یام آور یمه شب سین يهقیست دقیو ب 2که در ساعت  ین رو وقتیاز هم
دانشگاه  يس در فضایپل يبلندگو يک روز مانده به اول ماه مه)، صدای( 1968
ان یماتوم را به دانشجوین اولتیورك) بلند شد که آخریویا (در شهر نیکلمب

ن ین هفتمیواهمه به دل راه نداد. ا یم کنند، کسیداد تا خود را تسلی میاعتصاب
ا یدانشگاه کلمب یان پنج ساختمان اصلیآن دانشجو یبود که ط یسحرگاه اعتصاب

مات و یدر تصم» يگر یو نظام ینژادپرست«است یرا اشغال کرده بودند تا به س
 ده بود.یکالسها انجام يههم یلیدانشگاه خاتمه دهند. اعتصاب به تعط يطرحها

 
 يروهایورك و نیویس شهرنیهزار نفره از پل يرویک نیماتوم،  یبه دنبال اولت

اشغال شده حمله بردند.  ينان ساختمانهایبه بست نش یتیپوش امن یشخص
 يساختمانهاان آب و خطوط تلفن یش از شروع حمله، مقامات جریساعتها پ

ان،  آنها را یباطوم و لگد به دانشجو هايرا قطع کرده بودند. پس از ضربه یاشغال
دند و یکشمی نییبا خشونت پا یسنگ هايگرفتند و از پلهمی ا پایبا دست 

ي ابان برادویس در خیپل هايهمانطور کشان کشان صدها متر تا محل پارك وانت
 132د، یتا ساعت پنج صبح به طول انجامن زد و خورد که یبردند. در امی

ر و یز دستگینفر ن 720شدند،  و  یس زخمیافسر پل 12دانشجو، چهار استاد، و 
 زندان گشتند. يهروان
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کال جوانان یکا جنبش رادیدر فرانسه، در آمر 1968مه  یبرخالف جنبش انقالب
که ی. در حالت کندیدا نکرد و نتوانست به سراسر جامعه سرایپاي توده يهیپا

کارگران و  يهختیژنرال دوگل در فرانسه با فشار جنبش خودانگ يهنیکاب
االت یپرتگاه رفت، در ا یک قدمیان و روشنفکران مستقل چپ، تا یدانشجو

دولت نبود. از لحاظ وسعت  يبرا يجد يدیتهد 68 ییمتحده، جنبش دانشجو
سه باشد یبتواند قابل مقاکا یتنام در آمرید جنبش ضد جنگ وی، شایمردم يهیپا

 در فرانسه. 68مه  یبا جنبش انقالب

 
 يههرچند با مداخل، 1968ا در یکال دانشگاه کلمبیان رادیاعتصاب دانشجو

ا یپس از آن دانشگاه کلمب یکوتاه يهد اما به فاصلیان رسیس به پایخشن پل
 يه براپنتاگون ک یقاتیتحق يتوهایاز انست یکیمجبور شد ارتباط خود را با 

که قرار بود  ییا از ساختن بنایکرد قطع کند. دانشگاه کلمبمی تنام کاریجنگ و
جداگانه داشته باشد صرف نظر کرد.  یاهپوست هارلم در خروجیساکنان س يبرا

سون کرك و معاون یس دانشگاه گرِیمشمول عفو شدند و رئ یان زندانیدانشجو
 يهفیتنام و نظام وظیگشتند. اما جنگ وز زودهنگام مجبور به استعفا یاو ن

ن ید. ایرا به کام خود کش ییکایاز جوانان آمر ياریبعد بس يدر سالها ياجبار
اشاره کردند  یا، برخیداد کلمبین سالگرد رویدر مراسم چهلم) 2008ماه (مه 
هارلم  يهر خود در محلیاهپوست و فقیگان سین دانشگاه با همسایا يهکه رابط

 مانده است. یانه باقیرباب منشانه و نژادگراهمچنان ا

 
 ییکایمتوسط آمر يهفرزندان طبق

االت یشتر موارد فرزندان طبقات متوسط اند. در ایکال در بیان رادیدانشجو
 يهجامع«ش یدایدوم و پ یپس از جنگ جهان يمتحده، به دنبال رونق اقتصاد

برال و یکرده، سختکوش، لل ید آمد که تحصیپد یمتوسط بزرگ يه، طبق»رفاه
ران، ین طبقه از جمله شامل بوروکراتها، مدیت بود. ایدر امن ياز لحاظ اقتصاد

ها هین الیجامعه بود. ا یانیم هايهیر الیه داران متوسط، متخصصان، و سایسرما
 يدادند و دست آنان را برامی اریت بسیالت فرزندان شان اهمیعموماً به تحص
شتر اوقات، یگذاردند. در بمی باز یو نوع رفتار اجتماع یاخالق هايانتخاب ارزش
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ن آنها یسم عام فرزندان طبقات متوسط به مراتب از والدیده آلیو ا یسواد فرهنگ
ن شروع کرده ییاز پا یدن به رفاه نسبیرس يکه برا یشتر بود؛ پدران و مادرانیب

ار تا فرزندان شان از منزلت یبس هاييداکارکنواخت و با فیبودند، با کار سخت و 
ن پدر و مادران خود مهاجران تازه یاز ا ياریبرخوردار باشند. بس يبهتر یاجتماع
 هايیبودند که از تنگدست يا فرزندان نسل اول مهاجریکا آمده بودند یبه آمر
آمده بودند که از صفر شروع  ين موعودیخته و به سرزمیگر ين مادریسرزم
 ز شده بودند.یو موفق ن کنند؛

 
ده یده بود، با فرهنگ باالتر و و ایبال یشصت که در رفاه نسب يهنسل جوان ده

، یکنواختیاز  یگانگیخودش را داشت. ب هايیتیشتر، همزمان نارضایسم بیآل
که به زعم آنها تنها به فکر  ین، نسلیشینسل پ يکسالت، و فقدان فرهنگ باال
، و يو ماد یل داشتن، مستقر شدن از لحاظ مالیپول درآوردن، خانه و اتوموب

پدران و » یفرهنگ یب«ن به اصطالح} یسپس آرام باز نشسته شدن بود. {ا
، مصرف ير تجاریغات فراگیرسانه ها، تبل یمادران را جوانان در محتواي سطح

 ییون، و آن نوع فردگرایزیتلو يهکنند سرگرم يالهایسر يهانداز یب
کرد می خود را مرکز جهان تصوراي هسته يهدند که خانوادیدمیاي خودخواهانه

ا ی ينژاد هايتیژه اقلیگر، به ویبا مردمان د يبه شناخت و همدرداي و عالقه
 مرزها نداشت. يمحرومان آنسو

 
هستند که  یستیده آلیختگان مرفه جوان و ایکال، فرهیان رادیدانشجو

؛ و از يدارد نه اقتصاد یفرهنگ يهشیه وضع موجود، ریسم آنها علیکالیراد
 يهشود. در جامعمی خود آغاز يهخانواده و طبق يهواسط یط بیبا مح یگانگیب

 )  پدران و مادران احساسAffluent Societyمرفه آمریکایی پس از جنگ (
ن یکه در ع یرا ــ رفاه یکنون یرفاه نسبکردند آنچه به دست آورده اند، می

تواند هرلحظه می به بانکها و بازار کار یو وابستگ یقسط یحال به خاطر زندگ
ن ین رفاه را} با عرق جبیآنها را تکان دهد ــ {ا يرپاین زیشود و زم یبحران

ن پدر و مادران هنوز یاز ا یوکار و زحمت خودشان به دست آورده اند. برخ
از یاد نبرده بودند. آنها رفتار  یرا در کودک يدوران رکود اقتصاد يهخاطر
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 يکردند. از سوی میتلق یتیمسؤل یو ب یفرزندان شان را قدرنشناس يهانیاغی
 يهده بودند که رفاه آنها ثمریجه رسین نتیست به ایده آلیگر، فرزندان اید

اي ل شدن به مهرهیدحاکم و تب هاين با ارزشیسم) والدی(کانفورم يسازشکار
 ، و استثمار بوده است.  ين بزرگ رقابت، سوداگریدر ماش

 
کال جهانوطن یان رادیشتر، دانشجویالت باالتر و فرهنگ بیبه خاطر تحص

د محدود یا یداد با دمی ن آنها را در تضاد قراریز بودند و همیتن) نی(کاسموپال
 یب یو مشکالت جهان سوم ییاروپان که از فرهنگ یشینسل پ ي» عقب مانده«

 خبر بود.

