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 کتاب

کنند، کنند، چیزی تولید نمیبزرگ نمی دهایشان را خو پزند، بچهروند. خوراک نمیآنها خرید نمی
توانند می. را ها: یعنی آدمرا دارندکار دیگران که بتوان خورد، پوشید، خواند یا تماشا کرد. برای این

تر ببندند، چرا همه ها را سفتتوضیح دهند، که چرا باید کارآمدتر شوند و کمربند روشنیبهبرایشان 
 چه که هست.، منطقه، غرب یا هرنجات دهندرا ]زمین[ باید همکاری کنند، تا سیاره 

و نه ، هستند هاپرندهدر بشقاب های سبزِ کوتولهنه اند. یرههستند، که بر زندگی ما چ 1هاییآنها الیین
بنگریم، سرانجام ژرفانه . ولی اگر شوندآسان شناخته نمی ‒های ترسناک از ژرفنای گیتی مترسک

دهد، و اش را به ما وام میعینک ویژه Christoph Spehrشناسیم. کریستوف ْشپهر آنها را می
ها، در ها، در خانوادهها، در کارخانهشوند، در دولتها و در کنسرسیوممییافت جا : آنها همهشگفتا

ها را ی مدنی، از آن، که بهترینند، از پایداری و جامعهگویمی سخنشدن ها. از جهانیآموزشگاه
. کریستوف کنترل کننداندیشند، که چگونه ما را همواره بهتر خواهند. ولی فقط به آن میبرای ما می

تر مداکار  گنارش هموارهطلبد، که می «داتی ]اتونومی، خودمختاری[خوداز  سیاست»در برابر، ْشپهر 
دهد، چگونه از کند. کتاب او نشان می، بلکه حاکمیت را حل و فصل میکندنمی تجویزجهان را 

الیینی های نو پیشگیری کنیم. زیرا که  و چگونه از پیدایش همواره الیین شویمرها ها الیین شر
 کوچک در هریک از ما نهفته است.

 نویسنده

شناس و کارشناس سیاسِی ، نویسنده، تاریخ1963، زادسال Christoph Spehrکریستوف ْشپهر 
نخستین بار « ها در میان ما هستند! سلطه و آزادی در دوران دمکراتیکِالیین»آلمانی است. کتاب او 

در  2015 ژانویۀبار دیگر در و  Goldman-Verlag, Münchenدر آلمان در  1999در اکتبر 
SeitenHieb-Verlag  رسید چاپبه. 

                                                        

. به معنای بیگانه، غیر خودی و اجنبی است که در سراسر کتاب به همین معنا آمده است Alienالیین  1

 .کار رفته استی فرازمینی بههای دیگر بوده، واژهفقط هرجا که سخن از هستومندانی از سیاره
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 یادداشت مترجم

ها در میان ما هستند! سلطه و آزادی در ِالیین» ِی متن آلمانبرگردان پارسی از  ،دستکتاب در 
این ترجمه بر پایۀ متن آلمانی زیر انجام است.  ْشپهرکریستوف  ۀنوشت« دوران دمکراتیک

 است:گرفته 
Christoph Spehr, Die Aliens sind unter uns! Herrschaft und Befreiung im 

demokratischen Zeitalter, Goldmselbstmann Verlag GmbH, München, 1. 

Auflage Oktober 1999. 

ها و عبارتهایی به زبان انگلیسی آورده است که من در جای واژه–نویسنده در متن کتاب جای
از  عبارتهای درون کمانکها )(ام. آنها را نیز به متن افزوده ِی کنار اصل انگلیسی، برگردان پارس

گاهی ،بیشتر ِی برای روشنگرنویسنده است. خود  های برخی واژهو همچم های افزوده آ
 هایمنبعگیری از ام با بهرهدیدههر جا که نیاز ام. و ها ][ جای دادهپارسی را در درون کروشه

و ناآشنا برای خوانندۀ پارسی زبان های ویژسته ]تخصصی[ اینترنت واژهو همچنین  رسدر دست
 .امتوضیح دادهدر پانوشتها را 

دانم شایسته میاست که در اینجا  ْشپهرکریستوف نویسندۀ کتاب،  از آِن همۀ حقوق متن 
 برای پخش برگردان پارسی از او سپاسگزاری کنم.

 
 . م.ه     2017، برابر با اکتبر 1396بِرِمن، شریور 
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 2گرمویه-ِالیین. 1
Alien-Blues  

؛ گرچه شاید هم ایموقت آنجا نبودهبا اینکه هیچشناسیم، ما می ۀکه هم وجود دارندجاهایی 
 4ست. از آهنگی از کوئیناچنین جایی  Emerald Bar 3میخانه زمرد .وجود نداشته باشند

Queen  جا هست.  کمی کهنه و فرسوده است، می، ولی همه«بالهایت را بگشا»آید، می-

به درستی دید، یا بامدادان، هنگامی که گرد و غبار توان آن را نخست پس از پایان کار روزانه 
است، که میخانه  Sammy زدایند، پیش از آنکه کار از نو آغاز شود. این کار ِسمیاز آن می

های روز پیش ایستاده و جارو زمرد را پاکیزه نگهدارد. او روز به روز با جارویی در میان زباله
د. با اینکه ِسمی بیشتر خجالتی و هراسان است، کند. کاری نیست که کسی را خشنود کنمی

تواند این اندیشه را از سرش بیرون کند، که در زندگی باید چیزی بیشتر از کف ولی او نیز نمی
 زمین میخانه زمرد وجود داشته باشد.

اش عادت کرده است، که از زندگی برای ِسمی آسان نیست. سراسرِ  شناختاین 
کند، که شو را تماشا کند. دخالت کردن خطرناک است، های دیگران پیروی دستور 

گاهی و تصمیم غذایی ایستاده خطرناک  ۀزنجیر  های خودسرانه برای کسی که در تهِ خودآ
را تغییر دهد، تصمیم  وضع کهاندیشد . ِسمی به این میاستاست. ولی وسوسه بسیار نیرومند 

کند از آنجا برود. ر رؤیایش آرزو میگرفته است، که این زندگی مرده را پشت سر بگذارد. د
 از اینجا دور شو، پیش از آنکه دیر شود.

                                                        

های ی متنبلوز سبکی از موسیقی است که در آمریکای شمالی پدید آمده و بیشتر در برگیرنده 2

ی هژدهم به صوتی و ابزاری است که در گذار سده ی  ده، زار و خسته است. شکلی از موسیقافسر

از  blues یی آمریکا توسعه یافته است. واژهآمریکایی در ایاالت متحده-ی آفرونوزدهم در جامعه
گین"( هستم )"من غم I feel blueیا  I’ve got the blues ی  [ عبارت انگلیسی  مند ]مانندگویتوصیف نگاره

 .برکشیده شده است

 است. تنها یک نام انگاشتی ام و آورده Emerald Barمیخانه زمرد را بجای  3

4 Queen  گروه راک بریتانیایی با همکاری فردی مرکوریFreddie Mercuryبرایان م ی ،Brian May ،

 ویکیپدیا  John Deacon .و جان دیکن Roger Taylorراجر تیلور 
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زمرد پاکیزه  د. با خیالبافی، میخانهاندیشدیگری می ۀگونروشن است بهکارفرمای ِسمی 
شناسد. ها را میاند. او این نشانهها را دیده که آمده و رفتهشود. کارفرما، بسیار ِسمینمی

ه کار گماردو یکی دیگر به رودوجود دارند از اینکه یک رفتگر از دست بچیزهای بدتری 
کنند. رئیسان دیگر می ۀکند که همکاری می ، اما این پرسشی بنیادی است. رئیِس ِسمیشود

جنگد. چه که مانعی میان او و زمین پاکیزه باشد میخواهد، و با هراو زمین پاکیزه می
کوشد زمین پاکیزه ضروری است، آدمی ِسمی، که سخت میهنگامی که ماشیْن ِسمی برای 

های جهان است، دشمن کف زمین ۀشک خطری برای همخود آید، بیدر ماشیْن ِسمی به
نابود ِسمی را  ِی آدم ۀکارفرمایان نخست در این است که برنام ۀهم کاراز اینرو تمدن است. 
 ِسمی را درهم نریزد. ِی ماشین ۀکنند، تا برنام

چیزی که کارفرمایان  ‒های سمج آدمی پاک شود گریفتنهِسمی باید همواره از ماشیْن 
به آن بیندیشند. کارفرما برای  آنکهیطور خودکار، ب، بپردازندمیبه آن شان ار اصلیدر کنار ک

های پوچ را از مغزش بیرون کند و به این بیندیشد که کند؛ ِسمی باید خیالکار گوشزد می
 ِی فرسختزمین، و دیگر هیچ. انگار این کافی نیست، کارفرما با  اروکش کفکیست: ج

است، آدمی  نخوریدردب کند، که او آدمِسمی روشن می رود. برایپیش می یبیشتر [شدت]
آید. و دوباره هشدار رسمی هیچ آرزویی، و اینکه هرگز کاری از دستش برنمیی از پریشان، ب
کنی. تو این یست، که تو کیستی؟ تو اینجا زمین را جارو مییابد: برایت روشن نادامه می

 هم رفتار کن. گونهانهمه باین هستی، و دیگر هیچ. بنابر

گفته ها بازست. و پر از داستانهایی است که در میخانه زمرداا هجهان پر از میخانه زمرد
تر[ ]دقیق 5ترپرسونداستانی است در میان مردان، « بالهایت را بگشا»د. آهنگ نشو می

طبقاتی. متن در  شپرس ۀوسیلبم از هجدا بگوییم در میان مردان سپید، در سرزمینی ثروتمند، 
شود رسد، که بالها را بگشاید و از آنجا بگریزد، زیرا که گفته میفراخواندن ِسمی به اوج می

                                                        

  .اخترفیزیک، دکتر حیدری مالیری-فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسیهای پارسی از واژه 5  
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که ؛ جارو بکشنددر میخانه زمرد بیوسید که توان است. از مردان آزاد نمی« مردی آزاد»او 
برای  [طبیعیزاستاری ]کشیدِن زمین شغلی  انگار که جاروشود، کمی چنین نیوشیده می

برای مرد سپید بویژه تحقیرآمیز  روایناز بردگان، زنان، سیاهان و کوچندگان مکزیکی است و 
نیستند، همین و  پرده بگوییم این ممکن نیست؛ نکته اینجاست، که دیگران شایستهاست. بی

 بس. این داستان آنان نیست.

-، خللی نمیای جهانی استزمرد پدیده، که میخانه ع[واقبوده ]امر این در موضوع این 

، در Iyamidé Hazely، ایامیده هازلی Sierra Leoneالئونی سیرِ  –بریتانیایی ۀ. سراینداندازد
گوید، حکایتی از زنان برای میباز زمرد را از میخانه خود داستان« سیاسی ِی همبستگ»سرود 

شان یافته است، و رهبرانش مردان همرزمی هستند، که پیامزمرِد او چِپ سازمان زنان. میخانه
« خواهر، برای جنبش قهوه درست کن، خواهر، برای نبرد بچه درست کن.: »استبدین معنا 

رسد، و همرزمان با هر چه، که زنانه است، که با آنها نبرد به پیروزی نمی هر چیز دیگر چرند
میان آنان و پیروزی ایستاده است، خواهند جنگید. برگردان آن همان است: برایت روشن 

گونه همان هباین تولید بچه. بنابر دستگاهی، جوشقهوه دستگاهنیست، که تو کیستی؟ تو یک 
 هم رفتار کن.

از واقعیتی است، که برخی زمین جارو  د، بیشکنمی را برجستهها زمرد چیزی که میخانه
که در  تجربه است، که مردمیاین برند. ها میسازند و سودکنند و برخی دیگر برنامه میمی

 ۀکنند، برناممی پیروی ایبیگانه ۀو تو، از برنام رسند، مثل منمی گرنهعادی ب نخستنگاه 
؛ که همبستگی آنها به دانناسشمیگانه ای بیگونه ، که آنها را همچون وابستگان بهایدشمنانه

-دیده می هاآدمسان هموابسته است. آنها فقط ه قرارداد بیگانیک تو تعلق ندارد، بلکه به 

از  رویهای بیگانه یا به هر از سیاره هستومندانیهستند. فرازمینی،  ِالیین. در واقع شوند
کنند. خوب، آنها منطق آن عمل میهمخواند با سپارش آن و  ۀبر پایای بیگانه، که برنامه

کند. برایشان دردآور است، وقتی رفته این کمکی نمیهماند، ولی رویدارای بخشهای انسانی



 

22 

 

ات را اجتماعی–یای رفاهکنند، کمکهقتی که تو را اخراج میکنند، و که از کار برکنارت می
گوشت دم توپ به جنگ  همچون، هنگامی که تو را کننداحساس گناه میکنند. قطع می

کنند، کنند. با تو همدردی میکنند، تو را در آزمون رد میات را سانسور میفرستند، نوشتهمی
ریزند. ات برنامه می، برای شکمنکوهندرا میهایت کاهند، رؤیاهنگامی که از دستمزدت می

روی چاالکی ست. با ، آنچنان هم برایشان دردآور نیبراستیکنند. و، ها را میولی این کار
سفارشی ی که هنگامیابد، که آدم به آن دست می ایسُبکی، با همان کنندتمرکز می موضوع

 .کندرا دنبال می

ش را اد. بیشتر از آنجا که کارفرما موقعیتنشو زمرد آغاز می ها در میخانهخیزش ۀهم
-ر و اللک»کوچک در داستان  ۀکارخانآن دهد، مانند کارفرمای بیش از اندازه گسترش می

گوید: دهد، و در پاسخ به اعتراض کارگران میها را کاهش میی آلبر کامو. او دستمزد«ها
-مرد نباید این»انجامد، زیرا این به اعتصاب می« ماندخواهد، دست خالی میه نمیکسی ک»

-که یکی بیدار مید، نشو می آغاززمرد از آنجا  خیزشهای دیگر در میخانه«. گونه حرف بزند

زن »نگرد، مانند آن زن در داستان دیگر کامو، شود و برای نخستین بار به پیرامون خویش می
دهد. به میسررا اندیشد و گریه اش میزندگی ۀشود، در بار بیدار می ها، که شب«بدکاره

کارش دنبال سفِر زن او را تمام روز در « چیزی نیست، چیزی نیست.»گوید: مردش می
زمرد افته است، که این زناشویی، میخانه دری اکنونیک آویزه، و  همچونکرده است، 

و گوشود گفتآن نمی ۀش در آنجا از پیش تعیین شده است و در بار ااوست، که تکلیف
ه اشتدر زیر نظ در هنگام کارهمۀ روز را او زن گفتن با این مرد بیهوده است. کرد. سخن

و  رودمی اشارشپسدنبال با آن ، که مرد ایسُبکیست، آن ا هاِالیین ۀن برنام. این همااست
 .کندیم عالقهبی یکسرهزن او را برای که  آن

ها برای آن ِالیین. توان گفتنمی یآسانبه، به هیچ رو شودچه چیزی میشامل این قرارداد 
گویند، دمکراسی، سخن می [تمدنشارینش ]برند. از کار میبه  و پیچیده های غلمبهواژه
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های ِالیین. گونه، بارآوری، رفاه، و از این بوم، زیست[توسعهگوالش ]، نفان ]ملت[ دادگری،
بسامان، کار تمیز، محیط کار  ِی برند: زناشویکار می تری بههای کوچکتر واژهکوچک

ها در [مادر–پدرِپرمار ]های شورای )مانند خواسته« و آرامش در مدرسه آشتی»خوب یا 
بی از  ۀدر بار همیشه (. واپسینهای در سال Bremenهای شهر برمن مدرسهاعتصاب 
انرژی و  ۀبی بازدارند جریانها، ایستادگی+است، از میان برداشتن  معینیامر  اصطکاِک 

پاسخداری،  ِی ای است از واگذارهای بزرگ. برنامهگونه هدفها ]منابع[ به سوی هربازَخن
 از واسپردن به دیگران.

روایت خاص خود را از آنچه د، نشو زمرد گفته می ا که در میخانههبسیاری از داستان
داری. . سود. انباشت. پدرساالری. سرمایهدهندبه ما می ستا هاِالیین سپارششود میگفته 

 ِی . چیرگا[گر اقتدارداتارگانورز ] . رواِن ]کلنیالیسم[ . استعمارگرایی ]توتالیتاریسم[هماکی
آنها به تواننمی بد نیستند، ولی امروز یروهیچها بهبورژوایی. این داستان ۀنژاد سفید. جامع

 کنند.ها آنها را تعریف میِالیین است، که گاهی حتا جای شگفتیچندان دل بست. همچنین 

به پندار ، تا بتوان رهایی از این برنامه را است بایسته هاِالیین ۀبرنام شناختتعیین و ولی 
امروزی کمی  یاهارداستاندشود، برای بازگفته می« بالهایت را بگشا». داستانی که در آورد
گذرد: درنگ از ذهن ما مید. یک رشته پرسش وجود دارد که بیرسر میگنلوحانه بهساده

گونه نخواهد بود؟ فرض کنیم، او انر همای دیگاگر ِسمی براستی از آنجا برود، آیا در میخانه
ش رفتار خواهد کرد؟ آیا اپیشین رئیس از یدیگر ۀگونبهآیا او شود، ای میخود دارای میخانه

دولت، مجتمع یا تعاونی باشد، اگر فقط  مالدیگری رفتار کند؟ اگر میخانه  ۀگونبهتواند او می
کارمندانش سگالش  ۀماه با همیا هرستد شده را بفروشد وداد دادورانهکه  ایقهوه
6کند

Supervisionتفاوت چه خواهد بود؟ آیا تفاوتی وجود خواهد داشت؟ : 

                                                        

6   - Supervisionها و سازمانها را در بازتاب و بهبود رفتار گروه ها،سرپرستی: فردها، دسته

گیرند روال کند. سگالشی که در آن کارمندان یاد میهمراهی می شانای و داوطلبانهخصوصی، پیشه

 جویی، رایزنی، اندیشه کردن.چاره .خود را بازنگری و بهتر کنندشغلی 
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–های مردانهجای تجربهه تر است. نه تنها، برای اینکه بداستان ایامیده هاِزلی امروزی
 ۀگوید. بلکه همچنین در یک نقطاز سرکوب جنسیتی یا نژادی سخن می [پرولتریکارگری ]

ها را انجام داده است. یکی در شود. یکی در اینجا نخستین پروازپیشرفته تعریف می ِی تاریخ
 کند. اینمی سربسرش را ااینجا از پیش خود را برای رهایی سازماندهی کرده است و حساب

هایی برای رهایی کوشش]قبال[  پیشانهکند: که تر تفکیک میتر را از کهنههای نو، داستان امر
؛ آوردخود میبه دنبال های نو را ِالیینو ها، رئیسان نو ِالیین؛ که نبرد با رئیسان و نداانجام شده

 ۀیم، روی نقشو ، پس از آنکه رها شزمانیدیر، که ما هنوز اندسختها سرزمرد و که میخانه
ها ببرایم مانند [ضبط کردهواگتیده ]، که آن را در خود خواهیم کردمردی حرکت ز میخانه

 .[کنندضبط می] ندگتَ  میوادر خود را  در قفسهای پیاپی برداشتن که گام

بزرگ و های همیشه روشن است. رادیو در آن روزها از اتومبیل ِالیین–زمرد رادیو در میخانه
-، میکنندتر مییند و زندگی را برای ِسمی آسانآکه بزودی به بازار می های خودکاریجارو

بود. میپرواز کاش ِسمی فقط کمی بلند، ِایکردافزایش رتبه حکایت می بخِت  گفت؛ از
دهد، از اینکه جاروی او باید بدون فرمالدهید وجدان ِسمی را خراش می ِالیین–امروز رایو

formaldehyd
جهانی )»کس باید جایی را جارو کند که در آن ایستاده است باشد، که هر 

باارزشی است.  [حسِی ] ُسِهشِی  ۀکردن با دستها تجربکارو که «( بیندیش، محلی جارو کن
رت پارگِ  و الگوهایوابسته به شرکت  د، روانکاواِن نشو می ترامروزی ها پیوستهزمرد میخانه

پرداخت دستمزد  ی ازب ۀسازند های کوتاهِ آسودن گیری دارند. حتادر تصمیم [کردن شرکت]
 .نداها نیز نوشته شدهاینها در داستان ۀند. هماانگاشتنیهم 

بهتر به آشپزخانه، و به یکی از  هنوزرویم، یا زمرد می میخانه ِی اکنون به اندرونولی 
 Alienismusیسم ِالییند. داستانی از نشو دهیم که در آنجا نقل میهایی گوش فرامیداستان

 پیشرفته.
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خواهند آن را بلکه میکنند، ها زمین را نابود نمییسم پیشرفته یا چرا فرازمینیِالیین
 نگهدارند، و چرا این هم چندان بهتر نیست.

، «Independence Day روز استقالل»آیند. چه در ها همیشه از بیرون میِالییندر هالیوود 
 Starship سربازان فضاناو»یا « Mars Attacks [کندمریخ حمله می]تازد میبهرام »

Troopers» ،ند، از جهانَر های خود ازهم بَد زمین را با چنگالخواهند که می هستومندانی-

 نگربهآور هم گونه شگفتآیند. به همان، میUniversumجایی در گیتی  ،های بسیار دور
-شان بید و از چهرهیخر دست دوم نمیاتومبیل از آنها  گمانبی شماردمی که م ‒ ندرسمی

د. البته که این ایدئولوژی است. با اینکه در سینما یخوانشان را میهای پلیددرنگ هدف
کیلومتری در های سیها روزی با فضاناوِالیین، نباید گمان کنیم که گذاردمی یخوبنایش َه 

بداند، که آنها اینجا  یکسشان را تکان دهند، تا هرهای زشتآسمان پدیدار شوند و خرطوم
 ا هستند.ست که اینجدیرزمانی اشاید  کهچونهستند. 

 دانشهای ۀبر پای که ییهافیلم–ِالیینکالسیِک دانند. برای نمونه ها این را میمبرخی فیل
 رکارپنت به کارگردانی جانThey Live» ،(1988 ) آنها زنده هستند»، ساخته شده اجتماعی

John Carpenter کنند. جان ناداها در میان ما زندگی میِالیینکارپنتر  ۀگفت. بهJohn Nada  ،
ها را از توان فرازمینییابد که با کمک آن میاصلی داستان، اتفاقی به عینکی دست می بازیگر

 بیند.شناخت. و ناگهان او همه چیز را میها بازآدم
زشت نیستند. آنها آداب  بویژههیچ رو یابد، بهزده درمیگونه که نادا شگفتبدانها، ِالیین

اند. ای دارند. پیش از هر چیز، زرنگ و باهوشآراسته ریخِت و  دانندو رسوم سر میز را می
 مهرباِن  ۀشود؛ همسایبرتری داده میدیگران ست در گرفتن رتبه به ا همکاری که سالها

در  مشاورهایش را بپردازد و باغبان استخدام کند؛ کارمند قبضتواند می همیشهسمجی، که 
 ‒شود، او بهتر می ِی زندگشود، تر میعیت عمومی بدقو مچه که مسکن، که بروشنی هر ۀادار 

های نمونه ]تیپیک[ هستند. همچنین مهمترین ِالیین، دیابمیدرکه نادا سان بدانآنها همه، 
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های رهبری ها و دیگر کمیتهاداره سرپرستانها، ، رهبران کنسرسیومبازرسیها، شوراهای دولت
 اشبا عینکنادا شود. اند. فقط کسی متوجه نمیها تشکیل شدهِالیینگسترده از  سانهب

گهی های پنهان در پِس تواند پیاممیهمچنین  ها ِالیینگشایی کند، که های رنگارنگ را رمزآ
کنند. این های تلویزیونی را با آنها پر میبرنامه ۀهای چاپی و همفرآورده ۀها، همشهر ۀهم

گهی شو! فکر نکن! همکاری کن! یا اینکه: کار خودت را گویند: بَخر! همرنگ ها به ما میآ
 بکن!

ها را ِالییننیست. آنچه کننده تعیینآیند، ولی این های کارپنتر از فضا میِالیینهمچنین 
سیاسی و  ۀ، بلکه برنامآورشانشگفتکند، نه خاستگاه آنان یا گروه خون برجسته می

ها که تو یکشنبه است. طوالنی تناهار  وقتکه  گویند،ها به تو میِالییناجتماعی آنها است. 
داری، که کاری برای جامعه انجام دهی؛ که  نخوردهدست هایگنجایشپس از نیمروز هنوز 

رسانی.  آسیب می [ملیفانی ]نَ کشیدن تبهکاری است، زیرا که تو با این کار به اقتصاد سیگار
 کشند.که نیاز دارند از تو بیرون می پروا هستند و با زور هرچه راها کارامد و بیِالیین

همدار در این نکته ها ِالیین ۀهمتر نگاه کنیم. [دقیقپرسون ]با عینک نادا بار دیگر  مبیایی
از  شاننیستند، که خود آمادهکم یا دست آن را ندارند ِی یرو تواناهیچ، که بهندا ]مشترک[

 خود ماندِن انجام دهند و برای زنده ترین کارهای زندگی را، سادهخودشان نگهداری کنند
کنند، بزرگ نمی شانخودرا  شانهایروند، بچهپزند، خرید نمیبکوشند. آنها خوراک نمی

 .ردد، خواند یا تماشا کیکنند، که بتوان خورد، پوشچیزی تولید نمی

، به نیرو و  شانها. به زمان و به آفرینندگییعنی به آدم ‒ کار به دیگران نیاز دارندبرای این
 هاشان. به کنیز، خدمتکارِ دستیچیرهها و هاشان، به کشتزارسرزمین ِی زمینزیر های گنجبه 

ها ]نیمه ساز. به کاالهای آماده و پیشدندار و مادران نیازمندخانه ، زناِن خانه، کشاورز، کارگر
ها  بطور ِالییناند. سردرگمنه درمانده و ند. وگرنیازمند رفتگردار، سرباز و صندوق آماده[، به
خود کنند. با اینکه خود را  دیگران را از آِن ]طبیعت[  زاستارند که کار و درگیر  آنعمده با 
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کاری نالند، ولی در اصل هیچشانزده ساعته می ۀپندارند و از کار روزاناندازه سودمند میبی
ان را کنترل کنند و کارشان را به مگر اینکه دیگر  ندارندروز کار دیگری  ۀهمکنند. یعنی، نمی

و به جای  شوندده میخوان، فراکار نکندست. اگر آنها ۀپیشکنند. این رهنمون  یشسوی خو 
فیل و سینما، که ِس ُچ  ی ازهای خشک و بایر ببه یکی از سیاره ‒ شوندمیفرستاده دیگر 

 گیتی پر است از آنها.

برند که جور کار میر بند. تنها زمانی زو پذیرمشرنشان ها در چارچوب برنامهِالیین
ها نیز تا ها به آدمِالییندیگری نشود.  دوست دارند که همه بی درد سر همکاری کنند. 

ند اخودشان همسانبه کسانی که  رویهر به  ‒دهند زدن میپیشرفت و حرف ۀای اجاز اندازه
با اند، که خود نیز کسانی ۀهم هاآن همسانکند. شان را تضمین میکار کنترل، زیرا این‒

-آسانی میکنند: اینها بهمی از آِن خودو کار دیگران را  زاستارکنند و کنترل می یشورمند

ها آماده کنند. همکاری با شمال بهتر است تا با ِالیینخور فراآدمی را  زاستارپذیرند که کار و 
کلی همکاری  طوراست تا با سیاهان و به جنوب، با مردان بهتر است تا با زنان،  با سپیدان بهتر

گونه که گفتیم، ولی همان‒ است  از همه بهتر دیرینهخوِب  و سفیدمردانه،  ِی میان ۀردبا 
 پذیرند.نرمشها ِالیین

-پیشیتوانند به آن دمکراسی، سوسیالیسم یا یسم بنامند. میِالییناین را  ناگزیر نیستندها آدم

فشاری اقتصادی پا نظم ی ازخاص نوعها همچنین بر روی ِالیینآزاد بگویند.  [رقابت] ِی جوی
بیشتر: تا زمانی که  [سوبسید] ۀیارانبیشتر،  ِی جویپیشیبیشتر؛  بیشتر، دولِت  کنند. بازارِ نمی

گمان آنها به کند. بیبه آن نیاز دارند، برایشان فرقی نمی هر چه را کهآورند، دست میبه
گاه بر روی ب دهند، که گاهخودشان، گویا پژوهشگران  اقتصادی پول می ِی تبلیغات کارشناساِن 

کنند، که برای چه ما باید همکاری کنیم، تالش کنیم، و  رد و بدل اه[دلیلن ]یَ راها پالکارد
 هماهنگ یخوببه زاستارهای کار و این است، که جریان بنیاد برخود را سازگار سازیم. ولی 

 ها برسند.ِالیینبه  رفتهشوند و رویهم
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شان بسیار سخت است. با ، که کنترل7مانندای پر از کک میبه کیسهاکنون ها آدمولی 
کنند. بجای آنکه پس جا که بتوانند شانه خالی میکنند، هراینکه چندان بدرستی بررسی نمی

-کنند و میان احساس خستگی میروزانه، کار را با خود به خانه ببرند، ناگه از پایان کارِ 

ها نالند. دوشنبهجای آنکه جان بَکنند، از سردرد میخواهند به سینما بروند یا آبجو بخورند. به
زنند. گرایش به تنبلی و عیاشی خود را با رغبت به بیماری می]نخستین روز کاری در هفته[ 

ود سود جویند. اینها آسایش های خو کار برای هدف زاستارکوشند از دارند و پیوسته می
 .پریشاندمیها را ِالیین

توان به آنها گیر است. میپا و ؛ ولی این کار دستآنها را بازی دادپایید و ها را توان آدممی
شوند. ها داد؛ ولی روزی بدگمان مینویدتوان به آنها گیرند. مینیرنگ زد؛ ولی زود یاد می

گام را  بگذارند، که هر ِالیینند بکنند، این است که کنار هر آدمی یک نتواکاری که نمی
ن اهمبه ستندتوانمیخودشان هم ها ِالیینزیرا سپس کند و با زور به کار وادارد.  نگهبانی

بسیار روشن.  یها]دلیل[ راینبه  ‒شود تیرباران کرد ها را که نمیآدم ۀخوبی کار کنند. هم
کادمیهستندهای بنیادی اینها پرسش های دکترا دانشنامه هاآن ۀی در بار ِالیین–های، که در آ

 نویسند.می

هزینه بهترین کار این است، که به مردم رشوه دهند و آنها را سهیم کنند. این کار پر
 تواند پیوسته ردیابی و یافته شود،  انجام شدنینو می زاستارِ خواهد بود؛ ولی تا زمانی که کار و 

جا در کنند. همهگیرند، ولی بسیار هم تقسیم میره از شیر میها بسیار کَ ِالییناست. 
های سیاره های خود را تا آخرین زاویهنخورده هستند. دام های نو و دستجستجوی گنجایش

-کنند: همهای پرخرج میگذاریدیده سرمایهآموزش [پرسنل] تنومگاِن ند. روی انگستر می

آدمی  ِی حالی و ایستادگگونه بیبرای هرها نماینده دارند. ترین روستاافتادهدر دور کنونا

                                                        

 .برای امری که بسیار سخت و ناتوانستنی است المثل ضرب  7
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دارند، که به  ِالیین–و شبه ِالیین–نیمه ِی های جهاندارند. شبکه]علمی[  دانشیک ِی بازساز بخِش 
 دارند.شان برمیکنند و کار اجباری و پلشت را از روی دوشجای آنها از  نظم نگهداری می

افتد. و سپس غژ می–رود. ولی سپس به غژهمه چیز بخوبی پیش می دیرزمانیو اینچنین 
 شکند.میفرو

شان دریافت وطنی ۀی از سیار اجانبهها بازرسی همهِالیینهفتاد،  ۀهای دهکمابیش در میانه
چنین  بینی نشدهپیشکنند. پیامد این بازرسی سهمگین است. گزارش پایانی نه چندان می
هرچند برای  [سیستمراژمان ]این  .نداشدنیزمین تمام های ]منابع[بازَخنکند که رد میبرآُو 

تر دهد، همیشه باید پرهزینهرا هدر میها بازَخنهزینه است. ، اما بسیار پرسر درد بیها ِالیین
شود به سوی حفظ صلح، می رایرا بقاپد و کنترل را نگهدارد. ب زاستارپیش برود، تا کار و 

 8ها از هر مارک تنها سی فنیگِالیینای کشیده شد، که برای ادهای کاری و اجتماعیقرارد
Pfennig  جاها بِالیینگذارد. این به کجا خواهد کشید؟ دیر یا زود دیگر چیزی برای می جاب 

وگر رسد: بازدیسی ]رفرم[، روشنی به این نتیجه میبه بازرسینخواهد ماند. گزارش کمیسیون 
 .Jupiter هرمز ۀسیار  ‒ نه

یسم ِالیین ‒ آفرینندای میاز بنیاد تازه سرآغازِ  هاِالییندر این موقعیت حساس برخی از 
-ها به آدمدشواری ِی واسپار: است بسیار هوشمندانهسادگی  هنگام. این اندیشه در را پیشرفته

 ِی باز هایهعدهمخواند با قاکه است خودآشکار ! را برهانید آنها. زمین در خطر است! 
عمل  ِی کمتر؛ کنترل بیشتر و آزاد [مصرفگسارش ]بیشتر و  [تکنیکشنیک ]تَ ها. ِالیین

جویی زدن کمتر؛ و همه باید همکاری کنند. بیشتر صرفهبیشتر و غر زدِن کمتر؛ آستین باال
 همه چیز به سود سیاره ]زمین[. ‒ [مصرف کنیدسارید ]بگَ کنید، بیشتر کار کنید، کمتر 

توان کند. میو جهانی وانمود میمدنی،  ۀجامعیسم پیشرفته خود را ماندگار، وابسته به ِالیین
-سخن می« داریپاسخ»شناخت. با شور و شیفتگی از  شدلبندهای از واژهآن را درنگ بی

                                                        

 .صدم مارک، یک2002واحد پول آلمان تا آغاز سال   8
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فراخوانده « همکاری»است، و از همه برای « پیچیده»گوید، از همه چیز بطرز هولناکی 
دهند در سراسر کنند، و میدستی چاپ می های پیشرفته دو برگ یادداشِت ِالییناند. شده

ایم. بر روی جهان پخش کنند. بر روی یکی نوشته شده است: ما همه در یک کشتی نشسته
 ، شتاب باید کرد[.شوددارد دیر میدومی نوشته شده است: پنج دقیقه به دوازده است ]

ماند. نمی نهای بنیادیکه زمانی برای دگرگونیاست  اضطرارینان چ موقعیتخوانیم، می
دهد. هدر می درنگ به آن نیاز است بهسیاره بی ِی ، زمانی را که برای رهایراژمانانتقاد از 

تر جایی است، تر است! آسانجویی کنید که از همه آسانها را باال بزنید و جایی صرفهآستین
-گویند نام این را بیها میِالییناند. کمترینها که قدرت در آن کمتر است و ایستادگی

 .انهدار . بگویید پاسخrealistischهسیامند نگذارید. بگویید  گرانهداد 

 بهکند. اگر ما بامدادان خواب بمانیم و ها نفوذ میدر مغز کامیابییسِم پیشرفته با ِالیین
، این بومیزیست ِی آشفتگ شود:  آیا با توجه به، آنگاه در درونمان آشوب مینرویمدانشگاه 

نیست؟ آیا به دانش من نیاز نیست؟ و سپس  پاسخداریبار زیر خالی کردن از همان شانه
رسانیم تا کشان به آنجا می–و خود را کشانکنیم[ ]جمع می الفنجیمهای خسته را میاستخوان

تازه در جیب،  ِی دایم، با سیفروشی نشستهبرای آینده بیاموزیم. هنگامی که در بستنی
ن کمیاب شده است؟  اشود: آیا این درست است، اکنون که همه چیز چنمان ناآرام میوجدان

-نمیدهد: بریم، از درون تکانمان میهنگامی که رخت و لباس چرکی را به رختشویی می

ما  ۀآیند بهایاین مواد شیمیایی. آیا به  ۀهمها. این ماشین ۀبشویم؟ آخ که هم ودمخ توانستم
 دستیاریهایکه کنیم، هنگامییسم پیشرفته احساس ناآرامی میِالییننفوذ  زیرشود؟ تمام نمی

کنیم. و هنگامی که خود را از خود کاری نمی بومزیستکنیم و برای اجتماعی دریافت می
پدری، بیرون  ۀترک کردِن خان ‒ترین روش بسودنیترین، و کنیم، با سادهبند رها می و قید

ساله و خودداری از های بیستچرِک بچهکشیدن از شستن لباسکردن شوهر از خانه، دست
خواه نیستم؟ آیا در فقر گوید: آیا من خودمیبه ما صدای درون  ‒و کاشانه به آنها  دادن خانه
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 رگاز ن پاسخداربی ِی جامعه گناهکار نیستم؟ آیا از زندگ]سوسیال[  ِی و فالکت اجتماع
 کنم؟نفره پشتیبانی نمیهای تک، در خانواربومیزیست

. نهدمیرو پیش را راژمان پرسش ای ویژه  Vorliebeۀهزونبِ با همچنین یسم پیشرفته ِالیین
خواهید؟ سپس بهتری نمیراژمان خواهید؟ نمی]سیستم[  راژمانپرسد: شما پیوسته از ما می

کنترل درآوریم.  زیریابیم که برای آن، باید نخست همه چیز را بدرستی و درمیاندیشیم می
، بهره گیریمدر اختیار داشته باشیم، تا بتوانیم از آن بدرستی ]طبیعت[  زاستارکه باید کار و 

ها ِالیینکار بهترین راه این است که به سراسر جهان بتازیم و مداخله کنیم. این  که برای این
 گذارند پژوهش کنیم.می شورمندانه گونهبدینکند. را شاد می

 سارادب ۀهمکنند. ریز به آدم تلقین میهای پیشرفته یکِالیین، یدتراداهای ِالیینبر خالف 
ت ش سو اکنند که آدم ُمخول و سخنرانی میاند، و آنچنان نقل قها را خواندهآدمو فرهنگ 

درهم ها آنها را با آدمکمابیش است  ]ممکن[ توانستنیبا عینِک نادا هم  کشد. حتامی
 .آمیزیم

]تیپیک[ است، که از آنها  نوعی ِی هستند. این سرد ِالیینکنیم، که آنها ولی ما حس می
-گذشتههای ِالیینتر از تر و کمی سردتر، کمی باهوشکمی زرنگباز هم دمد. آنها برون می

 ایم.ترین دژخیمانی هستند که تاکنون شناخته[پذیرمسئولیتپاسخدار ]ترین و اند. مهربان

 پایان یک دوران

-. آنها راه دیگری میاندزمین ناشناسسر بانان در ، دیدهنگهبانیهای پاسگاههای نو داستان

توان از های نو را نمیرا بررسی کنند. داستان شانهایو پیامد بشناسندها را آزمایند، که چیز
 را آفرید و آزمود.جایی برگرفت، باید آنها 

های جمعی یا فردی باشند؛ توانند تجربهها استوار است. اینها میتجربه ۀبر پای یداستان هر
مشخصی، به گرایشی  ِی های خاصی که به گروه اجتماععام یا تجربه ۀهای گستردتجربه
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سرراست و سانسور نشده،  ۀتجرب ۀزمینی از این پساند. بوابسته شهری ویژهسیاسی، به آرمان
 ای ندارد.داستان نیرویی ندارد، انگیزه

 سان همانبه، «Power is nothing without controlقدرت بدون کنترل هیچ است » ولی
گه کند، و از اشاره میبه آن [ بدرستی مارکهای تایر اتومبیلیکی از ] Pirelliپیِرلی  ِی که آ

 یدهوینَهْر شود، باشد: تفسیر. تجربه تفسیر میبرجا و در کنار تجربه فاکتور دومی نیز باید ر این
ای بخش د. تجربه تا اندازهنشو ها نیز پیشنهاد میشود، و بدین وسیله پیامدمی [داده تعمیم]

خالف آنچه در ب دانشداستان است. )زیرا  دانشیکِر است، تفسیر عنص]معنوی[  ییمینو 
باید  یداستانهر دهد.( نمی اشود، چیزی جز تفسیِر تجربه معنی آموخته میِالیین–هایدانشکده
نیز  خودزمان همبارَور باشد، اما باید از گفتمانهای ]سوسیال[ های اجتماعی از تجربه

داستان  ِی شناسویشتنآن خو وجود دارد: نوز باشد. عنصر سومی ه« informiertازداییده »
 داستان است. ِی سیاس این، عنصرِ  کند.چیزی را وانمود می چه و  پنداردمیچه خود از است، 

ای دوگانه است. حاکمیت در بیست سال گذشته یسم پیشرفته تجربهِالیینداستان  ۀزمینپس
ها آموخته است؛ و اغلب با زبان تر شده است و از خیزشپذیرسازی شده است، نرمشنو

و  نگرههای پیشین که در آنها شکل همزمانگوید. خود سخن می ۀکنندگاِن گذشتانتقاد
 ۀاند. این تجرب، پرسش برانگیز شدهه استشدبیان بروشنی آزادی  از [عملو تئوری ورزیدار ]

 ِی دگرگون ای ازنمونهیسم پیشرفته ِالییندوگانه است که پشت داستان ایستاده است. داستان 
توسعه و بدرود از  ۀاندیشرخ داده است: پایان  1980و  1968ژرفی است که جایی میان 

تر بخشد که به پیش، چارچوبی تفسیری میقضیه به کِل  ]داستان[ ، اینهنگامسوسیالیسم. هم
-دمکراتیک دوراندو فرزند یسم پیشرفته است، هرِالیینپیش از ترادادی یسم ِالیینگردد. بازمی

توان آسان نمی اندو این است که حاکمیت را دیگر چن هر]مشترک[  همدار ۀاند. نقط
-ر میگنسازی به–گیرند، که تا دیروز هنوز آزادامالن آن از چیزی بهره میحشناخت؛ که 

 ؟ِالییناندیشیم: آدم است یا نگریم و میرسید؛ که ما یکدیگر را گاه بگاه از پهلو می
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نگهداشته  پیوستهبهمهای هفتاد دورانی به پایان رسید که با رؤیای توسعه اینکه در سال
گاهاشده بود، در این میان کم عمومی است ]گذشته و تاریخ است[.  ِی بیش بخشی از آ

یسِم ِالیین ۀبرنام کمانی.ینتوسعه، الگوی نظِم پس از جنگ بود، و بدرستی سراسر رنگ
ها بپرسد. توسعه آن آنکه از حد و مرزکرد، بی پخشو انباشت و درو کرد کالسیک بود که 

آمریکا یا  ۀمرد در ایاالت متحد ۀرتبسان کارمندان عالیقراری بود، که همه روزی به قول و
: تاریخ بعنوان استوار بودی معینهای اندیشیجزم ۀپای سوئد زندگی خواهند کرد. این قول بر

-تکمیل میهمیشگی تر[ سوی برتر و پیچیدهبه توسعه] Höherentwicklung ِی فرگشت گوالش

-پیشاپیش میبدان راه سپید  شارینش، جنس نر و دارا و تواناهای ]ملت[ نفانها و شود؛ گروه

و  [ولیدفرآورش ]ت، َتشنیک ]تکنیک[پیشرفت در افزایش  ۀ؛ زمینکنندمی تعیینروند و الگو 
 ِی نظم اجتماع ، آزادی ومنیرفاه، ای ‒و تنها از درون آن  ‒دانش است؛ از درون آن 

گاه ب ها توجیه شدند: تبهکاریهایش، اندیشیجزمآید. با این هدف و میون ر یخردمندانه و آ
 ولیا داشت. آدمی ارزش آن ر  ِی قربانای عالی بود که قربانی، حتی پروژه انچن« توسعه»

یا جایگزین  شده کهنه هایشدند: ترک ساختار هخواستی واهای انقالبدگرگونیهمچنین 
 اجتماعی ایستاده بودند. ۀکردن نخبگان واپسگرایی که سر راه توسع

ست ادیرزمانی و دیگر  ‒شود اینها گذشته است. امروز دیگر چیزی وعده داده نمی ۀهم
خواهند داشته باشند. حاکمیت، امروز چه را که چون قول داده شده بود، نمیهر ، نیزکه همه 

ها را به زندگی شود، که نخست جامعه را به سوی توسعه و سپس آدماستدالل نمی بدان وسیله
شود ها ناشی نمیرو از خواستههیچخواهد کرد. حاکمیت دیگر به رهنموندر رفاه و آزادی 

شود که وسیله توجیه میدان (. و امروز تنها بNationen هانفانها یا ها، گروههای فرد)خواسته
گونه که هست، ناهماست همه چیز را، به توانستنیکه تا جایی که  ‒دارد می هنگ دکان را باز

کند. دیگر پیشرفتی ماندنی را تضمین مینوع زندهکم هر نظمی و هردارد، که دستیم نگه
 های اجتماعیجنبش ِی نیست، و نگران رسواییبرابری دیگر در کار نیست، تنها ادامه است. نا
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ای برای شستشوی های پیشرفته وسیلهِالیینهای در دست دادگری، آشتی، بومبرای زیست
-زیستشناختی ]بومد، زیرا که نشو هایی امروز تحریم میمغزی شده است. رفتار بزرِگ 

 [مخالفپادیستگر ]های توسعه دیگر گرایشحق نیستند. دوران پساآمیز، و برآشتی، [محیطی
 اند.و آنها گویا همه در یک کشتی نشسته ‒ها را شناسد، بلکه تنها آدمرا نمی

هفتاد  ۀنشان داد، که از پایان ده یهای بزرگبجایی را در سطح گفتمانتوان این جامی
( فرهنگی، –سازی، )چند، جهانیمدنی ۀجای گفتگو از توسعه را گرفته است: پایداری، جامع

رئیسان  شنویم،است، به میخانه زمرد دلخواهی برویم و ب کافیجهانی.  همچنین نوین نظم 
 قولرا وقت کس کار تمام، دیگر هیچ[ملینفانی ]ند. در میخانه زمرِد گویمی سخنچگونه 

های زمرد . در میخانهرا در بیکاری« ها[ححیصترشایش ]اَ »، بلکه در بهترین حالت ددهنمی
کادمیکفرهنگستانیک ] ، بلکه از ددهنمی نویدرا ی شخصی «توسعه»کس ، دیگر هیچ[آ

اندیشند، دیگران از سیاره می ِی ماندگاربرخی به  راهن بدازند. حرف می محضماندِن زنده
دیکتاتوری  ِی اندیشگ سوی، ولی [المللیبینرقابِت اندر نفانی ] ِی جویپیشیماندگاری در 

سالهای »شعار، دیگر این نیست که های واقعی، زمرد همان است که بود. همچنین در میخانه
این آید(، بلکه : پس از آن چیز دیگری میگویی)که « ندری نیستآموزی سالهای سرَو کار

یسم پیشرفته آدم ِالیین. در «آیا باری بر دوش شرکت نیستی هر روز بررسی کن، که» است که
کالسیک را با  ِی دست در استدالل. رئیسان خشم ناگهانراست است، ولی همچنین چیرهرو

، هنگامی که این چین را یمباش هشیاراند. باید چین نگرانی بر پیشانی ]اخم[ جایگزین کرده
 .یمبینمی

توان آنجا ایستاد و کند. نمیاز انتقاد مکتب کهنه شانه خالی می ،بوجود آمده نظم نویِن 
پس رفاه و آزادی  ایم،یا ما اکنون توسعه یافته« گفتید...ها میولی شما آن روز»گفت: 

-نمی رویهیچبهها وعدهکس پذیرفته است که زمان، دیگر شده است، که همه« کجاست؟

کند که کس باور نمید. این تجربه را باید جدی گرفت. دیگر هیچنشو برآورده د نتوان
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-گرباشد. ن برجاتواند می خوشبختناپذیر، سوسیالیسمی کاپیتالیسمی انسانی، بازاری بحران
انتقادی که بر باور به یکی از این  روایناز را نشان دهند.  این دنتوانمیها هر زمان سنجی
 باشد، هیچ نیرویی ندارد.استوار ها اندیشه

توسعه  ۀاندیش، که خود بر مبنای انهبخشهای آزادیایده ۀتوسعه زیر پای هم دورانبا پایان 
 ُمد روزکنون آنهایی را که از جنگ جهانی دوم تا ۀبیش همو این کما ‒بودند، خالی شد 

-جنبش کالسیِک [ Konzeption ِی مفهوم آفرین] بِگرِتِش  نمونهگرفت. برای بودند، در برمی

رسیدن و »براستی موجوِد  ملی، ضد استعماری در جهان سوم. سوسیالیسِم  بخِش های آزادی
جنون روشنگری و  ۀبا کاپیتالیسم، با هم ،تکنوکراتیکساالرانه ]فن ۀو مسابق« زدنجلو

جنسیت، نژاد، طبقه، که  ۀبر پای« حقوق ِی سیاست برابر»از  یدگرسانهای گونه اش.منطقی
-شدگان و خواربعنوان درس تقویتی برای تحقیر ‒ شدندمی دریافتسیاست توسعه  همچون

عمومی، که با کمک آن شاید ی «توسعه»شان در برابر فرمان سر فرود آوردنبعنوان شدگان، 
 «.جبران کنند»ماندگی خود را بتوانند عقب

 راهدان سازی ببه ما بپذیرانند که موضوع آزاد داشتنددوست می سیارهای پیشرفته بِالیین
 گر، که در میخانهمویه–ِالیینشوند توضیح دهند، که اصل تمام شده است. آنها خسته نمیدر

 یننو  روزگارای احساسی، که درخور ماندهاست، ته انهی واپسگرایزمرد با ما روبرو شد، حس
–اند. پسا. ما ایراد وسواس داریم؛ آنها روراستpreهستند، ما پیشا  postنیست. آنها پسا 

سازنده. ما ترسوییم، به  اندیشی،جزم بدون گرا، گفتمانnon-racialنژادی –اناند، فمینیستی
برگ باور داریم، در شاپو و سیگارپرده با کالههنوز به مردان پشتایم، دشمنان خیالی چسبیده

 باشیم. راه حلجستجوی  کنیم، بجای آنکه درنمایی پافشاری میستمدیده

 ها وجود دارند؟ِالیین بطور کلیآیند؟ و چرا کیستند؟ از کجا میبراستی ها ِالیینولی این 
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 هاِالیینپیدایش 

 کمابیشند، رسیدمینگر بههای عادی آدم سانبههایی، که ِالیینترین دوران تاریخ دیرندهدر 
دست هها بزمرد . میخانهبهره گیرندها توانستند از آنها زمرد آخرین چیزی بودند، که میخانه

، ]ابرطبیعی[ 9ابرزاستاریچیزی  انچونکوششان این بود  ۀ، که همندشداداره میسرپرستانی 
کم مانند ستها، ولی دمانند خدایان یا فرازمینیدیگر گر نه ا ‒آدمی و ویژه پدیدار شوند –نا

-خوانده میابه رهبری فر از اینرو دیگری هستند و درست  ۀگونبهاسر گروهی از مردم که سر 

 شوند.

بسا در آن زمان  ، چهآشنا برای ما برضد حکمرانان بسیار های دمکراتیِک بسیاری از اتهام
ها را به کار است، که امیری مقامی خطااشدند. اینکه سرکردهنمیفهمیده هرگز 

-میکسی را چه ‒سپارد، که از دست پادشاهی هیچ کاری ساخته نیست خویشاوندانش می

ه شد پیشکش مردما از آسمان به را که کسی انتخاب نکرده بود؛ اینهها ؟ این آدمدپریشان
-. بازتاب بسیار دوِر این زمان را امروز نیز در شایعه]طبیعت[ زاستارند، از سوی خدایان یا بود

انبوه در آن یافت، جایی که توان میهای جنجالی[ های پر از عکس و خبرها ]روزنامهنامه
 دتوانمیها به یک چیز هرگز نزادهآخرین اشراف ۀدری در بار های رسوایی و پردهحکایت

از میان  بدان سببآدمی را –ابر، به نوعی انگیزشگفت، که این کاسِت اندیشه: به این جامیدبین
 بردارند.

آسانی اند. حاکمیت به«بسته»و « شخصی»بیستم  ۀهای حاکمیت پیش از سدشکل ۀهم
گمارش. این یزینش، بگیشود، بمیواگذار ی نشناخت]ُکنِکرت[ باز  ِی بسودنبه یک گروه 

را تشکیل  باشگاهیاند، که هستند. آنها همان کهچونها از حقوق ویژه برخوردارند، فقط آدم
 توانستنیناحاکمیت  ۀبه درون دست تکی یِش ]ورود[پذیرد، درآیای نمدهند، که عضو تازهمی

 است.]غیرممکن[ 

                                                        

فرهنگ ریشه شناختی  - übernatürlich، به آلمانی supernaturalانگلیسی [ ابرطبیعی]ابرزاستاری  9

  اخترفیزیک، دکتر حیدری مالیری-اخترشناسی



 

37 

 

 در، که برجایندهای بسیاری زمرد جهانی( میخانه ۀاز آنجا که در یک جامعه )و در جامع
-سده ِی ای فئودالهالگو. کندمی صدقهای مختلف ، این در سطحاندازندمی چنگیکدیگر 

-می زادگاننجیبکردند که تنها پشتیبانی می ایدهاز این  یننو  دورانهای میانی و نخستگان 

های خانوادگی، مردان ساالرند و نه زنان، کلیسای زمرد کنند. اینکه در میخانه توانند رهبری
پا کرد، که بر این پایه  و برای آن دست گوناگونیهای [توجیهراستاورد ]های میانی سده

-اهریمن و وسوسهاخالقی در خطر، به  رِ تباه، از نگ انه ]طبیعتا[زاستار که زنان بودند،استوار 

–ییحاکمیت بورژوا های پیشترِ الگوآنها حکومت کرد. باید بر  دان سببند و بهایش نزدیکتر 
و درآمد وابسته  کبه دارا یروشنو بیکسره ی، را اکاپیتالیستی، حقوق سیاسی، مانند حق ر 

ای نبود که کردند. کسی که مالی نداشت، در سیاست حق حرف زدن نداشت: این فاجعه
بود. جایگاه بردگان یا  [بدیهیامری خودآشکار ]شد، بلکه نگهداشته میپوشیده  یبایستمی

پوستان و استعمار، سپید ِی فروشرنگ پوست از برده ۀپای برUntermenschen  فروترهای انسان
آن نبوده است.  ۀآفرید یروشده است، ولی به هیچ پروردهو  ورزیدهبا خشونت افراطی 

صاحبان  ۀهم برای praktisch]عمال[ ورزال بردگان، غالمان خانگی یا کارگران بیگانه، در 
جا در سراسر جهان: در پولیِس آتن و اند، همهبیستم آشنا بوده ۀسدهای پیش از زمرد میخانه

، در پروس و در  Aztekenهاآزتکهای میانی و در نزد های آفریقایی، در چیِن سدهپادشاهی
 آمریکا. ۀایاالت متحد

 د،نکناشتباه میبا رغبت زمانی، که در آن حاکمیت شخصی از ُمد افتاده است،  ۀدر بار 
در آمریکا  ۀزنان در ایاالت متحدبرابِر ی اباصطالح دولتهای بویژه پیشرفته. حق ر حتی در 

ی احق ر  1925. ژاپن تازه در 1928، در بریتانیای کبیر 1918به اجرا درآمد، در آلمان  1920
، همههای قدرتهای اروپایی. با اینهمگانی برای مردان را به اجرا درآورد، چه رسد به مستعمره

-های چنان ژرفی برداشت، که میفشکا یُکم ِی میت شخصی با آغاز جنگ جهانحاک الگوی

نبود. خودآشکار ی دیگر عینهای مدسته دمکراتیک سخن گفت. حاکمیِت  دورانتوان از آغاز 
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یافت زده درمیبایست شگفتمیبار سُبکی به هلند گریخت، با کوله 1918قیصر آلمان، که 
 بازگرداندنش نیست، و وضع حاکماِن دیگر بدتر از این بود. ۀکه کسی در اندیش

در  هاردهها و در گروه 1918ها هنوز وجود نداشتند. حاکمان پیشین پس از ِالیینولی 
پذیرند، که حاکمیت باید انتخاب شود و را می یننو دوران  هایمانند؛ اصلمی انتظارجایگاه 

واقع نه. آنها هنوز با   توانند وجود داشته باشند، درنمی یطبیعطور بهتر فرو –های برتر وانسان
 زیر، هاشوند. جامعه هنوز هم، در جزئییکپارچه نمی« گان[]نوکیسه تازه به دوران رسیدگان»

حاکمیتی الگوی در کل را نفوذ حاکمیت شخصی است. تا آغاز جنگ جهانی دوم، جهان 
های میانی و توانند مانند الیهنمی یچ راههبهها آدم ۀپندارد، که همپرده مید که بیکنتعیین می

حقوق برابر داشته باشند. اینکه دیگران نه « توسعه یافته»های سرزمین ۀمردانپوسِت سپید ِی باالی
شوند ونه توانایی آن را دارند که قدرت حاکمیت همسانی را اعمال کنند، خوانده میفرا

 و کتابهای قانون بود. هانوشته شده در قانون اساسینونی نبود، بلکه قا محضدیدگاه 

شود. و برای مدلی نو از حاکمیت شخصی گام بگام ناپدید می 1945نخست پس از 
های یسم. ساختارِالیینکند: جا بازمی« ترباز»تر و آهنجیده ]انتزاعی[تر، شخصیحاکمیت غیر

د. دیگر از پیش برای نکندیگر عمل میای گونهد، ولی بهنرو حاکمیت در آن از میان نمی
-شود. حاکمیت و نابرابری از این پس اینتعریف نمی گوناگون، حقوق گوناگونهای گروه

زاده  فرودستهای عنوان آدمب رویهر به بخصوصی های د که آدمنشو نمی ونه استداللگ
یا  دودمانیشناسی، زیست ۀوسیلدیگر حاکمانی نیستند که خود را ب« باال»اند. در شده

. در رسندمی نگربه هستند که مانند من و تو  هستومندانیتقدیس الهی برجسته نمایند، بلکه 
10یسم فرمول معروف جرج اورولِالیین

George Orwell  «جانوران برابرند، ولی برخی از  ۀهم
 درست است.« دیگران برابرترند

                                                        
داستان نویس و . ی حیوانان و هزار و نهصد و هشتاد و چهاری دو رمان سرشناس مزرعهآفریننده 10

  (.1903-1950)نگار انگلیسی  روزنامه
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آن  ِی دگرگونآبستراکت[ ] آهنجیدهحاکمیت های حاکمیت شخصی به گذار از مدل
همچنین دگرگونی  ولی، اجتماعی و سیاسی بنیادینهای شود، قانونچیزی است، که گفته می

جنبشهای  ،وقتها بیشتراما ، زنندمی جارای از باال تا اندازهرا ]تغییر و تبدیل[  ترادیسی. هاآیین
ند، که ادر این نقطه کامیاب کمرسانند، که دستانجام می یافته آن را بهسازمان ِی اجتماع
رنگ  ۀپایگانه بر و اتوبوسهای جدا د. نیمکتهای پارکهانشو های رسمی آشکارا بیان میبرابری

 ۀاگر بخواهند کار کنند، دیگر نیازی  به پروانشوند. زنان آلمانی پوست در آمریکا ناپدید می
-های حکومتی که نمیرسد. ساختار. نظام استعماری به پایان میشان ندارندکتبی از همسران

های ، استثنا1994آپارتاید آفریقای جنوبی تا  نمونهرسمی را بپذیرند، برای  ِی خواهند اصل برابر
 .محکوم اند اند، که دیر یا زود به شکستتاریخی نابهنگام

 دهمخوان 11ِی باور–انسان–و نیمه باوری–انسان–فروتر[ ۀنژادپرستان ایبِگرته] چیدناز میان بر 
ُاسُپریده [ گروه حاکم عینِی ترکیِب ] بسودنِی شت در همنهِ  دگرشیقانون اساسی با با 
ترین ترین و قدرتمنداز ثروتمند مردانه–پوسِت شود. هرچند گروه نخبگاِن سفیدمی [کمیل]ت

-کم قدرت تصمیمیا دست بیشینهسان گذشته بر اوضاع چیره است، و بههمچنان ها کشور

در ]سوسیال[  اجتماعی ردارد. ولی دیگر از نگ دستگیری در گروِه صاحبان قدرت را در 
-یاهس، انزن ۀبوسیلکه نتواند  شودیافت میجایگاهی  سختیدیگر به براستیبسته نیست. خود 

اشغال شود. پاپ، پرزیدنت آمریکا و رئیس  دیگرهای کارگری و هاانوادهخ ان، فرزندانپوست
تاریخی. آنها  بازماندگانآخرین استثناها هستند،  Deutsche Bankیچه بانک دو  ۀمدیر  هیئت

 هم خواهند افتاد.

ماند، می فرمانروایسم ِالییند. دهتغییر میخود را ؛ ولی دیابنمیپایان حاکمیت  راه بدین
کند. ولی این را با اشاره به می کشیبهرهو  ربایدرا میتوانایی و سزاواری زیرا همچنان 

های دهد، نه با اشاره به امتیازحکومت شوندگان یا رفاه همگان انجام می [انَدَرستهای ]منافِع 
                                                        

11 Unter- und Halbmenschentum  نشانگذاری نژادپرستان برای انسانهایی که از سوی آنان بعنوان

  شوند.خوار شمرده می« ارجنژاد کم»
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 حاکمیتتر کهنههای الگوتر از پذیر است و بسیار سختیسم بسیار نرمشِالیینمادرزادی. 
های بزرگ پیروزی رشتهدمکراتیک است، از  دورانتوان به آن دست یافت. فرزندی از می

شود، و ها آغاز میترین کشورمندنیروبیستم، که با  ۀسدسیاسی و اجتماعی در  ِی دمکراس
 فاشیسم.فرزندی از پسا

اش. که در نوع سوسیالیستی است کرده گونه عملهمانبهاش یسم در نوع کاپیتالیستیِالیین
های کند. کشورکار نمی دگرسانهیچ رو چندان هر دو نوع به ۀاز دیدگاه امروزی توسع

[ تن دادند، سهیم بودنپارِگرت ]به  1945های سوسیالیستی پس از داری مانند کشورسرمایه
، تحرک Vorrechte der Geburt 12به زایش را از میان برداشتندوابسته  ۀهاِی کهنامتیاز

–اپیش دوراناجتماعی آفریدند و بدین وسیله ثبات سیاسی، سخن کوتاه: آنها گذار از 
راستی ب یسم پیشرفته را سوسیالیسِم ِالیینیسم را به انجام رساندند. گذار به ِالیینبه  تیکدمکرا

دیگر نتوانست بخوبی به پایان رساند، یا به بیان دیگر، گذار برابر بود با نابودی ولی موجود 
را تعیین کرده  1945 پس از ۀکه دوران توسع [ناقضیتپادگویی ]این آن . بنابر[سیستمراژمان ]

یسم به میدان آمد و همزمان ِالیینبود نیز پایان یافت: که سوسیالیسم بعنوان دشمن سرشناس 
 یستی را بنیاد نهاد.ِالیینهای قدرتمند خود سیستم

 بدرود از سوسیالیسم

های واقعی ِالیینکه گفتیم  گونههمانبه، 1945، پیش از تیکدوران دمکرا فازدر نخستین 
از رهبران ، Ernst Toller گیرند. ارنست توِلرهنوز وجود ندارند. ولی دارند شکل می

 1919 سال که دردر جنوب آلمان[  Bayern]استان باِیرن  Bavarianباواریا  ِی شورای ِی جمهور
به کارگردانی  1927که در « ایم!ای وای، ما زنده»خود  ِی طنز سیاس ۀسرکوب شد، در قطع

 بلوغبه نمایش درآمد،  Berlinبرای نخستین بار در برلین  Erwin Piscator اروین پیسکاتور
                                                        

آمد، پس از زایش خودبخود بدست ای به دنیا میامتیازی که شخص بسته به اینکه در چه خانواده 12

 .Vorrechte der Geburtزاده، آزاد، برده و دیگرها آورد بعنوان مثال اشرافمی
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 ( سوسیالِی )خیال ۀوزیر داخل Wilhelm Kilman، ویلهلم کیلمن آغازینهای ِالیینیکی از 
 دهد.دمکرات، را توضیح می

-کارل،  رفیق کیلمن، که زمانی با او در زندان بوده و هشت سال گذشته را در درمانگاه

پرسد، آیا آید. کارل ساده دالنه از او میهای روانی سپری کرده است، به دیدارش می
تنها یک  گمانی، زیرا که وزارت ب«دستگاه ]حکومت[ بزودی در دستان ما خواهد بود»
 کنوناش ]مسئولیت[ اد برای او روشن کند که پاسخداریوشکاست. کیلمن می« ترفند»

گاهی »کند، در حالی که همچنین می« خدمت»مردم  ۀچیز دیگری است؛ او اکنون به هم
کند، باید خواهد، تا بر ضد مردم حکومت کنی... کسی که این باال کار میدالوری می

ر ب« ا چلفتی از هم نپاشد.پ و های دستدست آدم به ماشین پیچیدهاین نگران آن باشد که 
-بی ‒د شورانَ زنند، میبازمیکه از تولید گاز سمی سر یر زنان کارگراو پلیس را ب ن روالهمی

بیاورد. « عقل»داشته باشد تا آنان را سر  شخصیی یگو وبا یکی از آنان گفت احت انهآنکه پیش
توان است ایم. توده ناباید روراست باشیم. ما انقالب را نجات داده»دهد: به کارل توضیح می

... دیرتر کم دارد ویژسته ]تخصصی[ دانشگونه هراز ناتوان هم خواهد ماند. و  کنوناهمو 
خود  ‒پرورش آموزش و  ۀوسیلب ‒فرهنگ و آموزش ِی یاربا  ‒ها سده ‒ها گذشت دهه با ‒

 «را تغییر خواهد داد. ما باید امروز حکومت کنیم.

از  سرچشمهبیش همه چیز وجود دارد:  گوید، کم واز درون کیلمن دروغ میاکنون  ِالیین
-می ه، که با آن توجیهاو فداکاری]توسعه[  گوالش ۀایدشوندگان؛ های حکومتدرون صف

کند. کار می ساعت چونکند. چگونه می کارچگونه )»ها کرد دستگاهکار د؛ غرور به نشو 
و نگران  ِی آدمد دیروز در حاکمیت امروز؛ انتقا جذِب ؛ «(داندکار خود می ۀرشت یهرکس

آدم بسیار »جدا از هم: ]بی از اندیشه و احساس[  ِی مکانیکپند و اندرزهای  و دلواپس 
زندگی خوبی داشته باشی. دیوانگی نکن.  بکوشدهد. مشغول است. تماس را از دست می

یسم بسیار زود است. کیلمن آزمایش ِالییناما برای »ها... هستیم. تنها راه یگانهدر هدف همه 
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، که احاطه شده است کهن دورانهای کارخانه سرپرستانبانکداران و  ازخوبی است، ولی 
لمن کیلمن ذوب شوند. کی جنسو با مردمی از  ترادیسندها ِالیینهنوز آماده نیستند، تا به 

شود، و دست دانشجویی واپسگرا با شلیک گلوله کشته میه ب« بلشویک» عنوانسرانجام به
 .ماندخانه می دیوانهآید به که او از آنجا می تیمارستانید که جهان بیشتر از یابمیدرکارل 

دوست پیدا  چراو چون  توِلر از آن نوعی است که آدم با آن بی« ایِم!ای وای، ما زنده»
« سوسیالیستی–پروپاگاندای کمونیستی»ها به این قطعه اتهام کند. هنگامی که راستنمی

 ۀرابط»خرده گرفت:  KPDارگان حزب کمونیست آلمان   Rote Fahne روِته فاِنهزدند، 
–هایِالیین ِی گیرست چیزی جز توجه توِلر به شکلُس  ۀاین رابط«. ست توِلر با نبرد انقالبیُس 

اند نیست. بازی میان کسانی که به حاکمیت کهنه اعالن جنگ کردههای ردیفدر  آغازین
زند.  توِلر می رفِت آسان سر بازهای برون، از راههارابطهکارل و جنون  ِی ذهن ِی سردرگم

های بنیادی براستی به دگرگونی هارابطهسخت باور دارد که سوسیالیسم اشتباه نیست و 
های خوبی بنیاددر سوسیالیسم همچنین « تردید»او بر آن است که برای  همزماننیازمندند. 

 ها نوشت.نیرو سازگارنا ۀرابطد، که نمیتوان آنها را فقط به حساب نوجود دار 

کامل نمایان کرده  ِی را بروشنپادگویی ، این 1945فاز دوم عصر دمکراسی، دوران پس از 
 ۀگمان به منزلهای حاکمیت کهنه، بیدشمن مناسبت ترینجدیاست: که سوسیالیسم بعنوان 

-راژمان همهنگامه ک پا به میدان گذاشت، و« شمشیر از نیام برکشیدن»با [ مترادف] مهمِچ 

است  آشکارنیاز داشتند. ها ]آلترناتیو[گزین دگر درنگ به یستی آفرید، که خود بیِالیینهای 
این است که  [امکانتوانش ]. یک یمرو  طفره پادگوییاین  ازو  یمخود را آسوده کن یمتوانمی

در دست گرفتن ، یمبرخورد کن« نام، سوسیالیستی تنها به» ۀمنزل با دولتهای سوسیالیستی به
ان سوسیالیسم تنها عنو و ب یمکاهش ده« خیانت» همچونسوسیال دمکراسی را  ۀوسیلدولتها ب

تواند باشد. می [اشتباهایَرنگ ] بی از از اینروی، که در واقع وجود ندارد و چیزی را بپذیریم
اقتصادی،  ِی های مهم تاریخی با دمکراسکار تجربهاین چندان روشنگرانه نیست، و آدم با این
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زند، پس چگونه است اگر سادگی کنار میرا ب اجتماعی ِی روشنگربا کنترل انحصاری و با 
 های حزب بوده باشد.تنها اشتباه کسان یا برنامه

، سوسیالیسم هرگز دشمن یم، در اینکه بگویویمهم طفره ر  پادگوییاز این  یمتوانمی
بوده است، نمایشی آن  کن و همدمهمواریسم نبوده است، بلکه پیوسته جاده ِالیین

یگر هیچ. این محور، و د ه، نژادپرستانه و اروپا، پدرساالران[autoritär]آمرانه،  هورزانداتارگان
 ۀبیستم، در عمل هم ۀدمکراتیک، در سد دورانکه در  شودمیروبرو واقعیت  آنولی با 

بنیاد از ها بازیافتند و خواستند موضوع را زمرد کسانی که خود را در جایگاه ِسمی در میخانه
ضد  بخِش های آزادیها و نیز جنبشسوسیالیسم به خطا رفتند. فمینیست ۀواکاوند، در بار 

 داتارگانورز–پادهای بومی، شورش سیاهان و همچنین سازمان های رادیکاِل استعماری، جنبش
 نحوبه همه را یک: سوسیالیسم در پراگ و برلین، در پاریس و مکز  68سال اقتدارگر[ –]ضد

ی با انبود، پیش از آنکه از آن روگردان شوند. بسیار  کردهجلب بخود  آوریشگفت
آن وابسته ماندند. آنها در آبراه  به معینینفرت  و سوسیالیسم سیاسی شدند و در عشق

هایش را کشف کردند، که آن را دشمن اش حرکت کردند و سپس سستیگذاری شدهنشان
جاده ایستنده، که  سرِ –کسانی که بیشتر از رفرمیسم ۀخودشان ساختند. ولی هم ۀویژ موضوع 

جستند، آنهایی که با تغییر ایستد، میسر خیابان می« خواهیم سوار شویمما هم می»ی با تابلو
کم بعنوان کردند، دستپنداشتند، افسون سوسیالیسم را روزی حس ، جدی میهامناسبت

 شد.سنجیده میبا آن رادیکالیسم خودشان باید برانگیزش و چالشی، که 

 ،توسعه ۀتنها به اندیش نه 1980و  1968های میان پایان یافت. سال روی هربه ین افسون ا
ضربه را زد، بلکه بدرود از سوسیالیسم را به سرانجام رساند. نخست این را هنوز  فرجامین

شده شده، بازنگریبازدیسی د، موضوع بر سر سوسیالیسِم نباور کن ندتوانست. مینددانستنمی
-سختی در دهان میشان بهفتنای ساختند، که زبان برای گخِط تیره–هایاست؛ سوسیالیسم

سوسیالیستی؛ –نژادپرستیپاد–های فمینیستی؛ همبستگیبومیچرخد )سوسیالیسم زیست
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(؛ ولی این کمکی نکرد. تا دیرزمانی از هادیگربدین سان فمینیستی و –سبز–سوسیالیسم سرخ
برسد »های اجتماعی به سوسیالیسم کوشید که در زمینهخود می سهمهفتاد کاپیتالیسم به  ۀده

ای خط تیره–هایسپس زمانی از این کار دست کشید، و سوسیالیسم«. و از آن پیشی گیرد
 ۀدانتقاد کنند. ای سازانهد که از کاپیتالیسم در این مورد کار نشان دادند که در جایگاهی نیستن

-که تنها کمی از الک توسعه اندیشانهآنتری آسیب دیده بود، از ژرفسوسیالیسم در معنای 

د. خراشیدند و خراشیدند، ولی دست آوَر شیدند تا درخشش پیشین را از نو بخرااش را باید می
 نداد.شان ن دیگر هیچ درخششی از خودآن 

آن نیز شد:  ِی فدایعصر دمکراتیک دامن زده بود، به سوسیالیسم، که همچنین بطور قطع 
را نمایندگی نکردند و  [کاپیتالسرمایه ] طرِف کسانی که  ۀوسیلانتقادی ب ِی شکنساختار ِی فدای

زیرا سوسیالیسم برای  ‒انداز سوسیالیستی بازیابند با وجود این نتوانستند خود را در چشم
 گیرند، ساخته نشده بود.تبعیض قرار می درنژاد یا جنسیت  ۀآنهایی که بر پای

سو و سیاست و سازمان از یک داتارگانورز–های فمینیستی، سیاهان، پادنبشمیان ج
در زمانی دیرزا وجود داشته است. ولی ای تنشسوسیالیستی از سوی دیگر همیشه رابطه

پیمان رسید، انگار که سوسیالیسم هممی گرنحاکمیت شخصی، چنین به [طایشر بوتارهای ]
موجود را  هایمناسبت ِی بنیاد ِی هاست. سوسیالیسم دگرگوناین کوشش [طبیعِی ] زاستارِی 

شدگان نژادی و جنسیتی سازگار بود، که با های سرکوبهدف قرار داده بود، و این با تجربه
بیرون نیامده بودند. افزون  واریبندهدستی و فرو هرگز از جایگاه های موضعی [رفرمبازدیسی ]

ها و هم کمتر از دیگر فلسفه [عملورزیدار ]بر این سوسیالیسم در اصل و اغلب در 
ملی  ۀهمکاری میان کنگر  ،سرانجامفمینیستی بود. –پادسازمانهای سیاسی، نژادپرستانه و 

که هیچ حزب سفیِد دیگری با از آنو حزب کمونیست در آفریقای جنوبی  ANCآفریقا 
د. نیامتر بگوییم با آنها سر یک میز ننشسته بود، پدید سیاهان همکاری نکرده بود، یا روشن

دیگر  ِی سهای سیاخالف جریان، ولی برفهمیدسوسیالیسم چیز زیادی از فمینیسم نمی
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ستنی نتواو همکاری در فضای همگانی را برای زنان  های دیگرطرحهای نو برای زندگی، نقش
میان سرمایه و کار تمرکز  بنیادین ِی پادگوی برخردگرا، که  –ساخت. سوسیالیسم روشنگرمی

پرده چون نوز با سیاهان بییافته است، خواستار حقوق برابر برای همه در زمانی شد، که ه
 شد.نابالغان اجتماعی رفتار می چونبا زنان و   Untermenschen13 فروتراز نژاد  مردمانی

یسم این نیرو به سستی گرایید. برابری دیگر بسنده ِالیینبا دوران دمکراتیک و پیدایش 
سوسیالیستی بود،  ِی برابر پنداشِت  ۀهای اصلی و فرعی، که پایپادگوییکرد، اندیشیدن در نمی
ناهمگون  ۀآمیختهای درهمکرد. الیهرا نابود می ناقض[متپادگویانه ] ِی بایست همبستگمی

های سوسیالیستی تشکیل شده های درون و پیرامون حزباجتماعی، که اکنون در متروپل
از دیدگاه فمینیستی برای پیروان  Doris Lessing؛ آنچه دوریس ِلسینگ ند، فروپاشیدندبود

آن را از نگاه سیاهان  Steve Bikoدهد، استیو بیکو پنجاه در لندن توضیح می ۀهد ِی کمونیست
 کند.آفریقای جنوبی بیان می Natal شصت در ناتاِل  ۀبرای انجمن دانشجویی ده

مانست، ولی با وجود این راه خود را از آن سوسیالیسم پیمانی بود، که به پیمان توسعه می
ها، نبود، بلکه مرکز بود. محوری که تجربه [تئورینگره ]یک جدا کرد. سوسیالیسم فقط 

-بندی کردند،که از آن پیمان همپیرامون آن گروهخود را  گوناگونهای ها و جنبشخواسته

کلی برای حاکمیت و بیگانگی  ایپایهشد، که نگهداشته شدند. پیمان شامل آن میبسته 
 هاتاست، زیرا مناسب نابایستهشود آن را از میان برداشت؛ که درد و رنج ، که میبرجا است

د از میان برچیده نستتوانها میزمرد ها برآورده و میخانهد؛ که نیازنگرگون شو د د نستتوانمی
؛ و که شدمی اعمالاجتماعی  کنترلای برای توزیع اجتماعی و د، اگر ساختار خردمندانهنشو 

 ِی پذیرشکست، که وجود آن شتدامیساختاری شناخته شده وجود از نگر ای طبقه
به »ساخت، که می ستنینتواولی برای هر زن و مردی این را  ‒کرد حاکمیت را تضمین می

 بپیوندد.« دیگر سوی

                                                        

بویژه از حزب کارگر ناسیونال  نژادپرستانه ی  زبان–از کاربرد Untermenschenبگ رت  13

 سوسیالیست آلمان هیتلری برآمده است.
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و  ریافتهآمیختند، چیزی که نیز دیستی درهمِالیین–پادیستی و ِالیینهای در این پیمان عنصر
را  برجا ماند، که آنمعیار[ ] سنجیداریک زمانی سوسیالیسم چیزی شبیه دیرشد. ولی  آشکار

آن رها کرده بودند، راهنمای خویش  ۀگذاری شدکه خود را از آبراه عالمتهمچنین کسانی 
گاهی و پیمانشان آن را ناگزیر میقرار دادند، زیرا خواسته  ۀشان هنوز بر پایساخت. خودآ

که سوسیالیسم را در موضوع خودش  گشتندگرفت. در پی چیزی میسوسیالیسم شکل می
 تر.شدهسرکوب ۀتر؛ طبقتر؛ سرکوب عمومیدیگذاشت: در پی دلیل بنیاپشت سر می

که خود را از بند  تکال ]فرد[هایی، که این جنبشها و دگرگون شداین نخست هنگامی 
ند، همزمان ه بودیسم آغاز کردِالیینرا با  یشخو  ۀویژ  ِی ند و درگیره بودوسیالیسم رها کردس

های نو ، تجربهMaquis، در ماکی ایستادگی ۀ. در حوز ترادیسیدندهای آزادسازی را نیز هپندار
شود، بلکه  هشکست ستتواننمی جا یک: که قدرت در خویش آغازیدند ِی گردانبه استوار

 کرد؛ که برابری تنها برترِی ؛ که پیشرفت، آزادی را تضمین نمیشتهای بسیار دامرکز
-مینبا آزادی دمکراتیک هنوز هیچ ربطی  ِی ریز[ یک گروه ممتاز بود؛ که برنامه]هژمونِی 

آزادی  ولی، ندبد نبود گزیرکردن و اجتماعی کردن بنابایست داشته باشد؛ که هرچند ملی
یسم ِالیینجایی در زمانی تکمیل شد، که بتری داشت. این جاتر، پیچیدههای ژرف[عدوامون ]بُ 

هیچ آورد، و از آن پس سوسیالیسم دیگر ی پیشرفته رو ۀبه برنام [سنتیی ]دترادا ۀنیز از برنام
-سرمایهد: دولتهای کردنرها  راسوسیالیسم همه همزمان هشتاد  ۀده ۀنبود. از میانسنجیداری 

بودند؛ نخبگان  نهادهارج جنگ سرد  ِی به پایدار آن زمانکه تا [ کاپیتالیستیداری ]
]سوسیال[ را پایان یافته اعالم کردند؛  مردمی–های اجتماعیضمانت ۀسوسیالیستی که هم

شان یهاکشمکشبیرون از کشورهای سوسیالیستی، که سوسیالیسم از  ِی های اجتماعجنبش
یسم تجربه ِالییننوع  بعنوانای نداشت؛ و مردم کشورهای سوسیالیستی که آن را دیگر بهره

 آن باور نداشتند. [پذیرِی رفرم] ِی بازدیس توانِش کرده بودند و دیگر به 
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گونه ، آن«73 ۀشمار  ِی زنده باد خط سیاس» هایجارزنینه تنها  1980بدین گونه پس از 
برای رد سوسیالیسم. سخت و پرتنش نامید، ناپدید شدند، بلکه همچنین تالشهای که توِلر می
ها، بلکه پرسش ۀفرجامیِن هم ِی : نه با روشنگررسیدانجام به ها بدرود ۀمانند همهم این بدرود 

یابند، که گونه پایان نمیدانیم اینها هم چنانکه میبدان سبب، که باد خالی شد. حتا بستگی
کنیم، بلکه بدان گونه که ما به این حقیقت، دیگر آنها کشف می ۀما حقیقت قطعی را در بار 

 نداریم. Interesseانَدَرستی existentiell هستیاالنه چنان 

شود، که از آنها هم باید ]تیپیک[ ماندگار می های نوعیآسیبدر افظی[ ]خداحبدرود اما 
رها کنیم،  ۀ چیزها راهمچنین هم« آزمون انجام شده»ای است که با آزاد شد. این آن تکانه

بسیار شاید  ِی مرزبند به سببرا، که  یگرایشآن ایم، و بوده آن که در زمان خود در جستجوی
 کنیم. ها را تکرارهمان اشتباه

توانست او می ۀسیاهپوست را روی صحنه بیاورد، قطع ۀنمایند یکتوانست توِلر هم می
جنبش  یک ،توانیممی شود. ما نهبازی د، کردنپشتیبانی مینهادها  امروز نیز در مرکِز زنانی که

یسم ِالیینکه نتواند به شکلی از کنیم،« ریزیبرنامه»چنان انتقادی را  ۀنگر  یکاجتماعی، نه 
گاه و تیزهوش برای آماجهای ِالییناز اینکه یا  ترادیسد ؛ و بکار گرفته نشودشان یهابویژه آ

های ایم، پرسشبشناسیم و مانع شویم، تا زمانی که یاد نگرفته نگامها را بهگذارتوانیم این نمی
 .پدید آوریمهای دیگری یداردرست مطرح کنیم و سنج

در هم نسبت به اهفردها و ها، مکانترین جنبشدگرسانکه ایده،  آن ،گیرینتیجه ۀایداما 
تر مانند در برکشیدنیتر، نیشناخت [عینیبطور ] یآختونبر  همچوننه  ‒اند ایستاده ایرابطه

، این ‒ آیدمیپدید یکدیگر میان ارتباط که از  ایشدهانتخاب ۀرابط چونهممارکسیسم، ولی 
دوران توسعه از آن  ِی سنتهای ِالیینای برخوردار است. برجسته[ فعلیت] بودشامروز از  ایده
 که ایناز ترسند، امروز از چه میهای پیشرفته ِالیینترسیدند که دیگران پیشدستی کنند. می

 بتواند وجود داشته باشد.نوی ، پیمان ایتازه ِی گیرنتیجه
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 . نبرد با آینده2

خود بود. او به کپسول ن یپس ِی پشت صحنه در انتظار باز Jimi Hendrixجیمی هندریکس 
-ر میگنبود، چشمهایش را بسته بود و گوش به صدایی تیز کرده بود که به یدهلمنشانی آتش

بود پشت صحنه پنهان  توانستهگزارشگری که  جاوراین  در. آیدمی نیپایابی ِی دور از رسید
پالستیکی ی اگیسی مردانه برسر داشت و بارانیزده کرد. گزارشگر کالهشود، او را شگفت

جیمی هندریکس « آیم!تایمز می نیویورک ۀ! من از مجلدرود»پوشیده بود. گفت: 
 بسیار خوشوقتم. من از بهرام ]مریخ»زد و گفت:  یچشمهایش را بازکرد، لبخندی زیِر آب

Mars] آیم.می» 

-رؤیا» شانکتاباین حکایت را در  Nik Cohn و نیک کوهن Guy Peellaert گای پیِلرت

، که توانیم بروشنی ببینیمامروزی می گاهنگر از  کنند.تعریف می« Rock Dreamsهای راِک 
زوَرکی،  غرور بچگانه  ِی گیس،  بارانی پالستیکی، مهربانبود. کاله ِالییناین گزارشگر یک 

درنگ این را جیمی هندریکس بیاش: همگی نشان بر آن دارد. موسسه به نام و نشاِن اهدایِی 
دهد که [ بهرام است، شناسایی میۀتاب بازیگرانه، که او خود از ]سیار  و بیند. با پیچمی

در کار  گوییو گفتست که شناخته است. شاید هم به این معنا ِالیینگزارشگر را بعنوان 
انجام  ِالییندست ن بهو کار دیگرا زاستار ریزی شده بهبرنامه ِی اندازچنگنخواهد بود، که 

روزنامه  ِی جنجال –های خبریشود و در برگنخواهد گرفت. اینجا هیچ خونی مکیده نمی
 بار نه. شود. اینریخته نمی

. تعلق داردهای از آن زمان تاکنون ترین پرسشمطرحبه ُپرکیست،  براستی ِالیین پرسِش 
، نداشان بهتر شدهیهاگیسند. کالهخوب ا چنانآنهای پیشرفته ِالییناست که  سببآن  بهاین 

. برخالف نمایندگان نداها شدههای آدمبارانی همساِن  آورانهشگفتشان های پالستیکیبارانی
 ژرفنایاز  یخاص ۀدوران توسعه، که هنوز به هال ِی ترادادهای ِالیینحاکمیت شخصی و نیز 

ای که مزههای بیبه تندیس بیندیشیدنهند )زنده ارج می تر از آدمبلند ِی بزرگدست نیافتنی و 
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–هایهایی در میخانهِالیین اند.های انسانیجنبه ۀپا شیفتهای پیشرفته سراِالیینکنند(، پا میبر
اشگ دلفریب خود  ِی با اجرای آماتورتوانستند میاند، که دیده شده Karaokeکارائوکه 

 کنند.هاشان را تیز میروند و پنجهاسر تاالر را درآورند. سپس به خانه میسر 

 ِالییندانند که ها خود، گاهی نمیِالیین، که ندادامن زدهنگرانی به این افزون بر اینها 
های باشیم. ویژگی استواردلچندان  توانیم از خودمانما هم نمیاز اینرو هستند. 

 Ridley فیلم ریدلی اسکاتگونه تضمینی نیستند. ما در اینجا هیچ ِی انسان ِی داشتن دوست

Scott ،«بِلید رانر Blade Runner» تخیلی را –فیلمبرداری شد و جهان فیلم علمی 1980، که
 ایپیشهشانگر . بِلید رانر نکاوداز بنیاد میرا  مانپرساین درست ، دگرگون کردبرای همیشه 

 هاوارهکند: او آدممی، آن را دنبال Rick Deckardاست، که بازیگر اصلی فیلم، ریک دکارد 
Androids از »شوند و ها بازشناخته نمیاز آدم ریخت بههایی که کند، روباترا شکار می

خواهند زندگی و می گریزندمی بلکهبرند، ، هنگامی که دیگر فرمان نمی«شونددور خارج می
همواره بیشتر با این د، از دپر میخود  به سپارشدکارد  ه کهگاهم بدان . بیاغازندخودشان را 

است خود او هم ]ممکن[  توانستنیند. ا ها کدامها کدام و بدخوب شود،کهپرسش درگیر می
مصنوعی، یکی، که خود  هایهها، با خاطر ترین فرآوردهواره باشد، یکی از آن تازهیک آدم

برای فیلم  Philip. K. Dick نویِس ُرمان فیلیپ ک. دیک واره است؟ زیرا پیشداند، آدمنمی
Do Androids dream of بینند؟ها خواب گوسپند الکتریکی میوارهآیا آدم»نیز   electric 

sheep? » ورزیداررا در ]مسئله[  پراسهنام داشت. سرانجام دکارد Praxis  او با گشایدمیوفر :
سپارش ، بلکه او  ساخت ۀیابد، که نه نقشکند، پس از آنکه درمیفرار می مادین ۀر واآدمیک 

ها مرزی مصنوعی است، ها و آدموارهسازد؛ که مرز میان آدممی ِالییناست که از او یک  او
ش اکند؛ و کارفرمایانمی کار، که مانند راسیسم یا سکسیسم «دیگران»اصطالح بهایدئولوژِی 

 اند.های واقعیِالیین
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کمی ها به اینجا کشیده است که ما امروز همگی ها و آدمِالیینبنیادی پیرامون  ِی آشفتگ
دیگر نتوان دوست و دشمن را در نگاه اول ازهم  هنگامی که، ایم. ولی بدگمانیبدگمان شده

، که اندیشهآن  ‒. آنچه برای توسعه و سوسیالیسم منطق بود ، بدترین چیز نیستختبازشنا
امروز برای ما ، ‒کرد  [تئوریکنگریگ ] ِی گیرنتیجهدریافت و درست باید چیز را همهتنها 

کس و همچنین به چیز و همهست: آن باوری، که آدم باید به همهما ۀروز همه  ِی بدگمان
امروزی از پندار و بدگمانی، بر  دوراندیشیاز  آمیزهای بدگمان باشد. این خودش تا اندازه
 .دیسدو آن را می گذاردمینایش خود را َه سازی نیز حاکمیت و آزاد

ما و در رفتار  ِی های تاریخدهد، بلکه در تجربهاین چیزی است که در کتابها رخ نمی
ای وجود دارد، چند بسیار گسترده ِن یسم، شناخت بنیادیِالییند. در مورد آیمیپیش ما  ِی شخص

گاهمیخالصه بیستم  ۀراهنمای مهم که در آنها سطح شناخت ما در پایان سد  ِی شود. این آ
زن و مرد  [هایتئوریسین] پردازاِن نگرهدهد که بزرگترین بخش از چیزی را تشکیل می بنیادی

تِر دیگری نیز دارد، پسندبسیار همه، اما نگهباِن اندکرده توصیف« مدرنپسا»بعنوان  1968از 
های پرونده» ِی نهند: سریال تلویزیونکه میلیونها َتن آن را به کنکاش کشیده و به آن ارج می

 Chrisتوسط کریس کارتر  1992، که «[Akte X آلمانی؛ به Fliles Xبه انگلیسی ]یکس ا

Carterآفریده شدآمریکایی  ۀنویس و تهیه کنند، فیلمنامه. 

منطقی و پیگیر  ِی تخیل–عنوان نخستین سریال علمی، بدرستی به«های ایکسپرونده»
راهنجار پَ »های شده است. پرونده نامیدهرازناک –پسامدرن، و به عبارت دیگر بعنوان سریال

paranormal » اف.بی.آی فوکس مولدر –کارگزارکه دوFox Mulder  سکالیو دایان Diane 

Scully  ِمانند، بلکه همچنین تا پایان، راه می ناواگشوده برجاشوند، نه تنها اغلب می آنها درگیر
علمی و  هایروشنگری، رزاستاریبَ های اَ پدیده ‒گذارند های بسیار باز میرا برای تفسیر

 ۀهای اجتماعی پیوسته در هم پیچیده و باهم گالویز میشوند. موضوع مرکزی را توطئدسیسه
خواهند زمین را به استعمار خود ها، که میدولت با فرازمینی ‒دهد دولتی تشکیل می ۀپیچید
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-هکند؛ اما اینجا نیز بمیهستند( همکاری  آنجااکنون درآورند )و بطور قطع بخشی از آنها هم
 الگوبدبین دو  ِی گر و اسکالدر اصل کنار کیست. با مولدر جستجو یسختی روشن است، ک

role-mode و تافته درهمشان و رابطه اند، که داستان شخصی، ویژگیدهدر مرکز سریال ایستا
 ۀکه سخن از توطئهایی شوند. همچنین در دنبالهمیبرجسته  آنها همسنگانهو  ستاپادگویانه 

های ترس ۀهای زیرکانبازتاب« هاپدیده»ها و ها نیست، پروندهِالیین–دولتی و استعمارگری
اند. سخن کوتاه: ما درست زیر بشقاب اجتماعی–های روانیتهدیدآمیز اجتماعی و شکنندگی

 مانمدرنپسا ِی گاندر روز  ‒ فرازمینی، در مرکِز زندگی هستیم ِی بینهای ذرهها و ارگانیزمپرنده
برنهاد های پسامدرن با کمک یازده شتابی را از میان تجربهپر ِی آموزش ۀاین اکنون دور بنابر

These  ]کنیمآغاز می« های ایکسپرونده» ۀدر بار ]تز، فرض، قضیه. 

  .بیستم نمایشی بسیار سطحی بود ۀ: سد1 برنهاد

های گذشته سدهسپری شد، و زمان آن هم رسیده بود. این سده،  آشکار است کهبیستم  ۀسد
ش این دلبنَد  ۀایدنگریست، و می« تاریک»های سدههمچون خودش( مگر را )یعنی همه را 

 هادل راه دهیم. تا شبح چراغ را روشن کنیم، تا ناگزیر نباشیم در اتاق تاریک ترس بهکه ، بود
 را پراکنده کنیم.

درخشانی  و یننو  ۀبایست پس از لنین آیندمی« کاربرد الکتریسیته»فزون بر  اهاقدرت شور 
 Trumanترومن رهنمود های آزاد، افزون بر بازار [تکنیکشنیک ]تَ و  دانشرا تضمین کند؛ 

های واپسین است. سال رهنمودانتخابات آزاد  افزوده بر McDonald´sها دونالد بود؛ مک
ندیشیدن آغاز کنیم و با ا چندان بِد روشنگری، که خودنهنفسه[ ]فی به خودی خود ۀاید

چرخش کرد، که  [تبلیغات] پروپاگاندااین  بهپیش رویمان بگذارند،  ی رایزنگذاریم هیچ چ
های نو باور کنیم: انسان یگانه جای آن به افسانههای کهنه دست برداریم و بهاز افسانه
بازی  ۀر نگروی ش را از است، که رفتارمندی خرد [بازیگر] ۀندژیر  هستومند
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Spieltheoretisch های جامعه بازسازی کرد، و بیماری توانمیریاضی[ مزداهیک=های ]مدل
کردن کرانمندها کشند. برخیکه دندان چرکی را می سانهمانبهشود درمان کرد، را می

دیگران مالکیت خصوصی بر ابزار شد، جای دندانی گرفتند، که باید کشیده میها را بهبازار
 ‒ تاکنون خود را با آنها درگیر کرده بودند میانهای دیگری که آدپرسش ۀ. همتولید را

-دیگر کنار مییکترسیم؟ گناهمان در چیست؟ چگونه با می هشویم؟ از چچگونه آزاد می

آمدند، میحساب به کناریهای ها، پرسشاین پرسش ۀ، هم‒ آییم؟ ِکی ما خودمان هستیم؟
 شوند.ریشه خود بخود ناپدید می ۀهای خیالی، که پس از درماِن توصیه شددرد اصطالحبه

-میزدن سوشده به سوچیزی ناپدید نشده است. و هنگامی که چراِغ روشن روی یچه به

خود آغاز  ِی اند. درست آنهایی که به رهایوقت آنجا بوده ها تماِم شود که دیوآغازد، آشکار می
 رهنمونهای پردازیها و خیالها، وابستگیهای هیوالیی، ترسکردند، دریافتند، که چه نیرو

-میبه ما بزور هایش را ی خواستهاشناختهشده بر آنان چیره بودند. اینکه کسی به روش نا

سیاه  های پوست کوچندگاِن مایه، که دیوی رنگ14«(Pusher پوِشر»)مانند در اپیسود  پذیراند
 ِی سازآزاد، که «(Teliko ِتلیکو»در کند )شان را تسخیر میمکد و با این کار روحرا می

اکِسلسیس دَای »در سازد )احساسی میبی Alzheimer آلزهایمرِ –دیوهایمان از ما بیماران
Ecxelsis Dei )»‒ ر گتر از این پرسش به ن[واقعیهسیامند ]نوعی به هایامروز برای ما پراسه

شود و زدیک مین ینیواقعیت ع]دیالکتیِک[  15مگوییِک دویِچ  هاینو رسند، که آیا به قانمی
گزینشی  ِی یا جداساز [Importsubstitution یوارداتکاالی  ِی سازنشینکاالی وطنی ]جاآیا 

 بهترین راه برای توسعه است. selektive Abkopplung]از بازار جهانی[ 
دهند، و خراش میرا ها و جامعه ]سطح[ آدم ۀویر  یکسرهبیستم فقط  ۀسدهای نسخه

-پسا[ ۀ]عالق انَدَرست. ، اگر نتیجه ندهدنددهمیاز خود نشان همخواندی  ِی درماندگهنایش 

                                                        

 های ایکس هستند.این اپیسودها همگی از سریال پرونده 14

را  «ُدویچمگوییک»، «سنجش خرد ناب»سلطانی، در گردانش   الدین ادیب از استاد دکتر میرشمس 15

 .آلمانی پیش نهاده است dialektikهمتایی به 
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شود که باور ُخرافی به توسعه و پیشرفت، به تولید ناخالص ملی ها از آنجا ناشی مین به دیونوی
  16و به روش هوندت

d’Hondt  .جایی بانکی در نیست که  به این معنا ولیکاهش یافته است
-.  به نسخهدکن پوشین دوباره چشمبُ از از مدرنیته فقط  آدموجود دارد، اگر  استوار یقیِن از 

از دو « Bad Bloodخون بد »اپیسود توان دل بست. هنگامی که مولدر در نیز نمی ههای کهن
 اندازند: انگار اشتباهی آمدیم!ها فقط شانه باال میآشامکند، خوندرست می چلیپاییتکه نان 

 : به هیچکس اعتماد نکنید!2 برنهاد

، خبرچین «Deep Throat» . بازیگرِ Post-Watergate ستا 17واترگیتپسا« های ایکسپرونده»
مردان پرزیدنت ]به  ۀهم»واترگیت –مستندِ –سینمایی های دولتی، سرراست از فیلممحفل
بهزونه از  همچنین ‒برگرفته شده است [«  Die Unbestechlichenناپذیرانرشوه :آلمانی

، که [بندیفورمولاین دیسولش ]های زیرزمینی و از دیدار در گاراژ عالقه و پیشگرایی[ به]
همهنگام «. به پندار آوردتر از آن است، که کسی بتواند بسیار گسترده ]دسیسه[ سازیزمینه»
همیشه است. هشدار  post-Holocaustست هولوکاو  پساهمچنین بروشنی « های ایکسپروند»

انسانی( از میان حومه چنان  کلیبهانسانی )یا نه « کاالی»های باری که با . قطاربرجا است
]آنها[ بکار گرفته  گزینشو  مردمانثبت کامل  که برای یپایانهای بیگذرند، بایگانیمی
« هایآزمایش»های سوخته و زغال شده، سوزی و کوه جنازهآدمهای ، کورهندشو می

شوند؛ مولدر که خواهرش های سهمگین که از همکاری با دشمن نتیجه میهولناک، تصمیم
عمل ژیرد ]میبرگناه کسی که زنده مانده است  از َهنایِش شد، و او اکنون گزین جای او  به

فاشیسم  ِی جمعها و کشتار مایش بر روی آدمآلمان و ژاپن، آز ِی جنگ جنایتهای. [کندمی
ها یا بعنوان موسسه ۀها، در گذشتبیوگرافیک شخص ۀزمیندر پس  ‒اند همیشه در صحنه

                                                        

 .دان بلژیکیدر انتخابات از ویکتور د́ هوندت حقوقها میان حزب ی پارلمانهاروش تقسیم  کرسی 16

؛ 1972-1975های ها در سالآی از ستاد انتخاباتی دمکراتبیقانونی افرسوایی شنود غیر 17

 .1969-1974دوران زمامداری نیکسون 
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فوکس نقش که  David Duchovny . )دیوید دوکاونیپندارناپذیر ِی کنایه و اشاره به گستردگ
کند، یکبار گفت، تا زمانی که رهنمود دیگری دریافت نکند، مولدر را مولدر را بازی می

 یوامونهر  درکنسرسیوم –شود، که جنایت دولت و .( نتیجه این میدیابمیدربجای یهودیان 
همیشه « خودی»اند، و مردِم بدانیم. اینها در منطق موضوع نهفته توانستنی بنیادرا در  [ی]ُبعد
 باشند. هاتوانند از بدترینمی

آمریکایی باشند، چه  چه واپسگرایان ‒خواهند، که آدم به آنها اعتماد کند ها میِالیین ۀهم
که حزب گونه بدان« )Partido Revolucionario Institucional (PRI)ی نهاد یحزب انقالب»

 اعتماد آغاز همه چیز»شود(، چه مالیان ایرانی. دولتی در مکزیک براستی چنین نامیده می
اتمی زیر  ِی است. و الب Deutsche Bankدویچه بانک  ۀندریبف ِی ، این شعار تبلیغات«است

های برای مخزن« Informationskreis Kernenergie ایانرژی هسته ازدایشِی  ۀدایر »برچسب 
دیگری برای جلب  ۀتنها واژ  Castor 18کاستور»کند: اش تبلیغ میاتمی ۀآلوده به اشع ِی ترابر

که چشم ورزیده  سانهمانبه،  Aliens at workاستها در کار ِالییندست « اعتماد است.
 شناسد.درنگ آن را میبی

-که می یپرطرفدار و پاسِخ پرسش–دری در شویپنجاه، پرده ۀکه در ده پنداشتباید 

آمریکایی  عموم، توفانی از خشم در اندهشتگذاها را از پیش قرار میند برنامه و نتیجهرَو  گفتند
ن سرانجام ناپدید شده است. امروز نویلوحی در جهان پسابرانگیخت. تا این اندازه ساده

 روداحتمال میای از نمایش تلویزیونی، از انتخابات یا از اعالن رسانه آشکار است کهخود
از ]ُبعدی[  امونیو ، در چه سطحی، با چه چگونهکه فریب دهند؛ پرسش این است که فقط 

که شهروندان شود میسبب ای ناشناخته پاُسخدارِ نهاد «  Bad Bloodخون بد »خطر. در 
فضای –با یکدیگر گالویز شوند، در اینکه آنها را در نوعی آزمایش Franklin شهرک فرانکلین
در پایان  کند، وشود[ آلوده میزاد ]که برانگیزش ذهنی را سبب میروان کِش باز با زهر حشره

                                                        

  cask for storage and transport of  -Castor.برای ذخیره و ترابری مواد رادیو آکتیوبشکه  18

radioactive material 
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 ,All done. Bye همه چیز انجام شد. بدرود، بدرود: »دهدخبر میماندگان زندهفقط به 

bye .» با بمبهای واقعی انجام را  [یمانور] یرزمایشدر سالهای پنجاه ارتش ایاالت متحده
 از John Wayneربازان خودی آزمایش کند )جان وین آن را بر روی س هنایشداد، تا بتواند 

آزمایش  پیشیِن  ۀمنطق، در Nevadaهای دیرهنگام ]فیلم[ وسترنی، که در صحرای نوادا پیامد
 1977ها در آفریقای جنوبی از سال یاب و دادگاههای راستیساخت، درگذشت(. کمیتهاتمی 

بررسی و کارگزاِر دولت و دانشمند،  Wouter Bassanمردانی مانند ووِتر باسان  ۀدر بار 
بایست تنها به ها سال کوشیده بودند ویروسی پرورش دهند که میکنند که دهمی بازجویی

شد با آنها می کردند، کهسیاهان حمله کند؛ کسانی که بر سر مواد مخدری کار می
های آفریقای جنوبی، ند دبیر شورای کلیساکوشیدکه  ل کرد؛ و آنهاییرا کنتر هاراهپیمایی

آلود زیرش را زهربه نیست کنند، در اینکه لباسسر، را Frank Chikane فرانک چیکان
 اند.باریک  چه [و واقعیت تخیلدیَزن و َهسیایی ]های میان کردند. مرز

کند، که است. و فرض می آرامنایش خو ]شخص[  در تنوِم ن، رادیکال و نویپسا ِی بدبین
د، که در نداشته باشد وجود نتوانهای اجتماعی نمیهیچ نظم اجتماعی، جنبش سیاسی، دسته

-بدبینی می سببد که بویژه نای دیگر ضروری نباشد. چند نشانه وجود دار ا چنین بدبینیآنه

ژرفای ها با شنیکتَ و  گذارنفوذ دانِش کاری، انباشت تمرکز قدرت، فرهنگ پنهان ‒د نشو 
ترین در روستایی توانندها میِالیینمردانه. ولی  ِی ارتشهای گسترده، وجود باندبزرگ و  ۀمداخل
نیز عمل کنند، در  ایستادگیهای ترین دستهو در فداکار Ökotopiaی بومشهر زیست آرمان

« رخ دهد. توانددر نزد ما این هرگز نمی»پراکنند: جا، که این جمله را دور و بر خود میهمه
-راستی میتوان بر آن پیروز شد، بنمیارتشی  رفرازمینی که از نگ [ینتمد] یشارینشاگر 

دیگری واکنش  ۀگونبهتوانست می سپسکدام دولت  ‒ کندخود  ۀمستعمر خواست زمین را 
نشان دهد مگر با بیشترین میزان از پنهانکاری و با پیشنهاد برای همکاری؟ و هنگامی که 

ا به زانو درآورد تواند آن ر نمی روشنینا ۀا آیندشود که تمیبرو جنبشی یا انقالبی با نیرویی رو
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درون  بهمگر با فراخوان برای یکپارچگی  دادمیدیگری واکنش نشان  ۀگونبهکدام رهبری  ‒
 و آمادگی برای همدستی به بیرون؟

-تواند به. فرد همچنین نمیگیرددربر می نیزرا  یشخو  [شخصتنوم ] نوین،پسا ِی بدبین

وِر بار پندارند(؛ نه تنها ها می)که دمکراتد ر و خ. نه تنها فریب میاستوار باشدآسانی به خود 
گاه -ها مینادرست اجتماعی )که مارکسیست هایعنوان بازتاب مناسبتغلط است به ِی آ

قدرت و همچنین تاریِک تاریخ سهیم است، در های پرنیرو ۀپندارند(. فرد، خود در هم
، و آوَردمیفر؛ خود او آنها را شناختههمچنین نا و گردآمدی ]کلکتیو[های [پروسهفراروند ]

اینها را یکپارچه کند، اغلب بار سنگینی بر دوش دارد.  ۀای از تکلیف اوست، که همنیز پاره
در ) «دیابادامه  دتوانگونه نمییناکه هستیم. آنما نیستیم، » :پیام رادیویِی تیم پژوهشِی قطب

با سپس کاران اندرکند. اینکه دستمیکوتاهی بیان را ب نوینپسااین شناخت  «( 19Iceخی»
-مییکدیگر را دربرابر هم نابود !« کنونادرنگ و همباید به این وضع پایان داد، بی»های واژه

 وابسته است. شناختو بسیار گسترده از این  آمیزفاجعه های غلِط ، به برداشتکنند

 آید.: مهم نیست آدم از کدام سیاره می3برنهاد 

مردمی آنها است. اینکه برخی خون آبی دارند و –اجتماعی ۀ، برنامدهدمیآزار ها را ِالیینآنچه 
عیب و نقص یستی را بیِالیین ۀشی، اندآنها ِی . همدستان آدمبه اینها بستگی ندارددیگران سرخ، 

 برجا هستندهای مقاومت ها و گروهدستگی–ها دو، و در میان فرازمینیگذارندمیبه نمایش 
 The Red and the یاهس و سرخ»و « Patient X بیمار ایکس»های )بویژه در اپیسود

Black .)» هاِالیین کند، که آیا براستیست، که سرانجام چندان فرقی نمیاینجادر شوخی 
های سازینیرنگی بیش نیست، که با آن بستر چیز یا که همه دارندتاخت و تازی در پیش 

ماند. ترس از آنها که خون سبز همان می ِالیین–ۀد. برنامنشو الپوشانی مینظامی و اقتصادی 
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تاکید  شورمندی. آنها با کنند منحرفما را از خود توجِه ها است، تا ِالیین ۀدارند، مانور آزمود
 ‒ تفاوت استسراسر بی در اصلهستند. البته  انی از میان مردمکنند که مردان )و زنان(می

 درست است یا نه.که آیا این 

قابل  ار سخت بوده است: که هیچ گروهبیستم بسی ۀسدبا این شناخت، برای باشندگان 
ی شخصهای مویژگیدارای آغاز ، از یا اجتماعی ی[بیولوژیکشناختی ]زیست از نگرتعیین 

-Anti [گراییماهیت ضدبنیادگرایی ]–پاد»مدرن پسا 20نِ . )در جارگُ باشدنمی

Essentialismus »هایی د و چنین گروهنهای جمعی وجود دار شود(. در واقع تجربهنامیده می
ها هرگز داوریپیش از اینروهایش در اختیار دارند )پیامد ۀکدام حکایت خویش را با همهر

 بایستگانه بدان سببها اند(. ولی فردهای ویژهپایه نیستند، بلکه کاریکاتور گرایشبییکسره 
وابسته نیستند، نخست، زیرا که همیشه بیش از یک وابستگی وجود دارد، و آن به ]به اجبار[ 

پرولتری، زنانه، یهودی، سیاه،  ‒د نها پدید آیِالییند نتواندیگر، زیرا که از هر گروهی می
های سخِت ها به تجربهجنبش ۀهم چه. این شناخت تلخی است.، یا هر[آلترناتیودگرگزین ]

را یسم این مرِز شناخت ِالیین. [کنند هفرمولبدیسولند ]آنها را  برای اینکهنیاز داشتند،  هاِالیین
داد، که  خودشانای از میان کم رهبریکم یاینکه به هر گروه ، درانه بکار گرفتهدفمند

 پیشرفتنشانگر یک  بدرستیتوانست خود را در آن بازشناسند. چیزی که برای این گروه می
 .وده شودگشاو بخواهد  ِالیین مسئلۀولی البته نه آن پیشرفتی، که  ‒ است

دهند و هایی وجود دارند که تغییر شکل میِالییننه تنها « های ایکسپرونده»از این رو در 
آزمایشهای  شماربیدلخواهی درآیند، بلکه همچنین [ ]شخِص  تنوِم توانند به ریخت هر می

 Paperی کاغذ ۀگیر »، «The Erlenmeyer Flask مایرارلن ۀشیش)»اپیسودهای در زنی پیوند

Clip» ،«پایانی ِی کُلنی/ باز Colony/End Game)» است که  روشن. زیرا نیز وجود دارند
، که بینندمیآن  سود خویش را در تیکها از آغاز دوران دمکراسیومها و کنسر دولت ۀهم
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هایی بیافرینند، که تا آنجا که ِالیینتا  ‒هم پیوند دهند یستی و آدمی را بهِالیین ِی ثهای ار ویژگی
ها و در رابطه توانستنی استو تا آنجا که  آمیزند ها درهمبا آدمبتوانند ناشناخته  توانستنی است

 ۀ]تجرب Praxisر ورزیداجز سنجیداری شناخت آنها هیچ باز کنند. برای  رخنهشان یهاوابستگی
 کنند.می عملآن  ۀبر پایای که آنها وجود ندارد: برنامهعملی[ 

 ند.کشود، فرقی نمی: به چه زبانی راه حل یافت می4 برنهاد

نزدیک  انهسرراستهرگز ، هسیایی ]واقعیت[ن است، که ما به نویپسا ۀنگر  خودآشکار بیاِن 
دانیم اش میآنچه تاکنون در باره ‒هایمان از آن رهپندا ِی ا میانجیگرشویم، بلکه همواره بنمی

همیشه چیزی است که ]واقعیت[  هسیایی: ننویپسا ِن دانیم. در جارگُ پنداریم که می یا می
(، راهی، برای اینکه narrative، داستانی است )نگرهبینی، هر شود، و هر جهانمیتعریف 

در  ‒ باشدهای ما پیرِو خواسته هسیاییها را تعریف کنیم. این به آن معنا نیست که چیز
. ولی اینکه ما باخت خود را داریمشویم، فقط برای اینکه سخت به آن باور التاری برنده نمی

، به خودمان [ریاضی تمزداهیک ]احتماال  یهاییشوانا ۀخواست سرنوشت بدانیم یا نتیج
-ایم، ولی از محل قرعهنیز ببینیم، که ما برنده شده گونهتوانیم موضوع را اینگی دارد. میبست

دهد، و نیم، با آنچه رخ میدهند. باید داستان خود را همساز کیهمواره ما را فریب مکشی 
پذیریم، یا بتعریف را  ۀهای افزودهیم، قاعدهبدگیریم: به بافتن آن ادامه در اینجا تصمیم می

ایم، رها کنیم، یا به داستان دیگری، به های معینی را، که تاکنون به آنها باور داشتهقاعده
ها به آسانی از واقعیتگیریم، بهآوریم. برای چه روشی تصمیم میک تعریف دیگری رو سب

-ما می ورزیدارو برابر با آنچه برای  aktiv مندانهژیرشود، بلکه ما این تصمیم را  ما دیکته نمی

 گیریم.تواند معنا داشته باشد، می
 ۀایدخاصی وجود ندارد.  ِی جهانبینش زبان و یک  خودکارِ  شناخِت  ِی این هیچ برتربنابر
چیزی نیست مگر ادعای قدرت داستانی  total هماک Objektivität ِت[عینی] ِی برآختیگ
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ند، که داستان ک، که از خود ادعا میمنطقی–دانش َتشنیکییکسره مشخص، یعنی زبان 
تصمیمی  ۀپایآن هم بر  براستیکند. را نمایندگی می هسیایی هاینو اننیست، بلکه تنها ق
های معمول ما نیز داستانبه روش کند. خدمت می معینی Praxisورزیدار استوار است، که به 

های زندگی و کدام بریم، بسته به اینکه، روی کدام عرصهکار میبسیاری را همزمان به
 [بسلسله مرات] ِی پایگان، اما در انهپذیر نرمشها را کنیم، و ما این داستانها تمرکز میپرسش

 کنیم.بندی میی نسبت به یکدیگر ردهعینم

 ‒گیرند مختلفی بهره می ِی های اصلمولدر و اسکالی از زبان« های ایکسپرونده»در 

، که ]واقعیت[ هسیاییروایت یک کس از ع، مولدر بمنطقی–دانش َتشنیکیاسکالی از زبان 
 تن حق دارد، گفتن جا دارند. کدام یک از این دو« دیگر هایهرابط»در آن بینش درونی و 

پرسش فقط این ‒ د نشو ها پیوسته در هر دو دیدگاه ادغام میاست، زیرا پدیدهتوانستنی نا آن
 تنوِم و برای  ورزیدارکدام برای است، و دو دیدگاه هرتافته درهماست، این تا چه اندازه 

، آیدبرمیتیم، درست از آنجا  ِی دهند. توان بازدهمیانجام کاری چه  ظر[ورد نیسته ]مر نگ
-بیرون می سودمنداز آنها همیشه چیزی یکی در دست دارد، که  گوناگونیی «هازبان»که 

 دهد.