 
م یترس ییکایل بودند از جامعه و تمدن آمریکال مایان رادیکه دانشجو يریتصو

 ت رایاز واقع ي، عناصريکاتوریکرد، و مثل هرکارمی دایکاتور پیکنند حالت کار
انداخت. یک می گر را از نظرید يکرد و عناصرمی گرفت و در آنها مبالغهمی
کند اما می ن کار رایست البته به خاطر طنز و انتقاد، خودآگانه ایکاتوریکار
 پندارد.می تین واقعیکاتور را عیز ساده انگار کاریکاستیآمر

 
 ییکایآمر يهجامع« )، ییکایکاتور (در عبارات دو جامعه شناس آمرین کاریطبق ا

گر جامعه را ید هايک قرار دارد که بخشیر تسلط نخبگان قدرتمند بوروکراتیز
شان برسند.  یاسیو س يدهند تا به اهداف اقتصادمی به نفع خود آلت دست قرار

 بوروکرات منش یسازشکار و خدمتگزاران یل به مردمانیطبقات متوسط تبد
 یجمع هاي. مردم توسط رسانهیا تک ساحتی يک بعدی يافراد یعنیشوند، می

ن یآنها با فرهنگ عوام پسند ا يهو ذائق قهیشده، منفعل بارآمده، و سل ییمغزشو
و  ياپروریبه دامن ابتذال سقوط کرده است. آنها اوقات شان را در روها رسانه
ت، عاطفه، یخالق یقیحق هاين مردم سرچشمهیگذرانند. از ایی میطال يآرزوها
 ییم، باعث جدایت عقیعقالن یغ شده است. در عوض، نوعیدر یجنس یو تشف

ل آنها شده است. یخته، و اصی، خودانگی، جنسیت احساسیو هو» خود«آنها از 
فراوان  یمصرف يار گذاردن کاالهایرا با در اخت ين جامعه، انفعال  وسازشکاریا

، هرچه دوست دارند یخودمدار مصرف يایگذارد همه در دنمی دهد ومی پاداش
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ران، ین جامعه، فقیما همنداشته باشند. ا ياست کاریکه به س یبکنند به شرط
ضان، و ی، کارگران مزارع، سالمندان، سرخپوستان، مریماران روانیاهان، بیس

 يفدا یاجتماع يضرور هاينهیتنام را انسان محسوب نمی کند. هزیان وییروستا
 يد سود برایز در جهت تولیشود. همه چی میو لذت خصوص ییسودجو
افته مشغولند و با یتوسعه ن يبزرگ است که به غارت کشورها يشرکتها

م و ین منافع به خطر افتد، دخالت مستقی، هرگاه که اينواستعمار هاياستیس
همه  یدولت يادها، و نهادهایرا پشتوانه دارد. دانشگاهها، بن یاسیسرکوب س

ان و نخبگ» یـ صنعت یمجتمع بزرگ نظام«ق آنها یهستند که از طر یمؤسسات
د، از جمله یقه سفیکارکنان  يهرانند.  و هممی کا حکمیقدرتمند بر آمر

م شوند، بدون ینان تسلیو چنانچه ااند چه شدنیو باز ییان، هدف مغزشویدانشجو
 يهاراده، و برد یشده، ب ییت زدای، انسانینیشک به خدمتگزاران دستاموز، ماش

 يهجامعک، یدیبنزمن و آرتور و(جوزف » گردند.می لیمقام و شغل تبد
 )242-241، صص ییکایآمر

 
 از انقالب تا ارتجاع

و مؤلف کتاب معروف  ییکایست آمریمارکس یمارشال برمن، منتقد فرهنگ
ن یبه مناسبت  چهلماي ، در مقاله»شودمی هرآنچه جامد است در هوا بخار«

» یعموم يهحوز«در گسترش  68ت جنبش ینوشت اهم 1968داد یسالگرد رو
 یبود. اما جنبش» ابانهایاست به خیبردن س«) و public sphereر/ یک سفی(پابل
ش به ید بخش و پرشور، به سرعت با اشتباهات خود، از جمله گراین نویچن

دن ارتجاع دست یبه قدرت رس يبرال و آزاد، راه را برایلاي خشونت در جامعه
 هموار کرد. یراست

 
جان یه يدادهایک سلسله روی 1968اول  يدر ماهها«سد، ینومی برمنمارشال 

با جرئت تمام  ین مک کارتیوجیم. نخست، سناتور یز را شاهد بودیانگ
و  يل جدیندن جانسون را محکوم کرد، تحلیس جمهور وقت لیرئ هاياستیس

انتخابات  یمقدمات يهتنام به دست داد، و در مرحلیاز اوضاع جنگ واي کوبنده
شد. سپس  یقابل توجه يدر آن سال، موفق به کسب آرا  ياست جمهوریر
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 یانتخابات يهکه ترور شده بود] وارد مسابق ي[برادر جان اف کند يرابرت کند
 ي. رابرت کندین مک کارتیوجیتر از  یارائه داد به مراتب مترقاي شد و برنامه

نکه چگونه یعه پرداخت و به اتنام، بلکه به مشکالت جامینه تنها به جنگ و
ور در ینگ جونین لوترکیه شدن بود. مارتیکا درحال تجزیآمر يهسراسر جامع

نشان » ریکارزار مردم فق« يانتخابات شرکت نکرد اما با به دست گرفتن رهبر
در اقصا  یستیالیعات امپریاز کارگران، و ضا ی، بهره کشیان نژادپرستیداد که م

جان ین هیرا چن 1968اول  يکه ماهها  يزینقاط جهان رابطه وجود دارد. چ
توانستند  ین سه مرد بزرگ با از خود گذشتگین بود که ایکرد امی زیانگ
) عمل کنند. آنها با پا فراتر گذاشتن از امکانات خود، heroically» (قهرمانانه«
ان بگذارند، یح با مردم در میصرقت را یدند تا حقیرا به جان خر یسک بزرگیر

د؛ و یگنج یساده نم يده اش که در فورمولهایچیابعاد پ یقت در تمامیآنهم حق
 يز کاریندن جانسون نیان ماه مارس، لیز پاداش آنها را داد. در پایقت نیحق

بر سرراه صلح است و از کارزار  یقهرمانانه کرد: او متوجه شد که خود مانع
م یدیون دیزیتلو يهد. من و مادرم در آن لحظه او را بر صفحیکنار کش یانتخابات

ده ید حاال وقت آن رسیرت دهانمان باز ماند. شاین را اعالم کرد و هردو از حیکه ا
بود اي دا کند. آن لحظه، لحظهیپها راههیان بیبود که کشور راه خودش را از م

 کرد.می که انسان از زنده بودن اش احساس شعف

 
در سراسر کشور  ياریبس هاينگ را کشتند و متعاقب آن محلهین لوتر کیمارتاما 

چنان  يو هواران کند یدو ماه بعد، هواداران مک کارت یدر آتش سوخت. ط
ن دو دسته یگر تشنه اند، حال آنکه ایکدیبه خون  ییرفتار کردند که گو

پس از آنکه رابرت  ان،یداشتند [. . . . ] در پا یبرال اهداف مشابهیل يدموکراتها
ک معاون یون حزب دموکراتیرا هم به ضرب گلوله ترور کردند و کنوانس يکند

گر زهر ید، دیخود برگز یینها يدایرا به عنوان کاند يوبرت هامفریجانسون، ه
گر را تار و مار کردند تا یکدیت کرده بود. صلح طلبان دموکرات یبه همه جا سرا

آنها بگذرد و به  هايجنازه يکسون، از رویچارد نیقتاً خطرناك، ریحق يمرد
 )5، ص 2008سنت، بهار ید يه(فصلنام» قدرت برسد.
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 سال انقالب در فرهنگ
 يهخود را بر پهن یر انقالبیتأث 1968در جنبش  ییکایسم جوانان آمریکالیاما راد

متوسط، سال اعتراضات  يهسم جوانان طبقیکالیفرهنگ برجا گذاشت. سال راد
ـ در عیو جنبش بزرگ مخالفت با جنگ و ییدانشجو یاسیس  ین حال سالیتنام ـ

شه یش از همیز بین یو خوشباش یقیاست با سکس و موسیبود که در آن س
و خوشباشان ها یپیهم شعار ه» رولاند سکس، مواد مخدر، و راك«وند خورد. یپ

بود  يشعار» هم هست یاسیاست، س یآنچه شخص«ون. یاسیبود و هم شعار س
و بعدها  یستینین شعار جنبش فمیبود. با هم يجوانها جار يهکه بر زبان هم

خود را  هاياالت متحده توانستند خواستهیدر ا یجنس هايتیجنبش حقوق اقل
 تحقق ببخشند.

 
ک جگر یشد. م یاسید سیچرخمی رول که بر محور رقص و سکساند راك
را نوشت و شعر آنرا در » ابانیمرد رزمنده در خ«معروف گ ستونز) آهنگ ی(رول
ن آهنگ بود که یجوان به چاپ رساند. در ا ی طارق عل ِیستیمارکس يهینشر

 روند و به جلومی شنوم که رژهمی پاها را ياز هر سو صدا«خواند، می ک جگریم
 يب برااست . . . هنگام انقال یابانیده و هنگام نبرد خیتازند. تابستان رسمی

ن یید پاید کشت و خدمه اش را بایزنم شاه را بامی ادی. . . فر یر کاخ شاهیتسخ
 »د.یکش

 
وار  یو کول یبوهم یسکو انگار روح زندگیورك و سانفرانسیوین يابانهایدر خ

کرد، می ستم دوباره در کالبد جوانها حلولیاول قرن ب يهلج در دو دهیچ وینیگر
ان ــ یز براید جوان به همراه دوست دخترش لوئیجان رکه در آن اي دو دهه

 یانقالب يهیسم و سکس آزاد ــ بار سفر بستند تا به روسینیشتازان فمیاز پ یکی
را » ا را تکان دادیکه دن يده روز«د بتواند کتاب پرآوازه اش یبروند و جان ر

وارن  يهتساخ» سرخها« يهلم ارزندیسد (فیاکتبر بنو ینیانقالب لن يهدربار
 ياز پدران معنو یکیدوساد،  یدادها است.) مارکین رویبر اساس هم یتیب

ما، هم یخوش س ير چه گوارای، دوباره کشف شد. تصوییاروپا يجنبش روشنگر
رول، مرگ اند د بود هم سمبول سکس. در فرهنگ راكیشه یسمبول انقالب
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کس، یهندر یمیا جیسون، یم مورین، جیس جاپلیچون جن یزودهنگام کسان
 یزندگ يورا ید راه و هدفیآنها شه ییاست، گو یقدساي همراه با هاله

 رمتعارف خودشان شده اند.یغ

 
ست یخنگار مارکسیک هابزبام تاری، ار1968ع ماه مه یک سال پس از وقای

کال،  نوشت یح جوانان رادی، در تقب»سکس و انقالب«به نام اي در مقاله ییایتانیبر
 یچون سکس و مواد مخدر به هدر نم یاتیوقت خود را با مشغول يون جدیانقالب

رانه سر، در کتاب خاطرات یو پنج سال بعد، پ یخنگار، سین تاریدهند. اما هم
 تصور یسد در جوانینومی کرده است. هابزباممی سد که اشتباهینومی خود
چون سکس آزاد و  يو رفتار یخالف عادت فرهنگ هاييکرد که شورشگرمی

داشته باشند  يشتریوع بیرول هرچه شاند تند راك یقیمواد نشئه آور و موس
ي گریکمتر است. اما اکنون طور د یانقالب» بزرگ يدادهایرو«احتمال وقوع 

 يدادهایم که روین بگذاریاما اگر فرض را بر ا«سد، ینومی شد. هابزبامیاندمی
م یک رژی يا حتا براندازی يه داری] سرمايهک شبی[ يست براندازیبزرگ قرار ن

 يب الگوهایقاً تخریبزرگ دق يدادهاید رویسرکوبگر و فاسد باشد، آنوقت چه؟ شا
ن یآنها در درون هم یان انسانها باشد و [انقالب در] رفتار شخصیروابط م یسنت

 يهده هايیم شورشیکردمی الیم که خید ما برخطا بودیموجود.  شا يهجامع
چپ گذشته هستند.  يروهایاز همان ن یمتفاوت يها نسخیتازه اي مرحله 1960

 1968اش آن است که شورش  یم معنیخود خطا کرده باش یابیاگر ما در ارز
 ید آورد؛ انقالبیاز انقالب را پد يگریک انقالب شکست خورده نبود، بلکه نوع دی

ـ مثالً با شعار  ـ س »هم هست یاسیاست س یآنچه شخص«که ـ  يهویاست به شیـ
و چند  یرا. حاال، پس از س یاست چپ سنتیان برد، از جمله سیرا از م یسنت

 یخیت تارینم که در آن زمان اهمیبی میکنم، به خوبمی سال که به عقب نگاه
ک ی(هابزبام، دوران پرکشش: شرح » دم.ینفهم یرا به درست 1960 يدادهایرو

 )252-250ستم،  صص یدر قرن ب یزندگ
 

سرانجام ناموفق بود اما همان انقالب  یاسیک انقالب سی 1968جنبش جوانان 
شه یهم ير خود را برایروز شد و تأثیشرفته پیفرهنگ در جوامع پ يهدر پهن
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، اشتغال يرونق اقتصاد يهمتوسط مرفه در بره يهبرجا گذاشت. فرزندان طبق
قه، و یر، ذائقه، سلیق بازار توده گیند از طرد مستقل، توانستیکامل، با قدرت خر
 ینین، میت دهند: از شلوار جیخود را به تمام جامعه سرا یعادات و رفتار انقالب

زنان گرفته تا سکس آزاد و  يکوتاه برا يمردان و مو يبلند برا يژوپ، مو
مستقل  ينمایوارهال تا موج س يو اند» پاپ آرت«اهان؛ از یراك س یقیموس
تا آموزش و پرورش  یدانشگاه هاييزیوود؛ از  مشارکت در برنامه ریهال

مخالفت با  يدئولوژی، از ایک به تمامیآکادم يک و عوض کردن فضایدموکرات
تا جنبش بزرگ ضد جنگ » جنگ نکن، عشق بورز«با شعار معروف  يگر ینظام

که بر  یاناتیبا جر ات مدرنیفلسفه و ادب یتنام و سرانجام متحول کردن تمامیو
 نام گرفتند.  » سمیپست مدرن«هم  يرو

 
 2008ماه مه  18

* 
 که در باال به آنها رجوع شده: یمنابع

Joseph Bensman and Arthur J. Vidich, American Society Revisited, Bergin & 
Garvey Publishers, Inc. ۱۹۸۷ 
E. J. Hobsbawm, Revolutionaries, Meridian, New American Library, ۱۹۷۳. 
Eric Hobsbawm, Interesting Times: A Twentieth-Century Life, The New Press, 
2002. 
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 فصل پانزدهم
 

*قتیتن حقافیت، اما یانکار واقع
 

 
 ژكیسالوي ژنوشته: 

 عبدي کالنتريمترجم: 

 
 
د یمحمد سع«ان مردم، بدون شک یشاخص جنگ عراق در م هاياز چهره یکی

کا، در یتهاجم آمر ير ناکام اطالعات عراق بود که در ابتدایوز» الصحاف
شد و می را منکرها تین واقعیتر یهیروزانه اش، بد یمطبوعات هايکنفرانس

 یکائیآمر يکه تانکها یآورد. حتا زمانمی را مدام بر زبان یرسم يهمان شعارها
که از  يریبود تصاو یده بودند، او بازهم مدعیدفتر خود او رس یبه چندصد قدم

 بغداد نشان يابانهایرا در خ یکائیآمر هايشود و تانکمی ون پخشیزیتلو
 .يوودیهال يبصر يست مگر ترفندهاین يزیدهد، چمی

 
د، یبارمی کاتور از آنها اِغراقیکه مثل کاها شین نماید الصحاف با ایمحمد سع

» یمعمول«به ظاهر  هايکه در پشت گزارش یقتیرا آشکار کرد، حقاي نکته
خ نزد و استدالل یت، به نعل و به میده است: او با انکار واقعیشه پوشیهم

ن یز را انکار کرد. همیساده همه چ یلیهم ارائه نداد. فقط خاي انهیروشنفکرنما
داشت، انگار که  یبخش یو طراوت رهائ یزد، تازگمی زیر همه چیکه راحت ز

اورد. یرو ب یه بافیت، به توجیند واقعیج ناخوشایح نتایگر الزم نباشد در توضید
 هايا به حرفید یکنمی خودتان اعتماد هايبه چشم«گفت: می راحت به شما

 »من؟
 

د یاوریاد بیکند. بمی اد استفادهیز ینمائیس هايژك از اشارهیح مترجم: ژی[توض
زنس)، زن اغواگر یب ی(مانک» يمسخره باز«برادران مارکس به نام  يلم کمدیدر ف

                                                 
 2007منبع: نیویورك تایمز، پنجم ژانویهء  *
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 هاين اآلن با چشمیمن هم«د: یگومی در اتاق خواب اش به گراچو مارکس
 اعتماد یبه ک«د: یگومی گراچوو » !یرون رفتین در بیدم که تو از ایخودم د

 »]ا حرف من؟یخودت  ي، چشمهایکنمی

 
کرد می ب را برمالیغر یقتید الصحاف هر از گاه حقین، محمد سعیگذشته از ا

از بغداد را به  یاآلن کنترل بخشها یکائیگفتند آمرمی ــ همان هنگام که به او
به دست نگرفته اند؛ ز را یچ چیکنترل ه«دست گرفته اند، او برگشت و گفت: 