با  کارگزارشود، هر دو های سریال، که در آنها داستان تا پایان گفته میدر برخی اپیسود
یا داستان خود  اسطورهها، د دیدگاه خاصی از چیزخو  ۀشوند، که به نوببرو میهایی رومحفل

 ِی اسطوره شناسای این در اینکه مولدر و اسکالی تا اندازه اغلب واگشوداینجا در را دارند. 
آیا «(.  Pusher»و « Teliko»اپیسودهای در  رای نمونه)ب شود، پیدا میپذیرندمحلی را می

به  نمونهشان نیز ترجمه کرد، برای رواگمند ِی اصلشود به زبان دهند، میا انجام میآنچه آنه
ای از ها یادآوریماند. این اپیسودپاسخ می، در اینجا بیرَوندهافرا دانشیِک  ِی روشنگر]زبان[ 

آزار است: در پایان، بیکمابیش مسئله اند، که در آن کالسیک  Mystery-Filmناکراز –فیلم
 .نای خویششآ گردد، به زبان اصلِی خود بازمیآسانی دوباره به پیرامون آشنای  آدم به



 

60 

 

-ها انجام میگردد. آمیزشنمیآسانی دوباره به زبان خود بازمدرن کسی بهدر پساولی 

- هایاسطوره»ها هستند. این از راه آنها رابطه[ ِی ]عنصر میانج Medium مدیمد، و نشو 
دو میان مولدر و اسکالی. هر ۀرابط شود، بلکه تنها و تنها از راهبه نمایش گذاشته نمی« محلی

« زباِن –ابر»، هیچ فتباید سخن گ زبانی سرانجام با یک ‒مانند بر سر زبان اصلی خود می
کار  شخصیتوانند با وجود ندارد. ولی آنها می]زبان موضوعی[  Objektivitätبرآختیگی 

های دهد، که مرزچیز دیگری است، و این آنها را در جایگاهی قرار می شاکنند که دیدگاه
کار دیگری را به« داستاِن »های ، و تکهاز آن دور شوندباشند، دودل زبان خویش را بشناسند، 

آموزیم. ها میخواهند؛ و ما نیز این را تنها از راه رابطهن از ما نمینوی. چیز کمتری در پساببرند
پندارد، که همه باید از آن پیروی کنند، و کسی زبان می–رن خویش را بعنوان ابَ کسی که زبا

ن آماده نوی، برای پسادرگیر کندهای دیگری داستانخود را با که در جایگاهی نیست که 
 است. ِالیینیا اینکه  ‒نیست 

 .در جایی در بیرون است راستی: 5 برنهاد

آن  راستیکند. چیز را دگرگون میهستند، که همه ای راستیجستجوی مولدر و اسکالی در 
بزرگ بر روی یک آزمایش کشف  [منابعهای ]بازَخنتمرکز  ۀبوسیلشود سبب میکه  ،نیست

بیانی است در  زمانهماز روی الگوی یک پازل یافت شود. باید ، که است آن راستی. کرد
 .است [شخصیتنومی ]بسیار  یچیزو  [das Ganze کلهماک ] ۀبار 

، مانند آن دیگ بر جا استاز پیش چیزی بود، که همیشه راستی  [مدرننوین ] ۀر در پندا
 ْن نویپسا[. در زادروزکودکانه بویژه در جشن  ِی نوعی بازبا قاشق چوبی: زنی ]درهنگام دیگ

وابستگی به کاوشگر  ی ازآید و بچیزی است، که نخست در هنگام کاوش پدید میراستی 
هایمان در هریک از زبان [کاملُاسُپر ] ِی راستجوی وتوانیم از جستوجود ندارد. ما نمی

را در دست نداریم، ما را از آن راستی جام نرسیم؛ و اینکه ما فر دست بکشیم، گرچه هرگز به 
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آدم « ی ایکسهاپرونده» ِی کار شویم. درست این در بازیگران اصل دارد که دست بهباز نمی
 .کنند[]عمل می handelnژیرند میکنند و جو میوکند: که جسترا شیفته می

است که آمده زیرکانه سخن، این Ernesto Laclau از فیلسوف آرژانتینی ارنستو الکالئو
 نشانگر آن رویهیچاین بهاما ؛ ندابخش سایه افکندهی رهاییاههایدهای گوناگون بر پادگویی

کنند، نتواند پیروی می ایدهجنبشهای اجتماعی که از این  [کردکار ورزیدار ]نیست، که 
رهایی از بند  ۀایدهای پادگوییروی ست بایمیاین جنبشها  ولیگذار باشد. نفوذ کارگر افتد یا 

 .بژیرند ]عمل کنند[و یند جو ست ببایمیآنها  ‒روند بآن کار کنند، تا پیش  ورزیدارو 

باشند.  خود ِی راستجوی وها در جستخواهند. آنها میل ندارند که آدماین را نمی هاِالیین
کار را بگیرند، تغییر کرده است. در گذشته حاکمان راهی که چگونه جلوی این فقط

ها است و در مالکیت آنراستی کردند چسبیده بودند؛ ادعا می راستی ۀایدشخصی سخت به 
های ِالییننابود کنند. امروز  و را نیست خودنام  های بهاستانددیگر ا و هند زبانوشیدکمی

را از میان  راستی ۀدیاجای آن بهولی ، شکیبندمیهای گوناگون را بینیجهان ِی برجایپیشرفته 
های اجتماعی و خردمندی، پیمان در بهترین حالتباشد، بلکه  جابرتواند نمیراستی برند. می

ها است. آدم]مفت[  حرفهر زبانی فقط  ،این خوانشهمخواند با . هائیجز  ۀها در بار بیانیه
 هیچ پیامدی ندارد. گمان، زیرا که بیحرف بزنندهم توانند می، پس زنندمی حرفتنها 

-بههستیم )« نیرومندهایمان باور ۀبه انداز »این پیام خطرناک است، زیرا ما همیشه فقط 
. و راستیمان در پی کاوش ۀآمده است(، به انداز « Ascensionانجیل »گونه که در همان
]کامال[  سپرانهاُ توانستند ها میِالیینای[ که دایرهپرهونی ]در بیرون است. بیرون از  راستیاین 

ها ویرانهاند. در پِس نمای فریبنده، آن را کنترل کنند، بیرون از آنچه تاکنون به ما نشان داده
بکار و شد  آمد ۀهای پرداخت دستمزد کارگران، برناما، برگههنیرنگ ساخت–هستند؛ راهنمای

، که نوشته شدند تا بتوانند ما را کنترل شخصیتی[]گی تنومی هایحال–شان؛ شرحگماران
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-ما است و باید به ِی راستها را بدرستی بشناسیم. این زمرد توانیم میخانهکنند. تنها از بیرون می

 هنوز وجود ندارد. همانادست خود ما یافته شود، زیرا که جز این ارزشی ندارد، 

 ندگیز  گذارد یکیآن بیندیشیم، چرا رژیم می ۀ: راه بجایی نخواهد برد، که در بار 6 برنهاد
 کند.

 ، سرخپوستسرخپوست مرده تنها یکاند، که ها سرسختانه به این ایده دل بستهبرخی جنبش
 [اپوزیسیون] تپادیس چیِن سخنکه او  روشن استکم دستکه آنگاه است: زیرا  یخوب

پیمانان و همکارگزاران ها هیچ تردیدی در کشتن ِالیینتر از این چیزی نیست، نیست. نادرست
را، در زندان یا در حبس خانگی پادیست های ندارند. آنها نمایندگان سرشناس جنبشی خود
، بکار آیندکه شاید روزی در جایگاه میانجیگر یا طرف گفتمان بتوانند  دارند ، زیرامی نگه

خواهند بازی اگر می که داننداندیشند و میها میها به رسانهِالیین. دگر شودکه روزگار  آنگاه
 ۀانتکاور  ژیرِش تر از فردا کارساز ِی گذارنفوذ جا کنند. بها را نباید جا، گاهی مهرهرا ببرند

Kommandoaktion تبهکار باشد. و کسی از اینرو است، نباید امروز است. کسی که زنده
گیرد و با کسی همدستی که پولی نمیایستاده است، تنها چون درستگماند در طرف میکه 
د. ند باشنوانتمی همتافتها چگونه خواریه رشوهای از آن دارد، ککند، پنداشت نابسندهنمی

 با آنان گفتگو کند.در این باره آنکه کسی ، بیشوندبکار گرفته میبیشترین آنها 

گران مولدر و آید، چرا دسیسهه این پرسش پیش میاگب گاه« های ایکسپرونده»در 
اند. شاید دوستان بانفوذی در دستگاه ها گوناگونکنند. توضیحآسانی نابود نمیاسکالی را به

]مولدر و  کارگزارانکند؛ شاید بهتر است، این اک میکار خیلی گرد و خدارند؛ شاید این
 ایتازه کارگزارانآنها را از میان بردارند و گرفتار  بجای آنکهاسکالی[ را سردرگم کنند، 

دستی در کار کنند ]نقشی بازی میها فراسوی جبهه ِی های شخصشوند؛ شاید هم وابستگی
د، که ما نهایی وجود دار این پرسش گاه بگاه گفتگو ۀدر بار ]احتماال[ است  انشوا؛ [دارند
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این است، که سریال چه اندازه  ولینگرِش اصلی است، درخور آنچه شنویم. کمتر از آن می
های اصلی نهد و چه اندازه کم نگران مهرهمنطقی به این پرسش ارج می ِی گویکم بر پاسخ

 است.

از چرا هنوز کسی مرا »که  ن این پرسش نوی. در جهان پسابا شما استدر این مورد حق 
د. برَ چندان کاری از پیش نمی« ؟باشیمژیرا گذارند است؟ چرا هنوز هم می میدان بدر نکرده

: تنها بخش انداندیشیدنیجهانی  ۀتنها در پهن آنها دیگرپیچیده شده است. های نیروها رابطه
-مهره بسیارهای سیاه و سپید از شود. هر دسته از مهرهکوچکی از تخته ]شطرنج[ دیده می

یره. سرانجام سپید هم ت ِی روشن و خاکستر ِی اند، خاکستررنگ احاطه شده های خاکستری
بسیار تیره است، و نخست در  ۀتیر  ِی روشن بسیار روشن و سیاه فقط خاکستر ِی فقط خاکستر

ها ی بنیادگرابازی کرده است. آرزو سوکسی در کدام شود، چهدیده می]بازی[ دست  پایاِن 
از  نوع، که سپید و سیاه را بروشنی از هم جدا کنند و بیمه ، از هPuristenگرایان نابو 

-خاکستری برنده نمیی از کس بپنداری است. هیچخاکستری دست را برنده شوند، پوچ

 شود.

سرکوب شود، مانند توانست بدست ارتش می شایدمکزیک  Chiapas انقالب در چیاپاِس 
های ،  فراکسیونودبمیجهانی خیلی باال  ِی رسوای ولیهای[ دیگر در گذشته؛ بسیاری ]انقالب

خواهد در همسایگی آمریکا نمی ۀ، ایاالت متحدبرجا هستندداخلی در سیاست مکزیکی 
به آشوب بکشاند  است ستیتواندیوار به دیوارش چیزی را ریسک کند، که جنوب خودش را 

های ، خاکستریدرآیندبازی به خواهند های خاکستری میمهرهولی . et cetera دیگرهاو 
این  در  Zapatista هازاپاتیست بخِش های تیره، و ارتش آزادیهمچنین خاکستریو روشن 

بود، که خیزش را بدست ارتش سرکوب میآسان  چناناگر ولی خیلی خوب است.  کار
به این معنا نیست که در  هرآینهکردند. اینکه خیزش هنوز هست، سرکوب هم میکنند، پس 

نوبت همچون های ایران و عراق، که زمان درازی بهعکس، رژیماشتباه ایستاده است. بر سوی
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نازند[، کنند ]به خود میبسیار پنداربافی می پایهشد و بر این دشمنان جهانی با آنها برخورد می
‒  کنندبازی میها سود ِی آورفراهمصلح در منطقه و در  ِی بسیار مثبتی در برقرار نقش

« غربی»کوشند جامعه را از هر آنچه ، که به کمک آن میایفرسختی گذشته از تندی و
 است پاک کنند.

خویش  ۀسویکس جاسوس دو . در جهانی که هرُبردپیش کاری از توان گونه نمیبدین
ها را مهره ۀد. تخته ]شطرنج[، همبرَ جایی نمیسیاسی، کار به ِی بنیادگرایگری و است، قشری

 یکیتواند از تخته پیاده شود. داوری در این باره، که آیا ای نمیگیرد، و هیچ مهرهدربرمی
اینکه، او با  جزهای دیگری یدارکند یا به زیان آنها، باید از سنجها کار میِالیینبرای 

 است، پیروی کند. کسی دست داده چه

خواهند به برخی دیگر فقط چیزی را قشنگی، که برخی می ۀایدبه اینها همچنین بدرود از 
ها کاپیتالیسم را به کارگران، مردان کنسرسیوم ‒، تعلق دارد [تحمیل کنند]بزور[ برنهند ]

. ردکخواهد نبدین گونه عمل جهان.  ِی زمین نظم جهانی را به باقپدرساالری را به زنان، باختر
ای کاالی آماده استعماری نتیجه گرفته است، کاپیتالیسم برای مثال–پسا سنجشگونه که همان

-رابطه. آن از آغاز باشدجهان صادر شده  نیست، که در اروپا پرورش یافته و سپس به سراسر

کشور مادر ، میان «توسعه نیافته»و « توسعه یافته»های است: میان منطقه ایبستگی است،ای 
-یابد، بلکه دستها، میان پیرامون و مرکز. کاپیتالیسم نه تنها در مرکز گسترش میو مستعمره

آنها سازگار سازد، تا  های[شرطبوتار ]گونه در پیرامون، زیرا باید خود را با همینکم درست به
های صنعتی را ، اگر تنها کشوربیمکاپیتالیسم را دریاتوانیم نمیکه بر آنها حکومت کند. 

شان را ، اگر تنها مردان و سودبیمدریاپدرساالری را  یمتواننمیشیوه . به همین یمبررسی کن
 .یم]آنالیز[ نکن آناکاویرا نیز  خودمان، اگر بیمها را دریاِالیین یمتوان. و نمییمبررسی کن

آنها از حکومت شوندگان نیز  برچیدِن ند. های مرگبار حاکمیت، همزیستی هایمناسبت ۀهم
چه   عمل ِی آزادکه شود، ولی شاید خواهد، که خود را تغییر دهند. این بدون ریسک نمیمی
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بد زندگی کرد. چون و چرا بینباید بدان راه این ایم. بنابربسا بزرگتر از آن است، که ما پنداشته
 .ندبودن، نیست درستی برای در راه گواه ناگزیر روهرها در کاله بههای گلولهسوراخ

 که آن را کشف کنیم.،مهم نیست، ولی ه جا  در کار استرژیم همدست : 7برنهاد 

 آشکارها د. رابطهنشو پیدا و دوباره گم می هاد. مدرکنشو ها در تاریکی ناپدید میبسیار چیز
 د. و چه اهمیتی دارد.نرو و باز در تاریکی فرو می

بار آشکار شود، دیگر  ای است. اگر توطئه یکافشاگری موضوعی دوجنبهتمایل شدید به 
کنیم، زیرا پیشامدی که آرزویش خورده حس مینوعی فریبآنچنان گیرا نیست. ما خود را به

به خود را فرسختانه ها، که سرنوشت بسیاری از جنبش رویهردهد. بهرا داشتیم، رخ نمی
 ، چنین است.کنندمیپایبند «  هارسوایی»کشف 

حاکمیت پیوسته  ۀشود. تنافشاگری می مندیشور تاکنون با Watergateاز زمان واترگیت 
انجامد. شود، ولی این به شکست آن نمیسته پاک میُر ها و شاخ و برگ فزوناز رسوایی
است،  مهمگری . افشارا بپاینددولتی آنها غیر–هایاند، که سازمانها عادت کردهکنسرسیوم

گذارد. تاگ است، که آدم را با دستان خالی جا مینیرومند ای ولی همچنین وسوسه
دانند، این را می« End Gameبازی آخر »اپیسود در « Samantha 21سامانتا» های]کلون[

گونه کنند. افشاگری همانافشاگری در مولدر از او استفاده می فرسخِت  گرایشبا برانگیختن 
به « One Breath 22یک نفس»اپیسود توزی، که آقای ایکس در ساز است که کینهمسئله

گیرد و در شبی آن تصمیم می [رضدب] آخشیجبههرآینه که او سپس ‒ کند مولدر پیشنهاد می
 کند.اش بازرسی شود، در کنار اسکالی در درمانگاه سپری میکه قرار است خانه

                                                        

  ر.فوکس مولدتر ی ایکس، خواهر جوانهاشخصیت تخیلی در سریال تلویزیونی پرونده 21

 .های ایکسپرونده، An der Grenzeبه آلمانی دم مرز  22
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گزینی دگر د. تا زمانی که ما برَ جلو نمی راه به هامناسبت سنجِش ناِب این است، که  راستی
تر ها از هر افشاگری نیرومندِالیینراژمان ]سیستم[ ، فرنیاوریممرگبار حاکمیت  ِی برای همزیست

 آید.بیرون می

کار فرانسوی ]فیلسوف، تاریخدان و اندیشه Foucault گونه که میشل فوکوحاکمیت، آن
-را سامان می هااست، تنها سرکوب نیست. آفریننده است. مناسبتاندیشیده [ 1984-1926

آورد، نوآور است. اگر آن را بُبریم و ها پدید می[هویتاینهمانی ]ها و دهد، وابستگی
 درآوریم، خواهیم مرد. درست پس از آنکه ایمپالنِت 

Implant
دشمنانه را از اسکالی )و از  

ریزد، و سرطان هم میی بهفندداپدور کردند، دستگاه ها( ِالییندیگر زنان ربوده شده بدست 
 روانی، حالتهر  ی ازشکل اجتماعی، ب هر ی ازتوانیم بشود. ما سنگ نیستیم؛ نمیآغاز می

-از ما را تحقق می توانش ]امکان[ یکباشیم. حاکمیت  هستومنداجتماعی  ۀرابط هر ی ازب

 ازتوانیم فقط خدمت کنیم یا نیست شویم. دیگری نیابیم، میتوانش بخشد؛  و تا زمانی که ما 
های دیگر توانشد. بحث این است، نمانمد میآپی ها بیافشاگری ی ازبسیار یرو این

 یابیم.ا را میچیست و ما چگونه آنه

 .: دیو مشکلی نیست8برنهاد 

. برجا استروشن است، که دیو  Chris Carterمدرن همچنین برای کریس کارتر برای پسا
-جهان ۀها، همفرهنگ ۀها، همآدم ۀایم. همبه آن معنا نیست که ما در برابر آن درمانده این

های خود را دارند، ها و شیوهها، شناخت]سیستم[ راژمانهای اجتماعی و بستگی ۀها، همبینی
-می رختوانیم یکبار برای همیشه آن را نابود کنیم. این . فقط نمیآیندآن ]دیو[ بر  از پستا 

مانند؛ ولی ما می کرانمندهایش شود، و پیامدد. اگر خوب باشیم، دوباره از ما دور میهد
آن بُبریم و از خود دور کنیم. آن  ازخیلی بیشتر  ستیآن را نابود کنیم.  بای یکسرهتوانیم نمی

ها کنیم، برای آن است، که خویشاوندیگاه در برابر دیو احساس میشیفتگی که گاه و بی
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ردن آنچه هست، با ب پرسشناگزیر، زیر  [نفِی نایِش ]، بایسته ِی ساختارشکنبا  ‒د ندار وجود 
 [شاید]یکجا نابود کنیم، خواستیم میا را اینه ۀآزادی. اگر هم بودِن خالقیهای غیر اجنبه

 .دو بمیتر که بسیار ترسناک آمدمیپدید نظمی 

 ‒اصلی نیست  [ۀمسئل] ۀپراسهمچنان ، دیو از پس آن برآییمتوانیم از آنجا که می ولی
خواهد به ما بپذیراند. هر ادعای حاکمیت مینوین  دوران ِی رهای نویدآنچه  در برابرِ درست 

د، یکبار برای همیشه: نه مرگ، نه تبهکاری، نه نرهاببیستم قول داده است، ما را از دیو  ۀسد
های بد تلویزیونی، فقط باید امضا از این پس برنامه یی، نه بیماری، نه بدبختی، نه حتاجدا

 کنیم.

-تاریک ۀهای کهنه و همقدرت ۀبیستم درست این است، که هم ۀدر سد رفشگامر اما 

ن و سازمان نوی نیِک شتَ  ۀدر سطح باال تمرکز یافته و خردمندان ِی ترین نیروها با کارای
کارآمد و  برای کنترِل قدرتی است، که این توانایی  آن مسئلهشوند. می گانهبوروکراسی، ی

 ماکدریافت َه بخشد. ساختن نهادهایی است، که به دیو میرا ابزار  ۀتمرکز یافت کاربردِ 
[restlos]  رسپُ اُ و کنترل[vollständig]   دهند و را تمرکز می شناختند، که کنمیدرخواست
و تبهکاری را ، که از تبهکاران ترس از گناه ترادیسندمی [پروریو دست]دستکاری به قدرت 

کنند، که آنها باید چنان قوی ها ادعا میاین نهاد ۀکنند. همگیرند و قربانیان را آماده میمی
کنند، شان ادعا میهای مخفیها و سازماندولت ‒زمین برانند گوِی باشند، تا بتوانند دیو را از 

ها این نهاد ۀن. ولی همها همچنیکنند و روشن است که کارخانهها ادعا میها و فرقهکلیسا
های خواستهاز ، که دهندباجازه توانند بویژه آمادگی برای دیو ]شدن[ را دارند، زیرا نمی

 کارهایوسازد. آنها نشو شته بازدابیگانه ]خودرایی[  ِی یکدندگاز  که، پریشانده شونددیگران 
و درمان را  [دفاعپدافند ] های دیگرِ ابزار ۀدر دست ندارند، و از آنجا که هم کرانمندخود

 برچینندها را دوباره سازند. این پنداشت، که این نهادناپذیر میزنند، خود را جایگزینکنار می
-اند. مینگهبانان گذاشته دستانشود؛ ما را در مینااندیشیدنی کنند،  کرانمندفقط  ایا حت
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نه در بیرون بلکه در درون  یابیم، که خطرکنند و سپس درمی مانهزینه زندانیگذاریم پر
 است.

ها رفتار کنیم، در خود و در دیگران. بریم، که چگونه با دیواز یاد می این میانما خود در 
شوند که خودمان دهند، و مانع میکار به آن نیاز داریم، به ما نمیکه برای اینرا ی ناختش

 ِی شایستگ گیرد. این سلِب انجام میخواسته و دانسته دست آوریم. این کار چیزی از آن را به
خواهند ما یاد بگیریم، که خود را ست. نمیا به نهادهاپاسخداری  ِی هدفمند و واگذار

-تنها رها می ،ایستادهما را در کنار پرتگاه »های مولدر: دریابیم یا از خود دفاع کنیم. با واژه

، از دانشز سنت، اخالق یا تا که از دولت کمک بخواهیم، از جامعه، از ارتش، ا« کنند.
 کند.مان را سبک میهرکسی که بارِ 

-میخود  هر آینههای درون خوار و صدایافته، همسایگان جگرهای جهشکرمبا َپهنولی 

توانیم بهتر دهند. میدست و پنجه نرم کنیم. درست همین را مولدر و اسکالی نشان میتوانیم 
دهند، از پس آن برآییم، بیشتر نخست قدرتی که خود را پیرامون ما گسترش می تافتهایهماز 

نهاد »های خوب. بیهوده نیست که مولدر در بر خواسته [پافشاریدریستادن ]دوستانه و با 
 Lone 24تیراندازان تنها»های زارش، به گ«.E.B.E 23فرازمینی [بیولوژیکِی ] شناختِی زیست

Gunmen »گاهِ  ،)گروه ُخل که این ۀدر بار (، سازیزمینه هایپردازنگره ولی بخوبی آ
ترین نیروی ترین و نابکارخواهبد»دست به Schirinowski ناسیونالیست روسی شیرینووسکی

 «دونالد'ز؟اوه، البته؟ مک»دهد: پاسخ می« به قدرت دست خواهد یافت« بیستم ۀسد
 

                                                        

23  Extraterrestrial Biological Entity - E.B.E.های ایکس، اپیسود هفدهم از فصل یکم پرونده. 

24  Lone Gunmen های ایکساز فصل یکم پرونده، اپیسود سیزدهم. 
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 کرد توان دادگاهیها را نمیِالیین: 9برنهاد 

کردن یک روز در دادگاه،  ام، که سپریفراموش کرده»گوید: اسکالی می «Fire 25آتش»در 
های گرانبها است، هنگامی دهد: این یکی از امتیاز، و مولدر پاسخ می«دادگاه، چگونه است

 ،شودمیناگزیر  کمترکند. فقط های ژنتیکی را شکار مییافتهها و جهشکه آدم فرازمینی
 «شکایت کند.

های [سیستمراژمان ] هایهآسانی به دادگاه کشاند. آنها قاعدتوان بهها را نمیِالیین
نیازی ندارند  از اینروکنند، که به سودشان باشد، و سازماندهی می ایگونهبهاجتماعی را 

-ها را زیر پا نمیها قانونِالیین. handeln ]عمل کنند[ بژیرندها راژماناین های قاعده برضد

سازند. قدرت بطور عمده شامل این است، که حق را تعیین کند، و ها را میذارند، قانونگ
 ۀنامآموزی که آیینقدرت انجام داد. هر دانش به آخشیجتوان کار چندانی با حق نمی بنابراین
 داند.خوانده باشد، این را می [دقتپرسونش ]اش را با مدرسه

ها را کاهش ِالیینکنند. باید قدرت داشت یا قدرت خودی خود کمکی نمیها هم بقانون
را ناپدید ها برهانتوانند انجام دهیم، آنها میکار را ایناش را سست کرد. اگر نتوانیم داد و پایه

را  Fakten هاودهکه به آن نیاز دارند. باید ب به انجام رسانندکنند یا آن خوانشی از قانون را 
ها به ها بود. ولی دادگاهدادگاه ۀشیفت هرآینهبیستم  ۀسد. این دردآور است، زیرا که تعیین کرد

-دگرسان درتوانند خود را پذیرند و مینرمشن اها چنِالیینخورند. و از آنجا که دردی نمی

هم سودی نخواهد راژمان اصطالح پرسمان آن بهآماده کنند،  [طایشر ] هاپیراستادترین 
 در آن سیستم بستگی دارد.ژیرش درست بستگی ندارد، بلکه به راژماِن  گزینِش داشت. به 

کند. ها این است، که کسی به آدم باور نمیِالیینترین گرفتاری در برخورد با شناختهولی 
سرکوب یعنی چه. این برای  براستی، که کندلمس تواند میکسی که درگیر نیست، بسختی 

: کندمی صدق [کلنیالیسماستعماری ]راژمان نین برای همچو های خانوادگی ساختار

                                                        

 های ایکس.پرونده اپیسود دوازدهم از فصل یکم 25
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 دریافتنی  praktischورزاِل کند، برای دیگران سازی که یکی تجربه میهای فلجترین شکلژرف
Franz Fanon 26نیست. فرانتس فانون

زده از نویسد: مسخ شخصیت که استعمارمی 
دست قدرت انقالبی که تنها بهآوَرد می پدیدکند، زخمی چنان ژرف تجربه می استعمارگر

 همسانیرود. به روش های آشکار فراتر میرفتاریتواند درمان شود؛ زخمی است که از بدمی
 اقتدارگرای شخِص به کسی توضیح دهد، چرا  انهبتواند منطق کهامید داشته باشد، نبایستی آدم 

]اتوریته[  داتارگانزیرا این ‒ د گیر خانواده یا کار هوا را برای تنفس از آدم می ۀدر زمین معینی
. در پیشگاه کنندی از آن نمیبرداشتچنین  به هیچ رویآن است، که دیگران  ۀبر پایاغلب 

 توان چیزی را اثبات کرد.دادگاه نمی

ها ِالیینتوان با ها نمیکنند. با قانونشکنی میها قانونِالیینتوان به آن استناد کرد، که نمی
قانونی هیچ »گوید: می Gayatri Spivak 27که گایاتری اسپیواک گونههمانبهجنگید، زیرا 

های این قانونبنابر« There are no rules but the old rulesوجود ندارد مگر قانون کهنه. 
 نو، گام به بیرون، هیچ قانونی ندارد.امِر . هستندها ِالیینهای قانونکنونی 

بستگی ای پیش روی جامعه نهند؛  ولی ، آیندهاندکوشیدههای اجتماعی نگره ۀ: هم10 برنهاد
 .سازیم رها، که آن را از این آینده به آن دارد

 [ه کردنفرمولدیسولش ]‒ های ایکس است عنوان )نخستین( فیلم پرونده« نبرد با آینده»
رژیم  ِی ساززمینهی با این برای همدستسریال، بنابر« Mythology ِی شناسافسانه»ای برای برنامه

، مولدر و اسکالی چنین «با آیندهنبرد »ها. دست فرازمینیریزی شده بهبرنامه ِی گرو استعمار
گونه همانبه، «روز آن هم مشخص است حتا»، کنند. این آینده از پیش تعیین شده استمی

چهارم از فصل واپیسود بیست] «Talitha Cumi تالیتا کومی»در  Raucher که مرد سیگاری
                                                        

ی او متفکری برجسته در سده. زبان اهل مارتینیکفرانسوی   ی  نویسنده، روانپزشک و انقالب 26

خواهی  بخش جنبش آزادی کارهای او الهام. استعمار است ی  شناس آسیب استعمارزدایی و روان دربیستم 

 ویکیپدیا. است ضداستعماری برای بیشتر از چهار دهه بوده
 .استاد دانشگاه کلمبیا. پرداز ادبی و فیلسوف هندینظریه 27
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کند. ولی برای مولدر و اسکالی موضوع این نیست،که این آینده را به آن اشاره می [سوم
که دولت  گونهنامند، و آنچنین می آن را شورمندانهیسم پیشرفته ِالیین)چنانکه در « بسازند»

 پندارد(، بلکه از آن جلوگیری کنند.های ایکس میدر پرونده« Elderِالدر » 28مخفی

ای . توسعهراست گردانیدآینده، خطایی از روی بدشانسی نیست، که فقط باید آن را 
های دوراهی راه آهن[ گذاشته ]سوزن برونرفتهای راه دیربازجبری است، که برای آن از 

کالسیک این  مجانآید. ابدست می]زمان حال[  اکنونیهای از ساختار انهاند و منطقشده
، کندنقش بزرگی بازی می نوین)پسا(  ِی تخیل–هنگام در ]سینمای[ علمی، که از آن انگیزه
 Terminator 2ترمیناتور»آید، بلکه از فیلم جیمز کامرون نمی« های ایکسپرونده»از  هرآینه

II .»داستان: ۀخالص 

آدمی به  ِی کنند، که در برابر آنها ارتش زیرزمینجهان حکومت می بردر آینده ماشینهایی 
را از میان بردارند،   John Connorارتش، جان کونور  ۀکوشد. برای اینکه فرماندمی پدافند
کنند، به [ را به گذشته گسیل میایسایبری، ترمیناتوری ]پایان دهنده–یشکُ ها آدمماشین

-کهنه سایبورِگ –، مدِل ایستادگیبه نیست کند. جنبش ایی که باید کونور را در جوانی سرج

فرستد. کند در پس آن می پاسداریجوان  بودند تا از کونورِ  دیسیدهترااش را که برنامهتری را، 
 ۀدهد، چه شد که به اینجا کشید: ایاالت متحدبرای مادِر جان توضیح می« خوب» ترمیناتورِ 
هوایی و  پدافندسازد، که باید کل ، میSkynetشبکه ، آسمان[یکمپیوتر] یرایانگررآمریکا ابَ 

گاه توسعه می رایانگراین اتمی را هماهنگ کند؛  افزارجنگ دهد و باید خاموش ذهن خودآ
-زیرا می د،کنمیدفاع ای بر فراز روسیه از خود قاره با پرتاب موشکهای میان رایانگرشود؛ 

آمریکا نابود خواهد کرد و هم  ۀدحها را در ایاالت متوروی، هم آدمش ۀضرب–داند، که ضدِ 
-و ماشینهای زیر فرمان رایانگرخاموش شدن خواهد رهانید. پس از دوزخ اتمی، خود او را از 

شود، . هنگامی که این موضوع برای مادِر جان روشن میگیرندمیش قدرت را بدست ا
                                                        

گیرند و با ها میگروهی مخفی از مردان قدرتمندی که بیرون از چارچوب قانونی تصمیم 28

 .کنندهای خاکستری همکاری میفرازمینی
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 ‒ دساز  دگرگونشبکه جلوگیری کند و بدین وسیله آینده را آسمان ۀگیرد از توسعتصمیم می
آینده »یعنی اینکه:  کوتاهشده شود. در پایان از پیش تعیین ۀآیند ۀبازدارند تربه بیان َپرسون

 «دوباره باز است.

یکسانی را  ۀانگیز هردو « های ایکسپرونده» [میتولوژِی ] شناسِی اسطورهو « نبرد با آینده»
د. ولی چیزی نیست که کر ای است که باید از آن جلوگیری کنند: آینده پدیدهدنبال می

، بلکه خود، آن برنامه، آن دستشان در آوَرداز « 2ترمیناتور »گران را مانند در سلطه ۀبرنام
. شامل آن است، تا ساختارهای زمان نهدبرمیبه آنها  زورای است، که خود را  ببرنامه سر

د. نشو جاویدان گری سلطه هایای دگرگون کند، که مناسبتگونهحال )و ساختار گذشته( را به
د. نواکسن ضد آن را دار  شاند، که تنها خودنکنای را پراکنده میبیماریینکه در ا نمونهبرای 

ُپرکند، که در  ایکند، که جهان را از گیاهان خوراکیکار می آنبخش صنعت، امروز روی 
خرید. بازار جهانی « درمان»را برای  ابزار درستهمراه آنها ند، اگر نتوان بها اصل بیمار

کند،  پاسداریتواند از خود آن فقط می آمیزفاجعههای پیامد آدم در برابرِ ای است، که بیماری
ازدایشی  ۀجامع»دهند. می« گذارسرمایه»اگر در برابر کسانی گردن نهد، که به آدم 

که کند، اگر ای رها میمید کنندهاان ِی ها را در درماندگای است، که آدمبیماری« [اطالعاتی]
ای هآسیب . پیوندِ «وصل کنندبه برق »را[ دیگرها گر، تلفن همراه و دیگر نتوانند ]رایان

ای خود به بیماری ِی نتیکی در کار است، تا جهان را بخودژ  ِی شناسَتشنیکو  بومیزیست
 آرامتوانند [ شمالی میۀهای ]نیمکر را تنها کنسرسیوم آن دردناک های، که نشانهترادیسد

این پرسش، که چه  . و بهپذیردیشهان آماجپروایی هستند با واپسگراترین د. انقالبهای بیکنن
این »دهند: ها مانند مرد سیگاری پاسخ میِالیین ۀخواهد داشت، هم آدمیانای برای هزینه

 «ربط است، و نتیجه ناگزیر.پرسش بی
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است، « خائن» Alex Krycekآلکس کرایچِک « های ایکسپرونده»جالب است که در 
29سرخ و سیاه»د. در ابیمیدرتر از همه را روشنساز و کار که این 

The Red  and the Black 
-دانند. و آنها انقالبیجای مهندسان آینده میاین مردم خود را به»دهد: به مولدر توضیح می

وجود  عدهاندازند. و تنها یک قاراه میدعوا آسمان و زمین جنگ و  اند... سرِ راستینهای 
- بر»پرسد: باز می نیافتهو هنگامی که مولدر موضوع را در .« ایستادگییا گردن نهادن دارد: 

 چهضد . برکسی چهضد نه، نه بر»کند: کرایچک او را تصحیح می« کسی؟ضد چه
 .«چیزی

ای بدهد، بلکه از ، برای این نیست که به آدمی آیندهننویپسا اندریافت ۀرهایی، بر پای
ای که ژرف در زمان حال فرو اند. آیندهریزی کردهای جلوگیری کند، که برایش برنامهآینده

تنوم تریِن رسانگد ای، که بدست پیچیده [حساِب  ۀمسئل] فمارِش اَ  ۀپراسرفته است، مانند 
 که شود،میشود. آزادی شامل این نواگشوده به روش یکسانی تواند می هانهادو  ها]شخص[

را نابود  [معادلههموگش ]، بلکه شامل این است که خوِد را بیابیمپاسخ درست افمارش از این 
 کنیم.

 ها هم سکس دارند.ِالیین: 11 برنهاد

« های ایکسپرونده»هایی است، که در چیز عشقی میان مولدر و اسکالی از نوع آن  ۀرابط
 دو نیست که آن یش این. معنابودمیاین پایان سریال  به هر روی‒  دهند رخ ندنتوانمی

 ِی های عشقهای عشقی و ماجرا. آنها سکس دارند، ماجراهستندسکس یب هستومنداِن 
گاه انجال «3»در  Kristen Kilar کریسِتن کیالر نمونهگذشته )در کنار مولدر برای  ، کارآ

 آتش»در  Phoebe Greenب گرین ئِ یا فو « Syzygy سیزیگی»در  Angela Whiteوایت 
Fire » هستند؛ در کنار اسکالی رابRob  ی جرِس اهریمِن »درThe Jersey Devil» جک ،

                                                        

 .های ایکسآمریکایی پرونده ی  تخیل –علمی ی  سریال تلویزیوناپیسود چهاردهم از فصل پنجم   29
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 Neverدوباره هرگز»در  Ed Jerseیا ِاد ِجرس « Lazarusالزاروس »در   Jack Willisویلیس 

Again  »  سریال  های دیگرِ است که زوج آشکارندارند. ]سکس[  کدیگرهمبا هستند(. فقط
 یِمهردهد، که از جنس هم پیوند میای بههم این را ندارند؛ ولی مولدر و اسکالی را رابطه

 خود بگیرد. ای عشقی بهزند، که شکل رابطهسرسختانه از آن سر باز می ولیاست،  گزافه

 ۀبر پردولی بسیار سخت است، ]عمل[  ورزیداررمانتیک، در  ِی ها پدرساالرسدهپس از 
سپاک و خودداتی را نمایش دهند، که در آنها  ایهای عشقی، که رابطهناتوانستنیسیِنما 

Respekt های [تضادپادگویی ]و  نبنیادیهای و کشمکش دنپابرجا بمانکنندگان شرکت
د. عنصر مرکزی سریال، که مولدر و اسکالی نمیان آن دو ناچیز شمرده نشو  ایدئولوژیک

-نهفته ِی و دشمن خاص مندِ ادرد ِی سازگارکنند، که از نارا نمایندگی می دگرسانیهای داستان

شناسند های داستان خویش را میشوند و مرزهم نزدیک میدو با اینهمه به   هستند، و این ای
سکس –ی ازب–ۀرابطهم شکند. بود زیر فشار ماجرای عشقی در انداز توانستنی چشماین ‒ 

، ولی ناب یاوههای در برابر ایده ی از دژفهمیب ِن نویپسا ِی مرزبندمعنای  به بر این افزون
زیباترین چیز »آرامش عاطفی و  ۀبوسیل، رهایی است های آدمینیاز ِی گناهناپذیر از بینیستی
زاستاری –زمانیفرا ِی های رفتاری و احساسجنسی شیوه گرایشاست. سکس و « جهان

قطب مخالف  ستهبای اههیچ ر و به]شکل گرفته[  دیسیدهگزافی تاریخی  ۀنیستند، بلکه به شیو 
 .اند آن Medium [ۀ]واسط دیمبلکه بیشتر مَ ، سلطه هایمناسبت

داتی خود یافتنماجرای عشقی سرسختانه نمایشگر این ایدئولوژی است، که پس از 
چیز باید به خانه بازگردد، به ، سرانجام همهپادگویانههای ها و داستان، دوران جدایی]استقالل[

چنین و  باید نه ولیبزرگ: یک رابطه، یک حزب، یک جهان، یک راستی.  ِی یگانگدامن 
های های آینده رابطهانو به داستان خود پایبند باشیم. یگتوانیم بالغ بمانیم . ما مینخواهد شد

َازداییده  ِی گمانخودو داشت[ ]احترام، گرامی سپاکاز نقش بسته شکیبا، دوراندیش، 
گاه]  خواهند بود. یده[آ
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و  ختیشنازیست ۀغریز  ۀانبخشکامهای های شصت و هفتاد با فانتازیدهه
نود و در  ۀست. در دهاهایش خوشبختانه سپری شده هیپی فراگیرِ –جهان ِی یقهقرا جنبش

یافته ش جهشکُ ها هم دارند. آدمِالیینگویند: سکس، آالیش می، ساده و بینوینپسا
mutant  2»30درShy» ، گهیمکدمیرا برگزیدگان خود  ِی چربکه در دیدار نخست های ، آ

توانند می احت« Gender Bender»31ها در ِالیین؛ کنددوستیابی در اینترنت را مطالعه می
-میبازی از پای در خود را در هنگام عشق ِی ، هنگامی که قربانتغییر دهندجنسیت خود را 

شان نشان بنداندلپرهون در  شورمندانه« Elder الدر» دولت سایه ِی پنهانهای آورند؛ عضو
تو چیزی »؛ و این جمله: نهاده دارندروی پاتختی را های خانوادگی شوند و عکسداده می

یابد، معنایی می «Leonard Betts 32خواب لئوناردتخت»در « داری، که من به آن نیاز دارم
 کننده.نگران ساندنیتر نشانگر : اندازداز ریخت میی ایسکه او را برای شنا

ند، که باور نادرستی است، اگر بخواهیم ابرای آن  کالسیکهای نمونهسکس و عشق 
ها را از شان تعریف کنیم. از این راه شاید هنوز بتوان آدمهای آدمیویژگی ۀها را بر پایآدم

ند. ما در آیمیبر یکاررهاز پس ها. آنها نیز ِالیینها بازشناخت، ولی نه دیگر از ماشین
دمی است و هیچ ربطی به انه آطعاکنیم، که بتوانیم بگوییم: این قخودمان هیچ چیز پیدا نمی

کند، که همه نخست خودشان را تغییر دهند، و همین سبب هم کار نمی)به ندارد ِالیین–ِی هست
 ِی پایبرای بر توانایی شناسیم، که آیا را تنها در این می دگرسانیما  شود.(سپس جهان بهتر می

داریم و آیا رویهمرفته با را با دیگران ( یِالیین–هایرابطهآزادانه )بجای  ِی همکار پیوندهای
 .ایمایستادهها ِالیینموضوع  در برابِر یا  همراه خود ژیرش ]کارکرد[

 هایاصل ۀهای بلندی برداریم. در بار گام هرآینهکنیم، باید  داوریبرای اینکه این را 
ها ها و شناختتجربه‒  فشرده بسیار گفته و نوشته شده است درِس –در این کالسشده بحث 

                                                        

 .های ایکسپرونده اپیسود ششم از بخش سوم سریال آمریکایی   30

 .های ایکسپرونده ی  اپیسود چهاردهم از بخش یکم سریال آمریکای - 31

 .های ایکسپرونده ی  تخیلی آمریکای-اپیسود دوازدهم از بخش چهارم سریال علمی 32
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کار در خواهیم بدانیم، که این. اما مییمشو نمیها رها  ِالیینآنکه چگونه از دست  ۀدر بار 
ها ِالیین ۀپرسمانی است، که سلط ِی کار نیاز به بررسواقع از چه راهی شدنی است. برای این

هایی که های آزاد شده، جامنطقه ِی ؛ شناسایfunktioniert کندمی کارچگونه  براستی
 اینکه، چگونه ۀریزی شده در بار  برنامه ِی یابسو ها رها سازند؛ و ِالیین، خود را از بند کوشیدند

 .handeln[ ]عمل کرد ی ژیریدبایستمیآنها  برضد
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 هاِالیین ۀسلط

کاراچو و از سوی  ۀهستم از سیار  Yor-El-3 من ‒
 ِی ام، تا از کلنفرمانروایمان به اینجا گسیل شده

 اش پاسداری کنم.زمینی

 ۀسیار  ۀراستی زیر سلطچی گفتی؟ زمین به‒
 داند؟ست، و  اینجا کسی نمیکاراچو ا

 رسد، ولی این سیاسِت نگر میگونه بهکامال این‒
هایش تا حد زیادی است! او به کلنی فرمانروای ما

 دهد.مختاری میخود

 میکی مآوس          

 227 ۀدار شمار کتاب جیبی خنده          

 
!  نژاد Klingone! کلینگون Worf)بعنوان بورگ(: اوه، ُورف   Picardپیکارد 

 د.یشو می  ا هم بزودی نرمشمجنگجو. 

 شویم!گاه تسلیم نمیها هیچُورف: ما کلینگون

 کنید؟پیکارد: چرا مخالفت می

خواهیم کیفیت زندگی را بهتر کنیم ما فقط می
 ها.گونه ۀبرای هم

-ُورف: کیفیت زندگی مردم من خوب است، همین

 گونه که هست.

ای است. شما با پیکارد: برداشت فروتنانه
بورگ یکی خواهید شد. شما همه با بورگ 

 یکی خواهید شد.
 

 ،Star Trek – Next Generationنسل دیگر  –استار ترِک      

The Best of 2های هردو جهان، بخشبهترین»      Both Worlds, Part II» 
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  برابر و برابرترنابرابر، های حیوان. 1

درخشش از پوالد و  یُتن 60،000ای ، حدود دو و نیم بامداد، ُکنده1912در پانزدهم آپریل 
اندکی پیش کشتی . Titanicدر آبهای خروشان آتالنتیک شمالی غرق شد: تایتانیک  فریبنده
، گرفته بودند شنیدهرا نا ِی دوازده هشدار رادیوی–کم دهش دستاَ شب، که کارکناناز نیمه

بر  شپهلوگاهبیش ناپیدا در ا، که شش شکاِف کمبرخورد کردکوه یخی ا بچنان بسختی 
از آب شد. دو ساعت و چهل دقیقه  پر درنگبیشکوه پرلوکس و  ِی . کشتجای گذاشت

کشتی به  ۀ، عقبگشتور کشتی برای همیشه در آبهای اقیانوس غوطه ۀپس از برخورد، دماغ
 [ۀویژ ]پوِش تخته نسال همراه با ‒سوی آسمان باال رفت، و تایتانیک به زیر آب کشیده شد 

 ترکی و پنج دستگاه پیانو. ۀگرماب، ُشتر الکتریکی در اتاق ورزش، کشیدن–سیگار

 برسد هندیشاتوان دریافت، چگونه کسی توانسته بود به این امروزی بسختی می از نگرگاه
؛  ولی آن زمان چنین بود. تایتانیک، که در پندارد« غرق ناشدنی»که چنین هیوالیی را 

َتن در  2228به نیویورک در راه بود،  Southamptonهمپتون از سآوت خود نخستین سفر
-َتن توانستند سوار قایق 712َتن از آنان.  1200قایق نجات تنها بسختی برای ولی عرشه داشت، 

رد و گرد آو سو  سو و آن تر آنها را از ایندیر Carpathiaکارپاتیا  ِی بخار–که کشتی ها شوند،
دریا کشیده شدند یا  ژرفنایکشتی به  ۀهای درهم شکستَتن بر روی تکه 1516زنده ماندند. 

 Guggenheimو گوِگنهایم  Astorر های آمریکایی َاستُ ردند. میلیونردر آب پریدند و جان سپ
، و Thomas Andrews گونه به زیر آب رفتند که طراح کشتی، توماس ِاندروسهمان

 ۀبسندبرگ ناوها پیش به ساز، که سالThomas Stead خبرنگار بریتانیایی توماس اسِتد
حق که کرد، های نجات خرده گرفته بود و اکنون باید تجربه میتایتانیک در رابطه با قایق

 .اشدتواند بمی دلخراشی ِی خوشچه ، بینیدرپیش داشتن
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 تشِت یک ملیون دالر از فوکس قرن بیستم دریافت کرد برای  200 جیمز کامرون، 1997
، برای دار و اصلیتایتانیک  ِی بزرگنزدیک به  کانیکیم ِی بدل ِی کشتیک لیتری با –میلیون 65

 شکنجه شود، و برای دو و نیم برابرِ  فرسختانهحد غرق شدن ای که آماده بود تا سردسته
، که غرق شدن تایتانیک را «Jurassic Parcژوراسیک  پارِک »های ساختگی در فیلم ِسکانس

 ِی اسر جهان پیروزر ها راه یافت و در سبه سینما 1998از نو فیلمبرداری کند. این فیلم  در 
ای گوناگون از روی داستان ساخته بود به زبانهبزرگی شد. میلیونها آدم چیزی را که کامرون 

 دیدند.

 ۀبر پایشمار بیهای ها و کتابهای دیگر، رماننو نبود؛ فیلمهم  اکنون چندانموضوع 
زمان را   pulse شکامرون تپولی بودند.  پرداختهآن  بهتاکنون  هاو داده]اطالعات[ زداها اَ 

، بلکه فرارو ننهادسقوط را میل به و  شنیکیتَ غرور  ایکس از نمایِش  ۀحس کرد و نسخ
پیش رو نهاد. فاجعه در مرکز ماجرا نیست، را دمکراتیک  دورانرمانتیکی از آغاز  ۀحماس

ولی شوربختانه  ،ای خوبهاز خانچیز، و دختری تخیلی میان جوان مهاجری بی ۀبلکه رابط
داری بازسازی کند. سگ پول تخِم یک با  زناشویی ۀاش را بوسیلفقیر شده، که باید خانواده

-غیر روی‒ کند یک و سه بر روی عرشه تمرکز می ۀهای درج[تفاوتپادیستین ]فیلم روی 

به نمایش پرده و خودپرستانه حاکمیت شخصی هنوز بیدر آن جهانی که  بودن اخالقی
تر کمابیش مانند های پایینشوند و با الیهشود، که زنان بعنوان کاال فروخته میگذاشته می

گذارند. شود، که از آنان یکی را برای سرگرمی در سالن پذیرایی به نمایش میحیوان رفتار می
به  [سمپاتیهمدلی ]شود، و خشم به جهان کهنه وابسته است، جهان پیران، که نابود می

-زاللخواهند پابرجا بمانند، ولی های طبقاتی هنوز میوابسته است، آنجا که مرز یننو  دوران

نشده است، ولی  برچیدهشود و آنجا که پدرساالری ترند و با ریتم تندتری با آنها برخورد می
-جای هشدارنحوی پیام دمکراسی. به . بهشودی ]همسرانه[ اعمال میهای همکارشکل در

توانستند ما را برانگیزانند، کامرون می 21های یخ، که در آغاز قرن وانفرسای کوههای ت
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ها ِالیین چنینمها و هفیلمی را که آدم‒ دمکراتیک را به نمایش گذاشت  دوران ِی خودباور
 توانند ببینند.با احساس یکسانی می

آیند. ولی برای آنها نیز همه چیز در آنزمان آغاز کامرون پیش نمی« تایتانیِک »ها در ِالیین
ها ِالیینیکی بر دیگری، برای  ۀپرده و خودپسندانکهن، حاکمیت بیروزگار شد. نابودی 

میلیون سال پیش برای پستانداران بود: جهانی  65ها در همان چیزی بود، که زوال دایناسور
]محتاطانه[ پیراپایانه د که تا آنزمان تنها همتای کسانی باز کر بدرود گفت و جا برای خیزش بی

 ِی نابود از اینروهای تندر به اینسو و آنسو بخزند. پوش سوسمارمیان پاهای زرهتوانستند می
برند، و با ها لذت میاحساس آغازپر ِی یادآورد. آنها از هدمیها را هم تکان ِالیینتایتانیک 

حاکِم آنزمان  ۀزنند، هنگامی که طبقهای یکدیگر میها را به پهلوهای زیر لب آرنجخنده
شد دولتی هم دیگر نمی براستیفروریزد. با اینها  شکوهک و پوشد، تا با سبْ شب می ۀجام

 ساخت.

 پایان یک دوران
ریخت، فروو فناوری  [تکنیکشنیک ]تَ از  یانگیزدر پیکر تایتانیک نه تنها شاهکار شگفت

بخوبی  ۀالسک–سه–ۀتوانست به آن آسیبی برساند، بلکه جامعطبیعت نمی خشمکه گویا 
روز  و داشتند، نباید نگران حال باورها هنوز پیکری، که باالییغول یافته، میخانه زمردِ سامان
شکستند. و هنگامی که هم درهم میسر زمان پشتهایی در اینها باشند. چنین کشتیپایینی

کشورهایی  ، مردِم ندشدبا نظم و احترام در آب غرق می [کشتی پرسنلناویان ]در تایتانیک 
کردند، این های نظامی و اقتصادی را تجربه میکه درگیر جنگ و امپریالیسم بودند و شکست

 کردند.فراهم نهای خود افسراِن کشتی برایرا  فرصت

بود. گذشته از چند میلیونر  جورنابسیار چون و چرا تایتانیک بی [ریاضی] مزداهیِک 
جان به در  [فاجعهنگونزار ]، دوسوم از روی هربه یک،  ۀَتن سرنشین درج 337شده از غرق
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توانستند زنده بمانند، اگر که جدی بودن موقعیت را اندکی آنها می ۀبردند، و نزدیک به هم
ده ماندند، ولی از رویهم دو نزدیک به  نیمی زن ۀَتن سرنشین درج 285تندتر شناخته بودند. از 

که  هم بدان گاهچهارم جان به در بردند. سه تنها یک ۀَتن کارکنان و سرنشینان درج 1606
یک و دو نجات یافتند، بیش از نیمی از زنان و  ۀزنان و کودکان از درج ۀنزدیک به هم

 ِی حساب درست بود، که از دگرگون نجاایتا سه رهسپار دیار نیستی شدند.  ۀکودکان از درج
نخست زنان و » داری و رفتارِ از خویشتنتا  شیمانتظار داشته باطبقاتی بیشتر  هایهرابط

در دست بگیریم.  هاست، که سکان را پیشان هپسان ِی بهتر از جوانمرد رو. به هر «کودکان
 دارِ نمونه کشتی گناهکار بودند، براینگونزار روشن بود که اربابان و حاکمان در این 

جایی برای  هنگامها را نادیده گرفت، ولی بها و هشدار، که ریسکIsmay تایتانیک، ایسِمی
 اکه حت بدان سببن را تنها ِکشتی نزدیک به پانصد تَ  ِی خود در قایق نجات نگهداشت. رهبر

ی ی نه تنها پرسشایههکشتن داد. با توجه به چنین رابطکند، بهها را بطور منظم ُپرنتوانست قایق
عرضه برما های بیماندن بود، که دیگر بیش از این نگذاریم ِخنگ زنده ازآبرو، بلکه  از

 حکومت کنند.

 ۀهمگران هنوز با ، پایان یک دوران، که سلطه1920و  1910های میان سال ندو چنین بود
در دست خود ی، چون مالکیت خصوصهمجهان و زیردستان را  با شکوه و تماشایی، قدرِت 

-جزو مالکیت خصوصی شاه بلژیک به شمار می 1908تا  1885کنگو از  ِی گرفته بودند. کلن

بزرگی اروپای غربی منهای  تر از بلژیک، یا به، هشتاد بار بزرگ«سرزمین کنگو» ‒رفت 
ای که دولت بلژیک هیچ ؛ جهنم خصوصیانبا دو و نیم میلیون مردم سراسر اسکاندیناوی،

اش شخصی ۀستمگرانه خزان ِی نداشت و از آنجا شاه با کمک سیستِم کار اجبارحقی بر آن 
در  1984در  Capriviوزیر امپراتوری آلمان، کاپریوی کرد. هنگامی که نخسترا پر می

آلمان عالی است،  ِی آفریقای–هایدر کلنی« بومیان» ِی مجلس آلمان ادعا کرد، وضعیت زندگ
های پوست اسب آبی را، که کارگران از نمایندگان سوسیال دمکرات در پاسخ تنها تازیانه
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حق رای زنان، نه تنها  ِی ون گذاشتند. هواداران بریتانیایکامرون با خود آورده بودند، روی تریب
هر جنتلمنی که  [سنتِی ] ترادادِی حق در برابر ی راهپیمایی کردند، بلکه همچنین ابرای حق ر 

تر از انگشت که کلفت»ای دستیبا چوب ستتوانمیدید میهمسرش را هر وقت که صالح 
و راکفلر  Morganآمریکا مورگان  ۀکتک بزند، برخاستند. در ایاالت متحد«شستش نباشد
Rockefeller 22کنسرسیوم و  341کردند، پنجم دارایی مردم را کنترل میروی هم یک 

های تولید گوشت میلیون دالر سرمایه به آنان تعلق داشت، در حالی که کارگران در کارخانه
تعلق داشتند، و  هاباالییبا پوست و گوشت به ها پایینیافتادند. چه بسا خود به درون دیگ می

 [توجیهورد ]راستاجهان در مجموع در مالکیت باشگاه ]کلوپ[ کوچکی از اربابان بود. برای 
 .باشدخواست خدا چنین انگار که چیزی برای گفتن نداشت، کسی ا، هاین ۀهم

سیاسی و انرژی  ِی عرضگدر ترکیبی از بی]متحدانه[  یگانسته تایتانیِک –ناخدایانوقتی که 
 ِی آلمانی[ و ُنه میلیون زندگمارک ُگلدتبهکارانه نزدیک به یک میلیارد ]بیلیون[ مارِک زرین ]

پیامد  تیکبود. دوران دمکراشده کردند، پیمانه پر « هزینه» یُکم ِی آدمی را در جنگ جهان
گذشته در سیاست  مردمی بود که به باور حاکماِن  ِی ایستادگانقالبهای سراسری و جنبشهای 

، هوِهنسوِلرن Habsburger های هابسبورگرشبه دودمانداشتند. یکجایی میهرگز نباید 
Hohenzollern  سو رمانو Romanows  چین و  ِی پادشاههمچنین خاندان عثمانی، خاندان

ها به سیستم کهنه در چین و مکزیک، در آلمان در پرتغال ناپدید شدند. انقالب پادشاهینیز 
ها میان اروپا و خاور کلنیها و نیمهو روسیه، در ترکیه و در پرشیا ]ایران[ پایان دادند. کلنی

های دست آوردند، از ایرلند تا تبت، از سرزمینش را اعالم کردند و بهخوی ِی خودداتمیانه 
م سو زمین دید. دو گوی ۀبالتیک تا افغانستان، از لهستان تا مغولستان. باید اینها را روی نقش

. دولتهای آمریکای از بنیاد ترادیسیدندخود را  ِی فرمانروایشکل اروپا، آسیا و آمریکای مرکزی 
و نهاد پادشاهی خاندان  1889انجام رسانده بودند: توسعه را بیست سال پیش بهالتین این 

. دیگران در چند گامی فروپاشید در شیلی پادشاهی 1891داری در برزیل سرنگون شد، برده
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های خاور نزدیک گرفته تا فیلیپین و های سرسخت، از سرزمینبیش خیزشاآن بودند، با کم
 کوبا.

بیش از اندازه  [machtpolitischقدرت سیاسی ]سیاست بر بنیاد  رگاز نها امپراتوری
ای در آغاز قرن بیستم این تنها به گسترش جغرافیایی، که تا اندازهولی گسترش یافته بودند. 

دشمنانشان تغییر کرده بود.  ِی چیز چگونگدست آورده بودند، بستگی نداشت. پیش از هربه
جامعه –دولت و  ۀهای تاز معمول شکل ۀبه شیو عادی نیستند، ولی آنها خ غیرها در تاریخیزش

خواهند کنند، می. بلکه به زیر پا گذاشتن حقوق کهنه اشاره میگیرندرا هدف نمی
کوشند، کاری که می آغازیننظم  ِی یا به بازساز راست گردانندهای جداگانه را نابسامانی
دیدند، موضوع حاکمیت خود را با چه روبرو می هایکانون وانگهیاست.  توانستنیاغلب نا

 ِی های اجتماعای بودند، که به میان الیههای بسیار خوب سازماندهی شدهدیگری بود. جنبش
های دست خویش جامعهبسنده برخوردار بودند، که به ِی رفتند و از عزم راسخ و دانایکهنه می

بازسازی ]بازگشت به  ۀن کمابیش همه در ایدهای دوران کهخود را از نو سامان دهند. خیزش
-به اوج رسیدند. دشمنان نو دیگر به شاه نیازی نداشتند و می« خوب شاهِ »دوران گذشته[ یا 

ها امپراتوری .ُبر بزنند[ دگر بارن ها را از بُ ]ورق درآمیزندبنیاد از نو  ازها را کارتخواستند 
-ند، که کسانی که در میخانه زمرددکر میکشمکش ها ]امرهای واقع[ بودهبایست با این می

گاهی و ناشناخته میزانکندند، در این میان به های مختلف جان می ی و داروفاناای از خودآ
در باالترین سطح پرورش  یافتهسازمان ]عملکرد[ ژیرش برای  همتاییبی آنزمان تا ِی دستچیره

 یافته بودند.

خواه از نوع  ‒ها بود ها و جنبشنو از همبستگی الگوییترین نشانه، پیدایش روشن
های آغاز شد. حزب 1890 پیرامون، که ‒انقالبی –انقالبی یا فرهنگی–سوسیالیستی، خواه ملی

در لهستان و ایتالیا،  1892در آلمان و اتریش،  90/1889سوسیالیستی در  –تسوسیال دمکرا
در  1910آمریکا،  ۀدر ایاالت متحد 1891در بریتانیای کبیر،  1906/1893در روسیه،  1898
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، 1885ملی هندوستان  ۀمیدان آمدند. کنگر به  et cetera دیگرهااسترالیا و نیوزلند و 
بنیاد شدند. در آمریکای  1905، جنبش کمال آتاتورک در ترکیه 1904کومینتانگ چین 

های ها از اعتراضشدند. دیگر سازمانتشکیل  نو ِی دهقان ِی اهای تودهالتین سازمان
( در 1919ِمه ) 4آرژانتین یا جنبش  1918دانشجویی سرچشمه گرفتند، مانند جنبش رفرمیستی 

 چین.
هایی که اینها از برای جنبشبود. ولی  دگرسانهای نو بسیار ایدئولوژیک سازمان ِی سویاب

بندی کردند یا از آنها آغاز شدند، این موضوع شان دستهآمدند، خود را در پیرامون پدیدآن 
رو به پیش ]آلترناتیو[ گزینی دگر ای یکپارچه بودند؛ که تازه ۀشیو بود، که به  همدار ]مشترک[
تا به کهنه بستگی نداشت؛ و که نیروی بسیج آنها  ِی بازسازگذاشتند، که به را به نمایش می

های حاکم تاکنون توانسته بودند. این دستهتر از آنچه ژرف، رسیدمی انمردمژرفای درون 
[ و کارگران زن انکاران ]روشنفکر هتعیین کننده بود. آنها توانستند مردان و زنان، اندیشامری 

 ِی ترادادهای و دسته گوناگونهای های شهری و مردم روستایی، وابستگان قومو مرد، الیه
میان این  سرکوِب  هایرابطهها و نابرابریه اجتماعی را گرد هم آورند. این بدان معنا نیست، ک

 چونانیکدیگر را  این چیرگی نسبی بود، و اکنون دو طرف نبودند؛ ولیبر آنها چیره ها گروه
گذشته را به دوزخ رانند و شکل  ِی یافتند: که حاکمان شخصدرمی همدارهای نگرانی ۀنمایند

 نخستدر نگاه ها های این سازمانبینیای از همکاری را پرورش دهند. گرچه جهانتازه
پیمان تاکتیکی پیمان بودند، و در واقع نه همشان هماجتماعی ِی ، بنابر ویژگدادندنمی شناسایی

کنندگان را میان شرکت هایبستگی، بلکه به پیمانی وابسته بودند، که همچنین چندگاهیبرای 
 در آینده باید از نو سر و سامان دهد.

های کهنه را درهم شکست؛ بینش رهایی از بند،  که خود که مرزهای گروه یو نُ  ِی یگانگ
د؛ شو  چیرهبازگشت به گذشته  ِی یارکرد، که بخواهد بر سرکوب زمان حال  به نمی کرانمندرا 

؛ درنگ به دست گیرندرا بی دولت و اقتصادبرای اینکه برای اعتراض، بلکه  تنهاآمادگی، نه 
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های نو ها و جنبشسازمان هااین‒  ی مردمهاه تنها خبرگان، بلکه  تودهبرای بسیِج ن دستیچیره
نوزدهم بسیار  ۀتازه. سد ِی چونبا ساخت می، و این از آنها دشمنی شناختبازمیرا از کهنه 

همگون برآمدند،  ِی های اجتماعهای کالسیک که از دستهها بخود دیده بود: شورشخیزش
ساختند. همگی شکست خوردند. را از نو می ترادادیراندند و نظم بیگانه را می یبایستکه 

هایی تشکیل دهند، که های نو شکست نخوردند. تنها اینها توانستند، همبستگیخیزش
 پرسشسرکوب را نیز زیر  ِی تراداد هایگرفت، زیرا که مناسبتجامعه را دربر می ۀهم گرایشانه

 بردند.

 شخصی ۀهمبستگی علیه سلط
 ینهای نو مردان آزرده، شرکت زنان در خیزش های کالسیِک با خیزش دگرسانیترین پرشور

خواستند دوباره آن را به باد پیروزمند، اغلب پس از آن می ِی های انقالببود؛ واقعیتی که جنبش
-ای بسیار گستردههنوز گروهی مردانه بودند، با دامنه نمونهها برای فراموشی سپارند. بلشویک

 ِی پدرساالر آخشیجهنارشیستهای روسی یا سوسیالیستهای انقالبی، ولی خیزش زنان بتر از آ
ی از ب ِی انقالب تنها پژواکنیز به انقالب روسیه پیوسته بود. در جنبشهای نو زنان دیگر  ترادادی
خویش نبودند، مانند هنوز در انقالب فرانسه، بلکه آنها  کارهای بزرگی به  ِی سیاس ِی نمایندگ

 ۀهای نو بیان کردند. انقالب فوریهای خود را در چارچوب سازمانگرفتند و خواسته دوش
فروریخت، آغاز خود را از اعتصاب سراسری در روز  راروسیه، که دستگاه تزاری  1917

 ‒فوریه افتاده بود(  23مارس، بلکه به  8ه جهانی زنان داشت )که بنابر روزشمار کهن روسیه نَ 
، ولی زنان برای آن فراخوان داده بودند و بودند بازداشتهها از آن حزب اعتصاب سراسری که
ها ها یکی پس از دیگری به آن پیوستند. اینکه بلشویککارخانه مردِ سربازان و کارگران 

خود  ۀبرای زنان در برنامرا دولتی  ِی های اجتماعی و پشتیبانبازدیسیهایی چون برابری، خواسته
رهبری در گذشته مانند، ناِدژدا ]فعال[  ژیرای زناِن  ۀسرسختان دریستادنجا داده بودند، باید از 
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سپاسگزار باشند. در  Inessa Armandسا آرماند و اینِ  Nadeschda Krupskajaکروپسکایا 
بعنوان نخستین کمیسر زن برای رفاه  Alexandra Kollontaiزمان الکساندرا کولونتای 

های زنان برای آموزش و سوادآموزی بارداری و دفتر هایها، مشاوره، مهد کودکعیاجتما
زد کس اختیار دستمها بود که هرهای دولت بلشویکساخته شد. از جمله نخستین تصمیم
توانستند نام ه زنان میکرد، کشخصی  دریافت می ۀخویش را داشت و همچنین گذرنام

چیزی  ‒شان را خود تعیین کنند خود را پس از ازدواج نگهدارند و محل زیست ِی خانوادگ
 ۀمردان نبودند، که آنها از سلط ِی داد، که زنان اکنون دیگر دارایاز این نمی یکمترمعنای که 

 ، فقط چون که مرد بودند، رها شدند.بورزندتوانستند به آنان  ای، که مردان میشخصی

هنوز سازمانی  خود گذشت. کومینتانگ که در هنگام بنیاد گونه هم در چینهمین
ترین آنها شدند. سرشناسحزبی بود که زنان در آن بعنوان عضو پذیرفته  نخستینانقالبی بود، 

چین را بنیاد نهاد. همچنین در  ِی فمینیست ۀبود که نخستین روزنام Chiu Chinکیو جین 
یک  1919( زنان فعاالنه سهیم بودند. مائوی جوان 1919ماه ِمه ) 4و در جنبش  1911شورش 

زنان چین به چاپ رساند، و حزب کمونیسِت تاسیس  ِی ترادادرشته مقاله بر ضد سرکوب 
سپس همچنین نخستین سازمانی بود که امکان دسترسی به سطح رهبری را  1921شده در 

 .کردبرای زنان فراهم 

 از رهبرانتر ]دقیق[ پرسونهای نو را اغلب بسیار جنبش ِی انقالب سرشتدشمنان انقالب 
-چشمزنان و به آخشیج جا  های ضد انقالب همهکاریگزافهها دریافتند. این جنبش خودِ 

آلمانی  ِی ارتشهای شبه دسته سفیدِ  . ترورِ گراییدندآنان نوین  ِی آفریننقش انداز
Freikorpsvebände  کار برده شد، بیش از به 1923و  1920، 1919های خیزش برضدکه

سرکش، « زن بلشویک»شان کشید، که دشمن خیالیاندازه باِر نفرت از زنان را بر دوش می
، که در  Shanghaiبند و بار در سکس بود. پس از تسخیر شانگهایو بی [ملی ضدپادنفانی ]
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گویند بود؛ میدر دستور کار به دست سفیدان چینی زنان  ۀها بود، شکنجاشغال کمونیست
 کردند.از تن جدا می« بگیرید این هم عشق آزادتان» ۀکه سربازان سر زنان را با نعر 

ها و سازمانهای نو بود. این همبستگی و و مهم جنبش رکزیم ۀهمبستگی، نقط سرشت
شان بود. درست مانند توضیح برای نقش مادی ۀآنها بود، هست ننو دستاورد بنیادی ِی یکپارچگ
های دهقانی، ناآموختگان و به حاشیه رانده قومی، الیه شدگاِن توان برای نقش تبعیضزنان می

ترین زمان جهان را در کوتاه ۀشدگان هم توضیح داد. جایی که این همبستگی پدید آمد، چهر 
ها . از این انقالب1919تا  1917و  1911های اوجگیری تر از همه در سالدگرگون کرد، شدید

-هایی به بزرگی پهلوحاکمیت شکاف ۀآسایی آغاز شد. پوست چرمینغول ی33لیپیامد سیگنا

های خلق 1920 ۀدر کنگر  نمونهانقالبی رخ داد، برای  راستیِن  ۀتجرب ۀمبادلگاه برداشته بود. 
های نفان ]خلق[ 1972 ۀانترناسیونال سوم، همچنین در کنکر  ِی خاور در باکو، در گردهمای

 سرکوب شده در بروکسل.

. نهفته بودنیز  مشکلسازی و نیروی همبندگِر ]ربط دهنده[ بینش نو یکپارچه ِی در کارای
 ناآن افزوده شد. از نگاه شگرفیکردند، نیروی های نو را رهبری میبه کسانی که جنبش

-فقط به آن می اشد؛ کسی که حت نااندیشیدنیدوباره از همبستگی،  ِی گیرجدایی، کناره

توانند اما تنها زمانی براستی ها میها یا دستهشد. فرددشمن ]شمرده[ میدرنگ ، بیاندیشید
، با آن تهدید کنندخود پایان دهند، اگر بتوانند  ِی ذارند، اگر همچنین بتوانند به همکارنفوذ گ

-کشند. هر چیز دیگر تنها بده بستاندهند یا از آن دست میشان را کاهش میکه همکاری

ای که برای هزینه ۀاست، در بار  [کاپیتوالسیون] سرفرود آوری های[شرط] بوتار ۀهایی در بار 
کردند و کسانی که یکپارچگی را رهبری می شود. قدرِت گذشتگی پرداخت می از خود

ها و شد که برتری سببدیر یا زود  رویایناز بدین وسیله کلید آزادسازی را در دست داشتند، 
تر از ها بسیار کارآمدد، زیرا ابزار فشار برای دگرگونینارد شو ها دوباره از دِر پشتی و امتیاز

                                                        

اشاره یا پیامی که در بسیاری دیگر کردار مشخصی  Signalwirkungتأثیر سیگنالی از واژۀ آلمانی  33

  .شودرا باعث می
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دهقانی،  ِی بازرگانزدن از های دهقانان و سر باز. با خیزشندگذشته از سر راه برداشته شد
های ناگهانی یا سیاسی، قومی، اعتصاب ِی ایستادگهای زنان، فرهنگ داِت خودسازمان 

 تیکدمکرا دورانسیاسی، در جاهایی که  ِی گریزاجتماعی یا همچنین تنها مردم ِی نافرمان
 تر مبازه شد.آمدتر و کار دست آورده بود، بسیار سختنخستین پیروزی خود را به

آزادی رهبری کرد؛ ولی  ۀسرکوب بودند به آستان نفوذ زیرسازی، کسانی را که یکپارچه
اجتماعی نشان  ۀدگرگون شد ۀهمزمان سالحی، که به کمک آن بتوانند خود را در جرگ

قدرت کافی  ،همدار ]اتحاد مشترک[ ِی یگانگرفت. زیرا از یکسو، نخست دهند، از ایشان گ
شخصی حمله کند؛ ولی از آنجا که  ۀسلط گوناگوِن های در دست داشت، که به شکل

، جایگاه دادمی کیفرارشکنی را بعنوان ک گفتگوژیرای ]فعال[  قدرترمانی و گی نافیگان
گروه رهبری وابسته بود. در اینجا « نگرِش »ش به اناهمگون کنندگاِن شرکت ۀهم ۀآیند

« تایتانیک»ند، و این آن چیزی است، که در یدآغاز از تخم لغزیدن بیرون ها به ِالییننخستین 
-خویش می ۀبر گفتبنا ، که کامرون «جنسی ِی نبرد طبقاتی و آزادآغاز »شود: سکوت می

 دست اندرکاراِن  اگراست،  راستینآغازی  وقتی، تنها بگذاردش به نمایش خواست در فیلم ا
رمانتیک زندانی نشوند،  ِی در زنداِن یگانگ سپس های کماندویی[انه ]ُکنشتکاور  هایژیرش

–مردان جوان در واقعیت نیز پیام ِی انقالب ِی آزادیا شخصی. باشد خواه آن از نوع سیاسی 
را نداشتند، که پس از پایان  احساسیپر  ِی خودگذشتگآن ا سکس مشخصی داشت؛ فقط آنه

 کار در پیش چشمان دلبندشان غرق شوند.

 تیکدوران دمکرا

نداشت.  نو موقعیتای برای کشتی، نزد اربابان پیر، در اصل کسی برنامه هردشگادر گ
؛ گرچه دیرتر کوشیدند، آنها را بعنوان پدافندی، ad hocها نابسامان بود، موردی واکنش

که در تایتانیک  گونههمانبه. درست ازنمایندبسامان ب ِی نشینریزی شده و عقببرنامه ِی دیسترا
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بینی در نوسان بودند. کم گرفتند. برخی درمانده میان ناتوانی و گزافهرا دستموقعیت د رخ دا
 وزیرِ یافت، که نخستآلمان هنوز درگیر استعفایش بود، هنگامی که باید درمیقیصر 

،  سرانجام یکی برای او نوشته و Max von Baden، ماکس فون باِدن Reichkanzlerامپراتوری 
ش از این نابکاری، دیگر هرگز آرام ها نیز آن را چاپ کرده بودند؛ گویا قیصر روانَ رسانه

ارتش ورق را برگردانند، و تنها پس از  ِی پنداشتند شاید بتوانند با یارنگرفت. دیگران می
هند را  ِی مل ۀبود. دولت بریتانیا کنکر  شدنیانهای تلخ به این نتیجه رسیدند که این شکست

 گفتگوسپس باز با آن اینکه نشاند، تا مگینانه آن را فرو نخست پذیرفت، سپس کوشید خش
به جنگ  19/1918یی، فرانسوی، آمریکایی، ایتالیایی و آلمانی های ارتش بریتانیاکند. یگان

 انقالبی دامن زدند، تا که باز به آن پایان دهند. ۀآشکاری بر ضد روسی ۀمداخله جویان

یک  سانبه، سپس چیزی آماده شدندهای دگرگون شده واقعیتبرای گام نخست گام به
شد تغییر دیگر نمیکه چه هر شد، استراتژی را توسعه دادند. که پیش از همه شامل آن می

را به سرانجام رسانند. دوران کهن  تیکدمکرا دورانتوان گفت، ورود به داد، بپذیرند، می
و  خستو شوندموضوع این بود که به برابری  کنونهای نابرابر بود؛ احیوان بسیار روشن، جهاِن 

ها و هراس بمانند. پس از نخستین هول جاهای زیرکانه برابرتر از دیگران بوجود این با ترفندبا 
توانستند با آرامش خاطر کمک کردند. می های سودمند انجام دادند، که بازکشفیک رشته 

خودشان  ِی اهای تودهحزب حتاداشتند، میانتخاب شوند، اگر ابزاری در دست همه بگذارند 
رها  خودداتیای را در ها هم بد نبود، که مستعمرهخرند. آنقدربها را نهند و رسانهبنیاد را 

ردند. کمی وابستهخود  ِی امپراتور هب سختاقتصادی و فرهنگی  نگر ازکنند، اگر آن را 
در سوی دیگر که داشت، توجیه پذیر بود اگر اگر هزینه برمیا های اجتماعی، حتپذیرش نیاز

گان واگذار کنند تا آنجا که بهرهتوانستند به تاکنون بیحکومت را می رفت. حتاال میدرآمد با
توانستند با آن تهدید میبود مینیاز اگر داشتند و یم هابزار قدرت را در دست خود نگ کنترِل 

 تردیدیبا الگو بودند. این شناخته در هاِالیین–انخستین پیشتوانیم فرض کنیم، که کنند. می
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دمکراتیک بروز  دورانبه جانبدارانه ]توجیه[  ۀگزار گذشته است، که در این  ِی یستِالیین انشد
 د.ر کمی

« دمکراسی»عنوان ی بود از آنچه، که تاکنون گاهی بدمکراتیک از بنیاد چیز دیگر دوران
انقالبی تا آمریکای  ۀنامیده بودند. از یونان باستان تا بریتانیای کبیر بورژوایی، از فرانس

یک گروه گسترش انه به بیرون،سختفر  امپریالیستی این قانون کلی اعتبار داشت، که گسترِش 
ها، ، بردگان، زنان، کلنی« دیگران»شک ساخت. بیمی ضروریرا به درون « گراقانون»

اکنون شدنی شدند. این دیگر چیزان، همیشه نادیده گرفته میهای پایینی، وابستگان و بیالیه
عنوان کرد. به گفتگوبایست با آنان خود را سازماندهی کرده بودند، می« دیگران»نبود. 

نیروی اجرایی  همنهشو نیز در  برپاییدر دستور کار آمده بود، که آنها را در  کمترین چیز
 ِی اجبارها و حقوق کنند، و امتیازرا فراهم هستی  ِی های ماداز تضمینای کمینهسهیم کنند؛ 
ر نژاد، گ)چه از ن Geburtsstand[ زایش راهاز دست آمده ]اجتماعی به جایگاهِ  ۀگذشته بر پای

 های نابرابر.در قلمرو حیوانبازنگری این بنابر ‒( را کاهش دهند دارایییا  نفان، جنس
آمریکایی –، کاپیتالیستیندبرجسته شدروش نوع این دستور کار دو رساندن انجام به برای 

ها، [ملتنفان ]میان  ۀرابطداشتند و  الگویی سرشتشوروی، که هر کدام –و سوسیالیستی
-، شهر/ روستا، الیهنژاد، جنس ۀ)بر پای« سرکوبهای رابطهدیگر »میان کار و سرمایه و  ۀرابط

دادند. نوع میاز نو سامان  یکاجتماعی ]سوسیال[( را هر  ِی دیگرگرداجتماعی و  ِی بند
را  هاملت ۀو بنیاد جامع [کلنیالیاستعماری ]جهانی، پایان بسامان سیستم  ۀپهنآمریکایی در 

خود  ی«بخشی چهارده» ۀدر برنام 1918آن را پرزیدنت ویلسون  سانینو بد ‒بینی کرد پیش
قدرت  ۀبیش از انداز  ِی ناترازمنداعالم کرد. « جهانی دمکراتیک انقالب» ِی و در سخنران

، مالیات Anitrustgesetzeتراست آنتیهای بایست به کمک قانونمیمیان کار و سرمایه 
« آن دیگرها»یافت. این برنامه برای سندیکاها کاهش می ۀآزادان ژیرِش ]فعالیت[افزایشی و 

و از میان برداشتن  1920 بینی کرد )مانند آوردن حق رای زنانحقوق رسمی پیش ِی برابر
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شان رساندند(، سیاهان را به حق رأی هاویژه، که با آنهای و دیگر قانون« آزمون هوش»
 ندریافتکه تنها به  زمانیکار سیاسی، تا  ِی کشور و آزاد ِی رفاه–دولت ستُس  ِی دارپاسخ

 ۀ. نوع شوروی در پهنه بودبستوا« ضد دولتی»های گروهی و نه به کنش]منافع[  هایاندرست
 ِی دوجانبه و همکار ِی ، برای پشتیباناستعماری[ سیستمراژمان ] چیدنجهانی، گذشته از بر 

را به پایان رسانده بودند و باید خود را از امکان « انقالب اجتماعی»کشورهایی که  ِی اقتصاد
کرد. کردند، تالش میکهنه رها می ِی های کلنیالهای جهانی و قدرتسرمایه ِی گیرباج

مالکی بر زمین و های بزرگ و بزرگدولتی کردن کارخانه ۀکار و سرمایه بوسیل تهایمناسب
های دولتی، که بیشتر باید سود اجتماعی را در اقتصادی به نهاد ِی گیرقدرت تصمیم ِی واسپار

 حقوق ِی برابر همچنینسرکوب  هایرابطه ی«یبقما»داشته باشند، بازدیسی شد. پاسخ به  گرن
رای نابرابر )ب ِی دولت برای بهبود وضع ماد ۀنیرومندان ِی دارگرفت؛ پاسخبر می رسمی را در

 همچنین یکساخت، و  توانستنیمزدی را برای زنان کار ۀپیوست هایی که انجامگام نمونه
 در حزب بتوانند بر فراروند جذب ۀآموزشی(؛ و امکان اینکه، به وسیل ۀبرجستسیاست 
[ ۀ]از گذشته رسید ۀترارسیدهای گذارند و نابرابرینفوذ اجتماعی  ِی گیرتصمیم های]پروسه[

 را درهم شکنند.« از باال» اجتماعی

آیند. در نوع به چشم می هادگرسانیبیشتر از  Parallelenها فراهمروتاریخی،  ِی در بازنگر
، و نوع شوروی هرچند [گزند نماندندبیَکنده نماندند ]ناَپر]مرغ[ کهنه آمریکایی نخبگان 

در اقتصاد، دولت  گوناگوننخبگان همنهش  هب، ولی کنار زدبهخارجی را  ِی دارتزار و سرمایه
های اقتصادی، که یک مدل بیشتر از شکل را جداسازی. همچنین این دست نزد و جامعه

کرد یا از حاکمیت سرمایه از فرماندهی و فرمانبری پشتیبانی می ِی های سیاسدیگری از شکل
و سیاسی در  ؛ قدرت اقتصادیتوان تایید کردر، نمیسو، از حاکمیت دولت از سوی دیگیک

کار دمکراتیک را انجام دستور–کمترین نوعدو  هم گره خورده بود. هرهر دو مدل تنگاتنگ ب
هایی توانشدو  د، و هرهای اشرافی نبو داری و برتریجایی برای برده نوعدو  دادند. در هر
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در روند کارکرد  جابجاییآوردند. و  پدیدرا اجتماعی و پیشرفت فردها  نب و جوشُج برای 
 ]یعنی[، به سرانجام رساندند: ه استسکه خوردحاکمیت را که برای دوران دمکراتیک 

ها ماندگار ، که سازش«ثبات»در دوران  به هر رو، میانجیبی ِی خویدرشتاندکی کمتر 
های کهنه و حقوق رج و باروکمتر از ب پدافندِ بودند، و بسیار بیشتر دستکاری ]مانیپوالسیون[. 

کمک ها[، بهها ]اکثریتها و تشکیل بیشینهترکیب هدفمند نیرو ۀویژه، نفوذ بیشتر بوسیل
 34های آسانسوری. هنایشند، که در سراسر جامعه در جریان بود[فعالژیرا ]های همبستگی

Fahrstuhleffekt گسترده را بهبود های نفوذ برای الیه ۀ، که سطح مادی، آموزشی و دامن
از میان  ۀآزادی بوسیل پوِچ  بخشیدند، ولی فاصله با نخبگان جامعه را کاهش ندادند. پندارِ 

از  ۀبوسیلفردی، آنجا  ِی صورهای حقوق آزادی ۀبوسیلاینجا  ‒شخصی برچیدن حاکمیت 
های پرهیاهوی حیوان ۀمیان برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار بزرگ تولید. دوری از سلط

پوشاَند، های اصلی را میکارودمکراتیک، که ساز ِی برابر Ethos منشنابرابر، پیش به سوی 
 مانند.می برجاتر از دیگران ها برابرآنها برخی حیوان ۀکه بوسیل

 ِی پذیردر هستی اصلی دو نوِع هر هم  و کار دمکراتیکۀبرنامهم  ،کاملشکل  به ولی
های میان های سال. سرنگونینمایان شدندنخست در زمان پس از جنگ جهانی دوم  ،خود
به  درآمدنولی دمکراتیک را با قدرت به صدا درآوردند،  دورانناقوس هرچند  1920تا  1910

 ون دورانکشتی،  ِی ماند. برای حاکمان در اشکوب باالیکرانمند خواسته و نیم]دوران[ آن 
تازه هنوز در پشت  هایدوم بود، سازشی از روی نیاز، کشف امکان ۀنخست نظمی از گزین

                                                        

های آید و افزایش رفاه الیهمی Ulrich Beck" از جامعه شناس آلمانی Fahrstuhleffektاصطالح "  34

-که پس از جنگ جهانی دوم، هر الیهکند. پنداشتنی است ی یک الیه توصیف میاجتماعی را به اندازه

ی اجتماعی یک اشکوب باال برده شده است. بنابراین، تفاوت درآمد میان آدمهای خوب و بد درآمد 

تغییر نکرده است. با وجود این، فاکتورهای معینی مانند امید به زندگی، فرصت های آموزشی، 
 مصرف انبوه، دانش، تحرک و وقت آزاد بهبود یافته است.

تر شده و سبک زندگی جالب تر. تئوری های اجتماعی، طبقه و الیه همواره کم اهمیتباال آمدن الیه با

ی زندگی و هایش در بارهگوید، که فرد زیر فشار است و اکنون خود پاسخدار تصمیمفردیت ب ک می

 http://sowistoff.blogspot.de/2012/03/der-fahrstuhleffekt.html باشد.آینده اش می
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و در پشت صحنه در  برچیدندهای فرماندهی را های نابرابر برخی پایگاهصحنه بود. حیوان
ها تنها نامشان دگر شد. برای انتظار فرصت ماندند، که تالفی کنند و بازگردند. بسیار چیز

آسانی خرید و ها را بهمردمان و کشور مونوپولی، ِی در باز ساِن به، شداکنون دیگر نمی نمونه
یا  بود آالسکا را به آمریکا فروخته 1867که روسیه در  گونهبدانکرد، ]مبادله[  گهولش

 ۀبود. جامع [مبادله کردهگهولیده ] Helgolandهلگوالند  ۀامپراتوری آلمان زنگبار را با جزیر 
های بازندگان جنگ مستعمرهبا این همه، کار پرشتابی برای انجام نداشت، مگر  [لمل] هانفان
-کشور»نگفتند، بلکه « مستعمره»را به حساب برندگانش بنویسد. فقط به آنها  یکم ِی جهان

بطور « الحمایه[های زیر سرپرستی ]تحتسرزمین»بر . هانفان ۀهای زیر سرپرستی جامع
ها برسانند )همزمان این کشور خودداتیکه آنها را به  ند،کردمی یفرمانروای پیمانرسمی با این 

بندی کردند(، ولی آن چیزی بیش از های آ، ب و س دستهشان به درجه«بلوغ»را از روی 
-توانشاز آمریکا اکنون  ۀ[ نبود. برعکس، ایاالت متحدمسئله]برای پوشاندن  35برگ انجیری

سازی انقالبی را در پاناما صحنه 1913: در آموختند respektierenسپاکیدن زمان نو  های
ایاالت متحده در کانال  ستهایَر انَد . از این راه تردادیسید« ناوابسته» یکردند که به کشور
دست تر از آنچه با جنگی زشت از مکتب کهنه بهتوانست بسیار زیبنده ،پاناما در برابر کلمبیا

از نو تایتانیک تنها ان مزداهیِک بینتی بودند که با آنها رو های کاشود. اینها تکه فراهمآمد، می
و  ازکنبسیار  یکباالپوشخصی فقط ش. حاکمان دگرگون نشد، ولی براستی آراسته شد

-می پند و اندرزهایی که اینها گهگاه از ایشان ِالیینروی دوش انداخته بودند، و  یکدمکرات

 را به نمایش گذاشتند. شانسرانگشتیهای گرفتند، چند تا از نخستین تمرین

                                                        

کنایه است که چیزی را جلوی چیز دیگر بگذارند، تا ویژگی زشت/شک برانگیز/ پرسش  35

 ش را بپوشانند، و بنابراین موضوع اصلی را ماستمالی کنند.برانگیز/ و ناپسند
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 درشتخوییدمکراسی و 
همراه بود.  گزافهای درشتخوییُبروز دمکراتیک در همه جا نه، ولی بیشتر با  دورانورود به 

های دمکراتیک هم اندرکاران آشوبضد انقالب، بلکه برای دست کارگزارانرای بنه تنها   این
 درشتخوییداد: میتوزی رخ تنها از روی کین اهدرشتخوییآمد. بخشی از این حساب می به
آنان  درشتخویی ۀبر ضد کسانی، که آدم تاکنون زیر سلط ‒اغلب وحشیانه و سنگدالنه  ‒

توان روی آنها حساب کرد: سختی می، که بهبرجایندهایی توزی دیدگاه. در کینه استبود
مانع شوند؛ کوشِش « کامل ِی دل آسودگبا »آرزویی، که بازگشت آزاردهندگان گذشته را 

زمان حال؛ نیازی، که به خود  [کنش]Akt ژیرش نابود شده در  []هویِت  ِی اینهماندرماِن خود
توزی کینولی دیگری است.  ۀگونبهاکنون چیزها موقعیت و دیگران براستی نشان دهند، که 

کسی که بتواند  فقطکهنه را نیز در بردارد:  هایهعداق[ کردن]نهادی درونی کردن همیشه 
کسی که در مقیاس بزرگ، هدفمند و  فقطشود؛ و شناخته میبر کشتار کند، بعنوان مرِد آزاد 

 ویرانگردو باهم فرهنگ شود. هرمی پذیرفتهبا برنامه بتواند کشتار کند، بعنوان دولت 
 آخرین بارانقالبی حاکم است، –اپسنهند که در بسیاری از کشورهای بنیاد میرا  درشتخویی

 .آپارتاید ِی فروپاشدمکراتیک پس از  ِی در آفریقای جنوب

 ِی راستگردانشود، در که در گذار به دوران دمکراتیک آشکار می درشتخویی بخش دوِم 
، اگر [اهمیتی دارندکنند ]نقشی بازی میها دمکراتیک است. اگر بیشینه مزداهیِک  ۀبدبینان

هایی های اجتماعی خواستهدسته ِی و خودسازمانده [ملی ِی ]خودمختار نفانی ِی خوددات
 ۀآنهایی را از سر راه برداشت که محاسبدرست پس باید ، توان رد کردهستند که بسختی می

را بنیاد  مدرن ۀملی، ترکی–نیروهایی که با جنبش انقالبی گونهدانکنند. بمی آشفتهی را خود
بیستم. آزار و  ۀسد ِی کشزنند، نخستین نسلارمنیان می ِی ر همگانند، دست به کشتانهاد

 1919از  ، که پسLynch lawآمریکا  ۀمتحدسیاهان در جنوب ایاالت  ۀمحاکمبی کشتاِر  
های جنگ سیاست بلشویکی در سال کهدوباره نیرو گرفت، همان محاسبه را نشان داد، 
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های اجتماعی را نیز نیست و نابود کل دسته]بر این بنیاد که[ ها، بلکه داخلی، که نه تنها فرد
 کنند.

کند، به دمکراتیک را همراهی می دوران، که گذار به درشتخویی سرانجام بخش سوِم 
، بویژه میان شهر و شودمربوط میسرکوب  ۀکهن هایتمناسب مجاندولت و ا نوِی  ِی اندیشنیک

ها. های قومی، میان دولت و فردها، میان دستهجنسیتروستا، مرکز و حاشیه، و همچنین میان 
انقالبی،  ِی همبستگهای هکارانه بود، که با آن پیمانتب ِی اندیشکوتهاز ها در برخی مورد

نفانی  ِی بود که نظم، تولید، همبستگ آنبحث بر سر . هنگامی که ندکسرانه شکسته شدسبُ 
با  هاکشمکشکردند، بلکه به چیره گفتگو نمیهای یا هرچه را سرپا نگهدارند، دسته [ملی]

ها به آنها بسیار داد، که این ارزشچیزی که فقط نشان می ‒دادند خشونت پایان می
گرفتند که راستی هم از جایی میبآنها قدرتشان را  شان.پیمانان نزدیکترند تا سرنوشت هم

م انجیافتنی و ارای همه دستای وجود نداشت، که بتواند بشدهگزین شناختهدگر اغلب هیچ 
 شدنی باشد.

 دوران پنیر کهنه
خالف هبزرگی درگرفت. ب ِی و پس از جنگ جهانی، جنگ داخل هنگاماینچنین بود که هم

 ۀهای دار و دستماندهبجا ها ناروشن بود. از یکسو های دالورانه، جبهه[نمایشبازنمود ]
-، از سوی دیگر گروهایستادندهم در برابر جامعه  های دمکراتیِک حاکمان شخصی و آشوب

هایی که های انقالبی استوار کردند. سازشدرون همبستگیدر گر قدرت خود را های چیره
 نوشته شدند. درشتخوییآمیز ادامه یافتند، خود با آشتیآزگاِر سپس برای چند ساِل 

لرزه درآمدن دستگاه شدن تایتانیک، به ادامه داشت. غرق آشوبباالیی  ۀرویزیِر اما 
رنگ شکافی را باز از همه ِی های از خود راضانساناَبر ِی خودستای ۀچهر ها به کهنه، سیلی

، به ها[قانونی ]زیر پا گذاشتن قاعدههای از مرز گذربوی آزادی،  بویکرد، که از میان آن 
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زندگی  نوِی های ، سبکندشد سربسرهمه جا وزیدن گرفت.  انبوهی از حسابهای کهنه 
چه ، هرکردندعمل می« های دیگِر سرکوبشکل».  درست آنهایی که زیر نام ندآزموده شد

 ۀخانوادپسر داستان مانند  اندکی. دندآزمو  شهری هایکانوننه تنها در این را ، و که شدنی بود
د، که دور انداختن ر بَ گما رنج میهای آزگار سر ُسفره از این دُ مهاجری بود، که سال

د. هنگامی نداشته باش دتواننمیای ها گناه است، گذشته از آنکه در این میان چه مزهخوراکی
 سر داشته باشد، بهَرد، تا بتواند برای خود سقفی برآَو پول درمی بسنده ۀکه او سرانجام به انداز 
ها با این واژه زده راکای از پنیر کپَ ای از نان و تکهکند، که در آن تکهنوعی آیینی برگزار می

 کنم که دوران پنیر کهنه و نان بیاتمن، ویلیام یوسف سوم، اعالم می»سپاَرد: به خاک می
 «است و برای همیشه رخت بر بسته است.سپری شده 

های سیاسی فسرده شدند ]از حرکت باز ایستادند[، آن احساس هنگامی که جبهه همانا
خود را  نایشَه ها ها و رابطهبسیاری از بستگیسر آمده است، در که دوران پنیر کهنه به

بایست برای هنگام میها است، تا آن را پشت سر بگذارند. آنها ِالیینداشت. اکنون با 
 .نهادندالیوود را بنیاد ه [گاهآنآَنک ]و نخست  کردندمیشکیب زمانی بزرگشان هنوز 



 

98 

 

 فاشیسمسواری در پسا. اتوبوس2

آموزان دبستانی به درون ای از دانشد. تودهنشو کنان باز میغژ ها غژدارد، درمیاتوبوس نگه
شوند خود را در دو می کامیابها شدنسوار و پیاده ِی همیشگریزند. در هرج و مرج می

 ِی در دوران کهنسالشان؛ ها پشت سرها جلو، پسر: دخترمچاله شده جای دهندردیف جلو 
تنها . ناتالی . جلو، سمت چپ، ناتالی نشسته استنیمکجنسیتی زندگی می آشکارِ  ِی دشمن
های آخر هفته را به داستاناو و  ندخوانمیبه نام او را  یشههم که همراهانش است کسی

و بویژه پشت سر ناتالی حرف  مانند همیشهها گوید. پسرها پشت سر دختربازمی شیوهبهترین 
ناتالی  گاهیشنوند. ولی پس از چیزی نمی کنند انگار کهها چنان وانمود میزنند. دخترمی

های درازش عاشق آنِگال پراند که آن یکی آنجا، آن پشت، با گوشهایش میدر حرف
Angela خوری را فرا ۀکودکان ۀداند، هاها ]ادای خنده[، و ترانرا او خوب می شده است، این

 دهد.ای برای نوجوانان آزاد است، سر میکه هنوز تا اندازه

بسیار  ِی زنوشهگشدن. هرچه باشد موضوع سر کند به سرخ های دراز شروع میگوش
ها توان یک کلمه از دختراست که نمی آشکارشخصی با دشمن.  ۀاست، داشتن رابط یبزرگ

-اش در چپ و راست روی نیمکت، بیهای دراز و باند مردانهرا باور کرد، ولی میان گوش

شود، که در ب میپرتا ای به جلوناشیانه [انکاریارِش ]ن. شودمیوخیم کمی  اوضاعدرنگ 
انجامد، شود. هر حرفی، به حرف دیگر میرو میبای روانگار از پیش خواسته ِی آنجا با شادمان

برو به »شود و بخشی از شکست، با بسامان آماده می ِی نشینانجام نیمکت پشتی برای عقبسر 
-رویی پاسخ داده میبا خنده« خودت برو به جهنم»شود. تحقیرآمیزی، پذیرفته می« جهنِم 

 شود.

ای که در راهرو جلوی در گیرد. زنان بازنشستهتنش در اتوبوس به طور رسمی باال می
کنند، همگی به دیواری از دا را با لبان غنچه شده نگاه میو ص اند و غوغای پر سرایستاده

اندیشند، صندلی یال خود هم به این نمیجوانان در خشوند. اینکه نوداوری تبدیل میپیش
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در آنجا، آن پشت،  [هم آمدهگردالفنجیده ] Arthroseصد سال آرتروز خود را به چهار
کنند، های رکیک رد و بدل میواژههمگان  نزدتعارف کنند، یک چیز است؛ ولی اینکه در 

 انگار که هیچ بزرگسالی در آنجا نیست، چیز دیگری است.

گردد: دخترکان برای میازدوباره به آغاز خود ب آشوب و همهمهرسد می گرآن جلو به ن
تر از پیش. آهستهکنند، گرچه اندکی گویند، پسرکان پشت سرشان بدگویی میهم داستان می

روشنی دارد، موضوع را دوباره از  هایبرهانای بیاورد. او گیرد، نمونهناتالی تصمیم می سپس
کنی؟ : سالم آنِگال، پس از مدرسه چکار میپیدا شده کالس در 36کیگنامِ گیرد، سر می

[، هاها ]ادای خنده[، با پنج غلط نوشتاری، و تازه Gerdآلمانی  ۀهای پسرانتو ]از نام ِت ِگرْ 
 تونه نگهداره، خنده و شیشکی.نمی وش، که وقت شاشیدن دودوِل ِگْرت]آن هم[ 

خمند. نگاه طرز دردناکی درهم میبهاست،  تِگرْ های دراز که پیداست نامشان گوش
 ،«خوک»و « دروغ»های گیرد. با واژهها آرام میبرانگیزی بر روی هر یک از گوشپرسش

را پیش کشید. « شلخته»و « هرزه»باید  کنونکاری کرد، ا نیاِرششود برای دیگر نمی
-برد و آشفتگیمییابد. ناتالی موضوع را راسخ و استوار پیش ناآرامی در اتوبوس گسترش می

با دو دست اش را شدههای سرخدوباره گوش تِگرْ کند. سرانجام ها را بیشتر زیر و رو می
ناتالی  ۀو مشتی بر شان اندازدبه درون راهرو میآموزان دانشگیرد، خود را از میان انبوه می
پذیرفته است که  تِگرْ کوبد. خشم و فریاد در ردیف جلو بسیار است، ولی خشنودی نیز: می

. [تمام و کمالتسلیم هماک ] ِی سرفرود آورآید و دیگر تاب ندارد؛ دیگر چیزی به یادش نمی
گردد، مردی شکست خورده، با وجود این های آویزان به نیمکت دوم بازمیبا شانه تِگرْ 

همگی زنند. سپس از فوتبال حرف می نرسیده به ایستگاهپذیرد، تا اش او را میمحفل مردانه
 شوند.باهم پیاده می
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ها از ناتوانی چون گچ کشد. چهرهسختی نفس میبازنشستگان در راهروی میانی به ۀدست
کنیم؟ کسی ی زندگی میاه. در چه دور و ترشرویی سفید است. سر تکان دادن و تلخی

داد، در پایان می آشوب، به هانیست که جلوی اینها را بگیرد؟ چندتا سیلی پشت گوش
 کند.گیرد، و نه کسی مداخله میگذشته. ولی نه کسی جلوی اینها را می

 ۀدهند، که براستی در جامعن میها هستم. اینها به آدم نشاگونه صحنهمن عاشق این
اتوبوس سواری کرد.  بدین گونهجا در جهان توان همهکند. نمیپسافاشیستی زندگی می

 کار را کرد.د اینشو نیست که می یگرچه اینجا هم هنوز چند

 یستیِالیینهای در باغ وحش واژه

بیشتر )و  هایآدمهای واپسین، فاشیسم در سالفاشیسم و پسا ۀتصادفی نیست که بحث در بار 
سوسیالیسم و کمونیسم.  ۀاست تا بحث در بار  سرگرم کردههای بیشتر( را به خود ِالیین
از پسافاشیسم در جامعه  ایدیسهد؛ ولی این پرسش که کدام برَ یسم فاشیسم را به ارث میِالیین

 شود.د، نخست پس از آن، و اغلب بسیار دیرتر، بر سرش جنگ و دعوا میبرَ پیش می

هایی وجود دارند ِالییناست  آشکارها نیست. ِالیینفاشیسم، نخست باید گفت، حاکمیت 
کنند، اگر پولش کار می یکس ی همه و هرها سرانجام براِالیینکنند؛ ولی که برای آن کار می

-ِالیینتالش است پیش از آنکه  فرجامینانسانی است.  موضوعیخوب باشد. فاشیسم سراسر 

 هزونفا–ِی دمکراتیک و دمکراس دورانها را در دست بگیرند. ضد انقالب است در برابر ها کار
Demokratie-Exzess شخصی و همزمان حراج آن  ۀسلط ِی آرایصف فرجامینهم. روی

شخصی بدرود گویند،  ۀاست. فاشیسم نخبگان کهنه را، که هنوز آماده نیستند، به دوران سلط
به آن وابسته  مگر آنکهای که برضد این دوران چیز دیگری ندارند، گسترده هایدسته با

تواند زیردستان پیشین را از دمکراتیک نه می دورانکند. حاکمیت در می یکپارچه، نیستند
هیچ شرطی  ی ازتواند بنه می ،بازدارد]کامال[  رانهسپُ اُ به سیاست و کار همگانی ]ورود[  درآیه
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آنکه یچندتای اندکی میدان دهد، ب ۀسلط برضد هاارنجدهد؛ و باید به خشم به آنان اجازه
است، که این  گذرا پذیرِ –انگیز، ولی کارکردنفرت ۀاصل سلطه را نابود کند. فاشیسم گون

 جاترسناکی ب پتانسیِل  گزیِن دگر در سراسر دوران دمکراتیک  اینان گونهچ. واگشایدرا  تنگنا
 ماند.می

 ۀدر بار  شورمندانهبسیار  آنها حتا فاشیسم حرف بزنند. ۀندارند، که در بار  ایمسئلهها ِالیین
 که آنها وارثانکنند. چراها برپا مییادبودگذارند و های تاریخ میزنند، مسابقهآن حرف می

-Faschismusفاشیسم –، مفهوِم بکوشدند. با این همه شوخی بردار نیستند، اگر کسی هست آن

Begriff های خود به آن ، که آنها جایی در باغ وحش واژهنددکار برا بیرون از قفسی ب
ادانه پرسه بزند. در این مورد اجازه ندارد آز « این فاشیسم است!» ۀاند. جملاختصاص داده

 ها همرای هستند.ِالیین گوناگوِن های هنگو 

با کاپیتالیسم  خود تواند از پیوندفاشیسم نمی–خوانش مارکسیستی مفهوِم  همخواند با
 ۀبر پایند. فاشیسم آزادَ  تعریف از رویدادِ  ۀبر پای بدان راههای سوسیالیستی ؛ کشوروارهد

-اش، یعنی اروپا در دههفاشیسم بیرون از دوران تاریخی–کاربرد مفهوِم غربی –خوانش بوژوایی

از  سانهمینبهاین بنابر طالبان–ۀزیر سلط ِی افغانستان امروز نیست. رواهای سی و چهل، 
یا در  1994پرستی در آفریقای جنوبی پیش از ماند، که نژادفاشیسم برکنار می– ِی بدگمان

هولوکاسِت انجام شده  ِی گستردگهای پنجاه. همچنین پافشاری، سال یآمریکا ۀایاالت متحد
 گاهآناش را یستیِالیین، چرخش داردمیباز  همسنجیهر نوع از ها بدست آلمانیبر یهودیان 
فاشیسم فراسوی این  ۀدر بار  یشاندیش–پسهر دان وسیله همچنین که بوقتیآورد، بدست می

  نگراز ماند. و تا زمانی فاشیسم در جعبه میروی هر  بههای زمانی و مکانی بریده شود. مرز
پس از  Realität ِی هسیایشود، تا که آن برای مفهومی احاطه شده و دورش دیوار کشیده می

کامال گرا ]هماکیُاسُپرانه  ِی های دولتراژماناروپای مرکزی و در زیر سطح  ، بیرون از1945
جا در سراسر جهان از فاشیسم ها همهوجود این آدم ، دیگر کاربردی ندارد. اینکه باخودکامه[
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 هایومهمف–پاسداراِن  نگرِ کنند، در زنده تجربه می ۀگویند و آن را بعنوان پدیدسخن می
 نیست.]پسندیده[  روایستی ِالیین

گرایی نخبه شاندیشبا نهفته و  ِی نژادپرستبا مرکزی، –مفهومی با اروپا ِی ِکشحصاراین 
، مندشارین، استوارشود، که مردان فاشیسم احساس می ِی اصل ترس عنوانبهشود: همراه می

به خود توانند یا به عبارت دیگر ناگهان می توانمندندکاری  انجام چنین برایوست پسفید
 تاکنونی ۀمندانشارینشنامند، زیرا تقسیِم میشکنی []تمدن ششارین. این را رادیسندقربانی ت

آن همچنین  شود؛ که درای از نو سامان داده میشکند و تا اندازهبه دژخیم و قربانی درهم می
ادامه  شارینش، که این شکستگی را دوباره بچسبانند و به برجا استانداز این چشم همزمان

 دهند.