 »رند!یتوانند به دست بگ یآنها حتا کنترل خودشان را هم نم
 

، خانم 1979کنترل اش را نداشتند؟ در سال ها یکائیبود که آمر يزیقاً چه چیدق
گان در سازمان ملل ـ یر دولت ری[استاد دانشگاه و بعدها سف» کین کرپاتریج«

 يهیکه در نشر» ار دوگانهیو مع يکتاتورید«ک] اش به نام ی[کالس يهم] در مقال
ت یتمام«ن) و یتاری(اتور» خودکامه«ان دو مفهوم ید، میبه چاپ رس» يکامنتر«

ز قائل شد. یت خواه تمایم تمامیم خودکامه و رژیا دو نوع رژین) یتاری(توتال» گرا
 هاييکتاتوریاالت متحده بود که از دیا هاياستیه سیز به خاطر توجین تمایا
د یورزمی خصومت یستیکمون هايمیکرد اما با رژمی تیاست گرا حمار

ک، ین کرپاتری]. به زعم جیاست خارجیکا در سیآمر يهار دوگانیا معی[استاندارد 
ک که قدرت و ثروت یبودند حسابگر و پراگمات یخودکامه، حاکمان يکتاتورهاید

کردند. ي میکه در حرف، بلندپرواز یبود، حتا زمان يدئولوژیشان مهم تر از ا يبرا
خشکه  يبودند که از رو یتر، کسانیا توتالیت خواه یدر عوض، رهبران تمام

شمردند و حاضر می را مهم تر يدئولوژی، ایر پا گذاشتن نفع شخصیبا ز یمذهب
 ندازند.یز را در راه آرمان به خطر بیبودند همه چ

 
شود با رهبران خودکامه می ن بود کهیگرفت امی کین کرپاتریکه جاي جهینت

 شیدر پ ی، رفتار معقولیا نظامی يدات مادیر آنها در برابر تهدیوارد معامله شد ز
ار یت خواه بسیکه رهبران تمامیر بود؛ در حالیپذ ینیش بیگرفتند که پمی

 شان نشاند. يست به طور قاطع آنها را سر جایبامی خطرناك تر بودند و
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م، موجز و فشرده یان دو نوع رژیز مین تماین است که همیه در ایطعن قض
کتاتور یک دین یکند. صدام حسمی انیکا در اشغال عراق را بیاشتباهات آمر

خشونت  هايفاسد و خودکامه بود که فقط به حفظ قدرت و به مصلحت هدف
االت یبا ا يالدیم 1980 يهده ين رو در سالهاید (و از همیشیاندمی بار خود

 پرداخت.) يمتحده به همکار

 
ن بود که در انتخابات یم او ایو سکوالر رژ یت عرفیاز ماه یل حاکین دلیمهم تر

صد در صد مردم را به  ين رأیکه در آن صدام حس ی، انتخابات2002ماه اکتبر 
ز نود و پنج یکه معموالً نود و نه مم ینیشتر از آراء استالیحتا ب یعنیدست آورد، 

کارزار  يبرا یدولت هايکه مدام در رسانهاي درصد بود ــ در آن انتخابات، ترانه
 يهاز [خوانند» خواهممی شه خاطرت رایهم«شد آهنگ می او پخش یانتخابات

 وستون بود.یه یتنیاهپوست] ویس يبایز

 
کمتر  يهنیک، با هزین کرپاتریتز جتوانست طبق همان می کاین، آمری[بنابرا

ن کار یزد و با ایآنکه به مصاف با او برخ يصدام را دستاموز خودش بکند، به جا
 ت خواه و نامنعطف در منطقه گردد.]یتمام هايمیشتر رژیباعث قدرت گرفتن ب

 
 يهک مجموعیجاد ین است که در عراق به ایکا ایتهاجم آمر يندهایاز برا یکی

رتر از صدام است، ی، که به مراتب سازش ناپذ»ادگرایبن«ک یدئولوژیـ ا یاسیس
رند یران دست باال را بگیطرفدار ا یاسیس يروهاین عمل باعث شد نیکمک کرد. ا

د اگر یران کرد. مجسم کنیم ایتقد یکا عراق را دو دستی، تهاجم آمريریو به تعب
به محاکمه  ینیاستال یک دادگاه نظامیدنت جورج بوش را در یزیشد پرمی قرار

ر، ین تعبیچسباندند. به امی را به او» رانیجاسوس ا«بکشند، بدون درنگ اتهام 
توان استفاده از  یر جورج بوش را نمیاخ هاياستیباالگرفتن خشونت بار س

 ر کرد.یاز بروز ترس تعب ید آنرا ناشیقدرت دانست بلکه با

 
 ک کارخانه مورد شک قراریدر  يد که کارگریاوریاد بیرا ب یمیان قدآن داست

او را خوب  یدزدد. هرغروب به هنگام ترك کار، چرخ دستمی رد که جنسیگمی
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کنند. تا باالخره حساب کار دست  یدا نمیپ يزیکنند و هربار هم چی میبازرس
 است. یدست هاي، همان چرخيد که جنس دزدیآمی شان

 
اما «کنند می م که مدام ادعایشاهد هست یکسان يترفند را امروز از سون یهم
آورند می ن جمله را به زبانیآنها که ا» است. يامن تر يا بدون صدام جایدن

ه صدام را هم در محاسبه شان یعل یتهاجم نظام يندهایکنند که برامی فراموش
رات یاگر تأث یاست، ول يبهتر يا بدون صدام جایوارد کنند. درست، دن

 يبهتر يا جایم، باز دنیمت صدام را هم حساب کنیعز یاسیک و سیدئولوژیا
 شده است؟

 
ت بعد از دوران یدارد؟ وضع يا! خوب، چه بدیس دنیاالت متحده در نقش پلیا

را پرکند. اما مشکل  یخال يجاها یک قدرت جهانیطلبد که می جنگ سرد
االت متحده همان ین بود که ایا یپنداشت عمومادتان باشد یاست:  يگرید يجا

ن یکا امروز ایکند. مشکل آمر يد بازیروم [در عهد باستان] را با ينقش امپراتور
ن است که به یشده؛ برعکس، مشکل ا یجهان يک امپراتوریل به یست که تبدین

ک ینکه ین تظاهر به ای، در عیعنیل نشده است. یتبداي ين امپراتوریچن
پروا منافع خاص  یکند و بمی رفتار یک دولت ملّیاست، در عمل مثل  يامپراتور

کا، شکل معکوس یر آمریاخ هاياستیس يراهنما یرد. گوئیگی میخودش را پ
آنکه مثل  يدهند. به جامی ستیط زیاست که طرفداران حفظ مح يشعار

کند می عمل یکا جهانیشد و محلی عمل کند، آمریندیب یجهانها ستیاکولوژ
 شد.یاندی میاما محل

 
ابد در ین فرصت را داشت که دریاالت متحده ایازدهم سپتامبر، ای يهپس از واقع

توانست از آن فرصت می کایخواهد مشارکت داشته باشد. آمری میچگونه جهان
ک خودش رجعت یدئولوژیا یرد اما در عوض دوباره به همان تعهدات سنّتیبهره بگ

ت و تعهد در قبال مناطق محروم جهان، خودش یاس مسؤولاحس يکرد. به جا
 کرد! یدنمائیشروع به شه
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دادگاه الهه ادعا کرده است  يهگارتون اَش، دربار یموتی، تیائیتانیبر يهسندینو
 يدینوشه، ای]، نه پینیتلر] و نه رهبر [موسولیشوا [هیگر نه پین پس، دیاز ا«که: 

وار قصر یتوان پشت دمی افتد که ین گمان نمیچکدام به ایا پول پوت، هین، یام
 »مصون ماند. ین المللین بی، از دسترس قوان»يحق خود مختار«
 
که عالوه بر  یاست. فهرست یخال یچه کس يم جاینیبب ین اسامیان اید در میبا

را هم  یکتاتور جهان سومی، نام سه دینیتلر و موسولیهاي شهیجفت کردن کل
نجا یابرقدرت در ا ياستمداران] کشورهایان سیک نام [از میدارد. چرا حتا 

اعمال شان] خواب راحت  يهکه ممکن است [به خاطر کارنام یامده، کسانین
 نداشته باشند؟

 
ن نشد که صدام یاز ا یذکر شده، چرا صحبت یک تر به فهرست اسامیا نزدی

جورج  يهنیکاب یپاناما، که با تهاجم نظام یگا را [رهبر نظامیا مانوئل نورین یحس
کا یدولت اش سرنگون شد و خود او را با خفّت به آمر 1989بوش پدر، در سال 