[، به کاست شاعران و آریستوکراتیتمدن ] اشرافی شارینشکسی که به نخبگان 
های تاریخ، بلکه در دارد، فاشیسم را نه در کتاب باوریا کسی که  ه نیستابستاندیشمندان و 

خطرناک  ۀکه واژ  ستبایمیتوان تجربه کرد، خدمات اجتماعی می ۀحیاط مدرسه یا در ادار 
 نمونهیستی ِالیین ِی سازمفهومکار برای  در برابر هرگز به دستش داده نشود. این روندِ  فاشیسم

 Freedom ist the answer to» [اصلارزآغازه، ] ُبنداشِت طور کلی از هاست. این ب ]تیپیک[

a question you don’t have to ask » ‒ نباید  تو صلح همان پاسخ به پرسشی است که
 No Whiteمن نیست  ِی دیگر ابرهای سفید در آسمان آب»کند. )از آهنگ بپرسی، پیروی می

Clouds »روزهای غریب»تخیلی –متن فیلم علمی ِی از موسیق Strenge Days.)» 
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 فاشیسم و دمکراسی

یستی ِالییننباید آن مفهوم ، که ُبنداشتاز این ، که به نگر برسدفاشیسم چگونه باید –مفهوِم 
 ۀباشد، که چگونه و برای چه مردم واژ  به آن توجه داشته؟ و باید پیوند بگسلد، باشد

گاهکار میرا به« فاشیسم» است، و « فاشیستی»وجود دارد از چیزی، که  همیشگی ِی برند. آ
رها  فاشیسِم –اجتماعی و تاریخی را باید جدی گرفت. مفهوم ۀداشِت برآمده از تجربپناین 

تاریخی در آلمان، ایتالیا و اسپانیا جور « فاشیسِم مرجعِ »طور قطع با  شده از قفس باید به
را همچنین بیرون از این « این فاشیسم است»دربیاید؛ ولی باید چنان باز باشد، که بیان 

ز اینکه چرا و ا ۀهایی را در بار بپذیرد. باید از آن خودداری کند، که ادعا مرجعهای فاشیسم
نباید خود را  از این رویولی در تعریف سرهمبندی کند.  یکراستآید، می پدیدکجا فاشیسم 

-اجتماعی، آن ِی هسیای، بلکه با سازداجتماعی هماهنگ  ساماِن  ِی بیشتر با ساختارهای رسم

 کنند.گونه که مردم آن را تجربه می

 ند:اهبستوافاشیسم  هپنچ عنصر ب بدین گونه بنگریم

 چیره[. در فاشیسم نه تنها سرکوب خشونتابزار ] ِی سنگدلو  خشونت ِی اندازگبیش از  ‒
 .گرددکن نباید کنترل شود بلکه باید ریشه دگرسانیاست، بلکه نابودی و ترور. ایستادگی و 

وق حق با مردماِن عنوان و تعریف شده بهمشخص ]کنکرت[ های دستهبرونداشت  ‒
آپارتاید شوند. در فاشیسم بندی میزیر دست آنان رده جدا و« شهروندان کامل»که از ، ترکم

خشونت نه تنها هدف  «ارج[–کم]  minderwertigپایه–فرو»های چیره است. وابستگان گروه
برای  «ارج[–رپُ ]  vollwertigپایه–ُپر»های وابستگان گروه ۀدر برابِر آنان همبلکه  ؛دولتی هستند

کارهایی ،شوندو فراخوانده می مختارند( آزار، تجاوز، قتلچون ) آمیزهای خشونتانجام کار
خواهد  مجازات شدت[ فرسختانه ]به« ارج–ُپر»های دسته هموندان برضدکه ورزیدن به آنها 

 .دش
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 Praxisورزیداری که به چنین  Herrenmenschentum 37یباور–نژاد–برتر ِی ایدئولوژ ‒
« فرنشین هاینامردم»و « فرنشینان»)سارتر از [ باوران–نژاد–]برتر آقایانبخشد. مشروعیت می

-درآخت؛ تابندبرنمی پادگوییکنند؛ هیچ نند، آنها تعیین میکنمیبحث گوید( سخن می

، ناب [ Objekteِن بردگا] 39هایبرآختشده از  احاطههستند،  [ Subjekteسرورانی] 38هایی
منشانه سرباز–های مردانهارزش باوری–نژاد–برتر ِی شود. ایدئولوژبه آنها دیکته می شاننقش که

گاهانه با ارزشدهد. و و اصل فرمان و فرمانبری را پرورش می  ِی های اخالقگسست آ
-درازی و قانوندستانجمن »کند و پشتیبانی و قانونی میرا  مردمیکلی یا بطور  ترادادی

 پیاده شدن از آن را ندارد. ۀپروان« فرنشینانگروه »نهد، که هیچ عضوی از بنیاد می« شکنی

[، که به شکل مرکزی سازماندهی شده است. انتقاد به گیراستبداد همه] رتوتالیتهمگان  ‒
 دستگاه حاکم نهادن پرسشنیست، زیر  توانستنی gesellschaftlich نهادی–واقعیت اجتماعی

-می ناروا شمردهکه یا  دستشان کوتاه است ُبناز نه تنها  ساندگرهای . دیدگاهتابندرا برنمی

تعیین شده و  هایبه بخش تنهاد نتوانمی هادگرسانیشوند. شوند؛ بلکه از سر راه برداشته می
دهند، نشان نمی« رفاه مردم»سانی با یکهایی که . بیان خواستهمربوط شوند اهجزئی دسِت باال

دلخواهی در  ۀتواند به هر انداز میهمگان ]عموم[ شود؛ در روند این پیگیری، پیگیری می
 حریم خصوصی گسترش یابد.

، در انهای مردمگروهکل  ۀریزی شدو برنامه systematisch منداژمانر  ِی سرانجام نابود ‒
برخی  تنهااین نابودی، که  [نهایِت ] فرازِ سرزمین خودی یا فراتر از آن جزو فاشیسم است. 

دهد، کشی است. کشتار جمعی ناگهان رخ نمیرسند، نسلآن میهای فاشیستی به دولت
ای آماده شود. فاشیسم جامعهختی شناروانو همچنین دهی سازمان نگرباید از ]بلکه[ 

                                                        

37 Herrenmensch تژاد برتر»نژادپرستان برای مردمانی که از سوی آنان بعنوان  ی  نشانگذار »

]آلمانی[  ی  ساالر–ند. نخبگان فاشیست، از آن برتری نسل آریایی، نژاد آلمانی و اربابشونگریسته می

رسد، نگر میآلمانی بهی چیزهایی که برای آنها نافهمند، نازیهای کهنه و نو همیشه تاکنون پَتار  همهمی

 روند.پیش رفتند و می

38 Subjekt   )درون آخته )درون ذهن، سوژه 

39 Objekt ) برون آخته ) شی، عین، چیز 
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-جایی ندارند و از سر راه برچیده میمعینی های کند، که در آن دستهساختگی طراحی می

را دربر  شنیکیتَ ک و ، بوروکراتیشیکدانهای تبهکارانه، که کوشش کاپوییدر ت‒ شوند 
 چونیمیان  بهینه نسبتوری: بهره ۀکند ]اندیشرا دنبال میمرزی یب ِی کارای–ۀگیرد و اندیشمی

شود. می پدیدار« آورهازیان»و « هازیادی»از «  پاکسازی»جای  و هزینه[. نابودی به
 های اجتماعیهمچنین محیطهای قومی باشند، ولی توانند دستهنو می ۀهای جامعزیادی

Milieusدسترسی به از بازداشتن  ۀبوسیل، سرراست ِی کشتار جمع ۀتواند به وسیل. نابودی می
]وابسته به  های هستیالترسگردن نهادن در برابر  ۀبوسیلزندگی، کار و  های بنیادیِن سرچشمه

بدست دیگران(  درشتخویی، سازی–فراهم ِی ، درهم شکستگزاستاریهای نگونزار) هستی[
 انجام شود.

‒ با برنامه  ِی ، نابودوتالیِترت نهمگای، باور–دنژا –برترترور، آپارتاید،  ‒این پنج نکته 

 ِی و تاریخ [ملینفانی ] گوناگونهای ویژگیآن درون کنند، که در برپا میرا چارچوبی 
. دنشو نگریسته مشترک  ۀچون پدیدهمد نتوانهمزمان میولی  ،گردندمی آشکارفاشیسم 

 ش ]انکار[نیار  بدان راهفاشیستی  یهودیان در آلماِن  صنعتِی  ِی نابود Singularität ِی کتاگونگی
 آغازاز  سیاسی و اقتصادی معیِن  یِن آغاز  هایراژمان،که شودمینادرست شمرده  ولیشود. نمی

تر تندمحوری و بسیار از اروپا زودتر یفاشیسم–. یک چنین مفهومحساب خود را جدا کردند
دهد، که فاشیسم ما اجازه می گریزد. این بهمی ن[دچیبر ] زیگزند سابییا  سیاسی ۀاز مصادر 

 د.رسمی گربنامیم، آنچه مانند فاشیسم به ن

، که فاشیسم شکلی از گیرنداین موضوع را نیز دربر می [معیارسنجیدار ]این پنج 
های گزاف دوران دمکراتیک، با دوران دمکراتیک است. و با خواسته دروندر  ،حاکمیت

. ورزدحاکمیت شخصی مخالفت می هراساندنهای گذشته، با زمرد زیر پرسش بردن میخانه
–ای دمکراسیاز دوران دمکراتیک، تا اندازه [یتجسم] یتنیگانشهمزمان فاشیسم ولی 
 تندخو، هرچند ]حاکمیت[ دستگاهیک  نیز هست. دیکتاتورِی   Demokratie-Exzessافزونه
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 مردمی–ای اجتماعیفاشیسم نیست؛ برای آن به پایه گرتنهایی هنوز نشانهم که بتواند باشد، به
ی را عینهای ماز پایین. فاشیسم گروهیی راهماجتماعی، به  ۀنیاز است، به پذیرش گسترد

(، را نظرگر تنگسلطه ۀدار و دستیک نه تنها  هرآینه)و دهد گیرد و به آنها امتیاز میدربرمی
دهد یا آنان تری اختصاص میگذارد، به آنان جایگاه پایینکه دیگران را کنار می سانمان به ه

، چیرگیبه   انای از مردمهای گستردههای بخشادعا بهدارد. فاشیسم را از میان برمی
 کند.خدمت می یمنیو اداتارگان 

نیست.  اینجا  توانستنیگسترده  ِی همدستی از نابودی ب ]سیستماتیک[ ِی ندمانراژم
شخصی  ِی جمع ۀ، که به جایگاه سلطمردماز ی یهاکشورگشایان در کار نیستند، بلکه بیشینه

بیستم، که برای نخستین بار جامعه را در  ۀجنبشهای دمکراتیک سد ِی نو چ. کنندپیشرفت می
از شود، که می ترادیسیده هاییدروازه، به ر بگیرند و سازماندهی کنندهنایش در نگسراسر پ

 یانگرهنو  آرایش ۀاندیشتواند دست یابد. ای از جامعه میآنها قدرت دولتی به هر زاویه میان
خواهد کند، بلکه میموجود دفاع نمی ی«زاستارینظم »، که از هیچ دشو می عیاتمجا

 نیست.نظمی که در آن برای همه، جا  ‒نظمی مصنوعی بسازد 

–فروترمیان انسان و  یهامرز]سوسیال[  ِی اجتماع ِی در این میان بازسنج یباور–نژاد–برتر
 ]تعمیم[ هروینِش « Volksgemeinschaft 40مردم–همدارگان»های انسان–انسان است. برتر

اندکی بر « ویژگاِن »دمکراتیک –اند. در دوران پیشگذشته ِی شخص حاکمیِت  دمکراتیِک 
ساختند. در میرا از باال و پایین ای دو باهم جامعه کردند، و هرفرمانروایی می« هارمالن»

ای هستند برای خود، جامعه« هانرمال»رانند، و فرمان می« هاآنرمال»بر  «هانرمال»فاشیسم 
-آنرمال »وجود داشت، برای  ایپایهفرو  ندگاِن زمان کهن جایگاه. برای حکومت شو بسنده

                                                        

ها ]ناسیونال های مرکزی نازییکی از مفهوم« Volksgemeinschaft مردم–همدارگان  » 40

ها ]سوسیالیسم عنوان رهنمود برای ایدۀ نازیها[ است، مفهومی که از روی برنامه و بهسوسیالیست

 ید یکدست پشت سر رهبر گرد آید.نژاد با–عنوان جامعۀ ایدئولوژی و رود. مردم بهکار میملی[ به
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و  بکاربستهشوند، بلکه غارت، زمان نو هرگز جایگاهی وجود ندارد. اینها استثمار نمی ی«ها
 شوند.دور انداخته می

« گروه برترِ »ولی است. « نژاد»مفهوِم ایدئولوژیک برای آن، کالسیک ساختار 
بعنوان  ینمچنهتواند شود؛ می [ساختهطراحی ]و « نژاد»عنوان ناگزیر بنباید بهمردم –همدارگاِن 

آن  روهر  بهآینده پدیدار شود.  شارینِش گروه اجتماعی یا بعنوان حامل فرهنگی اصیل یا 
همچنین توان خود را تعریف نشده است: می[ بیولوژیک] انهشناختزیست فقط]گروه[ هرگز 

. اینجا باز تنگنای دمکراتیک گذاشت« نژاد»رفتاری و کمبود همدستی بیرون از کژ ۀوسیلب
کند، بلکه روز نمیدیگر بعنوان حاکمیت بُ « هانرمال»کند. حاکمیت در میان پیدا می ردکاربُ 

د. نشو میبسته برون« آنرمال»یا « نژادی–نا» همچونها گردیگر ید نوان نظم مشترک، زیرا عب
 روندر اندهمیشه همچنین یک اصل سازمانی  بدان سبب نمونهستیزی برای ییهود

 یهودی است. غیرِ مردم –همدارگاِن 

 [یکاربرد] یورزیدار)اقتصادی یا سیاسی( نیست.  قانونِی خود« راژمان»فاشیسم، 
باید، ولی خود را می [تجسِم ] تنیگانِش ترین اجتماعی است که در دولت فاشیستی ناب

 د.هدمیرخ دولتی  ۀالیزیِر در همچنین 

 بودن واقعیجهانی بودن و 

های سی ای پایان یافته نیست. اروپا در واقع در سالپدیده، فاشیسم اندازیچشمچنین یکاز 
 فاشیسِم »کند. ولی های فاشیستی را تجربه میراژمان پرشتابدوران گسترش  ،و چهل

، و کشدمیبه درازا  1974و در پرتقال تا  1975وجود دارد، که در اسپانیا تا هم  «یرپاید 
برپا را اجتماعی  فاشیستی هاینیز مناسبت 1980و در ترکیه  1967های ارتشی در یونان کودتا
هنوز پایان نیافته  همچون گذشتهو در ترکیه  ماندگار بود 1973اند )که در یونان تا کرده

 است(.
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 1945تا  1926های سال ِی ای اروپایی نیست. فاشیسم ژاپنهپدید رویهیچ فاشیسم به
های شصت و هفتاد، پیمان بود. دهههماروپایی است، که با آنها « های مرجعِ فاشیسم»همتای 

-دهه ِی توان آن را با همتای اروپایمی همراه آورد، کهگسترش فاشیسم در آمریکای التین را به

-1984، اروگوئه 1983تا  1976، آرژانتین 1964-1985)برزیل  سنجیدهمهای سی و چهل 
( و آفریقای 1947-1962در الجزیره )« سفید» (. در پی فاشیسِم 1973-1990، شیلی  1973

، ولی پیش 94/1993تر از همه در رواندا انگیزهیجان ‒آمدند « سیاه»های جنوبی، فاشیسم
 ۀ( و در زئیر/کنگوی موبوتو، در گذشت1971-1979مین )از آن همچنین در اوگاندای ایدی اَ 

های دولت–پارهنوزدهم در  ۀفاشیسم برای سد ۀ(. شکل نمون1993-1998نزدیک در نیجریه )
صربستانی به نمایش گذاشته شد،  ِی بوزن ۀبوسیل، که «آزاد شده» [یگراملی] یگرانفانی

شود. در فضای آسیایی باید فاشیسم های آفریقایی یافت مییک رشته از سرزمینهمچنین در 
-نمونه همچونطالبان را  ۀو افغانستان معاصر زیر سلط Suhartoسوهارتو  ۀزیر سلط ِی اندونز

کشتار  ِی مدآهمچنین  رژیمی که، در کار  ولیبه شمار آورد،  1945زمان پس از  ۀبرجست های
پل پوت و  ۀ: کامبوج زیر سلطاز آن پیشی گرفتسوسیالیسم آلمانی –جمعی تنها ناسیونال

  .دبو  1979تا  1975های دهشتناک های سرخ در سالخمر

های سرخ چیزی سوسیالیستی. خمرای است برای وجود فاشیسم نمونه همزمانکامبوج 
 ی به جایگاهاورشکسته ]ملی[ نفانِی  پادشاهِی  ازحزب کمونیست کامبوج نبودند، که  مگر

 ِی از نیم میلیون تا یک میلیون است، پیامد نابود شدگانکشتهقدرت آورده شدند. شمار 
ها جاییی، جابهسیاسی و نژاد ۀها با انگیز کشتار: اعالم شده شده و ریزیهدفمند، برنامه

فاشیستی و  های]معیار[ سنجیدارها[ و کار اجباری. چیزی از ]ِاسکان شهرنشینان در روستا
های فاشیستی کم ندارد. میان مردمان رانده از دیگر دولت آشنا های[تصویرنگاره ]چیزی از 

بود:  ، آپارتاید حاکمن آننشیهای کوچو روستاییان مکان Phnom Penhشده از پنوم پن 
های خوراکی برخوردار بودند، و از شهرنشینان پیشین از کمترین حقوق و کمترین سهمیه
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-. ویتنامی، تا چه رسد به ازدواجکردند، تماس ممنوع بودروستانشینان اصلی جدا زندگی می

به  خاوریهای زیستند، پیش از همه کشته شدند، مردمان سرزمینهایی که در کامبوج می
نیست و نابود شدند، بخشی پس از  [سیستماتیکمندانه ]راژمان« یتنامیو –شبه»عنوان 
گذاری نشانه« هاآبی»عنوان ای بهویژه پوشاک ۀان نیمی از کشور، به وسیلها از میترابری

کشتار شدند که آشکار خود سانتادگان و بیماران روانی به همینشدند. ناتوانان، ازکار اف
با ضرب و شتم  هااعدام در کشور و در حزب. بیشتریِن « خائن»هزار ها های دینی و دهاقلیت
[ همدستی ]در تبهکارِی  کارگزاران. کنند اندازپسو گلوله  فشنگشدند تا در  انجام

مرگ و  براستیها بودند، که در روستا« [کلکتیوها] هاگردآمدی»اجتماعی پیش از همه 
 های، که بخش بزرگی از آنها در سالسربازگونههای داشتند، و گاردخود  چنگزندگی را در 

 بودند. خویش ِی کودک

های سرخ تنها مورد از فاشیسم سوسیالیستی نیست. دیگران، شوروی در کامبوِج خمر
 اریفاشیسم پدید اینهمهند. با هست و چین در هنگام انقالب فرهنگی« استالینیستی»سالهای 

 هایراژماناپیتالیسم است. این برای دیگر در ک سانهمینبهو استثنایی، در کمونیسم 
، در برجا استفاشیستی  ِی گرایاسالم یآید: نوعهم به شمار می [ سده]حکومتِی  فرمانروایِی 

گرایی با فاشیسم برابر ، ولی این به آن معنا نیست، که اسالمنمونهایران یا در سودان برای 
ای را وجود ندارد، که بتواند جامعه [حکومتی نظامراژمان فرمانروایی ]. برعکس هیچ باشد

. به ساختار سازمانی بنیادی است ِی گیرو این نتیجه ،سازد«  faschismussicherایمن–فاشیسم»
بزور را گذشت کسانی، که قدرت  ِی نخبگان به نظم گذشته، به آمادگ ِی ]نهادی[، به وفادار

 ، اعتماد نیست.دهنددست میاز 

سازمانی، خیزش  ِی نشیند: جانرسبه پایان می گوناگونهای های فاشیستی به راهراژمان
 از ِی همیشه پس از پیروزی بر فاشیسم به موقعیت اجتماعولی ، آزادسازی از بیرون. پیروزمندانه

 فاشیسم.پسا Konsens ِی یاانجامد: به همر ای میتازه بنیاد
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 پسا فاشیسم ِی یاهمر 

 ی«ایمنی»توان گفت که به گردد، میفاشیسم بازنمیفاشیستی های پسااگر در بیشترین دولت
آن  ۀنخبگان بستگی ندارد. زمین ی« Optionswechselهگزین–تغییرِ »یا به  سازمانی ]نهادی[

 .هستی یابدنباید  دیگر اربهرگز « آن»است که  ایبیشینه ِی بیشتر پیمان اجتماع

آید، بلکه نخست بسیار پیش نمیطور خودکار با پایان فاشیسم فاشیسم بپسا ِی یاهمر این 
رسمی و  [اعتراف] رای نمونه خستوِش بشود. شرط برای آن و استوار میوالیده تر گدیر

آنچه در این زمان  ۀاست، و روشنگری در بار  برجا بودهفاشیسم بطور کلی عمومی است، که 
]ارتش آلمان نازی  41ندفادپنمایشگاه نیروی  ۀدر بار  کشمکشداده است. از این رو روی

Wehrmachtۀقطای دست یافته است: نمایشگاه نبه چنان آوازه واپسینسالهای  [ در 
های پنجاه و فاشیستی در آلمان، که در دههپسا ِی یاهمر یک  نگارشبود برای  رهنمودی
، از سوی نخبگان سیاسی یکپارچه 68و همچنین پس از سال برجا نبود  رویهیچ  شصت به

 ۀبوددهد، که این نیست، هنگامی که دادگاه رای می رزشیااز این رو چیز کمپذیرفته نشد. 
گفته شود )گرچه فرا آشکاراتواند می کیفریسرانجام ب« اندُکشسربازان آدم»ساده  [واقع]امر 

باید زیر آن باشد(. از این رو « Kurt Tucholsky 42کورت توخولسکی»هنوز ]امضای[ 
، که نیز فاشیستی ِی ی تبهکارچراو  چونبی ِی حقوقی و روشنگر ِی پاسخدارسرانجام پرسمان 

 مهمشد، تا این اندازه می بحث و ستیزآن  ۀدر بار  ای آزگار در برزیل و آفریقای جنوبیساله
 است.

، و این از همه باید پدیدار شودسومی  ۀو برای روشنگری هنوز لحظخستوش برای ولی 
، که به کنند همراهیای های اجتماعیباید جنبشرا فاشیسم پسا ِی یااست. همر  ترانگیز بحث

                                                        

های ی پژوهش اجتماعی هامبورگ در سالسخن از دو نمایشگاهی است که از طرف مؤسسه 41

دی کامل یک اولی با عنوان جنگ برای نابو. برگزار شد 2004تا  2001و از  1999تا  1995

های عنوان جنایتو دومی با  1944تا  1941های ارتش آلمان از کشور یا یک گروه مردم، جنایت

 .ویکیپدیا- 1944تا  1941ارتش آلمان، ابعاد جنگ برای نابودی کامل 

 .(1890-1935)نگار آلمانی نویسنده، شاعر و روزنامه 42
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 به فاشیسم در جامعه. ‒د ندهمیدولتی پایان  ۀرویفاشیسم در زیر 

، sozialمردمی –های اجتماعیای در دوران دمکراتیک ساختارهر جامعه کمابیشدر 
قدرت مناسبتهای های شخصی و ویکرد، ر gesellschaftlich نهادی–ریز اجتماعی هایمناسبت

. در همخوانی دارنددولت فاشیستی  هایسنجیدارد، که با نوجود دار  institutionell سازمانی 
تنومگانی های دست یافت: پیوستگی سرراستهای آسان به پیوستگی کمابیشتوان اینجا می

-ادامه می»ایدئولوژیک. به اینها )گذشته از کارگزاران فاشیستی که ، نهادی و [پرسنلی]

کند، تعلق تبار عمل میآلمانی، که برابر اصل خون و  ِی شهروند وقای حقتا اندازه«( دهند
های فاشیستی در حقوق خارجیان از نو زنده شد، دارد. نخست در سالهای اخیر گرایش

بپذیرند، که در هنگام چندین هفته توانند میقط کاری را ها فنامه، که خارجیآیینهمخواند با 
-جاهای همچنین تکهفاشیسم در جامعه نتواند یافت شود. برای آن ، هیچ آلمانی انتظار ۀدور 
-که بیرون از دولت، مردمی–نظم اجتماعی ِی فاشیست های: عنصرهستند سرراست ۀشوند بجا

، «Arbeitspflicht 43اربه ک ِی الزام قانون»برای  هاد. پیشنهادنشو پدیدار مینیز های فاشیستی 
ها و دیگر  ]سوسیال[ مردمی–اجتماعی های آپارتایدِ ، شکلEugenik نژاد بهبودها برای گرایش

 .به اینجا تعلق دارند

های همراه یا پسامد دولت نشانه بعنوانفقط  یبه هیچ رو وندهش جابههای جاچنین تکه
آمریکا هرگز فاشیسمی بر سر قدرت  ۀکم در ایاالت متحددستد. نشو فاشیستی یافت نمی

سیاسی ]استقالل[  ِی خودداتآمریکایی و بخشی از  ۀجامع پایخود نبوده است )و این دستاورد 
ستی در (. ولی ببرشناخت آن را فقطجهانی آن در دوران دمکراتیک است، که باید  ِی گیرایو 
، مانند آپارتاید میان سیاهان و سپیدان پیش ندافاشیستی وجود داشته ۀوندش بجاجاهای تکه که
شوند،  فشرده انگیزانههراسهای فاشیستی توانستند هایی که در آن گرایش، و فاز1962از 

                                                        

درخواست از شهروندان که کار خود را در اختیار همگان بگذارند. در برابر آن حق کار  43

Arbeitsrecht .است که در بسیاری از کشورهای دمکراتیک حقی قانونی است 
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های چپ نگونزار ]فجیع[خالف ادعای . اسرائیل، برMcCarty 44کارتیمک–مانند دوران
 ااین به آن معنولی ، هرگز دولتی فاشیستی نبوده است. ُمد شده بود هفتاد ۀدر دهکه آلمان 

َتوند باشد. اینکه این برجا تواند خود فاشیسمی نمی ِی نیست، که در یک دولت یهودی بخود
فلسطینی نشان دادند، نتوانستند به پیروزی –ای خود را در سیاستها، که تا اندازه[پتانسیل]

 .برشناختبدرستی اسرائیلی است؛ این را هم باید  ۀاز جامع آزاد یدستاورد خود برسند، همین

ای برخورد شود، اگر ما به الگوی رفتار و اندیشهفاشیسم در جامعه هنگامی پیچیده می
دهد. خود را لو نمی پرشتابکنیم، که درست با دولت فاشیستی همخوانی دارد، ولی چندان 

 شناسیم.را می حالتاین  ما ۀهم

 دکتر روپل [ۀتجرب] آرویِن 

 ترادیسیدهآموزگار است؛ این نام  دبستانی مرکز دکتر روپل. دکتر روپل در یک پردازیم بهمی
کشد. دکتر سپر بال با خود به یدک می مانندهم ]واقعیت[  هسیاییاست، عنوان دکتر را در 

نهد، می جار بسیار  مردمی–اجتماعیمنشی را خیلی دوست دارد. او به رفتار  روپل رفیق
 کالس–همدارگاِن » ۀواژ . اغلب از مردمی–اجتماعیتر بگوییم به رفتار درست پرسون

Klassengemeinschaft »مردم –همدارگاِن »کند؛ دکتر روپل آن را با استفاده می
Volksgemeinschaft »دهد، بلکه در این رابطه نگاهش به آموزش و پرورش است. ربط نمی

-یکبار راهپیمایی هم کرده است، آن روزها در سال داند، و حتامی مدرناو خود را آموزگار 

گوید، که در یک ز آن سخن میداند، بلکه انمیداتارگان  شخِص های شصت. خود را 
 معینی پیروی کنند. هایههمه باید از قاعد مردمی–اجتماعی همدارگان

« کالس–همدارگاِن » ِی اجبارهموندان شود، هنگامی که یکی از با دکتر روپل سخت می
کوشد کند. سپس دکتر روپل میمیپیروی نها قاعدهنامیم، از این می X که ما او را ایکس ‒

                                                        

ی ی جنگ سرد )دههکارتی در آغاز دورهسناتور مک ی  کمونیستهای ضداشاره است به فعالیت  44

1950 )McCarty-Ära 
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گذارد آنها کند و میکالس را بسیج می همدارگاِن . نخست خود او بازدارداین رفتار او را از 
معینی های قاعدهکالس در این باره سخن بگویند، که همه باید از  در نشستهای دمکراتیِک 

 آشوبزند، تا کاری کنند که ها حرف میایکس. سپس با پدر و مادر پیروی کنند، بویژه فردِ 
زمان آنها د، که در آنکنمی آمادهد. چند تا تکلیف تنبیهی گوینمی سخنپایان یابد. با ایکس 

 «.فرصتی برای اندیشیدن و به خود آمدن»نامد، بلکه تکلیف تنبیهی نمیهنوز را 

«. هاودگشوا» ۀکند به اندیشیدن در بار می آغازها کمکی نکرد، دکتر روپل این ۀاگر هم
 ِی ختشنا–[، سرویس رواندیگرجایی از کالس ]به کالس بهگذرد: جاها از ذهنش میاین چیز
دهد، که از نگاه دکتر هایی انجام میگوگفت دبستانشناسان ها، درمان. ایکس با رواندبستان

داند، ولی همچون گذشته با می سودها را ُپرکنند: ایکس گفتگوکمکی نمی روپل هیچ
دکتر روپل اکنون  رویهر  بهکند. رفتار می ]کالس[ همدارگانناهنجاری و آشفتگی در 

-نامد، بازمیآنها را چنین هم می اکنونهای تنبیهی، که کارخواهد. او به راه حل میبراستی 

 پراسهخود بخود به آن اشاره کرده است، که چه باید کرد، اگر گردد. دکتر روپل از آغاز 
بیرون ، دبستان ِی سرپرست نکوهِش ، نکوهشنشود: کنفرانس کالس، واگشوده  بخود خود

زمان تاریخی چیزی  ۀنقطهای استان. او در این دبستاناز تمام  بیرون کردن،  دبستاناز کردن 
است که باید  یک پراسهکه او  یابدنمیایکس هنوز در ارد. از آنجا که ند دستبیش از این در 

پایان  دبستان پرشتاب عویض[تدگرشِد ]تواند در واقع فقط با می داستانشود، این  گشودهوا
آید که آیا دکتر . در اینجا این پرسش پیش میخواهد کردموقعیت را نیز آرام سپس یابد، که 

به روش دیگری او را از آن  ستتوانمین اگر، ردکایکس شلیک هم می به واقعدر روپل 
نکند. دکتر روپل خود چنین  رفتار [، نااجتماعیزیستانهناهمگان] یگانناهمدار بازدارد، که 

 او فاشیست نیست! سرانجامکند. اتهام باورنکردنی را خشمگینانه رد می

کرد، اگر دولت میچه  اوتوانیم بگوییم، کند. ما نمیاشتباه میدر اینجا دکتر روپل اما 
د. ولی یکشمیکنیم، برای او مرز بیرونی نپسافاشیستی، که ما اینجا و امروز در آن زندگی می
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از آن با کند، که را نمایندگی می ایاندیشهرفتار و الگوی توان گفت که دکتر روپل می
 :همخوانی دارنددر او تمرین شده  ِی مردم–اجتماعی با ورزیداردولت فاشیستی و یا  هایعنصر

. راه کامیاب شودکه به هر قیمتی باید  Endlösungen 45نهاییهای حل در راهِ  ششاندی ‒
 ها؛ها و تناسبمرزی از شود، بسرسختانه دنبال می پایانیحل 

، «کارفرما»تر از نظر ساختاری، انکار و منطقی نمایاندن خشونت ساختاری. فرد قوی ‒
 ، که باید از خود دفاع کند؛نمایاندبیشتر خود را قربانی می

. دتاببر تواند نمی پادگویی را، که هابرخورد با کشمکشبنیادی در  ِی توانمندنا ‒
د، بلکه بعنوان نشو نمی]تجربه[  آروینیده]منافع[ ها اندرست ِی درگیرها بعنوان کشمکش

 از آن فاصله بگیرد؛ اجازه ندارد تنها  ، که فردِ از رفاه عمومی ندفادپ

زیر  او حت ترادیسندد نتوانها می، که قانونپنداره، که برای آن این نظمو  اقتدار شاندیش ‒
 ؛رسدمی به نگریا تروریسم پادشاه  واالگهرتوهین به  مانندد، به نپا گذاشته شو 

ای که برای همدردی و همدلی با دیگران ناتوان است. دولتی شده]هویت[  ِی اینهمان ‒
آرویند می نهادی–اجتماعیدستگاه در  خود پارِگرت ]شرکت[فرد ارزش خود را تنها از 

برای  اتواند از آن فاصله بگیرد، حتاحساس نمیدر و چه  اندیشه در؛ او چه [کندتجربه می]
 .اندستهبایهایی که برای همدلی و همدردی با  دیگران لحظه

 ‒دهد خود نشان میرا از کار است، این رفتار بر سر هرکجا که هنوز فاشیسم در جامعه 
حفظ خانواده یا  ۀ، چه در بار باشد کیفریحقوق  ۀحقوق پناهندگی یا در بار  ۀچه در بار 

رد شورش  ۀدولتی یا در بار  ۀگرانشاخپر  هایکنشبا  سازیهم ۀجوانان، چه در بار  ِی تبهکار
 آن رفتار بیان پیوستگی میان دولت فاشیستی و جانشینان–های اندیشه و در برابر آن. این الگو

گناه و گرفتاری  ۀپرسش در بار  رواین ازد. ندار یم فاشیسم را در جامعه زنده نگه که، هستند
                                                        

45  Endlösung  از سال  هانازی، «راه حل نهایی»، کوتاه «ی یهودمسئله ی  راه حل نهای» عنوانبه

ی کسانی را که از سوی آنها بعنوان یهودی تعریف شده هدف خود را شناخته کردند، همه 1914

 ی  ،نیروی دفاع Wehrmachtچون و چرای بودند، در اروپا و فراتر از آن نابود کنند، که تا تسلیم بی

 مندانه پیگیری کردند.آلمان راژمان
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. این تنهاییبه یهاها و یادآوریبا هشدار شود، حتاخود با گذر زمان سست نمی ِی بخود
 تواند از هم بگسلد.فاشیستی میپسا ِی یاهمر کردن  یزهرادیکال ۀوسیلپیوستگی تنها ب

های ترین تکهتندخو رفتنگبازپسکه بازگشت دولت فاشیستی و اینساده،  ِی گانساز همبا 
فاشیستی باید پسا ِی یا. همر همانا راه به جایی نخواهد برد، پذیرفتنی استنا اشوندهش بجاجا

. کند سمتگیری آن ضد فاشیسم در جامعه و در نهادهایتر باشد، باید بر[تهاجمی] آفندی
 .دارند دگرسانیهای گاهنگر کشورها  ۀگذاری در همر این هدفدرست د ولی

 

 یسمِالیینفاشیسم و پسا

ای انتقادی و فاشیسم در جامعه، امروز پدیده ِی فاشیسم، برسر بررسبر سر فاشیسم و پسا بحث
زده است، و در درون  کناررا « راژمانی دگرگزین» برای کشمکش، بحثجهانی است. این 

گاه دمکراتیک  دوران ِی انتقاد ِی ارزیابشود، که ای سرکوب میشده دگرگون ِی سیاس ِی آن آ
پسند و نه  و در واقع آنجا، که مردم ‒فاشیسم  داِغ –بحث. در تعلق داردنیز به آن 

کادمیکفرهنگستانیک ]  ِی یستِالیینی «بررسی»شود. نیز بحث مییسم ِالیین ۀر بار د ‒است  [آ
های دولتهای فاشیستی را که شمار اندکی از عنصرآن بوده و هست، ۀدربرگیرندفاشیسم 

 [توجیهراستاورد ]را  [معاصر] روزگارهمهای راژمانکنند و در مرزبندی با آن کالبدشکافی 
 کاربهتواند می گوناگون« هایراژمان»شود، که فاشیسم در امروز روشن می آن . در برابرِ کنند

]هر[ های آینده در چارچوب فاشیسمحتا یسم. در اصل ِالیینگونه هم همانبه ، دشو  هبست
به « پناهندگی سیاسِت »یافته شکل سازمان ِی جایی که نابود ‒ انداندیشیدنیدمکراسی هم 

« جهان آزاد»و « [تمدنشارینش ]»های [مفهومرت ]بگِ در  باوری–نژاد–برترگیرد، خود می
–ینهادبه شکل نه گیر، توتالیتاریسم[ همگانی ]استبداد همه گرایِی هماکیو شود میدیسیده 

 .سازمان یافته است صنفی–ها[داتارگانورز ]اقتدارگرا[، بلکه به شکل واقعی ]بر پایۀ بوده
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دیگر  ودگشوا ،این، بنابرشودمربوط میحاکمیت و رهایی از بند  ۀآنچه به پرسش در بار 
هم پس سباشد )که  هفتنه فرساخت ]کامل[« [سیستم] راژماِن »یک  بینشتواند در نمی

ایمن –سلطههمزمان  نیزو  [از فاشیسم درامان] faschismussicher ایمن–فاشیسم
herrschaftssicher   کارکرد ورزیدارباشد(، بلکه تنها در آسوده[ دل]از سلطه[Praxis  ]

-الیهشود و رهبری می [آلترناتیودگرگزین ]های سنجیدار، که از سوی است فتهنهاجتماعی 

 ورزیداریهای آن؛ حاکمیت و نهاد ۀگیرد. سیاستی برای ادار میرا دربر گوناگون های
دمکراتیک را ادامه  دوران، که «دمکراتیک»اجتماعی؛ سیاستی  هایرابطهبرای دگرگزین 

–های اجتماعیمندیتوان ِی ت؛ و شکوفایاساستوار بحثی انتقادی با آن  ۀایولی بر پدهد، می
 دهد.یستی را نشان میِالیینفاشیستی و همچنین « [شخصتنوِم ]»گزینی برای د مردمی که 

-داستان» ِی هماورد فقط از راه دتواندیگر نمی نیزحاکمیت و رهایی از بند  ۀپرسش در بار 

-ساالر است، نژادپرست است، سازمانپدر . فاشیسْم ه شودپاسخ دادگوناگون « سرکوِب  های

 شکند و بر مردِم [ اجتماعی را درهم میۀلیبرالیت] آزادمنشِی کند، های کارگری را نابود می
 همزمانولی دمکراتیک.  دورانضد انقالب است برضد  سراسرتازد؛ در اینجا نشین میکناره

 دورانبیان  سراسر اینجاکند، و در میجدا های سرکوب خطاین  سرتاسر درمردم را 
، همچنین کندهمساز و یکپارچه میای کارگران شهری و زنان را دمکراتیک است: تا اندازه

« آفرینندگان هنر»کاران ]روشنفکران[ و هکند، اندیشفضا برای همدستی ایجاد می حاشیهدر 
، درست انتخاب کنند. [سیستمراژمان ]که آماده باشند، جایگاه خود را در اگر پذیرد، را می

ها و ها و کارناوالازینوکهای جنگ؛ بلکه ها و میدانها دارد، اردوگاهفاشیسم نه تنها زندان
-یگستبهم ‒دمکراتیک  دوراندرون در است  ایهمبستگیهای همگانی نیز دارد. و جشن

کسانی  ِی گستبهم، بلکه همچنین از پایین انتخاب شده است؛ شده زور برپابهکه نه تنها  ای
کنند، که خود از آنها  شرمانه با کسانی دشمنی مینامند و بیمی« جامعه»هم که خود را روی

دمکراتیک، جامعه  دوراندهد، که در سازند. فاشیسم نشان میجامعه میاز  جامعه و بی ۀبقی
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حاکمیت  فهم. در اینجا همچنین کلیدی برای شود[]تبدیل می ترادیسدمیافزار جنگخود به 
بخش باید خود را از آن سیاست آزادی]هر[ گذارد، که می نشانیکند؛ و یستی عرضه میِالیین

 دور نگهدارد.
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 های مرده. گاو3

دارند. پنج سال پیش پاول  طبعیحس شوخ: آنها برشناختها ِالیین از یک چیز را باید
در ماساچوست،  [تکنولوژی] شناسیشنیکتَ از انستیتوی معروف  Paul Krugmannکروگمان 

انگیز را شگفت ۀپراسها، این ِالیین[ برای Eldorado ، دیار خیالیر]سرزمین زَ الدورادویی 
میلیارد  100 اسر جهانها، در سر کشور ۀهم ِی رسم ِی گانبازر  ۀترازنام ۀپای بر، که انیدردروشن گ

 سربسته ۀاو برای این پدید توضیح .شودشود وارد میاز آنچه صادر می یبیشتر یکاال دالر 
خود داریم. صدای  ِی اسیارهمیان ِی جهانی در بازرگان کالن کمبوداین یعنی، ما »چنین بود: 

 «کنند.های آمریکایی را نابود میها شغلِالیینآید. مکیدن از فضا می

هایی به کیهان پرتاپ ناوفضا گران پوِل ها با ِالیینر است این ایده، که آو گونه خندههمینبه
های این هوشکه در حالیگذارند، میپیام های فرازمینی کنند، که در آنها برای هوشمی

برای نمونه  Voyager-Sonde فضا کاوشگر ۀاند. در عرشایستاده مافرازمینی در واقع کنار 
دی: یک ماندگاری سی ‒شود ضبط شده یافت می  NASAف ناساای که از طر ویژه ِی دسی

توان سیاستمداران را می ِی جیک پرندگان، بتهوون و سخنران–که از آن جیک، ‒میلیارد سال 
 Alpha Centauriهایی را تصور کرد، وقتی که همکاران آلفا کنتاورس خنده ۀشنید. باید قهق

 ند.دهمیفرازمینی گوش  هِ کارگرو –ِالیینهای تشریفاتی گذارند و به پیامدی را میسی

پرسون  ایتا اندازهتوانیم ، امروز میجا گرفتندزمین بر روی ها ِالیین را کهزمانی  ۀآن نقط
حاکمیت در  الگویعنوان . فاشیسم ب1955و  1945است میان زمانی  ۀنقطدهیم؛ فرا [دقیق]

[ امروزی، G8] 8جی–هایشمالی، سرزمین ۀنیمکر استراتژیک راهبردی ] ِی اصل هایسرزمین
 ونظمی استوار  ِی و برقرار [المللیبیناندر نفانی ] ِی ناتوان برای همکار ‒ به پایان رسیده بود

پیمان ]آمریکا، شوروی، فرانسه و های همگزینه در کشوربعنوان ناپذیر پندار؛ پایدیر 
چیره از درون بر آن اتحاد جماهیر شوروی بودند؛ سرانجام در رزمیده انگلیس[، که با آن 
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 پایانشد. نخبگان انسانی به  دادهحاکمیت شخصی راژمان فتوای شلیک به  بدین سان .شدند
، که حاکمیت را در بود برای نیرویی تازه نفس [الایده] آرمانیخط رسیده بودند. هنگام 

 ها بودند.ِالییندست گیرد. این نیروی تازه 

 حاکمیت ۀو بدین وسیله به پروژ  حاکمیت شخصی پایان دادند جفنِگ ها به ِالیین
براه  فراگیری سیاسِت تغییِر بخشیدند. آنها  شگرفی [دینامیک] ِی پویایدرخششی نو و 

نخبگان آمیز غلوهای ]احساساتیگری[ ینمایسهشها و کشی، که سرانجام به گردنانداختند
باال بردند و  زدایی کردند، کارآمدی راکردند، مستعمرهحاکمیت پایان داد. بازدیسی ]رفرم[ 

در اندیش ه جزمن، ولی در کار ها بسیار کوشاِالیین. زیرا شوندم یها سهگذاشتند مردم در کار
، ولی برای این کار اندازهبیهایش و گنج شده باشد خواهد کنترلاند. جهان میشکل
 د.نوجود دار  یبسیارهای توانش

کرد، در  بیانزیرکانه آلمان،  وقت، نخست وزیر Helmut Schmidt میتهلموت ْش 
 رئیس وقت جانشین، Walter Mandaleبا والتر ماندیل  1977رسمی که در  گفتگویی

 سویتو بود–افریقای جنوبی انجام داد. سال خیزش ۀآیند ۀت متحده، در بار ایاال  ِی جمهور
Soweto ، دولِت  ۀو ناخوشایند در بار  ناپسندهای به گزارشنگران و خشمگین  جهانیانو 

آپارتاید سرانجام باید برچیده »زده بیان کرد، . ماندیل هیجاننددادآپارتاید واکنش نشان می
و با چی آن را »و گفت:  کردنگاه به او مکید، را ش اپیپ اندیشمندانهبسیار میت ْش «. شود

 «کنیم؟جایگزین می

 نو ای از تیپطبقه
. برای همین هم اینجا هستند. برای اینکه کننداند و آن را کنترل میچیرهها بر سیاره ِالیین

حاکمیت  ۀای در بار ، باید چند کلمهدفهمیدرستی یستی را بهِالیینحاکمیت  ۀویژ سرشت بتوان 
است؛  چیرگی کشی افزون بربهرهنیست، کشی بهرهور کلی سخن بگوییم. حاکمیت تنها طب
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درون ، که در وابسته استحاکمیت  گوهر. این به کشیبهره افزون بر چیرگیکس: یا بهتر بع
-ما را بی ۀفرازمینی، که سیار  Speziesای . از گونهدهدیم رخمردمی –اجتماعی ِی همکار

 تسلطکه بر ما  بگوییم توانیممی، نگرداندخاک و خاکستر می افزاریجنگدرنگ با اَبر
 ‒است  sozialمردمی –اجتماعی ِی همکار یۀدگرگون شد و سویه. حاکمیت شکل یکدارد

برای دیگران؛ کنترل یکسویه  ؛ تعیین تکلیِف بیگانه زاستارر و کا به هسوییک اندازِی چنگ
شود که من در حاکمیت شامل این می .gesellschaftlich نهادی–اجتماعی هایرابطه ۀیکسوی

خواهند؛ که من این را اگر دیگران این را نمی احتهای خود برسم، برابر دیگران بتوانم به هدف
نه تنها یکبار، بلکه همیشه باز هم  بتوانم؛ و کاری کنم که این کنترل یکسویه در آینده هم 

آن را  بسازم، استوار نگهدارم، شاید حتا توانم زیربنای آن را از نوعمل کند، زیرا من می
 گسترش دهم.

مردمی، من –اجتماعی ِی شود. در هر همکارمی متمایزبدین وسیله حاکمیت از قدرت 
این های خود استفاده کنم و بنابرمعینی از کار و دارایی دیگران برای هدف ۀتوانم تا انداز می

در  نخستتوانند. ، دیگران هم این را میبعکس؛ بودممیبشوم از آن که اگر تنها  نیرومندتر
است، ولی  توانستنیجتماعی در اصل همیشه انابع[ ]م هایبازَخن من به ِی جایی که دسترس

شود. است(، حاکمیت آغاز می روی کرانمندنیست )یا به هر  توانستنیدسترسی دیگران 
، اگر من از قدرت خود بعنوان سالح استفاده کنم، تا گرددمی استوارحاکمیت تنها وقتی 

یکسویه را بدست آورم و آن را نگهدارم، در اینکه  گیرِی سویه و قدرت تصمیمیک دسترسِی 
کامروا  ِی مردم–و آنها را جاودانه کنم. همکاری اجتماعی را فراهم آورمبرای این کار ها شالوده

خویش را بسازند و به بوم زیستکنندگان را افزایش دهد، که شرکت ۀتواند قدرت هممی
 ِی ، بازاز سوی دیگر. حاکمیت، بودمی توانستنیناتنهایی برایشان هایی دست یابند که بهچیز

 های آنهجیبه همکاری و نت بنیادی ِی داشت یکسویه از دسترسها است: بیشترجمع صفر
توانند همه نمیبسته به بیرون  گروهیک برای دیگران را دربر دارد. در  یداشتبناچار کمتر
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 [توانِش  یاحق ]مفهومی برای آن، که مگر حکومت کنند. حاکمیت چیزی نیست 
 ۀیکسویه تقسیم شده است و که همدیرزمان در  Verfügung ]تعیین و کنترل[ 46دسترسی

 ند.تغییر دهرا  موقعیتبرابر برخوردار نیستند، که این  هایتوانشکنندگان از شرکت
تا  بخشد،سو قدرت میدارد. از یک نشانی دوگانه–سرشتحاکمیت در اینجا همیشه 

تواند از این قدرت سراسر د. از سوی دیگر نمینها گرفته شو د و تصمیمنها به دست آیهدف
کار چشمگیری از آن را برای نگهداشت حاکمیت ب ۀآزادانه استفاده کند، بلکه باید تا انداز 

شتر از ش بستنی بخرد یا بیاها بیشتر از تعمیرکار اتومبیلوزیر آلمان شاید بتواند بارببرد. نخست
-وزیر نمینخست وگرنهبستنی بخورد،  فقطتواند اش؛ ولی او نمیخانهگر ُرفت و روب خانم

ها بیشتر از دیگران بستنی بخرد. کسی که که بتواند برای خود بارکسی  روید یا به هر مانَ 
ها را به خود روا دارد. ولی همزمان باید کند، قدرت آن را دارد، که برخی چیزحکومت می

 .بیفزایدرا حکومتش  هایشالودهرفتار کند، که ای گونهبه

 شتنگهدا برای فقطشان این است که  استثنا نیستند. بعکس، قدرتآنجا ها در ِالیین
عنوان گروه حاکم که به و اختیار کنترل قدرت. آنها از کنندخویش تالش میحکومت 

، بلکه نزدیک کار نیکی انجام دهند خود ، نه برای اینکه برایگیرندمی بهرهاند بدست آورده
سازند، بلکه نمی رستگاریرا برای  هاا هرم. آنهخویش به صد در صد برای بازتولید حاکمیِت 

بینند. هنگامی که در میدر آن اقتصادی  پیامد سودآورخود برای  برای اینکه، دست باال
لکه منبعی برای ، بسازندنمیپرستشگاه اندازند، پیش از همه های بیگانه لنگر میکرانه
-میرانند، فقط چونکه احساس نمی پیراموندار را بیهوده در های توپ. ناوچهآب یدنفراهم

 در زمان خود، ماننداند، نادیده گرفته شدهشان همکاران فرانسوی سوی از به تن خویشکنند 
 Agadirخود به سوی اگادیر « Panthersprung پرش پلنِگ »با  Wilhelm IIویلهلم دوم  

-دشمن تسخیر نمی ۀدر منطق پایگاهی راپرهزینه آنها اشپرونگ[. ]بحران دوم مراکش یا پانته 

                                                        

 گیری؛ حق تصرف، دسترسی و اختیار بهره حق، توانش در تعیین و کنترل، دسترسی و  46
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سواری کرد، مانند ستوان کلنل کیلگور در توان موجکنند، فقط برای اینکه در آنجا خوب می
همان «. Apocalypse Now 47آخر زمان ینکا» Colonel Kilgore in Coppolas کوپوالس

 .خویش برای حاکمیت ‒دهند، که بایسته است را و درست همان را انجام می

ها هرگز ِالیینکشد. میمرزی درونی شان برای قدرت [اوضاع و اخوالپیراستاد ]این 
اجتماعی  [پتانسیلَتوند ]بیش هیچ چیز از و، زیرا که آنها کمرسندر نمیگنمند بهتوانچنان آن

، آیدمی شانبه ذهن خودهایی که توانند برای دست یافتن به هدفرا که در دست دارند، نمی
از . درست دآیشان نمیبه ذهن خود ِی خودبه چیز  هیچکه  هماناها ِالیین ولی. گیرندبکار 

-بهتر های کوچکِالیین. بسیاری بویژه از هستند]کامل[  فرساخت حاکِم  ۀطبقآنها اینروی 
 شخصبعنوان خود . هستند ایدرماندهسراسر  هستومندانگویی کنند، وانمود می ایگونه

درصد نیم حتا  کار ، اگر اینندردکمیولی تو را روی آتش سرخ  ‒ رسندجایی میبسختی به
. برای اینکه این کمبود قدرت شخصی را داشتمیدر خود  ِالیین–برای حاکمیت بیشتر ثبات

 هایچیزاست که نه به  آشکارنیاز دارند، ولی اجتماعی  پایگاه هاینمادجبران کنند، به 
سبک زندگی [ ]اصالِت  ِی نژادگبرای چیزی . اهاستانداردریخته، بلکه تنها به نابخردانه، درهم

های کاخگذشته حاکمان برای خود  ند. در زمانهایدهنمی هدر یشخصبرگ وو ساز
برای  Bill Gatesبیل گیتس کردند؛ مآبانه زندگی میگستاخ شکوهساختند و در جسورانه می

قوطی –اش یخچالی است، که بطور خودکار آبجوسازد، که بزرگترین نوآوریای میخود خانه
 ۀیگانست حزب پیشیِن « هایویال»رسد. ش نمیادهد. چیز دیگری به ذهنسفارش می
گواهی زوری  ]قناعت[ ِی این بسندگگونه از همانبهدر فضای سبز  SEDآلمان  سوسیالیستِی 

]شکمبه[  ِی پیشین آلمان به سیرابنخست وزیر [ Vorliebeخاص  ۀ]عالق ۀبهزوندهد که می
-ِالیینتوان  ۀدر اتریش. هم Wolfgangseeولفگانگ  ۀدریاچشادی در  خوک ماده و جشن و

                                                        

داستان . ، که داستانی از جنگ ویتنام است1979فیلم جنگی به کارگردانی فرانسیس فورد کوپوال  47

 .از جوزف کنراد است دل تاریکیفیلم برداشتی از رمان 
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-خودشان در آن به جایگاهو سیستم [  –ِالیین] یِالیین–راژمانتر کردن راستی برای نیرومندها به

 رود.کار می

گروهی از  Oliver Stoneاز الیور استون « Nixon نیکسون»در فیلم  بنیادیای در صحنه
د که به جنگ ویتنام پایان نتاز ند و بر او مینکدانشجویاِن برافروخته با پرزیدنت بحث می

شما »گوید: مقدمه به نیکسون میبی دختری گفتگو، دانشجویهنگام دهد. ناگهان، در 
های ِالیین« پایان دهید، درست است؟ شما قدرت این کار را ندارید. آنبه  توانیدنمیهرگز 

توانند خشد. آنها نمیبتراژدی می از ایهالهبیش ادانند، و این به آنها کمبسیار بزرگ این را می
-میقدرت  ختی، شاید برای لَ کردندمییسم عمل کنند. اگر چنین ِالیینمنطق  ه آخشیجب

 .شدندمیرانده ی ِالیین–راژمان، چون عنصری بیگانه، از هم زدندر یک چشم به، ولی ندداشت

های ِالیینعمل شخصی، برخی از  ِی های آزادبا وجود این عیب خاموش، این کمبود
دوران ما هستند.  Mackie Messers 48هایچاقو–راستی خونسردند. آنها ماکیبزرگ به

راسخی که با آن موضوع خود را پیگیری  ِی شان، خونسردرفتار آزاد و خودمانینبودن خالقیا
شان ما را فرساخت ِی پذیرنرمش، «[پرسنلیی ]گانتنوم» یهاشان از آلودگیرهاییکنند، می

گویند؛  سخن نمی هاجفنگکند. دیگر آنها از آبرو و شرف و از این گونه افسون می
ما . »بازنمایندبهتر  ۀطبق بعنواناخالقی  راز نگ، خود را وشندکنمی هیچ رویبهیگر همچنین د 

، این «We are no gentlemen. We have no honour جنتلمن نیستیم. ما شرف و آبرو نداریم
هرچه باشد گوید، می«  Vom Winde verwehtرفته بادبر»در فیلم  Rhett Butlerت باتلر را رِ 

ها نخست ِالییندمکراتیک،  دوران ۀ، در آستان1911: یاوریمب یاد . )به1938در سال  دیگر
-جرنگ نمی–ها جرنگگذارند، با شمشیرها پا میِالیینجایی که  .هالیوود را تاسیس کردند(

: کندحرکت میها پیشاپیش تفنگاند بر آن سوار کردهگویی بلند که اتومبیلیکنند، بلکه 
به « Mars Attacks کندحمله می [مریخبهرام ]»در فیلم  مانند، «. ما دوست هستیمگریزیدن»

                                                        

روی آن  Kurt Weillو کورت واَیل   نوشته Bertold Brechtهایی که برتولد برشت یکی از ترانه 48

 .از تاتر اپرای سه پنی. آهنگ گذاشته است
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-یسم دانشجویان را در نوشتن پایانِالیینکه در در حالی«. Tim Burton کارگردانی تیم برتون

 هاسرچشمهو  هاسندکدام  ۀ؟ بر پایدارندیباور مکدام روش علمی هایی چون، بهنامه با پرسش
ه اندیشیدن بروی آن سادگی بتوانند نمیآنها با اینهمه آزارند، مینهند؟ میکارشان را بنیاد 

فرق اینکه در ، دآغاز میآدم »نویسند: یستی با خونسردی میِالیین ان پیشگاِم اندیشگر !، بیاغازند
، وجود ندارد. ولی سرانجام باشد [تئورینگره ]که بیرون از بنیادی . برای آن هیچ گذاردمی

 ک است.، دارای سبْ پذیرفت، باید ]گفته[این « از جایی باید آغاز کرد.

مشترک همدار ] حاکمیِت –ۀاند، که پروژ ای جهانینو هستند. طبقه ای از تیپها طبقهِالیین
 [و اختیار] کنترل نهاد قدرِت و کار به  زاستار ۀروندپیش ِی واگذار از، که برندپیش میرا 

. شودل مییشکتسر راه آن  هایبازدارنده ۀهم کردن هموارو   Verfügungsgewaltمرکزی 
بعنوان مالکیت خصوصی  ‒رخ دهد  گوناگوناند در شکلهای تو این واگذاری میولی 

-دیسه ]مدیریتُگنارش کنترِل بعنوان دارایی همچنین بعنوان عنوان مالکیت دولتی، همچنین ب

این نیست  [همگانیهمدار ]ها ِالیین. برای مهربا یا  درشتخوییبا منطق، با ، با بازار یا شکل[
سود ببرند و در  [پروژهفراشان ]یکسانی باشند، بلکه همه از این  اقتصادِی  پایگاهدر  که همه

اند از که به ارث بردهی اجامعه کنند، کههمه چیز رابطه برقرار میآن شرکت کنند. آنها با 
یسم ِالیین:  transformierenندترادیسمیدهد، و آن را بدست میسرکوب  ِی تراداد هایرابطه

جنسیت،  ی ازب ِی است، پدرساالر  Eigentumsformمالکیتشکل سته از َر بنداز یکاپیتالیسم
 ی ازرها شده، حاکمیتی ب entethnisiert 49بند قومی، نژادی و َنفانیسفیدی که از  حاکمیِت 

-یسم به شکلی سازماندهی میِالییندر و سازگاری  راییهمجنوب.  هشمال ب ِی مرز جغرافیای

-برچیدن جنگراند، ولی سختگیر در می پسینرا به ردیف سرراست  ِی پرخاشگرشود، که 

یسم ِالییناست.  یشخو  [پتانسیلَتوند ] دشمنانو  Objekteها هآختونبر  ِی روانی و فیزیکافزار 
. گیردکار میبه شدهتقسیم  انهنابرابر  ِی رسپذیِر دستنرمش انتقاِل –تسمه بعنوانرا « دمکراسی»

                                                        

49    entethnisieren]رها شدن / رها کردن از بندهای قومی، نژادی و نفانی ]ملی 
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گذارد و پیش از هرچیز در گر به نمایش میوبشآو  مآبخردمند، پدر« نظم» چونانخود را 
 آزادسازی را نابود کند. ۀایدپی آن است که 

برداری حاضر . آنها در لباس شب سر قرار عکسنیست ورجاوندچیز ها هیچ ِالیینبرای 
روند. هنگامی که شکلی از کاربست ساندویچ فروشی می ۀبه دک پیژامهشوند و با می

 رفتارداغ  ِی روی شیروان ۀگرب آورند. مانندی می، به شکل دیگری رواز میان برودحاکمیت 
گویی کنند. تندیس برپا نمی احتکنند: روی آن بمان، فقط روی آن بمان. آنها برای خود می
پیوسته آن را تنها چیزی که شاید دارند و با  ‒ است آخشیجدر  شانمرکزی ِی اندیشجزمبا  که

واقعیت هرگز   کوبند: که در، بر سر مردم میفرستندمی مرز و بوم به سرتاسر کنند، تکرار می
 کیهان. اما نه در اینجا!بیرون شاید، در فراخنای ی وجود ندارد. جایی در ِالیین

 «پیش از عصر دمکراسی کاری نکنید!»

های شارینش» خود ستانداردادر اثر   Isaac Asimovکه ایزاک آسیموف  گونههمان
که بر روی د، نوجود دار سیارگانی شمار بی شایدکند، تنها در کهکشان ما بیان می« فرازمینی

توانستند میآسانی به [محتاطانهپیراپایانه ] ِی زن؛ حتی با گمانهزیندیمهای هوشمند هستی هاآن
-میانمهمان  ای کمتراینهمه تا اندازهباشند. اینکه با برجا هایی شارینشهزار چنین  چند صد

اکنون دور بستگی دارد. های بسیار مسافتآید، به چای می نوشیدنبرای  Interstellar ختریاَ 
ترین ستاره به ما، با ، نزدیکAlpha Centauri ای در مدار آلفا کنتاورسمهمانان از سیاره

سال نیاز  44که بتواند با ده درصد سرعت نور حرکت کند، تا پیش ما به  ایترابری ۀوسیل
[ پای شکارچی اخترِ نیامده است. از ]]محاسبه[  افمارشکردن در این برای ترمز دارند، زمان

[Rigel (ß Orionis)  که آن هم ]با سرعت نور هزار  اسر کوچه است، تا زمین حت انگارریگل
به نه باز  ولیسرعت را افزایش داد،  توانمی Warpdrive سال فاصله است. با رانش مافوق نور

هایی که ایده ۀآخرین سرعت است(. هم 10مافوق نوِر « Star Trek استار ترک»دلخواه )در 



 

126 

 

ُپِل یک سیاهچاله پرواز کند و از روی  Event horizonافِق رویداِد  زیرکوتاه  اآدم بتواند حت
تکه ]درسته[ در جایی دیگر در گیتی یکچاله[ ]کرم Einstein-Rosen-Bridgeُرِزن –اینشتین

  توانستنی یودگشواعنوان فیزیکی پوچ از آب درآمده است. ب ظاهر شود، تاکنون از نگاه
 گونههمان، مانندبیای شده با کمک مادهتولید  ِی گهای ساختچالهتنها کرممانند میاین بنابر
-طراحی کردهآن را   Visser و ویِسر  Thorne ، تورنه Morris دانان موریسیزیکفاخترکه  

و ر هروب پراسهبیگانه همیشه با این  ۀد. تسخیر سیار نساز نمی بختیخداچنین چیزی را ولی اند. 
اش شده باشد، تا اینکه به هزینه آمادهباید از پیش سازی  نشینکوچبرداری و است، که بهره

راه د. همچنین که آدم بزرگنکن برپاعدی پایداری بُ امونی ]و  چند ِی که راه فضای بیرزد
، پیش از آنکه آنجا را تسخیر سازدنمیHawaii یا هاوایی Sansibar ]اتوبان[ به سوی زنگبار 

 در آنجا بوده باشد. هرگزکرده باشد، آری پیش از آنکه 

استعمار ژنتیکی است. این از  پراسهاین  ودگشاو  ترین[]محتملترین شواناترین و ساده
–ها است. این اندیشه در فیلم کالسیکروش ترینخودنمایانهنا ترین وکاراترین، هزینه کم

Invasion ofها جسد دزد تازش» تخیلی–علمی  the Body Snatchers » به کارگردانی دان
شود. یافت می« Fight the Future نبرد با آینده»همچنین در و Don Siegel (1956 )  سیگل

-هم ِی آیند؛ هر هاگی به شکل کپزمین فرود می برفرازمینی  Sporeهای در نزد سیگل هاگ

-می نابودشود؛  سرانجام اصل می بالیدهرسیده و  کنارشزمین در  باشندگانیکی از  ریخت

جایگزین شده است. در  سانهم یی با ظاهرِالیین ۀبوسیلها یک از زمینیهرسپس شود، و 
 َازدایِش وجود دارد، که در آن   Transportmedium اییدر ترابُ ِمدیم « نبرد با آینده»

Information د: روغن سیاه؛ در هنگام نمامی بجاحرکت ژنیتیکی برای میلیونها سال بی
]تغییر شکل[ آنها  ِی کند و به ترادیسها نفوذ می زنده روغن سیاه در آن هستومندانتماس با 

-دهد، که، باوجود اینکه سفراستعمار ژنیتیکی با روش دلپذیری توضیح می رویکرد. آغازدمی

کند و خود را ، اکنون تمدنی فرازمینی در میان ما زندگی مینددشوار  بسیار اختریمیانهای 
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یانسان–ۀپراسدهد. استعمار ژنیتیکی همزمان می گسترشناشناخته   50انگار
Anthropomorphie با ما یکسره به همسنجیدر ، که ایفرازمینی ۀزند شکلآورد: پدید می-

بر  انهمعنادار نه  وبا ما ارتباط برقرار کند  دتوانبنه  وانا است ]احتمال دارد[دیگر است، ش سانی
-مایه ِالیین–ۀشود و تنها با برنامپذیرفته می بومی ِی شکل زندگ آنگاهولی کند.  فرمانرواییما 

 شود.کوبی می

ای در ماهواره بینگاریما، هِالیین ِی وطن ۀیابد: سیار داستان به شرح زیر ادامه میاین بنابر
 یپاشد. جایی با جهانی ژنتیکی در میان کهکشان میاهدخرس بزرگ، ما ِی اختر–راژمان یک

اندازد و چنگ می چیره ۀگون DNA یناکند، به دِ زمین ما، برخورد می نمونه، برای زیستی
کند، گونه یکسان است، تولید می اینکوچکی را که تا تار مو با  ِی ِالیین–روزی پنهانی جمعیت

اند. رها شدهبه حال خویش  سراسرها ِالیینمیهن،  ۀماند. دور از سیار می انتظاردر که نخست 
؛ «رفتار کنید! عادی»رهنموِد استعمار، عبارت است از: نخستین باالترین رهنمودشان، 

نخست هنگامی که « دمکراسی کاری نکنید! ۀدور پیش از »رهنمود دوم عبارت است از: 
رسد. زیرا حاکمیتی، که با نگاه ها میِالیینیابد، نوبت حاکمیت شخصی پایان می دوران

من و تو  سانبه، که به ظاهر هستومندانیدست بهو پرداخته  ورزیدهتوان دید، نمی نخست
 برتر است. الگویشوند، اکنون دیده می

-می تصرفرا  های فرماندهیُبرجها مهمترین ِالیینکه زمان دمکراسی برسد، آنبه محض 

در  اها و حتدر سیاست، اقتصاد و فرهنگ؛ در کاپیتالیسم و در سوسیالیسم؛ در دولت ‒ کنند
توانند خود در ها میِالیینهای بسیاری برای این کار وجود دارد: های دمکراتیک. راهجنبش

های درخور و توانند آدم، یا میدشون]فعال[ ژیرا  گوناگون [مراتبهای سلسلهفراز پایگانهای ]
. تنها ترادیسندها ِالیینتوانند خود را به ها نیز میها جایگزین کنند. اما آدمِالیینرا با ته شایس

                                                        

ها، خدایان و بالیای نسانی به حیوانهای ادادن ویژگی Anthropomorphize انگاری بگ رت انسان  50

توانند هم در گشتالت و هم در نسانی میهای اویژگی. کندرا تعریف می( انسانی کردن) زاستاری

 ویکیپدیا .رفتار خود را نشان دهند
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ر ایبسدر این میان همانا ، که [ه شودفعالیت واداشت ژیرانده شود ]بهیستی ِالیین DNA نایباید دِ 
زیردستان  ِی دستمزد خوب و واگذار ۀبوسیل نمونهاست، برای  گسترده پخش شده

توان گفت د، مینهم وجود دار  ِالیینبه  هاآدم ِی ناگهان هایگذار  ولی]فرمانبران[؛ 
 ۀبوسیلگذشته  های قدرِت د که پایگاهندهها بیشتر در جایی رخ می. اینهایزافرو خود

ها. همچنین ها، سازمانها، خانوادهدر نهاد ‒حاکمیت شخصی سست شده است  ِی فروپاش
ای ژنوم ناز ژرف [یفعالژیرایی ] تصمیِم کند: باید خودکار عمل نمی یکسرهشده  رهنمودگذار 
 همچوناین آدم نه ریزی کرد. بنابرشود برنامهنمی]بطور کامل[  ُاسُپرانهافزوده شود، که به آن 
 .شودمی ِالیینشود؛ آدم ساخته می ِالیینشود نه یکسویه از او زاده می ِالیین

های ناب. هرگز آدم کمابیشهای ناب وجود دارند و ِالیین کمتراستعمار ژنتیکی  بنیادر ب
توزیع طبیعی »د، بلکه بیشتر به شکل نهای روشنی ندار ها مرزِالیینگروه 

Glockenverteilung »های ِالیینسخت از  ۀهستیک  ‒درصدی است  هایگزاره ۀبر پای
پنج درصدی، و ده درصدی ودرصدی، بیستهای پنجاه ِالیینصدی از در صد نزدیک به

 ِی اصل ۀتر از طبقیستی وجود دارد که بطور عمده گستردهِالیین شارینشی. است احاطه شده
-تعیین ِی دگرسانخود را دارند. با وجود این  ِی یستِالیینهای یستی است. بیشترین ما بخشِالیین

اینکه یستی یا ِالیین شارینش سویهمشود، که آیا رفتار ما رویهمرفته شامل این می ایکننده
یستی تعلق ِالیین ۀ. به این بستگی دارد، که آیا ما به طبقکندالف آن کار میخبر  انهگرایش

 داریم یا نه.

-کار نمیهای ناگهانی گذار سبب به خودای نیستند. این بسته گرتوطئه هایها باندِالیین

ریزی نشده بودند. برنامهپیشانه  یچ رویهبهآیند، که های نو پدید میِالیین همیشه همانا؛ کند
-می دیدارهایی که با یکدیگر ِالیینهستند.  intuitiv یافتدرون ِی پنهانها بیشتر انجمن ِالیین

شان زندگی [شرایطراستادهای ]یپشان و شان، موقعیت اجتماعیخاستگاههم  اندازههر ‒ کنند 
کنند. هم آغاز میشناسند و به همکاری بامیبازای ژنوم نکدیگر را از ژرف، ی‒ باشد دگرسان
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-همانها نهفته است، یا دستمزد  Tarifautonomieۀتعرف ِی خوددات)در اینجا راز به اصطالح 

 هایی که ازِالیین(. Bündnisse für Arbeitها برای کار پیمانیهمگویند، که امروز می گونه
ما یکدیگر را بشناسند، ا تا ،گیرند، گاهی به زمان نیاز دارندسرچشمه می گوناگونهای شاخه

-از رهنمود . بنابراین نباید همه چیز ساخت و پاخت بشود؛ گذشتهرودپیش میوبی سپس بخ

 ند.شو می روبرو همها باِالیینآید، هرجا که پدید میزنده  ِی همکاردر   های کلی بیشترین آن

« جوشخود»و « ریزی شدهبرنامه»های بزرگ و کوچک، ِالیین، که پنهانیانجمن  بنیاد
اجتماعی نیست، یک  ۀشدتعیین راژمانیسم ِالیینیستی است. ِالیین ۀدهد، برنامهم پیوند میرا به

ا به آن آشکار شود، بلکه نگهداشته نمی پوشیده هیچ رویبهبرنامه است. این برنامه همچنین 
بیرون بکشند؛ شود بچه که  هر آن باشندگان: شامل آن است که از سیاره و شودمیپرداخته 

ها در برابر این [ قرار دهند؛ و ایستادگیزاستارکار و  بهمرکزی ] ِی دسترس فرمان زیرآن را 
 اندک نگهدارند.آنجا که توانستنی است تا را  ]عصاره گیری[ شیکبرون ۀبرنام

 [Mikrowelle] اگروتان و کهموجکراوات، ز 

-توانند هرتوانند همه جا بنشینند. می. میکنندجلب توجه نمیکه گفتیم،  گونههمانها، ِالیین

تواند یک خود بگیرند و هر سبک زبانی را کپی کنند. همرزم دیروز، امروز میگونه ریختی به
 باشد. ِالیین

برخورد کرد؛ ولی چند سرنخ وجود دارد.  هوشیاریهای شناخت باید با بنابراین با کمک
-کار می پیوستهکنند، ها هرچند که ادعا میِالیینها این است که ترین نشانهاستواریکی از 

 چند زمانیای که ای برای انجام ندارند.  نزد همسایههیچ کار خردمندانه ُبندر ولی کنند، 
روزی روشن شد، هنگامی که در یکشنبهبرایم شک کرده بودم، ناگهان به او  ِالیینبود بعنوان 

و « شویی؟خوب، ماشین»، گفتم گفتیم درودشستن خودرو دیدم. به یکدیگر  هنگاماو را در 
این جمله  توجهِ  درخورباید بخش « دارد.هم ی دیگر آدم کارمگر خوب بله، »او پاسخ داد: 
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نست با آنها به باغ وحش، تواکوچک دارد، که می ۀا بچرا برای خود روشن کنیم: این مرد دوت
جای دیگری برود؛ پس از آنکه هفته را بطور عمده در شرکت سپری کرده بود، ما یا هربه سین

-کند؛ خواندن کتابی هم البته آسیبی به او نمی گفتگوای با زنش توانست چند کلمهشاید می

. ولی شود گرفتهدر نگر توانست کردن میتنبلیکشیدن روی کاناپه و دراز رساند؛ آری، حتا
تمیز بود، که  چنانشست، که پیشتر هم حوصله جلوی در ایستاده بود و ماشینی را میاو بی

برای گفته شده های کاردیگر  ۀهمکه  زیراو این . مدخور میای از آن را تکه گمانمن بی
برای بود، ی کوچکبسیار  ِالیینُبرد که . در اصل او از آن رنج میآیندنمی ها به چشمِالیین
 به خانه ببرد. خود را کارها اجازه داشته باشد آخر هفتهآنکه 

که دستهایشان را بیش  ترسندمیها از آن ِالیینهای زمینی، از میکرب دیرینهترس  سبببه 
-دفتر میعفونی )زاگروتان( با خود به ا یک شیشه ضدآلوده کنند.  بسیاری از آنهاز اندازه 

زنند و شان را شخم میزن دارند. برخی هر بهار باغچهگِر رفت و روبآورند. بیشتر آنها 
ی را که اگر ادشمنانه تخم سبزهر  سانتا بدینپاشند، نخست آخر تابستان باز بذر چمن می

-می ها فقط کمِالیینبیرون بکشند. بیشتِر آسودگی دلبا ، ودپنهان شتوانسته باشد در آن زیر 

که روزانه ُنه یا ده  شوندیافت میهایی ِالیین کمتربسیار  رویر ه به ‒خوابند، تازه اگر بخوابند 
ریختی از پالستیک، بی تلنبارخورند. ساعت را در رختخواب بگذرانند. در عوض بد غذا می

برایشان به دهند، تا ارش میهنگام سپها دیرشب [Vorliebeخاص  ۀ]عالقبا بهزونه ها ِالیینکه 
شان وطنی ۀسیار  هایدنی، آشکارا به خور «پیتزا»های مقوایی با برچسب دفتر بیاورند، در جعبه

 ند.تر نزدیک

های بودند، نمونهطراحی شده ماشینی ]شماتیک[  بسیارهنوز  ِالیین–هاینخستین نسل
در سراسر  1970 و 1945های . میان سالکردندفرق می یکدیگر سختی بابه بیشتِر وقتها یگانه

و  با کراوات و کت سرراستشد، که داده  برتری« کارمندی» ِی ژنتیک الگوی به یکجهان 
ندل اکه ارنست م ‒ پایدار ماندها دهه رسختس ۀبود. این نمون رشد کردهشلوار سیاه باهم 
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Ernest Mandel  باالترین میانگیِن  سیاسی با ۀپرداخت، که چرا دو کمیت چیستانآن به  ۀدر بار
کلیسای کاتولیک در  ِی شوروی و سازمان اداراتحاد  سن بر روی زمین، هیئت سیاسِی 

–پاد ِی های جهانپس از خیزشولی نیز از این سری بود.  Adenauer 51واتیکان بودند. آدنآور
-طرح ژنتیک چند سست شد، و 52آشناپنداری ۀفریبکاران هنایششصت این  ۀده ِی یستِالیین

شدند؛  فرآوردههای دلخواه ها و جنسیترنگ ۀاکنون در هم کارگزار–هایِالیینتر شد. گونه
ک تعریف کنند. های ایستاده، ُج توانند در پذیراییپوشند و میها پیراهن را گاهی باز می آن

 انسان» هایبرگوبا سازاست  توانستنیجایی که تا های حاکم را ِالیین، برای اینکه کوشش
های های آمریکایی گاهی شکلِالیین–، درست در نزد پرزیدنتبیارایند ویژه ی«دوستانه

 گیرد.ی بخود میچرند

-سازی انجام میپوشش و پنهان برایبه سکس نیاز ندارند، تنها  در گوهر خویشها ِالیین

ها در دوشنبهگذارد خواند یا میآن می ۀبیند یا در بار دهند. مهم این است که آدم آنها را می
تر آدمیا را هایی، که باید آنهکاریپنهانبرایش تعریف کنند.  مو به موخوری همه چیز را نهار

رد کوچکی های آبجو ]مقوای گِ لیوانیا زیرتوان دید. آنهفراوان میها ِالیینجلوه دهد، در نزد 
 های نیازمندِ برای حیوانکنند، گذارند[ جمع میمیروی میز زیر لیوان آبجو ها در میخانهکه 

ها جلوی آینه تمرین ی را که ساعتهای احساستِک ژست–دهند و تکها اعانه میسیرک
-دلها چندان این کار ۀد، که آنها در همفهمدهند. با وجود این آدم میاند، نشان میکرده

امروز  [بیهوده آرزوهایبیان شکایت، پشیمانی و برای ]شان مندانهافسوس آهنیستند. از  استوار
 زیراکس–)رانک« خوشحالم برای رفتن به دفتر:»کنند تبلیغاتی درست میهای هم کارزار

Rank-Xerox ،)«مایکروسافت « سرانجام دوباره دوشنبه شد(Microsoft.) 

                                                        

 .1949-1963نخستین نخست وزیر آلمان فدرال  51

-ای احساس میحالتی از ذهن که در آن فرد پس از دیدن صحنه Déjà-vu-Effektا ف کت –وو–دوژا 52

 کند که آن را پیشانه ]قبال[ دیده است.
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ها این نوع ِالیین. Mikrowellenherd انگیز است همچنین داشتن اجاق کهموجشپرس
ختری هستند، اَ –میان ِی ارتباط [ِی ]عمل پذیرِ ورز ها تنها شکل را دوست دارند. کهموج هااجاق

ند. ند در واقع بدون مانع از آتمسفر زمین عبور کنتواندر این طیف می ها[اشعهپرتو ]زیرا 
برای نخستین بار  1931در  Karl Guthe Jansky مهندس آمریکایی، کارل گوت جنسکی

کنیم. اسر کهکشان دریافت میاز سر « های صوتیپارازیت»کانال  این کشف کرد، که ما از
کردند، خانگی پنهان می ِی برقهای شان را در دیگر ابزارهای گیرندهها نخست دستگاهِالیین

-ها میِالیینختری دارد، که اَ میانهای ی یکی از این رادیوِالیین–ۀاما امروز کمابیش هر آشپزخان

توان با آن خوراک پخت. در حقیقت آنها نمی یاجاق است، با اینکه به هیچ روها  گویند این
زنجیر –بر–از کهکشان زن سرگرمی هایبه شو نشینند وها جلوی کهموج میشب

Andromeda-Nebel کنند. مگر کار دیگری هم دارند.گوش می 

 در جریان است تصرف

توان پنهانی در آن کهموج را می ۀفرستندخانگی، که  ِی برقانبوه لوازم و ناگهانی  ِی وانافر 
لوازم  1950ها است. پیش از ِالیینبدست  تصرفی هنگام هانشانهجاسازی کرد، یکی از 

فروش این لوازم –و  ساختشمار  1950؛ پس از پراکنده هستند هایاستثنااز خانگی  ِی قر ب
ُگسارش  ِی افزایش جهش، 1950از  کمابیش همچنیندیگر،  ۀیابد. نشانافزایش می یکمرتبه

ُگسارش شدن، امپریالیسم و جنگ، خام و انرژی است. با وجود صنعتی هایهادم [مصرف]
انرژی و مواد خام نزدیک به ده بار بیشتر ُگسارش های گذشته بسیار کمتر بود. امروز در دهه

روی زمین امروز ده بار  مردِم  ِی زندگتوان گفت، سختی میاز آنجا که بهاما است.  1950از 
بشنویم.  واضحبسیار آن صدای مکیدن از فضا را  بازتوانیم در اینجا بهتر از گذشته است، می

 CO2اکسید کربن و دی NOxی های نیتروژناکسید []نشر ِی پراکنبرون نمودارِ  1950 از
]به آلمانی  CFCدهد؛ کلروفلوئوروکربن همچنین شیب تندی را به سمت باال نشان می
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FCKW  اینها گازهایی   ‒شد نمی فرآوردههرگز  1950فلوئور کلور کربن هیدرژن[ تا پیش از
 د.نساز خیلی خوب می انگارها ِالیینبه ولی ، ندگمان سازگار نیستها بیاست که با آدم

توجه طور کامل بیاست که به آشکارکنند، می تصرفها زمین را ِالییناین واقعیت که 
]پروازگرهای  UFOsها پرندهبشقاب ۀها در بار برای نخستین بار گزارش 1947ماند. نمی

یابد. در افزایش می ربایی،اصطالح آدمها، بهگیری به دست فرازمینیناشناخته[ و گروگان
های دیده ختری چیزاَ میانهای برای سفر بستگی دارد.بسیار گسترده  خطایی به آشکارااینجا 

 آسا به سویبرقها با آنها ِالیین، که هاتاکسی–ِالیینباید گفت  براستیند. ریزپیکر شده بسیار 
ند، در یک ستتوانند. جز این چگونه میشتابمی خود ِی جهاناسر سر  ِی های سیاسفریز ]فریضه[

ما تنها با که یکی از برآیند، در حالیاسر گوی خاکی در سر  دیدار هفته از پس پانزده قرارِ 
-گرفتار خواهد بود؟ از آنجا که همه خود روز ۀمانداقیبرای ب Ikea 53سفری ]از خانه[ تا ایِکآ

 ِی انجام شود، گاهی اشتباهی مسافران انسانی هم به روش دورنوردی ]دورَبر تندیبهچیز باید 
ندارد؛ و گیری کاری شوند. این با گروگانبجا میعرشه جا[ به teleportationکوآنتومی 

، که بیشتر نداپایهشود، تنها بر این های وحشتناکی، که آنجا انجام میها از آزمایشگزارش
روی عرشه کنار بیایند.  Mini-Bar بارِ –مینی ]محتوا هَپرَبنبا توانند با سرعت و مردم نمی

های یابد، گاوای میدیگری در اینجا توضیح ساده]غیر طبیعی  نازاستاری ۀهمچنین پدید
–ِالیینغمناک کنده: اینها قربانیان های پوستو اسبو از ریخت افتاده  دست و پا شکسته

ها سودمند ِالییناند. نپاییدهارتفاع بدرستی کمهای یی هستند، که در هنگام پروازهاتاکسی
-اجازه میشود، و نوشته « بیگانه اختراِن از  مهماناِن »پای  ها بهاین پیشامد ۀدانند، که هممی

کسی چه«. دنبررسی شو » FBIاز سوی ِاف بی آی « ناپذیر های توضیحپدیده»دهند بعنوان 
 در ، را کهSnippyاسنیپی  دلبندشبگوید، اسب  کشاورز Burl Lewis به بورل لوئیزِ  خواهدمی

                                                        

53 IKEA  - های خانگی که از کشور سوئد آغاز و در ای مبلمان و  وسیلهاه بزرگ زنجیرهفروشگ

ها در آلمان بیشتر در این فروشگاه زمان کوتاهی در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافت.

 ی شهرها برجایند.حاشیه
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–یکی از هایپراینجهانی[ در پیشامدی ] بسیار سادهپیدا شد، دست و پا بریده  انهرازناک 1967
-یشدن است، بروشن ۀدر آستان راستی؟ جایی که است ویدهساببنرمی های دولتی تاکسی
 زیرساله از بوستون هفتوکه زنی سی گونههمانشود. ها شوخی سرشان نمیِالیینگمان 
 هاتاکسی–ِالیین یکی از دراو را کوبا  ِی آشفتگد، که در هنگام آوَر میهیپنوتیزم به یاد  َهناِیش

و نیکیتا  John F. Kennedy، که در آن جان ِاف. کندی بودند کرده teleportپورت تله
تا چه اندازه  درگیریزدند، که این گپ می آن ۀبار  در  Nikita Chruschtschowخروشچف 

از این ماجرا گزارش کرده  آشکارازن این . پس از آنکه باشد سودمندبرای بسیج ملی تواند می
سرهم  فقطکه این داستان را لوه دهد کردند، خود را خبرنگاری ج وادارشدرنگ بود، بی

بطور و اصِل را بیازماید. او هر د Ufologenشناسان –فواو باوری ساده برای اینکهکرده است، 
وجود دارند، همیشه  همها، اگر ِالیینرا زیر پا گذاشته بود:  یِالیین–ِی گزارخبر  ِی رسمی پذیرفتن

یا جان  Edgar Hooverادگار هوور  همسان رو هیچو بهآیند؛ دور در فضا می سراسراز جایی 
 .ندرسنمی گرنبه  JFKِاف. کندی 

عینی شاهدان  ۀبه گفتاین بشقاب پرنده، که  روی هستومندان ۀدر بار پرسش هنوز د مانَ می
این ولی . ندکنمیهمیشه ها ِالیینبرعکس که کاری ، ندشو ینم دیدهها آدمسان هم همانا

ها آدم همسان انهچشمگیر ، شودگزارش می یکدل و یکزبانکه  بدان گونه ،نیز هستومندان
انتظار داشت. پاسخ بسیار آسان است: کار  بایدسختی را به از مهمانان فرازمینی این ‒هستند 

 ۀانداز ، که بشود آنها را به کندمیبسنده نشان ژن ۀهایی که آمیز ِالیینست. ا رانندگان تاکسی
آور کمی خندهالبته ها ِالیینشوند. بسیاری از تاکسی می ۀبه ریخت انسان درآورد، رانند کافی

به ها اغلب [عکسفرتور ]حاکم در  ِی ای نخبگاِن سیاسی یا اقتصادوهند؛ عضرسر میگن به
وار. اما ما به آن ِالیینیعنی ،  آورخنده گزافبهنوعی ه ب ‒ آیندنمیانسانی  بطور کاملما  ۀدید

شود، دیگر  آشکار بیش از اندازه Physiognomie شناسیاگر این سیماولی . ایمخو گرفته
کار گمارده شود. و بر روی زمین به آنکه نگاه کسی را بخود جلب کندیبتواند ی نمیِالیین
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]پیشرفت  کاریرِ  ۀبازدارندای دارد که ی دیگر: کسی که کارنامهیهرجا سانبهاینچنین است 
در است  روشنگریراند. این کل شود، تاکسی میاش میریزی شدهشغلی[ از پیش برنامه

 .little green men مردان سبزکوچکبا  رویارویی ۀبار 

 ِن های اشتها کورکُ ربایی و گاوهای آدمها، گزارشپرندهبشقاب بزرگتری از دیدن ۀپراس
کوشند از شناسند و میها را میِالیین هایو آهنگ عزم، که نمایندازمیپخش و پال را مردمی ب

 ند.اشده پیش نهادههایی کاوی ]آنالیز[چنین آنا همیشهتا کنون  1945هشدار دهند. از  هاآن
د، زیرا این به نشو می پخش–چاپ رویداد[–]آینده شکل رمان تخیلیاز آنها در بسیاری 

در  1945جرج اورول در  نمونه. برای آنها ۀنه هم ولید؛ بخشمی ایمنیای نویسنده تا اندازه
-بیان می مو به موسوسیالیسم را  ِی یستِالیین ِی ترادیس« Animal Farm هاحیوان ۀمزرع»کتاب 

-چونناشری بیابد، گویا  کهبرو شد، های زیادی روکتابی که در انگلستان با دشواری ‒کند 

تابلو را « 1984»بودند. دو سال دیرتر اورول با رمان ]متحد[  یگانستههنوز با اتحاد شوروی  که
 [سیستمراژمان ]شود، که در آن سه یستی معرفی میِالیینتکمیل کرد. در آنجا جهانی 

)در اشاره به کاپیتالیسم غربی، کمونیسم بلشویکی و مائوئیسم چینی( با گوناگون  ِی اجتماع
بسیار روشنی بود.  ِی کاوکنند. و آن آنابال مییستی را دنِالیینیکسان  ۀبرنام ،دگرسانهای واژه

 ِی اصلبازیگر نقش ، Winston Smith میتوینستون ْس طرف ، که از O'Brienبراین واُ 
دهد: اگر شما انسان هستید، وینستون، پس شما رود، دیرتر به او توضیح میلو می ،«1984»

 .آنیم [وارث] ریگبرِ مرده شما نابود شده است؛ ما  دودمانآنها هستید.  فرجامیِن 

 Die]به آلمانی:    Invasion oft the Body Snatchersجسد دزدانزش تا»فیلم 

Dämonischen]  از دان سیگلSiegel  شود که در آنها هایی افزوده میکامل فیلم ۀبه رشت
 هستومندان نه؛ نیسختی شناختهستند: به براستیشوند که میبازنمود گونه دانها بِالیین

گاهِ –ِالیینناک جامعه از درون. خطر ترس، بلکه Outer Space تخیلی از فضای بیرون -نام کارآ

تخیلی شد و –علمی ۀوارد صحن 1950بود، که   Philip K. Dickآور دیگر فیلیپ ک. دیک 
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، که بخش ندشد انه واقعیترسناک چنانیستی داستان به داستان ِالیینهای هایش از دنیابازنمود
کند. دیک ها را نابود اش را جستجو کرد، تا پیشنویسخانه یستیِالیین ِی پلیس مخف ِی آمریکای

د: آنها به ر کمیافسون  او را بسادگی»یستی ِالیینشکل حاکمیت  کند، منطق نوینتعریف می
کردند که به سودشان بود. مانند در درست یا نادرست کاری نداشتند، بلکه فقط کاری می

کند، که کاری می فقطورس: آدم آلفا کنتآ ۀ، در ششمین سیار SF-Welt تخیلی–علمی جهاِن 
پادیست نیکسون  ، که دولتیک معجزه است سادگیندارد. ب آرمانیسودآور است. دیگر 

نکردند، زیرا ترس داشتند، از این روی کار را فقط ینا...  را منفجر نکرد اپوزیسیون[گروه ]
اخالقی  ِی کسی نگران چونکهند. اما نه، شو  جریمه برای آنآنها د و نشو آشکار شان هایدسیسه
 «داشت.

، Milovan Djilas فتند، مانند میلوان جیالسگمیسخن « نو ۀطبق»دیگران سرراست از 
خود که به همین نام  حزب کمونیست، در اثر کارگزارهای یوگسالوی و سپس رهبر پارتیزان

بسیار از پیش در زندان بود. او  6880 ۀشمار  ِی عنوان زندانباو منتشر شد. در آنزمان  1957 در
 سرشِت   exaktزینانه َر  ، ولی پیش از همه«مالکیت جمعی» ِی کشبهره سرشت genauپرسون 
، که به فاشیسم استالینیستی پایان یستی راِالیینحاکمیت  [ِی جزمناکیشمنِد ]غیر پذیر و نرمش

بودند، دیگر  بایستهاندیشانی که در گذشته جزمها و نو به انقالبی ۀطبق. »کردتوصیف ، داد
، Chruschtschow خروشچف مانندای های سادهنیازی ندارد؛ این طبقه با شخصیت

، که خود را با هر سخن Schepilow و شپیلوف Bulganin، بولگانین Malenkow مالنکوف
 کهای ایدئولوژیاز درسنو دیگر  ۀشناسانند، خشنود است. طبقمیمیانگین های آدم چونان

زندگی کند... در اوج قدرت خواهد در آرامش های جزمی خسته شده است. میو پاکسازی
نجام دهد، این هنوز باید اای ندارد... تنها کاری که تازه ۀاست، اما اید و ثروت خویش

وآدورنو  Horkheimer هورکهایمریسم غربی، ِالییندر « که خود را توجیه کند. است،
Adorno  روشنگری  [دیالکتیِک مگوییِک ]دویِچ »درDialektik der Aufklärung» ، که
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، نامردمیمنطق  ۀرا بوسیلانسانی  ۀجامع اشغال، استپخش شده –چاپ 1944 در پیشانه
آناکاوی  ،های گذشته نفوذ کندها و ساختاربرنامه ۀکه در هم در جایگاهی بودیستی، که ِالیین

 کردند. [آنالیز]

ها خود را در این فاز بسیار حساس ِالییندهد، که اورِول توضیح می گونهمانهدرست 
. این ابزار شگرفی وارهاندندنامیدند، می« جنگ سرد»برای حاکمیتشان با کمک آنچه آنها 

شصت فلج کرد. از آنجا  ۀهای چندی در دهیستی را تا سالِالیین–پاد هاییکاوآنا ۀبود که هم
شود، اگر که به برو میی نو با ایستادگی رواتسخیر جهان بدست طبقه رسیدگر مینکه به

ری وانمود جو و های گوناگون تقسیم کردند ها زمین را به بخشِالیینیکباره انجام شود، 
کار را  امر جنگد. اینمی اهریمنی ِی امپراتور بعنوان هر یک در برابر دیگریکردند، انگار که 

د طلببهمبستگی  آنها ضدبرتوانست  آدم، که ودندبکرد. در بیرون دشمنانی تر میبسیار آسان
بود، توانستنی ناکمابیش . ندآمدبه حساب می رخرابکا چونان انتقادیصداهای از آن پس ‒ 

. هرچه انتقاد نشد« دیگر»یسم ِالیین، سخنگو یا مدافع «خودی» یسِم ِالیینبه از راه انتقاد 
 ‒ رسیدر میگنتر بهنوع دیگر، دفاع از آن قوی یسِم ِالییند، به همان گونه هم برای بو تر رادیکال

خواست، بنویسد. ی، هرچه که میشاندازهاها و چشمگفتارتوانست در پسمی کسهر زیرا 
ها را پیدا کند، مفهوم بطور کلیتوانست، به سختی  ای[همسنجشی ]مقایسه یسِم ِالیین–پژوهش

–چاپ پژوهش مانند های درخشانجرقه اندک شماری ازبا  ‒ رفتمیُکندی پیش  و فقط به
 Herbert هربرت مارکوزه  از One-Dimensional Manُبعدی –انسان یک» پخش شده

Marcuse  1964در.  

 هاِالیینرد پای 

 راستیننیست، که دوستان  امعن ، به اینآیندمیتاریخی پس از فاشیسم  رها از نگِالییناینکه 
احساسی ندارند. روی هیچبهگونه را ندارند. های بیمار. آنها فقط این احساسندباش هاآدم
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-بجا می خوارسازیاز نابودی و  رد پاییها ها بر روی زمین و در درون آدمِالیینهمچنین 

ها را در واقع آدم .خاصهای آدم با، حتی دارندها نآدم دشمنی باهیچ گذارند. ولی آنها 
 جوری شد. گویند، ای وای، چرا اینرود. سپس میُکشند. از دستشان در مینمی یعمد

قرن ثبت شده  ۀای حافظنهای ترسناکی، که در ژرف[تصویر] نگارهها از ِالیینای َرد پ
کند، می برپا، که فاشیسم در پیرامون خود هراسی باآنها  همهشود. با ایناست، همراهی می

-تر، و پرخاشگرتر از وحشیگری را کنار هم ردیف میهای افراطینگاره. فاشیسم فرق دارند

-؛ از آدماندنهفتهغم و اندوه  نهایتهایی از نگارهتر، آرامهای نگارهها ِالیینپای کند. بر رد

 پیراستادِ  چونهمنیستند، بلکه  [مورد نظرنگریسته ]روی هیچبه هابیشتر وقتهایی، که 
 میرند.می افسوسمندیایستای همراِه[ ]پیرامون  Begleitumstandهمراهِ 

ای بر روی سنگی از گرانیت؛ مردمی که ماند مگر سایههایی که از آنها هیچ بجا نمیآدم
اند، پیش روی خود داشتند و اکنون در بیمارستان در انتظار مرگ نشسته زندگیبدرستی هنوز 
کوشند توان درمان کرد؛ مادرانی که میبتازگی بر سرشان آمده است نمیرا که چه هر زیرا 

-آغاز میبا آن ها ِالیینپس از بمباران، که  هایفرتورپستان سوخته به نوزادان خود بدهند: 

، نه برای اینکه ولی ‒ هزارکشته تا پایان سال 200کم . دست1945، هیروشیما در اوت شوند
شدند، بلکه زیرا دانست، که باید از روی زمین پاک میمی فروتر مردمی ها راکسی ژاپنی

آزمایش کنند، پیش  چراو  چونیب یرا بایست افزارجنگکردند، که این ها گمان میِالیین
بجای  اصطالحبه ،ها. آدم realistischهسیامندراستادهای ]شرایط[ یپ درچشمان مردم جهان، 

 ماکتها جان باختند.

یستی هر ِالیینهزار انسان در رژیم  100های گرسنگی است. بیش از فرتورتر خاموشهنوز 
پانزده به ، چهل میلیون در هر سال؛ نزدیک سپارندمیجان  خوراکیروز از گرسنگی و کمبود 

تغییر کرده  ترکمها پیش تاکنون . این آمار از دههاندمیلیون از آنها کودکان زیر پنج سال
 بهداشتند رایش کمونیستی ی که گیهارسنگی در کشورگهمچنین چیز دیگر است. مانند هر
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باالیی از  آورزمانی به شمار شگفت کرانمندِ های شد، که در فاز یگیریپشکل کارزارهایی 
-شمار میهایی که جزو جهان آزاد بهکه گرسنگی در کشور، در حالیندقربانیان دست یافت

 وزیِع ت نمودارِ که آمار قربانیان،  گونهبدانپردازند، آن می زاد بهآ ِی هدسازمانخودآیند، در 
در اینجا است. در هنگام  دگرسانیدهد؛ کل را نشان می تر چشمگیریکم اینپیوسته و بنابر

با گرسنگی درگیر  مردمنزدیک به بیست میلیون  1961و  1958در چین میان « جهش بزرگ»
-های زیر[پروژهفراشان ]ها و نسبت به د در شهربودند، شاید سی میلیون، زیرا کار و درآم

د. در َر کرد، که ارز بدست آَو غله صادر می ازمان حتشد؛ چین در آنساختاری توزیع می
د بزرگ گرسنگی وجو  ِی تاکنون دیگر اپیدم 1945ترین دمکراسی جهان سوم، از هند، استوار

-تغذیه می کمبودسه تا چهار میلیون از گرسنگی و  طور مرتببهجای آن ساالنه ندارد. به

برند، کار میی بهسالح همچونهای از همه رنگ گرسنگی را که فاشیستمیرند. در حالی
-وابستهمردمی به یسم ِالیین ِی نوع ِی و مردمان را هدفمند نابود کنند، قربانیان گرسنگ هاتا تنوم

 بدان سبب که. نه دکننمیبسنده آنها رای ندارد. فقط ب ادعاییکس هیچضد آنان ، که بردنا
 برجا نیست،برای همه  کافی ۀانداز بهدیگر  چون؛ بلکه باشدبرجا نبرای همه  کافی ۀانداز به

یافته، توسعهبسیار  تولیدافزایِش یعنی : ندو یستی برآورده شِالیین آغازینهای پس از آنکه هدف
های شهرکالنهای نیازمندی ِی سازفراهم، پشتیبانی و [کنولوژیکتفناوری ]های بزرگ پروژه

 ختری.اَ میان ۀهای دوستانآسا برای پیامهای غولدر حال گسترش، ساختن ناوگان

 1941از  آمریکا ۀایاالت متحد نمونه]تیپیک[ است، که برای  نوعی ،یستیِالیینبرای رفتار 
در اصل دشمنی آمریکا  ۀمتحدتاکنون به هیچ کشوری اعالن جنگ نکرده است. ایاالت 

شوند. و این د به آن حمله کنند. آنها همیشه به نحوی به جنگ کشیده میند که بخواهنندار 
گونه  فهمند، درست همانشده می آفند ]حمله[به کشورهایی که به آنها  رسانییاریرا بعنوان 

ها ِالیینها خالف فاشیستفهمید. برخود به افغانستان می زشتااز ش اتحاد شوروی که ارت
با  دشمنی گونهاصل هیچ  شوند، بیست تا سی سال دیرتر. آنها درپس از آن براستی پشیمان می
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یا الکساندر دوبچک  Salvador Allendeها نداشتند؛ آنها سالوادور آلینده ها یا افغانویتنامی
Alexander Dubček گونهاینیسم فقط ِالییندانستند. دستگاه می پسنددل پااتسر واقع   را در 

گذاران، نظم ، سرمایهتابد. بهای نفتسختی برمیها را ب[اختاللپریشانش ]حساس است و 
خودی: هرکس  ِی داخل سیاست هایدشواری، سیاسی[–]جغرافیایی ژئوپلیتیکی تقسیم استوارِ 

اند. برای همین هم پشیمانی پس از آن همیشه مهمیسم ِالییناندازه برای  ا تا چهکه اینه داندمی
برای خود و موقعیت دشوار گذشته همراه است. ای وای،  ژرفی فهِم با پیش از هر چیز 

 .افسوسمندیم

شود تغذیه آغاز می ِی توان شناخت. با بیماران نارسایبسیاری از قربانیاِن دیگر را بسختی می
کشاند، پایان یسم آن را در سراسر جامعه میِالیینروانی و احساسی که  ِی ویرانگرپای  دِ و با ر 

کنند. را از دور خارج می انشدخو  با دست خویششوند، بلکه یابد. بسیاری کشته نمیمی
یستی در اینجا هم ِالیین آغازینهای آماجالگو همیشه یکسان است. پس از برآورده شدن 

-پرت نمی از کوه راست سر ماند. ما را می جاب درست ِی زندگیک برای  ناچیزهمیشه بسیار 

آید و برخی را با برند. شبها باد میکمی بیش از اندازه نزدیک به دره به َچرا می بلکه، کنند
 برد.خود می

-ها و فرزندانشان را آزار نمیها زنِالیینآنچه در کل اعتبار دارد، در جز درست است. 

اعتنا بی کلیبهآنان  هایهسئلمدر برابِر شان را. فقط خود را شریک زندگی نوع ا هردهند. ی
 ۀخورند؛ اما برنامآنان افسوس می های نابرابر و کار سطح پاییِن توانشدهند. و از نشان می

 رود.یستی پیش میِالیین

فاشیستی و های با دولت آشکار است کهخودهای بزرگ فاشیست نیستند، ولی ِالیین
-به آنها آموزش می است. حتاسودمند که هنگامی ،کنندشان همکاری مینشاندگان دست

ها کارشان را دولت  آن کهزمانیدهند، تا و کمک اقتصادی میکنند میراهنمایی  دهند،
-هنگامی که دولت .به آنها برسانندآماده کنند و : تا آنجا که بتوانند یعنیخوب انجام دهند، 
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از درون بسیار نیرومند و بدنامی در  ایستادگیرا دیگر نشود نگهداشت، زیرا  درگیرهای 
فاشیستی توانند با رژیمی پسامیبخوبی ها ِالیینولی بسیار بزرگ شده است،  جهانی همگاِن 

برای آن هیچ کاری  بخود برایشان خوشایند است. فقط خود اواقع این حت در کنار بیایند.هم 
دکتر  شماربا فاشیسم در جامعه، با بیهای کوچک ِالیینگونه همیندرست به. نخواهند کرد

، تا از سپارندمی چنگشانکنند. عزیزان خویش را به همکاری می مندیی از گالیهها، بروپل
 «دانم، مشکل تو چیست.نمی هیچ» ‒پا درآیند 

همسانی  ۀبه شیو  است، در هر سطحی« selbstähnlichانند همدخو »یستی ِالیین ۀبرنام
قدرت، رابَ ]امور خارجه[  ِی برون مرزها هم یکسانند. وزیر پوزش از اینرویشود. شکوفا می

قدرت  تختر های زیر نفوذ خود را سرنگون و رژیمی فاشیستی را بیکی از سرزمیندولت که 
مردانی « خوب بود. بسیارکار  اما بازدهِ  ،افسوس»گوید: پنج سال دیرتر میو، بیستنشاندمی

گویند: سال دیرتر میکنند، سیشان بنیاد میدلبران ۀهای بربادرفتیاؤ شان را بر رکه زندگی
 ۀپنج سال بر شانوها پس از سیشرکت فرنشینان«. اما من چنان کاریر خوبی داشتم دریغ،»

پشت خمیده ، کاریسخت گونهبدان، که دریغا»گویند: کوبند و میخستگان و برهنگان می
 «یم.اهخوب از شما سود بردچه بهره بردید. ولی ما  ان اندک از زندگیکردید و چن

 یشرفت و توسعهپ

هر اسر سیاره تبودند، نخست به خرید رفتند. سر  به چنگ آوردهها قدرت را ِالیینپس از آنکه 
«. پیشرفت»نامیدند، گاهی هم « توسعه»، یکجا خریدند. این را کاری بستبهشد که میچه 

ایاالت متحده، در  . ترومن، پرزیدنتجار زدند 1949 ۀژانوی  20طور رسمی در پیشرفت را به
ما باید »ها پیش رو نهاد: ِالیینبرای را ای برنامه بازنموداش دوم ریاست جمهوری دورِ  ۀآستان
بردارِی برای بهرهمان را دانش و فن ِی ای نو و جسورانه تنظیم کنیم، تا برکت و فراوانبرنامه
این برنامه به نام توسعه شامل آن بود، که جریان « کار ببریم.جهان به ۀزیر توسع هایمنطقه
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ها بگوید، روزی که زیاد ها آسان کند و به آدمِالیینکاال، مواد خام و کار را به سوی  ِی جهان
 بیند.ینمبدرستی هنوز آن را  یکسچیز خوب خواهد شد، فقط هم دور نیست، همه

 ۀاندیشیده باشد، پیش از آنکه به واژ  انهپروپاگاندا[، باید زمان درازی ژرف] تبلیغ–بخش
 ۀشدند، که تشن تبدیل« زیر توسعه»های سرزمینبه های گذشته یکشبه توسعه برسد. کلنی

حاکمیت شخصی،  پیشیِن اند. سخن از توسعه و زیر توسعه از قربانیان «برداری جسورانهبهره»
«. هنوز آماده نبودند»ساخت، که  انامتمناای از ، گونهه بودندخود را از بند رهانید تازهکه 

ها برابرتر از تضمین کنند که برخی حیوان همزمانبود، تا برابری اعالم کنند و  دلپسندیترفند 
که  ،نبودند. زنان انسفیدکه هنوز مانند  شدندهایی های گذشته ملتد. کلنیندیگر حیوانهای 

، که هنوز شدند هستومندانیآنان حقوق برابر تضمین کردند،  بسیاری از دولتها در ظاهر به
، که شدندمردمی های ناچیز در سراسر جهان ها کارگر با دستمزدمانند مردان نبودند. میلیون

 ، اسلو یا مسکو نبودند. همهدر نیویورک white collar worker سفید کارمندان یقههنوز مانند 
 تبعیض نوِع آدم کالسیکی بود برای آن، که چگونه  ۀنمونگردد به توسعه. توسعه میازچیز ب

. برابری اعالم کردند ولی این ترادیسدمی آهنجیده ]انتراعی، مجرد[ و نوکهنه را به تبعیض 
 تعیین کنند.[ ُنرم] الگو که  تندبرای خود نگهداشرا  حق

-؛ میکنندآغاز نمی، رودمیاز دست بازنده دانند میگمان بی، که را جنگیهیچ ها ِالیین

، دیرزمانیهنگامی که پرتغال فاشیستی « توانیم با وجود این پیروز شویم؟چگونه می»پرسند: 
یستی ِالیین جنگید، انگلستاِن هایش می[کلنیمستعمره ]خونین و بیهوده برای نگهداشت 

نیاز  ناوابستگی. برای استعمازدگان، سامان داد تندیبهدرنگ و اش را بیدستگاه استعماری
بود،  praktischeتوانشی ورزالی ها ِالیینچون وچرای رهایی از حاکمیت شخصی بود؛ برای بی

آنکه برای سرنوشت ها بیرون بکشند، بیهرچیز بدرد بخوری را از این سرزمیننان همچکه 
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-ز مقرراتای اپیش پرده عنواندایی را بز ش پاسخگو باشند. آنها آموختند استعمارخوی انمردم

 برآورد کنند. Deregulierung 54زدایی
گذاشتند کاله ها نمیِالیینپایان دادن به حاکمیت شخصی بود،  بر سرآنجا که موضوع 

-یدندگرسانو همچنین در  1950سرشان بگذارند. این در منشور حقوق بشر سازمان ملل در 

. ولی اینها است بیان شدهرسمی داده شد،  ِی قانون اساسی، که به زنان و سیاهان برابر های
 دلبستگی. آنچه آنها براستی به آن به آن پرداختندکنار  ها بیشتر درِالیینکه  ندیی بودچیزها

 ها بهها یا کل سرزمینشان بود. آنها خود را برای آدمبرداریبهرهراژمان نشان دادند، گسترش 
خریدند که براستی به آن نیاز داشتند: مواد خام، انداختند، بلکه تنها چیزی را میدردسر نمی

-، هدفمند از میان برمیبازدارنده باشدتوانست سر راهشان چیزی را که میکار، آرامش. هر

ارز بود،  ِی جهانهای جهانی مانند بانک جهانی یا صندوق بنیاد نهاد به آنها توجه ۀداشتند. هم
بطور کامل  کنندهشرکتهنگامی که یک کشوِر  های تجاری حتادند تا جریانبو  هوشیارکه 

استعماری  های اشغالگرِ جا نیروشد، از حرکت باز نایستند. بجای آنکه همهورشکست می
مدتر به افرستادند. بدین وسیله بسیار کار می« کمک»ها پول و گندم بعنوان ِالیینگسیل کنند، 

، تولید داخلی نابود شد نداز هم پاشیده شد گذشته ِی آورفراهم، که زیرساختهای رسیدندن آ
-ها نخست هنگامی نیرو میِالیینبرای همیشه به واردات وابسته شدند.  نگریستههای و کشور

 فرستند، اگر این روش کار نکند.

ها پرسید، به از آدمنخست اینکه نباید  یکمتوسعه یا پیشرفت دو امتیاز بزرگ دارد.  ۀاید
سویی، که  یابد، بهکجا باید رفت، چرا که هدف از پیش تعیین شده است. راه فقط ادامه می

-کنند، که به زیردستان میگونه خود را بد میپیشرفت در آنجا است. حاکمان شخصی این

کم ها )دستلییناِ د. آن را اجازه ندارید. این برای شما نیست. یآور میگویند: این را بدست ن
؛ بدست خواهید آوردچیز را ، شما همهآریگویند: توسعه( می دوراندر ترادادی های ِالیین

                                                        

 .های دولتیکردن  برای نمونه مقررات بازار توسط نُرم ]استاندارد[ کاهش و ساده  54
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-هزینه ۀتوسعه هم ۀایداینکه وم شود. دما بدهید، تا ببینیم چه می چه دارید بههر نخست ولی

 ۀسدها در آدم . براستی هم بیشترِ دیسدترامی محض]حادثه[  ُدشامدهایهای انسانی را به 
-آید. راندهچشم نمیتوسعه؛ این فقط به ازمیرند، بلکه مینفاشیسم و کشتار جمعی از بیستم 

 انچون ها، دیگرزمرد میخانه ۀهم شدگان و آزار دیدگاِن چیزان جهان سوم، تباهشدگان و بی
 ماننددر راستای راه تاریخی.  ُدشامدهاشوند، بلکه از دستگاه حاکمیت پدیدار نمی ِی قربان
 .اندفتادهاها تاکسی–ِالیینراه در ند، که ای هستهای مردهگاو

 To Boldly Go جسورانه رفتن
-آدم هموارهکه هنگامی. بازنمایندبزرگی  ِی ماجراجوی بعنوانها کوشیدند، این توسعه را ِالیین

 ِی ، و دارایزاستارکردند و  همواره زمان، ها کار میِالیین ِی کشعصاره ۀهای بیشتری برای برنام
زدند، حرف می یها از هدفهای بزرگِالییندادند، این برنامه از دست می دربیشتری از خود را 

های جهان سویکردند که بهناوی وانمود میسوی آنها در راهیم. زمین را چون فضاه که ب
پنهان حال  زماِن  ِی هنوز پشت ِمه حلزون لحظهنوی در راه است، که فقط در این  پرشکوهِ 

 .بودند

ش را برای انویسجوانی پیش نویِس که فیلمنامهوقتیدرنگ پذیرفتند، بی نیزاز این رو 
 آننام داشت و در  Gene Roddenberryجوان جین رادنبری  ۀ. نویسندپیش رو نهادتولید 

ها بتوانند به آن نیاز ِالیینتر برای آنچه تر و پذیراهیچ چیز آدم را آفریننده ‒زمان بیکار بود 
-بایست سریال تلویزیونیمینامه های اقتصادی. فیلمکند، مگر برخی فشارداشته باشند، نمی

های نو و بیگانه در راه بود. رادنبری آن سوی جهان شد که همواره بهناوی میفضا ۀای در بار 
 NBCسی بیها در ِانِالییننامید. هنگامی که « ]پیشتازان فضا[ Star Trekتار ترک ْس »را 

ش را خواندند، این احساس را داشتند که سرانجام یکی در اینجا دریافته بود، که اسنویپیش
 بگویند.ها به آدمخواستند آنها این همهوقت چه می
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فیلم پخش شد. یو.اس.اس.  ۀپردرکسی بفهمد، پیام زیر در پیشبرای اینکه این را نیز ه
که »داشت:  سپارشیکرد، بلکه پرواز نمی فضادر  هدفبی U.S.S. Enterpriseِانترپرایز 

های نو جستجو کند؛ جسورانه به نو و تمدن ِی نو را کشف کند؛ زندگ ۀهای ناشناختجهان
 to boldly go where no man has gone جایی برود که پیش از آن کسی نرفته است

before. » ،ها جین رادنبری ِالیینبرای اینGene Roddenberry  را دوست داشتند. او بیان
 هاآنها فراتر از حاکمان گذشته رفتند، دورتر از آن که آدم دادند.کرد، آنچه آنها انجام میمی

ای در فضای تکهبه ها، دریا اینژرفد: به تاختنجا مهتاکنون رفته بودند. به ه رویهمرفته
مردمی که سوی برداری نشده، در سراسر جهان به بهره ِی های اقتصادمیدانکهکشانی، به 

 ۀهای روان آدمی، به هر گستر رازاندرون ، به بودند نشده بکار گرفته بسنده ۀانداز هنوز به
-–درآیه، )در نخستین بستندمیبه رگبار ن جنبیدکه میرا  هچ ردرنگ هآنها بی کاوش نشده.

او چونکه کند، می بیرونرا  خود کاپیتان در همان آغاز خلبان ،«ترکتار ْس  »  Pilotfilmفیلِم 
 You fired onید بستآتش را به های مهربان ِالیینشما » ‒ن کار را انجام داده بود ادرست هم

friendly aliens .)»زندگی، هر دادند؛ به هر جهان نو، به هر سبک نشان می دلبستگیدان ب
بهتر از «: To boldly go جسورانه رفتن»توانست به دردشان بخورد. که می چه تمدن، به هر

 .توانستند بگوینداین خودشان هم نمی

. خانهفضای کیهانی، نه از  فراخنای، از ندآمداز بیرون می« تار ترکْس »ها در تهدید
ناو فضا ۀبود. زندگی بر عرش گیتی گشایش ه سوی، راه بهاکشمکش ۀمندانخرد ِی گشایاو 

-کند یا ظرف میمی ُرفت و روبکسی که دارد هرگز یستی بود. ِالیین ِی سبک زندگ ستایش

 جاییبهنه نیاز داشتند غذا بخورند و نه  چنانکه پیداست. کارکنان کشتی دیده نشد شوید،
 ای بودبچهه زند. در عرشه نَ که دارد بنزین می یمکه ِانترپرایز را هرگز ندیدگونه همانهب، بروند

 ه توضیح مالیاتدردسر، نَ های پره وابستگیه تکلیف اجتماعی وجود داشت، نَ ه خانواده؛ نَ و نَ 
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 55تاب ۀهست های. شکستمالیات برای توضیح درآمد ساالنه[ ۀ]ُپرکردن فرمهای ادار 
Warpkernbrüche  های کوآنتومی، خودش است. این آینده بود.و پدیده 

–اش دوست دارند. استار ترک جهانفاشیستیرا برای پیام پسا« ترکتار ْس  »از هم ها بآدم
داد، که در آن ای را نشان میبود. آینده [، ضد اقتدارگراراتوریتِ –آنتی] ورزداتارگان–پادنژادی و 

طور ، بلکه بندد، که در آن کار و جنگ دیگر ارزشهای مثبتی نبودیزجر کش از جامعه نباید
تلویزیونی میان سیاه و سفید را نشان داد.  ۀنخستین بوس« استار ترک. »ندافتاده بودبر گسترده

روسی نخست در  Chekov ِف در ضمن چکو  ‒بود  [ملیتینفانیگی ]گروه کارکنان چند 
گله کرده بود، که چرا هیچ عضو  Prawdaدوم سریال به عرشه آمد، پس از آنکه پراودا  ۀبست

ها آید. کاپیتان در هنگام تردید برای نافرمانی آماده بود، و اونیفورمروسی در گروه پیش نمی
های نخستیِن سریال، زنان پیگیرانه شلوار . در بخشدپوشبتوانست میدر دیسکو هم آدم را 
 .پوشیدندمی

کاربردی روی هیچبهها ِالییناکنون همکه چیزی آور بود، چیز سریال خندهاز هر پیش اما
ند، در برابر چشمانشان باز پذیرفتمی یکه با شک و تردید بایست سانهمانبه. برای آن نداشتند

همچنین « ترکتار ْس » ۀرسان، از کاردست اندر نویساِن  : فیلمنامهرخ دادکلی دیگری چیز ب
بهره  یستی دارند،ِالیین دوراندر  یانآدم هایی کهها و امیدها، ترسدشواری بازنمودبرای 

های سهشدر برابر  اورب–خرد Vulcan Spock ِی پوک ولکانکه ْس  فهمیکمبود  ۀ. در بار گرفتند
-توصیفافشاگرانه  بروشنیها تا از اپیسودکردند. چندداد، شوخی میآدمی از خود نشان می

                                                        

55 Warpkernbrüche   به انگلیسیwarp-core breach ی تاب بزرگترین تصادف شکستگی هسته

این روند در  .انجامدنماید و بی از بازدارندگی به نابودی آن میانگاشتنی برای یک فضاپیما را بازمی

ویکیپدیا  -شودی تاب و یا بر روی آن مربوط میضد ماده در هسته -ناپذیر مادهاینجا به واکنش کنترل

 اختر فیزیک دکتر حیدری مالیری.  -و فرهنگ ریشه شناختی اختر شناسی
  Warpkern ای های هنگفت انرژیی اصلی هسته این است که، تودهی تاب است. وظیفهی  رانههسته

ی انرژی است ک رن همچنین ژنراتور اولیه–را که برای رانه نیاز است آماده کند. افزون بر این وارپ

 شوند.که با آن دیگر راژمانهای فضاپیما تامین می

Warp-Antrieb نامند که سفرهای با اَبَرسرعت ای را میی تاب[ بطور کلی مکانیسم رانشی]رانه

 سازد.را توانستنی میSpacetime به انگلیسی  Raumzeitزمان –ی انحنای هدفمند فضابوسیله
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 The Devil in the دیو در تاریکی»یستی بودند. در ِالیینکار  سبِک ]دقیِق[ پرسوِن های 

Dark » 4کارگران معدن در جانوِس Janus IV گونه آنجنگند. ای میبیگانه ۀگونبا زیست
 یابددرمی، هستومندبا آن  ذهنی–ذوِب نوعی ، «mind-meltذهن –درآمیزش» ۀبوسیلپوک ْس  که

اش را سیلیکونیهای نامد و زنی است که تخمکمی« Horta هورتا»خود را  اوکه 
 فرزندان: برای آن، که معدنکاران آیدمیفراهم  ی«سازش»کنند. سپس ان نابود میمعدنکار 

شان را یمعدنکاران پاها ل آنکهاحنند، کَ میبراز کوه را هورتا را نکشند، کودکان سنگ معدن 
 تارْس »است.  استعماریاز پس ۀکشند. این توسعاندازند و در آفتاب دراز میروی هم می

تجربه آروینیده ]یسم ِالیین، که آدم در کرد عرضههایی پدیدهآن برای  ی رایهانگاره «کتِر 
[ ذهنی] گونهمنتالاصلی  سریاِل  ِی کاپیتان، که در اپیسود پایان به جایی کهتا  ‒بود  [کرده

geistig پوکْس  مغز»پوک، که در شود، و تا به ْس جایگزین می Spock’s Brain »را می شمغز-

 دزدند.

های به مرزنیز د )آمار بینندگان یآمینخست پس از پایان سریال  راستین ِی کامیابولی 
 محلی ِی توانستنهای فرستنده ۀهم را« ترکتار ْس . »(وابسته استیستی ِالیینقدرت  ِی درون

کودک( و بازتابی سراسر تازه بدست  ۀ)در آلمان در برنام کردندکم ارزش تکرار –نوان چرندِ بع
-منطقی شوخی می–کنولوژیکی تاآینده بازنمود ۀدر بار مردم توسعه. –آورد، بازتاب طنزِ 

تواند وجود داشته باشد. این هرگز نمی ساندینب آن، که نددانست، که در این میان میندکرد
ای پراسهزی برای هر ، رو ندای بود، که در آن باور کرده بودسریال، کاریکاتور گذشته

-فاشیستی ارج میای پسا. ولی همواره باز به امید به آیندهداشتواهد خوجود دستگاهی 

توسعه پیدا  دورانه در انروز  ِی آوری برای زندگخنده ۀکوبندهای فرتور، و هنوز هم ندنهاد
امروز هم نگهداشته است(،  ای را دریافت کرد )و تا بهآن نشان ویژه« کتِر تار ْس . »ندکردمی

کار خواستند بگویند، که داشت: با این Levi’s-Jeansیز لوِ –جیِن  پیشین ِی خاورکه در اروپای 
، که پیش رخوتیجز این یکنواختی و  داشته باشدوجود  یدیگری بایست ِی در جایی باز زندگ
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Ifرا ببینی هادیگر از  برخیدانی، باید میاگر این جهان را بد »ند. اهرویمان گذاشت  you find 

this world bad, you should see some of  the others»فیلیپ ک. دیک ،Philip K. Dick 

 .ه بودرا چنین نامید هنایشاین  

 The Caretaker سرپرست

 هرسانریال بلکه یک نه تنها یک س«  Star Trekکتار تِر ْس »که روشن شد، با  گونههمان
بسیار  آغازینهای هم پرسنل و هم ایده ‒توانستند ادامه دهند عنوان سریال نمیآفریده شد. ب

ر زمانی دیرتر در گای بیافرینند، که از نهای تازهتوانستند سریال ولیپیر و کهنه شده بودند. 
شود، میاداره  پارامونت ۀبوسیلاست، که  یاهرسان کتار تِر ْس کردند. میبازی  گیتیهمان 
با دید آن را و هوادارن  گیردشکل میست نویسندگان، کارگردانان و طراحان بسیاری دولی به

یسم و ِالیینفاشیسم،  ۀگوشسهاز سوی هنوز هم « کتار تِر ْس » ۀرساند. کننانتقادی همراهی می
از مد  ترادادی یسِم ِالیینفقط اینکه توسعه بدنام شده و  ‒شود نگهداشته می کپارچهیتوسعه 

 افتاده است.

برو شده با شکست رو« کتار تِر ْس »های در بسیاری از اپیسود 1987 آغازِ نوپایان توسعه از 
 وویجر – کتار تِر ْس )»سریال چهارم  فیلِم –درآیهدر  1995را  بیان همخواند با برنامهاست؛ ولی 
Voyager  – Star Trek سرپرست » دنباله( بدست آورد. اینCaretaker » .نام داشت

دلتا، –هایخانهای به بخش بسیار دوری از کهکشان، چهارچالهکرم از میاندر اینجا « ووِیجر»
، که تنها « Phalanx فاالنژ»، شودمیروبرو انگیزی ایستگاه شگفت اشود. در آنجا بپرتاب می

نامد. می« سرپرست ]سرایدار[»کند، که خود را فرازمینی در آن زندگی می هستومندیک 
 Katzon هایو از آن در برابر کاتسون رساندانرژی می Ocampaها اوکامپا ۀسیار  هبسرپرست 

درون سیاره انکند. اوکامپاها در نیرومندتر نگهداری میاز آنها نیکی غارتگر و از نگاه َتش
-]پادچِم خوشی زیستُدشسطحی  از اینرویندارد و  تمسفرآآن که زیرا کنند، زندگی می
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-خدایی ستایش می هستومندی سانبهها پیش تاکنون دارد؛ آنها سرپرست را از نسلزیستی[ 

« آزمایشی»آتمسفر آنها را با  شیخو بدست دانند، این است که سرپرست کنند. آنچه نمی
آوردن کاال و داند،که با فراهممی پاسخدارنابود کرده است و از آن زمان خود را  کامنا

سرپرست که وقتی، نشیندفرومی فراهمی ِی انرژ پرتوِ ها آنها را زنده نگهدارد. ولی نیازمندی
ست دشمن نیفتد. به دکه فاالنژ را نابود کند، تا  ،مانداین می تنهامیرد. برای سرپرست می

 .داندکسی نمیآید، ها میحال چه بر سر اوکامپا

 موضوع بحث، شوندکم بزرگ می–کمهایی را که از پایان دوران توسعه ترس« پرستسر »
]اگر[ که ی شود؛ ترسمیقطع  سازیفراهمو  آمادگی، دنرس بار و کاالاگر که ی : ترسسازدمی

پایان یابد. درست همین را بسیاری از  یتوانمندرابَ  برترِ  نیروِی  ۀبوسیل نگهبانیپشتیبانی و 
کار  بگیرِ  درست همین را کارگر دستمزد ولیاند. ها با پایان جنگ سرد تجربه کردهکشور

کند. در بخش رسمی دارد، نیز تجربه می ریاپایدرسید کار ر میگن، که بهازدست داده
پدید  سرپرستموقعیتی،که  بابسندگی شت به خودازگیابد، اما راه بکاال پایان می رساندن

واقع توسعه شامل این   نامد. درکه او می گونهآن، «شامددُ »با یک  ‒آورده است، بسته است 
با آنها سخاوتمندانه سرپرست که  [یهایی ]منابعبازَخند، و وَر آ پدیدشود، که وابستگی می

 شی فراروند ترادیِس از آن ، درست کنداداره میخود را  ِی سرپرست

Transformationsprozessراند.می هماک ]تام[ ِی ها را به وابستگکه اوکامپاند و شمی ناشی 

است. او  مستشاد و سر واال ِی میرد، بلکه از تندرستنمیسرپرست همانا در واقعیت، 
-میبرجا سرپرست  کارکردد. نشو تر میبسندههمواره نا هایشدستیاریدهد، با اینکه ادامه می

های نفانای سازمان های برنامهاعالمیههفتاد از  ۀده ۀاز میان« توسعه»ماند، حتی هنگامی که 
نو تا  ِی های نو، از نظم جهانشود. الگومی پاکها قدرتو ابر UNO [متحد لملیگانسته ]

هرگز مانند امروز چنین سرپرستان های برتِر اند که تواناییپایدار، بر سر این همرای ۀتوسع
اند. پس از آن شده سببرا زیر کنترل نگهدارند، که خود نگونزارهایی ند، تا اهپرارزش نبود
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 به هر ‒آخ، آنجا یک گاو بود )»ها را زیر گرفتند گاو رجبه  رج، ترادادیهای ِالیینه آنک
گردند و میازا راه را بکنند. آنه رسیدگیگاوان  بهآغازند که میهای پیشرفته ِالیین، «(روی

نیک شزنیم، تا با تهای مرده! چه خوب که ما به اینجا سر میگاو بسیارگویند: آخ، چه می
ها با گویند. کنسرسیومهای پیشرفته همین را میِالیین ۀهم»برترمان بازسازی را رهبری کنیم! 

گاه سامان دهندگانی و  اجتماعیشناس، سیاستمداران وظیفه ِی های ارتش؛ نیروبومیزیست ِی آ
بد شگون به آنسو گرایش دارد،  برند. همچنین مرد نوِ میارث به را  ینئولیبرال ِی ویرانگر که

اند، رفتار کند، ساالری درهم شکسته شدهپدر کهِن های ضربهکه با زنان مانند گاوانی که از 
 اند.اش ماندههای دلسوزانهدستیچیرهبراه که چشم

در دوران پس  سرپرست برترِ  ایگاه قدرِت ج ۀتوسعه، فرآورد نابرابر این دوران، پای ِی پاشو فر 
توانند ها نمی، که اوکامپاکامروانابرابر آنچنان  است، شکافِت  ژرفاز آن است. نابودی آنچنان 

-گناهکار است. داراییچیز  کنند، با وجود آنکه او در همه پوشیچشماز سرپرست  آشکارا

جای  به بازغنیمت جنگی، از فاالنژ  همچونشود به آسانی، هایی که اندوخته است، نمی
]شخِص[  تنوِم هم با  راژماناند و درهم ذوب شده ]سیستم[ راژمانیک ها به دیگر برد؛ آن

جای دیگر ُبرد، یا بارکرد و به یکمسادگی پول را از جهان توان باز اینروی نمیش. یخو 
–بازهای التاری به سود سبب. به این know-howردی[ دانش کاربُ ] را کاردانینیک، یا شت

 د.نانجامنمی توزیع

-هرگز نمیها واگذار کند، ، که فاالنژ را به اوکامپاایدهبه این  از اینرویسرپرست 

-برآیند، تنها کسی می کاراین ِی پاسخگویتوانند از آنها نمی اونگر به زیرا  ‒اندیشد 

-پایان می« ووِیجر»اپیسود تواند، که با او برابر است. منفجر کردن فاالنژ، که با آن 

انجام  بنیادی. سرپرست چنان کار فرو نخواهد گشودها را اوکامپا هایپراسهولی یابد، 
د، تا که بیشتری هزینه داشته باش ۀهای مرداست گاواو توانستنی  داده است، که مرگ

 مدتمیاننگونزاری ها را به تواند اوکامپاکردن فاالنژ میاش. منفجر هستی ۀادام
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این  ساندینای بینجامد. ببه سرپرست تازه به وابستگی دتمدرازبکشاند و در 
توانند فاالنژ را در دست بگیرند و آن را با ها میماند: که چگونه اوکامپاپرسش می

 بازَخن ]کان[هاید؛ با روشی که روشی نابود کنند، که برایشان زمان فراهم آوَر 
آنها بازگرداند؛ با روشی،  به سودمندیشکل در فاالنژ را به [گرآوری شدهالفنجیده ]

بیگانه از نو برداشته شود. این شیوه،  ِی خودی و سرپرست ِی که در آن شکافت به ناتوان
 که فاالنژ را نابود کنند، حل و فصل نام دارد.
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 Borg 56با بورگ]یگانگی[ بودن –گانه. ی4

برای نخستین بار با دشمن تازه و  Enterprise. ِانترپرایز 9ممیز  42761زمان استاری 
اند، ولی آدمی همساند، نآندروئیدهای نیمهها گونهها. بورگشود: بورگبرو مینیرومندی رو

 شکله ها ب. بورگسازند« بهتر»خود را   گذارند، تادر خود کار می یهای سیبرنتیکدستگاه
های اشناخته است، مانند یاختهبرای آنها ن [فردیتَتکالی ]: ومندندهست]کلکتیو[ دآمدی گر 

با ها بورگ که فضاییهای زیراز راه داالن. کنندعمل می لیک [ارگانیسم] ۀیک سازوار 
-سپارشباز راه دارد، که آن  [کلکتیو] ِی گردآمد ۀهمند، هر بورگی به دانش پیونددر دیگر ی

اند و برای سازمان یافته ی[مراتبسلسلهپایگانی ] شکلها به بورگ رساند.را به او میاو  های
تا متمرکز و نادارای ساختاری  گردآمدیولی ، کارشناس هستندخود های وابسته بهانجام کار

 ستادها بورگ شکِل [مکعبیکابی ]آسای های غولناوباالیی خود سازمانده است. فضا ۀانداز 
گیرند، می گردنرا به آن کردهای دیگر کار تکه، بیفتد از کار ایاگر تکهفرماندهی ندارند، 

ها گیرند. بورگرا به گردن می گردآمدیهای عضوکارهای های دیگر که بورگ گونههمان
زور آنها را در نند، یعنی  بکهای دیگر را جذب میپذیرند. گونهتوسعه اندازهبی شارینشی
ت از: شان در هنگام برخورد عبارت اسایکنند. پیام افسانهخود ادغام می ِی گردآمد

فهمند، نمی رویهیچبهها همچنین بورگ« ده است. شما جذب خواهید شد.هو بی ایستادگی»
پندارند که این بهترین چیزی است که کنند. میها از آغاز ایستادگی میگونهاز  چرا برخی

 .رخ دهدهای دیگر  تواند برای گونهمی

دهد، بویژه در یسم را بدست میِالیین ۀهای بنیادی در بار ها دانستنیبورگ ۀپژوهش در بار 
توانست امروز می« شدخواهید شما جذب  ‒ایستادگی بیهوده است »اش. امروزی ۀفاز پیشرفت

-پشتیبانی ۀکند از برنامدر دفتر هر سازمان غیر دولتی روی دیوار آویزان باشد، که تالش می

                                                        
-ها آمدهچارک-آنها از دلتای . ی سیبرنتیکی، سایبورگ، هستندهای پیشرفتهها تمدن بیوارگانیسمبورگ 56
 .اندی مالیمنزلۀ نمایندگان سرمایهدر این کتاب به . اند
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فقط برای پیشنهاد.(  ‒استی خرید توان بر ها را میهای دولتی پول دریافت کند. )این پالکارد
را پارِگرتیدن کند. این زند، آنها را جذب مییسم پیشرفته دشمنانش را کنار نمیِالیین

Partizipation57کردن–، دمکراتیک
Demokratisierung نامد. البته ، پیشروی در توسعه می

-–ها و نیمهِالیینکرده است،  از آِن خودکرده است، « سازگار»ها را جامعهالینیسم از نخست 
 ِی اینهمانسازگاری با  سرشِت این امر  توسعه دوراندر ولی های تازه آفریده است. ِالیین

وقتی « مانندِ گونه باشد همان»بایست میرا داشت. آدم  یستیِالیین ۀتعیین شد پیشاز  [هویت]
شان با اینهمانیکنند. می های پیشرفته این دستور را رهاِالیینخواست همکاری کند. که می

یک ها هم است. بورگ توانستنی. همه چیز دشو می دگرگونشود، هر گروهی که افزوده می
–این است که آدم کل بورگ [ادغامیکپارچگی ]نیستند. تنها شرط  با اینهمهاند و هم گونه

 [کاپیتالیسمداری ]سرمایهتوان د. میر توان انتخاب کرا رویهم بپذیرد. نمی گذشته ِی گردآمد
د، ر توان سوسیالیسم آفریقایی اختراع کد، میر خودی سازگار ک ِی های فرهنگرا به داشته

جهانی را از راژمان ]سیستم[ نهادهای د و ر ک« feminize زنانه»توان پدرساالری را  می
. برانداختآن را  تواننمی. فقط [دشکنی کر ساختارهم ریخت ]دراش یکسویه «یدِی پس»

آن رفتار  همخواند بااست  بایستهشود، و است، که افزوده می یاگونه آنجذب شده  ۀگون
 نکن. ویرانکند. بیا داخل، ولی چیزی را 

است. تا بیشترین ]غیرجزمی[  undogmatischناکیشمند مرکزی و پیشرفته چند یسِم ِالیین
آن یکی  تواننمیتوان حساسیتش را برانگیخت، زیرا پذیر است و بسختی میایستادگی اندازه

 انوینیسم پیشرفته پسِالیین، که برای همه پاسخگو باشد. کردرا پیدا ]پل فرماندهی[  اتاق فرمان
]بلکه[ کند، پیروی نمی ایشدهاز پیش تعیین  ۀنگار دیگر از هیچ هدف یا  ،تربر ۀتوسعاست: 

های یسم پیشرفته هیچ نوع ویژگیِالیین. نهفته است Integration یکپارچه سازیفقط در خوِد 
 زیر فرمانش بپیوندند و همه چیز را اگردآمدی به ندارد، مگر اینکه، همگی استواری

                                                        

57  Demokratisierung  ساالری در کشورهای کردن: گسترش و گوالش دمکراسی/ مردم-دمکراتیک

 .کمتر دمکرات یا غیر دمکرات
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 رویتا  کندتمرکز میها فرد رویبورگ کمتر  ِی دلبستگقرار دهند.  گردآمدیکِل  ِی دسترس
راهبردی  رشوند. این تنها از نگهم جذب میفردها که ، هرچند ُاسُپر ]کامل[های گروه

تابش  ۀوسیلها[  بپورتربورگ ]با کاربرد تله–هایفضاناوتوانند در ها می.  فرداهمیت دارد
beamen پرسه بزنند، اگر  دردسریدر جایی ناپدید و در جای دیگر دوباره پدیدار شوند و ب

به اهمیتی  هیچنگاه نکنند،  خطرها به یکی بعنوان : تا هنگامی که بورگشر به پا نکنندآنجا 
های تازه و دستیچیرهلکتیو ک–برای بورگ بعکسها گروه ِی سازیکپارچهدهند. نمیاو 

ها ِالیین، وقتی که بدن معنا استد. این نند سودمند باشنتواآورد، که میهایی با خود میویژگی
باالی بخش غیر رسمی را،  ِی یا آفرینندگ یابنددرمیرا « های زنانهویژگی»ناگهان ارزش 

ر گبا در نشرم است، که چگونه بسیاری از جوانان  ۀگویند، مایهنگامی که از آن سخن می
یا  ژیرا ]فعال[ داشته باشند ی«همکاری» توانند در جامعهموقعیت اقتصادی نمیگرفتن 

توانند از کار و ، که نمییابنددیگری را می ی«شده رانده حاشیهبه ی هاگروه»هنگامی که 
 بورگ نگرِش  درخورِ [ ِی ]مفهوم علم دانشیِک  رِت بگِ «. پوشی کنندچشم»های آنها زبردستی

وجود آنها  ۀکنیم. سپس همه چیز را که در بار ها را جذب میما گونه»کند: می برابری آنبا 
  (.«Next Generation, I Borgمن بورگ »)نسل آینده، « دانیم.، میدارد

ها به آن مهری نشان دارد، اما نه از تنهایی. بورگکلکتیو از سردی و بی–زندگی در بورگ
شوند، اند، همواره صدای دیگران را در گوشهای خویش بشنوند؛ خشمگین میخو گرفته

ها در ِالیینبسیاری از  ۀشود. این مسئلهنگامی که پیوندشان با گردآمدی ]کلکتیو[ قطع می
ها سرراستانه تلفن همراه انجامیده است. بورگآسودگان ]تعطیالت[ است و به اختراع 

 برترِ  . آنچه به پیوندشان بستگی دارد، اعتماد و قدرِت بدین سانخوشبخت نیستند، ولی چیزی 
 است.« ربطبی»ها، بورگ ۀمورد عالق ۀاست. هر چیز دیگر، واژ گردآمدی 

و بورگیسم، میان « سرپرست»، انگار که میان رفتار شودمیدیده چنین  نخستدر نگاه 
وجود  [ضتناقپادگویی ]، گردآمدیو یکپارچه شدن در ]خودکامه[  داتارگانورز ِی سرپرست
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، کردناز جذب کلی از سازگاری است، شداتارگانورز  ِی سرپرست ولی چنین نیست. حتادارد. 
یسم پیشرفته ِالییندو نوع رفتار اینها و بورگیسم فقط شکل بویژه رادیکالی از سرپرستی است. 

همان کند، بهدخالت میکمتر سرپرست  اندازه هم جورند. هراست، که مثل گاز و ترمز با
! گشاییمواهم ها را باپراسهبگذارید شود: بیایید و می [فعالژیرا ] نیرومندتربورگیسم اندازه 

ها برای محیط گرد: میزاندازندچنگ میداتارگانورز  ِی به سرپرست بازنکند،  کاراگر این 
تری رادیکال ِی پدیدار ۀدیس گمانیبورگیسم ب همهها بر سر صدام حسین. با اینزیست، بمب

روی هیچها دیگر بهبرای بورگ ها برابر نیستند؛ فقطبورگ تِک –تکگردآمدی در  ااست. حت
-ها از چشماین پرسش ۀگیری، همتصمیم ، قدرتدسترسیمطرح نیست. برابری، این پرسش 

 .شودمربوط می« سازی بهین» بهاند. موضوع «ربطبی»ها انداز بورگ

 ِی از شایستگ گونههمانبهبورگ باالتر باشد،  ِی سیبرنتیک Vernetzung وربستتهرچه 
 راستیبیگانه  توان گفت، بورِگ بورگ نمی گاهنگر باالتری برخوردار است؛ ولی این را از 

است. هر چند که او کالبد « ماتریکسیک  تابع ]فونکسیون[»کسی نیست، بلکه تنها 
ای در جای ویژهاو ش را، و اسرگذشت و یادبودها ادارد، در اصل حتمی اش را نگهفیزیکی

اند. از ها بایگانی شدهربطبی ۀگنجاند، در سرکوب شده هانموداین  ۀایستاده است. ولی هم
 ِی کارکرد–هایکمبود د، که جایگاهشیاببورگ درمییک شکایتی، که آن بی یاینرو

 ماند، تا فرو افتد.سر جایش می بورگآورد: می شجسمانی و روانی برای

است همه بتوانند در  ناتوانستنیاند، پس حاکم ۀها طبق، اگر بورگبایست گفتمی
ی نیستند، بلکه تیسِالیین ۀطبق کهرفته همها رویجذب شوند. اما بورگ آنها ِی گردآمد

یک از اگر هیچ ا، حتاندوارهآدمهای مختلف هایشان به درجهاند. عضویستیِالیین شارینش
ها نه از کار آزادند، نه قدرت بورگ یِن د. بیشتر ناز قلم نیفت« های سیبرنتیکیپیشرفت»

 [سیستمیراژمانی ]کلکتیو، –ها را تعیین کنند. بورگتوانند هدفگیری دارند و نه میتصمیم
 تک–تکپشت  ُبعدی–چند فضایها است، زمرد تافته از میخانهالیه، درهمبزرگ، چند
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د، و آن نشو در آنجا فشرده میپایگانی  هایکارکردحاکم در جایی است، که  ۀ. طبقهامیخانه
ای هزینه ،؛ این خطرکاهش یابد اشرتبهجایگزین و  تواندهای روان دارد. هر بورگی میمرز

 همچنین یبورگهر واقع  د. درنپرداز ها میبا بورگ  Einsseinبودنیکیبرای گان است که نخب
برای بخشی از روز،  ماند، حتامی جاحاکم ب ۀاز طبق بخشیاش از زندگی کرانمندیبرای فاز 

شک خود را این بخش را گسترش دهند، در اینکه تُ کوشند، ها نومیدانه میو بسیاری از بورگ
میرد. اما هوش میکسی تنها و بیبخوابند. در پایان هر هرگزاگر  ‒برند میبا خود به دفتر 

ند. برای هرچیزی پاسخی دارند )مگر برای چیزی گر ها بسیار نیرومندند. بسیار افسونبورگ
 وندر به ، که تمدن کوچکشان را یداران "میخانه"از همه برای  دلرباتراست(. و « ربطبی»که 

حاکمیت و رهایی از بند  ۀپاسخ بورگ به پرسش در بار این ، ورندآمیبزرگ  کلکتیوِ –بورگ
 «است. ربطبیاست. رهایی از بند  ربطحاکمیت بی»است: 

 هاِالیین ابزارهاینگج

اندازی دیگر دروغی از چشم آنرد کرد. ولی توان نمیرا  دیدگاهاین بنگریم بورگ –منطق از
و هم دروغی بزرگ [ real]واقعی،  هسیاهم  همزمان هابا بورگ بودنگانه بزرگ است. ی

 ولیاست.  ی بزرگو هم دروغ هسیاهم  همزمانسرپرست  ِی که تیماردار گونهاست، همان
 کند؟ها چگونه کار میِالیینکند؟ حاکمیت چگونه کار میآن 

یستی پیشرفته است، باید ِالیینشناسیم، تا چه اندازه مدل حاکمیت باز و دریابیم برای اینکه 
 ‒د نکنبار دیگر به فاشیسم بازگردیم. پنج عنصری که مدل حاکمیت فاشیسم را تعریف می

 ۀشناس ‒ با برنامه ِی ؛ نابودگیر[]استبداد همه وتالیِترت ِن همگای؛ باور–نژاد–ور؛ آپارتاید؛ برترتر 
با آنها که  ابزازهاییجنگکند. کمیت کار میابزاری هستند، که با آنها هر شکلی از حا ۀویژ 
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؛ سرراست Gewalt 58خشونت: اندغنوده گوناگونپنچ سطح  بر، شوداعمال میاکمیت ح
وابسته به حیاتی، هستیال ] ِی [؛ وابستگعموم]همگان  ؛ کنترلتبعیض؛ ساختاری خشونت
و ریسک،  کاراییگوید، اما آنها را از روی نه نمی شتابزده. حاکمیت به هیچ ابزاری هستی[

 جدااز هم  ابزارنگج گزینشهای حاکمیت در . مدلدکنبندی میاز روی پذیرفتگی، دسته
ها سطح ۀهمنیستند، اگر که در  پایدارهم نیمه راه تا  چه بسایک از آنها  شوند؛ ولی هیچمی

-بکار می هر روزهرا خوبی دارند. و آنها  افزارهاینگجها ِالییننباشند.  ابزارنگجدارای 

 .بندند

 «پلیسی» ۀ، مداخلسرراست خشونتیک:  ۀشمار  ابزارجنگ

و  کردنپاحاکمان خود آن را بر «. ارتشی»فیزیکی است، سطح  زور سطحنخستین سطح، 
 نامند.نظم می نشتنگهدا
 میانجیبیدهیم، آنها پیوند می« زارهاباجنگ»با ر چیز از ه فیزیکی را بیش ابزاِر زورما 

، ساندهراآنها  باتوان میافزایند. ؛ درد یا زخم میهای هدفمندآفندکنند، با زخمی و نابود می
در این  زارباجنگ. انتخاب درا بکار بند، آنها ستانشان دهد، که آماده همچنینباید آدم ولی 

مانند  یانشود. آدمنمی کرانمند  Berettaِرتا بِ  ۀمیان تبرزین و تپانچگیری سطح به تصمیم
همیشه آخرین سرراست  خشونِت . نوآورندبسیار  سرراست خشونِت ابزار  کشفها در ِالیین

 ورزیده ها ]منابع[نبازَخ دسترسی به بازداشتن از  ۀبوسیل نمونه برایمرحله است. اگر زور 
کمک آنها از دسترسی به این د، که بهنباشبرجا هایی افزارجنگهمچنین  هرآینهشود، باید 

های راژمان ۀبرای همدیرزمان در ابزار قدرت فیزیکی از اینروی جلوگیری شود. ها بازَخن
ورند. بیاوانند بدست تسرراست می خشونِت  ابزار، آنچه از دارندبرمی ، همهاندبایستهحاکمیت 

                                                        

58  Gewalt   و ورزیدار حاکمیت است. در این  کارکرد]خشونت[  نشانگر ابزار گوناگون برای

؛ قدرت،  force؛ زور، زورگویی  violenceدر چمار  کاربرد نیروی جسمانی  Gewaltجستار 

 است.  بکار آمده  powerو نیروی زاستار ]طبیعت[  authorityفرمانروایی، )کنترل( داتارگان 
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 است. ها، بیشتر نوع برخورد با آنشناسدبازمیچیزی که در این سطح آنها را از هم 

، رسانندبه انجام می فیزیکی ِی درشتخویهای خود را در دستیچیرهحاکمان شخصی 
باید ن خشونتورزیدن به . حاکمیت خویش ِی رواگردانبرتری و  دلیلپرده بعنوان سراسر بی

-نزارفرد  ترنیرومندکه فرد  خشونتی تیکدمکرا دورانشود. در برداشت  دادگرانه بعنواِن  حتا

کاربرد . گرچه فاشیسم به رسدنمی نگرچندان خوب بهدیگر کوبد، بعکس آن می تری را با
-نمایش میاز خود به پدافنددهد، آن را بعنوان گرایش نشان می فیزیکی ِی درشتخوی ِی افراط

 سرراست خشونِت کاربرد از اینروی . ماکَه  آفنددر برابر ]تام[  ماکَه پدافند گذارد، بعنوان 
 را در پی دارد.ماک َه جنگ  ۀدر فاشیسم همیشه فلسف

–ماتریالهمه  آنبرای ند وسمندافس چنینها همِالیینپذیرند، و یسم مردم این را نمیِالییندر 
 دوراندر  آدمیان .ن بهره ُبردآشد از میشود ، گرچه شاید هنوز که نابود می  59انسانی
 بدرستیآن  ، ولی در برابرِ [کنندنمی نیارند ]انکارنمیرا  سرراست خشونِت  تیکدمکرا

شده است. بد نام ای فاشیسم تا اندازهدر پسا ارتشی، مردانهانتقادی هستند. قانوِن مشت 
 هایکاربرد جایبخود را  خشونت کاربردهایُکنشها ، در اینکه بَردرا بکار مییسم آن ِالیین

 ۀبازدارند ،پیشگیرانه هایکاربرد، بهتر بگوییم بعنوان گذاردمی به نمایش خشونت ۀبازدارند
 .خشونت

 [اصالحیَارشایشی ]پلیسی،  ِی درشتخویترور نابود کننده را جایگزین  روایناز یسم ِالیین
، «جراحی عمل» ،کرانمند [کماندویِی  ]کنِش  ۀانتکاور  ژیرش ۀوسیلب تمام عیارکند، نبرد می

بکار  سرراست خشونِت آن اندازه  تا بهاین است: فقط  کلی ۀقاعد«. پاکیزه» ۀمداخل
تیره آشتی ها میان جنگ و . مرزبرپا نگهدارندبازی را  هایهاعداست، تا ق نیازبدان که ،ندر بب

دیگر ها ِالییناست.  سرراست خشونِت  از بهینهمیزان  سر کاربردبر  بحثد، نشو ار میتو 
 ،جنگ همزمانولی دهند در آن دیده نشوند؛ کنند، و ترجیح میجنگی را اعالن نمی

                                                        

59 Menschenmaterial  هایی که برای هدف مشخصی، بویژه انسان( شمار: )آور و ننگینای شرمواژه

 .باشندعنوان سرباز در دسترس میبه
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گردند می]احتمالی[  شوانا ِی ایستادگهای کانونهر زمان دنبال  هاِالیینشود، زیرا همیشگی می
 نمایانتر انداز همیشه روشنیستی این چشمِالیین ۀکنند. در جریان توسعو آنها را خاموش می

هایی کردند، در ویتنام و اتحاد شوروی در افغانستان مداخله آمریکا ۀشود. ایاالت متحدمی
دان یستی را بیش از اندازه پشت سر گذاشت و بِالیین سرراسِت  خشونِت  کاربرد ۀکه فلسف

کرد، چیزی که  کاربهتر  بسیار 1991نشدند. در جنگ خلیج ]فارس[  سبب هم پیروز
دی  ۀنامای در هفتهگونهبه Habermas 60هابرماسآن ارج نهادند.  به یستی همِالییناندیشمندان 

یستی را بدرستی بیان ِالیین ِی ورز–خشونت ِی کل هایو قاعده روشن گردانید DIE ZEITتسایت 
کسیونژیرشی ] سانهتنها بحقوقی و اخالقی های دیدگاه زیراین جنگ را »:کرد باید  [آ

 از قطعنامهیک ]دقیق[  پرسوِن و بسیار کرانمند توجیه کرد، که با ابزار پلیسی، یعنی با ابزار 
 .«گرددمی نیرومند [ملل ۀجامع] اندرنفانیهمدارگان 

دانشیک یستی نیاز باالیی به بازتاب ِالیین ۀباشد. مداخل ستیو کارساز بایپرسون کرانمند،  
دارد. هدف آن نابودی نیست، بلکه  های نازکدستگاهبه  است تا آنجا که توانستنیو  [علمی]

-می ]جنگ زدگان[ آسیب دیدگان [آلایدهآرمانی ]است، و در حالت  [اصالحَارشایش ]

 دل ژرفایبزرگ را از  فرنشین. در پایان باید سخنان ویندخوشامد گبه آن   پسس بایستی
مردمی –اجتماعی ِی همیشگ هایرابطهدر  همچنینیسم ِالییندر  سرراست خشونِت پذیرفت. 

 موقعیتدر شود که می جابجاهایی دهد و در نهادپذیرش خود را از دست می]سوسیال[ 
 پزشکی.های روانها، درمانگاهها، پناهگاهاند: زندانایستاده آماده اضطراری

 ساختاری خشونتدو:  ۀشمار  ابزارجنگ

سازی  پیروسازی ]وابسته بلکه بر گیردهدف نمی سرراست ِی چیرگ ساختاری بر خشونت
 نامند.می« Produktivität]بازدهی[ وری آبار »را  کارکرد. حاکمان این دیرزمان

                                                        

معاصر و وارث  ی  پردازان اجتماع از فیلسوفان و نظریه  Jürgen Habermasیورگن هابرماس  60

 .کند آمریکایی کار میی انتقادی و پراگماتیسم مکتب فرانکفورت است که در چارچوب سنت نگره
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مردمی ]سوسیال[ را کنترل –اجتماعی هایرابطه کل تا، کندمین بسندهسرراست  خشونِت 
 درشت و زمختیماشین ساختاری  خشونِت  ،یسمِالییندر  هاکاریظریف ۀکنند. با وجود هم

گاهانه است که هربار باید   عملساختاری سراسری و خودکار  خشونِت کار انداخته شود. بهآ
ند، نسازماندهی ک ایگونهبهرا  گانیهم فرآورِش و باز  فرآورششود، که . شامل این میکندمی

 .ها برسدبرخیه بباالتر )و سود باالتری(   ۀکنندتعیین که از آن قدرِت 

است: شکاف میان دارا و ندار،  ساده ِی ساختاری، نابرابر ِی سازکالسیک وابستهشکل 
. کرسی نشانندرا به کشی چیرگی و بهره، تا کندکار میابزاری  همچونداشتن و نداشتن، که 

ها هم با جلوه کند، زیرا آدم« ]طبیعی[ زاستاری» هرآینهتواند برای ما آشنا یا بری مینابرا
افتد، . ثروت و فقر از آسمان نمیانددگرسان سراسراینها دو موضوع ولی یکدیگر برابر نیستند. 

را  ]و کنترل[ دسترسیحق آید که ساختار کار و ساختار شود. بدین وسیله پدید میساخته می
گاهانه از هم جدا می در دسترسی  شده تولیدتاریخی یا  ۀآمدبدست های که ثروتایند و کننآ

 د.نشو گذاشته می سویهیک [کنترلو ]

کار و  همدارانهکنند، با یکدیگر همکاری می ان. آنوجود دارندبه شکل اجتماعی  یانآدم
ابزار  تنها، کنار بکشیمای دورافتاده ۀجزیر تنهایی به خود را بهاگر  حتاکنند. زندگی می

 [امر واقعبوده ]هایمان زندگی کنیم، از این از کار دست تنهاکار بندیم و خودساخته را به
شویم. ما در همکاری از کار خودی و بیگانه توانیم فرار کنیم که ما زاده و پرورانده مینمی
یابیم، ، که اکنون پیش رویمان میرودبشمار می. همین هم برای دستاوردهایی یابیممیی هست

پرداخته شده یا دانش ]طبیعِت[  زاستارِ ، شدههای ساختهچیزکند که اینها دیگر فرقی نمی
داشته باشیم، اگر کسی آن  آنها را در دستتوانستیم نمی ‒د نمردمی باش–و اجتماعی شنیکیتَ 

از بریم. می ریگمردهاند، که ما باهم به های تاریخی. دسترنجنهادرا در دسترس ما نمی
از نابرابر توزیع شود. و  ستیبای ریگمردهوجود ندارد، برای چه این  بنیادیهیچ  اینروی
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 فقطستی کشیم، بایمی کنارای که ما به آنجا ، چرا جزیرهبرجا نیستهم  بنیادیهیچ  اینروی
 کسی دیگر. دستما باشد و نه در  دستدر 

در  هم آند درست همین نکته را انکار کنند، و وشنکحاکمیت می هایراژمانبسیاری از 
ای خسروانی رم خاستگاه خود را از دوقلوه ِی اتورآفرینند. امپر ، که میآغازینهای افسانه

به آنها شیر داده و  ینیداند، که گویا گرگ ماد می Romulus und Remus موسرِ ُرمولوس و 
-می برپا را  Selfmademanساختهمرد خود ۀکاپیتالیستی افسان ِی بزرگشان کرده است. امپراتور

-نمیرا زنده  ا نخستین روزحتدیگری  ی ازبکند، مرد برخاسته با نیروی خود. براستی ما 

 فقطآتش درست کنیم.  حتاتوانستیم کار نمیتاریخی بودن و  بودن اجتماعی ی ازیم، و بدمان
 برایماندسترسی  هایاعدهکنیم،  قبنیادی را فراموش می های ]امرهای واقع[بودهکه این وقتی

، که، کسی که دوبرابر آیدمی« زاستاری »د. و سپس به نگرمان رسنمیبه نگر « ریزاستا»
ای دوبرابر کند، همچنین باید دوبرابر بخورد و در خانهکند، یا در کار دوبرابر تولید میکار می

مقدار شگرف کاِر بیگانه و  به اینکه نگر هادگرسانیبزرگتر زندگی کند. در واقع اینچنین 
د، سهم نشو کاری جاری می]پروسه[ وند ، که در هر فراَر Besitzstände های تاریخیدستاورد

 soziale 61تواند واقعیت اجتماعیاست که جامعه نمی آشکاربسیار ناچیزی دارند. 

Wirklichkeit هیچ آن  جامعه و تاریخ ی ازبهمچنین ها فردولی ، تولید کند ها را  بدون فرد
های قاعده‒  انداین خودسرانهتوزیع و دسترسی بنابر هایهقاعد ۀ. همکنندتولید نمیچیزی 

-مال من باشد، چیزی که من تولید می ستیکه بایاین. برجا نیستند رویهیچبهنیز « زاستاری»

 انگیزْش  رایاند، ممکن است بمن تولید کرده ِی میانجبی کنم، یا چیزی را که وابستگاِن 
                                                        

نگریک –شناختی و شناختبگرتی جامعهشناسی، ی موضوع جامعهواقعیت اجتماعی بعنوان حیطه 61

واقعیت اجتماعی است، که با آن باید مرزی با واقعیت  به معنای دانش زاستاری در نگر گرفته شود. 

آید، در حالیکه واقعیت  بر یی نهادها نخست بوجود می فردها در ژیرش اجتماعی یا بوسیلهبوسیله

نیاز از نپاهنده"( است. فردها و واقعیتهای ی دانش زاستاری مستقل از عملکرد انسانی )"بیپایه

پول، زناشویی و  .شوندکنند و به آن مربوط میاجتماعی با یکدیگر برهمکنشی دارند: آنها تولید می

اند، که فقط پول یا دولت واقعیتهای اجتماعی اند.هایی برای واقعیتهای اجتماعیها نمونه)دیگر( نهاد

Andreas Kemperآس ک مپ ر شوند، برجا هستند. آندرهچونکه بعنوان واقعیتها برشناخته می
  

شناس مردم

شناس آلمانی.و جامعه
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شاید  التارینیست.  [قرارداد عملی] ورزالیپیمان منطقی باشد، ولی چیزی بیش از یک 
 داشت.میرا  سزاواریهمین 

، ریخورداو بر ]دسترسی  ۀکار برای تو، هم ۀین است: همچنحاکمیت کالسیک رؤیای 
 شرکت کنندگان ۀهم در نزد]طبیعتا[  زاستارانه Konzeptن. یک چنین ِبِگرتی برای م [کنترل

کند. به این آسانی کار نمیاز اینروی ، و گرددمند نمیبهرهیکسانی  پسندِی از مردم
باشد. با این  فرمانگزاران ِی ارتشهم باید کاری انجام دهند، و اگرهم فقط کنترل  فرمانروایان

دهیم، و ما کار یکسانی انجام نمی ۀتواند براستی برابر باشد، زیرا همنمیهرگز همه تقسیم کار 
این  دهکننعیینتبرابر باشد.   exaktَرزینانهتواند نمیهرگز  دسترسی توانِش  تقسیِم  همچنین

، که دکنمی گوالشیچنان نابرابری،  اندروِن از  شرکت کنندگانیکی از قدرت است، که آیا  
توزیع جلوگیری کند. تقسیم کار میان –از بازخود را گسترش دهد و  ۀنندکتعیینقدرت 

کنند و نابرابر کار می دو به میزان باشد، که هر معناین ددهقانان در آغاز نباید بجنگجویان و 
خواهد یافت. با تقسیم کار میان سربازان و  گوالش جاشوند؛ اما پرشتاب به آنبرخوردار می

دست به ابزار قدرت فیزیکی  ساب چه واپسین، با اینکه گروه رسدنگر میبهگونه انهمها ژنرال
 زند.نمیهم 

فرق ]دقیق[  پرسونان دساختاری چن خشونِت و  62داراکدر دوران خوب گذشته میان 
گردآمدی  داراِک دسترسی به حق تعیین و . حاکمان شخصی سخاوتمندانه دشو نمیگذاشته 

ساختاری  خشونتآنچه  تهِ کافی در  ۀانداز کنند، که بهدارند و فرض میمیرا برای خود نگاه
رای بهای میانی تعلق دارد، او آن را سده خواهد ماند. سراسر کشور به شاِه اندازد، بیرون می

بر آن استوار است.  او ِی ؛ قدرت ساختار«کندواگذار می» خود زادگاننجیببه معینی  زمان
شود؛ اوست خانوادگی به سرپرست مرد خانواده تعلق دارد و آنچه به آن افزوده می ِی کل دارای

 ۀسد دارسرمایهبه  هر کارخانهکار  ۀفرآورد کلکند. را تقسیم می« خانه ِی خرج»که از آن 

                                                        

 به چمار آنچه دارند، مال. ، احمد کسرویی پاکاز واژه نامه  62
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زند، با و ارزش افزوده را به جیب می« پردازدمی»ها را نوزدهم تعلق دارد؛ او از آن دستمزد
[ کلنیالیاستعماری ] به سرزمین مادرِ مستعمره ]کلنی[ بیشتر از ارزش افزوده. مندی نیز شور

تنهایی تعلق دارد. در روستای پدرساالر یا در ایل مورد استثنایی به یک فرد بهدر  ‒ تعلق دارد
ا اند. آنه، به آنها که هنوز زندهسفیدان تعلق داردخانوادگی هرچه که وجود دارد به ریش

-کسی جانشینکند و چهگیرند، کدام یک از فرزندان چیزی از آن را دریافت میتصمیم می

 شان برآن استوار است.تاریشود؛ قدرت ساخشان می

]و  دسترسی از گزاف ثروتد. نشو تر میپیچیده کارهااکمیت شخصی ریزش حفرو با 
شود. آن شناخت، که کار اجتماعی است نمیبرشناخته این آسانی واگذار و  ، دیگر به[کنترل

های اند، جزو مهمترین دستاوردخودسرانه[ کنترلدسترسی ]و حق و توانش  هایهو قاعد
-کار را بهاین ِی سازماندهشوند آماده می هاهشدد؛ و سرکوبنآیشمار میبه تیکدمکرا دوران

در  [کنترلدسترسی ]و های قاعدهگذشته انجام دهند. سوسیالیسم  حاکماِن  ِی همان خوب
pursuit of ِی خوشبخت ِی ریپیگ»برده است،  پرسشرا زیر  [کلکتیوگردآمدی ]سطح   

happines » شود،  توانگرکه  از آن بازداشت،توان نمیرا کس آن هیچ ۀبر پایآمریکایی، که
شود، استقالل تقسیم می گوناگونهای به کارکردیی داراد. دار میروا به سطح فردی را  گریز

یا از دست  بازستانده شود تواند بسرعتست. ثروت میا برجاای هتا انداز  تنها مالکیتدر 
که نگهدارند،)و آن بخش از کار اجتماعی( را  حقوق دسترسیکه است،  تربنیادی ولیبرود. 

 سازد. شکار آغاز شده است.می توانستنیساختاری را  خشونِت 

  است، به همان کارهگزاف سرراست خشونِت  ش ازکه فاشیسم در کاربرد اندازه همانبه
 هایهاعد. فاشیسم قاستروشنگری شده ساختاری  خشونتهم از برخوردش با  اندازه
در اینجا  چیره ۀسازد. اندیششکند و آنها را از نو میدسترسی را میکنترل و  توانِش  ِی تراداد

-ساختاری می خشونِت  ِی استوارساز هکه پیگیرانه در را بگرتیاست؛  آپارتاید]مفهوم[ رت بگِ 

زاستاری » ِی ساختارخشونت کند. [ را طراحی میموازیفراهمرو ]. آپارتاید دو جهان کوشد
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ها میان جامعه ۀرابط، به حاکم استها حاکمیت شخصی میان گروه دورانکه در « ]طبیعی[
شهروندان »، «Volksgenossen ]نژادی[ گروهیمسلکان هم»یابد. یک جامعه از انتقال می

دیگر از کسانی تشکیل  ۀشود؛ جامعیا هرچیز دیگر تشکیل می« Vollbürger [کاملُاسُپر ]
-. اختصاص به یکی از دو جهان گریزکنندآنها حکومت میبر ُاسُپر شهروندان شود، که می

. سرزمین، استوار استدو جهان  ناهمگونساختاری بر ساز وبرگ  خشونتناپذیر است. 
-، آموزش، همه چیز میان دو جهان تقسیم می[تولیدفرآورش ] ۀ، شیو [فناوریشناسی ]شنیکتَ 

 آلمان مردِم  دارگاِن ، جهان همفراهمروآلمانی دو جهان  نابرابر. در فاشیسِم قاطعانه شود؛ 
deutsche Volksgemeinschaft  ویژه در اروپا بود، به ۀشدهای سرکوب[ملتنفان ]و جهان

سپیدان و جهان سیاهان بود. جهان آفریقای جنوبی دو جهان، جهان  ؛ در فاشیسِم خاور
یکسره جهان فرودست باشد یا که آن را های جزئی ۀاست بتواند نگران هم ناتوانستنی فرادست

بریده شده و به  کامل[ناناُاسُپر ]کنترل کند. نباید هم بتواند، چرا که جهان فرودست 
از نیروی کار. بنابراین برای زندگی کم دارد، مگر  چیزهر  ازاست. در اصل  ناگزیرهمکاری 

را  ایستادگیهای کانونجدایی را استوار نگهدارد و  کندتمرکز میروی آن  جهان فرادست
 ِی دهد. اینکه نابرابربریده شده انجام می ۀپار  ِی ساختار کار را خشونِت  ِی سرکوب کند، باق

 تیکدمکرا دورانمانند جهان حاکمیت شخصی به نمایش گذارند، در  جهانیرا در  گزاف
 ِی برابربترتیب کند، که در آنها دو جهان طراحی می سخت شده است. فاشیسم بجای آن،

برابر، )»ای حاکم است. فشرده ِی ساختارخشونت  ۀا رابطمیان آنهولی وجود دارد،  بیشتری
 ِی زندگ درخور ِی اهپل ِی بندطبقه»آفریقایی بود؛  فاشیسِم  [فرمول] دیسوِل ، «جدا ولی

کوچ –. سیاستداشت آلمانی نام در فاشیسِم « völkisch 63]نژادی[گروهی های زیستگاه
گذاشته است، که دنیای فرودستی از بر آن را  خود های ثروتمند، که هدفکشور ِن امروزی

                                                        

63 Völkisch ی بشدت ضد یهودی راسیستی است و در این تراداد درونمایهی مدرنش بگرتی در گونه

های قومی بویژه یهودیان از این بگرت ها برای جداسازی نژاد آلمانی از  دیگر گروهدارد.  فاشیست

 کردند.  ]مفهوم[ استفاده می
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، «باشنداینجا  یبایستشدگان، از مردمی که در اصل نمیبیافریند، از نادیده« هاقانونیغیر»
 ناصل بنیادیولی ]تیپیک[ از فاشیسم در جامعه.  نمونه یعنصر ‒ پیامد همسانی دارد

 یسم چیز دیگری است.ِالیینخشونت ساختاری در 

 ار گبرونهای یسم: کنترل بخشِالیینخشونت ساختاری در 

حاکمان  ۀهم هایکارکند. نخست به فاشیسم و به آغاز می شیسم کل داستان را با آرامِالیین
دارد: یم نگهاند برای خود نها غارت کردهآگوید و همه چیز را که شخصی سپاس می

 Once you have their money, you دهیرا گرفتی، هرگز آن را پس نمی شانهرگاه  پول»

never give it back»64فرنجی–خرید ]وفروِش[ 1 ۀشمار  ۀکه قاعد گونه، همان Ferengi   بیان
 آورد، که چگونه ازروی می پراسهسپس به این «(.  Deep Space Nine‒ تار ترِک)ْس  کندمی

به  رسختف ِی جداسازد. پدافندیآید، در آینده باید ساختاری، که از این برتری برمی خشونِت 
 ِی توان فروخت. برترسختی میبه تیکدمکرا دورانجهان فرادست و فرودست را در 

هایی توانشیستی ِالیین راژماِن است، و در هر شده نهاده فرودستان  آزِ  در دسترِس ساختاری 
 دولتی ۀشد ریزیبرنامه توزیعِ باز  ۀوسیل: در غرب کاپیتالیستی بآن وجود دارندبرای ادعای بر 

 Tarifهای تعیین دستمزد پیمان)از  انداز نگر اجتماعی پذیرفته شده ی کههای گروهپیمانیا 
های توزیع در بخش کاالباز ۀایی(، در شرق سوسیالیستی بوسیلجد–گرفته تا حق زناشویی و

 دولتی. ِی های برابرو گارانتی هستومندیهای یا درخواست گارانتی [مصرفیُگسارشی ]

استوار خشونت ساختاری را  [اوضاع و احوال] دهاپیراستااین  درتواند مییسم چگونه ِالیین
یافته از سامان ِی جا بجای، اما چیندبرنمییسم آن را ِالیینکند. نگهدارد؟ در اینکه آن را آزاد 

که در آنجا را  کسها،  هرمانند بورگ یسم،ِالیین. نخست داردروا می را دیگریکسو به سوی 
 نمایدبازنمی خطری را: چیزی که اش پرسه بزندسفینه ۀگذارد در عرش، میکندخطایی نمی

                                                        

وردن بدست آتخیلی ْستار تِرک که مهمترین هدف مردان آن -های علمیف رنجی یا ف رنگی یکی از گروه 64

 .سود از هر نوع داد و ستد است
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[ همگانی توان گفت هر روز، روز درهای باز ]بازدیدیسم میِالیینهرگز نباید نگرانش بود. 
های فرودست زند[، که پیشتاز گشایش جهاناندازد ]الف میغبغب میدارد. سپس باد به 

 کهچوندر جهانی فرودست زندگی کند، تنها  ستیکس نبایکند، دیگر هیچاست. اعالم می
 توانشدارد. دسترسی به  معینیزاده شده است، جنسیت اشتباهی یا رنگ پوست  جادر آن

فرادست در آینده برای همه آزاد است. بسیار ریز زیر آن نوشته شده  جهاِن  برترِ  ۀگونساختار 
 «شود.ها مربوط میِالیینا که به تا آنج»است: 
کند، الزم نیست جهان برتر از میان برداشته شود، زیرا این ادعا میبنابر ترادادی یسِم ِالیین

ک رُ یسم پیشرفته ِالییندهد؛ و می« توسعه»های برتر های فرودست را به جهانجهان ۀهم خود
 سترگهای پراسههایش باید جهان برتر را نگهدارد، تا با توانایی کهدهد، توضیح می و راست

های چندگانه از جهانراژمانی . در واقعیت [قضیه] روی ایدئولوژیِک اینجا تا  ‒گشاید وارا 
-روانهایش شوند و مرزمی جابهمواره جا شبازیگرانه ، کآیدپدید می فرودست–فرادست و 

 آنبه  هماناموقعیت خودی  ِی دگرگون. شود پاشیده ازهمساختار  خودِ نکه آیبولی ، ندا
و  دهیستی شایستگی خود را نشان دِالیین ِی کشعصاره ۀدر برنامآدم ، که گی داردبست

د و در  نرا در دسترس قرار ده [منابعها ]بازَخن برای اینکه، ندهمکاری ک سختکوشانه
 ۀوسیلب درآیهدهد: یسم اجازه میِالیینبرابری که  آناست د. این نکن واردیستی ِالیین–راژماِن 
 ِالیین–ناو  ِالییننابرابری میان  راهن با بورگ. در این بود–گانه، یMutation جهشی ِی دگرگون

 شود.شود، بلکه افزوده میکم نمی

، رقابتی جهانی بر سازندیم ذیرپرخنه ولی، چینندرا برنمیهای فرودست از آنجا که جهان
شوند، پیوسته می ترنفوذپذیرهای فرادست آید. همچنین جهانسر قدرت ساختاری پدید می

د. جهان فرادست دیگر همانند انجاماندازی میهای بیرونروندفرارتبه و  کاهشبیشتر به 
های ، کمتر به فردجذبها در بورگ مانندها ِالیینیا گروه مشخصی نیست.  سرزمین معینی

ها. کسی که [کلکتیوگردآمدی ]و  شارینشدهند تا به نشان می دلبستگی جدا از هم
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کشی دارد، در جایگاه باالتری در بورگ عصاره وندر و در  چنگش را خوب در انمردم
ی کردن ِالیینکوشند، با و می یابندجهش میها ِالیینها به روز آدمشود. هرجذب می

 جهش برآیند. آناز پس  خود ِی گردآمد

 خود ِی گردآمددر سر قدرت ساختاری بر دهند، آنها کار را انجام میها چگونه اینِالیین
شوند، کجا که گمارده مییا به هر شوندپدیدار میجا که ها، هرِالیین ۀ. همندکنمی ریسک

 کند: رهایی از کارِ می نیادبساختاری را در پنج پله  ، که خشونِت نهندمیپیش ای برنامه
های خارجی؛ تماس ِی برپای؛ کنترل سازمان کار؛ [کاریهمان] ورزالی –، تکراریهمیشگی

 یسم خشونِت ِالییندر مالکیت. روی این پنج نکته در ]انتقال[  بجاییجاکار؛  ِی شکل کاالی
 .باشدمیموضوع جهان ترین [ارگانیک] یسازمانشود، انگار که می فرآوردهساختاری 

کسی در اصل برای هر ولی، رسدمینگر به[ abstrakt نابسودنیآهنجیده ]انتزاعی، 
دهد، ای را تیمی انجام میشده است. گروه کوچکی را در نظر بگیریم، که پروژه شناخته

یستی ِالیینچگونه فراشانی نین چ. خزندپا می و ستچهار دکه هنوز کودکانی بازی گروه  مثال
-ههای بشوید؟ نخست خود را از کارمی ِالیینعنوان بخشی از گروه، شود؟ چگونه شما، بمی

-میه ند، دور نگزندگی سر و کار دار  سرراسِت های ه، که با نیازمندیانروز  ۀساد اصطالح

آن این از هرچه که در اصل موضوعی در ، تیمار کودکان، بنابرُرفت و روبدارید: پختن، 
نمونه های دیگر تمرکز کنید. برای دهد، تا بر روی چیزگروه بازی است. این به شما زمان می

دهید )نه میانجام های خرید را بندی شده برای همه درست کنید.  شما لیستزمان ۀبرنام
ر گو همچنین مات و خسته به ن تان به همه چیز هستحواسخود خرید را !(. از آنجا که 

با  بگیرید. شما دوش ررا ب بیرونیاست، که تماسهای  آشکارمانند دیگران، فقط آیید نمی
، با [یسود همگانبه] غیرانتفاعی ۀپروژ  ۀمالیات در بار  ۀ، با ادار کمکهای نقدی ۀدولت در بار 

. کنیدگفتگو می های بهترسالن ۀمحلی در بار  ِی مالی، با دفتر سیاس ِی پشتیبان ۀکار در بار اداره
آفرینید. بازار گیرید؛ شما آنها را مینمی ر دوشواقع شما تنها تماسهای خارجی را ب در
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که دیگران برای بدان گاهای نیاز است. کریسمس باید در شهرداری برپا شود، به کار رسانه
ی که با بیرون کنید. این بخشکنند، شما غرفه را سازماندهی میبازار،کاردستی درست می

، هر شکلی از احساسهر و مِ ها یا های مالی، رابطهککم ‒سازد سرمایه می ردکار داوسر
 ایتازههای اتاقتواند برای آن بکار گرفته شود، که به بدست آمده از بیرون می ۀسرمای

 فقطدرنگ دو سرپرسِت کاردستی تعیین کنید؛ که . بهتر است شما بیکشی کنیداسباب
پیگیرانه کنند. در تمام مدت شما خوبی ردیف نمیها را بهکارها کاردستی درست کنند؛ بچه

 خویش ۀهستو در  گیردبهره میاز کار بیگانه  جایی که بشودکنید، که تا تنها آن کاری را می
طلبد، می خاصی ِی کار در آغاز نیروی درونشود. اینو هماهنگی تشکیل می دهیاز سازمان

آید و شما با با غم عشق می شما]مادیِن[  ها و همکارِ بریدگیها و که کودکان با زخموقتی
خرامید، تا به شده است، می بایستهدفتری که در این میان اتاِق پرواز به کهای سبُ گام

-آسان می یکسرهکار ساالنه پاسخ دهید. ولی با زمان همه ۀپاسخ برنامهای هنوز بیپرسش

 است. مهمشود، کار شما البته 

آید. شما دیگران را که به آنجا رسیده باشید، گام تعیین کننده در پس آن میهنگامی 
خسته و  آغازینهای کنید، که کار بیگانه باید پذیرفته شود. بخشی از عضومیخرسند 
را این باید همکاران دیگر ای ندارند، بنابرایدهها دیگر کاردستی هایاند، سرپرستسرآسیمه

از داستان  نیزاند، بلکه ر و تازهتنها تَ های تازه نفس نه. اسبکنیدهمراه  بکار گمارید یا با خود
در برابر  sozialمردمی –اجتماعی ِی پاسخدار یروهیچ ، و شما بهدانندهیچ  نمیگردآمدی 

 کِل را با انتقال  خود ۀپرورددستزمان است که شما  پرسشآنان ندارید. از آنجا دیگر تنها 
–صوصیخ ِی سترادی ۀبوسیل ای، یاگزینه ‒فرد خویش جشن بگیرید  اختیار منحصر به بهغرفه 

 ۀبوسیل، یا برگزینندمدیر عامل ه جایگاه گذارید شما را بیا در اینکه می حاملساختاِر  ۀندساز 
 نهاد کاردستی. ِی و بهساز توسعهکمیسر ویژه برای  ۀساختنو  ِی کرسبرای  نویسینام
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 –کشورهایاز گونه کند. اینعمل می گونهمینهبهانگار داستان خوبی است؛ ولی درست 
ها شرکتاز گونه ایند. نشو میساخته « های نوپاکشور» استعماری–پسا جهان سوِم 

مردانه )و  کامیابهای بیوگرافیگونه ایند. نشو میدرست  تی[ملیترانفانی ]فراهای کنسرسیوم
-چنین می Bill Gatesد. بیل گیتس ندهادامه میبه روند خود گاهی زنانه(  نیزبر آنها  تکیهبا 

و پس از کنند، پیش روسی چنین می کارگزارانکنند، ها چنین میاقتصاددانان بانککند، سر
چنین  های عربو شیخ زیلیردرهای بر ؛ میلیاداری[]بازگشت به راژمان سرمایه دگرگونیاز  
های پروژهاز های صادراتی و اقتصاد ،بسندهخودهای گردآمدیاز  گونه کنند. اینمی

ی ِالیین. هر آیندمیبیرون ]استثمارگر[ کش بهره های کوچِک شرکت ،[آلترناتیو] دگرگزین
 ِی دکاربر –آوری یا های سودچشمداشتگذارند ها نمیِالیینهمیشه آن پنج گام را در سر دارد.  

ساختاری بنیاد کنند، که در آن  کنندن کار میآ؛ روی کنند رهبریآنها را  مدت–کوتاه
 یک بخِش  بنیاد، پرش کیفی، در تعیین کننده ۀساختاری به آنان واگذار شود. نکت خشونِت 

 گردآمدی ]کلکتیو[شود. اینجا کار می جداها رابطه کل، که از نهفته استبه بیرون  دهرویگ
ستد کرد. ولی این باید به روش خاصی  و توان دادشود، که با آنها میمی بخش هاانیگبه 

بیرونی  بخِش  به دروِن  گردآمدی کارِ  کِل نیاز است.  ِالیینیک به برای این سازماندهی شود: 
 نازکیکوچک، و  گردد. آپارتایدِ میازاختصاص یافته دوباره ب تنها به شکِل  ولیریزد، می

است، ولی ساختار ]کلکتیو[  گردآمدیکار باز هم  آید: ساختارِ چشم نمیاست، که بزرگ به
انگیز در این بخش این است، که شود. شگفتتقسیم می تعیین و برخورداری[حق ]دسترسی 

شود، اما در سوبسید ]یارانه[ می گردآمدی کارِ  ۀوسیلنیازی نیست سودآور باشد. و همیشه ب
کسی که آن را عبارت دیگر هرگیرد، به هایش خود آن بخش تصمیم میبرگشت درآمد ۀبار 

که برای آن  تبه کرسی نشانده اسکند و ل میکند. کسی که بخش بیرونی را کنترل میکنتر
با این  موقعیت اضطراریتواند در بتواند خریده شود، می گردآمدیهمچنین کار خارج از 

-پرسش زیریا سیستم ]احتمالی[  یشواناهای دگرگونیاو در برابر  رویهر به . بگریزدبخش 
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توان کارخانه را دولتی کرد یا دوباره آن من است. میای [کنترلو ] دسترسی های ساختارِ نبرد
ها–سودای گانهر داهای زناشویی بست یا همپیمانکرد،  را خصوصی  65فزود

Zugewinngemeinschaft  یا شرکت سهامی  [تعاونیهمیاری ]بنیاد کرد، به شکل
آید، هرگز بازپس گرفتنی دست میل بخش بیرونی بکه از کنتر امتیازیسازماندهی کرد: 

 .بازایستاندبخش بیرونی  ِی نابودتوان به قیمت آن را فقط میگوالش  ۀنیست؛ و ادام

بورگ است. از راه آن قدرِت –ناوتنظیم شده دیوار ایمنی برای فضا« جهانی»این بخِش 
رسند: شان مییآرزوها آماجهای نو به ِالیینشود؛ و از راه آن وارد می گردآمدیجذب به 

–کل ساختار. پیشرفت کردن. با بورگ یکی ِی در قدرت ساختار [بودنپارگرتیدن ]سهیم 
را  خود ِی گردآمدهایی است، که ِالیین ِی پرواینها بینه ت کاروسازفرض برای این  . پیشبودن
یستی در بزرگ و کوچک است: ِالیین ۀجامع ِی بلکه همچنین خشونت ساختارکنند، ی میِالیین
ناتوانستنی  یبنیادبطور ها تاریخی و برتری ۀشدهای انباشتهتوزیع و دسترسی به ثروتباز

ها. ِالیین هایهقاعد همخواند بادست آید، کردن ب–یِالیین راهاند تنها در تو نیست، اما می
 کلیستی، ِالیین راندمان اِی کنترل پای درگیرد، بلکه انجام نمی گیزند واگذاری برای سراسر 

شغل  مه بازروزی روی  از این، ستیزدمییسم با فساد ِالیین روی از این. این است داستان
یسم ِالیینشود. تر میزندگی پیوسته پردغدغه از اینرویشود، و می برچیده دولتی–کارمندِ 

ها را در هنگام ناکامی نگذارند ها و گروهکند، که آدممی باره بحثآن در  اکنونپیشرفته 
بتوانند بار باید  هرآینها ه؛ آنشوند گرفتهند بکار نتوانهرگز سقوط کنند، که دیگر  ژرفچنان 

یستی ِالیین راندمانکه گیرد، اگر سقوط انجام می اینکه. فقط هنوز بیازماینددوم یا بار سوم را 
 است. ناپذیرذشتگدرست نباشد، 

                                                        

65 Zugewinngemeinschaft - ای از تفکیک دارایی در کتاب قانون شهروندی و همهنگام زیرگونه

ماند، ولی دارایی است. در اینجا داراک همسران در طول زناشویی از هم جدا می ی  وضعیت قانون

 سر بمیرد یا زناشویی به جدایی انجامد. ویکیپدیاگیرد، اگریک همسود افزوده شده انجام می ی  همسنج
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 کار رسمی ی دادن بهرتربتبعیض، : سه ۀشمار  ابزارجنگ

 گوناگونهای دستهیی، که مردم و «هانقش»زنند، بلکه از حاکمان از تبعیض حرف نمی
. کنندمیکار ]طبیعی[ بودن  زاستاریبا ظاهر  چنینهم باز در اینجا آنها. بایستی داشته باشند

 ۀبوسیلدارند،  دگرسانهای ها و توانایینیستند. ویژگی برابر  identischیکسان به معنایها آدم
ن در توزیع جایگاهشا ۀبوسیلاند که دیسیده شدهگونه گروهی همان گوناگوِن های سرگذشت

شود، که . تبعیض شامل این میو برخورداری[ کنترل]توانش  کار و دسترسی ِی اجتماع
از آن بسازند: از  ی«املک مفهوم»کنند و  جاودانیهای موجود را مطلق سازند، دگرسانی
 ی«هانقش» ستیبایمیاین یا آن بخش از زندگی در در این یا آن دیدگاه،  های معینیدگرسانی

تعیین کنند، چه چیزی را برخی اجازه دارند و  ناپذیریگریزشکل بهرشد کنند، که   کاملی
و  سرراست[ نیستند. اگر خشونت اند و دیگران ]چنیندیگران ندارند، که برخی چگونه

خشونت ساختاری پرسشی از توانستن و نتوانستن، داشتن و نداشتن است، پس تبعیض پرسشی 
 از اجازه داشتن و اجازه نداشتن، از بودن یا نبودن است.

حساس پیش  بدرستیدمکراتیک  دورانو بدرستی ناشیانه شخصی  در اینجا نیز حاکمیِت 
ست. سایه افکنده اها دگرسانیفانتزی از  اتمام معن شخصی کارگاهی به حاکمیِت بر رود. می

-کم بهکند، بلکه دستپافشاری  نمی رای حِق  بر  تراز یکمدر  تیکدمکرا دوراناز اینروی 

بتواند به تآتر برود و که در رستوران اتاق عوض  شکار –آن که آدم با شلوار بر نیرومندی همان
  In-Groupخودی –سم در اینجا نیز در درون گروهد. فاشیشاب داشتهپوشک بچه را کردن 
-می جداسازی Out-Groupخودی نا–گروه در برابرتر سختفر کند و هرچه سازی میهمگن

که  ایایستادگی ِی و همبستگ سرسختی بر بنیادفاشیستی ]مفهوم[  بِگرِت نیز کند؛ و در اینجا 
–ژادن–برتر[ ِی راسیست]بِگرت آن یک  .کرانمند است ِی ماندگار، چیزی با شودبرو میبا آن رو

ی از اتواند تا اندازهمی برتر باورمندان به نژادیک از  است. هر Herrenmenschentum یباور
 طور قطعبهدر فاشیسم  ست کهاز اینرو ، کند [و دادخواهی]شکایت برای خود  یتبعیض–نا
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تبعیض در برابِر دیگران ولی د. نوجود دار ه جنسیت و طبق ۀحقوق بر پای ِی های برابردادرسی
 .ارندشفمی فرو در جایی میان آدمی و حیوانرا آنها  است، تمام و کمال

کند. معیار برای همه چیز ، به برتری کار رسمی تکیه مییباور–نژاد–برترجای یسم بهِالیین
 ارا ب]تخصصی[  ویژسته وقِت تمام ِی دستمزد است، که کارِ  هستومندییسم آن ِالییندر 

با بر بنیاد قانون تنظیم شده ، شغِل هستومنددهد. این انجام می خوب [طایشر بوتارهای ]
داند، و در واقع از آموزش تا مدت را از آن خویش می دراز ِی ایمنو نظم یافته پرداخت 

؛ «غیر قانونی»قرارداد، یا شاید  ی ازگیرد، بانجام نمی بسندهدستمزد نا بابازنشستگی. کار او 
بطور استثنا  فقطاست که این موجود  آشکاراش است. اصلی زندگی]محتوا  گنجانیده کار او

شناختی است، جامعه ایکمینهو برای زمان کوتاهی بیکار است. سخن کوتاه: بحث بر سر 
و خوراک فراهم  کنندکه کودکان را تیمار مید،کنمیزندگی وار که از کار دیگران انگل

-و کار رایگان خویشاوندی را انجام می Zulieferer هاهآمادگران قطع ۀهزینکم کنند، کارمی

توانند زندگی آنها کارگران رسمی نه مییبآفرینند، که هایی میزمینهپیش انهدهند و فراگیر 
بخش بزرگی از  در ،یشگفت جای، چه کمینهاین «. هویژستکار »کنند و نه کار، چه رسد به 

 شود.میتشکیل ها ِالیین

-دارایی ۀهم ۀسرچشم جای بهرا  دکارگران رسمی خو ها بودهبا  ]تام[ هماک ِی پادگویدر 

های یسم برای آنها برتریِالیینپندارند. و اجتماعی می هایتوانمندی ۀزندگی و هم ۀها، هم
توانند از رستورانشان را می صورتحساببرند، در پیری لذت می ایمنیآنها از  آفریند.فراوان می

و هر زمان که بخواهند وام  دریافت را دارند مالیات ساالنه کم کنند، برترین کارت کتابخانه 
و حریم  عمل ِی ، آزاد«کنددولتی زندگی می هایدستیاری»کنند. کسی که بعکس از می

 شود. با اینکهمیاش پیوسته در خطر است، پیوسته احساس گناه به او تلقین خصوصی
گردآمدی  های اجتماعی و کارِ گونه زندگی، توانمندیهمانکم بهغیررسمی دست کارگران
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برچسب های اجتماعی[ ]ُکمک یاریستدهای نیازمند به ، بعنوان موردآفرینندیم ]کلکتیو[
 خورند.می

 خشونِت  ابزارجنِگ بخش است، شنده یا زیاندستگاهی کُ  سرراست خشونِت  ابزارجنِگ 
 ِی تبعیض، همبستگ ابزارجنِگ بخشد. است، که برتری می جایگاهیساختاری دارایی یا 

 شوانا ]احتمالی[ کوچِک  ِی کاست توجه بهیب آنها،«. به آن تعلق دارند»که  کسانی است،
را، که دیگران  هاییروزنه. کنندعمل می]مشترک[  دارانههم ،آمیزتبعیض ِی همبستگ ۀبوسیل

را  یشتنخو  خودبندند. آنها ، میکنند فراهمبرای خود ]ورود[  درآیه ها راهبتوانند از میان آن
فانی نَ در کار ، در خانواده، در جامعه،  ‒ سازندمی سنجهخود را « فرهنگ»و ]ُنرم[  هنجار

کدیگر قول به یکنند؛ ، معامله نمیندهنجار که آنها  ر این بارهو همچنین جهانی. د]ملی[ 
نکنند، مانند  گفتگو ایجداگانه ۀدر هیچ جا و در هیچ رابطدر این باره دهند، که می

هر گفتگو که دهند، می تضمین. آنها به خود Tarifgemeinschaft  66تعرفهبزرگ  همدارگان
درخواست »در  Silvia Plath تآغاز کنند، که سیلویا پال سردیل فرمو و هر تماسی را با 

 First, are you از نوع ما هستید؟ کسیببینم، آیا شما »د: برَ از آن نام می« Applicant ندهده

our sort of  a person?» 
پندارد[ و نه ابزار زیان و کوچک میای ]که جامعه آن را بیشوالیه ِی بزهکارتبعیض نه 

سرد است، ُبرنده و همزمان ُکشنده است.  زارشباجنگاست. کمتر  خشونِت  ۀسلط
فرودست باشد یا  ِی ماناینهوجود ندارد که بتوان در آن رهایی یافت، چه ]هویت[  ایمانیهاین

بیند، هرچیز دیگری را می هااین؛ فقط شناسدنمیباز را  دیگرانو ها اینتبعیض «. دیگر»نوع 
 .است گونهبیمار [انحرافیای ]گردیگر ید ، [ناقصای ناُاسُپر ]دیسهوجود ندارد،  بیشکم و 

رود، اما از میان نمی براستی [طبقهرده ]پوست یا  جنسیت، رنِگ  ۀیسم تبعیض بر پایِالییندر 
برتری  ۀبوسیلرفته –ادامه دهد. و رفته خود ِی هستبه  خویشتواند با نیروی تر میپیوسته سخت

                                                        

66 Tarifgemeinschaft ،همدارگان  ارگانهای کارفرمایان که در گفتگوهای تعرفه با سندیکاها :

 کند. کارفرمایان را نمایندگی می
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ای از توان گفت ترجمهشود؛ میمیدادن به کار رسمی جایگزین و از جانب آن پشتیبانی 
دربر این امر گیرد. تبعیض نو انجام می]سیاست و خط مشی[  ۀنامتبعیض کهنه به زبان و آیین

 قانوِن  ۀبر پای،که بسیاری از برتری یافتگاِن استپذیری و مخدوش کردن چیزی رخنه ۀگیرند
-تر، جهانیتر است، امروزیکارآمد. تبعیِض نو نیست مهمکند. ولی این گذشته را آشفته می

، ولی رساندانجام نمیبه [ کامل]دقیق و  هماکو  پرسونتر، و هرچند که تبعیض کهنه را 
از روی یسم این است، که ِالییندر  [انتزاعیآهنجیده ] . تبعیِض کارکرد همسانی دارد یدرستب

اندیشید؟ شما هم مانند ما میشود. آیا میدور انداخته و ، ارزیابی آزمودهو  تنظیم چه چیزی
کنید؟ سخن کوتاه: زندگی مینیز ما  سانآیا بهاید؟ درست را خوانده موضوعآیا شما هم 

 «هستید؟ ِالیینپیش از همه، آیا شما »

 سرکوبگرانه ِی اررواد، همگانکنترل : چهار ۀشمار  ابزارجنگ

داند، این می هرکسچنانکه دیگران بشنوند. بتوان چنان گفت، که را چیزی یعنی،  همگان
خورد، فیزیکی برنمی هایدشواری گونهکوچک، که شنیده شدن به هیچ در گروهی حتا

 رهبریگفتن ندارد یا اجازه ندارد گفتگو را سخن ۀسی اجاز کنیست، هر [بدیهیآشکار ]خود
ان، یا توان گفت از دهان به دهباشد، می تمرکز نیافتهرسمی و تواند غیرمی همگانکند. 

های سازماندهی شده. هر ا گردهماییها  یدر دیدار نمونهرسمی و تمرکز یافته باشد، برای 
خود را  ۀویژ  طرح[ ناگزار فرمانو روایان فرمانقدرت؛ رابطه میان  ۀرابطاختار حاکمیت  ]س

 امرِ  ِی سازبا جدا نمونهپدرساالری برای  ‒را سازمان دهد و کنترل کند  همگاندارد، تا 
 همگانهای اقتصادی را از گیری، که تصمیمدر این باره؛ سرمایه «سیاسی»و « خصوصی»

 دارد.می دور نگه

گیرد: انتقاد به گروه انجام می پدافندیبیشتر  همگان شخصی کنترِل  در دوران حاکمیِت 
پیشگیرنده است، که بیشتر نگران  ِی ستیز–خیزش. این شکلی از شودمیپیگیری حاکمیت 
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که: آسمان  آیدبه حساب میجامعه از ی اهای گستردهفراگیر است. در بخش ِی مرکز همگاِن 
 اژیر بس بزرگتر و  معنای همگانکنترل  تیکدمکرا دورانبلند است، و تزار دور است. در 

 ،دنشو شکل دمکراتیک گرفته می به از این پسها یابد. از آنجا که تصمیممیتری ]فعال[
تواند میچه کسی که ، بستگی دارد، همه چیز به آن گان گذشتهبسته رکت برونشبا  بنابراین

 دستکاری کندو ، «informieren اگاهاندبی»، gestalten هدشکل درا دمکراتیک فراروند 
-تر باشد و هرچه رسانه. هرچه چارچوب اجتماعی بزرگ[manipulieren]در آن نفوذ گذارد 

 تریسنگین ۀهمان اندازه هم پول و قدرت وزنبه، دنتر باشمهمعموم  به ها برای دستیابی
آسانی بهکند: می فرمانرواییش خود ۀبوسیل درخور نگرشیبخش  درد داشت. قدرت نخواه

برای نفوذ  شنیکیتَ خرد، که ابزار مالی، سازماندهی و را برای خود می همگانبدین وسیله، که 
د، هدفمندانه نآور که عموم را بوجود میهایی بستگی. فضاها و را در اختیار خود دارددر آن 

 ِی های برجسته و مرکزکنترل دیگر تنها شامل جایگاه ،تیکدمکرا دوراند. در نشو اشغال می
شود. آسمان های آن میشود، بلکه شامل کل آن، شامل هرکدام از زیربخشنمی همگان

 است. باشندهشود، و تزار همه جا تر میکوتاه

گسترده و  کند، سیاست پیگردِ اداره می [تامهماک ] استی از کنترِل فاشیسم این را با سی
رخ  عمومبرابر دیدگان زندگی دیگران[. آنچه در  ۀو شیو  گروش]نسبت به  ادیکالر  ِی روادارنا

در  ض[ناقتپادگویی ] ۀندانبرانگیز رهزینه و پُ  شود. این روِش دهد، درست از پیش تعیین میمی
سرکوبگرانه و  ِی روادارکند: برای تر[ باز میتر ]دقیقرسونهای پَ کارویسم جا برای سازِالیین
 استداللی.[  Formierungگیریشکل،آرایشش ]دیِس 

آن ، که کندمی اعتمادقدرت  ِی دستچیرهیسم به ِالیینسرکوبگرانه یعنی، که  ِی روادار
از  ها[امحتو ] َپرَبنهکند. شرکت در عموم برای همه آزاد است، و  فرمانروایی دشخو  ۀوسیلب

بوتارهای  ِی بعنوان کارت شناسای یعنی، ندها و انتقاد آزاددیگرگردی. ندانشده پیش تعیین
گروهی اجازه  هر هرآینهاست، زیرا  کرانمند تاثیرد. فقط نآیشمار میدمکراتیک به]شرایط[ 



 

176 

 

روشنی بهتر گروه حاکم ب، و ابزار ی بپردازدهمگانبه کار دارد، با ابزاری که در اختیار دارد 
گهیاست. گر  ی کاردست ولیکند. می همگانیکار  ی بازرگانیهاوه حاکم به سبک آ

های ها و شیوهگیریقدرتمندان در تبلیغ برای تصمیم ِی دستچیرهتنها شامل ]مانیپوالسیون[ 
این را هم نباید  گر چهشود؛ خودشان است، نمی [منافعهای ]اندرستکه در خدمت  نمایشی

کند، که به یستی را آماده میِالیین ۀطبق همزمان ]منابع[ هابازَخنکم گرفت. دسترسی به دست
 اشگیریهای تصمیمیابد: دستورکار دستها[ ]برای حل مشکلباالتری  واگشود ِی توانمند

 ۀوسیلکه بای دستیچیرهبر  همچنینتِر پیامدها و پرسون ِی ارزیاببر ، های بیشتردانستنی بر
-و جز اینها اندرست موقعیت، هادیدگاه ِی نگرسنجدمکراتیک ) قلمروِ  دانشیِک های پژوهش

خود را این همیشه باز قدرت بنابر ِی ناهمسنگ. ند، استوار کندعریف میت را رویهمها بیشینهها( 
 سازد.همچنین زیرک و باهوش میخاصی معنای کند، زیرا قدرت به تأیید می

های جاری دست یافت، همزمان باید نگران آن بود، که  بتوان به تصمیم شیوهاگر بدین 
د. این با نتوانند ساخته شو نمی رازمدتددر گرسان ید های دیدگاهگونه هیچ یبنیادبطور 

را تشکیل  همگان گوناگونهای پاره میاِن  Bidegliedهابندگِر آرایش استداللی، که همچنین 
، بطور عمده دشونمیبرجسته ]مسئله[ یک پراسه برای واگشودها دهد. کدام میدهد، رخ می

-می تفسیرشود و چگونه دیده می پراسه چونانچه چیزی در اصل که به این بستگی دارد، 

برای نمونه گفتمانی است، که به « توسعه. »سازدرا می یگفتمان هر، همینشود؛ درست 
معینی تعریف  ۀرا به شیو  پراسهدهد و جهان پاسخ میهای نابرابِر زندگی در شانسوضعیِت 

توان تنها سرکوبگرانه پیش ُبرد، را نمی کامیابهای . گفتمانرسانا ۀتوسع بعنوانکند، یعنی می
و  فرمانگزارانهای دلبستگیها و برای تجربههمپیوستی ]همبستگی[ های نقطهباید  اینها

را  کاراینبرای  آرمانیهای فرضسرکوبگرانه پیش ِی دارروا. پیش رو نهندنیز را  انتقادکنندگان
از  با شتابهای پتانسیل را ، ناکامیسازدتوانستنی میآزاد است و  آشکار . انتقادِ کندعرضه می
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کند، که طرح گفتمان به از سوی دیگر گارانتی میها بازَخن کنند؛ توزیع نابرابرِ  بیرونبازار 
 .نزدیک شود چیره هایاندرستبه سویی برود، که 

و کمتر کنترل  همگانشود. در اینجا می تاکیدیسم پیشرفته بیشتر ِالییندر  نایشَه این بر 
-پذیرند، بلکه خود آن را میهای پیشرفته نه تنها انتقاد را میِالیین. شودمی سازماندهیبیشتر 

 خوانند،میفرا هاگفتگو  گردمیزِ را از آغاز به  بومیهای زیستها سازماننویسند. کنسرسیوم
ای هایی، که تا اندازهدیرتر؛ چنین روشکه تا است بهتر اکنون که:  شعاراین  همخواند با

-تا اندازه دهنداجازه می، نمایندمیبازهای نو را پردازیها و پیشبرای گفتمان 67فتُو –آزموِن 

است که کنسرسیوم فراروندی اصطالح فنی برای « Buying in خریدن در»بردارد.  هزینهای 
 سازگار نیست ها ]امرهای واقع[بودهکند. این با مالی می ِی پشتیبانخود  انتقادکنندگاِن از در آن 

دست بیاورد، و بخشی ب مهمیتواند چیز ؛ فقط نمیآوردنمیدست چیزی بکه انتقاد در اینجا 
 . در اینپاالییده شوداز باال  انهامدتواند کار می همگان کِل با آن شود، که از دستگاهی می

 فراخور به پیوستهها ها و رابطهماند: فضامی بجاگذشته سرکوبگر  به روال رواداری میان
یستی ِالیینکنترل  کردِن  ک. از این راه دمکراتیشوندتقسیم می چیره برای گفتماِن شان راندمان

 فرهنِگ »ن را آحاکمان افزون بر این کند. کار می]عموم  ناخواسته به سود هر همگان
 نامند.می« دمکراتیک شارینِش »یا « دمکراتیک

 ، بازتولید پیچیده]وابسته به هستی[ هستیالوابستگی  پنج: ۀشمار  ابزارجنگ

 ]تئوری یک نگره اها، سیگار، شکالت؛ حتآورد: رابطههرچه خوب است، وابستگی می
-همکاریکه در یکی از یم، آن به وابسته چنینو ما هم د؛آوَر میفرکار وابستگی  خوب. تقسیِم 

برای  گزینههمه یک کنیم. با اینمردمی ]سوسیال[ زندگی می–اجتماعی Kooperation های
را رها کنیم و  [، عینیبسودنی ]کنکرتهای ماند؛ ما آزادیم و در موقعیتی هستیم، رابطهما می

                                                        

67  TÜV-Technischer Überwachungsverein -  آلمان ی  کانون بازرسی و پایش تشنیک. 



 

178 

 

ما شود، اگر رفته میگ گمانی سازمان دهیم. جلوی این آزادی بیدیگر سانبهمان را زندگی
خطر بیندازیم، در مان را هستی آنکهیحاکمیت رها سازیم، ب ۀنتوانیم خود را از بند رابط

ف خالبر]وابسته به هستی، حیاتی[  یالهست ِی . چنین وابستگرا مانبرهنهُلخت و  ماندنزنده
و آن پیامد شود. آید. ]بلکه[ ساخته مینمی پدیدخود و نسبی، خود ب« عادی» ِی وابستگ

و  فرمانروایانحاکمیت است ]رابطه میان  ۀسیاست زمین سوخته در پیرامون رابط
 ۀپوشید، ابزار هستیال ِی وابستگ فرآورشد. نشو های دیگر نابود میتوانش ۀ[: همفرمانگزاران

 هماناد؛ بیشتر کننانه بدی نمی، به ما سرراستسرراست حاکمیت است. برخالف در خشونِت 
دهد، که . اما در پس خوبی چیزی رخ میدکننا خوبی میرسد، انگار به مچنین به نگر می

د و چیزی که ما و بمیکه شاید هم خیلی خوب چیزی  ِی شد: نابودکمیبه زیر ما را  گمانبی
 .نباشیمکامیاب  انتخاب کنیم، اگر در همکارییم ستتوانمی

-می پوشیده نگه داشتهفرهنگی، این ابزار پیگیرانه  بازنمودو در  چیره ِی نویسدر تاریخ

از تاختن به پر ها، دیکتاتور تار و مار کردناز پر د. آنجا پر از نبرد و پیروزی است؛ نشو 
که آن را  بدین وسیله، رهانیمنمیاکمیت ح ِی بسودن هایرابطه از بیشترما خود را زندانها. 
شویم، پیروز نمی هابیشتر وقتکنیم. می ترککه آن را  بدین وسیله، بلکه کنیممی دگرگون

، گذاریممیوارا  کنیم، خانهمی رهاکننده را ناخرسندهایی کشیم. رابطهمیدست بلکه از آن 
 گریختنداری همیشه کنیم. نخستین و نزدیکترین ایستادگی در برابر بردهکار بد را استعفا می

؛ در آفریقا گریختگان ۀ، جامعMaroon هامارون ۀبه جامعدر جامائیکا و برزیل ‒  ه استبود
امروز مهمترین شکل ایستادگی در  ای دیگر. فرار از سربازی )یا سرباز زدن( تا بهناحیهفقط به 

 برابر ارتش است.

ها[ ها ]تعاونیهمکاری ِی رسیم، که در آن از بازدیسها به یک نقطه میاین مورد ۀدر هم
ای است، رویم. این نقطهکار نداریم، و میبرای این ییابیم که شانسدرمیکشیم، یا دست می

سوسیال  ژورنالیست و سیاستمدار] Klaus von Dohnanyi که در آن، کالوس فون دونانی
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دیگر در سیستم دخالت « مردم»( روزی گفت، ینگرانپر از است که  روشندمکرات[ )
]امکان[  توانشدرست این  ولی«. جوینددیگری برای خود میسیستم »کنند، بلکه نمی

مردمی –های اجتماعیهمکاریبتوانیم بر  آنکه. برای همکاری درشرطی است برای آزادی 
 .دست از آن برداریم، باید همچنین بتوانیم گذاریم نفوذ کارامدانه

از ، سرراست« قدرت زندانی کردِن »تر از کارساز آنهمهای گریز را بستن، و راه ۀهم
اسیران جنگی و  ۀبوسیلحاکمیت است. اتفاقی نیست که کار اجباری  آماجپیوسته اینروی 

 گریز: دوری از وطن کندبازی می مهمین اچننقش تاریخی  راز نگ ،کار بردگاِن ربوده شده
سازد. بیش از اندازه را آسان می ِی کشآورد، بهرهپدید می یالهست ِی کند، وابستگرا دشوار می

 هایرابطهدر  هستیال ِی است، وابستگ دشوارکشاورزی در واقع  ۀگرفتشکلهای جامعهدر 
-یک که، پیدا نشودارباب  ۀسر و کل: کشاورزان چیزی کم ندارند، اگر ندآور  پدیدطبقاتی 

[ پیش Pauperismusدوران گذار در  یرپا]د  شت[ را برای خود بردارد. نخست فقرِ دهم ]از کِ 
زمینه برای ایجاد زمین، پیش ِی خصوصی سازۀبوسیل مردمان ِی انبوهاز صنعتی شدن، فقر 

 بدینسانشد، و  درهم شکستهبسندگی د. امکان خودآور ای را فراهم کارخانه]سیستم[  راژمان
های انقالب»به کار دستمزدی پدید آمد. این داستان در بسیاری از  هستیال ِی وابستگ

-زمین را تقسیم می ارضی ]رفرم[ خوِب  ِی شود: بازدیس تکرار می بیستم ۀسد ی«کشاورزی

د، که در پس آنها دیگر هیچ آوَر درمی« های تولیدیواحد»کند؛ بازدیسی بد آن را به شکل 
در رابطه با  هستیال ِی وابستگدیرباز برای هستی جود ندارد. از ]آلترناتیوی[ گزینی دگر 

های ربودن زن از خانواده و از بستگی نمونهشود. برای میفرآورده سکسیسم و راسیسم 
 .کندبازی می بزرگی نقشمرد برای پدرساالری  ِی اجتماع قلمروبه و بردن او اش ماعیاجت

 ِی وابستگدیگری از  ۀگونه. این وابستگی، بنیازی برجا نیستهستیال  ِی برای وابستگ
توانند ها می. جامعهنهفته نیستموضوع ]طبیعت[  زاستارهای معمولی، در به کاال« عادی»

-جمعی در واحد ِی بسندگبرای خود توانایینکه آهای تولید صنعتی را توسعه دهند، بیشکل
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هایمان توانمندیبگذاریم  ایتر را از دست بدهند. نیازی نیست که ما در رابطههای کوچک
اگر در اینجا  . و حتاببریمخودمان را پیش خاص  ِی برای اینکه زندگ ،دنشو  م پاشیدهه از

[ ای]پروسه فراَروندیتوانیم در بپردازیم، می پراسهبه  با درنگ آرامی ِی کنیم و با گیجاشتباه 
-بعکس کاری می یالهست ِی وابستگپیشین بازگردیم. حالت کمتر یا بیشتر دردناک دوباره به 

برای ما نه. پدرساالری به  رروی ربه هبازگردیم، به آن باشد، که بتوانیم نکند، که هیچ چیز 
 گریخته ای نیاز دارد، که در آن زِن کند؛ به محیط اجتماعینمی بسندهدر خانواده  درشتخویی

زمین را برای هدفهای  ،توسعه ِی ماندن ندارد. دیکتاتوررای زندهب ایهبسند هایشتوان
به پالنتاژ موز تبدیل شده است،  بطور کاملای که کند: منطقهاش ویران میتاکنونی ِی کاربرد

ساختن داستان دیدنی د رها شود. همچنین نابَ  [ۀمبادلگهولش ] هایرابطهتواند از بند نمی
نقش بزرگی بازی شدگان، که برای سکسیسم و راسیسم سرکوب دگرگزیِن و  ،ویژه ،گذشته

 68تفسیریسرکوب شده برای خویشتن ِی توانمندبه اینجا تعلق دارد. زیرا  ،کندمی
Selbstinterpretationتوانشکمبود  که پدید آَوَرد یالهست ِی وابستگ سانینهمبهتواند ، می 

 بسندگی.خود

یسم به ِالیین، در دهشسرکوب  بیشتر. ترسی که گرچه آفریندترس می هستیالوابستگی 
اندازد، زمان خود را بر دوران کودکی می ۀ. این ترس سایدیسدترامی باشندهجا همهدر  حالتی

یسم ِالیینکند. گذارد و پیوسته ما را در جوانی و بزرگسالی همراهی مینوجوانی را پشت سر می
خودی را ردیابی و  ۀنیرو و اندیش ِی های آزاد شکوفایزمینه ۀهم مندانه ]سیستماتیک[راژمان

 شیهِ ُس یا روحی[ معنوی، ] ینویسوسیال[، م] کند: از جمله مادی، اجتماعیا را نابود میآنه
کند، و سختی گرفتار می چنان سفت ِی وابستگ هایرابطهرا در آدمیان یسم ِالیین. ]احساسی[

                                                        

68  Selbstinterpretation تفسیری، تفسیر شخص خویش به عبارت دیگر تفسیر شخصیت و –خود

ها ژیرشهای خود را به یک برهمکنشی ]همکاری[ از عاملهای خویش. آدم ی  های رفتارروش

گردانند. این برهمکنشی باید ارزیابی و تفسیر شود. های خود باز میزیستبومی، اندرستها و انگیزه

ی کنند، از جمله نگرهتفسیری درگیر می-نگریک که خود را با فراروندهای خودرویکردهای 

داستانی اند.  ی  ناسازگاری و مفهوم اینهمان
www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selbstinterpretation 
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، [مدرنامروزی ]دهد. فیلم ترسناِک اش را از دست میآنها براستی هستیی از ب آدمکه 
کند و های الکترونیکی را گم میکارت ۀ، که یکی همپردازدمیاین  به ای ]تصویری[نگاره

ها و این است، که آدم کارتهرآینه راستین کند. ترس ها را فراموش میرمز–شماره ۀهم
برای کافی  ۀانداز به اوزیرا  ‒ها را هرگز دریافت نکند یا اینکه آنها را از او بگیرند شماره
برای سپس باز هم ، که داردنوجود  زیادی چیز دیگر دهد.کار انجام نمییستی ِالیین راژمان

 یک زندگِی است، برای  ندهبساندن های ثروتمند برای زنده مکار کند. در کشور آدم
در غرب  ارشناسک–کمتر چه بیکارِ  ‒ نیست بسنده]کیفی[  چونیاز نگاه  رضایتبخش
 کارگر غیرگذشته یا  در شرق سوسیالیستِی ارشناس ک–ترکمکارگر ، چه باشد کاپیتالیستی

 .نوپا ]تازه صنعتی شده[دستمزد در کشوری  کم ِی رسم

 یشناسزیسترا در ساختار ]حیاتی [  یالهستکند، که وابستگی آن کار می روییسم ِالیین
ژنتیکی  ۀبذر دستکاری شد واد خوراکی بام فرآورش ِی جایگزین ۀبوسیل: درنویسد [بیولوژی]

ی دترادا ِی بسندگاقتصاد دهقانی به خودکه بازگشت سان بدین [،استریل]نابارور  پارهو زمیِن 
ما را در  یستبایمیدرمان ژنتیکی، که ]برکت[  ِی جستگاز ُخ شود؛ می توانستنیبازهم بیشتر نا

–خود ی ازب پیراستادها آندر   مادارد، که ایمن  بومیزیست [شرایطپیراستادهای ]برابر 
 با اینهمهم. دیشمیشاید بسرعت نابود  [Selbstmanipulation تلقینی–خودپیوسته ] ِی فتگرفری

و بر اقتصاد  ۀُگرد، بلکه بر نهاده نیست [بیولوژیشناسی ]زیست ۀبر ُگرد سنگین ۀوزناین 
تولید را به باز  ِی سازیسم پیچیدهِالییناجتماعی ]سوسیال[.  [ِت فرساخ ِی ]دستکار ِی سازآماده

دور به ناهار ما سفر چند روزه  ۀتشکیل دهند هایپارهاست. اینکه  باال برده همگانیآرمان 
یسم ِالیینبلکه همچنین شیک است.  سودآورد، گویا نه تنها نزمین را پشت سر خود دار  گوی

-اندازی پاسخ میبا چشم یشخو  ِی زندگپیراستادهای به  دیسشبرای  بسندههای ناتوانشبه 

اجتماعی ]سوسیال[  پیشرفتافراطی و نزدیک به پانزده سال  ِی سازگار–خود ۀسیلبودهد، که 
نباید برای  بومزیست ِی دهد. آلودگبیشتری را اجازه می دیسشبه جایگاهی دست یابیم، که 
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ضروری کمتر شود، غیر ]تولید[ فرآورِش های آلوده و کاهش پرداختن به کارخانه ۀسیلبو نمونه
سیستم های گسترده، [محاسبهَافمارش ]، یننو  سراسر دانشیِک های روش ۀسیلبوبلکه 

آنجا باید تا  هاپراسه ِی ایگشواها و . راه برای برآوردن نیازمندیاینهامانند  و 69یکپارچه کنترل
توانیم، آدمیان ماه پرواز کنیم، ولی نمی ۀتوانیم به سیار پیچیده باشد. اینکه ما می شودکه می

 ۀبیانگر این منطق است؛ شاید هنوز نخست باید در سیار ، وارهانیمروی زمین را از گرسنگی 
یاری پناهی ندارند هایی که در زمستان سرخانمانبتوانیم به بیسپس بهرام پرسه بزنیم، تا 

 .رسانیم

های اجتماعی گزیندگر و راه به سوی برونرفت ، باشد تریچیدهها پهرچه برآوردن نیاز
های وششکشود، می نگه داشتهتر تر و پیچیدهتافتدرهمماندن زنده. هرچه تر استدشوار

چندین  در راه یسم در اینِالیینکنند. برخورد می هستیال ِی تر به دیوار وابستگسختفر دیسی ترا
جا نابود بسنده همههای خود، اقتصادترادادییسم ِالیین، در یکم رود. در موجموج پیش می

« رسمی بخش غیر»ها( و به برآوردن نیاز ۀپیچید)بخش « بخش بارآور»شوند، جهان به می
 ، بخش غیربارآور یسِم ِالیینشود. در موج دوم، در ها( تقسیم میبرآوردن نیاز سرراست)بخش 

–هایی، که باید اخالِق پروژه شمار فراوان ازشود. یابد و سازماندهی میرسمی نیز سامان می
 غیر»ها را به بخش برآوردن نیاز ۀپیچیده شد« دراز مدِت »های راهبردکار بیشتر پروتستانی و 

یسم ِالیینرسمی در ند. گرچه بخش غیر نکد، به این هدف کمک مینآموزش ده« رسمی
های دستیچیره ۀهنوز سرچشم ،استایستاده  بارآوربخش  هستیاِل  ِی اکنون در وابستگ

-د و مینکنیستی عمل میِالیینسیستم از ناوابسته ]آزاد[ است، که همچنین  مردمی–اجتماعی

وابستگی  نوعی پیوندِ در  آشکارا Favelas ُبر فاویالد. جیبنشو  بردهکار به انهپذیر نرمشد نتوان
کند، ولی ست، که از آنها دزدی مییستاده اهای ثروتمند و کارگران رسمی ابه توریست

، کار پیشگامی درسازماندهی، خود ‒د برَ مردمی که او بکار می–های اجتماعیزبردستی

                                                        

69 Integrierte Steuerung; integrated control 
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د. اینکه نکنمی عملیسم نیز ِالییناند و بیرون از ها سامان ندادهِالیینرا  ‒همکاری و جز اینها 
کنند، تجربه می ژرفهای بحران چونانها را گرچه م کار کالسیک جداییزنان در تقسی

 هنایشهمان  بنیادکنند، بر را آغاز می [مستقلیخودایستایی ] ِی زندگآسانتر از مردان سرانجام 
یرون از حاکمیت الینیستی مردمی، که همچنین ب–های اجتماعیکاردانی ِی . نخست نابوداست

-میهستیال  ِی وابستگ Vollendung ِی گفرساختبه  بدان سببد، ند کاربرد داشته باشنتوانمی

یسم پیشرفته ِالیینی آن، که «ها[پتانسیلَتَوندها ]»رسمی و  در بخش غیر ستایش .انجامد
 ای در شکار.، چیزی نیست مگر ترانهآغازدها به آواز میبیشتر وقت

 Superpredators درندگانربَ اَ 

نیست،  از دست دادنی، آوردهیچ یک از پنج سطحی که حاکمیت  ابزارش را درآن فراهم می
که تنها بر کنند، حاکمیتی تعیین دگرسانی های حاکمیت گرانیگاه دگرساِن های گر رابطهحتا ا

است که حاکمیتی که تنها بر  سان کم توانستنیهمانبه، است استوار سرراستخشونت 
 ابباید نیز چیز ایستایی نیست، بلکه پیوسته  ابزارجنگ. انتخاب کندهمگان تکیه میکنترل 

های سطحکه در موقعیتی نیست که دیگر  هر امپراتوریشود. سازگار های هرکدام نیاز
و نابودی بدتر شدن  ِی در سراشیبکند،   تبدیلیکدیگر  بهابزار حاکمیت را دوسویه  گوناگون

 شود.پذیر می، زیرا که آسیباست
برند، ولی در ها نام میحاکمیت را تن هایرابطهکه  برجا هستندبسیاری  های]تئوری[ نگره

. دهدمی رخ چگونه، اما نه اینکه دهدمی رخچیزی گویند، چه دهند. مینمی توضیح واقع
هرآینه ، حاکمیت بورژوازی  die Suprematieنژاد سفید ِی داری، پدرساالری، برترسرمایه

 ساختهنها باید ت که نهاند همتافت هایقانون–مجموعه. ساختآسانی بتوان نیست که به یچیز
را نادیده پرسش این  آدمد. یا نشو پدافندیده استوار گردانیده و نو از باید همیشه شوند، بلکه 

برای  داریسرمایهآن  ۀبر پایتاریخی باور دارد، که   Teleologieِی شناسفرجام، زیرا به گیردمی
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کردنی نیست؛ یا قاطعانه چیزی که امروز دیگر باور ‒ شودمی پیروزاش بارآوری سبب به نمونه
پرستی به پدرساالری یا نژاد گوناگونهای نگرهدهد، در اینکه او مانند پاسخ میبه این پرسش 

را دست باال بگیرد. فهرست ابزاری که در  سرراست خشونِت  آنسو گرایش دارد، که نقش
 در برابرشوند، میآمیخته[ باهم در ، kombiniert] میازیدهار برده و بک گوناگونهای سطح

 کاربرد. دستور سازندمی، چگونه آن را دهدمی نکرت[ شرحمشخص، کسراسر بسودنی ]
-کند، از خانواده تا نهادمی کارمردمی –اجتماعی ِی از همکار پلهبرای حاکمیت است. در هر 

کار وهمکاری در ساز گوناگوِن های دیسهدولتی. این –فراهای دولتی و های اجتماعی تا سطح
-که کالدیا فون ِورل گونهاند. آنها همانهم پیوستهبه خود و ابزارِ  فرمانروایی–های[]مکانیسم

-عروسک در عروسک روسی عمل می سانبه گوید،می Claudia von Werlhof 70هوف

 راژماِن نیستند، اما در درون  یکسانهمکاری با یکدیگر  گوناگوِن های پله فرمانروایاِن کنند. 
دهند، از هنگامی که به یکدیگر چنگ و دندان نشان می ند. حتااانسهممربوطه  ِی فرمانروای

 برند.یکدیگر سود می

از  : درندگانیندادرندگانابر  .برندرا به ارث می حاکمیت گذشته هایراژمان ۀها همِالیین
« معمولی»به درندگان  احت زارشانباجنگباالتر، که هوش، مصرف کاُلری و  عد[مون ]بُ وا

-و دستاورد زنندکنار میرا  افتاده تواناز  ِی های حاکمیت شخصشکل آموزد.هراسیدن می

کنند؛ میاین کارها را ها ِالیین ۀ. همکنند[می نهادی ودرونی پذیرند ]میهایش را در خود 
هنگامی که  شمارند. حتاجهان را قلمرو خود میها نیستند. سراسر ها بهتر از بزرگترکوچکتر

 پرسونانه. و ناگزیرندشوند، به همکاری با یکدیگر سر این یا آن استخوان باهم درگیر می
-کنند و میاز پنجره به بیرون نگاه میهمگی ما  ا. بآیندبه نگر میخود  شکارسان به]دقیقا[ 

 ترمنیااند؟  آیا اکنون بسیار گویند: قشنگ نیست، که این درندگان پیر از اینجا ناپدید شده
 نیست؟

                                                        

 .در اتریش ی علوم سیاسی در دانشگاه اینسبروکی پژوهش زنان در انستیتوپروفسور بازنشسته  70
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 درندگان ابَرهای دیگری از ها هنوز ردهِالیینسوی فرا، که در برون بندیمتوانیم نمی
 ردشان را از آن خود خواهند کشکارد و را خواهند ران هاِالیینکه است برجا باشند،  توانستنی

ویژه با دارند، یا چنان درندگانی، که ب تریمداکار و  زارهای نیرومندترباجنگزیرا آنها  ‒
داند، پس از بورگ چه کس نمیاند. هیچو رهایی از بند سازگار شده ایستادگی ۀتاریخ گذشت

مار کردن نشان داده است، که همیشه کسی هست، که تار و  روی هربه خواهد آمد. تاریخ 
گه های حاکم را بعنوانطبقه -های آزادیکوشش از اینروی. فهمدمیاستخدام  ِی نوعی آ

-جنگ، که دان سببب باز، شاید نگرندمی این تار و مار کردن بهبخشی خطرناکند، که تنها 

 ۀد. رهایی از بند تنها تار و مار کردن و از میان برچیدن طبقنشو می هخریدتری مرگبار زارهایبا
که در گیرد[ ]نشانه میرا  اجتماعی ِی های همکاردیسهآن ، بلکه گیردمینحاکم را هدف 

دو را  هر. ه شودستیز  [با آن] وشود  نامیدهتواند میواره همدر آینده همچنین آنها حاکمیت 
 ِی آناکاوو تنها از راه  کرد[ابی ۀریش] ableiten واخنید]انتزاعی[  آهنجیده ینساآهبشود نمی

که اند، کرده هایی در آنجاچه تجربه، نگریممی یست آورد. از اینرو[ حاکمیت بدآنالیز]
 .شودمیانجام و  [یدهکوشآزموده ]یسم ِالیینهایی از ر 
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 Maquis 71ماکی 

 
 

 
She said you can love me for my anger 
Just form y passion. 
  