که  یل دهند؟ چرا تنها دادگاهیآوردند و به زندان انداختند] به دادگاه الهه تحو
ام نکه در مقیل شد به جرم قاچاق مواد مخدر بود، نه ایگا تشکیه مانوئل نوریعل
ا یحقوق مردم اش دست زده بود؟ آ يهانیمال کردن وحشیکتاتور به پایک دی

 یتیتوانست ارتباط اش را با سازمان امنمی ر، اوین نبود که در صورت اخیا يبرا
 برمال کند؟» ایس«

 
ک دولت وحشتناك خودکامه نبود که یمگر  يزیم صدام چین صورت رژیبه هم
ه خود مردم عراق بود. با یات علین جنایاز ا ياریدست زد. بس يادیات زیبه جنا

االت یندگان ایم که نمایتأمل کن يدیب و کلیقت عجین حقید بر اینهمه، بایا
ات صدام، به طور ی، به هنگام برشمردن جنایعراق هايمتحده و دادستان

و نقض عدالت  یبت انسانیت او را، که صِرف مصین جنایک بزرگ تریستماتیس
ده گرفتند. یران را، نادیتجاوز به خاك ا یعنیشتر بود، یدر آن از همه ب ین المللیب

 یبه طور فعال حام یخارج هاياالت متحده و اکثر دولتیل که این دلیچرا؟ به ا
 عراق بودند. يتجاوزگر
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ن یت صدام حسین جناین بزرگ تریگر همید هايوهیاالت متحده با شیو حاال ا
است  ین بهائیران. ایدولت ا یسرنگون يوقفه برا یتالش ب یعنیدهد، می را ادامه

شود به می لیه دشمنان ات تبدیکه نبرد عل یوقت يد بپردازیکا] بایکه تو [آمر
خود تو پنهان اند: حتا کنترل  يهکه در صندوقخان يه اشباح شرورینبرد عل

 .يریدر دست بگ یتوان یخودت را هم نم
 

----------------------------- 
است. » یبِرِبک در علوم انسان يتویانست«ر ی، مدیاروپائ يهستِ پرآوازیلسوف مارکسیژك، فیژ يسالو

 .(نگاه از منظر متحرك) نام دارد» ویپاراالکس و«ن کتاب او یتازه تر
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 شانزدهم فصل
 

 سمیکمون يهیفرض
 

 ویآلن باد يهنوشت
 عبدي کالنتريمترجم: 

 
 

 شـبح
کوال ید فرانسه نیس جمهور جدیرسد که رئمی ب به نظریدر نگاه اول عج

 يهن دارد که راه حل بحران اخالقی فرانسه و هدف پروسیسارکوزي اصرار بر ا
راث ماه مه یاز شر مشه یک بار براي همی«ن است که یکشور در ا» يبازساز«

راث سالها است که ین میم که ایکردمی ما تصور يههم» م.یخالص شو 1968
» 68مه «ر نام یم فرانسه را زیزي است که رژین چه چیان رفته است. پس ایاز م
 کند؟می دیتهد

 
در » سمیشبح کمون«د از سوي ین تهدیم که این گمان کنیم چنیتوانمی فقط

کوال سارکوزي (اگر یی نیرد. گویپذمی ات واقعی خود صورتین تجلیکی از آخری
م گشت زدن یستیما حاضر ن«د، یگومی م)ییاو زبان بگشا يهویم به شیبخواه

د شده یسم واقعی و تجربی ناپدیست که کمونیم. کافی نیچ شبحی را قبول کنیه
سم یان برود. اگر کمونیاحتمالی آن هم از م هايشکل يهیم کلیخواهمی باشد. ما

 يهیم حتا فرضیخواهمی ک نام نوعی و معادل با شکست ما تلقی شود، مای
 »سم هم ذکر کردنی نباشد.یکمون

 
ست؟ در معنی نوعی ی) چCommunist Hypothesisستی (یکمون يهیفرض

 يهلم[اثر مارکس و انگلس] آمده، ک» فستیمان«) که در genericک/ ی(جنر
] ــ یا وجود طبقات اجتماعیرساند: منطق طبقه [می ن معنی رایا» ستیکمون«

بی که از یحاکم است، ترت يهاد طبقیادي در انقیروي کار به طور بنیی که نیجا
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ر ین منطق طبقاتی اجتناب ناپذیدوران باستان تا امروز دوام آورده ــ آري، ا
ک ین است که یسم ایکمون يهیکند. فرضر ییتواند تغمی ن رابطهیست؛ این

ا سامانی که در آن نابرابري یتواند عملی شود، سازمان می سازمان جمعی متفاوت
ان خواهد رفت. تصاحب خصوصی ثروتهاي کالن و یم کار از میثروت و حتا تقس

ک دولت سرکوبگر، مجزا ید. وجود یان خواهد رسیانتقال آنها توسط وراثت به پا
ک روند درازمدت از ید. در یگر ضروري به نظر نخواهد رسیمدنی، د يهاز جامع

 يه]، بر اساس اتحاد و تعاون آزادانیاسید سازمان [اجتماعی و سیتجد
 دا خواهد کرد.یدکنندگان، دولت زوال پیتول

 
ار کلی ین احکام نظري بسیبه خودي خود فقط به هم» سمیکمون«[مفهوم] 

د، یگومی »دهیا«] کانت به آن یلسوف آلمانیفزي که [یشود. همان چمی اطالق
م کننده یزي که حالت برنامه و طرح عملی ندارد بلکه فقط کارکرد تنظیعنی چی
)regulatoryی یایوتوپیستی را اصولی ین اصول کمونی) دارد. نادانی است اگر ا
آنها فقط م، یف کردینجا تعرین اصول را ایم. آنطور که ما ایانه بخوانیا آرمانگرای

 هايوهیشه به شیی فکري هستند که [وقتی قرار شود عملی شوند] همیالگوها
سم یکمون يهیمحض برابري، فرض يهدیند. به عنوان ایآمی گوناگون به عمل در 

ش دولت وجود داشته است. به محض آنکه حرکت یدایبدون شک از زمان پ
رابري طلبی قد علم کند، در برابر سرکوب دولتی و به نام عدالت و باي توده

کنند. می دا شدنیسم آغاز به پیکمون يهیزهاي فرضیا خرده ریه یاول هايشکل
ـ شورش بردگان به رهبري اسپارتاکوس، و شورش روستا ان ییشورشهاي مردمی ـ

امر ثابت «ن یا یعمل هايتوان نمونهمی به رهبري توماس مونتسر ــ را
ر فرانسه ی) تلقی کرد. در انقالب کبcommunist invariable» (یستیکمون

 کند.می اسی را افتتاحیتِ سیسم، عصر مدرنیکمون يهیاست که فرض

 
 يهیخ فرضیم ما اکنون در کجاي تارین است که بفهمیماند امی آنچه باقی

 يهتواند دو مرحلمی دیک تابلوي بزرگ از عصر جدیم. یستی قرار گرفته ایکمون
ک یان آنها یستی نشان دهد، دو مرحله که میکمون يهیکامل فرضاصلی را در ت

ستی است و یکمون يهیاول برنشاندن فرض يهشکاف چهل ساله قرار دارد. مرحل
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اول به  يهدن به آن. مرحلیدوم تالش مقدماتی براي تحقق بخش يهمرحل
کمون شود و به می آغاز) 1789ر فرانسه (یکوتاهی پس از انقالب کب يهفاصل

. 1871تا سال  1792م از سال ییب بگویم به تقریتوانمی شود؛می س ختمیپار
ر قدرت یدهد با امر تسخمی وندیمردمی را پ يهک جنبش گستردین مرحله، یا

ن سامان یشیپ هاين انقالب شکلیام و سرنگونی وضع موجود. ایق قیاز طر
س]. ین کند [کمون پاریگزیجا را» [آحاد] برابر يهجامع«جامعه را برمی اندازد تا 

ک جنبش مردمی بدون شکل، متشکل از زحمتکشان شهري، یطی قرن نوزدهم 
 يهر رهبري طبقیج زیان، به تدریافزارمندان و صنعتگران کوچک، و دانشجو

س و یکمون پار يهري نوآورانین مرحله در شکل گیکارگر متشکل شد. اوج ا
س به طور همزمان نشان یکمون پارسپس شکست قطعی آن متبلور شد. 

عنی رهبري یجنبش مردمی ــ  يهن مجموعیا يهانرژي فوق العاد يهدهند
ن جنبش بود. کموناردها نه یا هايتیام مسلحانه ــ و محدودیکارگر و ق يهطبق

توانستند در برابر می قادر بودند انقالب خود را به سراسر کشور بگسترانند و نه
 شد مقاومت کنند.می تیز خارج حماضدانقالبی که ا

 
انجامد، می به درازا 1976تا  1917ستی از سال یکمون يهیفرض يهن مرحلیدوم

ن] و تالطم شورشی ی[در چ» یانقالب فرهنگ«ان یکی تا پایعنی از انقالب بلشوی
ک پرسش یخواست می ن مرحلهیا. 1975تا  1966سراسر جهان طی سالهاي 

د قدرت را به دست گرفت]؟ یا چگونه بایروز شد [ید پیدهد: چگونه بامهم را پاسخ 
طبقات دارا دوام آورد ــ کاري که کمون  يهد در برابر واکنش مسلحانیچگونه با

د را سازمان داد تا بتواند در ید قدرت جدیامد ــ چگونه بایس از انجامش برنیپار
 يهین نبود که فرضیاگر یبرابر حمالت دشمنان اش مقاوم بماند؟ مسأله د

ست آنرا یبامی ] فرمولبندي و آزمون شود بلکه اکنونيستی [از لحاظ نظریکمون
 ستم به انجام اشید قرن بیدمی د. آنچه قرن نوزدهم خواب اش رایتحقق بخش

سازماندهی  يهرامون مسألیروزي که پیت اصلی ذهنی براي پیرساند. مشغولمی
ست متجلی کرد یحزب کمون» نینضباط آهنا«گرفت خود را به شکل می شکل

ستی بود. حزب به طرز مؤثري یکمون يهیدوم فرض يهمرحل يهژیالت ویکه تشک
ا یروز شد، یدا کرد. انقالب پیدوم را پ يهده از مرحلیبه ارث رس يهراه حل مسأل
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ن، یه، چیدرازمدت ــ در روساي ق جنگ تودهیا از طریام یق قیاز طر
 نی را مستقر سازد.یتنام، کوبا و . . . انقالب موفق شد نظم نویچکوسلواکی، کره، و

 
خلق کرد؛ مشکلی که با اي خود مشکل تازه يهز به نوبیدوم ن يهاما مرحل

اول  يهل مرحلیی که در پاسخ به مساهاین قابل حل نبود، روشیشیپ هايروش
مؤثري بود براي سرنگون کردن  يهلیکارگر] وس يهابداع شده بودند. حزب [طبق

ف، اما در عمل روشن شد که ابزار مناسبی براي ساختن یارتجاعی ضع هايمیرژ
کتاتوري یگذاشتند. د» ایکتاتوري پرولتارید«د نبود، دولتی که نام آنرا یدولت جد

ک دولت کوتاه مدت و موقت بود یري که مارکس در نظر داشت یا به تعبیپرولتار
زي یند، همان چیست انتقال جامعه را به دوران بدون دولت تدارك ببیبامی که

ن یشد. آنچه در عمل رخ داد امی ] پنداشتهیکی دولت [طبقاتیالکتیکه زوال د
از خودکامگی را به اي ا ادغام حزب و دولت] شکل تازهیبود که حزب ـ دولت [

موس در آموزش ی ملیستی دستاوردهایکمون هايمین رژیوجود آورد. بعضی از ا
بر ها مین رژیروي کار داشتند. همیو پرورش، طب و بهداشت عمومی، و تحقق ن

ن همه، یستی موانعی برافراشتند. با ایالیامپر هايقدرت هاياده خواهییسر راه ز
د و در دراز مدت ی] در عمل به فساد انجامیستیانه [ي کمونیاصل دولت گرا

ن دولت {به اصطالح} یسی موفق نشد ایناکارآ باقی ماند. اِعمال زور پل
ِک داخلی نجات دهد؛ و پس از سپري یرا از گزند رکودِ بوروکرات» ستیالیسوس«

ن دولتی هرگز قادر نخواهد بود در رقابتی یشده پنجاه سال روشن شد که چن
ها ن تالطمیروز شود. آخریل شده بود پیست بر او تحمیتالیکه از سوي خصم کاپ

ی یتالشها» 68ماه مه «و » یانقالب فرهنگ«عنی یدوم،  يهمرحل هايو آشوب
 ست.یت حزب کمونیبودند براي حل معضل عدم کفا

 
 
 ان پرده هایم

چهل ساله  يهان پردیک میدوم،  يهاول و آغاز مرحل يهان مرحلیپا يهدر فاصل
رقابل دفاع یستی ناموجه و غیکمون يهیوجود داشت که در آن اعالم شد فرض

روزمند ین پیسم در سراسر کره زمیالیالدي امپریم 1914تا  1871است. از سال 
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الدي یم 1970 يهز در دهیستی نیکمون يهیدوم فرض يهبود. از وقتی که مرحل
گر یم که در آن دشمن بار دیگر هستید يهان پردیک مید، شاهد یان رسیبه پا

ش اجتناب یت است گشایحائز اهمتی آنچه ین وضعیافته است. در چنیتفوق 
ن یستی است. اما واضح است که ایکمون يهیدي از فرضیجد يهر مرحلیناپذ

ز نخواهد شد. ینطور نیدوم باشد و ا يهمرحل يهمرحله نمی تواند ادام
ا، دولت یسم، حزب پرولتارینیسم، جنبش کارگري، دموکراسی خلقی، لنیمارکس
براي ما اي دهیگر فایستم ــ دیابداعات و اختراعات قرن بستی ــ همه یالیسوس

ن ابداعات در سطح نظري هنوز قابل مطالعه هستند؛ اما ینخواهند داشت. قطعاً ا
دوم تمام شده و  يهند. مرحلیگر به کار ما نمی آیاست عملی دیدر سطح س

 هوده است.یاي آن بیتالش براي اح

 
راند، هنگامی که می دشمن برآن حکم کهاي ان پردهیدر وضع کنونی، طی م

ت یست که با قاطعیر نیتازه با موانع بی شمار روبرو است، امکانپذ هايآزمون
سوم چه خواهد بود. اما جهت حرکت به شکل عام خود  يهم خصلت مرحلییبگو

ان ید میجداي ص است. جهت حرکت طوري خواهد بود که رابطهیقابل تشخ
 يهیکه مظاهر اولاي ک برقرار کند ــ رابطهیلوژدئویاسی و سطوح ایجنبش س

(در ماه مه » تیانقالب در ذهن«ا اصطالح ی» یانقالب فرهنگ«آنرا در اصطالح 
اول  يهکه از مرحلاي خییک و تاریتئور هايم. البته درسیشاهد بود) 68

کماکان م، یادگرفتیدوم  يهروزي که از مرحلیت پیت و مرکزیم، و اهمیآموخت
ک جنبش بدون شکل یسوم] نه  يهبراي ما مهم است. ولی راه حل [براي مرحل

) خواهد بود که از ذکاوت انبوه مردم يا جنبش چندفورمی توده ای(اي توده
سم باور یو نگري و مبارزان ضدگلوبالیرد، آنطور که آنتونیگمی تود/ ) الهامی(مالت

د، آنطور که یجد يهزه شدیاتر و دموکریک حزب توده گیدارند ــ و نه 
د بسته اند. جنبش (قرن نوزدهم) و حزب (قرن یامها ستیو مائوها ستیتروتسک

ستی بودند؛ یکمون يهیمشخصِ [وابسته به زمان و مکان] فرض هايستم) شکلیب
دولتهاي  یست. در عوض، به دنبال تجارب منفیر نیگر بازگشت به آنها امکانپذید

مه «و » یانقالب فرهنگ«و درسهاي مبهم » یستیالیسوس«{به اصطالح} 
گري یسم را در وجه و شکل دیکمون يهیما آن است که فرض يهفی، وظ»1968



 183 عبدي کالنتري                  بهبود کیفیت زندگی         
 

اسی ظهور کند. یس يهاز تجرباي تازه هايم، تا آن در درون شکلینیافریاز نو ب
ط ید توجه مان را بر شرایا باده و تجربی است. میچین پیل کار ما چنین دلیبه هم

د یم. ما بایآنرا بهبود ببخش هاينکه فقط روشیم، نه ایوجود آن متمرکز کن
روي کار یاد نین فرض و گزاره که انقیم ــ ایه کنیسم را از نو تعبیکمون يهیفرض

 يهد در حوزین گزاره را بایست ــ ایر نیحاکم اجتناب ناپذ يهتوسط طبق
 م.یدوباره مستقر سازک یدئولوژیا

 
م ییرا بجواي م نقطهیتوانمی شییسر خواهد شد؟ به طور آزماین اقدام چگونه میا

نظم حاکم قرار داشته باشد، نظمی که  یم که خارج از بعد زمانی ـ مکانیابیو ب
) نام گذاشت. service of wealth» (] خدمتِ ثروتيهحوز«[ژاك الکان آنرا 

قرار » خدمت به ثروت«م که در تقابلِ فورمال و رسمی با یکندا یپاي عنی نقطهی
ورسال) را هم در بر داشته یونیقت جهانشمول (یک حقیک یرد و همزمان یگ

ا وجود یک دنیفقط «قت باشد که  ین حقیتواند اعالم امیاي ن نقطهیباشد. چن
داري ه یست؟ سرمایچ» ا وجود داردیک دنیفقط «ن گفته که یمنظور از ا» دارد.