 م دوست بداریاتوانی مرا برای خشممیتو گفت  او

 .امعشق و احساسبرای  تنها
 

 «آهنگ جاده»کیپ هانراهان، 

Kip Hanrahan, «Road Song» 

 
 

 

 ما سیویلیست نیستیم.

 یابید.دانم، که شما جهان را درمیمی

 باشد، باور کنید. perfect   هفرساختتواند زندگی نمی
 

 «سالح اهریمنی»عنوان ماه در تی به-آیس

Ice-T as Moon in „Mean Guns” 
  

                                                        

اُمی هستند که در  24 یسده ی  ها سازمان پیرا ارتشدر ساینس فیکشن آمریکایی ْستار تر ک ماکی 71

برای . شوندپدیدار می  Voyagerو  The Maquis, Deep Space Nine, The Next Generationهای اپیسود

  .در ویکیپدیاStar Trek( Maquis )توضیح بیشتر نگاه کنید به 
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 هاحب. ش1

در خود  شناختشناسند. مردانی که ویم که هیچ فمینیستی نمیشمیروبرو مردانی  اهنوز ب
شان، مردانی که نه با فمینیستی زندگیگیرند، نه از ها میها را فقط از روزنامهفمینیست ۀبار 

شخصی  در تماس دیگری ۀگونکنند نه دوست هستند یا به کنند نه با او کار میزندگی می
عنی توان فهماند، که زندگی کردن با یک فمینیست یسختی میهایی بهچنین آدم هستند. به

: دعوا بر سر شستن یشندانداست میآمده SPIEGELاشپیگل  ۀناما به آنچه در هفتههچه. آن
، این زندگی اندیشند می. یا اینکه تختخوابپایان در بر سر شغل، بحث بی اوردیهما، هظرف

 دانند.هیچ نمی به هر رویشیک باشد؛ فقط برای خودشان نه.  اندازهبیباید 

بر سر  کشمکشها. است فتهنهبا زنی عادی ]نرمال[ در سطح دیگری  برخورددر  دگرسانی
کار و  های[مفهومبِگرت ]مردان از زنان[، بر سر  ِی ها ]برتر پندارها و شووینیسمتقسیم کار

، که خود را ندانداز به راه میهمچنین زنانی  ها راها و چالش، بر سر دیدگاهشهای اندیششیوه
-خواهند ن [فعالژیرا ]زنان دیگر  به همراههرگز یا نخواهند پنداشت  هافمینیستبجای هرگز 

از آن کنار بکشند.  یکسره، که بتوانند خود را ندشو یافت میمردانی سختی . و امروز بدش
روشن ندارند، بدرستی  هاتنگاتنگ شخصی با فمینیست ۀتوان به مردانی که رابطآنچه نمی

 نیستند. Zivilist 72ا سیویلیسته، چیز دیگری است: اینکه این زنگردانید

تعیین را  واقع[ های]امر  هابوده بعکس[ هافمینیست] آنهاپرسند؛ می سیویلیستزنان 
-نه. دگرگون کنندگی خویش و جهان را اند، تا زند ها را پذیرفتهاند و خطردهاند. ژیرا شکرده

نگر تنومی و از  اندرزمیدهخود  موضوعاند، بلکه برای آشکار ساختهشان را یهاتنها خواسته
-بهره نگرفتهاند؛ از جنگ جنسیتی کرده ویران شان راپشت سر ی هاو سیاسی پل [شخصی]

 آورشگفتکند. آنها می دگرساناند. این چیزی است که آنها را ، بلکه آن را انجام دادهاند
                                                        

های ارتشی وابستگی ندارند و در ها مردمی هستند، که به هیچ یک از سازمانسیویلیست  72

 کنند.ی خود را همراهی میفضاناوها تنها خانواده
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-می پرشتابانه گیر ها را نفسها و موقعیتبرخوردارند. آدم ورزیدههای هوشیارند. از واکنش

توانند کسی میو روی چه ندیکجابرونرفت های که راه اندیشند،می به آنند، پیوسته سنج
پرسید. وقتیکه هدفی را دانند که گاهی نخست باید شلیک کرد و سپس حساب کنند. می

ند؛ همچنین در نهچندان ارج نمی ابزار ِی هماهنگ. به آیندباشند، کوتاه نمی بدست آورده
 در رؤیا سختیآیند. براه بسیار دور میاندیشند. از های خویش نمیبحرانی به زیان موقعیت

دانند و چیز میر وفاداری را باالتر از هکنند. می خود را در تنگنا حس به تندیو  دهست
 ناگزیرکنند، که اه آرزو میبگ رند. گاهاشمست ارجمندتر میدشمنان نیرومند را از دوستان ُس 

دهند، که می رنج، و بسیار به خود نیرویی نداردچندان هم  شهِ ُس این  ولینباشند بجنگند؛ 
توانند بفهمند، به زنان سیویلیست نگاه نکنند. نمی بچشم کوچکی و خواری اندازهبیش از 

کنند. از رفتار نمی با سیاستاحترامی شود. آنها بی ، که بهتابندمیبرها چگونه برخی آدم
اند، دیده را هاییبستگیاند. بوده نبرد. آنها در میدان جوینددوری میمردمی که تنها مهربانند 

 .قرار استچه داستان از دانند میو شناسند. که دیگران نمی

ها ، شاید که این ویژگیدمانراه میهبها چشمشان، گاهی سالانهمردیا  انهزن ۀرابط شریک
-بی . اینترادیسند راستینهای به سیویلیست ، منظور[رظمورد ن]نگریسته ند و زنان فروکش کن

هستند،که در « 73کریسمس مرگبار»در  Charlyاست. آنها مانند جاسوس پیشین، چارلی  امعن
های کهنه دستیچیرهکند: آمریکایی را اداره می ِی یکوچک بورژوا ۀخانواد ِی این میان زندگ

که او وقتی نمونهکنند، برای رخنه می روزانگی]سطح[  ۀرویاز میان  سرسختانه باز همیشه
-کارد از پای در می پرتاِب یگانه با را دیوار آشپزخانه مگس روی  دکنَ می پوست هویجد ر اد

. یداین بهتر است خود را آماده کنبنابر«( آید.آشپزها چنین کارهایی از دستشان برمی)»د. آوَر 
-این حساب کرد، که هر یآیند؛ ولی نباید روهای زندگی کنار میبا سازشاکنون همآنها 

 ا واژگون نکنند.لحظه آن ر 

                                                        

 Theطوالنی شب خوش ی، به انگلیسی بوسهTödliche Weihnachtenبه آلمانی کریسمس مرگبار  73

Long Kiss Goodnight 
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جالبی کرده است. در  پیشرفتسالهای اخیر  پسندِ در فرهنگ مردم« سیویلیست» مفهوم
« Hackersهِکرها »ندارد. کاربرد کالسیک آن در  ربطی[ میلیتاریسم] ساالریارتشاینجا به 
 ‒« ؟ کشف کندتواند هیچکس نمیرا  Wurmprogramm مِکرْ  ۀنگفتی، این برنام»است: 

نو  معینهای شکل شیوه همیندرست به« ها هِکر هستند.توانند. ولی اینها نمیسیویلیست»
توانند. فمینیستها می ولیکشف کنند. توانند سیویلیستهای زن نمیپدرساالری را  ۀو زیرکان

در  Repleyی عنوان ستوان ریپلِ به Sigourney Weaverر فقط کافی است، مانند سایگورنی ویوِ 
 Jean-Pierre Jeunetآمریکایی به کارگردانی  ِی تخیل–د ]فیلم علمیییبو برا ، آن «4 ینِالی»

1997.] 

پسند یافت های مردمها و داستانها در بسیاری از فیلمسیویلیست–ناها و سیویلیست ۀباژگون
هایی نمونه فقط« اهریمنی تفنگهای Mean Gunsمین گانز »یا « Hackersِهکرها »شود. می

ساگا –«ِالیین» کلشود. کار برده میروشنی بهدر آنها ب]مفهوم[  بِگرتهستند، که این 
«( شرکت)» ها و کنسرسیوم سفارش دهندهِالیینکند، که [ از آن زندگی میِالیین ]داستاِن 

، «(1 ِالیین)» ]ِتکنیکی[نیکی شتَ  کارکنان ۀهمکه گاه بداناند، یستی ایستادهِالیینپشت منطق 
-می انامید نشهای ناسیویلیست همچونخود را «( 4 ِالیین)» کدانشیو «( 2ِالیین)»ارتشی 

کمابیش ها زارها و دستگاهباجنگدر  گرچهتوانند، زیرا نایکسره  موقعیت، که در برابر هندد
وجود دارد، که  Ripleyند، که موضوع چیست. و سپس هنوز ریپِلی یابنمی، دراندشدهغرق 

بژیرد تواند می از اینرویفهمد چه خبر است، و است و نه سیویلیست، که می ِالییننه 
های واقعی و خیالی پدید آورده نگارهاز  انبوهیپسند . فرهنگ مردم[handeln ژیریدن]

های جای فیلمها را به تصویر بکشد. بهسیویلیست–ناها و میان سیویلیست دگرسانیاست، تا 
ها ابرسیویلیست از اتاق نشیمِن سیویلیست همچونرانه، که در آن کمیسر گنتنگ–جنایی ۀکهن

کند، فیلم گانگستری به سبک دفاع می« در بیرون» و رازناک فهمیدنینا اهریمندر برابر 
-ها را صحنهسیویلیست جهاِن  ِی فردی و جمع ِی شود، که فروپاشمی پدیدار)پست( مدرن 
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، نوجوانان امروزینبه آنها دارد. فیلم ترسناک ]عالقه[  انَدَرستیهنوز سختی کند یا بسازی می
گاه را با نا کند، که در چیزی می ِی قربان نودیوشو خ[ خاص ۀعالق] Vorliebeبهزونه آ

پردازانه با  خیال یحساب–انه، تسویهبراندازگر مانوری  ‒ نهفته استسوی جهان کوچکشان فرا
[ سالن رقص ]دیسکو[ در آغاِز  ]فیلِم  ۀتا صحن« Screamفریاد »ها، از ]فیلم[ سیویلیست

 «.Bladeتیغه »

-چیره ،خاص ۀفروپاشگران شناختکم دارند،  معینیهای [تجربهآروین ]از ها سیویلیست

کلی داشته  یآنکه دیدبی شوند،کار میدست ب ایزمینهپیشآنها بی از هیچ های ویژه. دستی
دهد، فاشیستی به آنها اختصاص میپسا ۀ. در فضای تنگی، که جامعرخ خواهد دادباشند، چه 
، کسی از آنها کنندویژه پایبند برا  دخو اینکه برای نگهداشت این جامعه  کنند.حرکت می
-های ویژه انجام مییا یگان ای[کار ]حرفهپیشههای کار را ارتشاین ‒ندارد  چشمداشتی

، با [ در یونان باستان ]دولتشهریونانی  Polisی پولیس «Idiota پخمه»دهند. سیویلیست با 
است، خویشاوند گوالیده « پخمه»،که از آن سپس مفهوم «Privatmannمرد خصوصی »

گاهی ندارد، که به رابطه ندارد، مشکلی با آن ندارد، که  دلبستگیها است: کسی، که هیچ آ
را ندارد، تا مداخله کند.  بایستههای دستیچیره نیزها را دیگران بگیرند، و کسی که تصمیم

 .نوع مهها از هزمردبرای میخانه  [آلایدهآرمانی ]کارمند 

 افسونگرو فریبنده انگیز، جهانی شگفت

که  سامانیکنند، آن می اقامت Maquis ماکی در هایی هستند که ها یکی از گونهفمینیست
های اجتماعی، سیاسی و های بسیار دارد. نبردندارند. ماکی گونه چیرگیها بر آن ِالیین

چون و چرا بید، که با یکدیگر نآور ها را پدید میزاناز ماکی یهای دیگردیگر، گونه ِی فرهنگ
آنها باید گفت، که سیویلیست نیستند. از اصل  ۀهمیشه در آشتی ]سبز[ نیستند. ولی برای هم

محض آنکه  به، بیستمی ۀسدکنند. مردمی هستند، که هر انقالب سود یا آسودگی پیروی نمی



 

193 

 

ها را باال زدند؛ مردمی که نزد آنان ها آستینِالیینو  به نابودی آنها کوشید، ،یدبه قدرت رس
 .کنداثر نمینوازد، خود می، که هر شهری به روش 74پشت صحنه ِی سیاس ِی موسیق

مشخص را  یسامانآن «( der Buschبیشه )»ماکی  Résistance فرانسوی ِی ایستادگدر 
 فیلِم –درآیه. همچنین در یره نبودندچشان بر آن ها و همدستان فرانسوی، که نازیردکمی

Pilotfilm ووِیجر « »کتار تِر ْس » از سریال سوِم  بسیار نوید دهندهVoyager » که پیش از این(
مرزی  ۀاز آن نام بردیم( یک ماکی وجود دارد. اینجا آن منطقه در ناحی« سرپرست»نوان بع

دو  ِی یستِالیین ِی است، که از پذیرش برادر Cardassian 75هامیان فدراسون و کارداسیان
کلینگون یک زن سرکش نیمه ازناو ماکی زند. فضامین سر بازامپراتوری بزرگ و پیروی از آنا

Klingon 76ِی و یک وولکان« آمریکایی ِی بوم»، یک Vulkanier شود. میناوبری پوست سیاه
پوست و تا ای، زنی سفیدسهمیه–ناو فدراسیون، با یک کاپیتاندر وویِجر، فضاآن  در برابرِ 

اش خانه مانده، که نگران سگ در[گردگرجنس] سیستکْ درد هتروِس [ ]احساِس  ۀآستان
فراری بعنوان  یزانماک رودربایستی ساده لوح ژاپنی؛ و یک بی اما ،ت مهربانکاداست؛ یک 

 شویم.رو میبخلبان رو

شنویم. فضاناو آنها نش چیزی نمیباشندگاما دیگر از ماکی و « وویِجر»نه در افسوسمندا
کسیونها ]ژیرش جریاندر  فرمان  زیروویِجر  ۀشود، کارکنان دو کشتی در عرشنابود می ها[آ

-به [feminine مادین ۀشناس dieحرف تعریف  با کاپیتانdie Kapitänin فدراسیون ] کاپیتاِن 
با این پرسش  زکلینگون روزی با، نیمهB‘Elannaایالنا ´پیوندند، و هنگامی که بمیهم بهزور 

 ۀبرای همرا بنیادی[ وابسته به هستی، ] هستیالتواند این تصمیم چگونه او می»د: وبشآمیبر
زیرا »دهد: کوتاه و زیبا پاسخ می Chakotay چاکوتای او پیشیِن  ِی نزاماکی همرزِم « ما بگیرد؟

                                                        

74  [muzak ] politische Fahrstuhlmusik 

 .آیندی کارداسیا پرایم میتخیلی استار ترک که از سیاره–ها در سریال علمیای از فرازمینیگونه  75

اند به اینکه، احساسات و شدهی وولکان اند، که شناخته واره از سیارهی انسانها گونهوولکانی 76

ها یکی از وولکانی. کنندآنها از منطق ناب پیروی می. کنندو کنترل می ابراز مهر خود را سرکوب

 .چهار بنیادگذار فدراسیون هستند
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با این «  [ است.masculine  نرین ۀشناس  derبا حرف تعریف ]کاپیتان  der Captainاو 
دیگر هرگز از این « وویِجر»رسد. پایان می نمادین و دلخراش داستان ماکی در سریال به ۀتجرب

بورگ هم کاری از دستشان ساخته  درستی نیاسود؛ در اینجا دیگر زنان خوش اونیفرِم ضربه به
 نیست.

ها تاکنون ِالییند، نآیکننده در واقعیت هم پیش میهای نومیدگونه ماجرا که اینهرچند 
شعار  زیر واپسین آنها، آن ۀدر بار  پیروزی هایاند، ماکی را نابود کنند. خبرنشده کامیاب
 ماکی،. نهفته استساختار ماکی  در. این ندایید نشدها، هرگز ت«پایان تاریخ»از  77فوکویاما

نیست، گرچه  ]قلمرو[ یک سرزمین شارینش است.]تمدن[  شارینشیک  ،یسمِالیینمانند 
گرچه ست و نه نظم اجتماعی، فضایی بپذیرد، نه دولت ا–تواند گسترش مکانیوبی میبخ

 شارینشهای اجتماعی بیان کند. ها تشکیل دهد و خود را در نظمتواند دولتخیلی خوب می
، که در Praktikenها رزهَو ها و زنده است از دیدگاه ]همتافت ست: ساختارا هابیش از این

 دریافتچرخد. این مرکز شامل پیرامون مرکز ناپیدایی می د،خو  ِی پادگویگوناگونی و  ۀهم
مردمی –اجتماعی ِی شود. همکارمردمی می–اجتماعی ِی های همکارو قاعده گوهراز  نبنیادی
Zugriffواگذاری یسم از منطق دسترسی و ِالییندر   und Auslieferung کند: پیروی می

 پریشِش آشوب و ی از بواگذاری و کار به پایین،  [طبیعتزاستار ]بهینه به  ِی پیوسته دسترس
بر رهایی از بند  در برابرمردمی در ماکی –اجتماعی ِی و کار به باال. همکارزاستار ]اختالل[ 

Emanzipation از بنِد حاکمیت و  پیگیرانه ِی آزادساز: پیوسته شودآزاد بنیاد می ِی و همکار
کنندگان بر انتخاب آزاد شرکت ۀهمکاری، که برای هم هایدیسه بنیادبیگانه؛  ِی رگیصمیمت

 .هستند داتی ]استقالل[و شکلی از خود نداستوار 

یسم و ِالیینها. این هم برای که بر امپراتوری پیروز شدهمان شیوه توان بهها نمیشارینشبر 
، شارینشسرکوب یک یک چیز است؛  امپراتوریپیروزی بر . کندمی صدقهم برای ماکی 

                                                        

 . Francis Fukuyamaاست از فرانسیس فوکویاما  ایپایان تاریخ عنوان نگره 77

https://www.dict.cc/englisch-deutsch/masculine.html
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-دیگر و نابرابرچیزی کردن جایگزیندیگر  شارینشی ۀوسیلآشوب کشیدن و ب به ،نابود کردن

ی نیست، بلکه پایسخت یسلسله مراتبپایگانی ] ۀساخت شارینشتر است. پیچیدهگونه 
-می بردر انندیخودهماصل  ۀبر پایرا همکاری –هایها و شکلها، گروهترین بخشناهمگن

به  شارینش. ونددبپیهم هبیا از نو  تکه شود–تکه ،تر گرددتنگیا  یابدتواند گسترش گیرد؛ می
د در هر سطح نتوانهمکاری نیاز دارد، اما اینها می ِی واقعهای مادی و شکل هایورزه

]اوضاع و احوال[  پیراستادهای در ، حتابیشتر پایداری کنندد و نمردمی پدید آی–اجتماعی
همچنین  چندگاهیتواند برای می شارینش. 78سازییا کنام زمینیراندن، زیردگی، پس پراکن

خاطره در یا  پندار، هنگامی که تنها در ندهدیر لخواه مجازی وجود داشته باشد، ولی نه بد 
یسم ِالییننزد در یسم، مرکز و ایستگاه فرماندهی ندارد. و مانند ِالیینوجود دارد. ماکی، مانند 

 هاو گونه سامانها، ها، گروهها، مکانه شماری از مردمدارد، که چبه آن ش بستگی امندینیرو
 .تعلق دارند آنشارینش به قلمرو 

که در سراسر  شارینشیاست،  Diasporaامروزی، ماکی پراکندگی  [شرایط] هایبوتار در 
را در برگیرد. ماکی  برداری شوندهبهرهتِر  بزرگ هایسرزمینکه آنیجهان پراکنده است، ب

است. خالی کرده –خالهای سیاه روی پوست گورخر، لکه سانبه، را هاِالیینقلمرو  سراسرِ 
د؛ ن، شبها به ماکی تعلق دار هستند هاِالیینها در دست ؛ برخی، که روزثابت نیستندهایش مرز

تا که ،ندپیوندبا یکدیگر در  ییهااست. در ماکی آدم درخور نگرش سویهشمار جاسوسان دو
 تماسباالیی بر  میزان به همزمان؛ ولی ماکی کننددور از هم زندگی میای بسیار اندازه

 استوار است.تر[ ]زنده ژیراترو تر[ ]کاربردیتر ورزال ِی سرراست و همکار

هم ها در آن ناروشن و دراست. بسیار چیز فریبنده و افسونگر انگیز،شگفت یماکی جهان
د؛ ننمایدر نگاه نخست خام و پرداخت نشده میچیزها ها. برخی پر از شگفتی اند،و برهم

-چیرهو همتافت بسیار های ]کارکرد[ رزهَو و زیرکانه های ینشر است از بپُ  ماکیولی همزمان 
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های خودش را دارد. نمایندگانشان ]از زن ی عیبناز ماکی ۀگون. هرمردمی–اجتماعی هایدستی
دارند، که باید با آنها خو  مشخصیهای و ویژگیعین م ۀهای برجستدستیچیرهو مرد[ 

تر سادهرا  موضوع، اندهوابست ناهمگن های ها همزمان به گونهانز گرفت. اینکه بیشترین ماکی
از میان  سانهمانبهتوانند شوند، بلکه میتر نمیآرام به هر روی سبب دانآنها ب ‒کند نمی

 نوعی ]تیپیک[ به اینسو و آنسو بپرند. گوناگوِن های عیب

چیزی که  ‒نیرومندی است  ِی ، که گروه رزمدهداحساس را به آدم میاین  کمتر ماکی
 یخواهم از اینجا بروم. دیگر تاب و توانمی)»شود: زبانزد ماکی را سبب می ِی خلقگاهی کج
مانند. بسیاری می ولیروند؛ هم می براستیبرخی «. روم!می آریها. ِالیینروم پیش ندارم. می
ها سر سیاره ها برِالیینتواند با است که می شارینشیاینها ماکی آینده است. تنها  ۀزیرا با هم
خود را ها ِالیینهایی که ای فضا نخواهد آمد. تهدیدنکِس دیگری از ژرفکند؛ هیچهماوردی 

 را هاِالیینجنگ با خواهد میکه سی کد، از ماکی. نآیاز اینجا می بینندروبرو میبا آن 
 ۀگذشت [هویت] ِی اینهمانخواهد میکه کسی یابد، را می تنخویش ماکیدر ؛ بیاغازد

 تابد.برنمیدیگر ها را سیویلیست ِی عالقگبیدلزدگی و کسی که خود را رها کند؛ یا  یستِی ِالیین

 هاسیویلیست

، که بیشتر از همه زندگی را هستندیسم ِالییندر  یآن گروه ها براستی کیستند. شایدسیویلیست
اش گذارند او به جهان و آیندهمی فقطکاری ندارند؛ با آدم  چندانند. نکمیتلخ  یکیبر 

 Invasion ofدزدان جسد ۀحمل» فیلم ، که دان سیگل، کارگردانچیزی هستند آنشک کند. 

The Body Snatchers  به آلمانیDämonischen» ، ها پاد»آنها راPods »غالف»نامد، می-

بسیاری از دوستان و همنوعان من پاد هستند. هیچ احساسی ندارند. وجود دارند، نفس «: »ها
از  ینشانی از خشم، ب ی ازشور و احساس، بی از خوابند. پاد بودن یعنی، بکشند، میمی

. این جهانی است، که بیشترین ما در آن زندگی به پایان بردن نیک بویژهزندگی را نه یستن ز 
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 She’s 79شوداو دارای فرزندی می»را در  Kevin Baconکنیم. هنگامی که ِکوین ِبیِکن می

having a baby »اش چمن میزیر پنجره ۀدارد، چه بر سرش خواهد آمد، همسایترس برمی-

های ها و کالههمسایه را با شکمها ها، صدِبیِکن در برابر چشمان درونش ده زند؛ و ِکوین
زندگی  گونهیناها آیند. سیویلیستزنی گرد هم میبزرگ چمن ۀبیند، که برای بالسرخ می

 کنند.می

-میهمیشه . فقط راهی را اندنکرده پایبندستی راب خود را به چیزیهرگز ها سیویلیست

که آنها را روزی یکبار در  هستندهایی الکپشت آنمانند اند. ، که به آن فرستاده شدهروند
 ۀنردساعت به داشته باشند. پس از نیم جنب و جوشیبدین وسیله کنند، تا باغچه رها می

، گذارندبر زمین میباغچه  آغازکنند و بار دیگر در اند، و آنها را پیدا میآنسوی باغچه رسیده
آیند، و فردا می آغل، درست در سی دقیقه. سپس باز به خزندمی دِم نردهو آنها دوباره تا 

کجا توانید آنها را هرند. میآغاز باشتاب به رفتن می زبا، و دهندمیرا انجام باره همین کار باز
-ند. راهشان را کج نمیرو گیرند و می، فقط راه راست را میبگذاریدبر زمین خواهید که می

کند و جای دیگر بر آنها را بلند می یانگیزشگفت ِالیینام اندیشند که کدکنند. به این نمی
، شاید این از راه شگفتاپندارند: گذارد؛ و اگر در شب برگ کاهویی بگیرند، میزمین می
 آید!رفتن می

را  میانها آدتوضیح داد: چرا نهاد رایشانفهمند. هر چیزی را باید بها هیچ نمیسیویلیست
کنند؛ که سختی کار پیدا میهب یانتقاد چرا تصادفی نیست، که مردِم ؛ شانندکمی به تباهی

دوم بیاید؛ که مردان باید به کار زنانشان  صورت حساب را نباید پرداخت پیش از آنکه هشدارِ 
-پول وام می گرزنان به کار مردانشان نه؛ که آدم به دوستاِن کمتر توان ولیعالقه نشان دهند، 

خواهیم خود را برای ؛ چرا نمینداردگرفتن آن پس نیازی به چون و چرابیاگر  فقطولی دهد، 
به نیویورک یا کراچی منتقل کنیم، که بطور قطع پیشنهاد جالب و  ههم که شددو سال 
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تواند خوش بگذرد، هرچند که ما دوران است؛ که زندگی می]ترفیع شغلی[ سازی رکاریِ 
-شگفتپس سموضوعی دشوار است.  دیگر مبیستم ه ۀرا داریم و سد [مدرنستپُ پسانوین ]

ها کسانی سیویلیست« شما این است؟ ۀیستنگر آها. پس »د: نگویمیو  رندنگبه آدم می زده
منطقی است،  بطور کلی، آیا گذارندمی در میاناین پرسش را ریا یبو  بطور جدیهستند، که 

-گونهبه امروز اسلوبی ]متدیک[  گاهاز نگر این البته  گوییم؛ بکه از حاکمیت و آزادی سخن 

دانند، ها خوب میِالیین. پرسندها میگونه فقط سیویلیست اینبرانگیز است. پرسش ای
است.  [جالبستان ]َر انَد راستی بهعجب، این »گویند: ها میِالیینچیست.  [منظورسته ]ینگر 

-کوچکتر میدارد  [ی]پرسنلشمار کارمندان  اهگدانستید، که بخش شما از نمی ولی دیگر

دانند، ایده ها نمید. سیویلیستنکنند، اگر خطرناک باشها را نابود میها ایدهِالیین« شود؟
 چیست.

-دهند، سیویلیستبکوچک و پایداری  ِی ها از آنها پشتیبانی کنند و به آنها زندگِالییناگر 

بد،  کمابیشهای لیبَد –ِالیینبازی کنند. ولی آنها  ِالیین]نقش[ اندکی  توانندمیخود  روزیها 
دشمن به  از دگرسانیکسره ؛ دننشیننمیبه دل ، ذارندگمیبنمایش را ای یکدندهند و کُ 

-پیوسته به سوی دیگراند و سپس رزمیدهبرای آزادی  کوشمندانهپیوستگانی، که در گذشته 

خوردگی و  های سرها با گذر زمان به کیسهسیویلیستها از آنها پشتیبانی نکنند، ِالیین. اگر اند
دریغ و  ۀمایا ، آنهرو هربه اند. هیچ نیاموخته همهاینشوند، که با ل مییبدتتلخی  ِی نومید

 اند.افسوس

 Zivilisation شارینشچهار 

 روشن استو ترس.  خواهیآسودهکنند، منطق میپیروی منطقی  ازها سیویلیستهمچنین 
 ِی مرکز ۀخوب تنبل باشند. ولی این انگیز  گاهیتوانند ترس داشته باشند و ها هم میانز ماکی

و کامال ها بسازند توانند سودها میسیویلیست سانهمینبهزندگی و رفتارشان نیست. 
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چندان مایه آن برای آنها  ولیدیگران دست یابند؛  زاستاربه کار و  [بدیهیخودآشکار ]
کشی کنند. ، تا از دیگران بهرهتابندبرمیرا  توانستنیها هرچیز ِالیین. گذاشتخواهند ن

از روند. را می هاکمترین ایستادگی . راهخرسندندرسد، میدستشان به آنچهها با سیویلیست
خودشان کار اندرستهای بخالف  راه، این پرسش پوچ است، که آیا، یا چرا آنها بدین اینروی

ها است. پشت چراغ ی و دوری از کشمکشخواهآسودهآنان  [ِی دلبستگاندرست ]کنند. می
از  تهیاگر ساعت دو و نیم شب و خیابان  کنند، حتاو با چراغ سبز حرکت می ایستندمی قرمز

، و چندان هم ندنکنمی عوض تصادفولی در  ،دبرَ کمی زمان می کارمردم باشد: این
، کنندنگاه می [دقتپرسونش ]با ا ساعت دو و نیم شب در راه نیستند. آنها هسیویلیست
بیشینه را با رای خود را  .خطر بیندازدشان را بهخواهیآسودهواند تبکه نیاموزند چیزی را 

 کند.می کاراین ها سیویلیستبرای دهند. تغییر می روز و ُمد [اکثریت]

خودشان پیروی  ۀند، زیرا از منطقی ویژ ساز می [تمدنشارینش ]ها سیویلیستهمچنین 
ها، ها، ماکی و سیویلیستِالیینبجز اند. ای از دوران دمکراتیککنند. آنها نیز فرآوردهمی

کرده  بیان Klaus Theweleitَلیت وِ کالوس تکه  گونهبدانفاشیسم نیز هنوز وجود دارد، که 
است. این یعنی، شارینش حاکمیت است، بلکه همچنین  ]سیستم[ راژماِن یک است، نه تنها 

تواند پدیدار نیست و که نه تنها در جایی می پایان یافتهبا حاکمیت حزبهای فاشیستی  آنکه 
ها و کم در عنصر، بلکه گسترش آن، دسِت شمارندمیخود را فاشیست  مردمشود، که در آن 

شارینش ین اهای عنصر–پارهتر است. گستردهبسیار  Versatzstücke 80شوندهجا بههای جاتکه
-را چپ میهایی،که خود شوند که در نزد آدمگونه پدیدار میهمانپسند بهدر فرهنگ مردم

شده است؛  بیان، هشدنشان داده در جامعه بعنوان فاشیسم با آنچه شارینش . منطق این پندارند
و « ما نخسْت »شگرانه است. این رفتاِر پرخا ندفادپگرایی و سخن کوتاه، این منطقی از نخبه

و  کنندهنابودکننده، بازدارنده در برابر هر چیز بیگانه، نگران ِی لی و بدخواهد سنگردار ک
                                                        

80 Versatzstücke جا پذیر طور دلخواه جابهاین بهی قابل حرکت و بنابرهای تشکیل دهندهبخش

 .روداین واژه اغلب در معنای مجازی به کار می. ی تاترصحنه
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شود. می دریافته« فروپاشی»و « بیماری»، «سیالب»است، که به عنوان  سرزنده
فاشیستها  اندازهچهها، که تا اینجا نیز این پرسش رویاین ازاستوارترند.( در آنجا ها )سیویلیست

آنها  ؛برندایی نمیجراه بهکنند، خود رفتار می« عینی]منافع  برآختی اندرستهای»برضد 
 کنند.رفتار می خودشارینش منطق  همخواند با

است، هیچ راه راستی وجود ندارد، که از یکی به  ناهمگونها شارینشاز آنجا که منطق 
ها ]از زن و مرد[ را به درون تواند سیویلیستخارجی نمی ِی بایستگدیگری بینجامد. هیچ 

. ترادیسندشان را خود تصمیم بگیرند، که منطقبسازد؛ مگر آنکه،  ِالیینها ماکی بیاورد یا از آن
توانستند برای آن میهر چه  ها و ماکیِالیینداند. سی نمی، کشودمیکار این سببچه چیزی 
داشت، اما پاسخی وجود می، اگر که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود کردندهزینه می

وادار کند، که حزب را ها تواند سیویلیستاجتماعی می ۀفزایند ِی ناآسودگندارد. احساس 
را غارت کنند؛ اما این ی فروشخواربار سخت شود،  بکلی روزگار اگردیگری انتخاب کنند یا، 

-میو ناگهان رهایی از بند را نیک  کردندمیشان را عوض به آن معنا نیست که آنها منطق

-نمییک شارینش ، زیرا به منطق گشایدپراسه را وانمی ،[تربیتفرهیزش ]ند. همچنین شتپندا

شاید پیشنهاد  ،گستراندبازبینی برای ، تنها به نمایش گذاشتتوان آن را می .فرهیخت توان
توان ماند. میمی بجاکند، موضوعی از انتخاب آزاد کدام منطق را دنبال می آدمکرد؛ اما 

ماند کار به این میهای رفتاری را تمرین کرد، ولی اینکرا تلقین کرد و سبْ  [حتوامها ]َپرَبِنه
را در شن بخراشد: کار پوچی « آزادی» ۀاش واژ بخواهد به سگی بیاموزد، که با پنجه یکیکه 

 است.

ها یا راه ماکی، ها، فاشیستها، سیویلیستِالیینکند، راه کدام راه را یکی انتخاب می
خارجی تعیین نشده است. این یک تصمیم است. چه ثروت یا ]شرایط[ پیراستادهای  ۀبوسیل

: همیشه چهار امکان وجود دارد، که به آن واکنش یت یا امتیازفقر، آرامش یا خطر، محروم
 نشان دهیم.
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 ۀبوسیلسیستم حاکمیت ) عنوانپهلو است. فاشیسم بدو ها نسبت به یکدیگرشارینش ۀرابط
همچنین و فرهنگ شهروندی  ِی ، نابودMilieus 81مردمی–های اجتماعیمحیط برچیدن

است، که تمدن  ردهکدر این راه تالش زندگی( بسیار  ِی دولت ِی پرولتری، سازمانده
، که ها در همه جافاشیست ولیبیزار است. از آنها  بنیاد، که در سازدباز ها راسیویلیست
که این . نهبرو شدندبا شکست رو، خود جذب کنند به یکسرهها را براندازند و سیویلیست
پندارند، که داشتند؛ برخی هنوز هم میمیها فاشیست آخشیجهچیزی بها سیویلیست

تا آنجا همکاری  فقط بدرستیآنها  ولیگذشته نشده است.  ِی آسودگه بدیگر هرگز [ روزگار]
روند و های دیگر میگزینه به دنبالوگر نه دردسر است؛  و بی آسودهکنند، که برایشان می
 آویزان در فقط انگشتی برای نظم کهنه خم کنند، پرچِم  که خم به ابرو بیاورند و یا حتاآنبی

هم  آنای نیروی دیگری پیروز شده است، که بر بینند میکه وقتیکنند، را عوض میپنجره 
خواهند ها است: روزی سیویلیست شارینِش  ِی اهستهاند. این عنصر انگشتی خم نکرده

آنها را زیر آدم ، اگر ردها سخت اشتباه کتوان در مورد سیویلیستمی«. بس است:  »گفت
 روند.، می[کنداعمال میورزد ]میکسی که فشار کمتری آنها با هر ‒ بگذاردفشار 

-پذیرند. آنها را آرام میمی شارینشکنند. سیویلیستها را بعنوان خطا را نمیها این ِالیین

کنند، آنهایی را می بسنده آنبه «. بسازند»پرورش دهند یا  ِالیینند وشکنمی اگذارند. حت
ست: فضا دهند. این تعیین کننده ااز خود نشان می درخوریهای ویژگیکه کنند چین ستد

های را گسترش دهند، آن را به نمایش گذارند؛ پیشنهاد خودی شارینشداشته باشند، تا 
مورد توجه  کوشمندانهرا  گزینش درخوریکه  بگذارند،بتوانند آنهایی پیش روی  چسبی را دل

ها تنها با ِالیینبندند. در این میان های هماورد میشارینشدهند؛ و آب را به روی قرار می
 اند، که پشتیبانی از سیویلیستها کلیدنه با سیویلیستها. آنها دریافتهکنند، ها هماوردی میماکی

و نه  توانندمیاست. از آنجا که سیویلیستها نه  تیکدمکرا دورانحاکمیت در  به سوی
                                                        

81 Milieus بر رشد و اندیشه و احساسش تاثیر می کند، و آنمحیطی که انسان در آن زندگی می-
 .گذارد
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توان با آرامش ها دخالت کنند، میگیریدر تصمیم کوشمندانه، دارندای[ ]عالقه اندرستی
دمکراتیک، هنگامی که بخش [ اتباانتخ] یگزینمانهاکنند.  گیریخاطر گذاشت رای

را دارند.  رهبریپرسی برای تعیین همه سرشتدهندگان سیویلیستها هستند، رایاز ی اعمده
شوند، بلکه تنها از روی پرسشی، که کدام نیرو تعیین نمی ها]محتوا[پربنه از روی گزینمانها 

سیاسی  ِی آیا در دمکراساینکه دهد. د مییو نشان را آسودگیبیشتر به سیویلیستها نگهداشت 
 یسو  هم با آری و هم با نه پاسخ داد. از یک ،باید بدان سببکنند، مردم حکومت می

آن را ندارند،  [امکانتوانش ] یروهیچکنند، زیرا بهنمی [ حکومتاست که ]مردم آشکار
 ای ازنگاره بگاهتنها گاه [ بگیرند، بلکه، عینی، مشخص]کنکرتبسودنی های که تصمیم

توان به ها را میشان سیویلیست. در چارچوب منطقکنندمیرا عرضه  دگرسانیای هعقیده
-ها، که خود را با مدرنِالییناین برای و در آنها نفوذ کرد و بنابر برآُورد کرد در این بارهآسانی 

 سازند، بهمی آماده [افکار عمومیاندیشگان همگانی ] سیاسی و پژوهِش  ِی ترین ابزار بازاریاب
در هرآینه  ی معینیسیویلیستها به معناسوی آیند. از دیگر شمار نمیچالشی به یرو هیچ

-ر گرفته میگدر ن خواهیآسودهشان از کنند، زیرا درخواست بنیادیحکومت همکاری می

 سرشت. این انگاردبرای همیشه این را نادیده تواند نمیکس هیچ تیکدمکرا دورانشود. در 
گونه یسم کاپیتالیستی همانِالیین در ‒مربوطه بستگی ندارد راژمان سیاسی به  ِی دمکراس ۀگاندو 

-راژمانهای نمونه و برای دمکراسی]نیز[ ، و پیشین یسم سوسیالیستِی ِالیین درکه  است درست

، یرزماند در ]بی از بازدارندگی[  آزادکمابیش  گزینماِن . کندصدق می حزبیهای تک
نه  ‒نمایند بازمیو خودکامگی را  تنگدستیبرابر  در (بیشینه)و فقط از  بیشینهاز  پاسداری

 بیشتر، نه کمتر.

ای، یستیِالیینحاکم  ۀیابیم: طبقساختار زیر را پیش رو میبنابراین ها ِالییندر فاز حاکمیِت 
-سیویلیستهایی همزیستی می شارینششود. و با یستی پشتیبانی میِالیین شارینشیکه از سوی 

به )اگر نگوییم  ندپذیر آن را میها ِالیینگیری نیست، ولی کننده در تصمیمکند، که رهبری
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به حاشیه  هیستی فزایندِالیینها پس از گذار به حاکمیت فاشیست شارینش(. نهندارج میآن 
، زیرا شتنددامینای ها عالقهِالییننیز  در اینناپدید شود.  یکسرهآنکه  بی ولیشود، رانده می

بهره عینی م پلشتهای کاربخوبی برای  توانمیهای فاشیستی ها و گرایشروهها، گدولتاز 
های [پتانسیلَوند ]ت کردن–قانونی به باشندههای هنوز فاشیسم ِی وحشیگر آنو افزون بر  فتر گ

 کند.می کمکیستی ِالیین ِی آفرینآشتی–و  قدرت

یستی، ماکی یک ِالیینزیر حاکمیت  . در این جهان بساماِن برجا استو سرانجام ماکی 
. بودبرجا میسیویلیستها هرگز نباید  گونهانهمبهها ِالیینمنطق  ۀبر پایشبح است: چیزی، که 

ها برای چیزی چنین پوشالی مانند رهایی از ناپذیر است، که چرا آدم پندارها برای سیویلیست
کننده ناخوشایند و نگران  هرآینه، چیزی، که دهند رنجخود بهتوانند می  Emanzipationبند 

توانستنی بهترین جهان ، per defitionemتعریف  ۀبر پای ِی یستِالیین راژمانها ِالییناست. و برای 
او اثر  در ایندهد اجازه نمی. هیچ شبحی گذارداثر نمیماکی  دراین است. ولی  [ممکن]

 شبحی وجود ندارد. ی، که گویبگذارد

 یستیِالیین-پادنخستین انقالب 

قدرت  در دست گرفتنزند، دیگر سوسیالیسم نیست. با یسم پرسه میِالیینشبحی که در 
 ۀکه اید گونه ناهمبهها دوران سوسیالیسم بعنوان شبح بسر آمده است، ِالیین ۀبوسیل

در پسافاشیسم های دمکراسی[ آغازه ۀدولت و جامعه بر پای]دیسش و بنیاد  تیک کردندمکرا
کند، می یکپارچههم های دیگر، نوتر را باای از شبحستهدندارد. ماکی  آوریترسدیگر چیز 
اند: فمینیسم رادیکال؛ جنبش رهایی از بند سیاهان؛ رهایی از بند در گردش 1945که پس از 

-؛ رهایی از بند همجنس antiautoritär]ضد اقتدارگرا[ داتارگانورز–پادای؛ شورش قارهسه

باشتاب  ند. که در سالهای شصتاماکی ِی مرد و زن. اینها تا به امروز پنج بخش اصل گرایاِن 
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ش به مرز انقالب اهستییسم را پس از نخستین بیست سال ِالیینا آنه ِی گسترش یافتند. همکار
 است.در پیوند   68راند؛ انقالبی که با  سال 

. بودهای آمریکای شمالی و اروپای باختری شهرفمینیستی در کالن–لشورش رادیکامرکز 
و ها استان» سان ناهمبههای بزرگ این دو قاره را فراگرفت، ولی شهر ۀاز آنجا کمابیش هم

های خاور و جهان را درنوردید و، گرچه کمتر آشکار، همزمان در بسیاری از شهر« هاشهر
« Das andere Geschlecht جنسیت دیگر»ای، مانند برنامه هایهشد. نخستین نوشتسوم آغاز 

 Betty بتی فریدان« Der Weiblichkeit جنون زنانه»و  Simone de Beauvoirسیمون دوبوآ 

Friedan ،را در پی یکنش–هایکلشو شمار بسیاری از  یهای خودسازمان ِی بنیادگذار 
در  ‒ جا ضربه زدنکرد، بلکه همه بسنده« کالسیک» سیاسِت   رادیکال به اشت. فمینیسِم د

. جنبش باشنده بودکجا که زنی از ماکی ها، در هر، در نهادآمیخته(های )ها، در سازمانرابطه
 سان همانبهبندی شد، دسته« Black Atlantic سیاه آتالنتیِک »سیاهان پیرامون  بخِش رهایی

نامد، که میان آفریقا و سیاسی و فرهنگی می ِی همبستگآن را  Paul Gilroy 82که پاول گیلروی
آمریکا، بریتانیای کبیر و  ۀدر ایاالت متحدتباران[ ]پراکندگی آفریقایی دیاسپوِر آفریقایی
 Blackهای سیاه مانند پلنگ بسیار گوناگونیه است. جنبشهای ش یافتکاریبیک گستر 

Panthers جوان در آفریقا با سخنگویان  سیاهان ِی های ملیکا؛ دولتآمر  ۀدر ایاالت متحد
سیاهان در آفریقای جنوبی و  ِی ؛ جنبشهای ایستادگانشباد آفریقاییزنده دارای گرایِش بیشتر 

ای، قارههایی از بند سهتعلق دارند. جنبش ر   در جامائیکا به آن Rastasرودزیا یا راستاس 
ضد استعمار ن و آسیا را در نبرد آزادی برآمریکای التیی آفریقا، «قاره–سه» ِی همبستگ

 ِی اعالم کرد. همکار [نئوکلنیالیسماستعمار نو ]سفید و  [راسیسِم ] ِی نژادپرست، [کلنیالیسم]
های جوان و جنبش ی«انقالبی»های آزادیبخش، دولتهای ملی انترناسیونالیستی جنبش یجهان

داشت و   Bandung 1955 خود را در کنفرانس باندونگ ۀینپیش« یُکم»همبستگی در جهان 
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در هاوانا بدست آورد، که در آن  1966 ایقاره–اش را با کنفرانس سهایاوج برنامه ۀنقط
رهایی از بند  عنوان روش استانداردِ کشور، نبرد آزادیبخش مسلحانه را به 82جنبشها و دولتها از 

کف  به بزرگی مانند شیرینی چنبرهنان گونه ]دوناتماکی  اعالم کردند. جغرافیای این بخِش 
 ۀداشتند؛ در قل کوبا، الجزیره، مصر و هند قرارسرکردگان قاره –دست[ بود: در شماِل سه

بودند: آنگوال و موزامبیک، شیلی و « رزمنده»مربوطه دولتها و جنبشهای  ۀهر قار  ِی جنوب
های تر بود؛ پلای ضعیفارهق–ویتنام. در درون دونات، جنبش سه اوروگوئه، پیش از همه

رو بم در آمریکای جنوبی با شکست روهم در آفریقا و ه  Che Guevarasگوآراچه ِی ارتباط
های جلوی اش را در شورشگرایاِن زن و مرد فانوس دریاییهمجنس شد. رهایی از بندِ 

 گرایاِن مرد در خیابان کریستوفِر همجنس ۀ، میخان«Stonewall Inn این وال تونْس »

Christopher  پلیس  تاخت و تاز 1969ژوئن  28به  27نیویورک داشت، که در آنجا در شب
و  اپیهای پیفشار دولتی سرآغاز راهپیمایی برضدبه کشتار خیابانی انجامید. همبستگی 

 ۀندنبرانگیز و  گرفتارا فر اش سراسر جهان آوازهپژواک داد، که هایی را تشکیل گردهمایی
 گرایان مرد و زن شد.همجنس ِی رسم ِی سازمانده

]ضد اقتدارگرا،  داتارگانورز–پاد بخشرهاییجنبش ماکی سرانجام، بخش  بخش پنجِم 
، شورش نسلی بود که ترگسترده ا تعریفب، بطور عمده شورشی از جوانان یا، ضد خودکامه[

بهترین جهان ممکن بپذیرد. بعنوان یسم بزرگ شده بود و دیگر آماده نبود آن را ِالییناکنون در 
از نیویورک تا برلین، از پاریس تا پراگ، از  ‒ها بودند این بخش دانشگاه پشتیبانستون 

هایی از سیتی تا بلگراد، از برزیل تا ایتالیا. در کنار دانشجویان، در غرب بخشمکزیکو
و  دانشیک کنانهایی از کار این بخش وابسته بود، در شرق بخشپرولتاریای جوان به 

 فرهنگی.

رسد، ب گرنبه[ ، روی تابنده]طردکنندهدارنده بازساختگی و  تواندیتقسیم به پنج بخش م
آنچه دیرتر بویژه بارآور و  .بود بازدارندههمچنین ، و ساختگی گونه بداندر آن روزها  آدمولی 
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از آنچه  دیگرگردی، یمرز هایگسترهگانه، های چندهموندی، هاافتادنهم رویراهنما شد، 
، رهایی از بند سیاهان بود. فمینیسِم رادیکال سفید کردندنمونه ]تیپیک[ بود، را پنهان گویی 

ها هر دوی این در برابرِ  داتارگانورز–پادمرد(، جنبش  گرایاِن )و ضد همجنس بودپدرساالر 
 بیانترین شکلی را در بخش خود به ناب« اصلی]تناقض[  ِی پادگوی»که . آنهایی بودنادان 

ایستاده بودند(، ه سوی چیر دیگر در  هایپادگوییدر رابطه با  رو که از آن، بیشترکردند )می
انگ  کمتریکپارچه کنند، با یکدیگر  فقطها را کوششی، که بخش بودند. به چیرهو  رهبر
]شاعر، نویسنده و  Audre Lordeُلرد  ه. آودر نزدندآزادانه(  ِی گردن نهادگدشمنانه )یا  ِی چیرگ

همجنسگرا و هنرمند  پوسِت زن سیاه بعنوان[، که 1934-1992کنشگر حقوق زنان آمریکایی 
برای ما روشن ، تا گذشتزمانی دیر »، دیرتر نوشت: ویدگدانست، از چه سخن میسیاسی می

در آن «. یگانه دگرسانِی  ِی ایمنو نه بود  Andersseinبودن خوِد دگر ۀشد، که مکان ما خان
بیرون یستی ِالیین ِی بیگانگ ۀبتوان از سای برای اینکهبود،  بایسته« یگانه دگرسانِی  ِی ایمن »روزگار 

پوست »کتابهای  با  Frantz Fanonبود. فرانتس فانون  ساختگی آن ایمنیحتا اگر مد، آ
 Die روی زمین دوزخیاِن »و « Black Skin, White Masks سیاه، ماسکهای سفید

Verdammten dieser Erde»ها ایقاره–کدام کالسیکی از رهایی از بند سیاهان و سه، هر
 روی هیچ به هرکدام بخش دیگرِ  انگار کهد، نشو خوانده می یسانهبنوشت؛ هردو کتاب 

 وجود ندارد.

 یستیِالیینگسستن از رفرم 

-بخشها از تجربه ۀیستی بود. همِالیین [رفرم] ِی بازدیس، گسستن از یکپارچه کردرا  آنچه ماکی

بودند، با اینکه  زیر نفوذکرد هایی، که جامعه چگونه در دوران حاکمیت شخصی عمل می
-پیشی میبازدیسی از  هااین حاکمیت بطور رسمی از میان رفته بود. شورش در بسیاری مورد

تا  پنجاه و ۀدر آن هنگام در پایان دهقانونی  ی«سیسپ»های گذاریرشته برابر گرفت: یک
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 [استقالِل ] ِی خودداتسوم تاکنون  جهان هایکشور . بیشتریِن رخ دادندشصت  ۀده ۀمیان
اختیار و . زاربای بی از جنگنبرد درا دست آورده بودند، بسیاری از آنهرسمی خود را ب

در آلمان پایان یافت، بسیاری  1958زناشویی در  ِی مردان در زندگ ِی بتنهای ِی اقتصاد  ِی سترسد
گرچه با اگرایی، را از میان برداشتند. همجنسپرده بی گزافبههای ها تبعیضاز دیگر کشور

 ۀسیاهان در ایاالت متحد ِی جنبش حقوق مدن زیر نفوذزدایی شد. کیفر های بسیار، کاهش
عمومی، پایان یافت. حقوق نوجوانان سیاست جداسازی، آپارتاید در فضای » 1964آمریکا تا 
های انتقادی در اقتصاد و های شمالی، بیشتر افزایش یافته بود تا کاهش، صداکشوردر اغلب 

سود « های سیاسیشدن یخآب »[ پسافاشیستی و لیبرالیزه کردِن ]  ایجاد فضای بازِ فرهنگ از 
تر از گذشته نیرومندی اجتماعی «تولید افزوده» برده بودند، در غرب و همچنین شرق توزیعِ 

داد. شمار بزرگی از مصرف کنندگان[ را نشان می ۀوسیلبهمصرف انبوهی ] گسارشاستای ر 
کم بدست  مقایسهها هنوز در بجاییاین جا ۀهای آینده روشن شد، که با همانز برای ماکی ولی

رهایی از بند را تضمین  یرو هیچیستی بودند، که بهِالیین های[]رفرم بازدیسیآمده بود.  اینها 
 کردند.نمی

. و شودمیکلکتیو –در بورگکامیابانه  Assimilation جذِب  شامِل یستی، ِالیین ِی بازدیس
، [مقیاسسنجه ]کند. ، بهتر میکندمی فرساختهچه که هست، هر کند، تر مینیرومند

پاالیش،  سنجهرهایی از بندند، نیست؛  ۀ[ کسانی که شیفتSubjektivität ]ذهنیِت  ِی درآختیگ
یستی است.  باقی ِالیین [کلکتیو] ِی گردآمدجامعه، و  [کمال] فرساخت، و [تکمیل] شرِ ُاسپُ 

، آزادانه یور به هیچ  ‒پذیرد ها را مییسم دگرگونیِالییناست.  ]پریشانی و آشفتگی[ هیستری
کنند: مییستی پیروی ِالیین[ رفرم] ِی بازدیس ۀعداز پنج قاآنها تا آنجا که ، ‒ دارد احتمالولی 

کار  ِی بازده، [تعیین شدهبرآیند کار به هدف  نسبِت  :اثربخشی] ، کاراییدرشتخوییپرهیز از 
 .همگانی ِی بهزیست[، Integrationسازی ]ادغام در جامعه  کپارچهی، کار[برآیند ]راندمان، 
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 بلکه فراگیرانهدهد. فیزیکی را نمی خشونِت ی از پوشمعنای تنها چشم درشتخوییاز پرهیز 
ند، دگرگونی هستو خواستار  انگارندمی« دیده زیان»خود را : کسانی که نگریسته است
و  برهانشان باید تنها ابزارجنگرا زیر فشار بگذارند.  چیره [کلکتیوِ ] ِی گردآمداجازه ندارند 

چیره قانع شده  ِی گردآمدد که هدمی رخزمانی  بازدیسی ]رفرم[باشد؛  روشنگری، و استدالل
، به مردان بتازند یا آنها را بفریبند به ناگاه خوددارییا  اعتراضبا  نمونهباشد. زنان نباید برای 

آنان رای ب یشکلترین[ ]دقیق ترینپرسون های خود را پیوسته بهخواستهبلکه باید بکوشند، 
یعنی، که بازدیسی ]رفرم[  کاراییبمانند.  براه بازنگریو با شکیب چشم روشن گردانند

« بهسازی»ای داشته باشد. انتقاد باید در جهت هزینه چیره ِی گردآمدنباید برای  رویهمرفته
، که تغییر برای گرداند استواراست. باید « غیر منطقی»برداشتن آنچه  میانباشد، در جهت از 

تا آنجا برای نمونه دانشجویی  Aktionenهای ژیرش. خواهد بود« سودمند»حاکمان نیز 
های ند یا کتابخانههای لبریز از دانشجو باشدرس[ –کالس]، که برضد آیندبشمار می برحق

های توان بدرستی درس آموخت. کاهش ساختارنمی نهوگر زیراد، نکنبهتری درخواست 
را آموزشی[ –]نهاد  ِی کارایآموزشی برعکس  های[]محتوا َپرَبنهها یا دیگر قدرت در دانشگاه

د. کسی که نآیشمار نمی به« بخردانه»های خواسته همچوناز اینروی ند و نکتر نمینیرومند
به  دتوانمیآزادانه  وااشاره کند، که  [اییراندمانی ]بازدهبه  یستبایمیخواهد، دگرگونی می

 ،پیش از این .نداردباز های غلط از آن ساختار ۀبوسیل، اگر جامعه او را ارزانی داردجامعه 
-می چراو  چوناز کارایی را بی غالبگذاری و تعریف که او هدف ،گذاردمیبر آن فرض 

 انتظار از باالتررا برآورده کند، اگر نگوییم  هایش ]ُنرم، استاندارد[ هنجارد وشکمیپذیرد و 
سرسختی باشند،  رهبرانتوانند ما بدهید تا نشان دهیم، که زنان نیز می به شانسی: ه کندبرآورد

گونه همانبهپوست های سیاهکنند، که پلیسسخت کار می گونههمانبهکوچندگان که 
تر. ادغام یعنی، که بازدیسی اگر نگوییم سخت ‒زنند زنند که سفیدان میسخت ضربه می

قانون  هایمتممافزوده شده، مانند ]بعدا[  پسانه ِی استثنای هایقانوندارد، افزودنی  سرشِت 
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د، هیچ نوع بازنگری در توزیع نشو نمی ترادیسیدههای گذشته ایاالت متحده. ساختار ِی اساس
شود؛ تنها [ نمیهابازَخنهای دسترسی ]به توانشای از ، هیچ تفسیر تازه[منابعها ]بازَخن
و کارایی به « هانو»این . بنابرگردیده برجا هستند–دیرتر افزوده هایبرای مورد هاییمکمل

د؛ شخواهند  گذاشتهبیرون  بازاز همه  ترپیشا ، زیرا آنهندشو می بستهوا گردآمدی ۀقدرت هم
باالی  ]؟[ پرسش نشان»دانند، که همواره می« استثنایی هایمورد»و « هادیرآمده»بعنوان آنها 

]جامعه شناس  Ruth Frankenbergکه روت فرانکنِبرگ  گونه، همان«سرشان آویزان است
زنان بایسته است که آیا تنگ است،  سانبدینکار  نویسد: هنگامی که بازارِ بریتانیایی تبار[ می

سیاست »مند شوند؟ این های اجتماعی بهرهدستیاریاز باید  نیز کوچندگانکار کنند؟ آیا 
، بویژه «های زندگیبسیاری از شکل»کنند برای های استثنایی درست میاست. قانون« ادغام

گرایان مرد، زن یا کسانی که بدون همجنس]مشترک[  ِی همدارهای هنگامی که از زندگی
 اجتماعیهای دستیاری ِی سازفراهمبرای خواهند میند، زیَ باهم می رسمی ِی زناشوی

کنند. نمی پاک هنجار ]ُنرم[، ولی مفهوم زناشویی را بعنوان سر کیسه را شل کنندخدمات[ ]
همگانی خدمت کند، نه به موضوع  ِی بهزیستباید به بازدیسی خواهد، که یسم میِالیینسرانجام 

انگیز دریغ است]ممکن[  توانستنیسرکوب «. خودخواهانه»های خودی، نه برای انگیزه
بردن اخالق همگان، باال نیست. باید سرانجام برای سودِ  دلیلتنهایی باشد، ولی این به
دهند که اجازه می هاییبازدیسیها تنها به ِالییندمکراسی باشد.  فرساخِت و همگانی، پیشرفت 

گرفتار  نمونهد. سیاسِت همبستگی برای نباش« تر شود ما باید زیبا زمردِ  میخانه»طبق الگوی 
 هایسوژه عنوانباز این پس جهان سوم  هایبه آدمآن شود، اگر یستی میِالیین ِی بازدیسفرمان 

Subjekte   های کم اهمیت[ در خالهای زیبایی ]لغزش بعنوان، بلکه شودمربوط ن بخشهاییر
، که این گوییدسپاس را ما »کن شود: ]ُاپتیک[ ریشه اندازچشم از برای. فقر باید جهان یک

بنیاد حمایت از کودکان »، بر روی پالکاردی از «کنیم. با پولفرتور زشت را از شما پنهان می
terre des hommes »نوشته شده است. 
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یستی با ِالیین ِی بازدیسدارند. پنج فرمان را دوست میبازدیسی هم ها ِالییناگر چنین است، 
ها زارباجنگکه آدم این اند کنند، آنها برای اینیستی برابری میِالیین حاکمیِت  ابزارجنِگ پنج 

« آورزیان»و « ابتدایی»، اما «فهمیدنی»ها ِالیینبرای « اعتراض» های دیگرِ را بپذیرد. شکل
 د.نآیبشمار می

تواند ا نیست، که او همچنین نمیافتد. این بدان معنیستی نمیِالیینماکی در دام رفرم 
-خوداز هایی قانونی بودن آن شکلگام و پله به پله بیندیشد. اما او بر کند و گام به گفتگو

، که خود را با آنهایی ۀکند، که همراهبردی پافشاری می ِی و سمتگیر خودبخودی ِی پدافند
–: ضدخواهند انداختروزی به آن چنگ  ،جویندبینند و رهایی را میسرکوب روبرو می

گاهی، ج–قدرت، خرابکاری، ]خود  طلبی، خود سازماندهی.دایی[ آ

از خود در  ندفادپخواهد بگوید، که گوید، پس میقدرت سخن می–اگر جنبشی از ضد
است، نه تنها کار  بایستهکنشورانه  ِی ست و که ایستادگواَر سرکوب، قانونی و  ابزارجنِگ برابر 

ها را به دگرگونی، تا حاکمیت را پس برانند و همگان[ ری و پذیرانش]برای روشنگ ترغیبی
درخور  امربراه طرف دیگر آسیب رساند، نباید چشم تواند، بهنند. کسی که نمینشابکرسی 
ا اند. آنههای ماکی دنبال کردهبخش ۀقانونهای ساده را به نوع خود همباشد: این  نگرشی

این تالش زندانی شوند و بنابر« پرخاشگریپرهیز از » Ghettoاند که در گتوی نگذاشته
های گوناگون داشته باشد، از تواند معنیمی پرخاشگری ها بیافرینند.[واقعیتبوده ]اند، کرده

سلب ، از Outing گردیگفتاری تا پیاده [ۀحملآفند ]برای آزادی تا اعتصاب، از  نبرد
 ِی شخص حاکمیِت  ۀدار و دست ِی ها و مابقِالیین. سازانهباز تا خودداری از خدمات  مالکیت

« شان»های گذشته، کلنی«شان»، سیاهاِن «شان»کردند،که زناِن بحق گله می شانپیمانهم
 ۀقدرت از جنب–کند، که ضدکید میات Fanon. فانون پرداخته بودند« جنگ»برضد آنان به 

درمانی است، که باشد( شکلی از خودنوع  هراز ) خشونترود، که کاربرد اتر میفر  جراییا
 [هویت]ایدانی،  ِی اینهمانبه  ، کهبایسته، گامی یشخو  ِی قربان ِی اینهمانبا  است گسستی
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، دو از بند رها ساز  بپدافنددد از خو  را، که بتواند [ایتجربه] یآروینیش آن خو  ۀدیدآسیب
 گرداند.باز

]فهرست  دارد. خرابکاری به رپرتوارِ توجه ضد خرابکاری ر ها همچنین بِالیین جنِگ  اتهاِم 
 Sarah 83الندکه سارا هوگْ  سانهمانبهسرکوب شدگان تعلق دارد،  ۀ[ همۀبیوسیدنای هاکنش

Hoagland کردن آنچه، که طرف است: سست ای استوارساده چنان بر قانوننویسد، و هممی
جلوگیری ها کامیابی از توانست. باید است یشخو  موضوع سود کند، بهرا نیرومند می روبرو

بخش جهانی،  ِی اقتصادهای کامیابیمردانه،  کاریرساِز ]وابسته به شغل[ هایکامیابی ‒ کرد
د توانمی این«. سفید»های حزب ِی های انتخابات، پیروزی«یکم»جهان  ِی ارتشهای کامیابی

 نیرو به چیزیکسی که  ولی، بینجامد یش نیزخو  ِی مادفع[ ا]من اندرستهایرضد همچنین ب
ا برا ی از بند رهاییگونه هیچتواند بر آن استوار است، نمیروبرو د، که قدرت طرف بخشمی

 به انجام وادارد.زور 

گاهی پرداخته–]خود های ماکی به سیاسِت بخش ۀهم اند، که اند: روی آن کار کرده[ آ
گاهی خو  ارزش  ی ازیستی آزاد سازند و احساسِالیینهای را از تعریف بیگانه و تفسیر یشآ

کنار « آمیخته»های ها و رابطهخود را از سازمان کاراینبدست آورند. آنها برای  بازرا  یشخو 
با [ total ]تام هماک پیوندِ اند، که آن کار کرده اند. و رویطلبی پرداختهکشیده، به جدایی

 ۀبایست هایها و همکارینشیکُ اندر، بخش بزرگتری از بگسلندکنندگان را جهان سرکوب
همدارانه خودی انتقال دهند و های را دوباره به درون صف [وابسته به هستیزندگی ]
 دهد.خودسازماندهی معنای دیگری نمی‒ به انجام رسانند  یشنیروی خو  به [باهم]مشترکًا، 

های آغازین از نوشته ‒د ندهمیتشکیل میان ماکی و پیشینیانش را  ِی دگرسانها این ۀهم
ساز، ]مجسمه Kate Milletِکیت میِلت « گرایش جنسی و حاکمیِت »رادیکال تا  ِی فمینیست

ها سیاهان تا پلنگ ِی های حقوق شهروندجنبشساز فمینیست آمریکایی[، از نویسنده و فیلم

                                                        

  .های زنان در دانشگاه شمال شرقی ایلینوی در شیکاگوپروفسور در فلسفه و پژوهش 83
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گاه–[ و جنبش ]خودPanthers سازمان انقالبی سیاهان آمریکا –]پانترز سیاهان آفریقای  ِی [ آ
پنجاه تا  ۀهای برابری دهویتنام، از تالش–ِی جهان ۀتا کنگر  Bandungجنوبی، از باندونگ 

سنده، ژورنالیست و ی]نو  Jill Johnstonجیل جانسون « Lesbian Nation لسبین ِنیشِن »
گِریس آتکینسون –تی ها[ و فرموِل ها و فراجنسیتیگرایان مرد و زن، دوجنسیکنشگر همجنس

Ti-Grace Atkinsons فمینیسم »رادیکال آمریکایی[  ۀ]فیلسوف و نویسندfeminism نگره 
کافی  روییستی به هر ِالیینگسست با رفرم  «.است ورزیدار  Lesbianismاست، لسبینیسم

یستی پایبند نیستند. ِالیینهای رفرم ها خود به قانونِالییننیست، تا ماکی را تعریف کنیم. زیرا 
و اینکه باید در کار  آیدمی حساببه خشونتدانند، که می [رسونانه ]دقیقاپَ ها ِالیین ۀهم

 ۀا با هزینزند. آنهلبخند هم می مهرورزانه ضمندر  آدمچگونه و دشمن خرابکاری کرد، 
–یسیاست ۀیستی بوسیلِالیین ِی برجاهست ِی نوع ِی حس–ضعِف کنند، که بر بسیار روی آن کار می

گاه ، اجتماعی ]سوسیال[، شناختییستی ارزش زیباییِالیین ِی ند، که برای زندگشو  چیره خودآ
روند، به اتاق پشتی می طلبانهجدایی یکسرهها ِالیین ۀکند. هماش را بیمه میو اخالقی

–و  بازرگانیهای های واقعی باشد، و از رابطهگیریتصمیم مربوط بههنگامی که موضوع 
کنند، در صورت تردید با روح خودسازماندهی، نگهداری می]کامال[  ُاسُپرانه، خود زندگی

بیشتر هزینه  84خاصی یک مارک [شرایِط ] در پیراستادِ اگر  اهای دیگر، حتِالیینبیشتر با 
در این شکست هرآینه بازی دهد،   ها را دربرابر همِالیینها، که آدم بتواند ایده ۀبردارد. )هم

-ها میکنند. آنعمل میروشنی  ِی طبقات ۀغریز  ۀبر پایها سرانجام بازهم ِالییند، که نخور می

قدرت برای فردا را در باید ، بلکه وددنبال کاالی حراجی برای امروز ب مندانهدانند که نباید آز
ها به آن باور کنند. تنها سیویلیستیستی پیروی نمیِالیینها از رفرم فاشیست ا.( حتشتدا نگر

 دارند.

                                                        

84  Mark   میالدی. 2002واحد پول آلمان تا سال 
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دریستادن  دارد، هنوز چیز دیگری است:می گهبسته نهمو  سازدرا می ماکیآنچه 
-یتواند بهر بخشی از ماکی می ،اندازچشماین  ی ازبند، بر آزادی. ببر رهایی از ]پافشاری[

 پیش آمده است(. بارها نیزیسم چرخش کند )چیزی که ِالیینو چرا به شکلی از  چون

را بعنوان یک اصل  دارد.  یکی این است، که آزادیمد ابر رهایی از بند دو پیدریستادن 
ها ِالییناست که  آشکارچیزی، که دیگران هم بتوانند برای خود بخواهند.  همچونبرشناسیم، 

د. رسانمی یاریهمگانی  و که این به رهایِی « رها کنند»خواهند خود را کنند، میهم ادعا می
، کنندمیدرخواست کنند. آنها خودشان را دنبال می ِی پذیرند، که دیگران رهایآنها نمی ولی

اهند خو می دخو آنها یستی دنبال کنند؛ ِالیین ِی بازدیسخود را به شکل  ۀخواستدیگران  ۀکه هم
و نی هستند پذیرفتها دگرگونیاینجا در و به چه شکلی  در این باره تصمیم بگیرند، چه وقت

خواهد است. کسی که می ناتوانستنیدر ماکی این  ولیشوند. میموکول « دیرتر»به  چه وقت
گرچه یا « نتواند پیگیری شود کنوناهم»که ای گونهبه، تنبیه کنددیگران را  رهایی–خود

خواهد، کسی که این را می ‒ برسد انجامهدفمندانه به ، اجازه نداشته باشد «بدست آید
 کند.می رها بدین راهماکی را 

 ِی از همکار تصوری، gesellschaftlichشهری اجتماعی دیگر این است، که آرمانمد اپی
 زاستاریکی بر کار و  شکِل سلطه ِی درستی بر دسترس، که بجستجو کنیمرا  sozialمردمی 

، که خود را از کندمی متمایز ن پروژهدیگران استوار نیست. تنها این ماکی را از آ]طبیعت[ 
در جایگاهی . ماکی باید دیسدترامی ِالیینخود به آدم در آن ، که وارهاند دیسرکوب خو 

-، بلکه براستی چیز دیگری می«همان را برای خود»، تا کجا نه تنها روشن گرداند که باشد

 خواهد.
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 ]پراکندگی و سرگردانی[ Diaspora  دیاسپورا ۀمنزلماکی به ِی دگذاربنیا

، یسم را آشکارا به چالش کشیدِالیینو  بنیاد نهاده شددر آن زمان، هنگامی که ماکی 
پشتیبان سوسیالیسم نبود. پرسش مرد  یازن  ِن از ماکی در جایگاهرسید، که نگر میناتوانستنی به 

میان  نمونههای تند جناحی برای سوسیالیسم بودن به چه معنا است. نبرد برایفقط این بود، 
هایی کشمکشهمانا کار،  در آغازِ « های سوسیالیستفمینیست»و « های رادیکالفمینیست»

راهبردی سازماندهی،  پرسِش  بر سرِ شد درگیری می. ندسوسیالیسم نبود به زیانیا  سودبه 
حزبهای سوسیالیستی، سازمانها و دولتها.  ِی تاریخ هایها، نقشاستراتژی سیاسی، اولویت]

-شان میشهر سیاسیآرمان ۀنیز، اگر از آنها در بار « های رادیکالفمینیست» بیشترِ ولی 

-از چه چیز دیگری می مگر؛ شدندمی خستوشهری به نوعی سوسیالیستی پرسیدند، به آرمان

ا هم بود. آنهمند ]معتبر[ پایبخشهای دیگر ماکی  کردند؟ همین هم برایبایست پشتیبانی می
 آنها سوسیالیستی بود. ۀشهر نزدیک به همشتند، اما آرمانوابسته به خود را دا ِی های جناحدعوا

شمار بهیستی ِالیین–پادمعنا[ برای شورش همنوان همِچم ]بع آشکارابه سوسیالیسم ش ستَو َخ 
توان را می Verfügung]و اختیار[ ی دسترسداشت، که این عقیده را در بر . از یکسو آمدمی

-به درد نمیرسمی  ِی سیاس ِی که دمکراساینو  پس زدتوان را می Zugriff یابیو دست ترادیسید

یسم را بیان کرد. ِالیینبه درون همبستگی آورد و سبک کارکرد بینش ؛ از سوی دیگر دخوَر 
، پدرساالری، [راسیسمنژادپرستی ]و سرسختی به  نبنیادی[ ۀ]عالق اندرسِت یستی ِالیین ۀطبق

آنها را  ِی یستِالیین هنایِش ندارد.  [کلنیالیسماستعمار ]سفیدپوستان یا  ِی ، برتر85هتروسکسیسم
رسمی یسم ِالیینهای حاکمیت شخصی، کلعنوان ش. بچسبدنمی ها، اما به جزئینهدمیارج 

 ِی ودنافز و ، کارمحافظه سرشت بنیادر گوید، ولی بهای سرکوب بدرود میبه این شکل
، بینشرد. از این دانمیاز میان بر  براستیآنها را  ،یستیِالیین[ رفرِم ] ِی بازدیس[ پذیرِ ]متمم

                                                        

85   Heterosexismus و نیز اندرجنسیان و  گرایی، هرگونه گرایش جنسی به همجنسدگرجنس

ی برتر و  تنها شمارد و  هتروسکسیم را بعنوان رابطهتراجنسیان را  بعنوان ناهنجار کم ارزش می

 نهد.  شکل زاستاری در برابر آنان می



 

215 

 

 ‒ها در آن زمان داشتند ناز ماکی ۀکرد، که هممیبه سوسیالیسم و مارکسیسم تغذیه  دلبستگی
 .بودند Prager Frühling در بهار پراگ نمونهدر شرق سوسیالیستی، برای  که همچنین آنها

 ۀ]نتیج یورزالآروین های بسیاری گذشت. نخستین سوسیالیسم از پلهراه ماکی در پسا
های کالسیک سوسیالیستی چیزی برای و سازمانها نگرهها این بود، که ناز ماکیتجربی 

یستی بودند ِالیینهای گونه پشتیبان رفرمهمانبهخود درست  ۀبه شیو آنها ها نداشتند. عرضه به آن
-هیچ سپسبود و داده شده  [پیشانه ]قبالکردند. بلیت رهایی از بند و رهایی از بند را رد می

هایی که موضع تردیدآمیزی نسبت به ناز آورد. همچنین آن ماکیدست نمیبدیگر آن را  کِس 
و  ردیکردند، از سرا نمایندگی میسازمانهای چپ  ِی های کنوندستیچیرهنقش تاریخی و 

پاسخ  ها ]منافعشاناندرستبه چپ  ِی جریان اصل آن ۀبوسیلغافلگیر شدند، که  عالقگیبی
های چپ [کامِل ] ُاسُپرِ  ِی گفتند. سرپیچزیستند و سخن میمیها ِالیینمنفی داد: اینجا تنها 

 سبب شدماکی، –نمایندگان محِض بودن ویژه، همانا اندرستهای در برابر  [سنتیترادادی ]
 ِی گیری کردند: برضد این انقالب. تنها در میستی به ِگل نشیند. موضعِالیین–انقالب ضد

 ۀاز مداخل[ و در پراگ پس پاریس 1968 کارگرِی –بش دانشجوییجن] Pariser Maiریس پا
 نه. هممدت در هوا ماند؛ ولی بیشتر در کوتاه ردیگ ۀها گزینروس

 ‒ بدرستی بنیاد گرددد، پیش از آنکه ر بُ بسر میدر پراکندگی و سرگردانی  گونهدانماکی ب
ردند، برخی ک رهارا ی دتراداهای ها سازمانخانمان. بیشترینبی ِی در وضعیتی از پراکندگ

آنها را در راهی دراز و  خواهند توانستادعا کردند، که  یماندند، باز دیگران نهدالنه یک دیگر
. و همه در اندیشه فرو رفتند. پیداست که مشکل تنها در این دگرگون سازنداز بنیاد سنگالخ 

 بسیارو پیگیرانه به انجام نرسیده بود. ]بلکه[  یدرستبکجا نبود که سوسیالیسم در هیچ
 داشت. گرانباریهای کاستی

، که ندهای خاص سوسیالیسم کالسیک مرکز توجه قرار گرفتدستیچیره شیوهبدین 
 زدنشانبه آزادی را پس بزنند. شور و شوق و زیر پوشش گیرند و کنند سازی را قانونی یِالیین
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شناسد. نمی روییچهبه عملدر را « سلطه» [مفهوِم ] ِگرِت بدکس رتُ اُ  است که مارکسیسِم 
، دانشیکپیش ۀرنگ و رو رفتمارکسیسم بطور معمول  را« درهایی از بن» بِگرِت همچنین 

را قشنگ  [ِی ندبفرمولدیسولش ]این « مارکسیسم ِی انتقاد ۀنامواژه». در شمردمیارزش کم
]رهایی از بند  ۀشدن واژ کمیابوانگهی بار، گران ۀزمیناین پس برابرِ در »یافت: توان می

Emanzipation]86 آورد شود، و در باالترین درجه، دوران حماسی را به یاد میبرجسته می‒ 
انقالب را بر آن چونکه پندارد، یا هومانیستی می ِی گویرهایی از بند را گزافه آدمکه چونیا 

 «آن را بهتر یادآوری کنند. ِی سیاس های[شرطبوتار ]دهد، تا بدین وسیله می برتری

ی هاِالیینبرای را از رهایی از بند حرف نزنید، از انقالب سخن بگویید! با این چرخش راه 
های سرکوب و [تجربهآروین ]. کنندآرزو می خوش فرو برایشان س گذارندمیباز  رنگهمهاز

 درست ایند. نشو می [نفیناییده ]د، نگنجهای رهایی از بند، که در این نمودار نمیجنبش
یستی رفتار کردند. ِالیین یکسرها های کالسیک در برابر آنهوسیالیستبود: س هاشبح آرویِن 

این هم ها وقتبیشتر  ولییستی بود؛ ِالیین []رفرم ِی بازدیسپیشنهادی که به آنها کردند، پیشنهاد 
 نبود.

در که  گونهدانب، هااز اینرو تفسیراند. یافته بهبودامروز بد  های این دوران تا بهزخم
حق داشت و تنها  هر رویکه مانیفست کمونیستی در واقع به ند:اد شدهمُ  دوبارهسالهای اخیر 

 ِی آور است. اینها سیل، بلکه شرمشود، نه تنها غلط« درست فهمیده»د یا شو روز هب ستیبای
اند. کسی که همین را یکبار شنیده 87کسانی است، که درست سی سال پیش ۀچهر سختی به 

هایش نیفزوده دهد، که هیچ بر آموخته، بدین راه نه تنها نشان میگویداندیشه سخن میبی
، که پختگی، یعنی آن ختشنابر  بینش و پختگی رای از آشکارکمبود  شوداست، بلکه می

                                                        

 این کروشه از نویسنده است. 86

باشد. یعنی می1969ی نویسنده سال نگریستهبوده است، بنابراین  1999چاپ یکم کتاب  در دست  87

را بر خود  68ی است که نشان برجسته ی  پایان یک رشته از توفانهای  سیاسی  بویژه در آلمان غرب

 و دیگرها. 1968بهار پراگ در چکسلواکی و سرکوب آن در اوت  دارد.
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محتوایی  نه تنها پرسشیبراستی این و . یابیمکلی در  را بطورهای دیگران زخمها و آسیب
 توان رفتار کرد.نمیسان بدینفقط ]بلکه[ : است

 Fearful Symmetry ]تقارن[ ترسناک ِی َهمامون

پیش رو  بخِش آزادی ۀنگر  رهایی از بند]کردار[  Praxis ورزیدارِ و  خویش ۀبرای تجرباینکه 
انجام  مانخود یبایستمیرا  هاکار  ۀهم. نبودهم آسان چنان که  دریغا ‒را  وام بگیریم  یافته
 .ندرستی آغاز شدنخست بدها پراسه راهین دب ولی. دیمدامی

-های رهاییشهربخش و آرمانهای آزادیحاکمیت، راهبرد برجای های[آنالیز] کاویآنا

آلوده بودند. سوسیالیسم کهنه و انقالب  یستِالیینبه  یناپذیردرمانبه شکل ا بخش آشکار 
–رادیکالبیشتری داشتند تا با شورش ]مشترک[  همدارِ های حاکم نقطه ِی پرولتری با پدرساالر

 بینشبه بازگشتند آمد. می شمارهای دیگر سرکوب به برای شکلنیز همین درست ؛ فمینیستی
-بههستند؛  ِالیینزنان  ۀمردان دربرابر هم ۀرهایی از بند خودی شده بود: هم سبببنیادی، که 

ها در آدم ۀدربرابر هم یُکمهای جهان آدم ۀسیاهان؛ هم ۀسفیدان دربرابر هم ۀهم گونههمان
کارگزاران  ۀگرایان؛ همهمجنس ۀجنس دربرابر همدگر  سکِس  هواداران ۀجهان سوم؛ هم

وجود دارند، که نیز زنانی  گمانبییسم پس ِالیین. در داتارگانورز–پادجوانان  ۀقدرت دربرابر هم
برند کار میبه« مردانه» ِی اجتماع هایدیسه، شوندپدیدار میها ِالیین چونهمزنان  ۀدربرابر هم

های سیاه وجود دارند، که دربرابر سیاهاِن دیگر ِالیین سان. به همینندکنیرفتار م« مردانه»و 
 .ندکنمی رافتر « سفیدان» مانند

 زاستارآبستراکت[ دارد، یعنی که ،انتزاعیآهنجیده ]ها هرچند که مخرجی ِالیینحاکمیت 
برای  بینشپذیر سازد، ولی این دسترس ایستادگیی از اسر جهان بو کار آدمی را در سر 

بخش رهایی ِی شهریستی و برای طرح آرمانِالیین [ حاکمیِت ]کنکرِت  ِی بسودن ِی کاوآنا
 دیسهها دربرابر ِالییناستعمار ژنتیکی بستگی دارد.  سرشت. این به کندمین بسنده بدرستی
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 در جایگاه، بلکه آیندبه میان نمی هنبیگا لیکبه همچون در واقعحاکمیت شخصی  های]فرم[
مردمی –جهان اجتماعی ِی ترادادهای دیسه اب. ها[ آن، بیرون کردِن دِن ]برکن آهنجِش و  چیرگی

گذشته  [محروم شدگان] برون بستگاِن برای برخی از  را هاآنو  کنندبرقرار می پیوند]سوسیال[ 
، که دکننمی سازیبهچنان را ها دیسه؛ این پاس دارنددمکراتیک را  دوران آیینند، تا گشایمی

از گذشته تر کارامد ]پیروی و فرمانبری[ و وابستگی سازیپذیردر دسترس آماِج به آنها 
 خدمت کنند.

را در  Tripodتریپود  ۀکند. سیار ، کار مییابدپیش روی خود مییستی با آنچه ِالیینژنوم 
بزرگ. بر روی  ِی های ماژالنزمین در ابر سویای تاکنون ناشناخته از گیریم، سیارهبر گن

آزگار. روزی این  هایسدهد، راننمی فرمانپایان پایان بر گروهی از پنجتریپود گروهی از سه
 هنگاممیرد. در این پایان میهای پنجرسد، و در خیزشپایان می شخصی به ِی فرمانروایشکل 
-گیرند. امتیازها در تریپود قدرت را در دست میِالیینشود، و می [فعالژیرا ]یستی ِالیینژنوم 

پایان برای پنج از بنیادرا  همگانی ِی های زندگند؛ موقعیتبر از میان میپایان را سه ِی های رسم
با کیفیت ای پنج لنگههایی کفشهمچنین در آینده دهند که می دلگرمیسازند. نیز فراهم می

آیی، انگار که آها، تو از آنجا می»آشکار، مانند  آمیزِ های تبعیضشوند. اصطالح فراهمباال 
رو ببا شکست رو« Multipod چندپود»د. تغییر نام سیاره به نشو ، ممنوع می«پنج پا داری

گهیهای دیواریفراوانی برای پالکاردیستی پول ِالیینشود، ولی رژیم می های کوتاه ، آ
روی تریپود یکسان  ،داریسه تا داری، پنج تا »هایی مانند ها با شعارتلویزیونی و مسابقه

ماند. در می بجا [نرمالهنجارمند ]پایی چیزی کمتر چند همه. با اینکندهزینه می «است
های فراوانی وجود دارند، که در دگرسانیگامی بیندیشند. گیرند، که سهها هنوز یاد میدبستان
ولی ]از دید[ ، نیستند ]مربوط به داشتن سه یا چند پا[ منطقی با پرسمان پایی پیوندهیچ 
های آتمسفری پایان در کارسه [تخصصکارشناسی، ] ِی ویژستار ‒ اندشکل گرفته یتاریخ
نخست که است  خودآشکارسه یا پنج پا دارند،  خود اکنونها سپس، اینکه ِالیین. نمونهبرای 
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کاری را  پیشتاِز این بخِش نشانگری ]معنا د؛ آنها کننمی عیینآتمسفری ت–فرآورشدر بخش 
یستی ِالیین هایبایستگیهای اجتماعی و د، از الگوی آن برای نمایش روندکننبازنگری می

 کنند.، کار مییابندمیپیش رو نیستند، اما با آنچه  جزمی در این راهها ِالیینیکنند. استفاده م

به هستی هر زمانی همیشه ماکی در ، زیرا به هستی خواهد آمدروزی بر روی تریپود ماکی 
و  ها] ایدئولوژی[ نقش بسته از نگره د که جهاِن و شمیبرو رو پراسه. نخست با این آیدمی

-میهای تریپود ناز درخور نیست. ماکی انهبخشرهایی گزیندگر برای  هاپاییسههای ورزه

-دیسهپایان، تا پنج ۀشدسرکوب ]هویت[ ِی اینهمانتر در تاریخ و تر بکاوند، ژرفآغازند، ژرف

از مد افتاده است،  هنگامخود آنان را آشکار کنند. برابری از این  ِی اندیشگهای رفتاری و 
غازد، که آمیجنبش ِپنتاپودیسمی ]پنج پایی[ «. پایان بشودمانند سه»خواهد دیگر کسی نمی

-]کمپینهایی ها را از نو ارزیابی کند. کارزار، و ارزشدر یگبرا مثبت  خود ۀویژ  ِی دگرسان

برای اینها  ۀهم «.Have five, be proud پنج تا داری، مغرور باش»د مانند نوجود دار [ هایی
شان کمتر دیگرپای پایانی، که دو لنگهرود. ولی سپس آن پنجخوب پیش می گاهیچند

-می در تبعیض دگربارکنند. خود را فزاینده می ِی کم احساس نگراناست، کمچشمگیر بوده 

-گویند. دیگران به این اشاره میسخن می پایانپنج نویِن  ِی یسِم آریستوکراسِالیینینند و از ب

-هر، را برجسته کنند  خود ِی پایپنج ،پیکربویژه غولهای کفش ۀبوسیلنو،  با مدِ اینکه کنند، 
نو  کنند، که غرورِ کنند. و باز دیگران یادآوری میو زمختی می ریختیاحساس بدکمی  آینه

 یدرست همان شاید، «آتمسفریهای ویژگی» شزنوا، «زمینروی بر بیشتر  پایجا» داشتن به
به  رآینههپایان اند: پنجخواندهمیپایان همواره در گوش پنجپایان ، که سهدآوَر پدید می را باز

گذاشتند تا زیبایی و مینمایش  ند، بیشتر نیرو بهتر به زمین چسبیده، پایبندتر زیستبوم
گاهخودبا در بنیاد آدم کنند، استدالل می« های مرزیمورد»برازندگی.   ِی دگرساننو و  ِی آ

، تنظیم] Zurichtung سازگار کردن نوکر ‒پایان است سه نوِکرگذشته  سانبهپایان، پنج مثبِت 
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تصمیم خود شان. هنوز هم آزاد نیست، که یپایپنج آفرینشو ، پردازیخیال ،[همسازی
 .دبگیر 

 ازده و در هر ماکی بِالیین ۀهر سیار بر روی  توانمیاست، که  ای بنیادیپراسهدرست این 
نام اپیسودی « 88ترسناک ِی همامون »ترسناک. [ تقارِن  ۀمسئل] ِی همامون ۀپراس: روبرو شدآن 

-بازمیرا  William Blake 89که شعری از ویلیام بِلیکاست، « های ایکسپرونده»از سریال 

ای از های روی پوست پلنگ، سیاه و سفید، نمونهخط«. The Tygerپلنگ » ،گوید
حاکمیت  ]راسیستی[، یاستعماِر نژادپرستجهاِن  یوهش. بدین ندارازناکترساننده و  ِی همامون

 binary  90دوگانیشده است: رمز  آراسته [هتروسکسیستیدگرجنسیتی ]پدرساالری یا تبعیض 

Code دهد و می امعن [کاملُاسُپر ]گرا( خوب و جنسدگر )یا مردانه یا « سفید»، آنجا که
شدگان دو راه  برای سرکوب. این [ناقصناُاسُپر ]گرا( بد و )یا زنانه یا همجنس« سیاه»

شوند. دیگر نباید « برابر»د. یکی این است، که نکننمی کاردو نیز  کند، که هرپیشنهاد می
پایان بی که در روزگاراِن ؛ آنچه در جهانی، «]پا[ ، چه سه]پا[ چه پنج»، کند ینقشی باز

باشد، که آدم تواند به این معنا و طراحی شده است، تنها می فرمانرواییبدست دیگران 
-درست عمل نمی [استراتژیراهبرد ]شود. این « ترگراجنسدگر »، «ترمردانه»، «ترسفید»

به  گزافهبهمچنین  بردپای بدتری است. این راهآید، همیشه سههمیشه دیر می آدمکند، زیرا 
 ِی آدم، با اینکه برابر روی هربه است.  در ارتباطاز خود  بیزاریو  [انکاریخودنیارشی ]خود

گاهانه سیاه»شود. راه دیگر این است، آزاد نمی گونهبدینآورد، دست میرسمی را ب ، «آ
گاهانه زنانه» گاهانه همجنس»، «آ چه را که در گذشته هر کند،  شود؛ مثبت ارزیابی« گراآ

. ندشناسمی بازرا  اوسترش دهد، که هایی را گها و ویژگیدستیچیره؛ اندانداخته ارزشاز 
-تر از تومن سیاه)»آفریند مراتب[ می های]سلسله پایگانهااین است، که راهبرد این  ِی یک بد

                                                        

 .های ایکساز بخش دوم پرونده 18اپیسود  88 

 (.1757-1827)ای از شعر در زبان انگلیسی ی نوع تازهو آفرینندهشاعر و نقاش بریتانیایی  89

 .binary -( 1و  0ی صفر و یک )ی رایانگر بر پایهکد ویژه 90
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گرا همجنس»یا « زنانه»، «سیاه»کهنه بعنوان  حاکمیِت  پیش از همه آنچه سیستِم  ولی«(. ماَ 
ای، که آدم . جهان تازهگردانداستوار می [-+،باژگونه ] ۀنشان–پیشبا  «تعریف کرده است

، شاید کندآشکار میرا  یشخو  ۀسرکوب شد ی«اینهمانی»کند، هنگامی که کشف می
-هایش، تابوبازدارندگیگذاشته است. آدم  اوگر سر ای است، که استعمارهمان کاله کهنه

 رسمی، آزاد نیست. ِی ، با وجود آزادولیپذیرد. هایش را می

ها بایگانی کرد، توان آن را کنار پروندکرد، نمیرا فراموش  binärدوگانی توان رمز نمی
هنگامی که آدم  ااست. ولی حت رخ نداده چیزیرفتار کرد انگار که  ایگونهبهتوان نمی

هایی چیزدیگر . شودمی تنبیهبه نظم  binärدوگانی کند، از این رمِز میهایش را وارونه ارزش
-آزادی، خود طلبیدِن  راههایی که اجازه ندارد. بدین د، که آدم اجازه دارد و چیزنوجود دار 

-که مرد سیاهپوست چه می»د. به این پرسش ر و خخواهد  خط، از پشت سر دوباره 91تعریفی

، گرداندروشن می Fanonگونه که فانون بدان« ?What does a black man want خواهد؟
-همیناما درست به« شدنسیاه»غلطی است؛ پاسخ   ِی ویابباید گفت س« شدنسفید»پاسِخ 

 دربرابرِ دفاع کند بودن باید و دگر خاص خودگونه. در آغاز، تجربه است، که آدم از ارزش 
 a whiteness that آزاردای که چشم را میسفیدی» بند وبرونهای دشمنانه، نیروی ارزشاَبر

blends »‒  ِدر بیشتر هرچه  ولیآورد. است، که درد مین سفید اجهانی، که چن دربرابر
شود. تر میناپذیر نه، به همان اندازه رخیمور شو نوارهای سیاه و سفید غوطه 92ِی هزارداالن

 ناِب  ِی نهمانایتله یا یک  ،هوسرانانه تجاوزآیا مردانه چیست؟  عکسسفید چیست؟  عکس
ای وجود دارد، که در آن فیلی صحنه« ترسناک ِی همامون»است؟ در آغاِز « دگربودن»

                                                        

توانم بگویم؛ یا که با استفاده ی خود چه میخودتوصیفی: در باره Selbstbeschreibungخودتعریفی،  91

کنم، که ی اجتماعی )بعنوان مثال یک ویلون ارزشمند( به دیگران یادآوری های تعریف شدهاز چیز

 . Spektrum.deفرهنگ روانشناسی«( من یک موزیسیقیدان هستم»

از داریوش آشوری است. فراسوی نیک و  Labyrint ی  آلمان یواژهی ترجمه« هزارداالن» 92

 . Jenseits von Gut und Boeseبد
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در زندگی گذشته  سانبدینکند: شده را ویران می های پارکخیابانی پر از اتومبیل دیدنینا
 .توفدمی آزاد شدگان

 ۀسرراستی وجود ندارد. همراه حل اند، که رایهای تلخ همتجربه بنیادبر در ماکی 
ودآفریده، های خهمنهشهای آمیخته، اینهمانیهستند: « دورگه»، ر فانونگها، به نناز ماکی

سرکوب  ِی اینهمانهایی از شود. آنها بخشجور دیگری نمی رویهیچبههای زنده. آزمایش
 اینهمانیهایی از آن ش را. ولی همچنین بخشیخو « های دیگرِ ارزش»، انددریافتهشان را شده

آنها بود.  چیره ِی اینهمانآن که  ، زیراندشده بوداز آن بازداشته ، که دارندمیبربرای خود را 
ها هم ناز ند. در سریال، ماکیدهبه آن یکی و نه به دیگری کاهش نه خود را خواهند مین

هر  ‒ از آنها« ترزنانه»و هم « ترمردانه»از سیویلیستها هستند، هم « ترسفید»و هم « ترسیاه»
 .اناز آن یک

سرچشمه « عابران از مرز»و « های مرزیمورد»پیش از همه از  آموزندههای تردید
عنوان تعلق دارند، یا آنهایی که در بخش خود بآنهایی، که به چندین بخش ماکی از ؛ گرفتند

 سببآنها . دریابندکمبود  چونان، که آن را نپذیرفتندآمدند و شمار میکمتر نمونه ]تیپیک[ به
چیزی از میان رفته است. این  هگستردطوربپوشاک در ماکی  روالرفتار و  آییناند، که شده
 Anti-Dogmatismus  گراییزمج–پادو  انگیختگیبر –نا، Realismusهسیاگرایی  تنهااز  بیش
را کنند، که یکدیگر . روی آن کار میندنیست رواداریاهل ه معنای لیبرالی در ماکی ب. است

از جنگل  رفتیبروناستوار است، که هیچ راه  شناختکه بر این  ایسیبرشنا‒  برشناسند
 یِسپاک باشد. این برجا تواندنمیباشد، ]الزامی[  ریزفَ که برای همه  ،ترسناک ِی همامون

Respekt   ]ۀبسازد، با هم یشرا از خو  شا، که هرکس باید طرحبرای آن است]احترامی 
 های خودیبا طرح هایی، کهکه همچنین طرح، و [واسونمندی ]قاطعیت ۀپذیری و همآسیب
 [مشترک ۀهمدار ]مسئل ۀپراسغنی به اید ششخصی و  ی، پاسخاندتناقض[در پادگویانه ]بسیار 
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 ,Every brother has a styleهر برادری سبکی دارد، هر خواهری یک ستاره است : »هستند

every sister is a star » پرایمل ْس( کریم، گروه آلترناتیو راک اسکاتلندیPrimal Scream .) 

 هاشبح [تئورینگره ]

د، بلکه این مانَ می جار ب [شخصیتنومی ]ها نه تنها ترسناک برای ماکیزان ِی همامون سماِن پر 
سازد. آزادی میاز  اینگرهبرای خود از آزادی و از  یکسهر، که کنددگرگون میرا هم پندار 

-میبر بطور کامل ،[عینیبسودنی ]کنکرت،  سرکوِب –هایرابطهکه از  یبخشآزادی ۀنگر 

شود با آن یسم چیست و چگونه میِالیین» ِی ، فرمول کل[آیدبیرون میکَند، برمیآهنجد ]
-میکم ؛ دستباشدیستی ِالییند توانمیکند. آن خود  کارتواند ، نمی«مبارزه کرد کامیابانه

آدم که ، نقشی بازی کند ستینبای: که دیگر بیفتدترسناک  ِی کی دام همامونبه این ی خواهد
 [یهروینشی ]تعمیمها و هیچ میان بخش سنجشی، که هیچ یبخشآزادی ۀنگر ست. ه او چه ک

در دام  بعکسخواهد نشان دهد، راهی را می« یخود»برای سرکوب  فقطتابد، که را برنمی
یک « یمنِی ا»شود: که آدم حاکمیت و آزادی را از ترسناک گرفتار می ِی دیگری از همامون
 خواهد توضیح دهد.می binärتک رمز دوگانی 

، رسانشیباید کمتر توضیح جهانی باشد بلکه بیشتر چیزی  از اینرویبخش آزادی ۀنگر 
برای رهایی از  بسودنیهای گروه جنبش، آغاز هاها. شبح[تجربهآروین ]از  شرسان حالتی از

آفرینند: چیز را میهستند که همه هاییشبح آنآنها ناپدید شوند.  نگره ]تئوری[بند، نباید از 
-های اجتماعیقاعده، را های رهایی از بند، راهرا حاکمیت هایکاوی ]تجزیه و تحلیل[آنا

در مارکسیسم گفته توانستند می اینگونه، نگره .را ها، همچنین خطارا یدیگرنوع  کردِن 
تاریخی. در  [ُکنِکرت] ِی بسودنترسیم جنبش تواند چیز دیگری باشد مگر بازد، نمینباش

: مند ]معتبر[ استپایشناخت، نه چند شبح. در ماکی تنها یک شبح می آینههر نگرهآنزمان، 
 باشد. هاشبح یاناندر مو شنودی  آزادیبخش این است، که گفت ۀنگر گوهر 
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 Baby-Blues بلوز-. ِبیبی2

-ها میِالیینخود را آن  بیشترِ  ها وجود دارد.خوکیسم برای خوراک دادن به ِالیینانتقاد در 

یسم، ِالیین–نقدِ اند. در پایاِن کرده کشفبرای خود  شکوفایی، که در آن کسب و کار نویسند
، که برجا استانگیز نویسند، همیشه این برداشت شگفتها میها برای سیویلیستِالیینکه 
فرسای  تواناست و اینکه آدم کار هم هوابسته ب، بسیار همتافتچیز بسیار سخت، بسیار همه

ها. بدین ِالیینآورند. یعنی به اندیشیدن را بهتر است به کسانی واگذارد که از آن سر درمی
 .[کنداداره میُگنارد ]میرا  شدخو [ مخالفاپوزیسیون، پادیست ]یسم ِالیین شیوه

 داشت. از هر دو تن یکی سر توانارزان و فراوان می از اینروی خودخودیبهانتقاد 
و هوا  اندها گران، قیمتنددرازَ خیلی  هاشود، که صفمی خشمگینسوپرمارکت  صندوِق 

اندیشند، که آیا با ها شاید هنوز به آن میِالییند، همین. نپرداز می اینهمهخیلی بد است؛ ولی با 
شود پول بیشتری درآورد می پرداخت صندوِق  ی ازتر یا بهای کوتاههایی با صفسوپرمارکت

-در همه رویهر  بهباز کسانی گناهکارند، که به احتمال گیرند، که می نتیجهیا نه؛ فاشیستها 

؛ و نگهداشتتر های پستبرای نژاد ستیبایرا میچیز گناهکارند، و که در صف ایستادن 
شناسند: آدم در می 93بیمارستانزدگیخواه ناخواه تنها بعنوان شکلی از انتقاد را سیویلیستها 

-دانشکده یمتوان، میریمگذها میکند. وقتی از میان دانشگاهُخر می–زند و ُخرخواب غر می

و  تندخش –خش: اینجا یمشان از هم بازشناسهای انتقادیو صدا را از روی سر گوناگونهای 
 ِی وز توخال–دهد، آنجا وزنحوی بوی اسکناس مییستی، که بهِالیین ِی بهساز–انتقادِ یز ت

 اجتماعی. دانشهای ۀویژه در دانشکد، بهانتقادی ِی بیمارستانزدگ

                                                        

به تمام پیامدهای ( شوددراصل سندرم محرومیت نیز نامیده می) Hospitalismusبیمارستانزدگی  93

ها به علت. شود جسمی و روانی منفی از روزهای بیمارستان، آسایشگاه ، خانه  یا بازداشتگاه گفته می

های درمانی نشانههمچنین تیمارداری ناکافی و رفتار تهی از مهر با نوزادان و کودکان ، در روان

 .ویکیپدیا-. ها، شکنجه و حبس انفرادی تعلق دارندماری پیامد اقامت در پرورشگاهبی
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-آزادیبخش می ۀنگر به  کمکیچه آن شود، که سنجیده می بدان وسیله انتقاددر ماکی 

 رفتبرونراه  ِالییناز اتاقی پر از  ماچگونه که است، در کانون توجه ، همیشه این پرسش کند
، بلکه باید نیست فتهنهدر بیرون  بسادگی« بیرون»این  که. فقط اینکنیممی آزاد برای خودرا 

دیگران. ولی  ِی ، بلکه تنها در رابطه با رهاییمآیآن برنمی پِس تنهایی از به ماکه اینساخته شود و 
 چونرا همآن که  انتقادیارزش است. برای ماکی بی]مسئله[ پراسه  بازنمودِ و  گرفتنایرادتنها 

آنکه  آید، بیمیسوی در ن. و آدم بهترادیسدنمی، جهان را یافتدر نتوان آزادیبخش  ُکنِش 
 .دگرگون کندجهان را  همزمان

خود  مردمتواند به آن بینجامد که ها دارد. میآزاری نیست. پیامدآزادیبخش چیز بی ۀنگر 
شود که یکی از همسرش  سببتواند . میدگرگون سازندرا  هارابطهد، تا نرا سازماندهی کن
ها را وادارد، تواند آدماش را از نو بسازد. میها را رها کند و بیاغازد تا زندگیجدا شود، رابطه

، یزگر واقعا نیستند که دیوانه، آنهاند، این دریافتهکه شان را کنار بگذارند، زیرا گذشته ِی زندگ
از پس آدم د، که نهایی وجود دار بنیاداند. که نچنی هارابطهند، بلکه ا، افراطی یا ناتواندادگربی

تنها  راه. که آدم در این سانی دیگر انجام دهدآن را بهکه  هاییتوانشآید. چیزی برنمی
 نیست.