ک نظم جهانی وجود دارد که او آنرا یکند که فقط می معاصر هم با غرور اعالم
ضدجهانی «ا ی» ضد گلوبال شدن«ز از ین نظم نیخلق کرده است. مخالفان ا

 هاياست عبارت است از راهیف آنها از سیرانند. در اصل، تعرمی سخن» شدن
 م.یش را داریزوحرکت از جهان حاضر کنونی به سمت جهانی که آر یعمل

 
 humanانسانی ( هايت/سوژهیک جهان واحد از ذهنیا واقعاً یم آیپرسمی اما

subjectsا است ــ ی) وجود دارد؟ جهان واحد گلوبال شده فقط جهان واحد اش
مربوط به  هايشوندــ و جهان واحد نشانهمی ی که براي فروش عرضهیزهایچ

نی یش بیبازار جهانی همانطور که مارکس پعنی ی)؛ monetary signsپول (
ها ن جهان محروم شده اند، بعضییت مردم جهان از دسترسی به ایکرده بود. اکثر

د یبا» ک جهان براي همه وجود داردیتنها «ن حکم که یر. [ایحتا با غل و زنج
ح ید اکنون آنرا توضیما است که با يهفین وظیف شود. همیگري تعریبه نحو د

 م.]یده
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گانه مملو یک جهان یباشد براي شروع اي ن قرار بود نشانهیوار برلیبرانداختن د
ن آشکار است که یوار برلیختن دیست سال پس از فروری. بیاز آزادي و دموکراس

وارش را فقط جابه جا کرده است؛ به جاي آنکه غرب را از شرق جدا یجهان د
ران شده یر و ویدار را از جنوب فقه یوار اکنون شمال ثروتمند سرماین دیکند ا

ان یرود: ممی در سراسر جهان دوباره باالاي وارهاي تازهیکند. دمی سوا
قا و مناطق یان آفریاالت متحده، میک و ایان مکزیلی ها، میان و اسرائینیفلسط
ر، اعم از یمردم فق هايبرآمده از ثروت و خواسته هايان خوشییی، میایاسپان

 شهرهاي بزرگ. هاينیو زاغه نشها ا ساکنان حلبی آبادیان ده ییروستا

 
م دردناك یم تقسیپردازمی هیسرما يهافتین جهان وحدت یمتی که براي ایق

هستی انسانی است به شکل مناطقی جدا شده ــ مناطقی که با زور سگهاي 
خاردار، و ترك وطن  هايمیک، پاسداران آبهاي مرزي، سیس، کنترل بوروکراتیپل

 شناخته» مهاجرت يهمسأل«که امروزه به نام اي از هم جدا شده اند. مسأله
ي » افتهیجهان وحدت «ت که ین واقعیست مگر شاهدي بر ایزي نیشود چمی

 ست.یش نیبی بیشن فریزیزاده از گلوبال

 
 اتحاد در عمل

ک توافق یم از ینمی خواهد وارونه بررسی کرد. ما یاسی را باین، مشکل سیبنابر ا
نکه جهان وجود دارد شروع کرده و سپس دست به اعمال یک بر سر ایتیآنال

ی هایژگییم. ویر دهییجهان را تغ هايژگییم تا ویو)ي بزنیه شده (نورماتیتوص
ما وجود [جهان] است.  يهستند، بلکه مسألیر کنند مورد اختالف نیید تغیکه با

 [کدام جهان؟]

 
م شده یمه تقسیدر تقابل با جهانی که به نحوي مصنوعی و طاقت سوز به دو ن

د از همان ابتدا وجود یکند ــ ما بامی آن را مؤکد» غرب« يهــ انفصالی که واژ
) مورد axiomوم/یهی (اکزیه و بدیک اصل اولیک جهان واحد را به عنوان ی

به معنی » ک جهان وجود داردیتنها «ن عبارت ساده که یم. ایهد قرار دیتأک
انه ین عبارت عبارتی اجراگرایست. اینی نیتی عیري از وضعیجه گینت
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عنی سخنی که هم هنگام با گفتن اش ی) است [ performativeو/ی(پرفورمات
 میریگمی میم و تصمیکنمی ن عبارت ما قصدید]. با گفتن ایآمی ز دریبه اجرا ن

ما  يهفین اصل، سپس وظین است. با وفاداري به این چنیکه [جهان] براي ما ا
 م.یح دهیمی را توضین تصمیندهاي چنیآن خواهد بود که برآ

 
ص دهم همه به جهانی تعلق دارند که یند آن است که من تشخین برآینخست

کارگر نم؛ آن یبمی رستوران يهی که در آشپزخانیقایمن دارم: آن کارگر آفر
کند؛ آن زن باحجاب که کودکانش را براي می مراکشی که دارد جاده را سوراخ
م؛ یکنمی حاکم را وارونه يهدین جاست که ما ایگردش به پارك آورده است. هم

م] یزنمی ا و عالمت هاست [کناریت اشیر حاکمیجهان مشترکی را که ز يهدیا
نجا، یفعال را، هم اکنون و همو به جاي آن وحدت جهانی از موجودات زنده و 

م و ین،  غذا، و تعلین انسانها که از لحاظ زبان، طرز لباس، دیم. ایبرمی ساز
ت، با من تفاوت دارند، درست همانند من وجود دارند؛ و از آنجا که آنها مثل یترب

 گر، مایتوانم با آنها بحث کنم؛ و مثل بحث با هرکس دمی من وجود دارند، من
ش شرط، آن است که یم. اما پیا نکنیم یبر سر موضوعاتی توافق بکنم یتوانمی

 م.یک جهان وجود داریآنها و من در 

 
» اي مایدن«شود؛ می نجا به ما اعتراض خواهد شد که تفاوتهاي فرهنگی چهیدر ا

عنی یرفته باشند، یرا پذ» ما هايارزش«شود که می فقط شامل کسانی
ن یزنان، و حقوق بشر. کسانی که فرهنگ شان متضاد با ادموکراسی، احترام به 

وندند ین جهان بپیخواهند به امی ن جهان تعلق ندارند؛ اگر آنهایاست به اها ارزش
کوال سارکوزي یهمانطور که ن». ادغام شوند«د یرند، بایما را بپذ هايد ارزشیبا

را دوست داشته  د فرانسهیبخواهند در فرانسه بمانند باها اگر خارجی«گفت، 
 »نجا را ترك کنند.ید اینصورت بایر ایباشند؛ در غ

 
خود را فراموش  يهیم از همان ابتدا اصل اولیم شرط و شروط بگذاریاما اگر بخواه

ک جهان متشکل از مردان و زنان زنده وجود یفقط «م، همان اصل که یکرده ا
م. یظر داشته باشن هرکشور را مد نید قوانیممکن است گفته شود با» دارد.
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ک جهان ید همه به یش شرط را ندارد که بگوین پیدرست است. اما قانون، ا
ک حکم موقت است که در بخش کوچکی از آن جهان یتعلق دارند. قانون تنها 
د یست همه قانون را دوست داشته باشند بلکه فقط بایواحد جاري است. قرار ن

نی داشته یتواند قوانمی زیمردان زنده ناز آن اطاعت کنند. جهان واحدِ زنان و 
ش شرطهاي یش شرط است، پیزي که نمی تواند داشته باشد پیباشد؛ اما چ

ن جهان نمی توان ین جهان. براي بودن در ایبراي بودن در ا» یفرهنگ«ا یذهنی 
گري باشد. جهان واحد درست ید مثل دیش شرط گذاشت که هرکس بایپ

فاوت در آن وجود دارد. از لحاظ فلسفی، تفاوت ت تیی است که بی نهایهمانجا
 لیجاد نمی کند بلکه اصل وجودي آن را تشکین وحدت خللی اینه تنها در ا

 دهد.می

 
ر یتوان به نحوي زمی بی شمار را هايا تفاوتید که آیآمی شین سوآل پیآنگاه ا

گر ین است که دیا معنی اش اینظارت درآورد. جهان واحد به جاي خود، اما آ
ا مسلمان بودن یگر مراکشی بودن در فرانسه، یفرانسوي بودن بی معنی است؟ د

ن ینکه دوام ایا اید؟ یاید به حساب بیحی دارد نبایمس هايدر کشوري که سنت
 م؟ید همچون مشکل و مسأله تلقی کنیرا باها تیهو

 
اتی یفیات و کیعبارت است از آن سلسله از خصوص» تیهو«ف از ین تعریساده تر

» خود«ن یدهد. اما امی صیاش را در آنها تشخ» خود«ک گروه، یا یک فرد یکه 
مربوط  هايژگییات و ویفیک يهان همیزي است که در میست؟ خود، آن چیچ

ک یم که ییم بگویتوانمی ماند. پسمی ر باقییش نامتغیت، کم و بیک هویبه 
دارد. مثالً، می برپا نگهر را یک نامتغیات است که یفیاز کاي ت مجموعهیهو
ل او را یا استایرِ سبک یزي است که توسط اش نامتغیک هنرمند آن چیت یهو

ی است که یزهایچ يهت همجنسگرا متشکل از همیکند؛ هومی صیقابل تشخ
ت یکه مورد خواست جنسی است؛ هواي ژهیرِ ویرد با نامتغیگمی وند قراریدر پ

ن یت در ایآن است که توسط اش عضوک کشور یخارجی در  يهتیک کمونی
عنی زبان، حرکات واشارات دست وبدن، طرز یص است یته قابل تشخیکمون

 ره.یلباس، عادات خورد و خوراك و غ
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ت به دو یرها، آنگاه هویعنی توسط نامتغیم، یف کنین تعریت را چنیوقتی هو

ت یهوک سو ی) . از difference» (تفاوت«شود به مفهوم می ق مربوطیطر
گر، همان یکند؛ و از سوي دمی هیزي است که آنرا متفاوت از بقیهمان چ

ت دو یح هویل شود. تصریري است که نمی تواند به متفاوت از خود تبدیرمتغیغ
ورزد که من می ن اصرارین جنبه منفی است و بر ایز دارد. نخستیگر نید يهجنب

اي براي ادغام شدن جنبه رونیین جنبه در مقابل فشارهاي بیستم. ایگري نید
کند که آداب می حیق ممکن تصریر است. کارگر مراکشی به هر طریاجتناب ناپذ

ی خرده بورژوا است. او حتا یک اروپای هاياو متفاوت از آداب و سنت هايو سنت
ن جنبه یورزد. دوممی شترید بیا عرفی خود تأکینی یت دیهو هايژگییبر و

ـ چیک موقعیت درون یتحول وگسترش هوشود به می مربوط ه یزي شبیت تازه ـ
کارگر مراکشی آن ». خواهی همان بشومی هرچه«چه که یمعروف ن يهبه گفت

اي وهیسازد کنار نمی گذارد، اما به مرور و به شمی ت فردي اش رایچه را که هو
ظ گري که سرانجام، چه از لحایزهاي دیدهد با چمی خالقانه خود را مطابقت

ابد. یمی رساند که در آن خود را بازمی ییاجتماعی و چه خانوادگی، او را به جا
ک کارگر مراکشی در یعنی یکند ــ می وه، او آنچه را که هست ابداعین شیبه ا
ـ و ایپار ق گسترش یق گسست و شکاف درونی، بلکه از طرین کار را نه از طریس ـ

 کند.می ت خودیدادن هو

 
در جهتی عمل خواهدکرد » ک جهان وجود داردیفقط «اسی اصل یندهاي سیبرآ

 يهک تجربیک مثال ــ یم کند. یرا تحکها تیجهانشمول در هو هايژگییکه و
ل شد و در آن کارگرانِ فاقد یس تشکیراً در پاریبود که اخاي محلی ــ جلسه

وجود اوراق اقامت و شهروندان فرانسوي دور هم جمع شدند و تقاضا کردند که 
ت ساده که آنها در ین واقعیت شناخته شود؛ به خاطر ایکارگران خارجی به رسم

عی ینها به طور طبیا يهست؛ همیرقانونی نیچ کس غینجا حضور دارند؛ هیا
برند ــ می ت وجودي مشابهی به سریی است که در موقعیانسانها يهخواست
 ک جهان مشترك.یمردم 
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 زمان و شهامت
ن یبا ا«پرسد، می کان مده آ از اویکی از نزدیکورنی،  هايشنامهینماکی از یدر 

شتن یخودم، خو«دهد، می مده آ پاسخ» ماند؟می اندازه از شوربختی، از تو چه
 »ن بس!یام، و هم

 
دارد شهامتی است که با آن سرنوشت خود را می ش نگهیآنچه مده آ براي خو

ی با یارویلت در روین فضیمهم تر م کهینجا برآن هستیزند؛ و ما امی رقم
ز ی) است. ژاك الکان نcourageلت شهامت (کارج/یزمانه، فض هايسردرگمی

ن مسأله یپردازد هممی ک ناتوانی و افسردگی ناشی از آنیتیوقتی به عالج آنال
 کشد.می شیرا پ

 
مربوط کی یالکتیالوگهاي افالطون به مباحث دید طبق الگوي دین بحث نبایا ایآ

، »شهامت يهالوگ دربارید«نجامد؟ در بخش معروف یبه شهامت و عدالت ب
شهامت آن است که «دهد، می ن پاسخیژنرال الشس در برابر پرسش سقراط چن

» رد شوم.ینم، به سوي او بشتابم و با او وارد نیوقتی دشمن را در برابر خود بب
ن یا«د، یگومی به ژنرال ن پاسخ چندان راضی نشده با مالطفتیسقراط که از ا

ما » ف اشتباه گرفت.ید با تعریک مثال را نبایمثال خوبی است براي شهامت؛ اما 
ف خود را ینجا، با احتمال مرتکب شدن همان خطاي ژنرال الشس، تعریز در این

 م.یکنمی از شهامت ارائه

 
لت یم؛ فضیری) بپذvirtueلت (یک فضید به عنوان ینخست، مقام شهامت را با

زي است که خود را برمی یست بلکه چیزي سرشتی نیا چیعی یک منش طبی
لتی است که ین، شهامت آن نوع فضیسازد. بنابرامی ا انسان در عمل آنرایسازد 

ن یکند. امی ) جلوه گرthe impossibleخود را با مقاومت در برابر امر دشوار (
ري ید دلیرا بااي هست. مقاومت لحظیع نیو سراي لحظه يهک مقابلیفقط 

)heroismلت بلکه به یري همواره نه به عنوان فضی) نام گذاشت، نه شهامت. دل
عنی آن ی) شناخته شده است، postureشگر (یا عمل نمایک حرکت یعنوان 
کند با امر دشوار چهره به چهره شود. اما می که انسان به ناگهان عزماي لحظه
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به شکل مقاوم ماندن و مقاومت برمی سازد؛  شهامت، خود را در درون امر دشوار
داکردن و شهامت نشان دادن یشود. شهامت پمی خام آن محسوب يهزمان ماد

عملی است که طول و استمرار آن متفاوت است با  استمراري که قانون جهان 
ی قرار دارد که با یم در جاییجومی که ما آنرااي کند. نقطهمی لیبر ما تحم

ن است. آنها که زندانی زمان بندي یبرداشت متفاوتی از زمان قر
شه، مثل کارگزاران حزب یهماند ) ي نظم حاکمtemporality/یتی(تمپورال

ک یراك و حاال باز یت شیدوازده سال حاکم«شوند که، می ست، شاکییالیسوس
ک عمر یست و دو سال؛ ید هم بیکند هفده سال، شامی گر انتخابات،یدور د
ن حالت به یشوند و در بدترمی ن حالت افسرده و گمگشته حالیدر بهتر» تمام!

 وندند.یپمی جمع خودفروختگان

 
خ انقالبی یم تا به تاریک تریقرن نوزدهم نزد هاياري جهات ما به پرسشیاز بس
قرن نوزدهم دوباره سربرآورده اند: مناطق  هايدهیف بزرگی از پدیستم. طیقرن ب

خدمت به «ی که خود را در هایاستیروزافزون، س هايبزرگی از فقر، نابرابري
اري از یت بسی] جوانها، عبودیا بی هدفیسم [یلیهیمحو کرده اند؛ ن» ثروت

خواهند می ر فشاریو اقدامات تجربی معدودي که زها روشنفکران؛ آزمون
 نها به مایا يهاده کنند . . . همیتی در به شکلی محدود پسیکمون يهیفرض
روزي و به قدرت رساندن ید که درست همانند قرن نوزدهم، مسأله پیگومی
ما است  يهفین وظیت آن است. ایط موجودیست بلکه پرداختن به شرایه نیفرض

شگی یاند هايارتجاعی حاکم بر دوران. با جمع بستن پروسه يهان پردیطی م
 يهورسال) و تجربیونیگلوبال، همواره جهانشمول//ی(همواره با خصلت جهان

ستی یکمون يهیم فرضیا منفرد، اما قابل انتقال)، تا بتوانیاسی (همواره محلی یس
 ن صعب. ///یم، هم در آگاهی خود و هم بر زمینیافریرا بازب
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