، محض ِی ، بیش از ناخرسنداست گان ]جزئیات[خرده سنجِش آزادیبخش بیش از  ۀنگر 
یا  تنها ِی بیش از خشم اخالق ی است. همچنینبهساز هایاز پیشنهاد ایمجموعهبیش از 

و اهل کار  اکوشآزادیبخش یعنی، که  ۀنگر شخصی است.  ایمنِی یا  دادگریکاوش در پی 
توان کند و چگونه میرا عمل میسرکوب چیست، چ گوهر. که بخواهیم دریابیم، باشیم

-دارد. نمیها ها و انگیزهخواستهاست. ]فعال[ ژیرا  ۀنگر یک درستی به آن پایان داد. آن ب

بیشتر شود. می یدیگرسان به، چگونه دریابدخواهد خواهد گله و شکایت کند، بلکه می
 ۀ، که همیمیابشود، که درمیآزادیبخش از آن نقطه آغاز می ۀنگر ش برای تال هاوقت

. و ندنیستاز میان برداشتنی  هاپادگوییاند. که اشتباهشخصی  [کنشژیرش ]های گزیندگر 



 

226 

 

یستی ِالیینراژمان هم در  آدم، که شودحذف میکند، که آدم آغاز می آروینبا این ]آن نگره[ 
تواند می دستیک جایگاه زیر همیشه فقط [ کهنه اپوزیسیون] پادیسِت های و هم در سازمان

 وار دگرگون شود.. مگر اینکه جهشداشته باشد

-هنگامی که آدم آغاز میآید، بخش در هنگام گذار به ماکی پدید میآزادی ۀنگر نیاز به 

های درست مطرح کند. پرسِش درست موضوعی بسیار شخصی است. ِهلکه کند، پرسش
کوشش، برای پیداکردن »در آلمانی[  ۀساز فمینیست و نویسندفیلم] Helke Sanderسانِدر 
مادر، پرخاشگر هستم؟ برای چه با مردی یک  عنوانبهچرا من : »شتنو « های درستپرسش

-ختیشوربکه دوستش دارم خوشبخت نیستم؟ چرا آن مرد هم خوشبخت نیست و برای چه 

راست به شورای سر ها راه این پرسش« آید؟رم میاز آِن خودم به نگ ترآوردنیتاب همهنیااش با 
، که برای آن ِهلکه «انجامید  Aktionsrat zur Befreiung der Frauزن ِی برای رهای همیاری

)سازمان  SDS کنفرانس نمایندگان سومینوای در بیستسخنرانی پرآوازه 1968سانِدر در 
فرنگی به –( ایراد کرد، که پس از آن سه گوجه1946-1970دانشجویان سوسیالیست آلمانی 

زیرا اینها برای  ‒بودند پرتاب شد  [پودیومسکوی سخنرانی ]که روی  نیقایرف سوی
بیش از « خصوصی ِی زندگ سیاسی کردِن »هایی چون نگهداری از کودکان و درخواست

 Sigrid  94رُودیگرزیگرید )که  فرنگی–تا گوجهنیشخندی موذیانه چیزی نداشتند. آن سه

Rüger  )زنان تبدیل شد. ولی چنین  نجنبش نوی [سمبولیکنمادین ]به سرآغاز پرتاب کرد
های بجا و در پرسش ِی دهند، که با پشتیبانها فقط زمانی انجام میفرنگی–کاری را گوجه

، دانشجوی سیاهپوست Steve Bikoبخش پرواز کنند. استیو بایکو آزادی ۀنگر  راستای
در آفریقای جنوبی، در  Durbanدر دانشگاه دوربان « غیر اروپاییان»پزشکی برای  ۀدانشکد

پوستان روز های لفظی را که سفیدنوجوانان سیاهپوست خوارشماریاندیشید، چرا این باره می
. تافتندنرمی برمی ِی خونسرد، در بسیاری از موارد با چنان آوردندبه یادشان میبه روز 
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 بیزاریاز خود آن اندازهتا به ، [راسیستینژادپرست ]ای پاسخش این بود، که زندگی در جامعه
عیت را از پیش قو م ِی دگرگونآمادگی برای  گونهکه هرآورد، در سرکوب شدگان پدید می

بود. راه این  دگرگونیگونه هر  کانون رخداداز خود،  بیزاریکه نبرد با این این، و داردبازمی
خستین کنفدراسیون ، نSASO، به بنیاد دانشجویان ِی گسست با سازمان سراسرها به پرسش

گاهی سیاه–جنبش ]خودبه وست در آفریقای جنوبی، و دانشجویان سیاهپ  Black ان[ آ

Consciousness Movementهفتاد و های دیرهنگام سالهای بنای خیزش، که سنگ زیر
 .، انجامیدآپارتاید را گذاشت رژیمضد بر هشتاد 

و ها کشف کردند، که جهاِن بسامان ای دیگری پیش رو نهادند، که با آنهدیگران پرسش
هایی که شود. پرسشاشته مینگهد بستههمحاکمیت  یستی از طرفِالیین ِی گانروز خودآشکاِر 

اند، ولی طرح آنها ها سادهشود. پرسشناپذیر می[انکارنیارش ]رهایی از بند  ِی بایستگا با آنه
دارند، که آدم خود ا این شناخت را دربرکنند. آنهچیز را از نو تفسیر میدشوار است، زیرا همه

بسامان »های گذشته،که خود را ، نابسامان است. که راهبرد[کاملناُاسُپر ]، نا«نادرست»
 ر چیزکمکی وجود ندارد، جایی که تاکنون بیش از ههیچ ند. که در آنجا نک، کار نمی«ندک

یسم به شبح ِالیین. با این شناخت آدم در جهان آوَردمیبدست پنداشت که چیزی از آن را می
 هایحبشگوی و، که به گفتدآغاز میبینی نشده. و ناگزیر پیش ِی بزرگ، در ترادیسیده است

 نشان دهد. عالقهدیگر 

 ؟به چه معناست« بخشآزادی ۀنگر »
، از آن هنگام که کرده است سرگرمبخود  ماکی را بخشآزاد نویِن  ۀنگر کاو در پی وَکند

 و سرگردانی پراکندگیهای کالسیک او را به کهنه و چپ سیالیسِم سو  ِی فرجامنادلسردی از 
آید و جایگزین سوسیالیستی می نویداست، که در پی  نوینوید یک  ۀایداین . ه استکشاند
، ندسایمیها بهم دندان زانیماکی هایشبح ۀبخش )و همآزادی ۀنگر شود. الگوی هر آن می
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که برای آنها اینامروز مارکسیسم است. فقط ( تا بهآورندمیزبان بهرا عبارت این  کهوقتی
نه به  سازیآزادی کار درMarx مارکس . ردی نداردکاربُ برایشان این بنابرساخته نشده بود و 

-زندگی می دو  اندیشید، چرا با آناره هم نمیاندیشید. و در این بهمسرش و نه به کنیزش می

 شود ادامه داد.ها را میفهرست کمبود .Engels کرد و نه با انگلس

آزادیبخش باید داشته باشد و آنچه آن را از  ۀنگر ولی مارکسیسم همه چیز داشت، آنچه 
و  [هااشتباهها ]ایرنگاز وضعیت موجود، که از  کاویآنایک شناسد: بازمی محضانتقاِد 
آن  ۀبر پایحاکمیت، که  راژماِن این  گوید، بلکه از حاکمیت. بازسازِی ها سخن نمیلغزش

(، داشتیممیها نیاز به بهتر ماکه  ایگونهبهشود )های بد تشکیل نمیحاکم تنها از آدم ۀطبق
چه چیزی باید »کند. پاسخی به آن که را دنبال میخود ]منافع[  Interesse هایانَدَرسِت بلکه 

توان به این بد. و راهبردی، که چگونه اده شو حاکم پایان د این راژماِن تا به ، شود گوندگر 
جامعه از ]واقعیت[  Realität ِی هسیایمارکسیسم با پیروی از ها دست یافت. دگرگونی

سود است؛ حاکمیِت  ِی ساز بیشینهحاکم در  ۀطبق انَدَرسِت شود؛ حاکمیت سرمایه تعیین می
نش یابد؛ راه رسیدن به آن سازماندهی و کُ کردن ابزار تولید پایان میاجتماعی ۀیلوسبآن 

گاهان  پرولتاریاست. ۀآ

از سنجشگرانه  گیهای آنان نیست. همپاسخ  ، که اینگردانیدندهای ماکی روشن بخش
محور، ، پدرساالر، سفید، اروپابسنده، نادروغین چونهمرا ند. آن اهمارکسیسم پیاده شد

و دنبال  اندنقد کرده شکلسلطه و]تایید کننده[  affirmativهاینده ، autoritärداتارگانورز 
 سبِک  ۀشیفت گی. ولی همبیایدجور در آنها اند، که با پرسشی گشتهینآزادیبخش نو  ۀنگر 

-دیآزا ۀنگر چارچوب روشمندی که مارکسیسم برای زیر نفوذ مارکسیسم بودند و هستند، 

فمینیستی، –رادیکال ۀنگر راست در سر توانست میاز آنچه ، کرد. مارکسیسمبخش تفسیر می
در آید، بخش [ آزادیَنریِن ]گراِی همجنس ۀنگر یا در ]ضد اقتدارگرا[  داتارگانورز–پادسیاه، 

 از آن، که چگونه باید رفت. پنداشتی؛ بجا گذاشت ایدیسه، پاییکم پدید آورد. ولی رد
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افزون بر ، آورده استبخش آزادی ِی عموم ۀنگر هایی که مارکسیسم برای فرضبه پیش
روشمندی ]متدیک[ –[محتواییای ]نهربَ پَ  یها، برخی اصلیادآور شدیمبایسته که چهار بخش 

 انهکاویآنا از اینروبخش آزادی ۀنگر شوند.  بارورها باید تعلق دارند، که چگونه این بخشهم 
دهد، به اصلی برگشت می کلی علتیرا به بسودنی های نارسایی ِی رسوایاست. و آن، 
خصوصی بر  ِی ای. )در مارکسیسم دسترسحاکمیت تا اندازه ِی مرکز« ترفند»ساختاری، به 

-آزادیبخش، ماتریالیستی است. نمی ۀنگر  .ارزش افزوده( ِی ابزار تولید و تصاحب خصوص

را  چیرگیکشی ]استثمار[ و های بهرهخواهد هر روز کاری نیک انجام دهد، بلکه پایه
اندیشد یا در آنچه از خود می ۀآن( در بار  هایها را در آنچه جامعه )و فردبنیادبراندازد. این 
 را بازتولیدش و تولید چگونه که بیند،بیند، بلکه در راه و روشی میکند نمیخود ادعا می

ای اجتماعی ]سوسیال[ است.( نیست، بلکه رابطه اندیشش ۀشیو . )کاپیتالیسم دهد سازمان
 ِی جویهدر ستیز خواهد به همه کمک کند. ست. نمیه ایو سیکآزادیبخش  ۀنگر 

Antagonismus گیرد، جایی که یک طرف به دست مردمی ]سوسیال[ موضع می–اجتماعی
از میان برداشتنی  برجا در نظِم  جوییهستیز دهد. آورد، آنچه طرف دیگر از دست میمی

توانند می کار رسمی آیینگیری نه ها، نه رایبرنامه ِی دگرگونها، نه فرد جایگزینِی نیست: نه 
سازی ؛ آزادنداحاکمانهای انَدَرست، چیره هایانَدَرست. گون کنندچیزی را در آن دگر 

ای آزادیبخش، فلسفه ۀهای حاکمیت را براندازند. و سرانجام، نگر ، که پایهخواستار آن است
کند، که است. فرض میتوانستنی است. باید نشان دهد، که آزادی  ]کردار[ ورزیداراز 

 نگراست به  توانستنیهم که  یکپارچهنیست، هر اندازه  [تمام و کمالهماک ] ،حاکمیت
 ۀنگر بخش آزادی ۀشود. نگر دهد، که و چگونه هر فرد با آن درگیر می؛ توضیح میرسدب

ای از رهایی ، بلکه نگره[social theory، به انگلیسی Gesellschaftstheorie]نیست اجتماعی 
، که هدفمند و خواندفرامیاست، که آنها را برای این  Subjekteهایی ]درآخت[ سوژه از بندِ 

گانه قاعد  .بشکنندبازی را  هایهآ
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 برای ماکی گیریتصمیم
-مارکسیسم عمل می مانندند، که اهای تالش کردهای ماکی نخست برای نگرهبخش ۀهم

 بلکه از حاکمیت وها سخن نگفتند، ها و نارساییدرازیدستها، گرینها نیز از افراطآکند. 
یستی را ِالیین]رفرم[  ِی ی بازدیس«لیبرالی»های آن نگره ۀبوسیل، که [منافعی] هاییانَدَرست

کردند، که  تاکیدو سیاهان هر د رادیکال و رهایی از بندِ  پشت سر گذاشتند. فمینیسِم 
 Fanon فانونی ]نرمالیته حاکمیت بود. مند، نه استثنا بود، بلکه هنجار«افراط»نه  پرخاشگری

اش دستیی از چیرهتوان برا نمیاستعمار « »شکنجه پیشامد، اشتباه و یا خطا نیست.»نوشت، 
-برای فمینیست جنسی ِی درشتخوی به روش یکسانی،« برای شکنجه، آزار، و کشتار دریافت.

-پدرساالری بود. کاترین مک ۀجامع ِی نبود، بلکه اصل ساختار« لغزش»های رادیکال 

 ِی به آن اشاره کرد، که تجاوز جنسی و همخوابگ  Catherine MacKinnon 95کینون
]پیوند  بستان بدهنبود  ۀبوسیلبرای نمونه نه پدرساالری  رگاهاز نگ« هنجارمند ]نرمال[»

به  ‒« خشنودی و همرایی»بود ن ۀبوسیل، بلکه تنها شوندمیبازشناخته یکدیگر از دوسویه[ 
رفت: همیشه به دو سو می مرزگذارییکسان بود.  خویشگوهر سخن دیگر: روند کار در 

؛ «را قانونی کنندحقوق  ِی برابر»و  بجنگند« هارویزیاده»خواهند با ها، که میسوی لیبرالبه
 که از آنها در ماکی سخن رفت،ای ویژههای سرکوب ها، که تجربهسوی مارکسیستو به

 بودند. ویژهمورد بیان و  ،آمدپیتنها  برایشان

رخنه ماکی  گوناگونهای شماری بود، که در بخشهای بیهنایشمارکسیسم تنها یکی از 
 هانتقادی، برای هم ۀ، برای برخی نگر کردبازی می مهمی برای بسیاری روانکاوی نقش. کرد
 ِی نشانگرشان. بخش یا منطقه ]سنتی ترادادی هایوشر همچنین و  به خودشان ان مربوطتاز پیش
گوالش  سراسر ۀنگر  ،های دیگربا بیشتِر هنایش دگرسانیدر مارکسیسم در آن بود، که  ۀویژ 

 د.نمو میبازرا  [یافته توسعه]کامال  اییافته
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ای برای جداگانه ۀ، که نگر تصمیم گرفتندالف آن خهای ماکی سرانجام ببخش ۀهم
؛ داشته باشدطرحی وجود ننه اینکه هیچ «. تک شبِح ای برای نگره»، تشکیل دهندسازی آزاد

های درونی بستگی داشت. نبودند. از یکسو به ایستادگی [عملیورزیدنی ]ولی آنها 
 ۀای را که در آن جنسیت مقولروشن کردند، که آنها نگره نمونهفمینیستهای سیاه برای 

 ۀتوانستند بپذیرند. از سوی دیگر تجربداشت، نمی برتریبود و بر نژاد و طبقه « بنیادی»
جداگانه هیچ شانسی نداشت؛  ِی پیشرویستی نشان داد، که ِالیین–پاد نافرجاِم  نخستین انقالِب 

 تمدِن –ضد] پادشارینِش عنوان ماکی ب ِی کل هایطرحسبب شد همزمان این خیزش  ۀتجرب ولی
Gegenzivilisation ] سوم اینکه شودبینی پیش آن ِی توانشو نیروی شوند توانستنی آشکار .

: یعنی انبوهی از کردندمی بخش، ندکه با مارکسیسم بیش از آنچه آرزو کرده بود روشن شد،
-سلسله مراتب[] پایگانو  بسازندها تا به گرایشی، که ارتدکسی گرویاز پیشرفت ،هاپایبندی

هر نشان داد، که [ Praxis ]تجربه، کردار ورزیدارد. و چهارم اینکه ندرونی را قانونی کن یها
اندخت، بهترین وسیله بود، تا در چنگ می جداگانه که فراتر از هر بخِش  یآزادیبخش ۀنگر 

، که از چندی رو شوندروبههایی ِالیینیعنی، با ‒ های خودی کاه را از گندم جدا کنند صف
 .آمیختندمی در هاتک جنبش–تکپیش خود را در 

و  گیریگوشهدیگری تصمیم گرفتند و بر سیاستی از سان بههای ماکی برخی بخش
ها . نه همه، اما بسیاری از این گروهدریستادند« نخست بودن[ ۀپیشینگی ]بنیادین و در درج»

فمینیسم برابری،  ‒یسم آفریدند ِالیینای از های تازهو گونه راه خود را جدا کردندها و فرد
–، کاریر«نفوذ غربی»با  [منشانهاقتدارداتارگانورزانه ]سیاهان، نبرد [ الِت اص] ِی نژادگسیاست 
ها، چیرگی در نهاد ۀبوسیل ]ضد اقتدارگرا[داتارگانورز –پادکاپیتالیستی، مارش  ِی گرایهمجنس

، که با توجه به وجود داشتندهایی نیز های دیگر. گروهو بسیار چیز [آلترناتیودگرگزین ] ۀپروژ 
هایی، که همچنین در جنبشهای تازه پدیدار ِالیینگرفتن  در نگردورخیز نافرجام نخستین و با 

دند، با اینهمه هنوز پرولتاریای واقعی را یبه مارکسیسم چسبیدند و آغاز سخت  بازشدند، می
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رنگ پوست و برتری جنسی. ولی هرگز شنیده ی از وطن، باز  جنسیت، بیاز  بی ‒بیابند 
 .ماندندباقی بجا باشند.  یافتهنشد، که آن را 

و هم در  میاناندرخود گرفت، هم بسیار تندی به آهنگ چند گاهی هاگفتگو میان شبح
 ۀی دههاازهم نگسست. از میانه براستیسخن هرگز  ۀ. ولی رشتگوناگونهای بخش دروِن 

گذران زندگی،  ۀ: نگر نهاده شدبخش در برنامه های آزادینگره نویِن هفتاد نخستین نسل 
، [بر مبنای جنسیت، نژاد، طبقه]گانه ، ستم سهRegulationstheorie [کنترل] 96تنظیم ۀنگر 

مردمی ]سوسیال[. این نخستین تالشی بود –اجتماعی ِی شناسبومسوسیالیستی، –رویکرد انقالبی
 ِی بازدیس خالفر ب ‒ای آزادیبخش بدهند ماکی کار کنند و به آن نگره گشتالت پیرامونتا 

یسم در درون ِالیین خالفر بمارکسیسم،  ترادادی های]محدودیت[ ندپاَو  خالفر ب یستی،ِالیین
-آزادی ۀنگر بزرگ بود، که با آنها  ِی نگرها پنج باز این جریان برخورد ۀهای خودی. نقطصف

رهایی از  ِی دترادا ۀاید. نخست پس از آن کنند سازگاریسم ِالیین های[شرطبوتار ]بخش را با 
های آزادیبخِش راه را برای نسل دوم نگره بارهگرد  آنای شد، که نگریبند، خود موضوع باز 

استعماری –، پسا Dekonstruktion، ساختارشکنیAffidamentoنوتر باز کرد: اعتمادسازی 
Postkolonialismus97پاپ های، چپ Poplinke  باورینفانپادوAntinationalismus   ضد[

 .گرایی[ملی

                                                        

کند که چرا سرمایه داری بعنوان راژمان پرسش را بررسی میی تنظیم ]کنترل[ این نگره  96

 ی  تواند بعنوان راژمان اقتصادآفریند و با وجود این میها میاقتصادی با گرایش رشد افزایشی، بحران

در شهرهای فرانسوی  "école de la régulation") ی تنظیم )فرانسوینگره .غالب  زمان ما رواگمند بماند

در  .سرچشمه گرفته بود 1975/1974 ی  های بحران اقتصادبل بوجود آمد که از پراسهپاریس و گرنو

برای اینکه  .داری استهای سرمایهپرداختن به تضاد در نظام -مرکز این نگره روند انباشت و کنترل 

در بوجود آمده باید  ی  دارهای سرمایهداری بتوانند تحقق یابند، پادگوییهای انباشت سرمایهرژیم

ها، توسعه، ایجاد و تثبیت کنترل، بنابراین تصحیح پادگویی .ی مدنی برطرف شوندی جامعهگستره

این تنظیم ی یکی از ویژگی های نگره .سازدگوناگون را ممکن می ی  دارهای انباشت سرمایهرژیم

نهادها اهمیت  های اجتماعی و پیدایش هنجارها وهای اقتصادی، به ترادیسیاست که در کنار دگرگونی

 بیشتربه تارسیت زیر نگاه کنید . ی  شود. برای آگاهزیادی داده می

http://www.iwp.jku.at/wiki/index.php/Regulationstheorie 
ی موسیقی خود آشکار گرایش به چپ را در موزیک یا در سلیقه ی  ی سیاسگروهی، که اندیشه 97

 .دارندمی
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  Coaching Amy Linden – part one بخش یکم -درس ِایمی لیندن
 Linden Amyاز ِایمی لیندن « Rochmom«مام اکر »من  ِی داشتنهای دوستیکی از متن

درماکی داد و با آنها است، که  نازکیمخدر کوچک و  هایادهیکی از آن ممام اکر . است
 ۀوسیلبخودی را  موقعیتاز توانفرسا  ِی کوفتگند و ساز تر میشکیباشود، زیرا زندگی را ستد می

-کنند. به آدم مینرم می archetypische Distanz-ironisch ییکهن الگو –آمیزِ شوخی ۀفاصل

سر  به انگیروز  سراسرشده است، بلکه در جنون ردگویند، که او نه دیوانه، نه منزوی، نه ت
-زانکی. مادبگیر و از آن آرامش د یاد آوَر  را بهآن های استثنایی عیتقو مدر د توان. میبردمی

به ریپِلی شورمندانه خوابی، ، خسته از بیبامدادی هایی که بچه دارند، در هنگام بیدار شدِن 
Ripley   هم می افکن را بهاندیشند، چگونه او با نوار چسب دو شعله می« 2 ِالیین»در-

گم شده است و باید  که، آشکار است گررهاادب اندکی پیش از پرواِز بی ۀچسباند، زیرا بچ
کننده است، ولی در این نومید شایداست،  یاوه. وارهانده شودبار دیگر از دست چندتا هیوال 

روی این  بایدهای منطقی نیست؛ بحثو  احمقانههای نی برای پرسشدیگر زما موقعیت،
یک رشته  سانو بس. و بدین فتهای درست به هدف دست یا، که با برداشتن گامکردمرکز ت

در آنها توان که می،ترخصوصی یا عمومی ِی نشانگراز  وجود دارد، عکس، صحنه و متن
ش انساکناباارزِش ماکی برای  هایپیشکشها  این ۀ. همانداختدر میان  درخوری ۀلحظ

 است.« مامراک». یکی از آنها هستند

متن با تلفن درگیر  سراسرِ در هنگام  کمابیش، خود ِایمی لیندن، «مامراک»اصلی  بازیگر
کردن است. با دست دیگر بطور عمده در تلفن شر است. او ژورنالیست موزیک است، و کا

از روی حساس  ۀاش، که همیشه در لحظسالهکند، پسر سهمی تمراقب Lucian از لوسیان
کند. با میپاره –ریزد و تکهم میچیز را بهزند یا همهیا جیغ می گرداند ومی 98ریتتِ سیِسم ْس 

طور کند. از آنجا که انسان بروب می و کند یا خانه را ُرفتآشپزی می آن میاندست سوم در 

                                                        

 .Sesamstraße؛ به آلمانی Sesame streetتلویزیونی برای کودکان  ی  کارتون-سریال 98
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-زیستتواند همسر[ نمییاست؛ اما سرپرسِت تنها ]ب یک مسئلهمعمول دوتا دست دارد، این 

شود، که های ِایمی لیندن شامل آن نمیرا بهانه کند. بخش بزرگی از تلفن [بیولوژیشناسی ]
پ ، گکردن گفتگو]برای نمونه[ ‒ ، بیوسیدیممی اشپیشه راستین تکاپوهایاز آن بعنوان 

 شنودوگفتبلکه از  ‒ et ceteraها و دیگر [کارسپارش ] آماده شدِن  وقِت  ۀدر بار  زدن
 توربستنگهداشتن  برجاپا، یعنی از  girls' talk and mom bonding پیوند مادرانهو  دخترانه
که او سپارش بگیرد.  کوشندمی]سوسیال[، که در اصل  اشاجتماعی ِی ی زنانگها]شبکه[

های تلفنی با زنانی است، که بچه دارند، و با زنانی، که در تلفن با شگفتی اینها گفت و شنود
نه، تنها یک نوار )» ؛«شود؟ه، آن صدای بچه است که از پشت سر شنیده میاو پرسند:  می

خواهند آدم را به شام از صدای بچه است. برای ترساندن مردانی که می [شده بطضواگتیده ]
 «(دعوت کنند.

های سنتی است که مارکسیسم و چپ گریمورد ن آن گروه]دقیقا[  انهپرسونِایمی لیندن 
راهی به بیرون  اگر که ‒ است یسمِالیینبرای دوران  اینمونه او شبح ولیبه آن توجه نکردند. 

او را برای این  آغازیدند، که در ماکی پدید آمدند، بخشآزادی نوترِ های جوید. و نگرهمی
مند ]روشمند[ یی برای راژمانهاوششکها این نگره ،یننخستدر نسل راه ورزیده کنند. 

 ۀست آمدند. نگر ماکی بد گوناگونبخشهای  ۀهم ۀدر بار ها که از گفتگو، بودند کردن
های فمینیستهای هندی و آلمانی هفتاد بطور عمده با کار ۀهای دهگذران زندگی در میانه

 ِی برابر و فمینیسِم  اجتماعی[ ِی واقع ِی ن سازبرابرگذاری ]یکسا پدید آمد، که از فمینیسِم 
ای الهام گرفتند. از قارهرادیکال و همچنین سه ِی ، و از بخش فمینیستگردانیدند 99رویحقوق 

نوان عکالسیک ب ۀبه شیو ، که چهروشنی است برای آن ۀنمونگذران زندگی، ِایمی  ۀنگر  گاهدید 

                                                        

کند. در فرق می Gleichberechtigungحقوق  ی  با بگ رت برابر Gleichstellungبگ رت برابرگذاری  99

دهد، بحث در در جامعه را هدف قرار می  Gleichbehandlungرفتاری –حالی که برابری حقوق، برابر

واقعی  ی  رفتار–حقوقی بطور خودکار به برابر ی  رفتار–بر آن است، که برابر ی برابرگذاریباره

 انجامد.نمی
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ها و در کارخانهتعیین شده و دستمزِد  رسمی هاینامهپیمانآید و از روی می شماربه« کار»
 برشناور [ ِی های چربگونه]چشم ِی های چربقطره، در بهترین حالت گیردها انجام میدفتر
شود، نمی نگریسته. این کار واقعی به چنین عنوانی نمایدبازمیرا  واقعیکار آسای غول آِش 

 ۀمسئلشود، نه در کاپیتالیسم نه در سوسیالیسم. این شود و اغلب پرداخت نمینمی کنترل
، بایستههستیاِل ]های و نیازمندیزندگی  ِی بیمیانجتولید باز کارِ ِایمی است.  قدرِت ِایمی و 

 خویشاوندی، کار اریدبزرگ کردن، آشپزی و خانه است: بچه زاییدن وزندگی  ضروری[
از  ِی پیرامونها زمین این ۀهای اجتماعی ]سوسیال[ به دیگران دادن. همآروینانجام دادن و 

-میهمچون فرنشین و سرَور ارزش افتاده، میخانه زمرد بزرگ است، که در آن کار رسمی 

رخ  نیاداز بشاید ، زاستارو ها مستعمرهزنان،  ِی کشبهره، «دیگر»گرچه بدون این کاِر  ‒ نماید
ن کنند، انگار که مردمی مانند ِایمی لیندوانمود می جوریی ندموربا شها ِالیین. دادنمی

شود، که می ناشیاز آنجا  هرآینه پندار. این اندبا خوراک کرایه کرده اتاِق مهمانانی هستند،که 
-بدست میی است، که «کار رایگان»آن و پردازند: درصد کارش را نمی 99به ِایمی ا آنه

 مزدی به بهای بازار بخرند.آن را به شکل کار ناگزیر شوندآنکه یآورند، ب

ها ِایمی لیندن به ننهادبرای پیشاز بنگالدش تا نیویورک ترادادی آنچه مارکسیسم و چپ 
را با ِایمی:  هارابطهسازگار سازند و نه  هارابطهد، که ِایمی را با شمیتنها شامل آن  ،داشتند

جای رسمی ب پیشرفِت رتبه در کارهای قاعده، شنیکیتَ  وقت، آموزِش های تماممهد کودک
. زندگی و کار کندمانند مردان او سرانجام بتواند  برای آنکههای زنانه، همه [شبکهتوربست ]

جامعه از هم  وگرنه، زندگی و کار کنند د مانند مرداننتوانمردم دنیا نمی ۀاما نخست اینکه هم
جای ِایمی لیندن  گذارد، که دیگران بهفرض بر این می« مردانه» از بندِ  د، و این رهایییپاشمی

 ۀزن و دای گرِ ُرفت و روباگر  ‒دهند میانجام را « زنانه»هیچ پولی کار بی از پول کمتر یا  با
، که ِایمی براستی سزاوار نیسترا دریافت کنند مانند ِایمی، دیگر کارمزِد ساعتی روزانه همان 

خواهد مانند مردان زندگی و کار کند، او بر آن اینکه ِایمی لیندن نمی ومکار کند. و د



 

236 

 

نگهدارد، زیرا تنها این به را  خویش ِی ذران زندگبرای گ کار برکه کنترل  کندپافشاری می
 ۀکند؛  اینکه آیا او هفتکنترل نمیبراستی آن را . ولی او بخشدو ارج می یمنیقدرت، ا یآدم

شود یا ی ورشکست میِالیینبه این بستگی دارد، که آیا  بسادیگر بازهم چیزی در یخچال دارد، 
سرانجام باید سرمایه از این رو . دشو میبرگزار رفاهی دولت هایدستیاریجشن خط زدن یک 

از آِن خود کردن  بازکردن، بلکه از راه د؛ اما نه از راه دولتی نپدرساالری از میان برداشته شو و 
 .گذران زندگیاز  پدافندیدنو 

-پیش از همه از رویکرد ان،که در همان دور Regulationstheorie [کنترل] تنظیم ۀنگر 

پیرامون این پرسش آمریکایی گسترش یافت، سرانجام همیشه –ۀهای فرانسوی و ایاالت متحد
در  کند، کههای آزادش را برای آن سپری نمیها و آخر هفتهگردید، چرا ِایمی لیندن شبمی

ها روی کلوچه شود و در نشستهای حزب]فعال[  ژیرایک سازمان سوسیالیستی یا کمونیستی 
ها فریاد دگرگونیبرای  عینی[ابژکتیو، برآختی ]چنان  بطور قطع هارابطهکه  اکنونکره بمالد، 

ها، و ِالیینشنوند، پیش از همه را می هارابطهزنند. پاسخ این بود، که دیگران هم فریاد می
 شخود نیزهایش را همیشه پادگوییدهند. کاپیتالیسم خود انجام می ا منطقرا ب دگرگونی

یابد، که آنها می نوی ِی همیشگهای گونه، و در برابِر آنها درمانده نیست، بلکه دهدمی سامان
 بیشترِ ]خودایستایی[  ِی گاه با خوددات ‒« [ کندکنترل] تنظیم»، واگشایدرا با زمان 

« [رقابت] ِی جوییپیش»اقتصاد، سپس باز با  کنترِل کارفرمایان، گاه با دولِت رفاه بیشتر و 
، این است، که آیا است]جالب[ اندرستان ِایمی  رایب اینجا. پرسشی، که در هادیگربیشتر، و 

 د یانآیپدید می ترخودداتی ]خودایستا[تر، و بخشرهایی هایرابطهها، دگرگونی ۀبوسیل
تواند از در اینجا دارد و چگونه می های مانوری را او؛ کدام میدانتر[]خودکامه ترداتارگانورز 

 .بهره گیردها  آن

خود و  ۀدیسا در آنهمنی ندارد. یکالسیک ا ای چِپ هسازمان ۀهم نزدِ در با این پرسش او 
آن را  [کنترل] تنظیم ۀنگر اند، که خود درگیر نوعی گذشته]محتواها[ های در َپربنه



 

237 

 

نوان نخستین فرد بع خود، T ِی نامد. )نه تنها، چون که هنری فورد برای مدل تمی« فوردیسم»
های کاال فرآورشانبوه،  فرآورش، بلکه همچنین به را بکار بست[ تولیدهای روان ]خط باند

 ۀبه شیو  هاپادگوییپرداخت.( در این زمان  کپارچهی کارمزدِ سیاست به و  [مصرفیگسارشی ]
تر؛ یکجاییبزرگتر،  فرآورش ۀبر پای ملی ِی صادرات اقتصادِ  ۀبوسیل«: ندشدسامان داده »معینی 

 ِی آور اصلبا نانسنتی[ ] ترادادیکوچک  ۀخانوادنگاهش به دولت رفاه عمومی، که  ۀبوسیل
 ۀبوسیلغنیمت؛  ۀگسترد ِی و پراکن و پخشاز طرف دولت اقتصاد نمون ره؛ استمردانه 
-بهره ۀبوسیلدمکراتیک؛ –های سوسیالها و حزببا کمک سندیکاسازمانی  ِی طبقات سازِش 

تمام، که نیمه هایارزان مواد خام و کاال کنندگاِن فراهم های جنوبی بعنوانکشی از سرزمین
 باخترو خاور در  ترادادییسم ِالییندوران آن روزها فروخته شد. « توسعه»نام  ها بهبهسازی آن

 بود.

ها، در ِالیینها و از سوی بسیاری کنار گذاشته شد، از سوی آدمبنیادهای  ۀبر پای روشاین 
ا قدرت آنهخورند، زیرا برای آن افسوس میچپ هستند، که  ِی ترادادهای سازمانفقط اصل 
« پسافوردیسم»مدل  می لیندنِای [کنترل]تنظیم  ۀنگر دید گرفتند. از شان را از آن مینسبی

های شود، جامعه، دیگر در سازماننمی برگزار یکجابزرگ و  ۀاست: کار، دیگر در کارخان
جدا  [ملینفانی ]فوردیسم سرمایه ]کاپیتال[ اندکی از دولت شود. در پسابزرگ تشکیل نمی

تر، منید، ناانشو تری فردی میبه شکل قوی هارابطهشود، تر میپذیرنرمش فرآورششود، می
 آشکار و دیدنیاش و سیاست توسعه فوردیسم ِی بوممردمی و زیست–های اجتماعیتر، هزینهباز
-چشمبه هایی دارد، که بدی ها وخوبیامر د. این نشو شناخته می ناپذیرعنوان پرداختو ب

ندارد؛  ماندگاریدیگر  نمونهکوچک پدرساالر برای  ۀخانواد ِی . چیرگاندازها بستگی دارد
 تولیدسوی به تا تواند میهایی هم شود، اما در بخشپوشی میهایی چشمجنوب در بخش

ها و . سندیکای ]رقابت[ دست یابدجویپیشیبه  High-Tech-Produktion پیشرفته ِی تکنولوژ
هر  بهها برای ِایمی مالی کردن کلوچهرهکَ  بازند، ولیکهنه ]بازی را[ می ِی دمکراس–سوسیال
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-، درهمتکه]چهل آِش ُشله قلمکارِ  ِی زندگ هرگز لذتی نداشته است، و برای سبِک  روی

 .ندکمک بزرگی نیستآنها  هایبازدیسیها و خواسته او [ۀریخت

فوردیسم پسا ۀپیشرفت نوع، نه بیشتر و نه کمتر از تنظیم  ۀنگر د، بنابر نتواننمی های چپپروژه
ها نیستند، ِالیینای رادیکالی است، که نگران هزینه برای هبازدیسیند. سخن بر سر نعرضه ک

 ند.گستر های مانور را برای ِایمی میکنند و میدانبخش استفاده میرهایی هایتوانشولی از 

هلندی، که گسترش بسیار یافته است، –جنوبیور عمده آفریقای های بطفرآوردهیکی از 
به درگیری میان  Tripel Opressionگانه گانه است. ستم سهبخش ستم سهآزادی ۀنگر 

سلیمانی  ِی ها، با خردمندایقارهفمینیستی، سیاهان و سه–ویژه رادیکال، بگوناگونهای بخش
نژاد، جنسیت و  ۀپایبر ]اشاره است به دادگری هوشمندانه و راستمندانه[، پایان داد. سرکوب 

شوند، به نمی واخنیده ]مشتق[ا از یکدیگر سرکوب با حقوق برابرند؛ اینه–هایطبقه، رابطه
تواند می یکی. ندتر از دیگری نیستتر یا بنیادیپذیر نیستند؛ هیچ کدام اصلییکدیگر کاهش

یک از این  هیچرو از اینباشد.  ِالییندیگر  ۀرابطجاروکن باشد و همزمان در زمین ایرابطهدر 
های نیز هیچ راهی جز همبستگیرو از این؛  واسپردشود به دیرتر را نمیسرکوب –هایرابطه

اندیشد، ها وجود ندارد. کسی که بیش از اندازه به سرکوب خودی میمیان بخش ناپایدار
کند، . ِایمی چیز دیگری زیر لب دعا نمییابدجهش می ِالیینناگزیر دربرابر دیگران به 

 میزانگرچه بیشتر آنان ، را نوازش کنداش یزمینزیر پدرساالران هنرمندباید هنگامی که 
 دهند.درخوری سکسیسم از خود نشان می

 ،شدهنویسی نامای وهعض ف باشگاهی است بار شگ ۀنمونگانه در درون ماکی ستم سه
چندان  [حق عضویتهمباژی ]. همه به نوعی عضو هستند، تا زمانی که [غیرفعالناژیرا ]ولی 

کنند، که چگونه نمیآن همه خود را درگیر  دیرزمانیهنوز تا دین سبب باال نباشد؛ ولی ب
. چه خواهد بودآن مد آپیکند و عمل می [دقیقاپرسونانه ]سرکوب  ِی هارابطه ِی تافتگدرهم

 ایتا اندازه« فرهنگ چیره» ۀواژ کلید زیرِ  اینها، انجام شدندهایی جایی که چنین کاوش
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-مسئلهدانیم، گونه که می، هماناین مفهوم. ولی انجامیدندیسم ِالیین ِی به مفهوم عمومنزدیک 

-بخش ِی و جهان خود  konkrete Geschichte بسودنیهست، اگر آغاز کند، تاریخ ساز هم 

 .فروپاشد[ ها، مجردهایانتزاع]  Abstrakteها آهنجیدهها را در 

را در ایتالیا یافت  [ خودبندیفرمولدیسولش ]نخستین  ،انقالبی–اجتماعی رویکرد
پایبند است. ]ضد اقتدارگرا[  ورزداتارگان–پادبه بخش  و سخت«( operaismo 100یسمُاپرائ)»

درستی پرتنش بود. ولی ب]سنتی[ ی دترادااز نگرگاه زنان  ناِب  ِی هستومنداین بخش با  ۀرابط
ترین وجهی از فرسختشاید به  اجتماعی–زادیبخش، رویکرد انقالبینوتِر آ هاینگره ۀاز هم

در طرح پرسشهای  بخردانهِایمی لیندن دربرابر درخواستهای همیشگی، که سازنده و  ِی بیزار
[ از اجتماعی–انقالبی آن ]رویکرد اشتپندکند. کند، پشتیبانی می یاریمربوط به آینده هم

شود. بندی میدسته Verwertung 101گیریبهره ۀواژ کلیددر پیرامون  باخترو  خاوریسم در ِالیین
مردمی ]سوسیال[، چه –یا اجتماعی [تکنیکیَتشنیکی ]یستی، چه ِالیین [رفرِم ] ِی بازدیس

ِایمی لیندن. در زاستار واقعی، پیوسته تاخت و تازی است به کار و  کاپیتالیستی یا سوسیالیستِی 
-ها بیِالیینو سلب مالکیت است.  استثمارزندگی میدان نبرد برای  ۀاین میان کل جامعه، هم

آورد؛ او یز میِایمی برای آنها بچه ن ‒خواهند بزرگ نمی ۀدر کارخانرا چون و چرا کار رسمی 
کند، که را سازماندهی میپلشت  به پول]وابسته به هستی[  یالهست آروین ِی فرهنگ ِی گیربهره

بود، اگر او هم میها بسیار خوشایندتر ِالیینکند؛ و برای از آن زندگی می سیقیصنعت مو 
 [فناوریشناسی ]تشنیکداشت. میخود را نیز در جیب های اندام پیشکشکارت  کنونا

مردمان را بشکنند و  ِی ایستادگاینکه به کند، مگر نمی ها به چیز دیگری خدمتِالیینبرای 

                                                        

کند، که در را توصیف می[ مردمیمارکسیسم و هم جنبش اجتماعی ای ازهم شاخه] -ایسمو –اُپرا 100

ی ایتالیایی اُپرائیو این مفهوم از واژه. در شمال ایتالیای صنعتی پدید آمده است  1960ی نخستگان دهه

operaio [گرفته شده است« کارگر» به چمار]  

موضوع  . دست آوردن درآمد مالی از آنمالکیت بر اشیاء، برای به Veräußerung ی  واگذار  101

Verwertung ( هاحقوق قانونی غیر مادی بر اشیاء یا خواسته)تواند اشیاء جسمانی یا غیر جسمانی می

-به( کاپیتال جلد یکم)داری را کارل مارکس یا نیروی کار در بازار کار سرمایهکاربرد پول . باشد
 .کندتوصیف می  Kapitalverwertungعنوان 
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 شاید، که ِایمی لیندن ]تراپی[ دستاوردشان را بزور از ایشان بگیرند. حتی ساعتهای درمانی
یستی است، درست مانند ِالیینتکنولوژی ]سوسیال رفاهی ِی شناستشنیکدارد، گاهی برمی

 سرشت، که او روزی لوسیان را به آنجا خواهد سپرد: در [آلترناتیودگرگزین ] کودکستاِن 
 .شودنمی دگرگونچیزی  از این راهیسم ِالیین ِی بلعیدن

که کنند، اری نمیاز اینروی به کسانی گرایش دارد، که همکانقالبی –اجتماعیرویکرد 
ه کرا  چههر دارند، آسانی برای خود برمیکند، یا بهمی ویرانها را کنند، آنچه آنمی ویران
، کسانی که کنندشانه خالی میاز زیر کار آنهایی که  ‒ها بدهند خواهند به آنها نمیِالیین

کارگرانی که ماشین های نساجی را چون نیاز به کارگر را ها ]کندهند، ماشین خرابی نمیأر 
خرابکاران و کنندگان زمین، –، اشغال[1811-1816شکستند انگلستان کرد، درهم میکم می

دگرگزینان آموختگان را، سازندگان و مداران را، دانشسربازان فراری. آن ]رویکرد[ سیاست
ها را ها و بانکدر کنسرسیوم آشکار–رابَ های ِالیینتواند دوست بدارد؛ و را نمی [هاآلترناتیو]

شخصی و ارزش یکپارچگی ط وجود ندارد. چیزی مانند اقساخواه ناخواه. آزادی همچنین به 
رویهمرفته  Verwertungssystemگیری بهره راژمان [انکارنیارِش ]تواند تنها در میآدمی را 

 شود. یگانسته، برای از میان برداشتن آن این امرپیدا کند و در 

 ارگانیکن برای لوسیان خوراک می لیندِ است که ِای روشن: گیریاز اینها گذشته بهره
Bio اشعه[  تابشمیزان  ۀروز شدخواند و تابلوی بهمی انکودکگوالش  ۀبار پزد، کتابها در می[

ابش ت َهنایِش کند. خود او نگران را مطالعه میکودکان  ِی همگان ِی های باززمینبرای 
تهی  تضمینی، و زمخت ریختی، که با ندارد پرواییپوست است و همچنین  ِی فرابنفش در پیر

 ِی شناسبومزیستاو در وسط میدان  کارین ا اسکسی، به میان مردم برود. ب ِی گیراز بهره
ایاالت  آزادیبخشی، که نخست در ۀنگر ایستاده است،  soziale Ökologieمردمی –اجتماعی

. زاده شدفمینیستی –رادیکالاز بخش همچنین  ولی، داتارگانورزی–پادآمریکا از بخش  ۀمتحد
شود. می زاستاراز کشی بهرهاز کار، بلکه همچنین شامل  کشیبهرهحاکمیت نه تنها شامل 
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هماک آدمی در  و خودِ  زاستاِر زیستبومدرونی و بیرونی،  یعنی زاستار ]شکل بندی[  دیِسش
پیوسِت یستی نیست، ِالیینحاکمیت  راژماِن  محِض مد آاش، پیروحی–جسمی [کلیت]

ها ، که در این حوزههایدگردیسو ها ، نابودیهاگزند رسانینیست. ]همراه، ضمیمه[ ظاهری 
 یا دانِش  َتشنیک ]تکنیک[، که بتوان با ندنیستپسانه ی «ها]مسئله[ َپراسه»د، نشو پدیدار می

یسم آن ِالیین، و [ددهمی دیسد ]شکلا میر  زاستارمیان جامعه و  ۀ. حاکمیت رابطواگشودبهتر 
د، تا ساز می[ متحرکمیاویدنی ]است  توانستنیرا تا آنجا که  زاستار، که دیسدمیی اگونهبهرا 

گیرد و بدین وسیله  کارهای بزرگ خود بهژهوپذیری برای پر نرمشجا به شکل آن را همه
آورد، بار میهایی که آن ]رابطه[ به دهد. برخی از خسارتاش را گسترش فرماندهی ِی ایناتو 

های کار هاآن ولی برای بیشترین جبران کند،فرماندهی  ِی ایناتو تواند با کمک این یسم میِالیین
 آلرژی–پاد ِی خوراک هایفرآوردهسپارد: را یکسره به ِایمی لیندن میختی شنابومزیست ِی بازساز

مردمی –های اجتماعیپز کنی، ارزشوارگانیک پختهای با فرآوردهر، یاد بگیر برای بچه بَخ 
را شناسی تشنیکهای [پروژهفراشان ]–هم بزرگ باز، تا ما بتوانیم بگنجانفرهیزش بیشتری در 

 واقعیت، اینبه  با توجه، «ترپاکیزه»یا  کاراترهای فناوریبه  پشتگرمیبه انجام برسانیم. 
های بمب ۀجنگ را بوسیلکه ، راهبرداین  مانندامیدوار کننده است  گونه همان کمابیش

بدان مردمی –اجتماعی ِی شناسومزیستبد. نکن« ترمردمی»جهانی نویِن  نظِم « ترِ هوشمند»
، ذردگها میسطح ۀهماز یستی، که ِالیینش ]سیویالسیون[ شارینِ  ِی یگانگپردازد به می سبب

ها، و های رابطه[فاجعهنگونزار ] ازمانند سان همانبهها درست های تانکر[حادثهُدشامد ]از 
پس از  نه ‒ها چنگ بیندازد سطح ۀهمتواند به دیگری میشاریِنش هر  همانند، دین وسیلهب

 ، که آب را بر رویشان ببندند.نخستینعنوان راه  ند، بلکه بهه باشها سرنگون شدِالیین آنکه

ها و حصارکه راه خود را از میان  است. تا آنجا اینها ۀبه نوعی ِایمی لیندن کمی از هم
 همان گونهبهَلخت و ُکندرو،  بزرِگ های گشاید و خود را از سازمانمیپذیرانه رمشنها خطر

که به  تا آنجا ساماندهی[ است. ،کنترل] تنظیمپرداز دارد، نگرهمی آور مردانه دور نگهاز نان
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-می یبزرگ ِی پیشینگاش های اجتماعیستگیاش و بزندگی ِی بیمیانج های[]پروسهها فراروند

گذران پرداز نگره، همچنین «کند]پیشرفت در پیشه[ نخست کاریر »جای اینکه ، بهبخشد
گانه را امروز خواه ناخواه هرکسی در سه–است. کمی گرایش به ستم [هستی ۀادامزندگی ]

 ِی شناسزیستبومکند. از اندکی حکم می بخشیمیان ِی سازگاراکنون ماکی دارد، این را 
گاه؛ و همچنین ِایمی دانواَرهخود را تواند مردمی هم کسی نمی–اجتماعی  سراسر ِی لیندن آ
تواند کشی میبهره پسین ۀکس حملچیز و همهاز آن دارد، که پشت همهانقالبی  –اجتماعی

 در کمین باشد.

گریز کمی مردم [ایدئولوژیکنگریک ]های دن در برابر این جریانبا وجود این ِایمی لین
 هاِالیین انبوهی از ،به گذران زندگی گرایشمندهای ترادادی و کند. سرانجام در رابطهرفتار می
آنها چیزی  ۀدر بار  Subsistenztheorieگذران زندگی  ۀد، که نگر نوجود دار  هازمرد و میخانه

ها را به رکوردرهای همراه و ویدئوگوید؛ افزون بر این ِایمی لیندن دوست ندارد تلفننمی
-خواهد به سازمانکند. او همچنین نمیکشی ها واگذار کند و به کمون روستایی اسبابِالیین

-انقالبی استناد می–یا رویکرد اجتماعی [کنترل] تنظیم ۀوارد شود، که به نگر  ایهای سیاسی

داند؛  می نگر و سمجکوته ِی ها را هنوز هم پدرساالر و مارکسیستکنند، زیرا او این سازمان
رسد در آنجا هم می گرن و این به توان در آن حس کرد،را می گرشارینِش دیبسیار اندک از 

–ِالیین انهفراگیر ها برای ِایمی این پیشنهاد ۀتوان گفت: همور کلی می. بطپریشاندرا نمیکسی 
 دیگرهای قاعدهکدام با که گویند، باره به او میاین ، و بسیار کم در کنندجلوه نمیانتقادی 

اکنون نیاز همها، آنچه رویکرد ۀاز هم ی. گهگاهدیسیده شوندها زندگی و رابطه ستیبایمی
 یسم پیشرفته کم است.ِالییندر ایدئولوژیک  ابزارجنگ یک فقطدارد. دارد، برای خود برمی
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 بزرگ ِی پنج بازنگر
گوناگوِن های یان رشتهم ۀمانند رابط کمابیشآزادیبخش را باید  نوتر هایمیان نگره ۀرابط

هایی است، که بر سر راه بحثسرانجام   ‒ آورد رپندابه خاور دور  ِی هماورد–ورزشهای
، ]تجربی[ یورزال ودرهنم ۀبر پای هاراه د. آنیرسبه در  ِالییندر جهانی پر از  توانمیچگونه 

ا باید آنه پایانآموزش داد، ولی در توان آنها را کنند. میی بنیاد میعینم ۀهمچنین بر فلسف ولی
 ِی وابستگ کهدرآمیخت، زیرا ها را دلبخواهی با هم توان آندست آورد. نمیب آفرینشگرانهرا 

تنها  گوناگونهای ، اگر از مکتبیمدههرکدام را از دست میمربوط به ۀدرونی دارند و فلسف
 او، که با جویدرا می یکی آن هرچه باشدآدم ؛ یمای را گرد هم آور های جداگانهدستچین

 ِی درون ِی دهند. خویشاوندرا نشان می روشنی ِی خویشاوند بطور قطع. اما آنها آیدجور درمی
قدرت  ۀها به رابطنگری. این باز نهفته استبزرگ  ِی نگربخش در پنج باز آزادی یننو های نگره

واقعیت عینی[ ] Objektivitätبازگشت از برآختیگی   ؛ به پیشرفت و توسعه؛  اندو دولت وابسته
 ِی ماعی کردن و خردمندبه اجت گون شدهانداز دگر دمکراسی؛ و چشم سنجشو برابری؛ 

 ۀنگر کنند، زمینه را برای ای را طراحی میتازه دیار]توپوگرافی  نگاریجایا اجتماعی. آنه
 کنند.آزادیبخش آماده می پساسوسیالیستِی 

فقط آن که اینهای بسیار دارد و ابزار جنگیسم ِالییناند، که های نو به این دست یافتهنگره
هیچ  از این رویشاریِنش ]تمدن، سیویالسیون[ است. یک حاکم نیست، بلکه  ۀدار و دست
دولت  ، که قدرِت خواهد کردکار ن ،این ‒تواند وجود داشته باشد یستی نمیِالیین–پادکودتای 

های بسیار و کانونها را از باال دوباره سامان دهیم. قدرت، مرکزی را سرکوب کنیم و رابطه
رانده، یسم باید پسِالیین ۀگردآوری شد هایابزار جنگ یکلبطور های بسیار دارد؛ و چهره

برای  درد سر توان آنها را بی. نمی]گام بگام برچیده شوند[ حل و فصل شوندکاهش داده، 
-تصمیم ِی باید قدرت، شایستگی، آزادآفرید.  نوی یسِم ِالیینآنکه کار بست، بیکار خوبی ب

 د.ها بازگردانْ یری را به آدمگ
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کرده بود، و  اندرزیسم ترادادی ِالیینپیشرفت و توسعه را، که  ۀایدهای نو نگره ۀهم
 ۀبرپایگونه پیشرفت . هیچ[کردند باطلآنولیدند ]باور کرده بود،  هاسوسیالیسم ترادادی به آن

 برکه ]ذاتی داستان  نهادینه راستای[، هیچ تولید کنندهنیروهای فرآور ] linear ِی نمودار خط
وجود ندارد. همچنین  پیش راند،ای استوار باشد، هیچ موتور واقعی، که این داستان را بهآینده
د؛ در کنن پیرویآن  ازتوانستند می« هاکمتر توسعه یافته»، که برجا نیست الگوییهیچ 

را ]طبیعت[ زاستار و چیرگی بر  ییخو درشتتوان حاکمیت و پیشرفت، یستی نمیِالیین شاریِنِش 
، هرگز پیشرفتی وجود ایتوسعهاست که چنین نیست، که هرگز  آشکارازهم جدا کرد. 

، ثروت] داراِک ، و های خود را، داناییهادستیچیرهآنها آموزند، ها می. آدمداشته باشدن
 ۀسلط زیر ند. حتاافزایمیاجتماعی را نسل به نسل  [زبان پاک از احمد کسروی ۀنامواژه
 شناسیتشنیکدهند. اما سوی این توسعه تعیین شده نیست. پیشرفت ها این را انجام میِالیین

هایی جاییبکنند، در بخش بزرگی از جای میپردازها روی آن بسیار خیالِالیین، که ]فناوری[
توان را میبرخی از آن  ‒آورند دست میبه زاستاررام کردن  ۀوسیلها بشود، که آنتشکیل می

تاخت و  شناسیتشنیکاست، که با ابزار استوار ، ولی بخش بزرگی فقط بر آن کار بستبه
یی اشاره کنند، که در «هااییوانت»و سپس با غرور به  کنندرا برپا  می سر و صداییبیهای تاز

 ند.دار  جای دیگر کم

تر[ است، از سرشت ]سوسیالتر نیست، بسیار مردمیاستوار این ترفند  ۀپیشرفتی که بر پای
 هایرابطهاست، که  فتهآدمی نه ِی دستچیره پیش از همه در چنین پیشرفتی. َتشنیکی نیست

برجا ن سبب بدافزاینده  شناختدر آن . و تابدبر برقرار کند و تر با یکدیگر تر، دگرسانهمتافته
-بدان، «هارابطهسیاست »، کدام دهیممردمی را شکل –اجتماعی ِی ، که چگونه همکاراست

 و با کامیاباست، که همکاری،  بایستهشود، برای آن که در فمینیسم ایتالیایی نامیده می سان
مرکز تشود. بازداشته مییستی ِالیین ۀتوسع ۀیلوسبین پیشرفت اآزاد باشد. درست  بتواند اینهمه

-میها را پسدرونی همچنین بیرونی، سیاسِت رابطه زاستارِ  و دانشیِک تشنیکی  ِی روی چیرگ
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رفتار کنید که پیشرفت  بدان گونهکند: جایگزین می آمدپی ۀساد ۀراند، آنها را با رابط
-پرتگاه تنها رها می بر سرایستاده » آدمیانپرسشهای دیگر  ۀخواهد. در هماز شما میتشنیکی 

از . رهایی سلطه]منافع[  هایانَدَرستبر بنیاد منطق تاریخی، بلکه  ۀبر پایواقع نه   ؛ و در«شوند
به انجام بگوالیم و را  هارابطهاز  یبطور عمده همچنین به این معناست، که سیاستاینروی 

های شهرآرمان دادنرخ، تا و آن را به روز ایکس ‒ سازدمی توانستنیرا یم، که آزادی رسان
 کند.نمی واگذارنیکی شت

 واقعیت عینی] باور به برآختیگیاز  گردانیرویهای گسترده، بازنگری با پیامد
Objektivität] شناخت سنجش عنوان ، نخست ببخشرهایی یننو های است. و در نگره

Erkenntniskritik پدرساالر؛ به منطق ویرانگر بهره دانِش به انتقاد  همچونشود:  پدیدار می-

 آن ارزِش  ۀتاریخ مارکسیستی، به نگر [ ]دترمینیسِم  ِی جبرگرای؛ به Verwertung گیری
Werttheorie اشگراییبنیاد، به Essentialismus. کند، که تی انتقاد میبه هر سیاس ینچنهم

-گیرد و میرا نادیده می[ Subjekteها ]سوژهها درآخت Selbstinterpretation ِی تفسیرخود

خوب و درست است. هنگامی که  ، آنچه برای آنانجام رساندبه شناسد و بر خواهد از باال 
از بیرون وجود ندارد، هنگامی که قانونی و روا نیست  [objektivبرآختی ]عینی هیچ شناخت 

تعیین » [Subjektivität شان ]ذهنی بودنتوجه به درآختیگییها را بکه موقعیت درآخت
نظم »شکند. می برابری و دادگری درهماز ]سنتی[ ، پس همچنین پنداشت ترادادی «کنیم

-[مقیاسسنجه ]تواند از روی شکل است، برابری نمی و سلطه داتارگانورزهمیشه « دادگرانه
 ]برونی شده[ تواند برآختیدهبرقرار شود. رهایی از بند نه می objektivهای برآختی 

-آزاد پساسوسیالیستِی  [ۀپروژ فراشان ]یابد. اش را در برابری می، نه خواسته objektiviertشود

و برابری  Objektivitätرآختیگی بجای ، که بهایآزادانه ِی همکار ۀبه نگر  بدان سببسازی 
 آید، نیازدارد.می
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، که دمکراسی )و [اند]مشترک ندهمدار در این موضوع بخش آزادی نوترِ  هاینگره ۀهم
، که رهایی از بند را تضمین کند. نمایدنمیبازارزشی را دیگر در آنها ( کردن–دمکراتیک

شود. و می پدیدارلوح سادهبارانه وبندبی واننامروز بع چپ ِی دمکراس ِی تراداد ]انتقاد[ سنجِش 
آروزد ]استدالل می بسنده، و ناراستینبد،  ِی دمکراس برضد، آرمانیخوب، و  ِی با دمکراس

درستی نیست.  ِی دمکراسروی  هیچ بههنوز آن که چونشود، می انتقادکند[. دمکراسی می
گاهیاها، ناقتصادی، چیرگی بر رسانه قدرِت تمرکز  نوان هدف و دستکاری، از آنچه بع آ

ها و قاعدهکند: ، جلوگیری میاست[معتبر /مند]شناخته شده و پای نیست انگیزبحث
-را به انجام میها بیشینههای و/ یا خواسته استوارند بیشینههای تصمیمرسمی، که بر  هایگام

 رسانند.
خود  دین وسیلهاش بدرمانده« دمکراتیِک » سنجِش همچنین  سانبهیستی، ِالیین ِی دمکراس

 ِی فیزیک ِی هستوجدان و  اها، بلکه حتکند، که دارایی، رفتار، رابطهاز پیش فرض می دیگر
-گرفته می ها، که چگونه سپس تصمیمایشیوهای مرکزی قرار دارند. ر ادارهگها زیر نآدم

 آغاز خودحالت  بهتواند نمینش را ین نخستین کُ اهمیت نیست، اما دیگر اد، بینشو 
در  مداخلهژرفای بیستم همیشه با افزایش  ۀدر سد سازی–تیکهای دمکراگرداند. فراروندباز 

-گراهماکیان شادعایهمان اندازه هم به د، نشو تر میها دمکراتیک: هرچه رونداندپیوند بوده

 ۀعنوان نابودکنندفراروند را افزون بر این بهای آزادیبخش این شود. نگرهمی تر[گراتمامیتتر ]
کاپیتالیستی –پدرساالر ِی زاستار ۀعنوان رابطب کارامدتر، ِی کشعنوان بهرهبحیات[،  ۀهستی ]ادامـ

تجربه ها [اقلیتکمینه ]دوم  ِی همچون سرکوبآن را  ،های ماکیاند. بخشترازمند ساخته
 تعیین شدهبیشینه  از ۀکند، که از جامعنمی پاسبانیها شان از آناند، که حقوق برابرردهک

ها کمینهقوق ح ِی حاشیه رانده، خوار شمرده و سرکوب نشوند. همچنین گارانت نو به همواره از
 دمکراتیِک  ِی دکار بودن ]اتوماتیسم[ دسترساست در برابر خو  سستیهای بسیار یکی از ابزار

 .قانونی



 

247 

 

–پاد است. سیاست [گونه، ضد و نقیض]پارادوکس انهاین بازنگری پاراَدخش مداپی
-یسم را نمیِالیینپیش از  هایحالتکس بازگشت به . هیچشوددر نگر گرفته نمیدمکراتیک 

های ساختار ِی های حاکمیت شخصی و ناکامدمکراتیک پیامد ترسهای دوران خواهد. ترس
–سنجشباشد، که بعنوان تواند میتنها سیاستی این بنابراند. دگرگزین ]آلترناتیو[ ترادادی

را دریافت.  توان آنمی نتقادیا ِی سدمکرا–ورزالی ]تجربی[ یا بعنوان سیاست ِی سدمکرا
-بکاردادن در برتریها، سهمیه ‒گیرد های گسترده بهره میشکلسیاستی است، که از 

ویژه به هاکمینههای گذشته نسبت به ویژه )سیاست جبران بیدادگری ِی و پشتیبان یگمار
 ،، ولی نه‒فرهنگی  ِی ، حقوق جمعی، ساختارشکنزدایی (، تمرکزaffirmative actionسیاهان 

و بهتر سازند، بلکه برای اینکه نیروی سهمگین « انجام رسانند به»برای اینکه دمکراسی را 
–همین شیوه سیاستیسم ناتوان کنند. بهِالیینعنوان ابزار هبست کرده و را س کردن–دمکراتیک

–های خودها برای هدفگروه ِی سیاس ِی پیوستگهمتواند، بمی  Identitätspolitikاینهمانی
فهمیده  یخشپارادَ  ۀعنوان پروژ راهبردی، تنها ب–سیاسی و ساخِت  ِی ندفادپ–خودروشنگری، 

کرانمند رد آن را بُ  ِی فراخکند، تا میدمکراتیک  دوران ِی که خود را وارد فراروند سیاس ‒شود 
های درونی را همگن دگرسانیسیاستی است، که  نشانگراین فراتر از اینهمانی –سیاست. دساز 
کند، همیشه دمکراتیک را بازسازی می[ ۀ]مسئل ۀهای خودی پراسسازد و در درون گروهمی
 تواند داشته باشدمی انهبخشهای رهاییهنایشاست و  ضروریسیاست هنگامی که آن  احت ‒
 یستی.ِالییندر بدگمانی  حتا ‒

و، به  تولیدابزار  کردِن اجتماعی  ِی بخش هدف ترادادآزادینوتِر های نگره ۀسرانجام هم
اند. اینکه اجتماعی، رهبری و توزیع را،  بازنگری کرده ۀخردمندان ِی ریزتر، برنامهمعنای وسیع

واقعی  های سوسیالیستِی کند، تنها دولتیسم کمکی نمیِالیینتنهایی برضد بهدولتی کردن 
های دولتی یا کارخانه راوانبه فکاپیتالیستی  یسِم ِالییننشان دادند. همچنین در نبودند که 
های خرید های دولتی، تضمینپیوند تنگاتنگ با نهاد دون، که ببرجا هستندهایی کنسرسیوم



 

248 

 

باشند، برای برجا توانند نمیبه هیچ روی ]مشترک[  همدار ِی ریزو برنامهها ]کاال[، پژوهش
 ۀنکت ولیدورُبردی.  هایارتباطافزاری، در بخش انرژی، در صنعت جنگ اقتصادِ نمونه در 

کنترل و  ۀبوسیلریزی شده برنامه یهانیازمندی برآوردنطور کلی به این است، که آیا ب برجسته
 هایها. نگرهخرد اجتماعی در نهاد کردنمادی ]یعنی به[ ، یمخردمندانه باور دار  ِی ریزبرنامه

گرا هماکی و هرآینه، داتارگانورز ]اقتدارگرا[ا عنصر کنند. آنهاین کار را نمیآزادیبخش  نوتر
نه تنها در دولت، بلکه  ‒ پذیرندینمشود، را، که با چنین سیاستی همراه می [خواهتمامیت]

پیشرفته  یسِم ِالییناصل خالف ها. آنها ها و گروهدر شرکت، در خانواده، در سازمان همچنین
ا را با هدفهای بزرگ و هها آدمارزش ترادیسشو  کارایی افزایِش  ۀبوسیلکنند، که عمل می

ا نه تولید را آنهباز کردن کامِل تماعینه برعکس. اجو سازگار کنند  دانشیک ۀبرنام–هایارزش
اجتماعی نیستند،  ۀیافتسازمان ِی ها و پشتیبانادنه برضد کلیبه. آنها خواهدلدانند نه شدنی می

بنگرند، که از طرف رویدادهای ناهنجاری  همچونها هستند، که به آدم منطقی برضداما 
-آدمی را بعنوان بیماری ِی انگیختگشوند، و یکدندگی و خود رسیدگیهای خردمند باید نهاد

 باید درمان شود. ، کهبنگرند ای

 هدفعنوان ها، ببرآوردن نیازمندی ۀمنطقی، ساختار بخردان یآختونبر  ۀر جامعاگ
های خود ]مسئله[ توانند پراسهدیگر نمی گمانها بیناپدید شود، پس آدم ]نگریسته، مقصود[

پنجه نرم کنند. پس هیچ  و ا دستاگذار کنند، بلکه باید خود با آنهرا نیز به آن و 
 جامعه ِی آرمان ۀنگار یک ها [ اهر وسط بزرگ ِی ایمنراهنما و  ۀ]در اصل نرد  Leitplankeدِ رهنمو 

به باید هنوز  ،و خوب است فقط منطقیچه را که هر در آن « یننو  آدمیان»وجود ندارد، که 
 ُگناریممیرا ماند، که چگونه آن پرسش میاین جای آن این کشمکش و . بهانجام رسانند

؟ چگونه از آیندبا هم کنار می ایشانهآماج. چگونه مردمان با شمار بزرگ کنیم[]اداره می
بایکدیگر  کهمانند، می جایگاهیدر اینهمه شوند و با میناوابسته یسم ِالیینها و کنترل قانون

های توانمندی ِی فردی و اجتماع ِی به سوی شکوفای ساننیبد ،اندازهمکاری کنند؟ چشم
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واقع در   شود، و درا میبجکنند جایستی پیروی میِالیین–نه ی، که از منطق]سوسیال[ اجتماعی
 .ِالیینای آزاد از در آینده و همچنیناکنون 

 در ماتریکس Laclauبا الکالئو 
–یسم غربیِالیینبزرگ، ماکی ابزاری در دست داشت، که هم  ِی پنج بازنگر ر بنیادب

های هاینگره ولیواکاوی کند.  سنجشگرانهواقعی را  یسم سوسیالیستِی ِالیینکاپیتالیستی، هم 
چندان  ‒گیرد معینی از آنها می ۀاست، که چرا ِایمی لیندن فاصلاین بنیاد  و بر ‒یکم نسل 
از کردند، ها استناد مینگرههایی، را که خود به این درون[ نبودند. رابطه ی بهکاو ]انتقاددرون

آنها از رهایی از  مفهومجویی کند یا تغییر دهد. این به توانست پیمیکسی سختی بهاین راه 
نخورده از کلنجار  ها هنوز بسیار کالسیک بود، دستبند بستگی داشت، که از برخی جنبه

 .نوینپسا

، این انتقاد «Beyond Emancipationسوی رهایی از بند فرا»ارنستو الکالئو در 
سوی رهایی فرا»از آنجا که اما رهایی از بند را قاطعانه بررسی کرده است.  مفهوِم  امدرنیِک پس

پس از پایان کار روزانه در  هنوزرا  جستاراین  بتواننوشته نشده است، که  چنان« از بند
هایش را با کمک بهتر است با الکالئو به سیِنما برویم و بگذاریم اندیشهخواند، خواب  تخِت 

-Science-Fiction ِی تخیل–علمی–ما توضیح دهد، بزرگترین بمببه« Matrix ماتریکس»

Knaller  نو ریِوز اروزی به کی« ماتریکس»برادران واخووسکی. درKeanu Reeves  با نام
ها در آدم ۀکند. همدهند، که او در جهانی خیالی زندگی میخبر می Neoساختگی نئو 

 ِی سازهمانندفقط ، پندارندشان میانهوز ر  ای زندگیبجکنند. آنچه جهانی خیالی زندگی می
های مصنوعی، که آنها ، از هوششوندکنترل میها ماشینها از آدم راستی. در است ایهرایان

شوند و هرکدام می« کاشته»های بسیار بزرگی کشتزارها در . آدمبرندبکار میرا بعنوان باتری 
ها شناورند، تنها به یک هدف، تا برای ماشین [غذاییمحلول لویش خوراکی ]در کپسولی از 
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 بوده ]امر واقع[با این سختی ها بهمورد نیازشان را فراهم کنند. از آنجا که آدم برق ارگانیِک 
 ۀ، ماتریکس: برنامگذارندکاله میجهانی مصنوعی سرشان را با ها ، ماشینشوندسازگار می

است. نشان داده بیستم را بسیار خوب  ۀسد ِی پایان]کمپیوتری[، که جهان ای هرایانآسای غول
-اند، که نه میبند کشیده شده اند، در زندانی بهداری زاده شدهدر برده»ها گونه آدمانبد

هایی که از کپسولاز در بیرون ها از آدم اندکیشمار  فقط«. توانند حس کنند و نه بو کنند
های پروا، که در کشتییاغیان بی ونانچد، کننشوند، زندگی میل میها کنترسوی ماشین

د. کننخود را پنهان می پاشیدهفرو های شهر [بفاضالپساب ]های مانند در کانال–زیردریایی
د: وارهانن جداگانه را یهاآدم وسیلههک کنند و بدین را [ ماتریکس ۀتوانند ]برناممی

کماشینها آنها را بگذارند می ،کنندمختل میشان را زیستیهای کارکرد ]عیب  مندعنوان آ
ند که روزی بتوانند، ماتریکس را نابود ا. امیدوار آورندگردمیرا دار[ جدا کنند و سپس آنها 

 ماشینها پایان دهند. ۀکنند و بدین وسیله به سلط

دهد، که چگونه جنبشهای رهایی از بند را نشان می کالسیِک  ۀپندار « ماتریکس»
رهایی  های انقالبی آن را موضوع خود ساختند. بنابر الکالئو این مفهوِم هاینگرهاجتماعی و 
 پیچیده همچون نوینهای ناگفته استوار است، که در پسافرضیک رشته از پیش ۀاز بند بر پای

 هایرابطهاست: میان « Dichotomieدوگانگی » ۀشوند. نخست اندیششناخته می آشکارنا و 
یا در درون یا در بیرون زندگی  آدمشکاف مطلقی وجود دارد.  یآزاد رِ آرمانشه حالتو  چیره

 میان این دو چیزیاندر زیردریایی با شورشیان، –ماشینها یا در قایق ِی غذای–کند، در کپسولمی
بخشهای  ۀهم آن ۀپایبر  از بند است. رهایی« Totalitätَهماکی »دوم  ِی بنیاد–نیست. فرض
آنها  کدام از، هیچسازدبساود و دگرگون میمیهای اجتماعی را اندازچشم ۀزندگی و هم

 بازسازیرا نیستند. همچنین پرسشی، که چگونه آدم یک دستشویی  راستین ِی خوددات دارای
آید، پس از رهایی کنار می ]حسادت[ َرشککند یا با احساس تنظیم می کار–ۀکند، برناممی

 چیز ماتریکس بود.شود. سرانجام، همهاز نو مطرح می رانه ]کامال[ سپُ اُ 
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  Unmittelbarkeitمیانجیگریدهد، فرض بیفرض سوم، الکالئو برای ما چنین ادامه می
 راژماِن  ۀهای نمایندگی و قدرت، پرسش در بار ]مسئله[ هساآزاد شده پر  ۀاست: در جامع
 هایضادها ]تانَدَرستهای پادگوییکه دیگر . هنگامی اندی بازایستادههستاز درست سیاسی، 

انتخابات سر خود را درد  ۀ، که در بار برجا نیست، دیگر ضرورتی هم برجا نیستند[ منافع
ر َص دنَ نبوکَ  ۀشود. هیچ حزبی در عرشدستگاه سیاسی و بوروکراتیک ناپدید می بیاوریم. شبِح 

هستی –پیشا»نئو را بپذیرد. فرض چهارم  شورشیان، وجود ندارد، که ِی شتکِ در ، النصر[]ُبخت
Prä-Existenz»دهدمینشان را شود. رهایی از بند چیزی آن چیزی است، که آزاد می ی ،

آن بازکردن قفسی است، و توسعه یافته است.  دیگرسلطه  [شرایط در بوتارهای ]تحتکه 
خود آزاد شده  ۀآیندشورشیان،  گشتالِت . در هستومند است اکنونهمجنبشی که  ِی کامیاب
 ِی نابود کنِش : گردد واقعیتنیاز دارد، تا  [نفینایش ] کنِش است. و تنها به یک اکنون  دیگر

 ماتریکس.

ها نابکاری ۀاست: رهایی از بند  باید به ریش« ätRadikalitگرایی بنیاد»فرض پنجم، فرض 
ه ندبازدیستواند میحاکمیت را برچیند. هرچیز دیگر فقط  ِی بپردازد، باید بنیاد مرکز

این اندیشه را با « ماتریکس. »نخواهد داشتو با رهایی از بند کاری  باشد]رفرمیستی[ 
ها را به باور به جهانی بهتر، خواستند آدمکند، که ماشینها در اصل میداستان زیبایی بیان می

از  انی بیها جه)چیزی که سراسر به بیراهه رفت، زیرا آدم نمون شوندرهفرساخت جهانی 
ارزشی ندارد، تر هیچ  گیرند(. ماتریکِس بهتر، زیباجدی نمی چندانو سرکوب را  تندخویی

د. تنها شو نمی دگرگونچیزی  دان سببب یانآدم [کامِل ُاسُپریِگ ] ِی کشبهره در سرکوب و
است.  ätRationalit خردگرایی فرضسرانجام  ماتریکس، آزادی است. فرض ششم ِی نابود

 هاانَدَرستایدئولوژی و  ها ازتیرگی ۀکند، زیرا همومت میآزاد شده تنها خرد حک ۀدر جامع
-گونه که هست، میهمانها جهان را د. هنگامی که ماتریکس نابود شود، آدمنشو ناپدید می

وجود ندارد.  ایپندار فریبنده، دیگر «ندگیر میهره بدیدگان خویش از سرانجام »بینند. 
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گیرد، که رستگاری در نزد همان جایی را می جهانی بخِش های رهاییدر جنبش گراییخرد 
 بینیم.گرفتگان دینی دارد: ما واقعیت را چهره به چهره میالهام

اندازد، از آنجا راه می غرچ به–خش و غرچ–هنگامی که الکالئو با سطل ُچِس فیل خش
غلط نیستند،  سراسرها این فرض ۀدهد، که همما توضیح می که فیلم را ده بار دیده است، به

پادگویانه یکدیگر با ، زیرا که از این رویولی سراسر درست هم نیستند. بازهم فقط 
کند، که پیش از ، که رهایی از بند چیزی را آزاد میایدهاین  نمونه. برای ندا[گونه]آخشیج

اینکه هیچ بخشی : استپادگویانه فرض دیگر دو پیشبا کم این توسعه یافته است، دست
های میانی وجود گام گونهآزادی نتواند دگرگون شود و که هیچ ۀوسیلوجود ندارد، که ب

یا بعکس: اگر آدم نتواند خود را در درون «. رها شده بیشتر یا کمتر»گونه د، هیچنندار 
ضعیت آیند؟ و از کجا می ماتریکس رها کند، پس شورشیانی، که اکنون آنجا هستند،

، که همچنین برادران واخووسکی باید آن را اندکی ساختگی توضیح Sachverhalt 102چیزها
 دهند!

با آهنگی این است، که الکالئو در حال جویدن ُچس فیل « ماتریکس»جالب در  ۀنکت
 هانگارهپرشکوه های ِنمادکالسیک را در از بنِد رهایی  پندارِ  خشِم ، که او گویدمیاستادانه 

ها و انتقاد پادگوییهمچنین به  ولیناپذیر، و سازش درشت و ناهنجارآورد، بر روی پرده می
شود، پیش از نئو از پیش آغاز می ِی بخشد. آزادمی رهایی از بند فضا ۀاندیشِن این نویپسا

 پرسِش درستی ۀدین وسیله، که او در بار بیرون آورند: ب غذاییآنکه شورشیان او را از کپسول 
های دو جهان، نبرد بنیادین هر ِی جداسازبا وجود «(. ماتریکس چیست؟)»اندیشد می

خورند، که د. شورشیان کمابیش در آن شکست میندهماتریکس روی می درساز سرنوشت
 یندخوشامثبتی  گزیِن دگر  همچونآزادشدگان  ۀهمی برا چنانکه پیداستشان سبک زندگی

دوست دارد  Cypherسایفر  ‒بسامان دوباره ترک کرد از راهی توان آن را و که نمی دنماینمی
                                                        

 102 Sachverhalt فلسفی -ی منطقیی رسالهرا استاد دکتر ادیب سلطانی، در برگردان فارسی

(Logisch-Philosophische Abhandlung نوشته )،وضعیت چیزها نامیده است. ی لودویگ ویتگنشتاین 
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. هنگامی که نئو با شورشیان تحویل بدهدگروه را برای اینکار اگر ناگزیر شود  گردد، حتااز ب
وجود  عدهتنها یک قا»دهد، به او توضیح می Switchشود و سوییچ میدر ماتریکس آشنا 

گیرد و فقط ترینیتی شدن تصمیم می، نئو برای پیاده«شویشوی، یا پیاده میدارد: یا سوار می
Trinity کند، تا با جهان حاکمیت بسنده نمی تنها ِی همستیز. کار بازدارداو را از اینتواند می

 بندِ  رهایی از مفهوِم در  ،«غیر کالسیک»های چنان لحظه کند. قانع رایتغییر نئو را برای 
-سهتیم که  طلبیدن و اعتماد کردن، ختنشنار بمانند هستند  ای«نشدهدر نگر گرفته » یدترادا

اوراکل »رسانند. و می کامیابینئو را سرانجام به  –ترینیتی –Morpheus  مورفئوس ِی تای
Orakel» ،خردانه ب ِی پذیرختشنا ۀن، ایدنویپسا ۀباالترین شیو  ، به103پوستمهربان سیاه بانوی

تاثیرگذارترین کند. جایگزین می [ذهنیی ]درآختبا فاکتور عمدی  کردنگمدرسر ۀبوسیلرا 
نگ، کهنگاز گرفته الهام های نبردِ را سرانجام صحنه داتینمایش آزادی، ناوابستگی و خود

ترینیتی، هنگامی که در موقعیت  ،بلکه همسر نئودهند، ارائه نمیبا وجود سبک زیبایشان، 
گردد، گذشته به ماتریکس بازمی در کنارشاکنون هم ، که گرداندروشن میاو رای حساس ب

آن  خواهد، و در برابرِ چه که نئو نمیهر . او انجام خواهد داد، پندارداز اینکه نئو چه می
 ۀیدا هایی. در چنین صحنهبرشناسدتواند آن را می دسِت باال، از دستش ساخته نیستکاری 

، که حاکمیت [آبستراکت، انتزاعیآهنجیده ]انداز چشمنه از خود را  رهایی از بند گوهر
 .گیردمی آزاد ِی [ و همکاراستقاللی ]دات، بلکه از نمایش خودچیندماشینها را از میان بر 

نشستگان راهی به بیرون –آمیِز در پیرامونهای کنایهنگاه میاناندروقتی که ما 
فسوری از گروه فرمان و کنیم، که هرگز بار دیگر با پر میو سوگند یاد  ایمگشوده

[ به سینما نرویم، در star trek کتار تِر ]فضاناوی از فدراسیون در ْس  Essex ِسکسا
ا ا به مزنند. آنهمی گیالسیهنوز دارند دور هم ، که بینیمتا شبح می چند بار سالن

                                                        

سالگی  67در  2001نام داشت که در سپتامبر  Gloria Foster این بانوی مهربان سیاهپوست  103

 درگذشت.
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 هاییدهخود را دارند. ای درست هرچه باشدهای الکالئو اجرادهند که اطمینان می
هستی، بنیادگرایی و –، پیشامیانجیگری، بی[تمامیتَهماکی ]کالسیک از دوگانگی، 

 ۀ، ولی در همبدهنداش را آغازهی رهایی از بند نیرو ۀهرچند که به پروژ  گراییخرد 
پایگانها به د نتوانمینند پیش از آن در مارکسیسم( بخشهای ماکی )درست ما

، که هستندی های. آنها چیز دنبینجامها سازیِالیینو  های مراتب[، سلسلههاهیرارشی]
 ِی گردآمدکند، ولی دیگر در هیچ در سیِنما تماشا می شورمندیِایمی لیندن با 

را  مدرنپساروزگار  که انگارسرانجام  .خواهد بپذیردنمی بخشیرهایی [کلکتیوِ ]
 .داریم

  part two –Coaching Amy Lindenبخش دوم  -درس ِایمی لیندن

 ۀبه پندار  نوینبا این انتقاد پسا سختیهبخِش نسل دوم همگی خود را برهاینوتر  هاِی نگره
 هیچکه نهند، تری روی آن میسنگین ۀوزناند. آنها هنوز کردهدرگیر از بند  کالسیک رهایی

نقطه نیست، بلکه فراروند ]پروسه[  آزادیندارد؛ که  وجود[ تی]عینی ätObjektivit برآختیگی
؛ که هیچ مکانی و هیچ تکانشیک  فقطآفریننده است، نه  کنشی ،است؛ که این فراروند

 ِالیین؛ که نکرده باشندنفوذ در او ها و ساختارهایشان ِالیینآدمی وجود ندارد که حاکمیت 
های درهم آروین یای خودی؛ که در فراروند آزادهدر صف اجا هست، حتهمیشه و همه

 [ۀپروژ فراشاِن ]خودشان را دارند؛ که  [معنای] ِی نشانگرماکی –هایبخش ۀهم ۀپیچید
 هاچونیسراسر غلط بود. این ولی همچنین نه درست،  سراسررهایی از بند نه  کالسیِک 

، دوباره مد شده است. اینکه چیزی  «depth»ژرفا، ]مفهوِم[  بِگرِت شان ، که امروز برایهستند
جا افتاده  خوانیآفرینموسیقی بجای  ۀاست، نخست در صحن« deep shit»ند گَ  ژرفانه

-نگره هرچه باشد. آمده است نگره ]تئوری[ برای عنوان نیاز و خواستهاست. امروز همچنین ب

اندرستی اما . اندرا تولید کرده« ندگَ  ژرفانه» یهاخیلی خوب برخی چیز یکمنسل  های نوین
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-هم اندریک  ۀحاکمیت برای پرسش در بار  ِی کاونسل دوم هنوز فراتر از آنا ی[عالقه]

ها نگرهجا شده است. این بجا هشدآزاددیگر، و [ ذهنی–]میان ätIntersubjektivit 104ذهنِی 
]از نو  سنجِش –بازسر بر یکمکه نسل ند. جاییها هستاز مرز  گذر ۀاید ۀدلباختوار دیوانه
آلود از آب گل مندیا با شور، آنهکردمی ستیزهها و آزادی ِالیینمرز میان [ یگیریاندازه
اره دارد، تا به ا اشکمتر به زمان پیدایش آنه« نسل دوم»عنوان بندی ب. ردهندفتگر میماهی 

که از ِایمی هنگامی ، یافتند[ ätaktualit بودشواقعیت، ، ]فعلیت ژیروندی اهنگامی، که آنه
 جهان پذیرفته شدند.های این لیندن

پسند شده های هشتاد مردمایتالیایی است، که در سال ایدهفرآور سازی، اعتماد ۀنگر 
 [، ابژکتیویسمگراییبروناز برآختگرایی ] امیداهای ایتالیایی، نفمینیست 1968است. پس از 

Objektivismus  یگراییبومداتو Ökonomismus  همرزمان [ ، اقتصادگرایی]اکونومیسِم
تالش کردند.  «به ذهن[ ]استوار ättSubjektiviدرآختیگی سیاست »، برای خود پیشیِن  نریِن 

 –سبینلِ  کنشگر] Janic Raymondمربوط به آن را جانیک ِریموند  حکایت کالسیِک 
اند، ای سر میزی نشستهکند. سه زن در میخانهآمریکایی[ تعریف میفمینیسِت  –الرادیک

در « کنید؟چه میاینجا  دیگرتنهایی ب، شما سه تا ُخ »گوید: پیوندد و میمیمردی به آنها 
، چیزی بعکسهای میان زنان، پدرساالری مرد هرگز تنها نیست، او همیشه جایی دارد. رابطه

صرف  از طریقکند: تنها در رابطه با مرد و جهان مردانه ارزش پیدا می ،آید. زنحساب نمیبه
 ۀجامع نمادینین وسیله، که کارل مارکس را خوانده است. نظم شام با رئیس یا بد
اش پیوسته تلویزیونی Talkshowsهای شو–ها و گپها، فیلمها، افسانهپدرساالری، داستان

 Identifikationایدانش ها برای ا پیشنهادد. آنهنتابمیها از مردان را بازدگرسانیو  هاکشمکش

                                                        

104 Intersubjektivität  : ی کننده به اندازهبرای چندین مشاهده( ترپیچیده)یعنی، که یک موضوع

میان ویکیپدیا.   –آروین فردیذهنی مردم در برابر ی میانیکسانی شناختنی و فهمیدنی است؛ رابطه

-www.sapereaudepls.de/was-kann-ichبیشتر نگاه کنید به  ی  برای آگاهذهنی. ذهنی، اندر همذهنی، هم

wissen/wahrnehmungwirklichkeit/intersubjektivit  
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 زافراتر دهند، چگونه مردان آفرینند و به نمایندگی نشان میمی]اینهمانی، یکی انگاری[ 
 دهند.خویش را توسعه میذهنی اندر هم، [ملتفان ]نَ مرزهای ِسن، طبقه، 

هایی، که نقشآیند، اما در د. زنان پیش مینهایی وجود ندار برای زنان چنین پیشنهاد
، همرزم دلبرکنند. خواه مادر یا میاستای مرد دریافت در ر  ویابیساز راه ارزش خود را تنها 

 Girls-Bond ]دلبراِن[ جیمزباند ها همیشه دختراِن ، آنMuseهنر  ۀیا قربانی، خواهر یا اله
شوند. بازی گرفته می تنهایی برای خود باشند و در برابر یکدیگر بهتوانند بهنمی هستند: و

را ]اقتدار[  داتارگانهای جامعه رابطه با مرد است. آزادی، قدرت و عرصه ۀورود به هم ۀپروان
درضمن  اگرو  نسبت دهندزنان دیگر  هبخود را  اگرآورند، دست میب تنها زمانیزنان در برابر 

سازی درخواست هایی، که اعتمادمیان زنان را بپذیرند. سیاسِت رابطه هایاد بگیرند، دگرسانی
«: اعتماد، پشتگرمی»یعنی  Affidarsiآفیدارسی شناسی است. باز کند، سیاست نابرابری و می

-پروژهدر « ترواناجتماعی ج نگراز »زناِن و « پیرتر نگر اجتماعیاز » میان زناِن  نمونهبرای 

-هها از خواستدومیاما دانند و تجربه دارند، بیشتر می شاندر بارهها هرچند یُکمیهایی، که 
ها را حل راهِ ها پادگوییاین  یبازشناسیبرخوردارند. نخست  های آشکارو امید استوارهای 

 .آوردو ارزش فراهم می داتارگان ]اقتدار[سازد و برای هردو طرف می توانستنی

 اند. آنشدهی بیان شنرو بههای ماکی نیز دیگر بخش از دروِن  یدنیسنجهای همنگره
گاهی، گامی باالتر از–سیاسِت  انتقادو ریگ مرده هانگره  یختشنابر  ۀنگر یک آنها هستند.  آ
ها و هم رهایی سبینهای هم لِ است، برخاسته از تجربه Audrey Lord از آودری ُلرد نمونهبرای 

دوستی  ۀرشتی برجایی بهشده است. همچنین ِایمی لیندن  [هفورمولدیسولیده ]از بند سیاهان، 
های زنانه به رهایی از بند [شبکهتوربست ]، ولی این پردازدمی  bondingfemail زنانه و مهر

های [معیارسنجیدار ]کنند، به آن بستگی دارد، که تا چه اندازه آنها ِایمی چه کمکی می
با زنان دیگر و نه با جهان مردان؛  نخستین یکنند: همبستگیسازی را برآورده میاعتماد
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  این چهگر ها، دگرسانیشناخت بر برای یکدیگر و ]واقعی[  realهسیا های انَدَرست
 هایی را دربر دارد.کشمکشها و سردرگمی

–ۀنگر سال دیرتر بعنوان گردد، اما نخست سیپنجاه بازمی ۀهای پاپ تا به دهچپ ۀپیشین
های هایش را پیش از همه از درون بخشهشد، که تکاننهاده  نیادب ایستا–خود آزادیبخِش 

این همخواند با آمریکا گرفت.  ۀو فمینیستی در بریتانیای کبیر و ایاالت متحد سیاهان
پیوسته چه گر ا. مرکزی ۀای از آزادی است، شاید حتا رسانرسانه پسند،رویکرد، فرهنگ مردم

-میپیش رو را  توانشی د، کناست که استثمار می آشکار، احاطه و دستکاریآن را یسم ِالیین

در  انهگرایشواقع   ، و دردننآزادی را مبادله ک از هابینشها با حاکمیت و آرویند، که نه
 بازنمودرها سازیم، که میان  پندارسراسر جهان. برای اینکه این را بشناسیم، باید خود را از این 

، و رندهنگاباز  هکسویای یرابطه]نمایش و واقعیت[   ät und RealitDarstellungهسیاییو 
مارکسیستی، همچنین فمینیستی و  یفرهنگی–نه تنها نقد است.برجا  یختنبازسا انهمنطق

، ندشد یانهگرارد اربُ ک Analyse -Pseudoهایکاویآنا–مانا دستخوش با عالقهسیاهان در اینجا 
-زن با کفش یدهد، آزادیپرولتاریا را نشان میاینهمانی با  بندیپیش کارِ شلوار آن ۀبر پایکه 

د( و مایکل ر فرار ک توانها تندتر میبا آنچونکه شود )]کتانی[ آغاز میتخت های پاشنه
بازنمود  راستی. در رسدمیر گبه نسفید به نحوی جکسون از این رو ارتجاعی است، زیرا که 

ای پیروی قاعدهاز هیچ  ون ]پیشنهاده، نمایش[نمباز ، که استوار استفرهنگی بر آن –پاپ
د و بر منطق شو می دگرگون، همواره نشانگر چیستچیست، و یا  برایکند. چیزی نمی

]متن[  Kontext بافتارِ کنونی.  یفرهنگی–خرده پیماناستوار نیست، بلکه بر  پابرجایی
نیست، بلکه جهانی از  مآبانهی استاداپاپ رسانه کند. فرهنِگ را تعیین می [معنانشانگری ]

کند. یستی تبدیل میِالیینهای مرکزی برضد مصادرهابزاری جنگست. این آن را به ا هاکنایه
 خویش است. نایشَه سرراست در  ترسناکانه همزمانبه آن دست یافت و شود سختی میبه
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، فرهنگ روشنگری کنندهای سیاسی را درونمایهاین نیست، که نکته های پاپ چپ برای
حرکت  تواندید، چگونه میتوان جهان را نهد، که چگونه میهایی را پیش رو میتوانشپاپ 

-شارینش ‒کند ها را طراحی می[تمدنشارینش ]د. و ادفت، و خود را نشان ، سخن گردک

-ها هرچند که میِالیینفرهنگی امیدوار است، که –. رویکرد پاپداشتهبر  نقابیا  دلرباهای 

آفرینند، زیرا آنها با یستی را نمیِالیینراستی پاپ گونه فرهنِگ بتوانند سانسور کنند، ولی هیچ
 شدگان کاری ندارند.سرکوب یمردمی–های اجتماعیها و بستگیتجربه

های پیشرفته ِالیینتر شده است. کمی پرسش برانگیز امریسم پیشرفته این ِالییندر دوران 
کنند می درازیدست قلمرِو آندانند، بلکه در کار اهریمن نمی ،فرهنگ پاپ را دیگر از بنیاد

یانه گراوش بگذران، فردکنند: خآید، پشتیبانی میشان جور در میهایی، که با برنامهرفتارو از 
 یسم، پیمانیِالیینبیندیش، نگران جامعه نباش! ولی همبستگی با فرهنگ پاپ با این همه برای 

آراید، و ا میبا آنهیسم خود را ِالیینهستند، که ماکی  ۀشوندجا بهای جاماند. تکهبا ابلیس می
بار  ِایمی لیندن ده از این رواند. همچنین ها هنوز زندهکند،که تکهاین تنها هنگامی کار می

 .یکند تا در هر بخش دیگردر این بخش کار  داردبیشتر دوست می

-بازمی آنآزادیبخش نسل دوم است.  ۀنگر ترین تارو  پایدارترین [ساختارشکنیواسازی ]

 و ژاک الکان Foucault مانند میشل فوکو مرد پردازاِن نگرههای فرانسوی و ریشهگردد به 
Jacques Lacan  از [، ولی نخست 1901-1981فرانسوی  ۀ]پزشک، فیلسوف و روانکاو برجست

پیش از هر چیز در بخش  ‒ ه استدیسیدتراآزادیبخش  ۀنگر پذیرش در ماکی به راه 
 یاستهای فرهنگیس»، برای نمونه بعنوان آن همجنسگرایان زن و مردِ ای و قاره–فمینیستی، سه

cultural politics » فراهنجار  ۀگر ن» یاqueer theory.» 

شناسیم، پنداریم که میهایی، که ما در جامعه و در تاریخ میساختار ۀ، همواسازی ۀبر پای
ساختارشکنی را در روی این  ازکنیم )هایی هستند، که ما در آنها تفسیر میهمواره ساختار

داستانی است، روشی، نگره نیز نامیدند(.  هر  Poststrukturalismusساختارگرایی پسا آغاز
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]متن[  Textه بافِ همه چیز »شود. ، و واقعیت همیشه تعریف میرا تعریف کنند عیتواقکه 
چه داستانی وجود ندارد. واقعیت  یمردمی–هیچ جایی بیرون از ساختار اجتماعی«: است

کند، چه چیز راست است. نه تنها شود، به قدرت بستگی دارد. قدرت تعیین میتعریف می
-تعریف میها را مسئلهو  کندفرموله میها را نیز پرسش [بلکه]کند، ها را تعیین میراه حل

 .کند

آزاد از سلطه [ شرایط] بوتارهاآشکار به این معنا نیست که  یدرشتخویینبودن از این رو 
 پدر و مادر [اقتدارِ ] داتارگاِن های ترسناکی، که در آنها کودکان از . آن خانوادهباشندمی

 های نوعینمونه، «رده باشدک وادارهرگز بدان آنکه کسی آنها را بی»کنند، پیروی می
-می های قدرت حرکتو پود بر تاری خود و ایستادگی با انتقادما ]تیپیک[ هستند. همچنین 

. ولی همواره داستانهای همرَای هستیمش با آن اداستانبنیادین های که در نکتهزمانیکنیم، تا 
با چنگ و دندان را  alternativeدگرگزین تواند داستانهای د. حاکمیت مینوجود دار  یبسیار

 انهطعاق نوتواند از ماندگاری یا پیدایش داستانهای ، ولی نمیدور کنداز همگان ]عموم[ 
نیستند. ولی اینکه شمار « داستانهای خوب» ناگزیر بدان سببجلوگیری کند. این داستانها  

داستان خوب  چونهمدهد، داستانی را بسیاری داستان وجود دارد، ما را در موقعیتی قرار می
نیست، بلکه داستان است، چنین ]واقعیت[  ätRealit هسیایی اینتوانیم بگوییم: شناسیم. میر ب

داستانهای  هستند، این هایشهایش هستند، اینها هزینهراندمانکند. اینها می عملو چنان 
. با آن در پیوندند اجتماعی Interessen هایشوند، این انَدَرستآن سرکوب می سویدیگر از 

 چونان: آن را ندارد نام دیگری کردن، «[نیساختارشکشکنی، واسازی ]شالوده»داستانی را 
 .مسازیآشکار  [ساختمان اندیشه] Konstrukt ساختار

مزد خوب کم دارد؛ کارِایمی لیندن کاری همیشگی، منظم، و با  ترادادی یسِم ِالییناز دید 
این بخش از داستان را درست ترادادی مارکسیسم  نمونه، برای هات[مخالفپادیست ] ۀهمو با 
اند، همرای ‒نیستند دگرسان  بسیار، ولی انددگرسان هاحلراهکند. ها تعریف میِالیین مانند
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دهند، انجام میی شمالی َنریِن  یر آن است، که کارگران رسمیسازد، کاکه کار انسان را می
بودن  همگانیتوان داستان دیگری تعریف کرد، که از میاما «. داردکم»که ِایمی لیندن کار 

، ختشنار باندازی گرچه ِایمی لیندن پول، و تاریخی بودن کار، و از یک چنین چشم
 ندارد.کم« درست» دارد، او کارکمزندگی خود  ۀشیو اجتماعی برای  یپشتیبانی

آزاد شده و عیت[ ق]وا یهسیاییبه این معنا نیست که در پایان  [ساختارشکنیواسازی ]
و  [شخصیتنومی ]داستان  آدمها نیستند، که سیاه–تخته. مردمان یمیابرا می آشکار

برسد.  کلی انسانی[بطورانسانی ]–هرویسپ د، تا به چیزهاینرا از آنها پاک ک شانگردآمدی
، که بتوان از چهره برداشت؛ مرزی وجود ندارد ندهایی نیستآنها ماسک یاجتماعیهای نقش

[ sexualityاینکه جنسیت ]ژادگی شود. می یابد و چهره آغازکه ماسک در آنجا پایان می
نیست، که  ، یک داستان است، به این معنامردمی است–اجتماعی Konstruktیک ساختار 

برهنه کند  asexual جنسیتیبی[ ۀ]ذات اولی نبنیادی گوهرتواند مردان و زنان را به آدم می
بر سر شستشوی  بحثآزادی. هنوز ، و شاید هم باشد هسیایی، و سپس آن [کاهش دهد]

سازیم، کجا داستانهای سفید، مردانه، شمالی و  نیمغزی نیست. بر سر آن است، که شناخت
ن وسیله قدرت اد. بدنکندر می، داستانهای دیگر را از میدان بهheterosexualگرا جنسناهم

 داستانها ، که ایناییهجایگاهتوانند از شود، و سرکوب شدگان میمیشکسته  چیرهداستانهای 
توانند مینیز  از بند ، نو بیازمایند. اما جنبشهای رهاییپا فراتر نهندند، دهمیاختصاص  آنهابه 

گاه شوند  کرانمندِ  یواسازی از راهِ  میان اندر شرطی همچنین برای گفتگو  ‒داستانهایشان آ
 ها.شبح

آمد،  بوجودای قارهپیش از هر چیز از بخش سه [کلنیالیسم–استعماری ]ُپست–پسا
هایی چون های کوچندگان در کالن شهرعربی است، که همچنین در محله–ی هندیشفرآور 

–د پسااقتنا یمرکزیبرخوردار است. کشف  باالیی یپسندیدگیسیاهان از  بخشلندن و در 
سرکوب  [یهاترادادهای ]سنتها و جامعهباالیی  میزان تا چهاستعمار این بود که  استعماری
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بطور « آفریقایی»یا « خاور» آفریند.گذارد، بلکه میتنها زیر فشار می ست خود را نهدب شده
های ه[وسوسبداندیشی ]ها و ترس ،استعماریپردازی ]فانتزی خیالهای وردهآفر عمده 
یزان کردن مهسیا ] سازگارِی و  Projektionenها [تصویرفراشانش ]از  ایآمیزهند، استعمار 

برای  ور ایناز . [reale Zurichtungچیزها  هسیاییزها تا که همخواند شوند، رایانش چ
وجود ندارد. همانند در « لیاص» به سوی فرهنگ گذشته راه بازگشتی شدگاِن استعمار
و  ها[نوشته–ها ]پیوستنوشته–افزون ۀآمیز تواند تنها در شده میآزاد یاینهمانی، واسازی
 آید. دستب پادگویانههای داستان

ند، ا حرکتدر  پیوستهند، اگونهآخشیجاند، در خود آمیخته گانه وچندها همیشه فرهنگ
نشستن برهمو ختن آمیدر دهد، در های مرزی روی مینو همیشه در منطقهچیز  فرآورشو 

آمیخته در یستی ِالیین–انیستی و ِالیین [تریالما] ۀماد. از آنجا که هر فرهنگی از ]رویهم افتادن[
 یپاککنترل »یستی نه در ِالیین ییاعتمجا– و شهای اندیشسوی کمتر شکل است، راه به

 ۀ، بلکه در ادام«کنددارد و دور میبرمی»را دوباره استعماری  ۀ، که ماد«[ناب بودن]
همیشه  اینبنابر تلااصپرستش . نهفته است گوناگون ی«چندگانههای فرهنگ»با  ختنآمیدر 

پوست پلنگی بر سر  های هفتاد کالِه در سال Mobutuهنگامی که موبوتو ارتجاعی است. 
تغییر نام داد، زنان را از پوشیدن شلوار  Zaireرا دوباره به زئیر  Kongoگذاشت، کنگو 

را « های آفریقاییارزش»کار ، با اینفرمان داد« آفریقایی اکپوش»و برای همگان  بازداشت
 .بود« آفریقایی–نا» خیلی زود موبوتواندک مخالفتی با ، چنانکه  ‒ نمایش گذاشتبه نیز 

ی به کمتواند می« یلفرهنگ اص»یک و برای « فرهنگ غربی» بانبرد ، که هایداین 
فرهنگ یک ، که آید[د ]میخوَر آب می، از آن برداشت غلطی یاری رساندرهایی از بند 

 نقشجهان  یباقی برغربی وجود دارد، که  hybrid-nicht، یکدسِت یده ]تکمیل یافته[ُاسُپر 
طور اینکه امپریالیسم بکند. ولی نخست آن ایستادگی می در برابرِ « تلااص»، و اندازدمی

 یهای فرهنگی و اجتماعیشکلاینکه کند چگونه، و دوم خواهد، فرقی نمیعمده کنترل می
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نیز غرب . نداغربی رقم خورده–ناهای معهاز تماس و برخورد با جا سانغرب درست به همان
 ۀکافی است که به افسان ‒است « دیگران»های هسها و وسو ها، فانتزیگذارینفوذ  ۀنتیج

حد و مرز بیندیشیم؛ یا به های بیتوانشآزمایش، سرزمین  ۀسرزمین مهاجرت، بوت یآمریکایی
 »از این رو . دورگهطور مطلق ای بفرآوردهآمریکایی ]آفروآمریکایی[، –فرهنگ آفریقایی

از آنچه از فرهنگ خودی به جهان برای خود برداریم، ست، همچنین به این معنا« تلااص
-کوته آن ]اصالت[در خانه برجای مانده است؛ که چه هر کنیم، به  بسنده، و درآمده است

 استعمار–ها، که پسافرهنگ خودی است. گذر از مرز همتافتهای اندیشی در برابر پتانسیل
از آِن خویشتن  بازهای تازه و هم توانشاز اینروی هم گسترش بندد، کار میخواهد و بهمی

 .]تصاحب دوباره[ است کردن

 باشدبدرستی خشن تواند میبه زنان  خود در انتقاد سازی حتاگونه که اعتمادهمان
-این میو بنابر« تابدبرمیزنان را  یچون و چرا میانگین بودن کاراییپدرساالری بی ۀجامع)»

 زدگان–استعمار یکاویگاهی در آنااستعمار –پسا سانهمانبهباشد(،  آسوده سراسرتواند هم 
تسویه حساب  هدیابا این  Gayatri Spivakاست. گایاتری اسپیواک راست ک و رُ  یانهپروابی
 سخنسرکوب شده و سکوت کرده را به ]هرآنچه[ باید می استعماری–کند، که انتقاد پسامی
-بهآن «. speakcannot  The subaltern!»شیدنی سازد: نیو را « نصدای فرودستا»د، آوَر در 

اند. آنجا رمانتیک ایایده« صدای سرکوب شدگان»و « های ایستادگیفرهنگ»اصطالح 
 ‒ پدرساالری، طبقاتی، استعماری ‒د نسرکوب رویهم انباشته میشو  گوناگونهای که ساختار

ا حرف بزنند. آنهنتوانند دیگر  رویچهیبه، که سرکوب شدگان شامل آن استسرکوب درست 
جا بهای جاکند، کدام تکهفرقی نمی، بیاغازندحرف زدن  هبدیگری ندارند، مگر آنکه  ۀگزین

رهایی از بند خود  یپیروزیِایمی لیندن  از اینروی همچنینگیرند. می آن بکاررا برای  شونده
های فشار ۀاو، با هم از اینرویجوید. میآمیزی هم، بلکه در کاوینگری و آنارا نه در درون

اش را دوست دارد. ک زندگیهای سبْ ریختگیدرهم ها و پادگوییها، ، ازهم پاشیدگیانیرو 
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سرکوب شده و به فراموشی سپرده  یاینهمانی ی، رهاییایدهبیان یک نیز زندگی ِایمی لیندن 
 گونه خوب است.شده نیست. یک آزمایشگاه است، و به همین

، ضد ناسیونالیسمآنتیگرایی ]نفان–پادنسل دوم باید از  آزادیبخِش  ۀنگر بعنوان آخرین 
 داتارگانورز ]ضد اقتدارگر[–پادای از بخش نام ببریم. که پیش از همه آفریده [گراییملی

ی تندخوییو موج  [ملینفانی ] پیوستِن  آلمان این رویکرد پس از باز بهماست. در 
-جای دیگر از انتقاد جنبشهای رهاییدر یافته است،  گسترش]راسیستی پسامد آن  نژادپرستانه

های هشتاد و نود در سال [نالیسمناسیو گرایی ]نفانکجا، که در هر بنیاددر  ‒ ملی بخِش 
 یتوانمندیبه  گرایینفان–پاداست. یافته  از نو کاربرد ایدئولوژیکعنوان ابزار تجاوزگر ب

-خط در سرتاسررا  کند و مردم مردمی را یکپارچه –یسم پیشرفته، که جنبشهای اجتماعیِالیین

سیاست »، آن یکاویآنا ۀبر پایدهد. واکنش نشان می سرکوب از هم جدا کند، ۀهای کهن
-]حرکتها پیشگامیکه بسیاری از  «نگرانیترس و » ، سیاسِت «]من و ما[ یکم در شخص

  سیاست بعنوان، بودند خاطرآسودهاز آن هفتاد  ۀها در دهو جنبش های ابتکاری و آغازگر[

نوین های جنبش»بسیاری از  ۀواهانخنیک ۀاید. ستازمانش بسر آمده  از بند هاییر 
خود سخن نام دیگران نکنند، بلکه تنها برای  ، که دیگر سیاست برای دیگران و به«اجتماعی

]ملی[ تبدیل نفانی ها در قایق بهترین جا]گرفتن[ ای برای و عمل کنند، به مسابقه بگویند
اجتماعی و  . دفاع از دولت رفاهِ شناورندشده است، که نگران کسانی نیست، که در آب 

 یبازگردانفرهنگی و چند، « rausAusländer بیرونبیگانه »بیگانه ستیزی، سیاست اشتغال و 
پشتیبانی از زنان آلمانی ]در آموزش، شغل و جامعه[ و  ،[به کشورشان پناهجویانبازفرستادن ]

ها کمینه یاینهمانیروند. هم سیاست بوزنیانی تنگاتنگ در کنار هم می گرُرفت و روبزنان 
-چون، شکست خوردند« 105مردمی–اجتماعی شهایپرس» یترادادی و هم سیاست سندیکایی

 ۀجامع»توانند خود را در گذرد، که میمی آنهاییاز میان  ین: خندق نو کامیاب بودند که
                                                        

105  soziale Frage نوزدهم بعنوان پیامد  یهای سدهای که در آلمان از میانهپرسشهای اجتماعی

 شوند.انقالب صنعتی برجا بودند، به این مفهوم شناخته می
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 شدگاِن حاشیه رانده به ‒شوند می طرد[رانده ]برون از آن که  آنهاییبیان کنند، و « نیمد
« غیر قانونی»و در کشور خودی،  پناهندگان  بیرونمزد رسمی در کاراجتماعی، کارگران زیر 

auf مشروط» و کوچندگاِن   Bewährung .» بلکه ندهای نژادپرستی نیستنگرهاینها دیگر ،
 هپدافند انهگراینفان یهاو حق ویژه هاامروز امتیاز ها، که با آناندمردمی–های اجتماعیدستاورد

 شوند.می ادعاو 

، با خویش ی«نگرانیترس و »تواند خود را با نمیبدان سبب آزادی  [ۀپروژ ] فراشاِن 
ابزار حاکمیت، با موقعیت ]واقعی  اهسیبا کاهش  فقط، بلکه بسنجد «احساس آزاد شده»

ها، که جهان کوشش ۀجهانی. همفقط و سرانجام  []طرد شدگان گانراندهبرون بشدت 
 همگانییسم ِالیینکنیم،  پاسبانیبیرون  ازپدید آوریم و از آن با سیم خاردار  ییننو زیبای 

-کوشش ۀ. همیننو  یچه در آلمان، در یوگسالوی یا در آفریقای جنوبی ‒ ندهست[ ]کلکتیو

-، نابسنده«سر باز زنیم»یا از آن « یمشککنار ب»و بارویی  چنین برج در درونها، که خود را 

سیستم بگیران –کارمزدوارد فهرست  فرد[ اجتماعی ]سوسیال یاز راه یکپارچه سازی ‒اند 
گرایی نفان–پاد از اینرویشود. مند میآن بهره ی ]کلکتیو[همگانیشود و از غنیمت می

-همبستگیبه ]ناسیون[ را نابود کنند: که  نفانخواند، که برای آن فرامی [ناسیونالیسم–آنتی]

نکنند، چیزی که درگیر ها گفتمانخود را با از این پس ؛ که درآیند« هابیرون مانده»های نو با 
نند، بلکه بدادار پاسخ]ملت[  نفانخود را در برابر دیگر نباید ؛ که «آن نیاز دارد به دولتاین »

و ]هویتهای ملی[  نفانیهای اینهمانی، که با کنند بنیاد فرهنگی پیشتازیک در برابر دیگران؛ 
. تا اینجا [سخت و سنگدالنه رفتار کند معنایبه  اصطالح آلمانی]سورتمه براند ها استوره

سفید، و « [رادیکالیسِم ]ی بنیادگرایی» ۀخودپسندان یبدین وسیله همچنین بدرود از مردانگی
 از سوی همگانبه نمایندگی خواهد میاجتماعی  ۀرزمندهمچون است، که  نگریستهمردانه 

اش را ، که سبک زندگیگرم کندبرای آن خود را تواند جهان را برهاند، ِایمی لیندن هم می
 ویرانگر تفسیر کند. [ورزالی ]عملی هایکار  عنوانب
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 یدمکراسی و شکوفایی ورزاِل  سنجشها، ابزار حاکمیت، سیاست رابطهحل و فصل 
ی پیوند هاهمچنین عنصر بودن، دگرسان ۀبا هم بدین گونهمردمی –اجتماعی هایدستیچیره
 نوتِر آزادیبخش هاینگره ترین عنصر–«deep ژرف» ولیدرونی،  کانوناند. نسل دوم  ۀدهند

 آزادانه است. یهمکاری ۀاید

 آزادانه همکارِی  ۀر گن
-آزادیبخش این پرسش است: که آرمان سوسیالیستِی پسا [ۀپروژ ] فراشاِن برای  ایهسته ۀنکت

 های آزادیبخِش داستان، پس از آنکه برسدتواند به نگر میآزادانه چگونه  یشهر همکاری
[ و برابری درهم شکسته گراییبرونت، عینی] ätObjektivitبرآختیگی شان به کالسیک با باور

های فرضروشنی در پیش، گرانیگاه هنوز بهیکمنسل  آزادیبخِش نویِن  هاینگرهشدند؟ برای 
دیگر سخن بر سر سازند؛ فقط در اینجا آزادنه را ممکن می ی، که همکارینهاده بودبیرونی 

فردی یا  یفراگیریگذران زندگی،  یویابینبود، بلکه بر سر س یفرآوربزار اجتماعی کردن ا
جتماعی بود. نسل دوم برعکس دریافته است، ادیگِر  ältnisNaturverhی یزاستار ۀرابطیک 

 هاکدام قاعده. از دنگشایوانمیآزادنه را  یهمکاری ۀپراستنهایی های بیرونی بهفرضکه پیش
انجامد، به این نمیهنوز هر چند انقالبی  یعطف ۀنقطآینده پیروی کند؟ هیچ  آزادِ  ۀباید جامع

هرچند  عیارمسنجیدار ]؛ هیچ به حال خود رها کردبسادگی را ها بتوان چیز پس از آنکه 
 باشد.شکلی از حاکمیت تواند نسنجیدار این کاربست د، که شو نمیمانع آن خوب اندیشیده 

 ۀرسد. همداستان کهنه از آزادی، برابری، برادری در اینجا به پایان براستی سزاواری می
یستی ِالیین ۀد و به ابزار مداخلنرسبه جایی نمی Definition [تعریفِهدارش ]های کوشش

آزادانه، برابر، برحق است، همواره موضوعی است از  یهمکارییک اینکه د. نشو تبدیل می
 هماک یبرابری ۀاید. عینی درآوریم حالتبه توانیم ها را ما نمی، و این ارزیابیهاارزیابی

هنگامی همگی کار یکسانی  توانیم در هرکند. سرانجام ما نمینیز کمک چندانی نمی]تام[ 
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همخواند مردمی –اجتماعی یاز همکاری آرمان مابسختی با  همچنینانجام دهیم، و آن 
کتاب نگار آلمانی[، ناشر ]ناشر و روزنامه Claudia  Gehrke هکِ ودیا گِر . از کآلخواهد بود

 همخواندِ سوسیالیسم آمده است: –زیبا از سکس ۀ،  این اشار Konkursbuch ورشکستگی
، که هرکس باید ستاجنسی ]سکسوآلیته[ این اندیشه  خواهِش  ۀدر حیط ترادادی سوسیالیسِم 

های شکل ۀکه همسانیبهباشد، طرف دیگر  یخشنودیهمان اندازه نگران به یدر هر هنگام
کنم کار کنم، و تو هم خواهش میمن اکنون کار خوبی با تو می»بروند. از میان « سویهیک»

ای هنشماکی در ضمن ک schwule-schlesbiبخش همجنسگرایاِن .« ینکمیخوبی با من 
سیاسی  ر، از نگ]طبیعی[ زاستاریاز سکِس برابر،  پندارنجام داده است، که این اتازانه پیش

خواهیم زندگی کنیم. گونه هم نمیگونه ما سکس نداریم، و ایناین درهم شکند. را درست
های یکدیگر را آب دهیم، همزمان است، که ما همیشه و در هر مورد ُگل نگروی جفَ  هربه 

-کس را نمیتمیز کنیم و باهم سگ را حمام کنیم. ما همچنین در جامعه هیچ دستشویی را

برداری کند و ما را با بانگ شیپور و کوبش طبل به راندمان کارمان سیاهه ۀخواهیم، که در بار 
یکی تکاپو : »کندصدق مییشه معینی هم زمانیک د. در فراخوانَ  [همگانیَهمدار ]کار 

، «One man struggles, while another relaxesآساید میکند، هنگامی که دیگری می
از  Hop-Tripهوپ –تریپ ی]گروه موسیقی Massive Attakک سیو اتَ ماَ در آن گونه که همان

-احساس میکننده خشنودای را ارزشمند و . اینکه آیا ما همکاریشوده میدینامبریستول[ 

دهد، در گذر زمان، و هنگامی خود را نشان میها ها و کنشرفتار ۀکنیم، نخست در مجموع
چیز خوب و بسامان گذاریم ما را با آن بفریبند، که در محاسبه همهکه ما راضی نیستسم، نمی

 است.

آزاد  یبرای همکاری [محتوایی] ایمایهدرونسنجیدارهای گونه توانیم هیچاین ما نمیبنابر
: به نتوانیم بپذیریمگزینند، که شاید ما برای خود برمیهایی رابطهها پیشنهاد کنیم.  اگر انسان

های زندگی ۀدر بار شویم؟ گذشته از اینکه، آیا موضوع آنها  ۀبازدارندخواهیم چه حقی می
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 DDRآلمان دمکراتیک  یها در جهان سوم یا فروپاشی، فرار از روستاهمداری ]کمونی[
کنند، آنهایی را که میرها کنند و را رد می ها[همکاری ]تعاونیآدمیان هنگامی که  ‒باشد 

کند که در آنها بمانند؟ نه  شانخواهد وادارکسی مینیستند: چه کنندهخشنودکنند حس می
استدالل [ ، برونی]عینی objektivرآختی تواند بآنها میوازنش ها و نه شدن به همکاری درون

 کند. کافی است.میرا تعیین واقع[  هایامر ها ]شود. آدم بوده

گمان . بینهفته است راه حل کلیدِ همزمان  [تئوریک] ی نگریکدر این درماندگی ولی
جام دهیم، که چه زمانی همکاری را از بیرون ان ایدرونه یکاویوجود ندارد، که آنا توانشی

و ها آزادانه گروه یدانیم این است، که در همکاریمی در برابرق یا درست است. آنچه بح
همخواند با کنند، هنگامی که می ندآن را کرانمکنند یا همچنین فردها همکاری را رها می

تا به همکاری شکل دهند.  گیرندتوانش بهره میاز این  دیگرنباشد، و اینکه  شانهایخواسته
ای زندگی کند؛ اما به این معنا است، که آزادی به این معنا نیست، که آدم بدون هیچ رابطه

 نفوذهای همکاری عدهکند، تا بر قا کرانمنداش را همکاری راندمانبتواند برود یا بتواند 
 گذارد.

این، این ماند، بنابرمیبجا ، که ی َهروین ]اعتبار عام[مندپایبرخوردار از  سنجیدارِ تنها 
-ای؟ آیا هر دو طرف میکند، و با چه هزینه تواند همکاری را ترکمی فردیاست که: آیا 

توانند شان مییهاعضو ۀ؟ آیا همبه فراخور حالای همانند و توانند آن را ترک کنند، با هزینه
 کرانمندکنند یا آن را  بیرونهمکاری را  ی، که رهبریگذارندبدین وسیله بر همکاری نفوذ 

کنند؟ آیا  کرانمندشان را راندمان همکاریآیا اجازه ندارند،  توانند؟ند؟ یا که نمیساز 
بپردازند؟ پس همکاری ای، که باید برای شکست د در هزینهنوجود دار  چشمگیر دگرسانیهای

آسوده و کند، که تا چه اندازه است. فرقی نمی [یتحمیلبزور ]آزاد نیست، پس آن همکاری 
تا چه اندازه فداکارانه برای آن ها ترتواناکند، عمل میهایی آیینچه  ۀبر پایاست،  بی دردسر

]ممکن[  توانستنیهمکاری چگونه و شود، ناتوانان رفتار میکنند و چگونه دوستانه با کار می
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 آزادی نمایشگر یک همکاریمنطقی نشان دهد.  ظاهر برابر و برحق یا حتا بهخود را است 
، تا بر یمساز  کرانمندیا آن را  یمپایان ده به همکاری خود با آن یم: که بتواناست آنفقط 
ای هزینه ها باعضو ۀهمبرای طرف و یا  ؛ و البته برای هر دویمگذار  نفوذهایش قاعده

 .منطقیو  پذیرشسنج

از همکاری را معینی  منددرونمایه یک آرماِن ین معنا نیست، که داین برهایی از بند بنابر
کنیم. رهایی از بند همچنین به این معنا نیست، تا  پایبندکرسی بنشانیم و همه را به آن  به

گونه شویم که دیگران هستند. رهایی از بند به این معنا است، همان حق داشته باشیمسرانجام 
-است و نمیبزور هایی خرسند نسازیم، که در آنها همکاری ها و رابطهکه خود را با بستگی

ها ها و رابطهبستگی ۀدو طرف شکل بگیرد. رهایی از بند یعنی، که در هم ۀبوسیلتواند 
هایی را برای آن به فرضیعنی، از یکسو پیش ‒ رسانیمبه انجام آزاد را  یهای همکاریقاعده

کنند و ترک کنند، و از سوی  کرانمندها بتوانند همکاری را ها و فردکرسی بنشانیم، که گروه
در  نگریک شناختگذاریم.  نفوذ، تا به نوع همکاری بهره گیریم براستیدیگر از این اصل 

ورزال های آزادی باید مرز»نیست.  بسندهکنیم،  کرانمند، که برویم یا توانشپیرامون این 
praktisch پاول گیلروی « آزمایش شوند(Paul Gilroy.) 

همکاری هایی وجود دارند، که در درون فرضاین پیشآزاد بنابر یبرای همکاری
آن اند. آزادیبخش نوینپسا سیاسِت یک دارند، و اینها موضوع قرار همچنین در بیرون آن 

 ورزیدارو باید در  ست آمدهبد Praxis ورزیداراست، که از  یسمِالیین–پاد دانشی از ،سیاست
ها چگونه باید باشند. همکاریهایی برای آن بدهد،که تواند رهنمودکار گرفته شود. نمیبه

دمکراسی باید باشد، تا  سنجشتواند تعیین کند، چگونه حل و فصل ابزار حاکمیت و ولی می
کار کند، هایی آروینتواند روی . میترادیسدرا به همکاری آزادانه  ی بزور واداشتههمکاری

مردمی چه هستند، که –های اجتماعیدستیچیره یها و شکوفاییهای سیاست رابطهصرکه عن
خواهد رهایی از بند تواند و نمیکنند. آن ]سیاست[ نمییسم کار میِالیینپیدایش  برضد



 

269 

 

است، که بر  ایهمبستگیسازی، آزاد نویِن پسا بسودنی ]کنکرت[ را جایگزین کند. سیاست
 توانستنیشده است: که رهایی از بند را پشتیبانی کند، بپذیرد و  یادی پساسوسیالیستی بننوید

 سازد.

 هافراسوی هورمون
]کارکرد[  یک ورزیدارآن  گویند.سخن بسیار این ندارد، که آزاد بستگی به یهمکاری

-کند؛ ولی رهایی از بند پیشهای بسیار خوبی پیشنهاد میاندرز یآزادیبخش ۀنگر هر است. 

یستی ِالیینتواند میناگزیر معینی را بپذیرد. چنین برداشتی به ۀنگر گذارد که آدم فرض نمی
اند. را به پایان رساندهفراخوری ]مقدماتی[  یپیشاستانیکه آموزش  ‒: آزادی برای همه باشد

ما با  ۀتجرب ،برعکس]کامال[  ُاسُپرانهگواهینامه بگیرید!  شما باید در رهایی از بندکار  در آغازِ 
در  واژگانیبا بیان  یرو هیچ بها که برخی از آنه کند،می دایهایی بننمونههمکاری آزاد بر 

ای است، که در آن پدیده [جالباندرستان ] ۀنمونکاری ندارند. یک رواگمند معنای 
 شناخته شده است.« Blues-Baby 106بلوز–بیبی »غربی بعنوان  ِی های صنعتجامعه

 ماندر روز چهارم پس از زای کمابیشمردمی است، که –اجتماعی فراروندیبلوز –بیبی
د. کنمی عملاحساسی  ِی کارکرد–پریشانشدهد و به بیرون مانند می رخمیان مادر و کودک 

خاطر دلگرفته و شکستهنوزاد شاد است؛  ِی مادر احساس بسیار غمگینی دارد، با اینکه از هست
-که هیچ علتی برای بودن، است هانگرانیاو را چه بسیار گرید یا انگیزه میبی ظاهربهاست، 

کادمیکفرهنگستانیِک ] ِی . پزشکرسدنگر نمیبهشان  ها را در جایی پدرساالری علت [آ
-افسردگی ]آنتیپاد ۀها، و نسخ: در هورمونرده استککند، که همیشه میو میجستج

ونه که به کوشش فرانسوا دولتو گهمانبه، کودکان ترِ نو ِی پیچد. روانشناسدپرسیون[ می
Françoise Dalto  شد، گذاشته [  بنیاد 1908-1988]پزشک کودکان و روانکاو فرانسوی

                                                        

پس از زایمان  ی  های دل و دماغ، ناآرامیpostpartale Depressionپس از زایمان  ی  افسردگ  106

postpartale stimmungskrisen. 
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تواند باشد، بلوز فقط نوسان هورمونی نمی–دهد. اینکه بیبیما می تری بهتفسیر بسیار ژرف
، که نوزادشان دهدرخ نمیدر زنانی  نمونه. برای افتیر های بسیاری دتوان این را از نشانهمی

سپانگر ]انکوباتور[ در ُخ  چونکهوانند در کنار خود داشته باشند، تهای نخست نمیرا در روز
کودکشان  که، گیرندمیرا نخست زمانی بلوز –بیبیا غمگین و نگرانند، ولی خفته است. آنه

]تیپیک[ از شادی و غم، تماس و  نمونهحالتی  است که بینند. نخست پس از آنرا دوباره می
 کند.زدن بروز میپس

 سانبدانبلوز، –است. ِبیبی نهفتهمردمی –اجتماعی ۀها، در رابطمانند بیشتر وقت، راستی
کنشی ]وابسته به ای همآموزند، پدیدهمی Szejerو سیجر  Daltoکه روانکاوانی چون دالتو 

 بودنفقط  از این روبستان میان مادر و فرزند است. هنایش دوسویه[ است. نخستین بده
-به میان میور معمول بلوز بط–آن شود. در روز چهارم، آنگاه که ِبیبی سببتواند کودک می

تر، شود، در صدا آرامتر میدر سخن شیوا ‒کند رفتارش را تغییر دهد ، کودک آغاز میآِید
فرد در برابر کند، دهد، بلکه هوشمندانه عمل میهدف بروز نمیاش را بیحالت احساسی

–پیش از بیبی دگرگونیاین دهد. به شخص واکنش نشان می، کندمی[ رفتار خاصیبه روش ]
کس همین بع  .دهدمیرخ آن به محض آنکه ، شوددهد، و این ناپدید میبلوِز مادر رخ نمی

 ]مشکل[ ۀپراسهیچ ظاهر بلوز خود را دارد. بیمار نیست، به–. کودک نیز بیبیدرست استهم 
خوابد )یا غیر عادی( بیشتر نوشد، بد مینمی کند: درستی ندارد، اما درست کار نمینشناخت

همه  ‒گوارشی دارد  هایپراسه است]ممکن[  توانستنی(، روی هیچ هبزند )یا که فریاد می
، که سازندمیبسودنی برای مادر ، ولی درنیابندوی ر  هیچ بههایی، که شاید دیگران نشانه

. او از شوک و نگرانی، شودمیدگرگونه ندارد. همچنین رفتار مادر « خوشی حاِل »کودک 
 رود، که کودک را همچونو میس ه آنهایش بندیشهبا ا« کنددرست کار نمی»که چیزی 

چه دردی ]هایش بیندیشد: چیزی کم دارد؟ انگیزه ۀتفسیر کند و در بار  ایستاییتنوم خود
–ماشیِن عنوان بهگسیخته لگامناروای  کاربرد سانبهبرای من  کهآن چیزی  است آیا این [دارد؟
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؟ چه خودباوریمهر و عشق، کنشی برای به دنبال جویی وشاید جست ،رسدر میگنبه دهشیر 
را  آسودگیدلریند؟ او همچنین این تواند بِ خراشد، که نمیروانش را می ینچناینچیزی 

 ُبرنده]اقتداِر[ داتارگاِن آن  کودک بااش شخصی ۀخود و رابط ِی داورآورد، که به یبدست م
بلوِز کودک رخ –پیش از بیبی دگرگونیها بدهد. همچنین این ها و اندرزکتاب ۀاز همفراتر را 

 .دهدمیرخ  دگرگونینکه آمحض کند، بهفروکش میآن دهد، و نمی

این کنشی از مادر است، برای اینکه کودکش را به واکنشی انسانی برانگیزد بلوز بنابر–بیبی
« بخشی از او بودِن »بیشتر از آن  به هر روی ولی، ددانیدرست مبرای آن چه که او  هر ‒

برانگیزد:  تنومی ]شخصی[نکه از مادر واکنشی آو آن کنشی از کودک است، برای  تاکنونی.
 ِی َتنومیگ، اشخودداتیباالتری از  ۀ، درجرادیسداو باید رفتارش را دربرابر کودک ت

، نداهکمیشان همکاریاز بلوز مادر و فرزند –را بپذیرد. در بیبیاش [ خودایستاییشخصیِت ]
-ود را پایان میخ symbiotisch همزی بودِن آنها زمان  ای برسانند.تازه ۀحلتا اینکه آن را به مر 

دربرابر  [شخص] تنوم دارند، که در آن در جایگاهای وامیطهدهند و یکدیگر را به راب
آن را روشنی نگریک  ۀبرنامی از کنند. بمی تگوفگیگر یکدآن با  ۀبار . در ایستندمی یکدیگر

؛ دیگران این ی آنها استدو هردر اختیار کنند، که و میگدهند، و با زبانی گفتانجام می
کنند، که کنند. روشن میمی تعیینرا ها بودهتن دو  یابند. هردرنمیروی  هیچ بهگفتگو را 

مذاکره به د. اگر دهمی رخ. و این دور شوندتوانند از هم میهمچنین ، تر شودقعیت بدو ماگر 
–هایپریشانشباشد، ن کنندهخشنودو خواسته رف اش برای دو طکه نتیجه اگرایی نرسد، ج

-زود ۀنمونبلوز –د. بیبینشو تر می)و سپس همچنین فیزیکی( سخت احساسی ِی کارکرد

شوند و باید تلخی انجام می کوششبا نیز  و مهرورزی عشقهای است، که کشمکش هنگامی
 انجام شوند.

 پشت سرهم. فضا سُبک شده است، که مادر دیگر رودمی خوب پیشها بیشتر وقتولی 
-پایان میها هورمون تجویزبه تر است، و پزشکان نیست و کودک دوباره آرام« کنار لگن»



 

272 

 

بر . اندگذرانده کامیابیبا خود را  یواقع مادر و کودک نخستین گفتگو  . ولی دردهند
-و به انددگرساندو بسیار  اند. و این، با اینکه هرردهگذا نفوذخویش  ِی های همکارقاعده

با یکدیگر ندارند و هیچ نگریک  کشمکشهستند، با اینکه هیچ « برابر» ایرابطهسختی در 
 اویی که حتگ؛ گفتهندداند، که چگونه چنین گفتگویی را باید انجام ای در جایی نیافتهقاعده

و باالیی برای  همسان ۀکند، زیرا هر دو هزینگو عمل مینبودند. این گفتآن  انتظاردر 
ترازو  ۀاند، آن را در کف؛ و زیرا که هردو آمادهختندپردامی ستبایمیبودن همکاری کامیاب نا

-دو در آن می که هرای، د، زیرا جامعهدانخواهد جواب  [بعداَپسانه ]بیندازند. این گفتگو 

ن نکرد، و چنیحاکمیت شخصی  ۀجامع ‒شناسد نمیر های همکاری آزاد را بزیند، قاعده
 بسودنی بسیار هایفرد ۀبوسیل که. جامعه )به آن پرداختکم بسیار  یستی همِالیین ۀجامع

 روشننا ۀ، که با نتیجبپذیرانددو طرف  هربه ( خواهد کوشید شودنمایندگی می کنکرت[]
دهد، ب، که باید قدرت نشان باوراندتوانند آزادانه با یکدیگر گفتگو کنند. و به مادر خواهد می

برای خویش تِن به که مادر تواند تصمیم بگیرد، نمی کودکتوان حرف زد، نمی کودککه با 
های زتِ  کودکپاسخگو است. همچنین به پسانه  پذیرِ ونآزم]تربیتی[  ِی های فرهیزشهدف

 با ِی همکار هایهد، و او را به قاعدنشو میباورانده مردمی –های اجتماعیرابطه ۀبار غلط در 
زنانی چون ِایمی لیندن  ۀنمونکه ما از  گونهیستی، همانِالیین ۀد. ولی جامعندهعادت می زور
ورزیدار آزاد را پاک کند و  ِی پیرامون همکار شناختشود، که نمی کامیاب سراسردانیم، می

 د.مانع شو را آن ]کارکرد[ 

به آن آموزد، که رهایی از بند به ما می انهآزاد ِی همکار ِس ر زود ۀبلوز بعنوان نمون–بیبی
 Objektiv ]عینی[ برآختی»ندارد، که دیگران بتوانند آن را دریابند، که آن بستگی 

 ِی . همکارندهست« برابر»]کامال[  رانهسپُ اُ کنندگان با یکدیگر شرکتاست یا که « خردمندانه
 هایافزار جنگآنجا در شود. نمیفتگو گزمرد  میخانهاست. در زمرد  میخانه آخشیِج آزاد 

آن را یکسویه تعیین  هایهو قاعد بزور بپذیرانندرا د، تا همکاری نشو می بردهکار بهحاکمیت 
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 ۀطلبد،که هزینمی مادهد، از خ میها ر مردز کنند. از آنجا که رهایی از بند در میخانه
مرز از  یمخواه، اگر مییمو بپرداز  یمرا ریسک کن مقابل[طرف پادیست ]تری از سنگین

. ایمرها شده پادیستافزارهای جنگ تیررسدر  ما. یمدگرگون کنو آنها را  یمها بگذر عدهاق
در ژیرش ]فعالیت[ دهد، که همکاری آزاد نیست، ولی می خر  جاییرهایی از بند در 

ما در  یهنایشآورد. و رهایی از بند اعتیاد میاز این رو . پذیردمی اپیش را پیش انهآزاد ِی همکار
تنها از راه مغز، بلکه  نهرا  هنایش. این داشبتواند میتوانستی که چه چیزها ، آوردپدید می

است. ما  محض ِی جسمان ۀ؛ تجربرساندمیما  بهگیریم، می جاآنهمچنین از موضعی، که در 
ن یتوانیم بدکار را بکنیم. میبراستی اینتوانیم شدنی است. میشکنیم، و این ها را میقاعده

. ما  قدرت و آزادی را، که دگرگون کنیما را گذاریم، آنه نفوذها بر قاعده اوسیله حت
 کنیم.ا بدهد، احساس میم تواند بهآزاد می ِی همکار

polit- خود ِی سیاس–ِی نگارهای لرزهکوشد تا با روشمییسم پیشرفته ِالییناز اینروی 

scheseismographi د، رسانانجام  هب مردرا در میخانه ز بایسته های[رفرمبازدیسی ]، گاهی
 هاهقاعد ترادیسش، که با شودنمیخستو یسم هرگز ِالیینپیش از آنکه درخواست شوند. 

بر آنها  خود ِی همکار با کاهش راندماِن  هاییگروهها یا که فردکرده باشد، چون سازیهم
 نهوگرریزی شده بود.  ، خواه ناخواه از پیش برنامههنگامفقط بخردانه، ب تغییر. اندفشار آورده

بیشتِر های داند. سطحولی ماکی بهتر می د.بیازمایهوس کند و باز  ستتوانمی آدم
دارند، ولی همکارِی آزاد بزرگترین بازنگریهای او از نگرۀ ترادای و سیاست آزادسازی وجود 

-بندی میآنها است. آن نوید مرکزی است، که پروژۀ پساسوسیالیستِی آزادی پیرامون آن دسته

 شود.
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 Erlenmeyerkolben مایررلنِا  ِی در بطر

 

 

 .چنین چیزی را نیازموده است تاکنون کسهیچ -

 برای همین است که کار خواهد کرد.  -

 «ماتریکس»ترینیتی و نئو در 

Trinity and Neo in „Matrix“ 

 

 بینی است.چیزی که اینجا نیاز داریم، اندکی خوش
 

 «ریتر–بازگشت ِجدای -زاستار وار »هان سولو در 

Han Solo in 
„Star Wars - Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ 
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 . زهر و پادزهر1

سربازان کهنه اب اندرونیهای سر میزشود، تر میُزمُرد خلوت ها، هنگامی که در میخانهشب
-تنها یک موضوع را میشب  وقتیم، که در این شو میرو روبهمردمی –جنبش اجتماعی

نباید اشتباه کنیم، که در کنارشان بنشینیم. همیشه  چیز بدتر شده است.شناسند: که همه
های نبرد ۀ. در بار شودکننده است، که در آنجا تعریف مینومیدکننده و دلتنگهمان داستان 

های کهنه ؛ از همراهانی که به آرمانندانه به شکست انجامیدبزرگی است، که افسوسمند
گاهانه هایی که پشت کردند؛ از خواسته اشتباه فهمیده شدند. از جوانان امروزی، دانسته و آ

کوتاه: کوشند. سخن نمیگرا هستند و برای هیچ کاری [مصرفسارش ]گَ خواه و که آسوده
 خورده است. مردمی شکست–جنبش اجتماعی

گاه از ب سربازان گاهکهنه ۀسربازان خود را دارد، و همکهنه ۀزمردی میز ویژ  هر میخانه
در اما ، در نزد بیشترین آنها گذرا است. بازگویندباید ا را هبرند، که این داستانشاری رنج میف

 خود را آشکارپس از جنبش است.  ِی نوعی خمارست. ی ادیرپابسی افسوسمندانه نزد برخی 
: آن گردابی، که در دشده باشمایر خیره رلناِ  ِی کمی بیش از اندازه به بطروقتی آدم د، کنمی

 د.نکنیستی درهم و برهم شنا میِالیینآدمی و  DNA ناِی د جاآن

ای مخروطی شکل است، که گردنی باریک و پایه یآزمایش ۀیر در اصل لولمارلنبطری اِ 
هر سویی چرخاند و وبی بهبخ ،آمیختنتوان آن را برای یکه م گونهبدانتخت و پهن دارد، 

 مایررلنبطری اِ »مایر. ولی در اپیسود رلندان آلمانی اِ از شیمیاست تکان داد؛ اختراعی 
Erlenmeyer Flask » بیش از اینها ماجرا  پسدر که  پیدا است« های ایکسندهپرو »از سریال

ای را در آزمایشگاه دکتر بیراب یشهچنین ش Scullyو اسکالی  Mulderمولدر نهفته است. 
Berube  شود، می آشکارکه  گونههمانکنند. ، پیدا میبود رازناکی کشته شده به نحوکه

 ناِی هایی از داست، که بخش[ ی]هیبرید ایدورگه ۀمایمایر شامل ژنارلن ِی مایع درون بطر
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–های اجتماعیگونه است با جنبشهمینفرازمینی را درخود دارد. درست  هستومندانآدمی و 
یستی ِالیینهای رهایی از بند و ا عنصرهستند، که در آنه یمایرهای ارلنیبطرآنها مردمی. 
شوند. کسی می نمایانگونه آخشیجکه چنین از این رو است روند. درهم و برهم می وحشیانه
 .شودت دچار سرگیجه تواند سخمایر میارلن یکبطریَ  پس از چند، گی نداردکه آماد 

-یب« پایان داستان»سر آمده و با مردمی به–کنند دوران جنبشهای اجتماعیاینکه گمان می
تا این اندازه یچ وقت ه ایدشای بیش نیست. ، افسانهندابوق و کرنا به تلنبار زباله پیوسته

های روشنی به هدفاز آنها به ُاسُپری ۀرشتاند. برجا نبودههستند، امروز  کهجنبشهای مردمی 
–پاد–جنبش نمونهرازا کشیده است: برای د اند، هرچند که بسیار بهشان رسیدهاعالم شده

آمریکا؛ جنبشهای  ۀسیاهان در ایاالت متحد ِی مدنآپارتاید در آفریقای جنوبی یا جنبش 
مرد در –گرایان زن و ؛ جنبش همجنسپیشین ِی دمکراسی در اروپای خاوری و اتحاد شورو

های حرکتآمریکای شمالی و اروپای باختری. در ده سال اخیر شمار بسیاری از جنبشها و 
 کمابیشمردمی امروز –اجتماعیاند، در سراسر جهان. شکل جنبش از نو پدید آمده ابتکاری

، که آن پشتگرمیشناخته شده است. بر سیاسی  []فعالیِت  ِی ژیرندگ هنجارمندِ  مورد عنوانب
-می استواریدرست انجام خواهند داد، با  دیگر خودچیز را نخبگان در دولت و اقتصاد همه

 تر از سی سال پیش است.توان گفت امروز بسیار پایین

-بویژه بهشود، نمی یجور دیگرند. کنمی دگرگونمردمی جهان را –جنبشهای اجتماعی

ها ها مانند بازاریسم. دمکراسیِالیین [ایطشر ] بوتارهای دردمکراتیک و  دوراندر هیچ روی 
و چیره  برجاهای ها و نیازایدهود تنها خ نیرویتوانند به دو می : هر[کارمحافظه] ندمندپایش

های مردمی بعکس، آفرینند. جنبشای نمیآنها چیز تازه انجام رسانند.]هژمونیک[ را به 
-بینی نشده بود. دوراندیش و ژرفکوشند که پیشدهند. برای چیزی میکار را انجام میاین

 اوضاع و احوال[] هایدر پیراستادهای مردمی همچنین تنها نیرویی هستند که اند. جنبشبین
توانند ها هم میاست که حزب آشکارتوانند در انتخابات پیروز شوند. دوران دمکراتیک می
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سیاسی  [طیفبیناِب ]های دیگِر ، که برای بخشترادیسند ایگونهبهشان را برنامه و سیاست
را دولت کنونی  جای احتو را بدست آورند،  ها[اکثریتبیشینه ]پذیر شوند و شاید گزین

–های اجتماعیبیشینهتوان نامید؛ جّو سیاسی و این را پیروزی در انتخابات نمیولی . بگیرند
هم چیز دیگری هیچ ون گذشته ند، همچاتغییر نکرده هرآینه gesellschaftlicheنهادی 
های . جنبشخود را تغییر داده است گذشته تنها نامرژیم . در اصل، شدنخواهد  کامیاب

های بیشینهتوانند ا می. آنهکننددگرگون توانند جامعه را می در برابر  sozialeمردمی–اجتماعی
های گذشته گیرییک از رای، که شاید در هیچبدست آورندهایی برای هدفرا اجتماعی 

، با Demokratisierungکردن –تیکگونه دموکراآنها را با هیچاز این رو اند. شانسی نداشته
جایگزین کرد. ترینیتی توان نمیجامعه  ِی یستِالیین–پاد ِی بازدیس اب زدایی، حتا هیچ نوع تمرکز

Trinity کس چنین چیزی را تاکنون هیچ»کند: اشاره می« ماتریکس»ای از در صحنه
درست برای همین است که کار خواهد »دهد: به او پاسخ می Neo، و نئو «نیازموده است

 کنند.مردمی عمل می–های اجتماعیطبق این الگو جنبش« کرد.

با  خطایی[]ایرنگی یکسان نیستند. این سر سربهمردمی با ماکی –های اجتماعیجنبشولی  
. جنبش صلح پیش از هر چیز جنبشی است برای صلح، نه اشدتواند بمیپیامدهای سنگین 

آپارتاید، نه برای دادن به آپارتاید جنبشی بود برای پایان –پادبرای رهایی از بند. همچنین جنبش 
 ِی و جنبش برابر ماکی یکسان نیست، ِی با بخش فمینیستجنبش زنان  رهایی از بند سیاهان.

زن و مرد یکسان نیست. در زمان  انگرایهمجنس ِی گرایان با بخش ماک]حقوق[ همجنس
مربوطه بودند،  ِی های ماکیزانبخش ِی یر چیرگمردمی سخت ز –این دو جنبش اجتماعی معینی
هایی بودند، که در همیشه جنبش بومیزیست–های صلح و ست. جنبشا ماجرا ۀهماین ولی 

-میم ه گرد دگرسانهای سراسر شمار و با هدفها بیِالیینها و ها، سیویلیستناز آنها ماکی

 دارند.  نمایندگی مردمی –های اجتماعیها در جنبشآمدند. و همچنین فاشیست
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میدان آنها آن ند. دار سهم  [تمدنشارینش ]مردمی در هر چهار –های اجتماعیجنبش
 کشمکش سرشتیشود. این انجام می جادر آنها شارینشمیان  کشمکشکه ، هستند واقعی

 ۀ، همکننددگرگون میمردمی جهان را براستی –های اجتماعیدوگانه دارد. از آنجا که جنبش
-در بارهکه کنند، درخواست میآنها که  ،بر آنچه، گذارند نفوذآنها  برکوشند میها شارینش

–های اجتماعیروند. ولی افزون بر این در جنبشتا کجا میکه کنند، و گو میواش گفت
 د.نگیر شکل میها شارینشمیان  درهای گذار راه هابیشتر وقت ،مردمی

، هاناز ماکیبه ها اینجا سیویلیستدر اند. ها در حرکتشارینشمیان در ها اینجا مرزدر 
، ندستهمردمی مکانی –های اجتماعی. جنبشترادیسندمیها ِالیینها به زانهمچنین ماکی ولی

بگوییم، قدرت را « Star Wars جنگ ستارگان»[ ]زباِن با بخواهیم ، اگر آدمکه در آنجا 
؛ که نیستها ِالیینحق با ؛ که نداتوانستنیها د، که دگرگونینکمی: تجربه کندمیاحساس 

؛ که آدم در این کار تنها نیست. حتی اگر َردگذابو زیر پا  ندشکبها را برخی قانون دتوانمی
مردمی ناگزیر –نبش اجتماعیج ،باشدیستی ِالیین–پادیا نه یاگرارهایی نه بویژهشما  درخواست

چه را که جنبش هر خواهد چون و چرا نمی، که بیرگیر شوددای است، که با ساختار جامعه
یسم ِالیین ها در گوهر و کارکردِ بینش ،جنبشست که . از آنجابه آن بدهد میل دارد داشته باشد

ها به ماکی در اینجا ، که چرا گذارباشند هاییبنیادتوانند میاینها  ۀآورد. همدست میب
از سوی  آدم، که در آن مکانی هستندهمچنین  ولیمردمی –های اجتماعی. جنبشندبسیار 

پچ –بودند، به دام پچ ]فعال[ژیرا ها که در جنبش ،خورد. بسیاریتاریک قدرت فریب می
، اگر به سوی دستگاه دبرس شهایبه هدف تواندمیبهتر گمان بیآدم افتند: که ها میِالیین

های رهایی از بنِد از وراجیآدم ، اگر دو شتر آسانتواند میچیز ؛ که همهبدهدتغییر جهت 
 .کندپوشی پیرامون چشم

این برای موییدن نیست،  بنیادیمایر هستند. های ارلنهای مردمی همواره بطریجنبش
نیست، هنگامی که کسی  شگفتیویژه ب هم کشِف  سببهمین است. به یک بوده  ]امر واقع[
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بخش رهایی فراگیرانهروی  هیچ ، که این یا آن جنبش همانا بهبیان کندپر شور و آتشین 
جنگ »در  Nabooکه مانند نبرد نابو  بدرستیها ِالیین با نبرداست که نیست.  آشکارنیست.  
ربات جنگاور امپراتوری  8000نیست: « Die dunkle Bedrohung 107تهدید شبح ‒ستارگان 

جدا از هم بر روی  آراستهدر سوی دیگر، بسیار   Gungangs 108های بامزهزدر یکسو، گانِگنگْ 
تر است، که تر، بغرنجدیَرندانگلیسی.  نه، آن نبردی  cricket  تزمین کریکِ  همچوچمنی سبز 
های جنبش نه تنها پیکارِ آن ، و برون آیندتوانند میها ِالیینهمواره باز  پیروزمنداندر آن از 
-–های اجتماعیخود جنبش بر سر نبردهمچنین کم مردمی با دستگاه، بلکه دست–اجتماعی

، که از gesellschaftliche نهادی–های اجتماعیکشمکش ها بهِالیین. گیرددر برمیرا مردمی 
–آییِن  همخواند بانخست ها وقتد، بیشتر نشو می آغاز sozial مردمی–اجتماعیهای جنبش
شود. تنها کسی برنده میکند، چهفرقی نمیبرای ما »ند: و شمی نزدیک کهنه ِی مافیای–ورزش

پیشانی را پاک نوردان جوان عرق هنگامی که آسمان« دانیم.است، که ما از پیش می مهماین 
تا ها هنوز ِالییناست،  یافتهدست ای شان به کامیابیو خوشبخت، که جنبشخسته  کنند،می

های آنها را به سوی تاریک قدرت بکشانند، و با واژه که، اندداشتهبرناز آن دست  دیرباز
 اندرستی تان را بانوردان جوان: ما پیشرفتو شما، آسمان»بگویند:  خجسته بادانگیز وسوسه
 And you, young Skywalker: We will watch your career with دنبال خواهیم کرد سترگ

great interest!». 

 مردمی–های اجتماعیجنبشآناتومی 
آن ، سازدمی برجستهچنان آنها شارینشمردمی را در نبرد میان –های اجتماعیآنچه جنبش

، از پا نیفتند اپیشناپذیرند. اگر پیششکست معینیی یری است، که آنها به معناواقعیت چشمگ
، پرسش دیگری شوندمیکامیاب تا چه اندازه  راهبدان شان خواهند رسید. روزی به هدف

                                                        

 ، جنگ ستارگان اپیسود یکم.The Phantom Menaceبا انگلیسی:   107

108  Gungangs آیندشمار میخاکی که از بومیان نابو به-ی آبیهوارهای انساناز روباتای گونه. 
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آنها را که است، ناتوانستنییش ابکم تیکدمکرا دوران[ اوضاع]های پیراستاددر است. ولی 
حاکمیت  ِی فروپاشها از ِالیین. این همچنین درسی است، که بطور کامل قاطعانه کنار زد

 اند.گرفته شخصی

–اجتماعی ِی هایی هستند برای دگرگونستگیهمب sozialمردمی –های اجتماعیجنبش
های رسمی و نهادراه از ]دگرگونی[   کنند، آنکه فرض می ،gesellschaftlicheنهادی 

از این راه. طور عمده نه ب تنهایی ونه به روی هربه گیرد، انجام تواند نمیروندهای سیاسی 
، سه عنصر را باید همواره دگرسان هم که هستندهراندازه مردمی مردمی –اجتماعیهای جنبش

نه این سه عنصر آنها ی از بخش. برهاییهای هنایش، دهیواست، سازمانخ: نشان دهند
با  پادگوییی مرکزی دارند، که در اهمردمی خواست–اجتماعیهای . جنبشمداکار نه و ند استوار
به آن ای ویژه ناپذیرنقضتوانش همزمان  یکسانسر سربهاست، ایستاده  چیره هایرابطه

ساده  دیسولی ]فرمولی[باشد و بتواند با  بسودنی ]کنکرت[باید  هاست. این خواست چسبیده
آپارتاید، –پادواست جنبش خ، «One Man, One Vote، یک رأی تنومیک »بیان شود. 

بوم زیست»یا « آشتی»تواند مردمی نمی–جنبش اجتماعییک  کالسیک است. اینمونه
آید، برای برونرفت از میدان می به افزارجنگ برچیدِن برای آن درخواست کند؛ « [اکولوژی]

هایی دیسول. باید زاستار ]طبیعت[بر اقتصاد  ِی ای، شاید برای گسست با برترهسته ِی انرژ
 .دانندها هم دریابند و بتوانند آنها را منطقی بکه سیویلیستد، نباش

های سازمانی نیاز دارد. اینها نباید سخت، این به شکل افزون برمردمی –جنبش اجتماعی
انتقال توانند ها نمیتجربه و پیوسته دیرند ِی همکاری از د. ولی بنباششده  رسمییکدست و 

آرمان مردمی از –. و سرانجام باید جنبش اجتماعیشوند]ترانسپورت[ رد ابُ ر ها تدرونمایه و یابند
ها ناز کافی ماکی ۀتوان هم چنین گفت: باید به انداز های آزادیبخش الهام بگیرد. می[آلایده]

شود، « یکپارچه»معینی  ِی بینیا جهان نگرهتواند بر روی در آن باشند. جنبش مردمی نمی
برای خود برگزیند. ولی باید با  [کامالاسپرانه ]را وادار کرد، تا منطق ماکی را توان آن نمی
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 آن]کارکرد[ ورزیدار ها و پذیرد؛ هدفهای ماکی را میاندازرویکردی همراه شود، که چشم
-عمل نمیآن روشن است که  وگر نهکم در پیوند باشند. بخش دستهای رهاییرباید با پندا

 109پیروسی–ِی برد یا پس از چند پیروزنمی ششود، دیگر کاری از پیمی کند. از درون تهی
rhusrPy نیروی  ای، که جنبش به آن نیاز دارد، وکار شایستهپاشد. آن پشتِ از هم می

با  [ایپاره داخل]ت ینشست پاربرهم ۀبوسیلد، تنها تواند پیروز شو آن نمییکاریزماتیکی، که ب
 آورد.دست میماکی ب

نابودی مرز تا خورند، که طور معمول در آن شکست نمیب مردمی–اجتماعیهای جنبش
است. بلکه در آن ناتوانستنی چنین چیزی کمابیش  تیکشوند. در دوران دمکراسرکوب می
 خود ۀها از خواستدهند. آنها را از دست میخورند، که یک یا بیشتر از این عنصرشکست می

د، که به آیدستشان برنمیشوند. از و سستی می دودلیپوشند یا در آن دچار چشم می
و نگهداری  گهولیده ]مبادله[ بتوانندشان در آن یهاسازمانی دست یابند، که تجربه ِی پیوستگ

رانند. تنها تا های خود میردیفها را از زاندهند، ماکیپیوند با ماکی را از دست مید. یا نشو 
خویش  ِی به سرسختی و پایدار مردمی–اجتماعی، جنبش برجا هستندسه عنصر  ۀزمانی که هم

 یابد.دست می

های بزرگ در با پالکارد آدم، که برسند به نگرنباید چنین  مردمی–اجتماعیهای جنبش
ا کند، با اینکه اینهمیمرغ پرتاب خمبندد یا تمیآید، خود را محکم به ریل میخیابان گرد هم 
از آنچه  پنداربخش رهایینوتر های نگرهزیر نفوذ هستند. کارامدی های هنوز هم روش

های گسترش یافته است. نخست اینکه جنبش ه سختیاست، ب مردمی–اجتماعیجنبش 
، راک  Popهای شصت، هنر پاپسال Free Jazz جاز آزادِ دارند:  بستگیفرهنگی هم به آن 

Rock  و پانکPunk فرهنگ ِریْو ، Rave  کلوِب –وClub های سبکهای هشتاد تنها سال
 نگارهکالسیک را به  sozial ِی مردم–اجتماعیهای های جنبشنبودند، آنها خواسته« هنری»

                                                        

ای که با خسارتها و زیانهای بسیار بدست آمده، که بدان ی یویانی پسر آشیل: پیروزیاستوره 109

 .سبب دیگر آن پیروزی نیست
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 gesellschaftlich نهادی–های خود را داشتند، که چه چیز اجتماعیایدهکشیدند، بلکه نمی
ا بیان شوند، اما آنه روشننند چنان تواها نمی. منطقی است که این خواستهشود هدگرگونباید 

-بازمی همتافترستی های بدپراسههای ساده را برای دیسولو  اندینیدگونه فهمدرست همان

فرهنگ برتر »سفیدان؛ برچیدن  ِی فرهنگ ِی انحصار ِی : برانداختن نمایندگنمایند
Hochkultur» جسمانیمندی ]اندام ریخت؛ گسستن از دستگاه فرهنگی؛ رهایی از ،

 ِی هایی از پیوستگو شکلهای فرهنگی به سازمان جنبشهمچنین غربی. –ۀزدارندبا تنومندی
 برای جازِ  AACM 110 ِی فکر کنید به اهمیت انجمن موسیق ‒ نیاز دارند ست آمدهبد مادی
های ها، برچسبمهم فستیوال نقشکلی به  سراسربرای هنر پاپ یا « Factoryَفکتوری »آزاد، 

از سوم  ۀایدبعنوان آنها ند و برجا هستها فرضپیش اگر این ها.های موسیقی و مجلهصفحه
های فرهنگی هم درست اند، پس برای جنبششده گرفته–اکی الهامم ۀانبخشهای رهاییایده

 شود از حرکت بازداشت.سختی میشان بهها را در مسیراست، که آن

ها افزوده شوند. در آنها آدمباید به آن « ردیف ِی مردم–اجتماعیهای جنبش»افزون بر این 
و بدین وسیله  بگریزندهای گذشته بازدارندهاز  ]شخصی[ تنومیهای کنش ۀبوسیلکوشند می
نوان هوایی بع]تصویر[  ۀنگار ای نخست از ندازها تا انهادی برسند. آنه–اجتماعی ِی ترادیسبه 

های کوچندگی از جهان سوم به جنبشونه منبرای اند: نی]کلکتیو[ شناخت گردآمدیجنبش 
 ِی جهان[« ]طالِق  ِی جنبش جدای»کوچک پدرساالر و  ۀاز خانواد برونرفتیا  یکمجهان 

-گرایش»فردی را از  ِی مردم–های اجتماعیدارند. آنچه جنبش بستگیوابسته به آن به اینجا 

ای شان خواستهکردار ۀبوسیلا اند. آنهدهنده عنصر تشکیل، باز سه شناسدبازمی محضی «ها
ا با برای انتخاب آزاد سبِک زندگی. آنههای باز یا ای برای مرزخواسته کنند،را نمایندگی می

شوند و می گهولیده ]مبادله[ها آن تجربه ۀبوسیلاند، که هم وابستههای سازمانی بهشکل

                                                        

110 Die Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM)   انجمن موسیقیایی در

 در شیکاگو بنیاد نهاده شد. ویکیپدیا 1965ام مه 9ی جاز آزاد است، که در پهنه
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ی از عینهای مویکردها و ر آرمانبا  آنها ‒اند شود. و با ماکی در تماسپشتیبانی انجام می
 ند.ندپیو رهایی از بند در 

 توسعه–پسا–هایمردمی و گفتمان–های اجتماعیجنبشبو 
–جنبشهای اجتماعی هنایشبه  فرسختانهیسم پیشرفته ِالیینبه ]سنتی[  ترادادییسم ِالیینگذار از 

یابد، که درمی ترادادییسم ِالیینتر از پرسونیسم پیشرفته بسیار ِالیینگردد. مردمی بازمی
 ف آن. هدنیازی نیست رویهیچاین نیز بهبه ، بازایستاندتوان نمیدر واقع جنبشهای مردمی را 

و گسترش  گوالش، آنها را برای همچنینگزند سازد، بلکه نه تنها این است، که آنها را بی
-مردمی همان–های کالسیک اجتماعییسم پیشرفته به جنبشِالیین. سازدحاکمیت سودمند 

دهد، که رش میبُ  آنچنانهایش را های فرهنگی و فردی و گفتمانتازد که به جنبشگونه می
 ها سازگار باشند.با این جنبش

های تازه را از گفتمان ی[کامل] رُاسپُ  ۀیسم پیشرفته بستِالیینآیند گفتمان توسعه، یدر پ
هر  ‒ استوارندابزار حاکمیت  سطحپنج  ۀروی میز گذاشته است، که بطور کلی بر پای

های این کار پیش از این در . شالودهبسایدرا تیزتر  هاابزارجنگگفتمانی باید یکی از این 
هشتاد  ۀدهشکست دوران توسعه ریخته شده است. ولی نخست در واپسین سالهای 

 .شوندچیره میصحنه بر ، که گردندمیگفتمانهای تازه چنان نیرومند 

« جهانی یننظم نو »برای گفتگو پیرامون شرفتی پی[ باخترو  خاور]ا هبلوک ِی رویارویپایان 
، که در چارچوب کندپشتیبانی میآن  از ین جهانییستی نظم نو ِالیین. از دید دست دادرا ب

[ اکنون به شرفتپباست که آن ] شگفتیجهانی کاربرد نیروی ارتشی را قانونی سازند. جای 
های و به بیزاری آنها از رژیم کشمکش آمیزِ آشتی حلآرزوی جنبشهای مردمی برای 

، هر نارسایی ]مسئله[ پراسهجهانی، هر  ن. گفتمان پیرامون نظم نویدشو میهمراه دیکتاتوری 
کار ببرد، تا از به خشونتچه وقت  اجازه داردکسی کشاند: چهدر جهان را به این پرسش می
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ها، مرز ِی ، استقالل ملی، آسیب ناپذیرملتهاحقوق  ۀاید هب[ شرفتپب] آنیری کند؟ جلوگ آن
. سراسر جهان به میدان کندپشت میهای دیگر کشور ِی روند کارهایدر دخالت نکردن اصل 
-شود؛ فقط هواپیمابرشود. جنگ دوباره عادی مییستی تبدیل میِالیینو بادافرِه  دلجویی عمل

و حقوق بشر « [اکولوژیبوم ]زیست»، «آشتی»به نامهایی مانند  کنونها اافکنها و بمب
 شوند.نامگذاری می

پذیرفتنی در جامعه دوباره « سازیجهانی» [مفهومِبِگرت ]زیر  ساختاری خشونت کاربردِ 
 یهافداکاری کداماین است:  اینجادر  مانپرس[ ِی فریزگون ]الزام. طرح دشو می ]ساخته[

 ِی ، تا بارآوربیوسیدباید  ]ملی[ نفانیهای جامعههای مردمی و از کدام گروهرا اقتصادی 
-پیشیبه نیاِز ، شودفرض میکه پیشاپیش باال ببرند؟ بارآوری جهانی، کارسازانه جهانی را 

و گتوان در این باره گفت. میدارد شدهجهانی یگر ُاسپُ  ارِ کگسترده و تقسیِم ]رقابت[  ِی جوی
ند، یا شو ازداییده ]مطلع[  وقتبانجام شوند،  گامب گام، شوند سُبکها فداکاریکرد، که آیا 

در چارچوب  ولید، نشو  انجامها فداکاریجبران خسارت شوند. اینکه باید  ایهپار بتوانند 
 ِی سازجهانی موضِع  چه یمبگیر  رادیکال ِی زدایقانونچه موضع حال شده است،  تعیینگفتمان 

در  ]ملی[ نفانی–کند، که دولِت . گفتمان به این اشاره میاز نگر اجتماعی ]سوسیال[ شده نرم
های فرهنگی و بویژه جنبش کهاینمردمی بدنام شده است و –های اجتماعینزد بیشترین جنبش

دستور نفانی های حاکمیت خواهند از نهاداند و نمییافته سامانفزاینده جهانی بطور فردی 
 بخرند. گویند و چهبسخن  که، با بشنوندکنند، چه بگیرند که چگونه زندگی 

وضوع سومین گفتمان ، مکمک کنند وق خویشحق ِی رای بازشناسگذاری بتمایزبه اینکه 
امر بوده ]از این  پردازد. و آن به روش نابکارانهمی« هافرهنگ» ِی همبابه بزرگ است، که 

برابری دور  مردمی همواره بیشتر و بیشتر، هم از توسعه و هم از هدِف های ، که جنبش[واقع
 ولیهای حاکم انتقاد کند، دسته ِی فرهنگ ِی . بجای اینکه از چیرگکندمی گیریبهرهاند، شده
، گفتمان ادعا را هاگوید. آدمسخن می گوناگون ی«هافرهنگ»هم بودن ان از کنارگفتم
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 هایراژمان ]سیستم[این به نسبت داد، بنابرگوناگون  ی«هافرهنگ»شود به کند، میمی
حقوق  ستبایمیکه سپس بناگزیر نبدان سان ، ترادادیهای گیو سبک زند گوناگون ِی ارزش

توانند سهم برابر از ثروت ها نمیآدم ۀاعتبار داشته باشد و همنیز ها آدم ۀبرابر برای هم
-ها چه میبخواهند. طرح پرسش این است: فرهنگبرای خود  آن را هایتوانشاجتماعی و 

 بهاین گفتمان  های«فرهنگ»و البته نه مردم.  ‒؟ توانندچه میدارند، مییاز چه نخواهند، 
بندی در آنها دسته آدمکه  اندهای سختیشوپذیر نیستند، بلکه کِ  دگرسانانه یا گدوراهی  هیچ
آنها بگریزد. برندگان این گفتمان کسانی هستند، که خود  تواند ازنمی رویهیچ شود و بهمی
 کنند.ها جلوگیری میها و گذشتن از مرزگریزکنند، از ها میفرهنگ« انکارگزار »را 

از  جهانی ینظم« هافرهنگ»گفتمان  ۀبر پای Samuel Huntington 111ساموئل هانتینگتون
ه دیا. اده استنهجهان  ۀرا رنگی روی نقش هاکند، که آنرا طراحی می« شارینش»ُنه 
کافی  ۀانداز  نیرومند است و نه دیگر به کافی ۀانداز نه دیگر به  باختربیش این است: اکم

دیگر نگهبانان  ِی هستومندباید از این رو ، تا که نگهبان سراسر جهان باشد؛ برشناخته
بماند. برجا خود بزرگترین در میان آنها  تارشناسد و بکوشد ای را بنطقهبزرگ م]ژاندارمهای[ 

خود  ِی ارتشتکنولوژی[ و ] شناسیتشنیک ِی ید بزرگترین وزنه را به نگهداشت برتربا
 غیر غربیهای شارینش ِی ارتش توانشاختصاص دهد، کمتر نگران حقوق بشر در چین باشد، 

آفندانه خویش  ۀبرخاست شارینشهای از شود،کاهش دهد، و با بیماریکجا که میرا، در هر
بیشتر  ۀبیشتر، کار داوطلبان ِی تراداد ۀکمتر، خانواد ِی : تبهکارهای، با شعار بجنگد [تهاجمی]

چند فرهنگی »سیاست کمتر.  ِی گذرانکار باالتر و خوش–اخالقبرای جامعه، 
Multikulturalismus »کند: همان گونه عمل میآید، ولی درست بهتر پیش میدوستانه

-خود« انفرهنگ میزب»خود را داشته باشد، ولی  ِی و درس دین تواند رستوران خودهرکس می

اندازد، که گمراهی میدر اینجا این برداشت به زند.که حرف اول را می آشکار است

                                                        

 (1927-2008)ی آمریکایی کارشناس دانش سیاسی و نویسنده 111
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واقع او به کسانی تبعیض روا   خواهد برای چین تبعیض روا دارد. درهانتینگتون برای نمونه می
 Sinic 112فرهنگ سینیک»اند، زیرا این بدرستی ود در چین در تبعیضدارد، که خمی

Culture ».همکاری می« نظم جهانی»خیلی خوب با گفتمان « هافرهنگ»گفتمان  است-

پرسش پس این است: آیا به  . طرحاستپادگویی رسد که با آن در ر میگن، گرچه بهکند
نگریم، جهانی می جنجال بعنواندهد، تان، تبت یا عراق روی میآنچه در یوگسالوی، کردس

 ؟ی این مردم[–] ویژه ِی بیان فرهنگ بعنواندهیم، یا تنها آن پاسخ میبه یخویدرشتکه با 

در سراسر جهان، درخواستی  تر کردن، و همانا[دقیقپرسون ]تر و را سخت همگانکنترل 
تیک دمکرا» بیشتردهند. این خواسته ها گفتمان چهارم را به آن اختصاص میِالییناست، که 

های شود؛ در سندنامیده می« [Zivilgesellschaft، شهروندی ]مدنی 113ارینش ۀو جامع کردن
یا « governanceحکومت  ۀشیو »فشرده و کوتاه [ مفهوِم ] رِت بگِ ها همچنین ِالیین ِی درون

های کنند یا نهاد گفتگوها کافی نیست، که با دولتبرند. این کار میرا به« پذیریتحکوم»
 همچنینجوید، که چگونه بتواند بر جهان هایی مییسم پیشرفته راهِالیینل کنند؛ دولتی را کنتر

پارِگرِت های کند. در سراسر جهان باید شکل« حکومت»مردمی –در پایگاه اجتماعی
و جامعه،  میان دولت« میانیاندربخش »د، پیش از همه در ندمکراتیک نیرومند شو ]شرکت[ 

ناچار ب پارِگرتاز گفتمان است، که این  شود. بخشیدولتی تشکیل میهای غیرکه از سازمان
 د. تنها پس از آن است که بعنوانیستی پیروی کنِالیین [رفرم] ِی بازدیس هایآیینباید از 

، تا دترادیسمییستی ِالیین راهبردیبه  پارِگرت اهآید. بدین ر شمار میبه« کردن–تیکدمکرا»
گویند، و چگونه ل کند، ]که مردم[ چه میهای جهان و جامعه را کنترن گوشهدورتری

کند و نه کند، دیگر نه پولی دریافت میمی مطرحهای اشتباه اندیشند. کسی که پرسش می
 جایی سر میِز گرد دارد.

                                                        

گیرد، که های چین، ویتنام و کره را در برمیی فرهنگ سینیک کشوردایره -فرهنگ سینیک  112

 .کنفسیونیسم عنصر مهمی استها  در آن
های سیاسی و اجتماعی، ی شهروندان خودایستا، پایبند به پراسه، که بوسیلهشکلی از جامعه  113

 https://dwds.deشود. برجسته می
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از  گفتمان ،  پنجمینRio  1992در ریو بومترین آنها از زمان کنفرانس زیستبرجسته
است. هدفش این است، که « پایداری» یوتاهپایدار یا بک ۀتوسع ۀ، در بار گفتمانهای نو

 هاخواسته ی ازبسیاررا نیرومند سازد. پایداری، ]وابسه به هستی[  یالهست ِی وابستگ ابزارجنگ
مردمی را –های اجتماعی، ولی همچنین دیگر جنبشزیستبومیجنبش  اندیشِش های و شیوه

سیاره را  [منابعهای ]بازَخنتوانیم آورد: چگونه میا را به شکل گفتمانی درمید و آنهدار میبر
نجا که توانستنی است آهدر نرود، بلکه تا  بریم، که نه تنها بهبکار ای اداره کنیم و بگونهبه

، کاریراه؟ ماندهای آینده نیز در دسترس ببرای نسلدان وسیله و ب بکار گرفته شود کارامدانه
 ِی رهبرهای بهبود یافته، شناسی ]تکنولوژی[تشنیکدر ند، کمی بینیکه گفتمان پیش

راندن آنچه بعنوان هدر دادن پسدر ای و همچنین جهانی و در سطح منطقه هابازَخن همتافِت 
–ۀمردمان. فلسف یمصرف] یگسارشهای : خواستهنهفته استرود، شمار میپاش بهوو ریخت

رسمی پیرامون پایداری را بر دوش  تالش،که High-Tech-Philosophie برتر–ِی شناستشنیک
-ترامیبسیار پر درد سر و پیچیده  Prozessفراروندی سیاره را به  محض ِی ، نگهدارکشدمی

ها یستی و کنسرسیومِالیین ۀهای اندیشکارگاه ۀردگُ به ]بنیادی[ کلیدی نقش ، که در آن دیسد
 .افتدمی

روشن است. در  هاهمسانی، ولی برجا هستندهای نو میان گفتمان راکندهپهای پادگویی
را و کار  [طبیعتزاستار ]یستی به ِالیین ِی رسوجود ندارد، تا بتوان کاهش دست توانشیآنها 

 ِی دسترس، در پایداری زاستاربه  [تکنولوژیک] شناختیتشنیک ِی رس. دستدرخواست کرد
 ۀنهادی در جامع–اجتماعی« پایگاه»به Der sprachregelnde Zugriff  114زبانی ۀدهندسامان
آنها  جزوکه  کسانیهنگی به کارگزاران فر  ِی مردم–یاجتماع ِی رس، دست[شهروندی] شارین

                                                        

114   Sprachregelungنامه یا پیمانی، که چگونه چیزهای معینی باید نامیده شوند، هنگامی که یک آیین

« نیروگاه اتمی»دهد. برای نمونه جایگزین ساختن توانشهای گوناگونی را اجازه میزبان بخودی خود 

را  Bundes Republik Deutschlandیا دیرزمانی ناخوشایند بود آلمان فدرال  « اینیروگاه هسته»با 

شد پایتخت آلمان .بگویند. در آلمان شرقی در هنگام نام بردن از برلین باید گفته می BRDبکوتاهی

 ویکیپدیاهای زبانی. ی رسمی، تنظیم شده از روی قاعدهنسخهدمکراتیک و دیگرها. 
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اینها باید  ۀجهانی: همنوین نظم  ِی ارتش ِی دسترسسازی، جهانی ۀدیسبازار ِی رس، دستوندشمی
 پیرویها گفتمانهای آن، اگر از این راسهواگشودن پَ جهان،  ِی رهای کرانمند.نه توانمند شوند،

 ۀنام هم . آنها بهطلبدمیشکلهایش  ۀدر همرا یستی ِالیین ِی درشتخویکند، گسترش پتانسیل 
-مطرح نمیمردمی سیاستی را، که در آن حاکمیت –جنبشهای اجتماعی های خوِب خواسته

بار کنند. ایستادگی دگرریزی میبرنامه شود،گسترش داده می [ضمنیسربسته ]، بلکه شود
برای آینده  ها باید، جامعهگذاشته شودچیز باید زیر کنترل مرکز شود. همهبیهوده می

 .پیرایش و آماده شوند، پاکسازی

. شاید ستد، از پیش باخته اننو ک هایمردمی خود را درگیر گفتمان–اگر جنبش اجتماعی
-یستی همکاری کند و انگیزهِالیینرساند، اگر با قدرت را به انجام  بسودنی یاهئیبتواند جز 

شود و خاموش میرویهمرفته . ولی بیرون راند خود هایبخش را از درون صفهای رهایی
 اش دست یابد.مرکزی ۀه خواستتواند بدیگر نمی

جهانی و های نهاد و ستد . و امروز داد Praxisندورزیدار نیستند.  ناب ۀنگر ها گفتمان
و  کاربردبا  دهمخوانهای برنامه درکنند. پول فراوانی را رهبری مینفانی ]ملی[ های دولت
چشمگیرانه کاری ]روشنفکری[ در اینجا شود. ادعای اندیشهمیتبلیغ همگانی روان کار 

های نو چیزی بیشتر از سطح ، که به گفتماندهندای به خود نمیرنج ویژهاندک است. 
-کار نیست. گفتماناین را بدهند. نیازی هم به 115هاسر میز همیشگی در میخانه گفتگوهای

هایشان؛ ها و نوشتهاعالمیه شمار ۀبوسیلشوند: پیروز می بودن  انبوه ۀبوسیلتوسعه –پسا–های
پخش ]رادیو و  در بهترین زماِن  آنها هایمانپرسسبب  دانب، که شاندریستادن ۀبوسیل

–پولی، که با آن پیشنهاد همکاری برای جنبشهای اجتماعی ۀبوسیلد؛ نشو تلویزیون[ تکرار می
گذارند در جای دیگر ها میِالیینکاری را اندیشه ۀهزیند. نکنمردمی را شیرین ]چرب[ می

                                                        

115  Stammtischniveau  ،بطور استعاری به روش استدالل زبر و زمخت ساده شده، ساده انگارانه

 گویند.های نازک میبی از جداسانی
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 ِی همکار ۀبا اید  یستی در جایی است، که آنِالیین ِی ساز–نگره ِی شود. میدان انتقادپرداخت 
 جنگد.آزاد می

 یسمِالیینپدافندگران 
دیگر نباید  آنهاکنند. ای دریافت میتازهدستور یسم پیشرفته ِالیینیستی در ِالیینپیشگامان 

توسعه را تبلیغ کنند و از تاریخ واالی های توانشیا  [رد کنند]با استدالل  زنندواسوسیالیسم را 
 هشیارانه که نوی ۀوعدشود که شان این میف اصلی. تکلیگیری کنندنتیجهآدمی  ۀگذشت

پس [ تئوریک] نگریک گاهاز دید آزادانه، را  ِی بخش و همکاررهایی ۀاید، شودبرجسته می
 .بزنند

، که رودبه آنسو میپیشرفته همواره  یسِم ِالیین Gesellschaftstheorie ِی اجتماع ۀنگر 
. [کند هفرمولبدیسولد ]« نهدادگرا ۀجامع»را برای  [پذیرینیتپذیر ]عبرآختی هایسنجیدار

 بنیاد [عینیبرآختی ]فرض ب چونانی را یهاچنین سنجیدار ماست: اگر این ا آن راهاندیشه در 
تواند آغاز می هااعدهاز ق افنددپو حاکمیت برای  قدرتکاربرد  ‒است  رواچیز  ، همهنیمک

ثابتی از  رپنداروی یکسره از  توانهایی را امروز دیگر نمیقاعدهاست که چنین  آشکارشود. 
 ۀاید–اَبرکه گونه بدانکند، ، از هدفی، که وسیله را توجیه میکردبرداشت درخشان  ۀآیند

 در، هاگونهفراروند  درها قاعدهکردن . قانونیختسا توانستنیآن را  ترادادی یسِم ِالیینتوسعه در 
 .شودمیجابجا  استداللیروند های قاعده

جنگی  دخالتگونه هر Jürgen Habermasاتفاقی نیست، که یورِگن هابرماس نمونه برای 
روا گونه همانبه، جنگ خلیج ]فارس[ را دذیر پفلسفی آشکارا می ِی بررسرا با  NATOناتو 
او  سوییستی است که از ِالیین ۀنگر منطقی از  پیامدیوگسالوی را. این  باکه جنگ  داردمی

116] ایه یا نوشتهبودن گفت درست هایادعانگاشته شده است. 
Geltungsansprüche]   بعنوان

                                                        

116  Geltungsanspruch درست است[: چیزی است ای را ادعا کردن ]= این گفتار درست بودن گفته

ای از کسی دارد، بنابراین کند یا خواستهآورد، وفتی که نگری را بیان میکه گوینده یا نویسنده پیش می



 

292 

 

 مطرحدگرباره نوی در پایان  نگریِک فیگور  ۀبوسیلد، تا سپس نشو میو بحث مطرح پرسمان 
گفتمانی در  ولی؛ استوار گرداندرا  دخو  خاص ِی تواند درستنمی یشچه هیچ بینگر د:نشو 

« برابر»در آن کنندگان شود، که شرکتانجام می« 117گوگفت ِی آرمان موقعیت»چارچوب 
برای همه  را خود [ ادعای] ِی درست تواندخردمندانه می کشمکِش این  ۀهستند، سپس نتیج

به  UNOسازمان ملل  نمونهبرای  ِی های گفتمانشن است: اگر فراروندرو برگردان آن بخواهد. 
های این نتیجهاز توانند دیگر نمی هموندان آنپس هستند، « آل[آرمانی ]ایده»کافی  ۀانداز 

یا پایان دادن به کردن کرانمند؛ و فتآسانی نه گتوان به. نمیسر باززنندگفتمان خردمندانه 
، روشی نیست، که در موقعیت یمگذار  وذنف هاهعدااینکه بر ق برایابزار،  بعنوانهمکاری 

 بینی شده باشد.پیشگفتگو  ِی آرمان

یستی ِالیین [یها]سرتئوریسین پردازاِن َسرنگرهیکسانی در نزد یکی دیگر از  نبنیادیالگوی 
118 شود، جان رولزنیز یافت می

 Rawlsn Joh همچنین رولز نخست اشدادگری ۀنگر ، و .
اش جامعه هایهکس آزادانه با قاعداند، زیرا هیچافسانه اجتماعیهای داد،که قرار شناسدمیبر

یابیم. ترفندی که می ی خودرا پیش رو هاهاعدما این ق ‒نکرده است  [توافقهمسازگانی ]
کند، ترفند باز می [عینی] برآختی بودِن درستهای ادعا رایبرولز با آن دِر پشتی را از نو 

در  ها، که آدماینهادی–اجتماعی هایهاعداو، ق ۀنگر  به پیروی ازخیالی است.  جستار
ها آدم  اند، اگر آن، برحقنندکهمسازگانی بر روی آنها توانسته بودند آلی ایدهآغازین –قعیتو م

-. باوجود پساگرفت خواهندآینده  ۀجامع، کدام جایگاه را در دانستندمینبودند و میبرابر 

 بهباز سان بدان توانبژکتیویته[ و تفسیر بیگانه، میت، اعینیبرآختیگی ]مدرن، باوجود انتقاد بر 
و برای  ردداوری ک همعاهای جساختار ۀدر بار  [عینیبطور ]گونه رآختد، که باخود اجازه د

                                                                                                                                 

چیزها چنان رفتار  -شود، که در مورد بیان نگر ادعا بر راست بودن یا ادعا بر فرمانبری. ادعا می

گونه که پیشنهاد  چنان انجام شوند، بدان از سوی درخواست شونده -در مورد درخواست  -کنند یا 

 نماید.  میآورده شده آنها را بازپیش

توان از جمله شمار می Sprechsituation idealeگفتگو  ی  های موقعیت آرمانترین جنبهاز برجسته 117

 سخنگویان/شنوندگان، خصوصی/همگانی بودن و نوع موضوع سخن ]گفتگو[ را نام بُرد.

 (.1921-2002)ی اخالق ی سیاسی و فلسفهی فلسفهآمریکایی در زمینه فیلسوف بنام 118
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اجتماعی  ِی همچنین نابرابر روشاست. بدین دادگرانه چیزی درست و ، چهبرشناختهمگان 
های در امتیاز دادگرانهبیولی هیچ مورد »کرد:  [توجیهراستاورد ]شود ]سوسیال[ را می

-یم کسانی که چنین امتیازی ندارند، بهتربه  همچنینن وسیله اتر کمتر نیست، اگر بدبزرگ
رهایی از بند و حاکمیت  روی هربه کند؟ کسی داوری می؟ چهسنجدکسی میچه.« گذرد
آسانی برود یا نه تواند بهجایی ندارند، و باز هم کسی نمی نگرههایی هستند، که در این جنبه

ای گونه های اجتماعی ]سوسیال[ و اقتصادی را بهنابرابری»باید  است که آشکاربگوید. ولی 
باز  یکه به روی هرکسهایی در پیوند باشند،جایگاهها و شکل داد، که ... آنها با موقعیت

 کنیم.یسم زندگی میِالیینسرانجام ما در «: هستند

های هایداند. آنها پیشرفته ِی یستِالیین ۀهای فلسفنمونهترین هابرماس و رولز سرشناس
پذیرند. از این رو آنها یسم را در خود میِالیینو انتقاد بر  ]سوسیال[ مردمی–جنبشهای اجتماعی

دهند، اند، که فقط توضیح میخود جلب کردهرا به« پدافندی»های نسخهتوجه بیشتری از 
 ِی پاکساز ‒ فتگ سخنتوان نمیمعنادارانه که هرگز از آن  که رهایی از بند چیزی است،

[ از 1918-1990]فیلسوف مارکسیست فرانسوی  Althusserمارکسیسِم آلتوسر  ِی ارتجاع
 ی«یمردم–پاد» ِی اجتماع–ۀ، یا فلسفنمونهمارکس برای  آغازیِن های نوشتهبا « آلودگی»

 نه .[1927-1988پرداز آلمانی ]جامع شناس و نگره Niklas Luhmannنیکالس لومان 
 .انجام دهندخاصی  کار یننو  ِی مردم–های اجتماعیجنبش باتوانند میننه لومان و آلتوسر 

 ِی نوازی که کیبورد شخص]پیانو نوازندموسیقی می هابرماس و رولز با کیبورد خاص خودشان
پذیرد، . و در اینجا نیز درست است: کسی که گفتمان را مید[برَ خود می اخود را همه جا ب

بدان ، «تفسیر کردباز»یستی را ِالیینهای بزرگ نگرهتوان کند. نمیتایید می های آن را همپیامد
 که بتوانند به درد ماکی بخورند.سان 

-تواند بکند، بیتواند بگریزد، که هیچ کاری نمینمیبخردانه  نظمکه آدم از  ایفلسفه

یید اکننده و تآزمون، [بسودنی درآورنده ۀ]عینیت دهنده، به دیس گریبرآخت آنکه از ماشیِن 
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نهادی –اجتماعی ätRealit ِی هسیاییستی گذر کرده باشد، امروز ِالیین ی بودِن استدالل ۀکنند
gesellschaftlich  .کند؛  نخست دو تا سه بار آسانی ترک نمیرابطه را دیگر به فرداست

را پشت « کردن دعوا درست»های دعوا یا کارگاه ۀگذراند، مشاور های زناشویی را میسمینار
اشتباه آدم گذارد. کافی نیست که یکی بگوید دیگر بس است، خسته شدم. شاید سر می

کردن را یاد نگرفته گاه درست دعوا، که هیچسبببه این  به گمان بسیارهمانا ، کند، شایدمی
 منطقیظاهر به ِی استدالل هایهقاعد ۀهای استداللی بر پایروند است. باور به نیروی درماِن 

ودکان و کای خرج زندگی ]برای هادعااست. گام پس از آن این خواهد بود، که  بسی سترگ
های ی سمینارکاف ۀانداز بهانه پیش که اگر، داسبرشنفقط هنوز باید را  همسر پس از جدایی[

 ِی ساماندهنوعی  ‒ دباشپشت سر گذاشته را با کامیابی  ُپرآشوبهای هفته زناشویی و آخرِ 
-جدایی. همچنین آدم نمیبرای [ هایل و نشانه]دال  Indikationsregelung هابنیادها و راین

 ۀپرداخت حق بیم[ چند گاهیکار ]برای  ۀادار آنکه رها کند، بیآسانی را به خودتواند کار 
آنکه از اعتصاب کند، بی خودسرانه گونههمینتواند ؛ آدم نمیکندمتوقف  رااش بیکاری

 پرسیده باشد. سندیکایش

 ِی همکار»توانند از ، نمیهستندبدتری  یتوضعدر موضوع است. کسانی که  ۀهستاین 
 ها[شرطبوتار ]( خودداری کنند، استعفا کنند، و یا آن را به Rawls خویش )رولز ی«آزادنه

آن حرف زد. در اینجا  ۀدر بار  توانمیند. آنها باید به همکاری ادامه دهند. سپس ساز وابسته 
روی آن  چنیننها همآشود. یسم پیشرفته بسته میِالیین ۀتوسع–پسا–هایگفتمانبرای دایره 

که  ادامه دهد،باید  [اوضاع و احوالی ]ددر هر پیراستاکنند، که هر زن و مردی حساب می
ها که از روی آنی را، هایهعداشناسند، قبر همه باید همکاری کنند، و که آنها دو چیز را باید 

 قدرت و مالکیت را. ِی کنوناند، و ساختار استداللی را شناخته ۀبخردانند رو 
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 ] اتونومی[خودداتی سیاست 
 ختِن شنابر ریزند. آنها مایر میارلن ِی ها در بطرِالیینهایی هستند، که های نو کاتالیزورگفتمان

مردمی جلوگیری –اجتماعیهای ماکی در جنبش والشکنند و از گپشتیبانی میرا یسم ِالیین
روشن است، که  بدرستیپیشرفته  یسِم ِالیینبرای  به هر رویاند. ماکی–هایزهر کنند.می

که اینکنند و بزودی فروکش می انهبخشهای رهایینفوذ ی ازبمردمی –اجتماعیهای جنبش
های کوشند، به گفتمانها میِالییناز اینروی . گردند نیادهای دیگری بشاید جنبش هابجای آن

های سفارش کاال است، اگر در کاتالوگ مانندکار این. بخشانه بدهندرهایی–ریخِت نو کمی 
د، ولی چرم نیست. رسمیبه نگر چرم  سانبه]یعنی[ «: گونهچرم دامن»نوشته شده است 

 .توان دیدمیبا اینهمه را  دگرسانی

دیگری  ۀ. گزینرا رها کند]سوسیال[ مردمی –اجتماعیتواند جنبشهای ماکی نمی ولی
 ‒کودتایی با تکیه بر نیروی خویش پایان دهد  ۀها بوسیلِالیینتواند به حاکمیت ندارد. نمی

یستی ِالیینتواند خود می رزمایشی ]مانور[، زیرا چنین کنندمیبسنده ن آنزیرا نیروهایش برای 
 به نبایدجنبشهای مردمی  .جنگیدباید ها ِالیینباشد و زیرا این آن راهی نیست، که چگونه با 

-ها برای ایننها یکی از بهترین ابزارجامند، تا اینجا روشن است؛ ولی آیسم بینِالیین ِی فروپاش

 ند.ر کا

 ۀپایاست.  [استقاللخودداتی ]ریزد، سیاست مایر میارلن ِی پادزهری، که ماکی در بطر
بخش های آزادینگرهها است؛ همان است، که در آن ِالیینهایش با آروین گذرای ِی ماد

ُاسُپرانه آنکه کند، بیهای آنها را دنبال می. این سیاست هدفاندهمرایماکی رویهمرفته 
ای دهندهاین دست یاری. داتیسیاست خود از اینرو ‒ را پاسخگو بداندها ِالیین ]کامال[

را پس  یسمِالیینتوانستنی، ]سوسیال[  ِی اجتماع هایرابطه ۀدر هم توانمیاست که چگونه 
چه هر ، تا نهدپیش رو میهایی سنجیدارد. کر های تازه جلوگیری یسمِالیینو از پیدایش  افکند

 سویها به دگرگونیو  بسودنیهای د: آیا پیشنهادند، ارزیابی کنشو میدگرگون را که 
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، آنچه در انجام دهدباید  خودداتییسم؟ سیاست ِالیین سویروند یا به آزادانه می ِی همکار
انجام مردمی –های اجتماعیهای سوسیالیستی در جنبشایدهسوسیالیستی و  ِی ویابگذشته س

، دوتای دیگر به «بیرون»، که دوتا از آنها، بیشتر به سیاست به دارد سازهاند. و آن چهار داده
نیک در پیک»د )برای این نگاه کنید به نشو کردن مربوط میاجتماعی–خودهای پرسش

 «(.Tatooine ufa knickPicین یتاتو 

را در  هاها آنِالییناست، که  افزارجنگحل و فصل  خودداتیسیاست نخست بخش 
را کاهش  هاافزارجنگاین که ، در موقعیتی هستندمردمی –اجتماعیهای دست دارند. جنبش

خواهند و در دام می هافرض بر اینکه، آن ‒ از آن بازدارنددهند، کاربردشان را سست کنند یا 
 ۀگیرد، که مداخلنشانه میهدف  حل و فصل بر آنافتند. یستی نمیِالیینهای گفتمان

به متمایل بخِش  ِی چیرگو  ؛رد کند [یاوضاع و احوال] یپیراستادهر  درها را ِالیین ِی «پلیس»
ها و یستی بر همگان، فضاِالیینهای کار رسمی را از میان بردارد؛ کنترل را بشکند؛ امتیاز رونبی

 ِی زندگی از وابستگ ۀادام سرراسِت  هداشِت گنهای دیسه ۀوسیلهایش، را ناکارآمد کند؛ برسانه
و رادیکال  [انتزاعیآهنجیده ]ای بگریزد. این برنامه [وابسته به هستی] existentiell یالهست

 ،عینیبسودنی ]های اجتماعی کشمکشها و تک جنبش–تواند برای تکاست؛ ولی می
برای این پرسش بکار برد، که چه یابی سوچارچوب  عنوانبهتوان آن را شود و می [مشخص

 سازشی خوب و چه سازشی بد است.

-–اجتماعیهای است. جنبش]عملی، تجربی[  ورزال ِی سدمکرا سنجِش  ،دومبخش 
رسمی درمان قطعی نیست؛ آنها فقط  کردِن –تیکدانند، که دمکرامردمی در واقع خوب می

 سنجِش  اند.مهم [هامعیارسنجیدارها ]کنند. همچنین اینجا این را همیشه باز فراموش می
-یبرابرگرایی[ صنف – usorporatismK] 119ِی ی صنفهاشیوهماکی برای  ورزاِل  ِی سدمکرا
 نفوذتوانند عنوان گروه میمردمی همچنین ب–های اجتماعیکه گروهجایی کوشد، می خواه

                                                        

های باورمند به حقوق سیاسی، ها و صنفنمایندگی گروه - orporatismusKی صنفی شیوه 119

 .برابر برای همه در دولت ی  اجتماعی و اقتصاد
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که قدرت ، جایی]خودمختار[ خوددات ِی زدای ؛ برای تمرکزبکار گیرندتو وِ  حقگذارند و 
بدست را  خودایستاییباالیی از  ۀشود، که درجهای کوچکتر واگذار مییکان  گیری بهتصمیم

مثبت  ِی گذارکه تاکنون نفوذ کمتری داشتند )فرقآورند؛ برای برتری دادن ویژه به کسانی می
affirmative action ی آنهایی، که «هااستاند»و  هادیدگاه گرفتِن گردر نیکسان (؛ برای

 کنندنویسی نامهای اجتماعی بازنمودو  [هاُنرمهنجارها ]توانستند در سختی میتاکنون ب
ی وابسته برای همه بنا ِی زندگ نگهداشِت (؛ و برای political correctness 120سیاسی ِی )درست

بنیادی  شرط، بلکه بعنوان Sozialpolitik اجتماعینه بعنوان سیاست  ‒ هاشرطپیشهرگونه از 
سازد، که در می توانستنیبسیار گسترده است. ولی نیز فردی. این برنامه  ۀبرای تصمیم آزادان

 را ازهم جدا کنند. انهبخشیستی و رهاییِالیین کردن–تیکها دمکراترین بخشگوناگون

 مایرارلن –[ۀ]ران موتور
-می آن دور سربازان–، آنجا که کهنهدخانه زمر می ِی از میز همیشگ آه و ناله ست کهاینجادر 

 لب زیر های توخالیعبارت رساند؟ انجام به رااینها   ۀهم باید کسیچه: آید، برمینشینند
 به که مثبتی ِی دگرگون هر ند؛ر دا دست در را چیز همهناخواه  خواه هاِالیین: کنندمی غرولند

-میسازی با جهانیهمه با این؛ و کندتنها راژمان ]سیستم[ را نیرومندتر می ،درسانجام می

 .یمگذار بزیر فشار  کارسازانهها را ِالیینتوانستیم میکه  بدهیم،آن ابزاری را از دست توانیم 

، ولی ندکنبیان گاه درماندگی و خشم خود را ب ، که گاهاستسربازان روا –کهنه به
ها با آن به ِالیین، که یکاروترین سازمهمچیز دیگری است.  Sachverhalt وضعیت چیزها
حاکمیت  نیست.ها کاستن از راندمان هیچ رویبهشوند، می وادارنشینی سازش و عقب

نه.  یستیِالیین، حاکمیت ه شودکستدرهم ش ونتشخاعتصاب و  ِی یار هب دتوانمیشخصی 
بتواند آن هیچ چیز نداشت، که با  [اقتدارپادداتارگانورز ]ضد  ِی جنبش دانشجوی نمونهبرای 

                                                        

 .کندهای تبعیض عمومی را در حرف و عمل رد میی شکلبرداشتی که همه 120
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این  ‒پدرساالری اعتصاب کنند  برضدتوانند ها نمی. فمینیستراساندهبدولت را براستی 
 از آبستنخودداری مان ]زای اعتصاِب  شکل به را کارگری جنبش ِی کنش هایدیسه، که هاید

 برای همین. نشد دنبال هرگز روشن هایراین ]دلیل[ به کنند، کپی[ شکستن بارداری یا شدن
 و ،یننو  ِی مردم–اجتماعی جنبشهای برای است، مند ]معتبر[پای هم ماکی هایبخش دیگر
 .به هر رویبشهای فرهنگی جن برای

، و Zivilisationها شارینشمیان است ی نبردآن نیست.  نبرد از ولی این هم آن شکل
 به میزان باالتریشود،  کامیابهستند. اگر ماکی  Zivilistenها سیویلیستکلید آن 
آنها . گذاردها را بیش از هرچیز زیر فشار میِالیین ،پس اینسکند،  جذبرا ها سیویلیست

 هم اندازه هر. است وابسته دمکراتیک دوران ساختار به این. بمانند واکنشیب توانندنمی
 ۀبیشین برضد نباید که ند،پایه استوار  این بر باشند، پرزور و نیرومند هاِالیین هایافزارجنگ
بیست کشور در  همزمان تواننمی. شوند برده کاربه راسخ [مخالفانهای ]پادیست از بزرگی

 رنگ از کار، بلکه از آنجا که اینارتشیهای [دلیلراین ]کمتر به  ‒کرد «پلیسی ۀمداخل»
 .با آن کاربرد داردهمخواند چیزی نیز  دیگر هایافزارجنگ برای. نیست پذیرانجام سیاسی

 گذشته یهاسیویلیست از بزرگی فوج که ،هدفمند و گسترده براستی جنبِش –ضدِ یک  برابرِ  در
-دمکراتیک هیچ شکل حاکمیتی برای همیشه تاب نمی دوران در کند،می جذب خود به را

 آورد. اگر زمانش برسد، کار تمام است.

های آیند، هنگامی که ماکی در جنبشکوتاه میاز این رو دانند، و ها میِالییناین را 
 روندی این. روداندکی پس می باز بدان سببشود. نفوذ ماکی مردمی نیرومند می–اجتماعی

. شودمی کم فشار د،نآی دست ها بهاگر هدف ‒، که نباید از آن شکایت کرد است معمولی
 کسی. داشتنخواهد  ییاکار  دیگر وگرنه کنند، سازش هنگامب هاِالیین که است این بر فرض

 آنگاه نکنند، درنگ زیادآنها  اگر ولی. گیردبه بادافره میرا  او زندگی آید،می دیر که
کند، زیرا اندکی سست می بازدمی موقعیت ماکی را مر –اجتماعی جنبش کمابیِش  ِی کامروای
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 چه چیزیکه است،  مهماز اینرو است. نشان داده یبازدیسآماده برای یسم خود را ِالیینکه 
 یک بازدیسیبدست آمد یا اینکه تنها ]استقالل[  خودداتیآیا چیزی برای سیاسِت  ،انجام شد

 بدست بیاید یا نه. پیشرفتی در جامعه رای منطق ماکی توانست ب. آیا بودیستی ِالیینراژمان در 

در ها ِالیینمنطق با ، که یمنانجام رسا چیزی را به ،توانستنی است کلیبطور تنها از این راه 
مردمی بر –های اجتماعیایستد. نیروی جنبششان میو در برابر حاکمیت پادگویی است

میدان هنگام آورند و همهای مادی بدست میاست: آنها دگرگونی استوار خود ۀدوگان سرشت
[  ۀ]رانبا موتور اصطالح بهدهند. و ها را تشکیل میشارینشمیان  کشمکشمرکزی برای 

 .کنندمایر پرواز میِارلن

 Purity Controlکنترل پاکی 

« کنترل پاکی»کنایه به بخشی از آزمایشی است، که« های ایکسپرونده»مایر در ارلن ِی بطر
های پاکی را در خواهند کنترلمی شورمندانهها گاهی زانماکی هرآینههای بد نام دارد. در روز

ها گروه ِی درهم آمیختگ درست موقعیِت . تواند بود ناگواراین بسیار  ولیانجام دهند،  بطری
 شود.می]سوسیال[ مردمی –اجتماعی هایجنبش ِی مداسبب کار است که 

، که آیا خورده استگره آن به  او ، که پیشرفتدارد بستگیها در ماکی درشتخوییبه 
توان می ،ها را داشتنگرهتوان بهترین ها را جذب کند. میسیویلیست،که توانایی آن را دارد

باشد، ارزشی ن دلنشین انرا به شور نیاورد و برایش هاسیویلیستبار حق داشت: اگر این  صد
 ماکی هنوز آمادگی ندارد.ندارد. پس 

از  یکیکه امیهنگفراموش کنند، که چه قیمتی دارد،  دارندمیدوست ها زانماکی ۀهم
-سیویلیست سانبه هاِالیین. نمونه برای پذیریآسیب. پیونددمیماکی به  هاسیویلیستاردوگاه 

 باشنده گیرند،می فاصله خویشتِن خود از آنها کنند؛می زندگی خودشاناز  بیرون برخی ها
. نیست خانه در کسی زند،بیکی در  اگرکنند. میحساس غیرکلفت و را پوست خود نیستند،
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. این توانند[ها ]میزانماکی ولید. برسان آسیب استیر ب خاصی یمعنا به آنها به تواندنمی کسی
های رابطه. ها را باال بزنندآستین، دارد در خودهایی است که ]معنا[ نشانگرییکی از 
 ۀهم به نزدیک اینکه. ندن ساده نیستادیگر چن درآییمهنگامی که به ماکی  ،مردمی–اجتماعی

 است، آوریدرد موضوِع  برند،می رنج سنگین–میانه تا سُبک ی«نامردی» جنون از هازانماکی
 یانم اندر گونه کهآن هآسودچنان  ولی کرد؛ ترآرام را آن شودمی زمان گذر در که

شود. هرگز نمیدیگر ، در ماکی بود انهروز  کار پایان از پس هاِالیین نزدِ  یا هاسیویلیست
از ِوی عکس  Life زندهبود  اجازه داده Kate Milletهنگامی که فمینیست ِکیت میِلت 

گینی از تیخشم ِی تلفن ۀد، مکالمیبوسرا می Fumioبگیرند، که چگونه او شوهرش فومیو  –آ
]نویسنده و فیلسوف فمینیست رادیکال آمریکایی[  Grace Atkinson-Tiگِریس آتکینسون 

: کنید نگاه اینجا به همه. سازدمی آوری این عکس از فمینیسم نمایش خنده»دریافت کرد: 
ها چنین چیزی را سیویلیست« تم.هس یخوب زنگی سیاه ‒ام گفته با وجود آنچه ‒ هم من

 .گویندبه یکدیگر نمی کلیطور ب

ای را در واقعی، و پوشیده ِی ها تندآور باشد، ولی جوکتواند بسیار خندهدر ماکی می
گداری گاه[ 1926-1991جاز  ۀدان برجست]موسیقی Miles Davisخود دارند. مایلز ِدیویس 

بهتر است داد، که توضیح می مربوطهای پوست ارکستربه هموندان سفیدسر میز آبجوخوری 
ای تنها پیرامون ریتم است. همه لحظه کنوناو دور نگه دارند، موضوع گاکنون خود را از گفت

شود، که مایلز اغلب چنین تفسیر می داستاننیاز داشتند، تا دریابند، که این یک جوک بود. 
شد میزد، تا به ایشان در ارکستری که بیشتر از سیاهان تشکیل نوازندگانش را گاهی گول می

ترس، پیش از  ۀثانی .صد یک جوک نیستدرآرامش بیشتری ببخشد. ولی این جوک صد
-. فمینیسترا در بر دارد. یک یادآورینیز را انضباط ای واقعی از ش آرام گیرد، لحظهآنکه تنِ 

 کنند.می کار را ها با مردان، درست همین
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آسوده نیست و گاهی دردآور و  گمانبیانگیز است، ولی رچند که هیجانه رویهر  به
به فقط آزمایشی اگر نگاهی  اها را ترک کنیم. حتمن سیویلیستیخطرناک است، که اردوی ا

 .باید داشت[ پروا] Respektسپاک آن  ازماکی بیندازیم، گامی است، که 

این  ولیترین کار است. ترین و سختمهمجلب پیمان شکنان ]از دشمن گریختگان[ 
کند، که آسانی فراموش میست. آدم بهنی مهمراهبردی ]استراتژیکی[ بنیادهای  ۀر پایتنها ب

هنوز با پوست و  اوشود، که آنجا آغاز می دربخش است و اینکه رهایی ماکی اردوی رهایی
آیا ماکی اینکه . به پندار آَوَردتواند جور دیگری است و نمی فرورفته هارابطهاستخوانش در 

اش، بلکه همچنین توانایی نشانی ازنه تنها  رواین  ازدست آورد، ها را بهسیویلیستتواند می
خود را  هایاست که ماکی منطق خود و اصل آشکاراست.  اوبخش رهایی ِی چون نشانی از

آن دلبستگی نشان  کس بهدیگر هیچآزاد. ولی هنگامی که  ِی دارد، بطور عمده از همکار
را زیر  ورزیدارهای خویشو  هانگرهدهد، پس چیزی اشتباه است. پس وقت آن است، نمی

پنداریم می بجانب را حقآنچه، که برای آن خود از روی . ما خود را ترادیسدو  گذاَرد پرسش
 هر از اینرو. گذاریممی دیگران پیش نایشیَه  چه که وسیله، بدین بلکه کنیم،تعریف نمی

 نگوییم اگر ،آغازین ِی سازِالیین از نشانی ست،ا واپسگرا همیشه پاکی کنترِل  از شکلی
 .پیشرفته

-آیین ۀ. هم[ایدئولوژینگره ]شود، نه با می سنجیده Praxis با ورزیداروابستگی به ماکی 

رد، که این یا آن گفته را کار بُ بهرا های درست ]مفهوم[ رتبگِ  ستیکه بای ‒های زبانی 
 Maivân 121الم )مایوان کِلش نداخرافی Praktikenهای ورزه یرواین از ‒ گفت ستینبای

Clech Lâmورزیدار (. تنها این Praxisرا بدست  هاو سیویلیسترا نگهدارند ها زان، که ماکی
. کندمیپاسبانی یستی ِالیینرخوت  در برابرآن از و  کندمی تازه همواره باز، ماکی را آوردند

 ِی رهایی از بند و همکار]اعتراف[ به  شخستو ، د در دست باشدتوانتنها چیزی که نمی

                                                        

 
121 Maivân Clech Lâm - ی حقوق اندر نفانی در دانشگاه شهر نیویورک، آمریکااستاد بازنشسته. 
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جنبش از آن  ِی دهند، خمارسربازان نشان می–که کهنهگونه همان، یمتوانت. میآزادانه اس
، استکاِنکی درست ۀانداز  ه. ولی بمایرخیره شویمارِلن ِی به بطربیش از اندازه  اگر، ریمگب

]کامال[ اسپرانه بخشد. ماکی چیز می دراز ِی و زندگخیالی ، به ماکی آرامش و بیبسامان
 ش منطق دیگری است. نه بیشتر. نه کمتر.ا، که منطقبسنده استنیست.  دگرسانی
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 Tatooineین ینیک در تاتو. پیک2

است، که سبی نِ [ ۀ]عالقانَدَرست ای تا اندازه شناسد،میبازشان ها را از پیشینیانزانآنچه ماکی
دیگر برای آنچه، که دیدگاه  سخن دهند. بهنشان میاز خود [ اکونومی] اقتصاد آنها برای

یبه دانش  اقتصاد مانندِ بی پیشرفتفهمد. می اقتصاد از چیره ِی یستِالیین  122مرکز
Leitwissenschaf کامل[  یِگ ُاسُپر  ۀ، با تخلیبینیمبتوانیم دمکراتیک می دورانما در  را که[

 روایناز . را آغاز کردکاری  توانبه چیزی ک، با ر چیزپیش از هشود، این دانش همراه می
، سیاست بازرگانیهای ملی، موازنه های کمی نیستند که پرداختن به تولید ناخالصزانماکی

با  ند که گپ زدنپندار می ُربایندههمان اندازه بهبیش ای را کماهای چرخهالیاتی و بحرانم
-: فقط پاسخی دریافت نمیHoth 123وثهای پیرامون هسیارکهای فضایی از کمربند ِکرم

 کنند.

، اقتصاد ۀیستی پرسش در بار ِالیین–ان نگاهیاست. در ]معتبر[  مندپایبرعکس هم همین 
مان. با نیرویمان، با زمانمان، با زندگی ‒ آیداین است، که چه بر سر ما می ۀپرسش در بار 

-مان میمان، به جامعهبه زندگی اقتصادرود؟ پیامد آن چیست؟ چه نوع کجا میبه مانتالش

-این پرسش ۀگیرد؟ برای همدهیم؟ کدام شکل ]گشتالت[؟ چه کسی در این باره تصمیم می

 انَدَرستی روی هیچ بهو کار،  طبیعتبهینه به  ِی عنوان دانش دسترسیستی، بِالیین اقتصادها 
. خواهیم ُجستیستی بیهوده ِالییناقتصاد  ِی در کتابهای درساینها را دهد. نشان نمیای[ ]عالقه
: ایستاده استن در یک پله ینیک در تاتویها با پیکاین پرسش پرداختن بهها ِالیینبرای 

                                                        

122   :Leitwissenschaftکه در زمان معینی »تواند تعریف شود به عنوان دانشی دانش  رهنمون می

نوآوری  نگریگ و شاید همچنین پتانسیل  -درون یک جامعه یا فراتر از مرزهای آن بر بنیاد پتانسیل

پسندی  داروین مردم»، Eve-Marie Engelsماری انگلس –ایو« تشنیک شناختی  خود، دانش برتر است.

 درمردم شناسی. .،«زیست شناسی به عنوان دانش رهنموندرآلمان  قرن نوزدهم: پیدایش 
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چیزی جا ناز آوقت داشته باشد، ولی در اصل بیهوده است، زیرا  یکیخوب است، اگر 
 آید.درنمی

این  بههمواره  اقتصاد بنیاد،از هم جدا نیستند. در  سراسر اقتصادو مفهوم هر داینهمه  با
-همه رویهر  بهتوان داشت. چیز را نمی، که همهپردازدساده می]امر واقع[  Tatsache ۀبود

یک ساختمان، یک اثر هنری،  قتصادِ ها گرفت. اصد. باید تصمیمچیز را همزمان و صد در
این موضوع است،  ۀدر بار ای[ رسانهگد ] Variationورِتشی همیشه  ،یک حرکت در شطرنج

]تناسب[  برپارِش ها، نیرو ِی منطقتوزیع . پدید آورند [ی]گشتالتای دیسه کرانمندکه با ابزار 
. کرانمندهای وجود سرچشمههای شگرف با هها و ابزار، بدست آوردن نتیجمعینی از هدف

های بیرونی و به مرز درونی، که یک به مرز؛ بستگی داردها در زمان و فضا به مرز قتصادا
با بهترین  ها بهینه شده باشد. حتاهی از هدفتواند همزمان بر روی شمار دلخوانمی دیسه

 شده باشد.اندیشیده . باید خوب 150دقیقه دارد، شاید  120بودجه یک فیلم 
نه همزمان و  رویهر  بهکار کرد، چیز را داشت، همهتوان همهاست. نمی قتصادازندگی 

های دفتر میوه بخورد، حساب ۀحریر کافی  ۀانداز ، که کودک بهبودصد: نگران آن نه صددر
 های دوستش]مشکل[ پراسهرا نوشت، دوتایی به سیِنما رفت، از  دیگررا انجام داد، فصل 

هایش کوشد نیروگیرد، میها میتصمیم آدمآفرید.  از تنهایی خرسندیجویا شد و آرامش و 
 درها آماجها و ابزار، و همچنین آماج برپارِش جوید؛ می معینی توزیعِ کار ببرد، را منطقی به

که با آن گیرد، تصمیم می[ رادیکالیسمی] ایبنیادگرایی ۀدرج ۀ. همچنین در بار میان خود
 هاآماجاین  رویکه با آن زمان و نیرویش را ای ییآکار  میزانگیرد؛ ها تصمیم میآماجمیان 

، ترناپرسوندیگری، بخش بازتر،  میان این بخش و آِن  ۀ؛ رابطسازدمی معینی سازگار ۀبا شیو 
و ما گاهی  هستند متمایز ها از همآماجچندان روشن به سوی و نه ها در جریانجایی که چیز

. ما شکلی دهدمی رخمان نامیم، انگار که آِن دیگری بیرون از زندگیمی« زندگی»آن را 
 دهیم.خودمان می[ بهی]گشتالت
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مردمی، –اجتماعی ِی است. هر جامعه، هر همکار قتصادا درست در همین سبک، جامعه
کند، زمان، نیرو، کار و ، که تعیین میدگسترَ میساختاری را ]گلوبال[ جهانی  ۀهر جامع

-هایی تمرکز میآماجروند، بر روی چه روند. برای چه بکار میکجا میبهها ]منابع[ بازَخن

است، زندگی این پرسش شوند. می نهادهها آماجفرمان این زیر  میزانند و همچنین تا چه کن
 کند.کسی آن را کنترل میپذیرد. و چهرا می کدام شکل

 ایکس–هایاحساس و جنگندهمیان ابَرسوسمارهای بیاندر
دانیم، جایی آن کهکشانی، که نام آن را نمی ۀای کوچک در کران، سیارهTatooineن یتاتوی

شود. هنگامی که جرج آغاز می Star Wars-Sagaاست، که در آن داستان جنگ ستارگان 
ها آورد، بخشی، را به سینماچند ۀ، نخستین بخش از حماس«جنگ ستارگان» 1977 124لوکاس
آینده کاری داشته  ستی بابایمی Science Fictionپایان داد، که ساینس فیکِشن  هایدبه این 
گوید، سینما می ۀنخستین نوشته بر پرد دردرنگ گونه که بی، همان«جنگ ستارگان»باشد. 

گوید. یشوخی مبیشود، و این را  بازی می« ای بسیار دور، در کهکشانی دوردر گذشته»
جایی در اینجا ت، اس چه معنا و این به شد خواهد دگرزنی در این باره که جهان چگونه گمانه

. تا اینجا پس پاسخ و بیگانهگمگشته کهکشانی اندر، است اکنون« جنگ ستارگان»ندارند. 
خسته  ژرفانه نمابرایما  ِی مردم–گی و اکنوِن اجتماعیانهنری، که روز  نوعی ۀپراسبه واگمند ر 

از دهیم. )نشان نمیای[ ]عالقه انَدَرستیما به هیچ چیز دیگری براستی  ولی، کننده است
–فیلم ۀتوسع در تاریِخ  ولی( شود.نیز مربوط می مهمانیهای در زدنگپ آن پراسه به یاینرو

به آینده  یوبه هیچ ر دیگر است، که حماسه  نگرشدرخور  [تخیلی–علمیدیزن ]–دانش
با  ترادادی یسِم ِالیینبود و  افتادهاز مد  ناگهانهفتاد، که آینده  ۀدهندارد. در پایانگان  اندرستی

بسیار پیشگام بود. دان راه جرج لوکاس باش تازه به گور سپرده شده بود، گرانهتوسعهپیمان 
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پرشتاب  ستتوانمیک و توسعه شنیتَ  ۀوسیلبما  ِی ، که زندگایده رااین « جنگ ستارگان»
امر  ،]بود[ چیزی هرگزهای دیگر بود. اگر چیز ۀ. موضوع در بار ، پاک کرددگرگون شود

بارآوری به  ۀ، نه توسعتشنیک نه پیشرفِت ‒ است  [واقعیهسیا ]]سوسیال[  مردمی–اجتماعی
-میهم بهرا « جنگ ستارگان»پیشرفته و  یسِم ِالییناش. این شناخت، ماکی، یستیِالیینمعنای 

 .کند[]وصل می هابندد

-ر میگنبه realهسیا ]واقعی[  انگیزانهترس، که بوداین « جنگ ستارگان»در  یراپدید

گرایی[ ]واقعگرایی هسیاها جنجال برانگیز بودند، ولی است که ترفند آشکاررسد. 
Realismus ِی هسیای ِی های مرکزازدانچشم ِی بازنگارآید، بلکه از ترفند نمی نیِک شتنها از ت 

 ارزشبیتوسعه را  اندیشش ِی ایگر تعصب ۀ. لوکاس هم[ی]هم عصر یگارز رو هم[ ت]واقعی
 ِی لوکوموتیو فضایاَبری است. افزون بر شکوهُپر ]استاتیک[  ِی شمرده است. دنیای او از ایستای

د.  نوجود ندار  نگرشیدرخور  یفناورشناسی ]شنیکتَ های رهبرای ساینس فیکشن پندا بایسته
کند، که ما هایی را توصیف میجهان های بیابان تونساز فضانوردی و روستا ایآمیختهاو در 

 یم.اهآنجا بود]پیشانه[ د. ما همگی ناست باش توانستنییایی و زیبا که ؤ شناسیم، هرچند رمی
 شبه جانوران، Dewbacks plus Tiefighterکهکشانی های جنگنده افزون برها دیوبک

گونه است. سفر به ماه افزون بر همینبهکهن در کنار فضاناوها: درست دنیای بارکش 
 ِی افزارهای جنگراژماندر ساخت  یجایی پولهای هنگفت ]آسیایی[. یک گاومیش آبی

 ا، حتMos Eisleyین بجز بندر فضایی موس َایسلیید، و در تاتو نشو پنهانی هزینه می انهفرسخت
 پدیدار [منفینایی ]شهر شکوه و جالِل آرمان ی ازاینها ب ۀیک میخانه هم وجود ندارد. هم

به  داشتمی آن را ارزش بازای، که با توصیف آینده« Star Trekپیشتازان فضا »د. نشو می
شکوهمند که  اکنونیاز راه پنداِر  ما را« جنگ ستارگان»کرد. آنجا وارد شویم، افسون می

ما را از  دومکند: تنها کمبود خورشید میزده شگفت، به آن بنگریمدرستی فقط باست، اگر 
 .کندمی مایزن متیدر تاتوی [غروب آفتابفروُشِد خورشید ]
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 ،بازنگارشاشتباه گرفت. تا هنگامی که  هارابطهگرایی را نباید با دید انتقادی به هسیا
آنکه به آنها آسیب ، بینمایدبازمیی را هایرابطهکند، عرضه نمیرا اندازی ]پرسپکتیو[ چشم

توانند آن را با ها میِالیینها و فیلمی است، که آدم« جنگ ستارگان»برساند. همچنین 
 Lukeواکر لوک اسکای ِی بود(. زندگفروش نمیچنان پروگرنه یکسانی تماشا کنند، )احساس 

Skywalker رباتاست. کارش این است که از  نوعیدی میخانه زمرُ  نمونهن برای یدر تاتوی-

کند؛ شبها دور زدن با نگهداری برای عمویش  و دروگر Erntedroiden کوبخرمنهای 
به جایی  رؤیای آنکه، روزی از آنجا برود،در زدن با دوستان؛ دم در، یا پرسهموتورسیکلت 

اگر گیتی مرکزی نورانی دارد، تو در اینجا در »بسیار دور. تاتویین روستای کهکشانی است: 
با  بایسته ستیزِ  از راه« جنگ ستارگان»ولی ترک مکان در « دورترین فاصله از آن هستی.

 ینیازآزاد  ِی با وابستگی و همکارکشمکش رسد. به مردمی به پایان نمی–های اجتماعیپیوند
ناخواه  خواهامپراتوری خوشبختانه  تکاورِ ، زیرا نیروهای «بکند» کاری نیاید. لوک یستن

« جنگ ستارگان»عمو و عمه ]دایی و خاله[. همراه با کنند، می با خاک یکسانچیز را همه
های ]یکی دیگر از سیاره Alderan ین و از آلِدرانیتاتو  از ‒میرند ها میداند که سیویلیستمی

، تنها این آیدمی بدست، که از آن پیامدیولی  ‒« جوآشتیمردمان »، [جنگ ستارگانتخیلی 
تر( نیاز دارند. قدرت و برتری برتر )و نیرومند [شریکهنباز ]ها به است، که سیویلیست

شناسد. ولی میل فراوان به ماکی را می« جنگ ستارگان» موضوع گفتمان نیست.نبازان ه
های ، که از شوالیهمردانه انجمنیبا دیگری ُپر کند مگر  سانه بداند حماسه را نمی

خوب و بد  به جدا کردن. برداری شده استالگو Artusشاه آرتوس  ۀسفر  سرِ ]شهسوارن[ 
]آلترناتیو[ دگرگزین بینش یک در  یرساختیشورشیان از هیچ ز  رفتارشود. نمی گیریهرگز پی

آن را  گذاردمردمی را سامان دهد؛ می–ای دیگر، روابط اجتماعیبرخوردار نیست، که به گونه
یسم ِالیینآنها  در برابرها هستند، که د. دشمن، فاشیستننهای دلخواهی پیوند ز به پروژه
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گونه که در بنیاد مخالفان خود را پیش از آنکه همان، یا داندقانونی میایستادگی را نیز پیشرفته 
 .نماندمیبازبه آنها بتازد، 
جنگ »کند. میتوان های پیشرفته هم خوب عمل میِالیینبرای « جنگ ستارگان»از اینرو 

لی آورد. هیچ مشکپرواز درها را در آسمان عراق بهافکنرا تماشا کرد و سپس بمب« ستارگان
دانست و همزمان نظر  واالتوان شورشیان را خوب و شود. مینیست، بسیار آسان انجام می

قلبی حکومت ها بهتر است از جانب دیکتاتور خوشجرج لوکاس را پذیرفت، که آدم ِی شخص
تر احساس کردن تا ها نزدیکِالیینشوند، چرا که آنها خود توانا به انجام آن نیستند. خود را به 

یا با خوار شمردن[ ها را سیویلیست]ها نگاه کردن هم از باال به سیویلیستها، باسیویلیستبه 
 گونه، هماناین های واقعی یا فرضی:انجام دادن برضد فاشیست [مشترکهمدار ]ها کار ِالیین

ترین وسوسه برای ماکی است. راه به سوی تاریک قدرت است. ولی دانیم، خطرناککه می
 شود.میبساویده نرمی شود، فقط بهگفته نمی در اینجا

جنگ »اینجا چندین پیام وجود دارد. به در بزرگ، همچنین  ِی مانند هر فیلم حماس
نیست.  داستان ۀ، ولی این همنگرندمی [مدرننوین ] ۀافسان همچون شورمندیبا « ستارگان

توسعه را نشان  دورانسوی فرادنیایی « جنگ ستارگان»، جاودانیهای عنصر ۀدر کنار هم
. این آن سویی است که نوینپسا ِی و با اکونوم نوینهای پسابا انگیزهنوین پسادهد. جهانی می

 فروپاشی ۀفرآورداین جهان،  شود:سر میهبسر [واقعیتهسیایی ] اب« جنگ ستارگان»با آن 
 کننده است نه زشت. جهان ماست.اامید ن نیست. نه
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 Piloten und Jawas هاو خلبان 125هاجاوا
از  ایآمیزههمواره بر  اقتصاد، که روی آن باز کردرا میدان دید توسعه این  ۀاندیشپایان 

ها، بلکه میان نه در میان فرد در بنیاداستوار است و که آن  دیسبازار–انو  دیسر های بازاساختار
-یگآواز بلند با وجود  اقتصاد ،توسعه د. در دوراِن دهمیرخ ها ، مجتمع[کلکتیوگردآمدی ]

 هایهئلمس ۀرفت. همبه شمار می [فنیشنیکی ]تَ  ۀتوسع ۀوابست همچونطور رسمی ش، با
 دید ۀزاوی گزاِف  ِی تنگنداشتند. این  اقتصاد؛ آنها دندشزندگی انگار که با آن ناپدید می دیگرِ 

 خود روا دارند.توانند بهها هم نمیِالیینرا امروز دیگر بیش از اندازه[  ِی نگر]تنگ

و دارا شدن دو راه، برای  ‒د نوجود دار  اقتصاد ِی اصل ۀبه زبان ساده بگوییم، دو رابط
افتد، با پول کار بویژه ن از پا میی. کسی که در بیابان تاتویهمین سادگی ، بهشدن نیرومند
دسِت باال از آن را با خود داشته باشد،  چندیاگر  ا؛ حتاز پیش ببردتواند نمی چندانی

ها بازَخنبه  واقعی ِی آید، دسترسشمار میبه براستیاز او ربوده شود. آنچه، که توانستنی است 
 Abdou Salam Fallسنگالی، عبدو سالم فال  فقرِ  –پژوهشگرِ های دیگران است. و دستاورد

یعنی،  تهیدستیتواند بسیج کند. شناسد و میها را میکسی است که آدم دارا»: گویدمی
درهم  پیوستهد، گرچه آنها نوجود دار  الگودو راه و  نبُ  ازهم ، و برای آن «پذیر بودنآسیب 

 د.نآمیز می

از « یختهآم»]کنکرِت[  ِی بسودنهای رابطهی دوسویه و هاهمکاری در بستگی ،یک راه
گهولِش اند. نگهداشته شده هماب دوسویه [ۀمبادلگهولِش ] ۀوسیلکار و زندگی است، که ب

انجام  های اجتماعیسنجیدار همخواند باها، که ها و کاالاست از دستاوردگهولشی دوسویه 
 جایگاهگیرد، و از شان انجام میمیانگهولش از کسانی که  اوابستهنآن  هایهقاعد ‒شود می

که  هستومندانین: یها در تاتوی. بیندیشیم به جاواند، نیستباشندمی ،که در آنپذیریدگرش

                                                        

125  Jawas های دیگر آنها را اند، که بسیاری از گونهجاواها آفریدگان هوشمند، همسان جوندگان

-شناختند و بیشتر در تاتویین با آنها روبرو میدهند، میهستومندانی که بوی ناخوشایندی میبعنوان 

 jedipedia.wikia.com/wiki/Jawaشویم. 
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-فضا را، که از آسمان فرومی ۀابزار فرسودها و ماشینپارهآهنافتند و در بیابان راه می ایقبیله

را ارزان به  وارهآدمهای کنند و سپس ماشینمی بازسازیآورند؛ آنها را افتند، گرد می
 گردآمدیجاوا  هایدودمان. [؛ )خودمانی( فروختنکنندمیاندازند ]قالب میکشاورزان 

محلی،  کفایهای خودها، جامعه]تیپیک[ هستند، مانند خانواده نوعی ۀهای دوسوی[کلکتیو]
در نامیبیا یا  ها ]معدنچیان[َکنکانهای یافته یا روستاهای خود سازمان[پروژهفراشان ]

برای خود دیگری  ۀچار شوند و ناگزیرند می رهاسر  پشتبازار جهانی انگلستان، که از 
 گهولشو خدمات[ نیز  هاها ]کاال است که دستاوردخودآشکار ها در این کلکتیو. یندیشندب

-. دستاوردی میکنندمین یبازار برابرهای قاعدهو با  دگرسانندها بسیار عدهشوند، ولی قامی

درنگ رخ خدمت بی تاواِن دستاورد دیگری دارند. ولی این  دهند و در برابر چشمداشِت 
شرکت های توانشآن درست تعیین نشده است، و بستگی دارد به  ۀانداز دهد، نوع و نمی

توانند نیازی را برآورده کنند، باید آنهایی که چیزی دارند یا می بحرانیهای . در زمانکنندگان
، تا اینکه همه باهم بتوانند از تنگنا اندازندکار های خود را بهخود بدهند یا توانایی ِی از دارای

کس نیست؛ ولی چیز از آِن هرهمههرآینه گیرند. ها را پس میروزگار بهتر کمکبگذرند؛ در 
توان در مردمی ]سوسیال[ ریشه دوانده است. می–اجتماعی راز نگاقتصادی  هایرابطهساختار 

 .پیوسته حرکِت در  همچنین لیو اند، پیچیده بساهای آن ویژه و عدهاستدالل کرد. قا آن ۀبار 

دیگری پیروی  الگوی، که از را اقتصادی هایهرابط همهنگامها گردآمدیاین  ،به بیرون
آبستراکت[ است. ،انتزاعیآهنجیده ]الگوی گهولش ، الگو . آندارندمی برپا نگهکنند می

–شرکتبه  گرایشانهشود، و می میانجیگریها مردمی در اینجا از راه بازار–اجتماعی ِی همکار
 هایهرابطمیان آنها وجود ندارد مگر  ایرابطهشان وابسته نیست. هیچ و موقعیت کنندگان

–جاوادرنگ بپردازد؛ و از د بیخرد، بایمی وارهآدم ُرباِت کنونی. کشاورزی که  ِی گهولش
[ وبسایِت ] تارسیِت –جاواتواند بهتر باشد. او همچنین می بهایشخرد، اگر دیگری می دودماِن 

به شرطی شناسد، آن را نمی حتاسفارش دهد، که  دودمانیرا مطالعه کند و از راه اینترنت نزد 
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ها جاواالزامی[ در برابر  ۀهیچ فریزی ]وظیف. او مشکلی نداشته باشداش کارت اعتباری ،که
 ها ورشکست شوند، و بعکس.، اگر آنندارد

توانند سرسخت و پایدارند. و می سویهدو ش گهول ۀبوسیل بستههمی ها[گردآمدی ]مجتمع
برزیِوش  پخشباز  ۀوسیلدارند، ب بازتوزیعی ِی را تاب آورند، زیرا آنها ویژگ بحرانیهای زمان

و در  ندناپایدار اقتصادی میان هموندانشان کمتر  هایهند. رابطساز می ایمنرا  ]زنده ماندن[
ها گردآمدیپاشند. رویهمرفته این  درنگ ازهم نمیبی ،هنگام ناتوانی برای بازپرداخت

ها و کنند، تا به دیگر کاالبه بیرون استفاده می [انتزاعیآهنجیده ] گهولش توانشهایبخوبی از 
 ماندگار نیستند. ولی داراِک  طور کاملبها دسترسی یابند، آن [خدماتها ]دستیاری

شان را گردآمدی ، و مردماِن هادانستنی، هایدستیاراست، که بتوانند استوار  آنهموندانشان بر 
 دلخواه. گاهی فقط با زبان فرشتگان ِی گستردگشکل رایگان. نه بهبرای خود بسیج کنند. نه به

-با روش یکسان. ولی آنها می ی. و همچنین نه هرکس[گفتنسخن انهو افسونگر  با دریستادن]

د زندگی نتواننمی اند، که خلباننزندگی کنبخشد، در جایی می نیرو هابه جاوا اینتوانند. 
 کند.

پایندگی، ]برزیِوش اند، مشتری براهچشمموس آیسلی نشسته و  ِی ی که در نهارخورانخلبان
کنند. اینجا میاستوار ]انتزاعی[  آهنجیده گهولش ۀبر پای]کامال[ رانه پُ سخود را اُ [ ماندگاری

 یکدیگر هاغلب هیچ ندارد(. اینجا ب Solo Hanسولو شود )و هان پول نمی ی ازهیچ چیز ب
-نمیی سدر اختیار ک نامعلومخدمتی گرفتن پسبازرا با  انشتوانایید یا اینکه نکنکمک نمی

 ابزاربه «. چیزی که ارزش دارد»شود، با شود، پرداخت میمی دادوستدد. اینجا نگذار 
های پشتوانه Gon Jinns-Quiگان جینز –پرداخت، ارز استاندارد، بستگی ندارد. )کوئی

 در، Wattoواتو  ،پارهبازرگاِن آهن برایهیچ ارزشی برای نمونه « Iاپیسود »در جمهوری 
گیرد.( میانجام ن ستدی و وگر نه دادد؛ او باید چیزی پیدا کند، که ارزش دارد، نتاتوین ندار 

درنگ خت بیپردا کار کنند.آهنجیده  گهولش گویلااز روی  این است، که خلبانان مهم
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کسی  ویر  چهی بهکه کند؛ و بهتر از همه ایننمی فرقیپردازد، کسی میشود؛ چهانجام می
 [ چیست.، محموله]کاالآن بداند، که بار  ۀد بیشتر در بار خواهنمی

 ۀمبادل ِی سفرند. برترمیها، به جاهای دور بسیار جاوابا ]تمایز[  نیدر جداساخلبانان، 
-پیش ی ازاین است، که آن ابزاری بسیار سبکتر، تندتر، ب سویهداد و ستد دو  برابرِ در آهنجیده 

 گهولش. در اصل انددر پیشهای دور مسافتهای بزرگی از مردم و که دستهوقتیشرط است، 
ها و توانند فردمیآهنجیده  گهولشجا. با ، همهانجام دهدتواند هرکه با هرکه میرا آهنجیده 

اقتصادی وارد شوند. داد و ستد دوسویه برای  هایههای دور به رابطو از راه سرعتها بدسته
هایی که درستی ُکند است. باید رشد کند. به زمان نیاز دارد، و در گروههایی بهچنین کاربرد

کار و سردوسویه  شلگهو با که  هایی[سیستم] راژمان کند.شوند عمل نمیبسیار بزرگ می
-هابطاین ر کندی گسترش یابند، زیرا ، تنها بهاندکاری داشتهو تاکنون سرتوانند، اگر میدارند 

 کاهش یابنده سرعِت ، و آنها با استوار گردندمردمی ساخته و –گاه اجتماعینگر باید از  ها
-رشد میها[ ]عضوتر از شمار هموندان تندداخلی های رابطهیابند، زیرا شمار گسترش می

در خود فرو  سرعتب به گمان بسیارو یابد میگسترش  تندیهب بعکسآهنجیده  گهولشکند. 
 .ریزدمی

]سوسیال[  ِی کنترل اجتماع در آهنجیده گهولشدر  اقتصادی ätenAktivitهای ژیرندگی
خود از  ،گهولشگیرند. روند قرار می سویههای دو گیرند که در سیستمیکسانی قرار نمی
ها آزاد است؛ آنها تنها [تجربهآروین ]و  ها[]سنتها تراداد، ها[]ُنرم هاهنجارهرگونه پیوندی با 

کند. این از کار نمی کامل[بطور ] اسپرانه گاهیچتوانند آورده شوند، چیزی که ه از بیرون می
دانند به آنجا بینجامد، که که همه می گونهتواند همان می ‒است  زیانها یک رگبسیاری ن
-د. اما همچنین مینرا سبب شو  هازیانترین ابلهانه راهن اد و بدنتولید شو  هاجفنگبزرگترین 

مداخله یکی ]کار[  درتواند کس نمیهیچآهنجیده  گهولشبزرگی باشد. در  ِی برترتواند 
 جابم ایتازه توانشاز کس نباید . هیچاستنوآوری  دوستدار گهولش آهنجیده. کند
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 ِی گردآمد؛ هیچ هم آورد ای گردرا برای پروژه [اتخدم]ها دستیاریو  هااالککه ، گردد
 هر تصمیم درسِت  کسی برایای باشد. نباید مردمی نباید در این باره همر –اجتماعی [کلکتیو]
-دست بهتواند . میبراه بماندچشمای سفیدان یا شورای خانوادهریش ی ازنشستهر ای، میتهک

 ، اگر توان آن را دارد.کار شود

« انگیزش»و « کامیابی»، «بحران»از  دگرسانیهای سراسر بِگرتهردو شکل اقتصادی 
چنان به  هادستیاریو  کاالها، هنگامی که یعنیبحران ، آهنجیده گهولِش  راژماِن دارند. برای 

-رابطهبرای این امر ]ولی[ خواهد آنها را بخرد؛ کس نمیفراوانی وجود دارند، که دیگر هیچ

، عامل] هآختوندر  ِی کامیابنیست. ای مسئلههیچ ]سوسیال[  اجتماعی گهولشهای 
 ِی کامیابشود؛ با رشد و گسترش سنجیده میگهولش  اقتصادی در بازار های[سوبژکت

طور معمول با در پیوندند، ب گهولش هایرابطه ۀبوسیلمردمی، که –های اجتماعیگردآمدی
 یتاگر وضع«. آنجا هستندهم  هنوز»با آن، که آنها   ‒شود سنجیده می هاآن ِی پیوستگ

آورد. ]سوسیال[ فشار می اجتماعی ستدو  دادهای رابطهها خوب نباشد، این به [ فردِی ]مال
، ناگزیرندبیشتر  هاآدم، این یک امتیاز است، زیرا در برابرآهنجیده  ۀهای مبادلراژمانبرای 

دلخواه  بهها دستیاریها و کاالهای خویش را برای فروش عرضه کنند. اینکه کار و فرآورده
 نشانگری ]معنااز آهنجیده  گهولش، برای اندنیخریدکرانمند ا نانکه آنهاند، ایدر دسترس

خود و دارایی ها آدم. افتدخطر میدر بسنده[  ِی ]دارای رفاه ۀبوسیلمرکزی برخوردار است و 
 ِی . برترسان دیگری بیندیشندبهتوانند کنند، بلکه میعرضه نمی چراو  چونیخود را دیگر ب

-[پروژهفراشان ]مردم را برای باید زیرا نخست  ‒شود ، ناپدید میآهنجیده گهولِش  ۀنوآوران
و کاال  [پرسنلتنومگان ]آنکه را بدست آورد، بجای آنها  ِی رایهمیا  ردخرسند کهای تازه 
است، که  ، بحران به این معنادر برابردوسویه  گهولِش  راژمان. برای آغازیدکار خرید و ب

شت سر پ یابیو ]کلکتیویته[ و س گردآمدیگی، فتندامردمی از هم دور می–اجتماعی هایهرابط
 پیروز شود.راژمانی ]سیستم[ تواند بر چنین شکند. تنها این میمی هم درهم
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 دگرسانشوند، میبسودنی  اقتصادهای آنها مرزهایی، که در عیتضو  در برابرِ  الگوو هر د
 ۀخام برای هم هایاده، کار، مرسدست یکسان است: زماِن در آغازینعیت قو مکنند. می رفتار
در  ها[]عامل، سوژه هآختوندر کند. از آنجا که دیگر بسنده نمی گردآمدی ِی کنونهای تاآماج
های بر دوش دارند، در اینجا نخست نیازای سویهویی دو دوسویه پاسخگش لگهو های رابطه
–یابد؛ گرایِش مرکزی کاهش می ِی نوآور–گذاری و سرمایه میزانشوند. برآورده می نبنیادی

-وندر آید. ی پدید میگاهچندکم برای ، دستکنندگانشرکتای میان کنندههمتراز توزیعِ 

دهند. آنها در واکنش نشان میدیگری سان به آهنجیده شلگهو اقتصادی در بازار  هایهآخت
د و درست نشو می [بُر زدهآمیخته ]ها ازنو دانند، که کارتکنند. میگذاری میسرمایه بحران

آیند و ها کوتاه مینیازمندی ِی برآورآماِج در  آیند.میدست ب آنهابه سود هایی بجاییاکنون جا
دیگران  آیا که ،نیستبه آن کنند. چشم اندازشان وابسته پوشی میها چشماز برخی خواسته

 .نه شانفقط در نزد خودشود، انداز پسباید  از اینروی. ]یا نه[ شوندمی کامرواهم 

شوند، ولی نسبت آمیختگی آمیخته پدیدار می درهمو شکل همواره هر د معمولطور ب
-مردمی می–های اجتماعیهمکاریآهنجیده  شهای گهولعنصری از است. ب دگرسانبسیار 

دوسویه هیچ چیز کار  شلهای گهو عنصری از ب ولیحرکت و سخت شوند. توانند بسیار بی
–آورند. به کمکدوسویه تاب نمی شلهای گهو عنصری از بهمچنین خلبانان  کند.نمی

دارند. ن [انتزاعیآهنجیده ] گهولش ۀرابطبا آنها فقط نیازمندند، که  Piloten-Co یخلبانان
تواند بسیار به آن بستگی داشته بد نیست. می دیرینهای از دوستان گسترده ۀهمچنین دایر 

الگوی ]بر طبق[  همخواند با ssianLando Calriن سیَ یر لباشد، که آیا کسی مانند الندو کا
-می Darth Vaderکند یا یکی را به دارت فادر می شلگهو  زادکهن ۀدوسوی ۀرابطیک 

 .[Star Wars 9و  8، 7 ]نگاه کنید به اپیسودهای کندزیرا که او بیشتر عرضه می، فروشد

-[ است و نمی، عینی، مشخص]کنکرت بسودنیمردمی پیش از همه –اجتماعی ِی همکار

های دستیچیرهگوالش جایگزین شود. اجتماعی بودن، آهنجیده  شگهول ۀبوسیلتواند 
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تنومیگی ها در چیزی مانند آروینترین دگرسان ِی سازیکپارچهمردمی، آفرینندگی، –اجتماعی
-هایی ]پروسهاینها فراروند ۀ، که بتواند زندگی کند، دوست بدارد و کار کند: هم[شخصیت]

اند، که از روی همتافتکار جمعی و تاریخی استوارند و آنچنان  ۀهایی[ هستند، که بر پای
برای ورزیدار آماده و  وندش ترکیب بسنده ۀانداز توانند بهنمیآهنجیده  ِش گهولهای دیسه

 هایهرابط الگویدو  پذیر نبودن، این با هرآسانی آسیبرا بسیج کردن و به آدمیان. گردند
آدمی را بسیج کرد،  [پتانسیلتَوند ]است؛ ولی برای اینکه براستی بتوان  توانستنیاقتصادی 

-هایی بسازیم، که در بخشماشین تاتر است، آسانروی این ازنیست.  بسندهآهنجیده  گهولش

از ] بیفمارندو فیزیکی را  [ریاضیمزداهیک ]های [معادلههموگش ]های ناچیزی از ثانیه 
که روز وقتید، حال بیاوَر ، از دستگاهی که آدم را دوباره سرِ ردن[ک محاسبهَافماردن به چمار 

 دلنشینکافی شاد،  ۀانداز  بهنیکی پیک بتواندی، که بدی را پشت سر گذاشته است. یا ماشین
 نقشتوانند، ولی بسیار می Droiden وارهآدمهای د. ماشینبرپا کنین بخش در تاتویو آرامش

تر از [واقعیهسیامند ]« جنگ ستارگان» ،این جستارن در است. و همچنی کناریهمانا نها آ
و روند کار را تعیین  گیرندها قدرت را در دست میهایی است، که در آنها ماشینفیلم ۀهم
نوین پسایک اقتصاد دهند. در انجام نمی نیز[ واقعیت هسیایی ]  کنند. گرچه این را درمی

 .به هیچ رویدیگر 

 امپراتوری و شورشیان
در موس آیسلی زندگی  ،انانلببیشتر دوست دارد با خکه یا  ،هابا جاوامیل دارد اینکه آدم 

-می ولیند، ااندیشآزادامروزی و  سراسرَتشنیکی ر گاز ن هاکند، تصمیم آسانی نیست. جاوا

شان بستگی دارد. های جامعهساختار باشند، در آنچه به [کارمحافظهمند ]پایشتوانند سخت 
 .آزمایش نهکنم خواهش میاند. کردهمیکنند، که همیشه زندگی میگونه بدانها جاوا

-بازنشستگی عرضه نمی ایمنی برایگونه زندگی در میان خلبانان، از سوی دیگر، نه تنها هیچ
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 برخودرا ای کنندهخشنود]سوسیال[  ِی اجتماع ِی جز این هم نشانی از زندگتازه کند، بلکه 
کند؛ و برای خود پرواز می ییتنهابه یرود. هرکسپیش می« نماگیو خش سخت» ندارد.
 یچهای دوسویه به ه[گردآمدی ]کلکتیو. نداهجویانستیزهبسیار ها با یکدیگر گاهی رابطه
 Gemeinschaftهمدارگاِن . اما خلبانان نیز باشندند نیستند، که میخانه زمر از آن ایمن روی 
و زیر فشار را  دیرینههای توانند رابطهمیو ، سفرندمی جاهمهنیستند. گر چه به  انهبخشرهایی

 کنند.دیگری هم پیدا نمی ۀترک کنند، ولی رابط

ند، بلکه شاناوی نرانده بفضاخلبانان  شایدخوب،  ‒ اندبرجا بودهها و خلبانان همیشه جاوا
، ترادادی یسِم ِالیینتوسعه، دوران  دوراناست. در  آن نیز همه چیز ولیهای دیگر را، ماشین

و آینده  رفتخواهد دوسویه از میان [ ۀگهولش ]مبادلر بر این بود، که گبطور کلی ن
گهولش ها از مد افتاده بودند، خلبانان مد روز بودند. تعلق دارد. جاواآهنجیده گهولش  به

 توسعه یافته ۀآهنجید گهولِش –راژمان ِی شیرینروی  ۀخام فقط دسِت باالدوسویه در آینده 
از آزادی  بینشیبعنوان  این. خواهد داشتمعنایی ن قتصادیا بنیادعنوان ، که دیگر بخواهد بود

ها شکل بازاربه را  آهنجیده گهولِش های سوسیالیستی رفت. اینکه کشورو رفاه به شمار می
: [کردنمی کرد ]فرقینقشی بازی نمی برای آنها، کل برنامهش کردند، بلکه بهنسازماندهی 

ها بایست جایی نداشته باشند. جاوامیدوسویه  ۀالگوی مبادلهمخواند با  ِی های بنیادساختار
 امربایست هر چند در آخرین مرحله به میقتصاد در سوسیالیسم هم از مد افتاده بودند. ا

گفتند(، ولی های کاپیتالیست هم میِالیین[ خدمت کند )این را است سوسیالبه آنچه رفاهی ]
 ِی گردآمدیگهای ، شکلفاهی درهم شکسته شدر  امربا  اقتصادی امر پیوندِ  ،ورزیداردر 

رانده پس [سوسیال] های اجتماعیبدست آمده از راه، [انتزاعی–غیرناآهنجیده ]]کلکتیویته[ 
بر آن چیره شوند، کنترل کنند و به که دند، بو تالش در شدند. نتوانستند آنها را برچینند، ولی 

 بیفزایند. نبرای همیشه دیروزی فهرسِت 
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آنچه، که در  ِی دیگری است. همزمان ۀگونبهتوسعه،  ۀاندیش، پس از پایان نویندر پسا
ها است. جاواآشکار خودتاریخی اختصاص داده شد،  گوناگونهای مرحلهتوسعه به  دوران

چون هم، [سازندهبارآور و فرآورنده ]ند، آیشمار میبه [عادیهنجارمند ] ونهمچدوباره 
]مانند دوستی،  soziale Kitts آدمی ِی اقتصادی و ابزار همبستگ ِی سرسخت ارزشمندِ های دیسه

ای، که تنها داند، سیارهمی هرکسی[. ؛ گوهر اجتماعیهادستیاری، گذشت، مهربانی و دیگر 
 تواند دوام بیاورد.شامل خلبانان است، نمی

ها و جاوا ، ولی کشمکش میانکندیتوصیف م« جنگ ستارگان»که  را کشمکشی
 که، ورزندکوشش نمیبدان شوند و این دو کمتر سر راه یکدیگر سبز می ‒خلبانان نیست 

کشمکشی که در اقتصاد پسانوین جنگ انباشت ابزار قدرت بر یکدیگر چیره شوند.  ۀوسیلب
 ِی دگرگون انبازیگر کند، درگیری میان شورشیان و امپراتوری است. این دو ستارگان رخنه می

این  ‒اند در برابر هم ایستادههای همستیز اجتماعی و اقتصادی که ، شکلاندنوینپسا
 .رسدمیفرجام به  آنها اندرمیان ِی در درگیردگرگونی 

 –دیکه گفتیم، بیشتر ِج  گونهشان، همانخسته و نزار بازتاب ازشورشیان ماکی نیستند )
شورشیان داند، است، که کسی نمینمونه « جنگ ستارگان» برای(. Ritter-Jediریتر هستند 

دارند؛  مانیفست ]بیانیه[یک « Hackers کرهاهِ »ها در فیلم خواهند. هِکری چه میراستب
داند، در پشت صحنه ندارند. کسی نمی Fanfareشورشیان چیزی بیش از های و هوی 

؟ یا یننداز میان برچخواهند امپراتوری را سرنگون کنند؟ شورشیان پشتیبان چه هستند. می
 گرن؟ بهغارت و کشتار سوزانده شوندآتش  درکمتر بر تخت بنشانند و را اینکه شاه خوبی 

آن در . شورشیان [یستنبرخوردار چندانی  از ارزشکند ]نقش بزرگی بازی نمی کهرسد می
گزینی دگر  منطق به دنبالآنها کند، و اندیشند، که چگونه امپراتوری عمل میهیچ نمی ۀبار 

 اند. این کافی است.. آنها برضد امپراتورییستندن]سوسیال[  مردمی–اجتماعی هایهرابط برای
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-با آنها رو اگرامپراتوری را،  شورشیان و یمتوانای ندارند، میهیچ برنامه شورشیانبا اینکه 

پوشند می [ونیفرما] شکلهم لباس. جاسوسان امپراتوری یمسآسانی ازهم بازشنا، بهیمبرو شو 
های سالحرا دوست دارند. شورشیان  سادگی؛ شورشیان دارند مانندقوطی پوشهای–زرهو 

، ساده و یونان باستانشهر در دولتتر ]وابسته به اسپارت؛ های اسپارتیبدتری دارند، سرپناه
-تر. امپراتوری راهبردی میهای برجستهبهتر و ایده ۀپشت صحن ِی [، موسیقو برق زرقاز  بی

کنند، که میتالش  پسران ،جنگد. در نزد شورشیانبرای در دست گرفتن کنترل میاندیشد و 
 موِی آور شگفت هایآرایشکوشند، با وجود مانند پدرانشان نشوند، در حالی که دختران می

 بگذارند.از خود بجا ی مگینخش هنایشسر 

–سوسیالاقتصادی ]–اجتماعیسیاسی نیستند، بلکه شکل  ِی بندگروه باید گفتشورشیان 
 Postmoderneها کاِاماند. پنوینهای پسا[کلکتیوگردآمدی ] مادنِ د. آنها اکونومیک[ هست

Kollektive-PMKs رسد، جا، که امپراتوری پایش به آنجا نمیمدرن در همهدر جهان پسا
نگهداشته  اهمب [انتزاعیآهنجیده ] گهولشا بها، انند جاوام همها کاِامکنند. پزندگی می

نیستند، بلکه  ترادادیو  ،خودآشکارهای روهگشورشیان  جاواهابا  دگرسانیدر  ولید. شونمی
آنچه در ، بازتابنده ]انعکاسی[ هستند معینی ۀدرج. تا هستند دیسیدهو  گزیدهای هگردآمدی
 یهای بسیارشکل نوینهای پسادر کهکشان ‒ بستگی داردخودشان  ۀهای ویژ به ساختار

د. نداننمی [طبیعی و بدیهیزاستاری و خودآشکار ]را دیگر  انهای خودش، که شکلانددیده
گاهها بسیار نیرومنداز جاوا آنها . ]جهان دیده[ ترند، جهانی )به عبارت دیگر کهکشانی( و آ

 126نسیتیجهای نقشباید فقط به  ‒ هم نیستند بخشچون و چرا رهاییبینیستند، اما  ترادادی
  .ریستنگ

                                                        
126  Geschlechterrolle (engl. gender role) ها نامند، که در فرهنگای را میهای رفتاریروش

شوند(، یا آیند )و به فردها اختصاص داده میمی شماربرای جنسیت معینی چونان نمونه یا پذیرفتنی به

دهد و/یا با آنها اینهمانی جنسیتی خود ربط می ی  جنسیت ی  یک فرد، که آنها را با اینهمان ی  های رفتارشیوه

 خواهد بیان کند.خویش را می
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نها آکند. را آزاد می هاکاِامپامپراتوری، انبوهی از  دوران توسعه، فروریختِن  ِی فروپاش
ن مدر سرگردان را. در زمین پسا مکند که خلباناِن می سان همانبههای منفجر شده را جاوا

 transnationale ethnische communities فراملیتی ِی دودمانهای همدارگان نمونهبرای 
در اصل جهانی  آنها ِی گفتمان ۀزمینمیدان دید و  ولیهای محلی، [پروژهفراشان ]؛ هستند

های شخصی استوارند، ولی همزمان در اکونومیک، که بر پیوند–های سوسیالاست؛ کلکتیو
آوِر بار  بنیادِ ، که از همدارگانهای زیستیکنند؛ عمل می ترادیسنده و های پرپیچ و خمبازار

دی ترادا ِی سوگیر ی آنهاهاهاعدترادادی بدست نیامده و ق ولینیرومندی برخوردارند، که 
از « دسته و دار»های هنری و ، دستهگاراژی–هایگاراژی و شرکت–ِی های موسیق؛ گروهندارند

-گر آنها را در کارخانهافتند، زیرا امپراتوری دیهای کهنه بیرون میهمه نوع. مردم از ساختار

ه کیا چون ؛گیردکار نمیبه اشهایش، در بنیاد منطقیهایش، در پروژهبازیدر دسته ،هایش
آیند و میگرد هم  هاکاِامپ. سپس در یابندنمینشین دلهای کهنه را دیگر انجمن –ا جاواآنه
 May the د! نتو باش ۀنگهدارند نیروهاباشد که »باز کنند.  به پیشکوشند راه خود را می

!be with youforce » 

کوموالتیو[ است.   هیچ ۀبوسیلاش گذارینوآوری و سرمایهدر امپراتوری، انباشتی ]آ
آزاد  یکسره. نوآوری ولی دشو نمیداشته باز  ترادادی هنجارو هیچ  ]سوسیال[ اجتماعیپیوند 

-گذاریشده است، که سرمایهرهنموناز مرکز [ ایو ناگهانی نیست، بلکه فراروندی ]پروسه

 دانشیک هرگااز نگ ایاندازه تای که «سودمند» هایهدف گیرد،می نشانهرا  «منطقی» های
کنترل ها را امپراتوری، که کهکشان ِی نایتوا برای ر چیزه از پیش سودمند)اند برشناخته شده
 استوار، هستند مراتبی[ سلسله] پایگانی[ و ر]اتوریتِ  داتارگانورز یهای امپراتورکند(. ساختار

 هایشامپراتوری در برابر عضو ِی آنها باالترین فرمان است. پاسخگوی ۀنگهداشتن وفاداران
؛ ولی آنکه بد کندنگهداری میرا  پدرساالری ِی آورفراهماز  ویکردیر . است نسبی برعکس

 تر است.مهمراژمان کنار گذاشته شود. رعت ه سهمچنین بتواند آورد، میمی
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 Microsoft نزد مایکروسفتخود  کاردر محل آدم این آن چیزی است، که امپراتوری بنابر
در برابر،  هاکاِامپ. دیوانساالری ]بوروکراسی دولتی، یا هر جای دیگر( در یاد )کنمی تجربه

رود، جوید یا به هر کجا که میمیآن را پس از پایان کار روزانه  آدمآن چیزی هستند، که 
-ن تجربهنویهای پسا(. کلکتیوکندمی جرئتکند )تا آنجا که به امپراتوری پشت می کهوقتی

هایش . عضونشدنی بینینوآورند، ولی با کاربردی سراسر پیشای تا اندازها گرا هستند. آنه
دیگری پدید  جورکه هرگز چیزی ، پافشاری کنندروی چیزی محض  ِی شادمانتوانند از می

هم پیوستن آزادانه است، و . بآیدبه شمار میچون ابلهانه همو در امپراتوری  دیآمین
های خود را های خودی مرزاست. همچنین وفاداری در برابر ساختار کرانمند اشماندگاری

 Hanداند، که آیا هان سولو وفا است. هرگز نمیدر برابر امپراتوری بی آدمدارد، بطور عمده 

Solo او  آید، اغلب باز به بازگشتاینکه او از امپراتوری خوشش نمی ولیکند، همکاری می
های از انبارکه چه هر کنند. می تصرفرا اقتصادی های حفره هاکاِامپ. انجامدمی

بسیاری ]تکنیکی، فنی  َتشنیکیهای کنند. توانایی، از آن خود میگیرندتوانند بامپراتوری، می
خود  ِی مردم–های اجتماعیتوانایی کمینه میزاِن درخور نگرشی ازباید  مه، ولی پیش از هدارند

، کشندرا بر دوش می ایویژه ِی پاسخدار پاشند. برای یکدیگر بارِ نم را پرورش دهند، تا ازه
باالتر  ُافتاخیزتر و ، زیرا افق زمان کوتاهنیست هاکه ولی چندان گسترده مانند در نزد جاوا

 دهداجازه میکا امخالف امپراتوری، پد. و برنهای بیشتری دار گزیندگر  کهاست و زیرا 
 برود، اگر بخواهد. زنده. یکی

 –از باند ‒ د[دهمی پیوند] دابندههم میرا در سراسر جهان به هاکاِامپها، این ویژگی
ها همدارهتا  خودایستا ِی سرپرستبا روزنامه، از شرکت کوچک  [ۀپروژ فراشاِن ]ها تا ُبرجیب
های دولتی تا پول در پی شکار]تیم پروژه[  َفراشان–، از گروه[کمونیمشترک،  های]خانه

–دوستداراِن باشگاه تا  Band-Hardcoreهاردکور –های محلی، از گروهبازار زناِن  ِی همبستگ
«Star Trek دی سی–ِی روستا تا فروشگاه تعاون ِی گردآمد، از «پیشتازان فضاCD دگرسانی. در 
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، که آنها را در در اختیار دارند بهرهبی شناختها و دستیچیرهتلنباری از  هاکاِامپها، با جاوا
دیگری تغییر مکان کنند.  سراسر کنِش  ۀمنطقپذیری به دهد، تا بانرمشموقعیتی قرار می

 ها درجاواگونه که آن ،کنندکا زندگی نمیِامدر پ فقطو  بطور کاملهمچنین  هموندان
بینانه و گستاخانه در سر های خوشبرنامه ههمآنها ، و کنندزندگی می خود هایگروه
، چه چیزها که میل ندارند همه را از امپراتوری تاراج کنند. ولی آنها بخش 127دارند

کنند، و اگر کای خود جابجا میِامپ ِی رونهای درا در رابطه خود ِی ز زندگا چشمگیری
دان بیشتر ب ولیگردند. اغلب های دوسویه میان یکدیگر باز میتنگ شود، به رابطه روزگار
های [فعالیت] شژیر پاشند، که پول هست، انگار که هیچ نیست. بسیاری از م میاز هسبب 

هم ند، که در امپراتوری قانونی است. اما آنها در اصل بهنکدر مرز آن چیزی حرکت می آنها
-قاعدهو  هانو قان همخواند باپراتوری را سرنگون کنند، بلکه تا ناگزیر نباشند اند، تا امنپیوسته

 ن زندگی کند.های آ

 [کونومیاِ ] اقتصادهای قانون
 ِی ، باید به بحران واقعیابیممیان شورشیان و امپراتوری را بتوانیم در  کشمکشبرای اینکه 

های قانون یکوتاهبیستی نگاهی بیندازیم؛ و برای اینکه این را بفهمیم، باید ِالیین ِی امپراتور
یستی، چندان زیاد ِالیین ]دکترین[ ۀآموز خالف ر را به یاد آوریم. خوشبختانه اینها، ب اقتصادی

 نیستند.

خود  گوالش پیشرفت ودارای هیچ منطق درونی برای  اقتصادگوید، که می یکمقانون 
دارای تاریخ است، و  [das Soziale] اجتماعی ]امر[نیست. دارای هیچ تاریخی نیست. تنها 

 ۀهم .کاری نداریم [طبیعت] زاستارهای با قانوناقتصاد کند. در اقتصاد از آن پیروی می
، فتها گر این است، که باید تصمیم [ روشنفاکِت ] ۀبود. تنها هستند ساخته شده هاقانون

                                                        

 .Sie haben große Rosinen im Kopf -مویزهای بزرگ در سر دارند   127
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این پیامد . ولی داشت توانصد نمیدررا همزمان تا صد چیزد؛ که همهنها وجود دار مرززیرا 
 [ۀپروژ َفراشاِن ]]سوسیال[ است. هر  مردمی–، پرسشی اجتماعیخواهند بودها چگونه تصمیم

و کار و گذرد میها اقتصادی، گرچه چنان کوچک و پیش پا افتاده هم باشد، از روی فرد
 Westernhagen-Marius Müller وسترهاگن–مولر ماریوس ‒گیرد زور میرا بهدیگران زاستار 

م، هنگامی جاِنکَ »ی بیان کرده است: های ابدی بدرستآلمانی[ با واژ دانسیقیو مو  ه]خوانند
-کنم، و تو رختها را میاینجا حس میدر کوبم / افسردگی و اندوه را گیتار می که به زهِ 

 زاستارکار و گیری از بهرهاین است، چگونه  ُبرنده ، و پرسِش این کل ماجراست«. شویی
از این رو  اقتصادیگیرد. هر قانون کسی در این باره تصمیم میشود، و چهمی کنترلدیگران 

                                                                                                                                                                                                                                                                      نیست.]سوسیال[  مردمی–]پروژکسیون[ روابط اجتماعیفراشاِنش چیزی مگر 

 ِی همکار [شرایط] بوتارهایدر گوید: است. می قانون پراکندگیاقتصاد قانون دوم 
شود و قدرت می وزیعت gesellschaftliches Reichtum نهادی–ثروت اجتماعی ،کمابیش آزاد

را انباشته شده  داراک. [یابد می ]تعمیم شوده میدیروینَه  soziale Macht مردمی–اجتماعی
کند، نمی فرقی؛ «پراکنده نشود»، که به همه سو تابزار سلطه از آن بازداش از یبتوان نمی

در  انهروز [ ۀ]تجرب آرویِن آبستراکت[. )،انتزاعیآهنجیده ] ۀدوسویه یا در مبادل ۀچه در رابط
از دست ، ولی همیشه هم یمکه بخواه ردق، هر چیم پول داشته باشیمتوانگوید: میاین باره می

دوبرابر  Zuliefererکارپردازان  ۀدرنگ همرسد، و بیبه پول می [ایپروژهَفراشانی ]رود.( می
 هایسفرتوانایی رفتن به  هنوز دانشجویی زمان در ،ردکمی تعریف یکی به آشنایی. خواهندمی
 و هاوام پرداخت از پس دارد، را پروفسور یک درآمد که امروز، اما ؛را داشته است دور

 و پخش همواره ثروت. برود سیِنما به بتواند فقط شاید خانواده ایوهعض ۀهم نیازهایبرآوردن 
 ۀهم رواین از است، تر چیز گرانها[ همهها ]متروپولدر کالن شهر روینا از. شودمی پراکنده

 .کندمی نشت هاشیار میان از ثروت: بروند آنجا به خواهندمیاینهمه  با کوچندگان
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د، برخی ندزدی نام دار  هاهای بسیار دارد. برخی از آنچهره Diffusion ]پخش[ پراکندگی
، برجا هستند «enti inutiliِانتی اینوتیلی »ایتالیا  در. نداقانونی بیشترشان خواری؛ فساد و رشوه

اینکه کنند، مگر های دولتی، که به هیچ هدف دیگری خدمت نمینهاد ‒« ههودبیهای نهاد»
با پرداخت را ه( در آن پشت ایستاد )و بسیاری از خویشاوندان و آشنایاِن  ای از مردمدایره

-چرا در پروژهکه است،  بنیادیآن همچنین  Diffusionپراکندگی . قانون سازندایمن درآمد 

بدرستی ثروتمند  توانرگزین ]آلترناتیو[ هرگز نمیهای دگو رابطه ]سوسیال[ های اجتماعی
 ۀآوری پدید آورد، ولی هنگامی که پول هست، همهای شگفتتوان در آنجا چیزشد. می

آنها فشار آورد،  توان بهخواهند چیزی از آن را داشته باشند، و نمیدیگران هم دیر یا زود می
آنهایی، که سهمی در کار  ۀهم ها پشت نکند. اگر بههای این رابطهبه قانون کسیتا آنجا که 

Al- باندی–ِال–اصل را آن توانمی. ماندیز چندانی باقی نمید، چنهمان نسبت بپرداز بهدارند، 

Prinzip-Bandy  ل باندی بر روی کاناپه سریال: اِ  ِی همیشگ ۀپردپیش گرفته ازنامید، بر نیز
آید، و آن یخانه مسگ  پس از همهروند؛ گیرند و میآیند پول مینشسته است، و همه می

 گیرد.هم اسکناسی می

، که با پراکندگی مبارزه کند. اینکه کنسرسیومی در موقعیتی استقدرت تنها حاکمیت و 
تواند  می شاثروتآن همه با  Kraft-Jacobs-Suchardسوخارد –یاکوبز–کرافت چون

 تنگنادر خود را است، که اینها  سببرا زیر فشار بگذارد، تنها به این  Zuliefererکارپردازان 
-، بیشتر بگیرند، زیرا میکوشیدآنها خواهند آزاد  ِی همکار [شرایط] در بوتارهای. یابندمی

این بیانی داری بنابرسرمایه ها درقیمت]رقابت[  ِی جوییپیشتواند بپردازد. دانند، که یاکوب می
قانون  از ایهباژگون، Alternativlosigkeit گزیندگر  نبودسلطه و  هایاست از مناسبت

 تر نیاز دارد.بایستهزند، که میتر چانه سخت یکسکه  «هنجارمند»
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-نابرابر است. می [Allokation 128اختصاص اعتبارِتسِک ]قانون سوم قانون انباشت و 

در ثروت و  ناگزیر هادگرسانیکوچکترین  باری حتااج ِی همکار های[شرط] در بوتارگوید: 
کند. ثروت می تر بگوییم: جایی که پول هست، پول به آنجا پروازد. سادهکننمی رشدقدرت 

ین راه یابد. تنها از اها تمرکز میشود، بلکه در نزد برخیاین پخش و پراکنده نمیو قدرت بنابر
های ناگهانی. ها یا اندیشهدستیچیره ۀبوسیلآید، نه وجود میبجویی پیشیماندگار در  ِی برتر

د: نچیز را بخر ند همهنتواد. مینخر د؛ چندتایی را میننباید ایده تولید کن enFirm هاشرکت
رو، ه، توانایی؛ اصل این است، که مردم ناگزیرند ]کار[ خود را بفروشند. از اینمینجا، آدم، 

تر ها ارزاناییها و توانایده ۀتوان بوسیلنیز خواهد بود. نمیتواند بیشتر بخرد، بهتر کسی که می
کند، تا می وادارخرد و مردم را ماشین می ش وندا یکیکرد، بلکه بدین وسیله، که  تولید
 undدیگرهابدین سان کند، و تر و تواناتر میدارارا باز  اوچیزی که  ‒کار کنند  شتر برایارزان

 so weiter کار است ال. این رو. 

 ‒ کارساز استسیستم اقتصادی بی از وابستگی به دانیم، این قانون که می گونههمان
سوسیالیسم ]مفهوم[  بِگرتبا کاپیتالیسم انحصاری همچنین  analog آناگویهبیهوده نیست که 

ِتسِک های دوسویه، انباشت یکسویه از ثروت و در گروه اانحصاری شکل گرفت. حت
های پرورش رکردگان انجمنس ر این پایه. ببرجا استقدرت  نابرابرِ [ اختصاص اعتبار]

سختی از هب هاآدم ر این پایهبآورند، و رای نمی سپسیندر انتخابات  سختیهخرگوش ب
آسانی مطلق نیست. به توانایقانون اما . ندشو مرد[ خالص میزن/ ] َفراشانبنیادگذار 

با دیگری  پادگوییکرد یا در  کرانمنداست، که نفوذ یکی ]بنیادگذار مرد[ را  توانستنی
کرد و دارایی را پخش کرد. این  ها را چرخشیتوان ُپست ]بنیادگذار زن[ گام برداشت. می

                                                        

اختصاص بازَخنهای ]منابع [ کرانمند به کاربران پتانسیل را شود میبطور کلی  Allokationاز  128 

ها و/ یا فراروندهای فرآورشی. در اقتصادهای ها در رابطه با فرداختصاص کاالها و بازَخن فهمید.

شوند نخست از روی قیمت کاالها و قیمت فاکتورهایی که در بازارها تعیین می Allokationبازاری، 

 ی  ی نهادهای برنامه ریزگیرد )مکانیزم قیمت(، در اقتصادهای مدیریت  مرکزی بوسیلهام میانج

 .]بگردها ]مفهومها[: توزیع، تخصیص، سهمیه و اعتبار[مرکزی.  ی  سیاس
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ماند. نخست هنگامی که همکاری آزاد می جاخالف جریان ب بر همیشگی کردِن شنا ولی
 دهد.را از دست میخود  نفوذباشد، این قانون 

 اقتصادیتماس  ۀبوسیلمردمی –اجتماعی ِی همکار ِی درهم شکستگ ۀقانون چهارم در بار 
اقتصادی  در گهولشفقیر  دیگریثروتمند و  ِی یک گردآمدگوید: هنگامی که است. می

باشد، که  داشته[ قتدار جمعی]اگردآمدی  داتارگاِن تر باید فقیر ِی گردآمدشوند، وارد می
پاشد. یعنی برای کند، یا اینکه ازهم میکرانمند هایش را عضو ِی بیرون ِی اقتصادهای هرابط
تر ثروتمند ِی گردآمدبا اقتصادی  سرراستهای رابطهتر فقیر ِی گردآمد تک عضوهای–تک
از  ترفریبندهکند( رویهمرفته کارمزد بدی پرداخت می های خودارداستاند از رویچه این )گر

و کار  زاستار، که ندگرایمیسو  داناین بها بنابرخودی است. فرد ِی گردآمدهای اندازچشم
گذاری کنند و همواره بیشتر در سرمایهتر( خودی )فقیر ِی گردآمدخویش را پیوسته کمتر در 

ها ی دارد. نخست اینکه فرآوردهبسیار ناگوارهای کار پیامدتر(. اینبیگانه )ثروتمند ِی گردآمد
ها به ، زیرا آنندکم گاه بگاه در دسترس نیستتر دستفقیر ِی گردآمددر های بایسته دستیاریو 
همان اندازه دوباره خرید. ساختار درنگ بهبیتوان آنها را د و نمینشو بجا میای دیگر جاج

را سبب  [موقتی ائلمسهای گذرا ]پراسهتنها شود، چیزی که نهمی« از هم پاشیده»اقتصادی 
 Volkswirtschaften 129یانفنَ اقتصادهای گذارد. در جا میب گارماند شود، بلکه خسارتهای می

قدرت –های ثروت و دگرسانیدهند. دوم اینکه ها جان خود را از دست میمردم سر این چیز
توانند به روش یکسانی د، زیرا همه نمینیابافزایش می وارجهشتر فقیرهای گردآمدیدر 
توان جان خود می نیزراه عرضه کنند. )در این  ییرونرا برای فروش ب هادستیاریها یا ردهفرآو 

 ِی گونه همکارآنها هیچ بی ازدوسویه، که  گهولش هایهرا از دست داد.( سوم اینکه رابط

                                                        

129  Volkswirtschaft - ]ورنامی است برای   ]کل اقتصاد یک کشور، اقتصاد ملی، اقتصاد سیاسی

ها، خانوارهای ه در کشور اسپرانه معینی میان و درون شرکتکل فراروندهای اقتصادی، ک

شوند. خصوصی و نهادهای دولتی و همچنین میان این کشور و سرزمینهای بیرون از آن انجام می

معینی، در سامان  ی  اقتصاد نفانی ]ملی[ همیشه در سامان اقتصادی سراسر معینی، در راژمان حقوق

 . Wirtschaftslexikon24.comته است. برگرفته از پولی معینی  و  دیگرها جای گرف



 

326 

 

د، زیرا انجام نپاشبخودی خود از هم آغازند بباشد، می برجاند توامردمی نمی–اجتماعی
های باید تنگنا ، زیرا پیوستهفتنداتنش میدر شود. آنها یم پایدارناهای دوجانبه [تعهدپایبندی ]
کردنی،  جبرانهای پاهنگیدنی ]دستیاریو همزمان پیوسته بیشتر شوند  را مانعبیشتری 

تا  بخشندنیرو مییکدیگر به ه سویها دو این فاکتور ۀ. همافتندمیاز قلم  بازدهی، بازپرداختی[
ها این پیامد ۀپاشد. همتر ازهم میهای فقیرگردآمدیمردمی در –اجتماعی ِی جایی که همکار

یا « گذاردکاله می»تر را تر سر فقیرثروتمند ِی گردآمدد، چون که نآیپدید نمی گونهاین
، گهولشدادگرانه اگر سراسر  کند. حتامی وادارنابرابری را  گهولِش  خود ابزار قدرت ۀوسیلب

با  تماس. از اینرو در ددهنمیتغییر در هنایش فروپاشگر چیزی را و همکاری شود،  دادوستد
روز استقالل »کنیم؛ فیلمی مانند ها احساس میها و امیدبیمثروتمندتر یا نیرومندتر  ِی گردآمد

Independence Day »های جهانی، ولی چیزی از ترسفهمدها نمیِالیینچیزی از  از اینرو-

 .یابددرمیشدن را 

 گونهدانباندیشید،  ]ملی[ نفانیاقتصادهای  [کلُاسُپر ] ِی هرگز نباید به فروپاش راه در این
-داد.  به پیامد خر  گردیدهدشوار ِی ازسبلوک ]شرق[ و جهانی ِی های نود با فروپاشکه در سال

در  امرین استعمار و استعمار نو ]کلنیالیسم و نئوکلنیالیسم[ هم نباید اندیشید. هم ۀهای ویژ 
مردان به آن بستگی دارد،  ها بادانند، که رابطهزنان می ۀآید. همپیش می همدارگانهای زیستی

در آنجا  همانا وگرنهشوند؛  کرانمندتوانند شان هم میبیرون از خانه ِی اقتصادهای که آیا تماس
زناشویی  ۀ]اقتصاد در رابط عاطفی–احساسیاقتصادهای اجتماعی ]سوسیال[ و اقتصادهای نیز 

 د.نشکندرهم میو در خانواده[ 

، توانستنی استیک گردآمدی اتوریته[ اقتدار، ] داتارگاِن  از راهتنها فروپاشی از جلوگیری 
ترین است که سلطه ساده آشکارکند.  کرانمندرا  هموندانش ِی بیرون ِی اقتصادهای بستگیکه 

از اغلب  ،ترِ ضعیف ِی های نفاناقتصادهر کدام از  رویناز ااست.  داتارگان ۀپراس[ ]حِل  لویِش 
ها برای کارزار ور این ازاند، و شدهنگاشته اتوریِتر[ اقتدارگرا، ] داتارگانورزانهسیاسی  رنگ
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 یقوطی بازکن ر چیزهای ثروتمندتر، پیش از هنفان و حقوق بشر، از دید کردن–تیکرادمک
نباید  [کلکتیوگردآمدی ]نیست.  لویشتنها  به هر رویاند. سلطه بیگانههای اقتصادبرای 
 استوار اقتصادی ِی بیرون هایبستگیبر  خود را  داتارگان تواندمی همهایناشد و با ب شکلسلطه

 .از نابودی رهایی یابدثروتمندتر  ِی گردآمدبا  از تماستواند میاز این پس کند. تنها 

بدست آمده از  گوید: قدرت اقتصادی بطور عمده بر درآمدِ قانون پنجم و پایانی می
در  [اکونومی ِی تئور]اقتصادی  ۀنگر است. استوار جدایی ]سود حاصل از ترک همکاری[ 

د، دهمی رخ. چه آنها گوید، اما نه از گسستها میاز پیدایش رابطه نمونهیسم بطور ِالیین
 یابد؟هنگامی که همکاری پایان می

بینی نشده است. همکاری پیش از آغاز اغلباین مورد  ،در دوران حاکمیت شخصی
گیری درخواسِت کنارهم جدا کند. در دوران دمکراتیک ، تا که مرگ شما را از هبرجا است

ی سکچهنهد، که سش را در میان میاست. و این پر  رواگمند سراسردادن به همکاری  یا پایان
و تاریخی بودن  [، جمعی بودن]کلکتیویته آمدیگی گرد ۀر پایبرد. بمی را با خودچیزی  هچ

سراِی داریوس ندارد. از آنجا که ترانه وجود« [طبیعیزاستاری ]» واگشودیکار برای آن 
هایش را را بنویسد، که یکی رختخود  Blues بلوزِ  ۀتواند ترانهاگن تنها زمانی مینوستر –مولر

تنهایی به او تعلق دارد، ، که بلوز بهدرایستدتواند بر این موضع نمی ولیبشوید، هنگام جدایی 
شود، پرسشی درآمد، سود یا پاداش تقسیم میکه او آن را نوشته است. چگونه فقط چون
رسد، سود جدایی به او می ی ازتراست. کسی که بخش بزرگ ]سوسیال[ مردمی–اجتماعی

است:  ن معناابدبخود  خودتر هم خواهد بود، که همکاری را ترک کند. و این برایش آسان
 آن را دیکته کند، او قدرت بیشتری دارد. های[شرطبوتار ]تواند که او بیشتر می

کند، سزاوار است که مبلغی برای بازخرید ی از شرکت خود استعفا میسکه کهنگامی
، که پنداشتتوان همین شیوه هم میتواند باخود ببرد. بهدریافت کند؛ ولی شرکت را نمی

سوِد ی از ماند. بآنجا میدهد؛ ولی شرکت در به همکاری با کشوری پایان می ،شرکتی ِی رهبر
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-یچهبه آن. این به آن معنا نیست، که ه باشدداشتتواند مینیکسانی قدرت  ،ساندنهراجدایی 

کسی دوست خوب انجام داده است و شاید رهبری کارش را  زیرا، ی نداشته باشدقدرت ویر 
، که برای تواند بود. ولی زیان جدایی برای طرف دیگر تنها شامل آن بگذردآن ندارد از 

-نمی :دهدرخ می کاِامدر پگونه هم همینبه. درست کندکسان دیگری را پیدا باید رهبری 

آزاد،  ِی همکار ِی آرمان . در حالِت یمکنکه آن را ترک میوقتی، یمبر برا باخود  چیزی یمتوان
سوِد جدایی به کاران یکسان اندردست ۀکه همشده است، که  سامان دادهن اچن کار روندِ 
سود  ۀدر بار در همکاری برابر است. پرسش  آنها ِی اقتصاد، و از این رو قدرت د ننگر می

]توانش[ که، ین کرد. کسانیبرابر جایگز  ِی دارای برایخواست در  ۀوسیلشود بجدایی را نمی
-هرا بیشتری ب ِی کاربرد هایشایستگیاند دارند یا که در همکاری توانستهرا بیشتری  ِی ایبججا

-میآزاد  ِی باالتری نیز دارند؛ همکار ِی برابر، سود جدای ِی ، در کنار سهم دارایدست آورند

[ kompensierenکردن  به پاهنگیدن ]جبراننابرابر  ِی سهم دارای ۀبوسیلاین را درست  ستیبای
 .کوشدب

]اعتبار مندند پایمکاری ه–و  اقتصادی، که در هر شکل ندهست اقتصادها پنج قانون این
سبک به آن را ست. اپیش پا افتاده اقتصاد . ولی رسندمی گرنپیش پا افتاده به شاید. دارند[
های جزئی پنهان پشت انبوهی از پرسشدر را  هانو ، تا بتوانند این قانرندنگای میازناکر  دانِش 
 کنند.

 یستیِالیین ِی بحران امپراتور
 اقتصاد هاینو ناباید برداشت خود را از ق، هر گروه شارینشهر شکلی از حاکمیت، هر 

آنهایی از د، و نگیر میبکار آن را د و نکنمیپشتیبانی  از آنکه قانونهایی از  ‒دست آورد  به
کار موضع روشنی دارد. یستی برای اینِالییناقتصاد . بگذارد نفوذآنها بر خواهد میاقتصاد که 

سنجد، که آیا به هدف هر شکلی را با آن میپرسد، بلکه نمیاقتصاد  ِی منطق درون هیچ از
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ها، ایستادگی ۀو کار و هموار کردن هم زاستاردسترسی به  ۀیستی، یعنی به باالترین درجِالیین
-، از داراییآیدمیشمار بهس و دقچون همبدین معنا یستی ِالیینکند یا نه. مالکیت خدمت می

 ِی گذاررخ سرمایهشود، تا نمبارزه میشود. با پراکندگی دیگر سلب مالکیت می های نوع
-و رشوه تباهی برضد»ها همیشه ِالیینباال ببرند. ]اقتدارگرایانه[ داتارگانورزانه را  مرکزی

-. میهستند «هادستیاریاز  فریبکارانه ِی گیربهرهبرضد »و « رواناکاربرد برضد »، «خواری

. «گاو شیرده را از کشتار ایمن دارند»و  «کنند پاسداریها در برابر تنبل ایاناز توان»خواهند 
–زور، که دارندمینگه دان وسیلهنابرابر را ب [Allokation اعتبارِ  اختصاِص ِتسِک ]انباشت و 

و تاریخی گردآمدی  کارِ  دستاوردهایدسترسی به ها از . انسانآورندمی پدیددی اقتصا ِی رزو 
 ‒خواهند زنده بمانند واگذار کنند، اگر میشوند و باید نیروی کار خود را میبازداشته 

شود، می« بازپخش»اندکی انه پسکند. نمی فرقیدر اینجا  یکاپیتالیسم و سوسیالیسم واقع
 رکتش] پارِگرتیا  Sozialstaatماند و دولت رفاه همگانی چیزی که به سخاوتمندی می

کند و احساس خوبی دارد. ای مهمان میشود. دزد نوشابهنامیده می[ کردن و سهیم بودن
 از راههای اقتصادی را گردآمدیو دیگر ]ملی[  نفانیاقتصادهای  زورهب یسم گشایِش ِالیین

از روی الگوی استیالی  کردن[ یکنواختکردن ] ارداستاند از راهکاپیتالیستی یا  آزادِ  ِی بازرگان
را های ویرانگِر این گشایش پیامد ترادادی یسِم ِالیین. اندازدبه جریان می یواقع سوسیالیستِی 

بر آبرو نکند. بی سراسررا  شخود ۀتوسع پیماِن کند، برای اینکه میخنثی  ایاندازه تاولی 
 کم با او حرف بزنند.دستنیز سوِد جدایی  ۀبار  دهد درهمین بنیاد اجازه می

نه ترادادی یسم ِالیینیسم پیشرفته در برابر ِالیینشود، که ها روشن میاین نکته ۀدر هم
مردمگان ]میراث مشترک  ریگ همدارِ مرده»، بلکه سختگیری است. زیر شعار «نرمش»

شود، تا سپس آنها را به حساب می گذاشتهحقوق مالکیت زیر پرسش  ۀهم« بشریت[
 کسازیپا»دهند. یستی را وعده میِالیین ۀینبنویسند، که کاربرد بههایی ها و کنسرسیومانستیتو
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Entschlackung » ،«خصوصی سازی Privatisierung  » اقتصادی ] 130بومداتیدن»و
با پراکندگی مبارزه کنند و آنچه تاکنون به  نیرومندتر باید هرچه«  Ökonomisierung[کردن

قدرت شود، تا دولتی فسخ می ۀپسانگردانند. بازپخش درون جامعه نشت کرده است، باز
است؛ در [ شرکت کردن] یدنپارِگرتاز  سخنجا هرچند که همه فشار اقتصادی را باال ببرند.

یستی ِالیین–پادفشار شورش  زیراجتماعی، که  پارِگرِت و  مالی آورِی فراهمهای الگوبا  دگرسانی
 ناکارآمد ۀخواهاننیک–پارِگرتشود به یکسره مربوط می ولیپذیرفته شد، در اینجا  1968سال 

 فراهمنهادی  راهاز  آنها ۀبودجهایی که [پروژهفراشان ]های مشورتی، کمیسیون و بیهوده:
فهرست  ی کههای فرودستان، گردهماییو اختیار شایستگیی از ی بهاگردد، میزو شمین

 .دهندو پیشنهاد میکنند میرا آماده  هاخواسته

و  رودربایستیگونه هر ی ازیسم پیشرفته بِالیینتماس اقتصادی از سوی  ۀبوسیلفروپاشی 
شود. دامن زده می هاتصمیم پیامدهای بسیار سخِت  تر کردننرمبرداشتن گامهایی در سوی 

چند المللی به سبک قرارداد های بینتجاری، قراردادهای آزاد منطقه از راهیسم این را ِالیین
 حتادهد، ، انجام می Agreement on InvestmentMultilateral -MAI گذاری سرمایه ۀجانب

-تصمیم ، اقتدار و اختیارِ اتوریته] داتارگاِن خواهند هایی، که نمی[ملتنفان ]جنگ با  از راه

در پیشرفته  یسِم ِالیین دست بدهند. رویکرد اقتصادی از خارجِی –هایهرا بر رابطخود  [گیرِی 
بیش اگیرد، که کمخود میآمیزی بهگزافه ۀپردازان های خیالحالتپرده بیسوِد جدایی،  ۀبار 

-سرمایه یمنِی ا»کند، که آیا به فرقی نمی ‒ شودمی بطور رسمی اعالمها ِالیینفقط برای 

 « trade related intellectual rightsبازرگانِی وابسته به  معنوِی حقوق مالکیت »و « گذاری
 دلربااقتصادی  رکه از نگرا نوی  ۀاستوایی گون هایها بستگی دارد، که در جنگلکنسرسیوم

                                                        

هایی نشان های نظم و اولویتهای آن را در حوزهگسترش بازار یا اصل Ökonomisierungمفهوم   130

-های اقتصادی در گذشته نقشی بیشتر پایین دستی را داشتند و یا اینکه آنها بهدهد که در آنها اندیشهمی

-سازمان یافته بودند؛ بدین گونه فزونمندانه همواره بیشتر کاالها و شیوهسان همبستگی یا خصوصی 

توانند با یک شوند، که  میهایی تبدیل میهایی که روزی بیرون از بازار جا گرفته بودند، به فرآورده

 قیمت در یک بازار معامله شوند... . ویکیپدیا 
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]تازه به  گاِن بستگی دارد، که برای نوکیسه یمنطقبیفشار آن گویا به که ، یا اندیافته ،است
 شود.می نباشتهاشان ای ]به اقساط[مرحله چندهمسرِی  ۀبوسیلنرینه [ دوران رسیدگاِن 

به یسم پیشرفته ِالیین است؟ پاسخ اقتصادِی  بایسته گشتهفرسخت ندِ این رو  چراولی 
 چیست.« بحران»این است، که  فقطهای هفتاد است. پرسش سال« بحران»

 رفاه ترسناکهای پیامد
ند از آن بازدارد، توامردم نیست، بسختی می بهزیستِی  نگران هرآینهیستی، که ِالییناقتصاد همانا 

ها توانایی آن را یابد. انسان گوالش رفاه ]فراوانی و شکوفایی و آسایش[که گاهی چیزی مانند 
های خود را برآورند، اقتصادی نیازمندی های]سیستم[ راژمانترین انگیزشگفت دردارند، که 

 نب و جوشُج است، از  جااصلی این است، که صلح بر  ۀنکت ‒بگذارند فقط اگر آنها را 
باد به دولتی  معنایبی های بزرِگ هشود، ثروت اجتماعی برای پروژ جلوگیری نمی آدمیان

های همگانی جلوگیری نیازمندی به سود هادارایی کالِن  هایپخش سودد، و از باز رو نمی
پیچیده های راژمان از راهرا  هاآدمیستی نباید ِالیین [دکترین]مکتب،  ۀآموز شود. برخالف نمی

کنند. کار را میخود اینها خود باقتصادی بازداشت؛ آن های[فعالیت] ندگیژیر پرترفند از و 
تا  اقتصادی هستند ۀهای بازدارندراژمانبیشتر بسیار « توسعه»، یواقعکاپیتالیسم، سوسیالیسم 

 اقتصادِی های ژیرندگیکارکرد اصلی آنها در این است، که از «. اقتصادیراژمانهای »
، تا با رها کنندجلوگیری کنند و اقتصاد اجتماعی را در تنش همیشگی  هاآدم« نادرسِت »

 .برستیزند هاآدم ۀینبهروزی و خوشبختی در نزد بیش گوالش

-تر میهمواره سخت ولیها ِالیینبرای هفتاد  ۀدر ده مختل کننده مانورهایاین  درست

یابد. تقسیم جهان به دو بلوک های بزرِگ توسعه افزایش مید. ایستادگی در برابر پروژهنشو 
زمین را  ۀبخشهای وسیع کر ، جنگیدن در جمعیهای کشتار بزرگ و گسترش سالح

شصت سطح  ۀده ای پایانِی ساله یستِی ِالیین–پادد. شورش انگردموضوعی دشوار و ناگوار می



 

332 

 

شود تر میهمواره سخترا  هاآدم جنبندگیاست. کرده را تحمیل درآمد  پخِش باالتری از باز 
 ۀدگرسان شد نگرش برای، بلکه همچنین یافتهبهبود ترابرِی  ابزار به سببکرد، نه تنها  کنترل

 بسته است.رخت بر آغازین ۀاز فضانوردی نیز آن شور و انگیز  تا جایی که. و آنها

 به بینند، که برو میرو انگیزیشتهد خطرخود را با بدان سبب ها ِالیینهفتاد  ۀدر ده
در ، که ایکشندههای پیامدیستی ِالیین. این برای اقتصاد بگذردخوش تواند اندازه میبی آدمها

-این نشانه ۀ. همتوانست داشته باشد، میشدندمیاحساس  یشهانشانهمان در نخستین ز آن

 ِی بیکار»، «کاهش رشد»، «بدهکاری»کنند: کنان فهرست میمویهها ِالیینکه  های بحران،
، در «Anspruchsdenken مزایای ویژهچشمداشت به  ۀاندیش»، «کاهش نوآوری»، «انبوهی

عمومی، یعنی  ِی کارشکوفا هستند. بده اقتصادِ یک  [نرمالهنجارمنِد ]های نشانه اصل
، معنای دیگری جهانی ِی های مالجهان سوم به نهاد ِی کارها و بدهدولت به بانک ِی کاربده
که در جای زیرا  شود،میرود، که به آن نیاز جایی می اینکه ثروت اجتماعی به مگردهد، نمی

-پیش [توزیعِ پراَکنِش ] ،این. شودیافت نمیای برای آن خردمندانه کاربردبه هیچ رو دیگر 

، که پی نبرند ویر یچهبهآید، اگر مردم ی از آن بیرون میکاربده–«بحراِن »است.   ندهشتاب
آشکارا پول به انداز کنند، جایی که پس]مایه بگذارند و[ بازپرداخت را باید از تن خویش 

فقط « رشد اقتصادی» ِی یستِالیین ۀشود. مقولنمی نیازدرنگ چیز دیگری بی برای هرگز
 ۀبا مبادلکه  ایاقتصادیهای ژیرندگیبا  را، شده تنظیمرسمی بطور  ِی اقتصادهای ژیرندگی

این به این معنا است، که پول سنجد. کاهش رشد بنابر، می[ در پیوندندانتزاعیآهنجیده ]
 ۀبرای مبادل یاز زمان و کار بیشتر هاآدمشود و میهای بزرگ مرکزی جاری کمتر به پروژه

پیش از همه « انبوهی ِی بیکار»سان همین رد. بهنشانی از رفاه و ِخ  ‒گذارند دوسویه مایه می
ها آدمتوسعه یافته است، که تا آن اندازه اجتماعی  ِی کم ثروت عمومدهد، که دستنشان می

 اینهمهبا  هاآدمها بگیرند. بیاغازند تصمیمتوانند و میهر قیمتی بفروشند نباید خود را به دیگر 
یعنی، « کاهش نوآوری»دهند. کنند، و این را فقط به شکل کار رسمی انجام نمیکار میباز 
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، زیر های بزرگ مرکزیهپروژ  به« کاربرد»کار و  ِی های اجتماعگنجایش ِی سازوابستهکه 
دست ب ۀدر اندیشهمچنین کمتر  هاآدمکند. نمییستی، دیگر آنچنان خوب کار ِالیینفرمان 
های دیگر یستی هستند، بلکه خود را بیشتر با چیزِالیین [ِی کلیدبنیادِی ]های شایستگیآوردن 

و آموزش  [اطالعاتازدایش ]اجتماعی به شایستگی،  ِی ، دسترسبدان سانکنند. سرگرم می
 ۀاندیش«. »آینداز پس هیچ کاری برنمی»یستی ِالیین ه معنایها بیابد، با اینکه آدمگسترش می

 سارِش گَ  بهراِل از  هاآدمدهد، که تی را نشان میحالسرانجام « چشمداشت به مزایای ویژه
Konsumquote [ ،مصرِف  ۀسهمیدانگ] کنند، و گاهی ست آمده بسختی دفاع میدیکبار ب

و یستی ِالیین–پاداز شورش برآمده  ِی های مادبر امتیاز دریستادنتازه معنای بدتری دارد: 
، که از آن ät und HistorizitätKollektivit بودن کارو تاریخیگردآمدیگی  پیرامونشناخت 

 .شودمی برآهنجیدهاین کار  هایدستاوردبه  کلی ِن بنیادی–خواسِت یک  ۀاید

 مرگ ۀستار  [ۀپروژ ] فراشاِن 
-بی آنها برای .درنیافتندروی  یچه بهها را ِالیینهای ]مسئله[ پراسه فهرسِت  هاآدمدر آغاز، 

های جایگاه ۀباشند، که هم دشوارچنان  ستبایها میپراسهروشن نشد، چرا این  درنگ
آنها را  تا که گذارند،ببررسی به بحث و دگرباره بایست میها را شکوفایی ۀآمده، همستدب

ها بگذرند؛ آسانی از بازپرداخت بدهیتوانستند به. نفهمیدند، چرا بانکها نمیگشایندوا
های پروژه تابیشتر آماده بودند،  ،ناگهان هاآدمکسی کمبود پول نداشت. چنانکه پیدا است 

تر ببندند. سفت همها را بازبرو کنند، از اینکه خود کمربندرو شکستیستی را با ِالیینبزرگ 
ها به بحران واکنش نشان دادند: آنچه جاوامانند آنها . نداین دیگر به ماه سفر نکردپس بنابر

آوری و فراهم ِی گیرو س؛ با کنندتمرکز می بنیادیهای فراشان؛ بر روی کنندهست توزیع می
مردمی، در –اجتماعیهای . جنبش[آمیزمخاطرهگرایانه ]سیجکنند و نه توشه کار می شتانبا
ها کمک بزرگی ِالیین، برای یننو  ۀتوسع–پسا–هایو دور از گفتمانآالیش بیزمان هنوز آن
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 برجا زیستبومی هایپراسهنگامی که بسیاری از تاختند. هآنها میه پروا بودند، بلکه بینب
-میبه رشد بیشتر، نوآوری بیشتر و کار رسمی بیشتر نیاز نداشتند. ا خد پناه برپس ، بودند

کاال را کمی کندتر  ِی جهان [ۀ]مبادلگهولش کردند، جویی میدر ارتش صرفههرآینه تی سبای
 ِت گان خدماعرضه کنند ها به آنجا کشید، که باال بر سود مالیاِت کردند، و هنگامی که می

Leistungsträger را  هاکار خواهند میخود دیگر  سپسکشیدند، با ترشرویی پا پس یستیِالیین
 بود. ناامید کنندهانباشته شده هم روی ِی خردها تا این اندازه بیِالیین . براییرندگب ر دوشب

کار بدرد نخور باید درهم شکسته شود. آنچه از نظر مالی برای این ِی رفاه–رخوِت  سستی،
، که کاری انجام ندای نیاز داشتتازهتنِش  فاکتورها از پیش اندیشیده بودند. به ِالییننیاز بود، 

توانستند: دیگر به چنین خوبی نمی، کاپیتالیسم و سوسیالیسم «توسعه»د، که جنگ و نده
، سخن بازدارندرا قتصادی ا غینو در  هایژیرندگیرا نابود کنند،  دروغین شکوفایِی ]یعنی[ 

مرگی نیاز داشتند، که بتواند با  ۀو گرسنه کنند. به ستار  پخمهها را دوباره جوان، آدم ‒کوتاه 
-وسیله دیگران را رام و سربراه کند. میها را نابود کند و بدین قتصادزای خود اانرژیپرُتو 

-میمرگ  ۀها باشد. این ستار انسان ِی بیرون از دسترس قلمروِ در  یک ایستگاه فضاییبایست 

 جهانی باشد. ِی های مالو بازار [ملیتینفانی ]های چندکنسرسیوم یبایست

 ِی تکلیف اصل، زیرا «[ملیضدپادنفانی ]های کنسرسیوم» ندگفتمی ستبایمیدر اصل 
از دید  نفانیهای د. اقتصادو ب خواهد نفانیهای اقتصاد [ۀاتوریتاقتدار، داتارگان ] ِی آنها نابود

و نفوذ  مردمهای مندینیاز دربرابرکه ، زیرا اندنبودهکامیاب ]کارکرد[  ورزیداردر یستی ِالیین
، ولی اندبرجا بودهتاکنون هم ملیتی چندهای جنبشهای مردمی بسیار نرم بودند. کنسرسیوم

-های صنعتی بودند، بهبازوی دراز کشورفقط دیگر بوده است؛ تاکنون به سانی عملکردشان 

با یکدیگر رقابت  حتابگاه  نداشتند، و گاه ]استقالل[ خودداتیدر برابر آنها  بسنده ۀانداز 
دیگری  جور یبایستمرگ می ۀستار  ۀیگر را بازی دهند. پروژ همدگذاشتند کردند و میمی

-و بازارملیتی چندهای کنسرسیوم یبایستشمال می ِی های صنعت. همچنین کشورکردعمل می
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چنان ناوابسته باشد، که آنبایست میمرگ  ۀکنترل کنند، ستار توانند دیگر نهای جهانی را 
بایست بتوانند بایستند و میها ِالیین ا. حتفرهیزش کندجا ضربه بزند و همه را تنبیه و بتواند همه
مرگ است ، که ما  ۀکنیم؛ آن ستار نابود میغارت و ما گناهی نداریم، که شما را »بگویند: 

 «کند!را وادار می

این کردند. بنابرآرامی شارژ میباید آن را نخست به، کند کارمرگ  ۀاینکه ستار برای 
سهم بسیاری از ثروت اجتماعی را به  بودتوانستنی تا آنجا که  از آن ای پسدر سالهها ِالیین
 پرسونش ]دقت[بسندگی را با برای خود نفانیهای یشگنجاکه هنگامیمرگ بردند،  ۀستار 

های ارزی را راژمانبیگانه وابسته کردند و  ۀکردند، گردش اقتصادی را به سرمایمیتهی 
-مرگ به تیر ۀسپس ستار  هشتاد به درازا کشید. ۀده ۀتا میان کمابیشپذیر کردند. این  آسیب

 ِی اندازی شامل آن شد، که دیگر کسی بازپخشی از ثروت اجتماعاندازی آغاز کرد. تیر
هیچ وامی، هیچ  ‒پولی دریافت نکرد  کسیجهانی دریافت نکرد. بسیار ساده دیگر 

ی مرگ تیر انداخت، سرمایه ۀ. هنگامی که ستار «گذاریسرمایه»گونه هیچای، و «سرمایه»
زمینه را فراهم کرده بودند، که آن  هرآینهگریز نهاد. خودی هم از جایش جست و پا به ِی نفان

تر گفته شده بحران پیش ۀهایی، که به پنج نشانساختار ۀبتواند بگریزد. تیراندازی شد به هم
خوانده بودند. ]بشریت[  مردمگان ِی ها در این میان آنها را دشمنان اصلِالیینآلوده بودند، که 

 .ندبود آورها سراسر شگفتکار کرد، و نتیجه واالبسیار 

 یسم خفن استِالیینچرا 
اند. آنها ایستادهمرگ  ۀها پشت ستار ِالیینشد پنهان کرد، که بازاریابی بود. نمی بنیادی ۀپراس

 هاتخلیه هکه موضوع بوقتی نمونهدادند، برای دستور نمیهایش کنش برایجداگانه  به هر فرد
ساخته بودند، و هر  آن را، ولی سرانجام آنها شدمربوط میجهانی  ِی های مالبازار بخشدر 

 رهبری درواقعهایش را نشبیشترین کهرآینه را بهینه سازند، و هنایش آن ند، که کردمی کاری
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د. افکنَ  یسم پیشرفتهِالیینتوانست نور بدی به مرگ می ۀ، ستار نددکر نمی توجهکردند. اگر می
بود. فته نه یننو  ۀتوسع–پسا–های–با گفتمان روشنی ِی پادگویمرگ همچنین در  ۀستار  نایشَه 

 ِی تراداد. بخش بدارندمرگ را دوست  ۀستار توانند بهم ، که مردم ندکردبایست کاری میمی
های ِالییناز توان افتاده بود. هنگامی که  یکسرهتکلیف  این زیر باراز  یستیِالیین ِی بازاریاب

چرا پیشرفت گاهی باید دردآور )»برقی را دیده بودند  های کاغذِ پیشرفته نخستین بروشور
 درنگ کل بخش را بهو همانند آن(، بی «قتصادید ارَ رهنمودی از ِخ  ‒مرگ  ۀستار »، «باشد

به ای سپردند، که آفرینندهبه گروه طراح جوان و مرگ را  ۀستار  ِی بازاریابخانه فرستادند و 
 «(.Warum Alienismus Cool Istیسم خفن است. ِالیینچرا )»را داد  131ود نام چاخاخ

ده، نهای آفرینکالن خود را با ماساژ ۀپس از آنکه همکاران چاخا نزدیک به نیمی از بودج
 ریسماِن  کمک بااز بلندی  یدنشتی و پر های ابتکاری با کِ های سازنده، سفرخوریشام

آنکه از آن چیز بدردبخوری بیرون آمده خرج کرده بودند، بی  jumpingbungeeکشدار 
ها جلوی ضبط ویدیو زانو زدند، کمی حشیش کشیدند و پالستیکی–باشد، با کوهی از پیتزا

چیز را تماشا کردند. و سپس همه« Star Warsجنگ ستارگان »دانم برای چندمین بار نمی
ما همه در یک ». با کردمی کاربایست می گونه ینبدامپراتوری،  روشن بود. شورشیان و

 رچیزی درآورد. از نگ شدنمی اینجا از «132است دوازده به قیقهد پنج» و «ایمکشتی نشسته
پذیرفته  خوباین «  ها را درهم شکنید!امپراتوری»بود: می ی، غریو جنگ بایستقتصادیا

برای بود این چیزی «. کندرا نابود می نابود کنید، آنچه شما»آمد نیوشیده میگونه . اینشد
 نسل جوان.

مرگ را  ۀد، ستار وشیکنخست نمی ویر  یچه بهبود. چاخا  [کاملیُاسُپری ] ِی چاخا پیروز
های کمپیوتری ساخت، که کرد. چاخا بازیها را سیاه مینشان دهد؛ امپراتوریاز ایرنگ  بی

                                                        

  WACIبجای «  یسم خفن استا لیینچرا »ی های آغازین چهار واژهچاخا را از وات ]حرف[  131

 ام. ه.م.آورده Warum Alienismus Cool Istهای آلمانی  چهار واک آغازین واژه

یعنی وقت آن رسیده است؛ شتاب باید کرد؛ نزدیک به  Es ist fünf vor zwölfالمثل آلمانی ضرب  132

 خیلی دیر است.
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یکی را آزرده بودند،  همواره در گذشتهآنهایی را، که  ۀاز همسجهانینقش در توان می در آنها
رادیو و  سازمانهای فرنشینانها، سندیکا هبرانکار، ر د: پدر و مادر، آموزگار، استادر ک دنبال

 ۀخوانند] Heinoو هاینو  نفانی ِی کمونیست ۀیگانست، کنشوران حزب [ملینفانی ] تلویزیوِن 
نیک پیکدارند که در تاتوین  یدر آن شورشیانی ساختند، که یهاکلیپ–ویدیو پاپ آلمانی[.

که هنوز  امپراتوری ۀشد تیرباران ناوِ فضایک  ۀسوختنیم ۀالش برابر در ،شونددیده می کنندمی
 .«فردا ِی جویپیشی برای ُکند بسیار»: زیرنویس با ،خاستدود از آن برمی

را به  کمپین خود، هنگامی که چاخا کشیدندکردند و ابرو درهم های پیشرفته اخم ِالیین
]ضد اقتدارگرا[  antiautoritärداتارگانورز –پادروشنی . آنچه در آنجا دیدند، بهندنمایش گذاشت

به « جنگ ستارگان» در هر اپیسودِ  کمابیشرا مرگ  ۀستار شورشیان  ولیبود. افزون بر این 
اندیشانه های کهنهپذیراند، که اینها نگرانی هاِالییند. ولی چاخا به کردننابودی تیرباران می

ننده ندارد، سرانجام کتعیین نقش غازینآ Kontext [متن] ارِ بافتدر فرهنگ پاپ  ‒بودند 
 «.who representsکند می بیانچه کسی »فقط به این بستگی دارد، 

  Headhunter auf Tatooine133 ینیدر تاتو شکارگر سر 

-بیدر واقع مرگ  ۀستار  ۀبه پروژ  [هاکاِامپ] نوینهای پساکلکتیو نگرششورشیان،  نگرش

مردمی بهره –اجتماعیهای جنبش گرایشتوسعه از –پسا–های. آنجا که گفتماناست تفاوت
 ۀستار  ۀجهان چیزی رخ دهد، پروژ  هایگرفتاریدرنگ در برابر بیهرآینه باید گیرند، می

 ردشورشیان و  ِی پشتیبان به( گویندسخن مینیز از نئولیبرالیسم  دانشیک ارگانتنوشمرگ )در 
مرگ  ۀ، که زیر تیرباران ستار هاآید. بسیار چیزمیی از سوی آنها دتراداهای ها و نهادساختار

برای  به هر رویکنند؛ یا را تماشا می نابود شدن آنها شورسراپا د، شورشیان با نشو نابود می
–اجتماعیهای که برای جنبشبدانگونه شوند. از آن شاید بسختی از جایشان بلند می پدافند

                                                        

 ی بنگاه کاریابی در آمریکا.اصطالح خودمانی عامیانه برا –شکارگر سر   133
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تواند کمکی نمی، سرانجام شکلسلطه ِی دسترس ر کردنتنگتروشن است، که  بنیادمردمی در 
داتارگانورز ی امرگ پروژه ۀها هم روشن است، که ستار کاِامهایشان باشد، برای پبرای هدف

-نابود میرا مرگ آنها  ۀاند، که ستار ها وابستهکه آنها به برخی ساختارایناست و  [ااقتدارگر ]

 دوسویه. ۀهای مبادلگذران زندگی، ساختار ِی سازایمناقتصادی،  پخشباز  ‒کند 

برای آنها هلو است. با اینکه شورشیان پ یسم پیشرفته به شورشیان دوِالیین نگرشهمچنین 
ها را نابود کنند. این مهربانی نیست، کاِامد، پوشنکها نمیِالییناند،  مند ]مشکوک[گمان

ها و ند، امپراتورییدها آغاز کاِاماست. با پایان دوران توسعه پ محض ِی بلکه حسابگر
ها کاِامپکم را پشت سر بگذارند. دست [بارآورییی ]آکار های کار رسمی در ساختار

دیگری تولید کنند:  سانآنها را بهتوانند ها نمیِالیینکنند، که را عرضه می انبوهی از چیزها
 هایگشاییپراسه، ]سوسیال[ مردمی–اجتماعی ِی همکار نوینهای ، شکلکوششآفرینندگی، 

 شکلی.بازار–ان

کنند، که نیک میپیکشوند که دیده مین یدر تاتوی ِالیینسته د–ناگهان دستهگونه بدینو 
. کار گیرندآنها را ب ِی توانایتوانند اندیشند، که چگونه میزنند و میپرسه میدر میان شورشیان 

 اینهمهها آفریننده بمانند و با کاِامچگونه پکه کنند، را آزمایش می گوناگونیشکلهای 
 یپایگانهای کار شهروندی، کار تیمی در کارخانه و شرکت، الگوبتوانند کنترل شوند: 

بیرون  ِی های تولید، واحدایستاخود–های پارهتر و گروهرویههم های[مراتب، سلسله هیرارشی]
های فراشان، ینهای نو های پشتیبانی در چارچوب گفتمان، برنامهایستاخود–از کارخانه و نیمه

های کوشند که رویکرد. آنها میختیشنا َتشنیکهای کوچک و سگالش کمکی با وام
ها را در کاِامتوانند پرا توسعه دهند، که چگونه می]تئوریک و عملی[  ورزالیو  نگریک

 «.مردمی–اجتماعی ۀسرمای» ۀبا مقول نمونهخود ادغام کنند، برای  ِی اقتصاد ۀبرنام
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 ها و ماکی[لکتیوگردآمدی ]کشورشیان،  
است، جایی  جنبشژن در  ۀخزان، که در آن جاییمایرند، ارلن–هاییها بطرکاِامهمچنین پ
ها ِالیینها و یابیم، سیویلیستها را میزان. در آنجا ماکیبرجا هستندشماری های بیکه گذرگاه

-مایر پرواز نمیارلن–شورشیان با موتورولی ، مردمی–اجتماعیهای با جنبشدگرسانی را. در 

کند، که به وادار میها را ِالیینها نیست، که کاِامماکی در درون پ آورترسکنند. قدرت 
 است.]جالب[ ستان انَدَر ها ِالییناست، که برای  آنها پربار راندماندهند؛ بشورشیان امتیاز 

. اندنگزیدگر همسانی بی ۀمردمی به گون–و جنبشهای اجتماعی هاکاِامپ برای ماکی
ی میان شورشیان و امپراتوری باید در کنار شورشیان کشمکشهاندارد: در ای گزینهماکی 

خورند یا درد چیزی میه ب زیرا که برهانند،ها را ها که امپراتوریکوشش ۀ. همکوشا شود
شورشیان شود سبب می. آنچه انجامندمیشکست  ، بهشوند]ساخته[ سودمند ند تواناینکه می

 ِی آلودشان به همکارمه ِی نزدیکها نه، امپراتوریولی ، شوندببرای ماکی  ی توانستنیآغاز ۀنقط
ضعفی ، ولی دورزننمیها کاِامآزاد در پ ِی همکاربه  یکلب یرو یچه آزاد است. شورشیان به

سازد؛ و از امپراتوری است که آنها را برای آن ]ایده[ آماده می شانبیزاری. دارندایده  آنبرای 
در دورترین چرا آنها با هیچ نیرویی یکی نخواهند شد، که هرآینه است، آن  دلیل بعکساین 

 .بوی امپراتوری و فرماندهی بدهدهم مکان 

–نخست همان است که در جنبشهای اجتماعیبدان سبب ها کاِامآغاز ماکی در پ ۀنقط
کنیم و که شکل زندگی میکند که ما در جهانی سلطهمردمی است. بر آن پافشاری می

-«مانیآرقتصاد ا»تواند با . ماکی نمیشوند واگشودهند نتواسلطه می تنها با سرکوِب پرسمانها 
ها بیاید، بلکه باید اینجا هم با اصل کاِامرسم ]میز طراحی[ به سوی پ تختهپشت از  آماده ی
باشد.  باشآمادهدر  یشخو  سیاسِت  Selbstähnlich 134مانندِ هخود هنایشآزاد و با  ِی کارهم

، ماکی سیاست آغازین [طایشر های ]بوتار ترین گوناگون درو  الگوی توانستنیدر هر 
                                                        

همانند رزینانه یا نزدینانه ]دقیقا یا تقریبا[ همانند بخشی از خودش در مزداهیک یک شئ خود  134

 است ]یعنی: کل یک شئ  ریخت یکسانی با یک یا بیشتر بخشها  دارد.
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 ِی یستی است. ماکی برای توانبخشی و پشتیبانِالیین–پادکند، که ای درخواست میاقتصادی
 Crowler-Jawaکرآْوِلِر –وجاوا Land-Jawaَلند –از جاوا ‒کند یستی تالش میِالیین–پاد مالکیِت 

 ِی پراکندگ ماکی. خواهانهنیک[ ۀ]پروژ  فراشاِن تا  برداری شدهبهره همدارگونه ]همگانی[
 تواندنمی هرگز ولی شود، کشیده و آهسته گاهی شاید که دهد،می ترجیح را ایشده کنترل

 هایگنجایش از پشتیبانی سود به مرکزی بزرِگ  ی«نوآوری هایپروژه» کاهِش  بازایستد؛
-سرمایهبتوانند  شیخو  هایآماج در که ،[شده هروینیده ]تعمیم دادههای توانش و پراکنده

، آموزش. ماکی بر بازپخش [اطالعاتازدایش ] ،شایستگی از زدایی–نهادد؛ نکنگذاری 
زمین( و  سوی کار رسمی )چه از راه پول گذران زندگی چه از راه تقسیِم فرا ،ثروت اجتماعی
-خود [ِی مواز] فراهمروِ های ، ساختار«short circuites کوتاه هایچرخه»بر پشتیبانی از 

، ایمن نگهدارندمرگ  ۀرا از تیرباران ستار  کشوریو  استانیهای بسنده، که بتوانند جامعه
 ۀکه برای همگونهبدانکند، کند. ماکی کنترل سود از جدایی را درخواست میپافشاری می

 [ۀ]اتوریت داتارگاِن  به]احترام[  Respektسپاک  از. و ماکی باشد یکسانکمابیش همبازان 
استوار  نگر؛ بر این [ملینفانی ]های اقتصاددیگر  ازکند، بویژه پشتیبانی میبیگانه  ِی اقتصاد

135لمِس کاملورزش »نباید  اقتصاداست، که 
Vollkontaktsport  »بوکسینگ[ ]مانند کیک

از پیش ساخته، بلکه آماده و  الگویینه ؛ نگرش ماکی به پنج قانون اقتصاد است ،باشد. این
 تواند در هر ساختار اقتصادی تاثیرگذارد.ای، که میدهنده سو

، که در شودمیها چیز دیگری است. شامل آن کاِامماکی در پ ۀتعیین کنند نقشولی 
ه چگون هاکاِامپآزاد در  ِی همکارسازد، که پذیر پندار  [پراکسیستئوری و نگره و ورزیدار ]

کند، که در آن می رفتاریک همکاری در  فرد هاگیریسو کدام  ۀبر پای. ام پذیردجانتواند می
 ؟ی وجود داشته باشندستنبای شدهتعییناز پیش های گونه قاعدههیچ

                                                        

برای رسیدن به هدفهای خود نباید در نبرد تن بتن و بساوش پیوسته ]با اقتصادهای دیگر[ باشد.   135

که کاربرد تقریبا هرگونه هنر  Mixed Martial Arts، مانند Vollkontaktsportروش ورزش لمس کامل 

د با ی رهبری و برخوراین مفهوم به معنای مجازی بویژه برای شیوه جنگاوری در آن آزاد است.

 رود.کارکنان بکار می
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 نیز در اینجا کند، ، که ماکی نمایندگی می[استقاللخودداتی ]سیاسِت نخسِت دو بخش 
–سنجش گونهنیهمبه، هاکاِامپیستی همچنین در ِالیین ۀحل و فصل ابزار سلط ‒ اند مهم

ها و آن است: سیاست رابطه دیگرِ  تر دو بخِش مهمهنوز ولی . praktischeورزال  ِی دمکراس
 .]سوسیال[ مردمی–های اجتماعیدستیچیرهگسترش 

–های اجتماعیدهد، که چگونه رابطهمیتوسعه خود را  تصورماکی ها در سیاسِت رابطه
-مییستی ِالیین قدرتو ابزار  [عینیبرآختی ]گفتمانی،  خردِ  ۀبوسیلاز دیگری  سانبهمردمی 

به آن تعلق  کردن–گفتگو اصلماکی  گذرایهای ]تجربه[ آروین ۀبر پاید. نتنظیم شو  ستیبای
کاهش ابزار ابزار فشار دیگری مگر با  هیچشکست، با توانش ، با باز ۀبا نتیج –دارد 

« [انهگرای]واقع یهسیامند دوسویه در چارچوب» دارد، که همکاری تعلق. به آن همکاری
چه ند، گرمندبهره  عه از آنجامتک هموندان در –تکه ، کشخصی ِی تصادف هایامتیاز است: 

، ولی نه شوندآورده می [کلکتیوگردآمدی ]رون د به خاصی ِی مال[ ]جبراِن  پاهنگیدِن برای 
خواهد عضو چنین کس نمیدیگر هیچ وگرنه زیرا، بسیار ساده totalماک برای پاهنگیدِن َه 

، دگرسانیبرابری نیست، بلکه بر مبنای  ۀها بر پایها میان عضورابطه ِی چونبشود. ای گردآمدی
ا سو ر دو  شود و هرمثبت تجربه می همچون امری پایاندر  سیشنابر  [ۀپروس] فراروندِ  که در

، یعنی، که بکار بنددرا ساختن  توانستنی ی ازسیاست دناتو بباید  گردآمدی. دکنمیدگرگون 
هموندان  تِک –تک دسترسدر « ناکرانمند ]بالنکو[» حتابگاه  را گاه دیگران پشتیبانیکار و 

مربوطه را پذیرفته باشند  ۀپروژ [ ]جزئیاِت  هایپازهتا آخرین باید ه هم پیشانهآنکه قرار دهد، بی
 توانستنیبرای فرد  [انتزاعی ۀمبادلآهنجیده ] گهولشچه، که جز این حاکمیت یا هر یعنی  ‒

چه آندر برابر  وفاییبی ۀمردمی بر پای–های اجتماعیهمکاری یستبایمیسازد. و سرانجام می
نباید آخرین ارزش پرسش نشده باشد، بلکه باید  گردآمدی ِی هست ۀگردند: ادام بنیادهست 

 گفتمان قرار گیرد. ضوعهمواره بتواند مو 
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–تکها در نزد ماکی است، کدام ویژگی ِی یراهنما یهای مردمی، نوعاییتوان گسترش
 اندیشیخودآزاد کار کند.  ِی د، تا اینکه همکارنو پشتیبانی شو یابند باید توسعه  هافردتک 

[Selbsreflexion] نگرگاه ها را همچنین از ها وساختارحالت، که تواناییآن است،  بایسته
گاه شویم. بایسته آن است، ها و کاستیها، امتیازو از برتریبه پندار آوریم دیگران  های خود آ

ترجمه  باید« پیشگامی»به از همه  ترپرسوننام دارد و « leadershipرهبری »که به انگلیسی 
خود را  انَدَرستهای هکه هم کندبسنده نمی. مدی ]کلکتیو[آگرد ِی رهبردر واقع شود، و 

را مربوطه پسین سی باید گام کسپیش رو نهند؛  آنها ِی دگرسانو در  [کنندبدیسولند ]فرموله 
تا جایی که  تواناییاین  یبایستمیآزاد  ِی ، و در یک همکارآیدمیپی آن از ، که نشان دهد

 [اعتماد بنفسخودباوری ] خویش هموندانآزاد از  ِی . همکارباشد مدهگردآاست  توانستنی
 ِی دیرینگ»و  شناختدر تجربه،  هادگرسانیراست باشند و از رو ، که آن تواناییخواهد، می

پیرامون  ربژیرا  ِی نفوذگذار، رفتار «سازمانی» رفتارآزاد  ِی جا نزنند. همکار« خدمت
اینها به کسی  ۀد، که همکن جای آنکه فرضدهد، برا ترجیح می یشخو ]سوسیال[  ِی اجتماع

-نابرای  اییتواناست و ریس خواهد کرد. و ر  دیگرخود مربوط نیست یا که کسی آن را 
داند و از آن پشتیبانی بایسته میرا ، کندمی برابریآنچه هست  وفایی به، که با بیوابستگی

به  احتماالوابسته کند و  ها[شرط]بوتار اش را به همکاری راندمانآمادگی، که  ‒ کندمی
ش گستر . است ندپیو در های احساسی و مادی با خطر یشهاین هم گرچههمکاری پایان دهد، 

شود می یبه بهترین وجه کند،، که ماکی برای آن تالش میرا مردمی–های اجتماعیتوانایی
گسترش آن ]نیم، همسنجی ک« فاشیسم در جامعه»انداز چشمپنج  بارا  هافهمید، اگر آن

 است. هاآن پرسون ِی اآیینه–تصویرِ  [مردمی–های اجتماعیتوانایی

سربازان –کهنه ُکنجباشد؟ از انَدَرستان ]جالب[ شورشیان برای اینها  ۀهم یستبایچرا 
دیگر  هیچ چیزِ از ی! این دسته اانهبخش. هیچ نظمی، هیچ آرمان رهاییدخروشیمغرولندانه 

درست نیست. شورشیان  سراسر هم! ولی این ترادیسد ِالیینه بخود اینکه ، مگر نداردی یرؤیا
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 خفنها را ِالییناهی گها شوند. امپراتوریسان هبخواهند شوند، ولی نمی کامیابخواهند می
ها هر روز کاِامکنند. پ، اما به آنها اعتماد نمیدانندمیخوشایند[ خوب و بسیار خودمانی: ]

خود را سازماندهی  ِی مردم–اجتماعی ِی که چگونه همکار اند،گزین ایستادهدگر در برابر این 
،  ، اقتصاد واقعی آنمردمی–ود بدهند. فقط شکل اجتماعیخ [ بهیکنند، چه شکلی ]گشتالت

کند. و اگر  شان را تضمین میرا بدهد، که ماندگاری [اقتداریداتارگانی ]آن  هاتواند به آنمی
اند، دهیهایی بیفتند، که از آنها در اصل روی گرداندر ساختار خواهند یکسرهنمی راهدر این 

گیری کند. سو خودداتی ]استقالل[ سیاست راستای تواند تنها در میآنان  گشتالت پس
-کند. پش کار می، که سیاستَ [ نشان دهدعملورزیدار ]پراکسیس، ماکی باید در  ،بعکس

جنگد. ها میِالیینرگی هستند، که در آن ماکی با حاکمیت بز  ورزیدارها دومین میدان کاِام
توانند می، باشند سودمندمردمی در اینجا –هایش از همکاری اجتماعیر تنها هنگامی که پندا

دیدار شوند، که اقتصاد اجتماعی را موضوع مردمی پ–اجتماعیجنبشهای همچنین دگرباره 
 فهمند.ها از آن میِالیینسازند. اقتصادی دیگر، نه آنچه، که خود می

روشن شده است، که دنیای « جنگ ستارگان»با بخش چهارم داستاِن   دست باال
 شود: برزِخ بتواند میکننده خسته چه بسیاربه ُنه بخش گسترش یابد،  روزیشورشیان، اگر 

هایش دلپذیرند، اما همیشه همان فیلمنامه است. . ماجراهاهمیشه همان بازگشِت ، همیشگی
 ِی های لفظخانوادگی و همچنین درگیریجنب و جوش پر ۀکنندهای خستهکشمکشمیان 
مسئله ماکی است، که به پراسه ]وجود ندارد. این  نویبراستی  چیزکننده با امپراتوری  خسته

که  گونهرا بدهد، همان توانایی، آن [PMKsمدرن پسا هایکلکتیو ی پسانوین ]هاآمدیگرد
 بی ازبه دنیایی  نمونهد. برای نباور ک« گزاف هایتوانش»گوید، که به فوکس مولدر می

 ها.ِالیین
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 . به ُچمچه باور نکنید!3

هایی خواهید ایستاد، ِالییناید. شما در برابر اگر تا اینجا را خوانده باشید، شاید چیزی یاد گرفته
البته اجازه »دوستانه  هایواژهزده در سبد و با از پیتزای یخ ایبستهکه با بطری شامپاین و 

 شما کههم بدان گاه  کنند، جایی برای خود بازبزور جلوی شما در صف خواهند می« دارم؟
. دهیدل میُه جلوی خود  خانواده سر چهار برایرا  هفتهآخر خریدِ  پر ازسنگینی  ِی گار

–ِی یستِالیین پوشش هایتازه تریِن تازه آنها اگر احت بشناسید، را هازمردمیخانه  بتوانید، باید اکنون
ما بهتر  ۀبرای هم»، «گوییپاسخ»مانند  بنیادیهای . شما واژهخود داشته باشند ه را برپیشرفت
 شما. را بازخواهید شناخت «ویژه هایو موقعیت هاتوانشبه چشمداشت  ۀاندیش»، «است

 هاچیز برخی شاید. کنید رفتار همخواند با آن و بازشناسید هاسیویلیست از را هاِالیین توانیدمی
 یپولکه اندیشید، گیرید. و شاید در این باره میتر میخود کمی آسان ِی ماک–هایدیدار در را

را از زندگی خود  هاِالیینچند تا از  بهتر است کهانداز کنید و برای درمان ]تراپی[ خود پس
 دور کنید.

 ولینیست،  چاره یسم راهِ ِالییندانید، که ؟ شما میپیش خواهد رفتچگونه  داستان اما
(. شما fearful Symmetryترسناک  ِی همامون سبب نیست )بهواگشود آن هم ناِب باژگون 

 شتابان به بدان گونهفقط ]داستان[ که  ولیاند،  ]جالب[ انَدرَاستیکها دانید، که بحرانمی
دانید، که عهد و پیمان نو، رهایی از . و شما مییابدمی گسترش، که ماکی رودپیش می

در بزرگ و  ‒ها سطح تریِن گوناگوندر  کهاست،  همانندیسم، طرحی خودِالیینها و ِالیین
 ِی مردم–اجتماعییسم و در ساختن جهانی ِالیینراندن کوچک، بیرون و درون، در پس

 کند.یکسانی را دنبال می هایاصل ‒ یستیِالیینکمتر ]سوسیال[ 

 [واقعیت] ِی هسیایتوان آنها را ُجست و دید؛ آنها در د. میناختراع شو نباید  هااین اصل
برخیزید د. نگیر . در آنجا شکل میPraktiken هایشهورز و ها در ایدهد، شونمییافت ماکی 

را خودداتی کار بندید. سیاست و آنها را بهبپرهانید ]مطالعه کنید[ را  هااصل، این و راه بیفتید
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 جنبِش  ِی . نگذارید خماربیندیشید و روی آن کار کنید انهآزاد ِی همکار بهجستجو کنید. 
 ایستد.دیشید و بیاموزید. زمان نمیران. بنزار کندشما را  سربازان–کهنه

در  کشیدِن آه میاناندر Laclau، که الکالئو «Matrix ماتریکس»ای در در صحنه
-لاوراکِ » ، جوانکی در آپارتماِن کردنشستگان بار دیگر توجه ما را بویژه جلب –پیرامون

پاتی رسد او اینکار را با تلهمی گرنکند. بهو ُچمچه ]قاشق[ خم مینشسته است « Orakels ها
های دستیچیره، که اینها گرداندیروشن م Neoنئو  رایدهد، اما او بانجام میباهمی[ –]دور

-: ُچمچهبینگاریدسعی نکنید، ُچمچه را خم کنید. »برد. کار مینیستند، که او ب زاستاریفرا

آید. دیرتر، برمیپِس آن کند، او هم از ئو روی آن تمرکز میهنگامی که نِ !« در کار نیستای 
 Trinityروند و برای نئو و ترینیتی ساز پیش می سرنوشت ۀلحظها به سوی که رویدادوقتی

-کند: ُچمچهمی ررا تکرا [فرمولدیسول ]بندد و شود، نئو چشمهایش را میمی ار سختبسی

 «ای در کار نیست!

 ،یسمِالیین هاینو قان ۀبر پای. در کار نیستای دانید، چرا ُچمچهاکنون مینیز شما 
است. از  [بدیهیخودآشکار ]ست. خردمندانه است، نیشدنی ها نابودِالیینحاکمیت 

-هایش خمخورد. ُچمچههای ساختاری شکست نمی[خطاایرنگ ]های درونی یا پادگویی

-می پابر ها ِالیینآنها را شوند، که میآشکار هایی یستی قاعدهِالیین. در جهان نیستند شدنی

این  آنها ِی های اجتماعدانش ۀهم ‒ Naturgesetze ]طبیعت[ زاستارهای عنوان قانون، بکنند
را  خود رشنگ ۀشیو ، اگر یمکنباور ن خودآشکاریاین گر به ید اگر ولی آموزند. میرا 

 Regelnها قاعده چونان  Gesetzeها، قانونیمرهایی از بند بیندیش ۀایدبه باکانه بیو  یمترادیس
-کاِاممردمی ]سوسیال[ و پ–های اجتماعی. جنبشدارندمیشکافها برشوند، و می نیشناخت

های دانش صد زیر فرمان قانوندیگر صد در والش خویشگُ و در کردار های شورشیان در 
ها را قاعده ۀتوانند همنمیآنها ها باور ندارند. ِالیینهای به قاعدهآنها یستی نیستند، زیرا ِالیین

 ، اما برخی را.بشکنند
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–اجتماعیهای جنبشپیشرفت ، بستگی دارد به بشکنیدتوانید چند قاعده را میاکنون شما 
دو باز به اینکه، با چه  هرمیان امپراتوری و شورشیان، و  کشمکِش مردمی ]سوسیال[ و به 

هایی، که ها و در رابطهدر مکانشما یابد. درخواهید یافت، که سرعتی ماکی گسترش می
البته شکنید. ب ها راعدهتوانید قامیدر آن هستند، بیشتر از جای دیگر  ی بسیاریهازانماکی

 بی ازها و قانون بی از کنند. هنوز زمان آن نرسیده است، که جهاِن ها حکومت میِالیینهنوز 
. تا که زمانش برسد: به ُچمچه چیره شودکند، بتواند می رهنمونها، که ماکی آنها را کنترل

 باور نکنید!
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 نگاشتپس

برای این کتاب خوب  گاهبگاه ندتوانستتر مییستیِالییناندکی  فرآورِش  [شرایِط بوتارهای ]
یسم ِالییناز  پدافندبه  زمانیشد و میبرخورد تر ها بسیار دلسوزانهِالیینبا  ایدش سپس ولیباشد. 

 …انجامید می

 ۀبوسیلاست: استوار  teaching آموزشانبوهی از  ۀها آمده است، بر پایآنچه در این فصل
کسانی که  ۀبوسیلبطور عمده  ولی؛ برجا هستندماکی  ۀهایشان در کتابخانکسانی، که نوشته

تنومی ]شخصی خودم  ِی ویبرخی از آنان سپاسگ بهکنم. میل دارم من با آنها زندگی و کار می
 کنم: را پیشکش

دمکراسی؛ ]انتقاد[ سنجش پایان و برای پافشاری بر های بی، برای بحثClaude کلوداز 
-چیز ۀفمینیستی؛  برای انتقاد و ماجراجویی و برای هم ِی های زرد رنگ و سرسختبرای پنجره

 «(fact of matter/  you without do t’won sThing)».های دیگر. 

، الکساندر برنارد Vivian Brit Buscheخودم؛ ویوِین بریت بوش  ِالیین–از گروه
Alexander Bernhard  و کای کاشینسکیKai Kaschinski بایست این کتاب را می. من

، زمان گذرانیمکه ما در سیِنما و جلوی ضبط ویدئو میزمانی را نوشتم، تا روشن کنم، می
و از آِلکس  Archivs-Space-Kiwi از همیشگی ِی گیربهرهِین همچنین برای . از ویو است کار

 دکتر روپل.–و  ِالیین– ۀاز جبه هابرای گزارش

زمینه، که از زمان خود مادر در پس–بزرِگ  ِی ، کشتalaska آالسکااز رداکسیون 
، کای Hüttner Bernd، ِبرند هوتِنر Bockermann Irisکند: ایریس بوِکرمان می جلوترحرکت

 و کلود.

 .هابینشو  ، برای سبکTrümper Frankاز فرانک ترومِپر 
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ای هر جمله و هر اندیشهکه ،  Blade Runner بِلید راِنر، Klaus Prangerاز کآلوس پرانگر 
 گذرانده Test-Kampff-Voigt  136ِتست–کامپف–امان فویتدر این کتاب را از زیر آزمون بی

 است.

 از یوهان َویِگل ،Volksuni Berlin‘97 97 از شنوندگان در دانشگاه مردمی برلین
Johannes Weigel بتینا اشتانگ ،Bettina Stang و ِگرو فون راندوGero von Randow که ،

 همه باهم گناهکارند، که این کتاب پدید آمده است.

 ، برای تشویق و دلگرمی، دوستی و تجربه.Uche Nduka از اوِشه اندوکا

 .Morphing Zone 137زون برای مورفینگ Armin Sticklerاز آرمین استیکلر 

، و کریستیانه Barnin، بارنین Anette: آِنته Bilefeld]زن و مرد[ در بیِلِفلد  مشاوراناز 
Christiane . 
ناپذیرش، برای تماشای مشترک صبحگاهی سردی خلل، برای خونRenée از ِرِنه

 .Babyismusو برای اعتماد به نفس کودکیسم « های ایکسپرونده»

نرمش هایم، برای حوصله و کنجکاوی، برای نوشیدن قهوه و از دانشجویان در سمینار
 .انهخالق یهارای دادهکودکانه و ب

  اند.هایی، که برای من مدل ایستادهِالیین ۀاز هم و

                                                        

گرفته  بکار Voigt-Kampff-Testعنوان های تعیین شده برسشیاب در رابطه با پماشین راستی 136

 .بازتابهای احساسی شود، برای سنجشمی
137 Morphing در هنگام مورفینگ ، میان دو  .ای در ضبط صدا یا تصویر استی رایانهاثر ویژه

برای نمونه مورفینگ با یک گام میانی،  .گذار های میانی محاسبه می شودتک تصویر یا دو صدا، 

 دهد. ویکیپدیادیگر انتقال می ی  فرتور یک تنوم بسودنی را به فرتور یک تنوم بسودن
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. کنندنها فرمانروایی میآگیرند و بر می را بکارها ها آدماِلیین

ها در دولت: کندمی یابیددر میان ما ررا « هااِلیین»هر پِکریستوف شْ

دهد، چگونه او نشان می. ها، سر کار و در خانوادهدر کنسرسیوم و

درست در جایی  −شود می ستوارو اورزیده ما قدرت  یهدر جامع

 .استدمکراتیک  کند منطقی، باز وکه وانمود می

. کنندفرمانروایی میگیرند و بر آنها می را بکارها ها آدماِلیین

ها در دولت: کندمی یابیددر میان ما ررا « هااِلیین»هر پِکریستوف شْ

دهد، چگونه در او نشان می. ها، سر کار و در خانوادهو در کنسرسیوم

درست در جایی که  −شود می ستوارو اورزیده ما قدرت  یهجامع

 .استدمکراتیک  کند منطقی، باز ووانمود می

. در واقع اِلیین هستند. شوندها دیده میدمآنها فقط همسان آ»

-از برنامه رویهای بیگانه یا به هر از سیاره هستومندانیفرازمینی، 

منطق آن عمل  همخواند باسپارش آن و ی بر پایهای بیگانه، که 

-می همدردی تو بااند؛ های انسانیخوب، آنها دارای بخش. کنندمی

-میرا نکوهش هایت کاهند، رؤیات میااز دستمزد کنند، هنگامی که

ها را این کاربا اینهمه ولی  .ریزندات برنامه می، برای شکمکنند

 .«کنندمی

 


